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ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ 

 
УДК 17.021.2: 316.776.23+32.019.51 В19 

О.Г. Василевич, 
аспірант 

(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 

ВПЛИВ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА СВОБОДУ ВИБОРУ Й 
САМОВИЗНАЧЕННЯ ЛЮДИНИ 

У статті досліджуються проблеми свободи вибору й самовизначення людини під упливом засобів 
масової інформації. Дискутуються питання про те, чи дійсно ЗМІ мають необмежені можливості 
впливу на свідомість людей; наскільки вільною є людина, яка знаходиться під постійним тиском ЗМІ. 

Жодна філософська проблема не має, мабуть, такого соціального й політичного звучання в історії 
суспільства, як проблема свободи. Особливо гостро ця проблема відчувається в сучасну епоху, коли 
технології прихованого управління масовою свідомістю стають з кожним днем досконалішими. У зв’язку 
з цим виникають питання: наскільки вільною є особа, що знаходиться під постійним тиском ЗМІ? Як 
прихований вплив ЗМІ діє на свободу вибору й самовизначення людини? Чи обмежують свободу 
маніпулятивні технології? 

Питання про те, чи дійсно ЗМІ мають такі необмежені можливості впливу на свідомість людей, 
залишається відкритим і зараз. У сучасній науці існують два підходи до  проблеми  маніпуляційних 
можливостей ЗМІ: медіаорієнтований і медіацентристський [1: 68]. Згідно з першим підходом, людина 
розглядається як активний і критично налаштований споживач інформації; ЗМІ не можуть 
підпорядковувати собі свідомість людини, навпаки, людина пристосовує ЗМІ до своїх потреб. Людина 
вибирає з інформаційного потоку ті повідомлення, які відповідають її потребам, тим самим формуючи 
ринок інформації. На думку О.Н. Берьозкіної, при аналізі ЗМІ як інструменту впливу на масову свідомість 
слід пам'ятати, що, в першу чергу, вони є засобом комунікації. Людина не просто механічно переробляє 
отриману інформацію, вона відсіває непотрібну, індивідуально сортує інформацію за ступенем 
важливості, сама встановлює черговість сприйняття. Масова аудиторія – це, перш за все, індивіди й 
особистості, а не пасивна маса для споживання духовної продукції. Будь-яка людина самостійно 
інтерпретує інформацію, що надходить, фільтруючи й оцінюючи її залежно від власної картини світу, свого 
соціального статусу, культурного розвитку, віросповідання, віку, статі тощо. Спроби ЗМІ нав'язати 
кардинальні зміни в стереотипах часто стикаються з активним психологічним опором, що є результатом 
селективного відношення людини не тільки до самої інформації, але й до її джерела [2: 16]. Такої ж точки 
зору дотримується й Л.У. Доу, стверджуючи, що більшість людей не піддаються маніпуляції зі сторони 
ЗМІ, оскільки отримані реципієнтом повідомлення сприймаються не автоматично, вони 
передбачають певні особово-творчі реакції. Під останніми мається на увазі сукупність  поглядів й 
інтересів індивіда або деякі внутрішні чинники, які іноді істотно змінюють результати прихованого 
впливу [3: 54]. Медіаорієнтований підхід широко поширений як у вітчизняній, так і в зарубіжній 
літературі. 

Згідно з медіацентристським підходом аудиторія ЗМІ – пасивна маса, схильна до навіювання й сто-
роннього управління. ЗМІ створюють для цієї знеособленої маси нову реальність, ілюзорний світ. 
Представники медіацентристського підходу вважають, що ЗМІ нівелюють індивідуальність людини, поз-
бавляють її самостійності й свободи вибору. Як відзначає Т. Томпсон, один з представників цього нап-
ряму, ЗМІ є сурогатні, лицемірні, принижуючі людську гідність явища, схильні до спрощення, ЗМІ – 
масове виробництво, що ігнорує індивідуальні смаки. Вони поневолюють розум і руйнують природну 
культуру [4: 45-58]. 

На нашу думку, було б недоцільним повністю заперечувати позитивне значення ЗМІ, оскільки вони є 
ефективним інструментом підтримки суспільної рівноваги й соціальної взаємодії. Але, в той же час, слід 
визнати, що маніпулятивні можливості мас-медіа величезні. Сучасний світ з кожним днем стає все 
більш інформаційно насиченим, а тому часто незрозумілим для людей. Людина не здатна самостійно 
отримати й перевірити всю необхідну йому інформацію, отже, вимушена багато що сприймати як 
правду. Таким чином, наповнюючи потрібним змістом повідомлення, що передаються ЗМІ, можливо 
подавати суспільству не лише знання про навколишню дійсність, але й цілеспрямовано формувати 
емоційні та поведінкові стереотипи, установки, шаблони. Можна стверджувати, що сучасна людина 
формується й живе в особливій, спотвореній реальності, де ЗМІ створюють сприятливий грунт для 
прихованого впливу на свідомість людини [5: 107-108]. 
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Між розглянутими вище полярними точками зору існує досить багато компромісних підходів, які, в 
цілому, не заперечують серйозного впливу ЗМІ на свідомість і поведінку населення, але вказують і 
на важливі обмеження могутності ЗМІ. У процесі дослідження феномена прихованого впливу мас-медіа 
на свідомість людей необхідно враховувати, що результат подібного впливу залежить від багатьох 
чинників – соціальних, культурних, політичних, економічних умов, а також від індивідуально-
психологічних особливостей людини, на яку направлений маніпулятивний вплив [6: 145-146]. 

Для поступального руху суспільних систем необхідно, з одного боку, засвоєння досвіду 
попередніх поколінь, а з іншого – ознайомлення з ідеями, які стосуються майбутнього. Реалізувати це 
завдання можна шляхом цілеспрямованого розповсюдження й утвердження в масовій свідомості соціально 
значущих відомостей і знань. Це одночасно й обмежує свободу особистісного самовизначення, й 
відкриває нові горизонти в пізнанні навколишньої дійсності. Людство XXI століття живе в 
мегаінформаційному просторі й щохвилини одержує відомості про навколишній світ з преси, теле- і 
радіопередач. Саме ЗМІ, будучи основним постачальником інформації, впливають на формування 
внутрішньої картини світу людей, своєрідної когнітивно-поведінкової матриці, на основі якої 
відбувається орієнтація в світі. І в цьому значенні людина інформаційного суспільства не є вільною, 
оскільки не має змоги самостійно одержувати повні й, головне, достовірні знання про події, що 
відбуваються. Як справедливо зауважує відомий західний політолог І. Бехер, "...ніхто не каже, що 
думати заборонено або власні думки небажані. Але бажані думки створюються в таких масштабах, що 
власне мислення тоне в їх масі, а ці бажані думки так тонко вводяться в свідомість, що люди 
сприймають це чуже мислення за результат роботи власної думки" [7: 703-711]. Ця думка особливо 
актуальна сьогодні, в XXI столітті, коли за масштабами впливу ЗМІ досягли  континентального й 
навіть світового розмаху за рахунок об'єднання в єдину мережу, що охоплює величезну масу людей, 
які в більшості своїй через брак часу не здатні критично оцінювати й аналізувати отриману інформацію. 

Нерідко в ЗМІ використовуються маніпулятивні прийоми впливу на свідомість людей, створюючи 
ілюзію свободи вибору, але насправді обмежуючи свободу самовизначення особи. З цією метою можуть 
бути застосовані технології прихованого тиску на емоційну складову масової свідомості. Наприклад, 
фахівцям в області пропаганди відомо, що масовий прояв пригніченості на фоні переживання почуття 
вини, знижує вольовий потенціал суспільства, створюючи передумови для успішного маніпулювання 
[8: 56-91]. Залежно від емоцій і почуттів, що переживаються масами, можна підготувати сприятливі 
умови для непомітного залучення людей у певну діяльність, будь то купівля рекламованого товару 
або голосування на виборах за конкретного кандидата або партію. При цьому більшість людей буде 
впевнена, що вчинили вчинок добровільно й усвідомлено, без зовнішнього впливу. 

Ще однією формою прихованого обмеження свободи вибору є використання в ЗМІ методів 
сугестивного впливу на підсвідомість [9: 100]. Наразі мало хто сумнівається в  тому факті, що 
несвідомі психічні процеси грають колосальну роль у життєдіяльності людини. Неусвідомлювані 
мотиви й установки здатні впливати на поведінку індивіда, сприяти домінуванню певних думок, 
відчуттів, бажань. Сьогодні інтерес до проблеми управління поведінкою людини через його 
підсвідомість зростає в зв'язку з новими науковими відкриттями про функціонування людського 
мозку. Наша оперативна пам'ять, яка формує "здоровий глузд", – це всього лише маленька частина 
"сумарної пам'яті", якою володіє людина. Головний її резерв, сховище – підсвідомість. Згідно з 
даними сучасної психологічної науки, в підсвідомості міститься від 70 до 99 відсотків об'єму нашої 
пам’яті [10: 89]. Зрозуміло, що у разі безпосереднього інформаційного впливу на підсвідомість людини 
неможливо говорити про свідомий вибір, свободу прийняття рішення. Наведемо такий приклад. При 
замірах електроенцефалографії (ЕЕГ) з'ясувалося, що людський мозок може функціонувати в різних 
станах: "альфа-стадії" – пов'язаної зі станом денної сонливості, трансу (в цьому стані рівень критичного 
мислення різко знижується, що створює сприятливі умови для навіювання); "бета-стадії", тобто стадії 
нормального (безсонного) стану свідомості, що адекватно реагує на стимули зовнішнього світу; "REM-
стадії", тобто сну, що супроводжується швидким рухом очей; "тета-стадії" і "дельта-стадії" – стану, який 
приходить тільки під час глибокого сну й у стані анестезії. Отже, коли людина, знаходиться у своїй 
квартирі, в звичному, затишному і безпечному оточенні, переглядає телепередачу (або слухає радіо), 
вона схильна впадати в "альфа-стан", навіть не усвідомлюючи цього. У цій ситуації свідомість 
буквально загіпнотизована передачею, яку просто не під силу вимкнути. Рівень критичного мислення 
індивіда різко знижується, тобто людина не аналізує отриману інформацію так, як вона це звичайно 
робить у безпосередньому міжособистісному спілкуванні. Крім того, сучасна наука пропонує широкий 
спектр засобів керування поведінкою, думками, відчуттями людини або групи людей за 
допомогою підпорогових (неусвідомлюваних) упливів. Підпорогові аудіо- й відеосигнали 
(наприклад, ефект 25-го кадру Фішера, технологія мікшування звукового ряду з накладанням 
сугестивної інформації і под.), глибоко упроваджуючись у підсвідомість, непомітно орієнтують 
мислення й поведінку людини в заданому векторі. 

У мозок сучасної людини імплантують все більше важелів психічного впливу, починаючи від 
неусвідомлюваної акустичної й зорової інформації й закінчуючи застосуванням електромагнітних 
випромінювань для модифікації поведінки людини [11: 34-52]. У зв'язку з цим, часто важко відрізнити свої 
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власні думки від тих, що були непомітно упроваджені, нав'язані. Людина в таких ситуаціях дійсно може 
втратити орієнтацію, здібність до адекватного мислення і вільного вибору. 

Особливою рисою маніпулятивного впливу на свідомість людини є її прихований характер. Об'єкту 
неявного впливу дуже складно протистояти "атакуванню" подібного роду, оскільки його поведінка, думки й 
наміри програмуються ззовні, що істотно обмежує його свободу вибору. Пояснимо суть цієї тези, що 
будується на прикладі простого арифметичного фокусу. Людині пропонується вибрати будь-яке двозначне 
число починаючи з двадцяти (не називаючи його вголос), скласти кожну з двох цифр, що утворюють це 
число, і відняти цю суму з вибраного числа (нехай читаючий ці рядки виконає те ж саме). Якщо отримане в 
результаті число – двозначне, то обидві цифри, що утворили число, знову складаються. Потім, об’єкт 
маніпуляції повинен знайти європейську країну, назва котрої починається на першу літеру цифри, яку він 
отримав і пригадати велику тварину на третю літеру з назви цієї країни. Зрозуміло, всі ці операції він 
виконує мовчки. І тут маніпулятор здивовує піддослідного фразою: "Носороги в Данії не водяться!" 
Ефект досягається тим, що об’єкт маніпуляції упевнений в можливості вільного вибору. Він не розуміє, що 
можливість ця – фіктивна, що яке б число він не вибрав, після декількох операцій воно неминуче 
перетвориться на число 9. Далі – знову ілюзія вибору: в Європі на Д існує тільки одна країна – Данія, 
а велика тварина на Н для абсолютної більшості – саме носоріг (дуже рідко зустрічаються ті, хто 
називають нарвала). Людина, якою маніпулювали, впевнена в тому, що діяла незалежно, вільно й 
свідомо, тоді як маніпулятор свідомо програмував хід її думок. Тут добре видно головний принцип 
маніпуляції як прихованого управління: створити видимість вільного вибору і свідомого формування 
переконання, фактично такої можливості не залишаючи.  

Таким чином, маніпулювання може мати місце лише в тому випадку, якщо об'єкт впливу з самого 
початку має видимість свободи вибору, можливість здійснення альтернативної дії. У протилежному 
випадку нам довелося б говорити про силовий, директивний уплив (наказ, примушування). Як зауважив 
Р. Шиллер, "для досягнення успіху маніпуляція повинна залишатися непомітною. Успіх маніпуляції 
гарантований, коли той,  ким маніпулюють, вірить, що все відбувається природно й неминуче ... для 
маніпуляції потрібна фальшива дійсність, в якій її присутність не буде відчуватися" [12: 47]. Його 
підтримує Дж. Гелбрейт,  американський філософ і економіст, зауваживши, що "для ефективного 
управління людьми їх слід переконати в тому, що вони незалежні" [13: 266]. Саме ця суперечлива 
особливість – видимість свободи рішення, волі, думки, поведінки індивіда при їх прихованій і жорсткій 
зумовленості чужими йому метою, інтересами – складає специфічну суть маніпуляції як соціально-
філософського феномена. Прихований уплив можна ототожнити з духовним пануванням над особистістю, 
яке не відчувається або сприймається як прояв власної волі, інтересів, бажань, як акт самостійності й 
свободи. Таким чином, щоб  ефективно використовувати, примушувати, володарювати над масами, 
еліти створюють їм ілюзію, видимість свободи і самостійності, активно використовуючи ЗМІ. 

XX століття стало століттям мас. Відкриття Р. Лебона, 3. Фрейда, З. Московичи,  В. Бехтерева й 
багатьох інших дослідників в області вивчення соціальних і політичних механізмів упливу на маси 
додали новий імпульс у розвитку сучасного суспільства. У всі часи владні еліти прагнули 
максимально ефективно контролювати  масову свідомість. Управління масовими настроями виступала і 
виступає, перш за все, як засіб досягнення, здійснення й утримання влади, спосіб реалізації 
економічних, політичних, соціальних, культурних інтересів і задач. У зв’язку з цим існують дві стратегії 
управління народами – тоталітаризм, що базується на об'єднанні мас в організовану, контрольовану і 
керовану структуру шляхом залякування і ідеологічної обробки, і другий механізм – роз’єднання 
людей, пропаганда індивідуалістичних цінностей, "атомізація суспільства". У тоталітарному режимі 
терор і страх фізичного (морального) знищення використовуються як інструмент управління масами. У 
демократичному ж суспільстві приховане управління масовою свідомістю й поведінкою замінює 
механізми фізичного примусу, характерні для тоталітарних режимів, а тому маніпулятивні стратегії 
стають ще дієвішими. У суспільствах демократичного типу виникає парадоксальна ситуація: зовні, 
формально населення володіє громадянською й політичною свободою, але фактично 
маніпулювання суспільною свідомістю з боку політичної та економічної еліти перетворює вибір 
більшості громадян з вільного свідомого рішення у формальний акт, наперед запрограмований 
фахівцями з формування масової свідомості. 

Проблема свободи, самовизначення особи в умовах інформаційного й психологічного впливу 
ЗМІ складна й неоднозначна. Медаль має і зворотню сторону: жертви маніпуляцій теж несуть свою 
частку відповідальності за прийняття рішень, оскільки часто люди дозволяють собою маніпулювати, 
перекладаючи відповідальність за свої  вчинки на інших. Невміння, а деколи і небажання критично, 
осмислено підходити до отриманої інформації, уважно її аналізувати, прагнення економити свої 
інтелектуальні ресурси призводять до того, що люди добровільно стають заручниками 
маніпулятивних технологій. Виходить, що засоби масової інформації нерідко стають засобами масового 
самовиправдання. Дійсно, маніпулятор створює для своєї "жертви" ілюзію свободи прийняття 
рішення, насправді істотно обмежуючи свободу вибору. Але, з іншого боку, прихований уплив 
направлений на створення спокуси зробити певним чином, а вже об'єкт маніпуляції приймає те або інше 
рішення самостійно й добровільно, на основі існуючої ієрархії цінностей і результату боротьби 
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конкуруючих мотивів (у протилежному випадку ми говорили б про примус, заснований на фізичному і 
моральному насильстві, погрозах, страху). Навіть під час проведення політичних виборів, які 
вважаються яскравим прикладом духовного поневолення людей, ніхто не в змозі позбавити людину 
можливості прийняття зваженого, продуманого рішення на основі здорового глузду, критичного 
аналізу ситуації, що склалася. Безумовно, дії маніпулятора орієнтовані на обмеження свободи вибору 
жертви, але в людини завжди залишається вибір: або з двох бід вибирати меншу (тобто вибирати з 
варіантів, нав'язаних маніпулятором), або прикладати зусилля, проявляти активність для зміни 
ситуації, що склалася. Навіть коли фактично немає альтернативи, можна уповільнити настання 
небажаних подій або прискорити наближення бажаних. Іншими словами, не дивлячись на те, що сучасні 
ЗМІ володіють величезними можливостями впливу на індивідуальну й масову свідомість, кожна людина 
несе відповідальність за свій вибір: чи злитися їй з безликим натовпом або прикласти максимум зусиль 
і відстояти свої погляди, позиції та переконання, не втратити своєї індивідуальності, не перетворитися 
на жертву, об'єкт, річ. 

Отже, одним із чинників, що обмежує свободу вибору індивіда, є прихований вплив ЗМІ. 
Більшість людей схильна до навіювання і управління, що здійснюють мас-медіа. При цьому 
відмінною рисою прихованого впливу на свідомість є той факт, що для об’єкта маніпуляції 
створюється ілюзія, видимість свободи вибору, але насправді переконання, погляди, думки йому 
нав'язуються ззовні. Це пов'язано з тим, що людина сучасного суспільства формується та існує в 
мегаінформаційному просторі, створеному ЗМІ. Вона будує свою поведінку переважно на базі 
інформації, котра щоденно передається по теле- й радіоканалах, з друкованих видань й інтернету. І в 
цьому значенні людина інформаційного суспільства невільна, оскільки не має нагоди самостійно, без 
участі мас-медіа отримувати всю необхідну інформацію про події, що відбуваються в світі. До того ж 
нерідко люди стають заручниками маніпулятивних технологій унаслідок невміння або небажання 
критично, осмислено підходити до отриманної інформації. 
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Василевич А.Г. Влияние средств массовой информации на свободу выбора и самоопределения 
человека. 

В статье исследуются проблемы свободы выбора и самоопределения человека под воздействием 
средств массовой информации. Дискутируются вопросы о том, на самом ли деле СМИ имеют 

неограниченные возможности влияния на сознание людей; насколько свободным является человек, 
который находится под постоянным давлением СМИ. 

Vasуlevуch О.G. MASS-MEDIA influence on man’s free  choice and self-determination. 
 

The article deals with the research of the problem of free choice and self-determination of man under the 
influence of MASS-MEDIA. Questions if MASS-MEDIA realy have unlimited means of  influence on people’s 

consciousness and to what extent a man who is constantly under MASS-MEDIA pressure is free are 
discussed. 
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ОСОБЛИВОСТІ БУДДИЗМУ ЯК ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОЇ ФІЛОСОФСЬКО-
СВІТОГЛЯДНОЇ СИСТЕМИ 

У статті на основі аналізу специфіки буддійської філософії розкриті основні риси буддизму як 
транснаціональної філософсько-світоглядної системи, здатної вирішити складний вузол проблем, 

пов’язаних з кризою європейського логоцентризму. 

Коли йдеться про буддизм, серед наукового загалу, побутує стара укорінена думка сприймати його 
як одну із трьох світових релігій. Поза увагою переважної більшості дослідників залишається 
надзвичайно важлива деталь буддизму, як цілком закінченої, самодостатньої й оригінальної 
філософської системи. Це заважає осягнути його цінність, як джерела філософсько-етичного, 
культурного, духовного пошуку в цивілізаційному масштабі. 

Буддизм зі самого початку був значно більшим, ніж релігія. Він – і філософія, і специфічний 
спосіб буття, і особливий культурний комплекс. Тут, на відміну від християнства та ісламу, фактично 
відсутній єдиний і загальновизнаний канон. У буддизмі не існувало й не існує чітко визначених 
відмінностей між канонічною та неканонічною літературою, що не дозволяє демаркувати 
"ортодоксію" та "гетеродоксію". Для теоретичних контактів між окремими буддійськими школами 
було властивим швидше не стільки суперництво й ворожість, скільки те, що П. Хакер називав 
"інклюзивізмом", тобто намаганням долучити до свого вчення усе те, що визнавалося цінним і 
корисним із ідейного арсеналу опонентів. До того ж, у буддійській літературі не виокремлюється 
якийсь один окремий текст, "знайомство з яким мало б виключне релігійне і моральне значення для 
віруючих буддистів, як знайомство з Біблією, чи Кораном у мусульман" [1: 95]. У буддизмі побутує 
думка, що вустами Будди говорив не сам Всевишній, а звичайна людина, і вона говорила так, як, 
звісно, говорять усі люди, тобто в залежності від конкретної ситуації спілкування, розумових 
здібностей або мотивації співрозмовників. Саме тому тут не було підстав якийсь один текст вважати 
більш сакральним, аніж інший. Не випадково в буддизмі, поряд з поняттям "віруючий буддист" 
цілком природнім є й інше поняття – "невіруючий буддист", і це усе не виглядає тут таким 
нонсенсом, як, наприклад "невіруючий християнин" або "невіруючий мусульманин". 

Філософія буддизму є специфічним філософсько-релігійним утворенням. Будується вона на 
основних принципах і засадах давньої індокитайської філософської традиції, яка мала яскраво 
виражену етико-практичну спрямованість. Східна філософська традиція, як відомо, орієнтує людину 
на розуміння тлінності усього існуючого, володарювання у світі "стихії зникнення і виникнення". 
Світоглядним началом тут виступає "Порожнеча", знана й переживана як значуща відсутність, як 
"велике Ніщо", яке усьому надає сенс, бо воно єдине у світі є невмирущим і вічним. Як таке, воно є 
деякою органічною цілісністю, що відображає й водночас вбирає в себе усі наявні та можливі смисли. 
Тому воно здійснюється і як сансара (безперервний і нескінченний потік перетворень), і як нірвана 
(абсолютне осереддя поглинання і занурення смислів в одвічне заспокоєння). 

Саме на цих загальнофілософських засадах вибудовується розуміння сенсу життя людини в 
буддійській філософії. Життя приносить людині невдоволеність, неспокій й страждання. Джерелом 
цих страждань є її егоцентризм ("моє – не моє", "вигідно – не вигідно" тощо), на задоволення якого 
витрачається вся життєва енергія. Людина прагне до нових відроджень заради безконечного руху за 
багатством, славою, насолодою, які призводять до хвороб, старості й смерті. Цей безконечний процес 
переродження, в якому розум людини перебуває в затьмареному стані або в стані автоматичного руху 
за ланцюгом соціальних обставин, визначається законом залежного існування або "колесом життя" 
(блавачакра), тобто сансаристичним буттям. Тому основним завданням буддизму є навернення 
свідомості людини до подолання егоцентризму, який розмежовує буття на корисне й безкорисне, 
життя й смерть. Людина повинна усвідомити свою єдність із Богом, а її свідомість має злитися з 
Космосом, стати його невід’ємною частиною. Цей шлях веде до вічного буття в нірвані й називається 
"колесом закону" (дхарма- чакра). 

Найфундаментальнішим полотном, на якому розгортається вся буддійська філософсько-
світоглядна система, вважаються проповіді Сітхарха Гаутами, які він виголосив у день "великого 
прозріння", ставши Буддою. Викладені вони в трьох сутрах (збірниках афоризмів). У першій із них 
("сутрі, що приводить в рух колесо") йдеться про те, що людина в своєму житті впадає, як правило, у 
дві крайнощі:. або цілком віддається чуттєвим насолодам, або веде аскетичний спосіб життя. Кожна із 
них хибна. Повнота буття пов’язана не з ними, а з так званим "серединним шляхом", який сприяє як 
"баченню", так і "знанню", веде у світ мудрості, прозріння й нірвани. "Серединний шлях", який 
іменується ще "благородним восьмеричним шляхом" вимощений такими складовими як правильне 
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розуміння, правильний намір, правильна мова, правильна поведінка, правильне життя, правильне 
зусилля, правильне відношення і правильна зосередженість. Сансаристичне буття, детерміноване 
п’ятьма скандхами (тілом, почуттям, сприйняттям, діями та свідомістю) й пов’язане з народженням, 
хворобами, смертю, з відчуттям приємного й неприємного, бажаного й небажаного, дійсного й 
ілюзорного, може бути очищеним лише на цьому серединному шляху. Наступна, друга проповідь 
("сутра про суть атмана") пов’язана з теорією душі, існування якої заперечується в буддизмі. Коли б 
існувала душа, то тіло не було б об’єктом страждань, тобто існувала б можливість творити тіло за 
подобою душі. Такими ж бездуховними є й скандхи. Вони, як і тіло, непостійні й змінні. 
Усвідомлення цієї істини веде до звільнення від скандх, а отже, і від страждань, робить людину 
щасливою й вільною. І нарешті, зміст третьої проповіді ("сутра про закон залежності походження") 
ґрунтується на теорії "колеса життя". Це "колесо життя" приводиться в рух невіглаством, яке 
затьмарює істинний розум людей та обумовлює їх моральні й аморальні дії. На їх основі будується 
буденна, зорієнтована на традиційні цінності, свідомість. Остання виокремлює в навколишньому світі 
найменування і форми, які є об’єктами очей, вух, носа, язика, тіла й думки. Вони детермінують 
контакт форм і найменувань. На основі цього контакту з’являються відчуття, які є причиною бажань. 
Бажання стають причиною скупості, яка веде до жадоби вічного існування, а жадоба до життя 
призводить до нового відродження (народження – старість – смерть – народження). Тобто, усе живе 
приречене на колообіг у "колесі життя" доти, поки не звернеться до вчення Будди. 

Але те, що сутри викладені у формі афоризмів і мають безсистемний характер, часто призводило 
до вільної інтерпретації вчення буддизму й було причиною різноманітних кривотолків серед 
буддійських шкіл та їх послідовників. Тому вважається, що істинним ключем до розуміння глибин 
буддійського вчення є священні тексти, зібрані й упорядковані після смерті Гаутами Будди. Їх 
іменують – "Тріпітака", що означає на мові пала "Три кошики". Тобто, тексти "Тріпітаки" ділять на 
три частини (пітаки): Віная-пітака, Сутта-пітака і Абхідхарма-пітака. Перша – присвячена переважно 
правилам поведінки ченців і конкретним приписам у чернечих общинах. Друга, центральна і 
найбільша частина, містить величезну кількість оповідань про окремі епізоди життя Будди, його 
висловів та філософських сентенцій. У третій частині містяться, головним чином, проповіді й 
повчання на етичні й загальнофілософські теми. На цій основі розгортається діяльність 
багаточисленних течій буддизму. Серед них найвідоміші: махаяна – "велика колісниця", хінаяна – 
"мала колісниця" і ваджраяна – "діамантова колісниця", ряд буддійських чернечих орденів і сект. Не 
вдаючись до з’ясування їх специфіки, лише зазначимо, що об’єднує ці течії одна світоглядно-
філософська парадигма яка, власне, будується за принципами будь-якої класичної філософської 
системи: світ↔людина, людина↔світ. Що стосується сутності цієї системи, то вона має свою 
особливість, як у розумінні світобудови, так і в баченні буття людини у світі. 

Але буддійська філософія являє собою не традиційну інтелегибельну релігійно-філософську 
систему європейського штибу. Це, швидше, філософськи оформлена сотереологія, особливістю якої є 
"недвоїстість" онтології і гносеології [2: 104-106]. Буддійська філософія ініціює процес онтогносису, 
тобто, в її рамках "задається" не лише спосіб буття, але й спосіб пізнання, які розглядаються в 
нерозривній єдності й пронизують усе людиносуще: тіло – мову – розум. Подібна "недвоїстість" буття 
й пізнання суттєво відрізняє буддійську філософську традицію від традиції західного логоцентризму, 
в якому існує чітка демаркація меж онтології та гносеології. Незважаючи на спроби об’єднання цих 
двох сфер деякими європейськими мислителями (Гуссерль, Шопенгауер, Хайдеггер, Мамардашвілі, 
Дж. Ваттімо), вони в західних філософських системах існують як відносно самостійні. Саме ця 
"самоізольованість" онтології та гносеології спричинила тут проблему відомої ціннісної автономії 
науки, в умовах якої відчуджене наукове знання не може змінити етичного й духовного буття своїх 
носіїв. 

Незважаючи на те, що проблемне поле буддійської філософії будується у двох площинах (вчення 
про природу речей і вчення про шляхи пізнання світу), вони тут не лише перетинаються, а й 
переливаються одна в одну. В основі першої лежить теорія дхарм (частинка, елемент). Дхарми 
виступають ніби тканиною світобудови, проникають в усі явища духовного й матеріального світу. 
Вони знаходяться в постійному русі, кожну мить то спалахуючи, то згасаючи. Загалом, світ – це 
безперервний потік, що постійно змінюється й перероджується. У цьому плині буття буддійська 
філософія розрізняє два його рівні: проявлене буття (сансару) і не проявлене буття (нірвану). 
Перебування в стані сансари пов’язане із стражданням, звільнення від якого можливе лише на шляху 
пізнання "восьмеричного шляху" морального самоудосконалення й переходу в стан нірвани. 

Відповідно будується й буддійська космологічна картина світу, яка є базовою для різноманітних 
шкіл і течій буддизму. Ця картина зображається в буддизмі у формі піраміди, що включає 31 сферу 
буття. Усі вони розташовані одна над одною, знизу доверху за принципом досконалості й рівнем 
одухотворення. Розгортаються ці сфери на трьох рівнях: кармалока, рупалока й арупалока. 
Кармалока, зокрема, включає 11 ступенів. Тут діє карма, тобто абсолютно тілесна матеріальна сфера 
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буття, яка лише на вищих своїх рівнях трансформується в більш "піднесені" ступені. На рівні 
рупалоки (16 наступних рівнів світу) має місце не просте, безпосереднє споглядання, а певного роду 
уява. Але вона ще пов’язана з конкретним тілесним світом та формами речей. Й лише на останніх 
рівнях світу (з 27 по 31) – арупалока, вона виходить за межі форми й відривається від її тілесного 
носія. 

Ідея піраміди проста. Існує світ конкретних людських пристрастей, світ уявний і світ космічної 
свідомості, з яким повинен злитися розум людини. Кожен з цих світів членується на певному рівні. 
Сприйняття людиною буття залежить від того, на якому з цих рівнів перебуває її свідомість. 
Зазначимо лише, що в буддійській філософії ця ідея надзвичайно ускладнена і, до того ж, 
космологічна піраміда динамічна за своїм характером. Окрім цього, більшість релігійно-
філософських положень буддизму символізовані. Особливістю буддійської космології є й те, що вона 
являє собою певного роду матрицю, кожен компонент якої пов’язаний з окремим положенням вчення 
та методами осягнення істини, але, загалом, усі компоненти об’єднані тут в струнку логічну систему, 
яка є структурним каркасом буддійського світогляду. 

Як виглядає чуттєвий світ у буддизмі, демонструє картина-схема релігійно-філософського змісту 
"санса – риїн – хурде" ("колесо сансари"). На її першому плані знаходиться величезний страшний дух 
Мангуст (слуга владики смерті), що тримає в зубах і пазурах велике коло (символ сансари). У центрі 
кола – невелика сфера, в якій зображено сплетені тіла змії, півня та свині. Це буддійські символи тих 
сил, що викликають неминучі страждання: злість, хтивість і неуцтво. Навколо центральної сфери 
розташовані відповідно п’ять секторів, що відповідають віртуальним формам переродження. На її дні 
зображене пекло, а у верхній частині – світ людей і небожителів. Правий верхній сектор – наповнений 
світом людей. По нижньому краю цього сектора розташовані  фігури, що символізують людські 
страждання: рожениця-жінка, старець, мрець і хворий. Зліва вгорі – аналогічний за розміром сектор 
займають тенгрії, які в страшній злобі кидають списи й стріли одна в одну. Справа й зліва 
розташовані сектори тварин і "биритів". Тварини терзають одне одного, сильні пожирають слабких. А 
страждання биритів зображені в безмежному голоді. Земний суд, земні катування і страти зображені у 
нижньому секторі кола. Посередині, на престолі, сидить сам владика смерті й пекла Ерлік-хан. 

"Санса-риїн-хурде" або "колесо сансари" символізує процес непорушного закону переродження в 
буддійському розумінні. Дванадцять нидан охоплюють тритакою одне за одним життя, при цьому 
етапи, на які цей процес буття розпадається, символічно зображені на конкретно визначених для 
кожного з них малюнках. Малюнки, що символізують нидани, розташовані на широкому ободі, що 
охоплює зовні основне коло колеса. Зокрема, минуле життя подане двома ниданами. Перша 
змальовується у вигляді сліпої жінки, що не знає, куди вона прямує. Це – символ "затьмареності" 
(авідья), констатація факту залежності від пристрастей і насолоди життям, наявністі тієї помилки 
розуму, котра робить неминучим нове переродження. Друга нидана зображена в образі гончара за 
виготовленням посуду. Це – "вчинене" (сансара або карма). "Дійсне життя" представлене 8-ма 
ниданами. Перша нидана – мавпа, що зриває плоди з дерева – символ "свідомості" (віджняна). 
Точніше, це символ першого моменту життя, яке бере свій початок з пробудження свідомості. Друга 
й третя нидани "дійсного життя" символізують період ембріонального розвитку людини, де будь-які 
переживання відсутні. Згодом формуються "шість баз", "слуг" органів відчуття, або "актів відчуття", – 
зір, слух, нюх, дотик, смак і "манас", під яким розуміють "свідомість, яка передує моменту, що 
настає". Буддійськими символами тут виступають людина в човні й будинок із заколоченими вікнами. 
Четверту нидану "зіткнення"(спарша) символізують чоловік і жінка, що пригортаються одне до 
одного. Вважається, що ще в лоні матері дитина починає бачити й чути, тобто елементи відчуття 
лише торкаються свідомості. Але приємних або неприємних емоцій тут ще не виникає. П’ята нидана 
– "відчуття" (ведана), тобто свідоме переживання приємного, неприємного, байдужого. Йдеться про 
емоційну сферу свідомості. Її символізує зображення людини, в око якої потрапила стріла. Далі 
"відчуття" переростають у "прагнення" (тришна), що з'являється у віці статевого дозрівання. Втілене 
воно в образ людини з "чашею провини". Наступна, сьома нидана – "прагнення", відповідає 
всебічному формуванню дорослої людини, коли формуються певні життєві інтереси й уподобання. 
Цей образ – людина, що зриває плоди. Й нарешті, остання нидана – "бава" (життя). Вона символізує 
розквіт людської життєдіяльності, старіння і смерті. Символом бави є курка, що висиджує яйця. 

Майбутнє життя зображено двома ниданами – "народженням" (джати) і "старістю і смертю" 
(джара-марана). Перша символізується зображенням породіллі, інша – фігурою сліпого старця, що 
ледве тримається на ногах. Народження – це поява нової свідомості, а старість і смерть – весь ланцюг 
життя, отже, "старіння" розпочинається з моменту народження, а нове життя знову породжує 
прагнення й бажання, що призводить до нових перероджень. Й так без кінця. 

Якщо детально проаналізувати буддійську космологічну картину буття, то неважко переконатися, 
що вона "знімає" в собі усі філософсько-релігійні вчення, що передували буддизму (брахманізм, 
джайнізм, адживіка та ін.). Але разом із тим, тут здійснюється значний і промовистий  крок вперед, 
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завдяки буддійській сфері "чистої  свідомості" та констатації безначальності буття. До того ж 
тлумачення механізмів функціонування буття зробили цю систему завершеною, цілісною й відкритою 
в просторі та часі. Справа в тому, що у всіх випадках у буддизмі йдеться не про саме буття, а про його 
осягнення свідомістю. Аналізуються тут не окремий внутрішній світ людини і той зовнішній світ, що 
її оточує, а лише свідомість. Те, що в буддизмі називається "досвідом" людини, насправді 
розглядається як ланцюг уявлень, почуттів, переживань, що обумовлені самою свідомістю.  

Інша площина буддійської філософської системи (гносеологія) щільно вплетена в полотно 
світобудови й пов’язана із суб’єктивно-ідеалістичним методом логічного споглядання. Як вже 
зазначалося, буддизм заперечує існування душі поза межами п’яти скандх (свідомість, уявлення, 
відчуття, карма, тіло), які складають людську сутність. У цій схемі немає місця якомусь незмінному 
вічному початку. Людина, як і все інше у світі, підпорядковується закону причини й наслідку, що 
зображується в буддизмі в так званій дванадцятичленній формулі "причинного відродження". Те чи 
інше буття людини – лише результат попередніх етапів існування. Свідомість у зрізі "індивідуального 
потоку" земного життя, через проміжний стан і наступний за ним стан переродження в кожну 
конкретну мить змінює свій зміст. Це вічне становлення, в давньоіндійській філософії, як відомо, 
уподібнювалось полум’ю світильника, в якому процес спалахування й згасання тече безперервно й 
створює враження сталості.  

Скептицизм по відношенню до об'єктивного світу в буддизмі проявляється не лише в тезі про 
страждання, але й у вченні про плинність, нестабільність та бренність світу. Фізичний світ мало 
цікавий буддизму. Його увага зосереджена на внутрішньому світі людини, на свідомості, яка 
розглядається як безперервний потік уявлень, думок, відчуттів і образів. Свідоме життя будь-якої 
особистості, що сприймає й переживає світ, розглядається буддизмом як єдиний процес, комплекс 
психічних елементів, поза межами якого нічого не існує. Те, що прийнято вважати особистістю в 
буддизмі, складається з "чистої свідомості" (чітта); психічних явищ  абстрагованих від свідомості 
(чайтта); "чуттєвого", абстрагованого від свідомості (рупа) та сил, що синтезують ці складові в нові 
конкретні конфігурації (четана). 

Ці складові особистості, у свою чергу, підлягають детальному поділу. Принципи цього поділу – 
різні. Один із них – поділ свідомості на групи елементів. Їх існує п’ять. У першу, входять елементи 
чуттєвого, тобто все те, що в буденному житті вважається матеріальним, зовнішнім по відношенню 
до свідомості. Далі йде "чиста свідомість". За нею – "психичні процеси" (відчуття приємного, 
неприємного, гніву, а також такі явища як пам’ять, увага тощо). Це ніби енергетичний бік свідомості, 
й нарешті, скандха того, що поза впливом буття. Вона включає такі елементи свідомості, які зовні не 
проявляються й здатні здійснювати на нього гальмівний уплив. Вони, згідно буддизму є гарантією 
спасіння. 

Власне, до цих психічних трансформацій особистості зводяться всі шляхи спасіння, які пропонує 
буддизм для подолання страждань. До спасіння ведуть чотири шляхи, які пов’язані з пізнанням, 
практикою, спогляданням і вірою. В основі їх лежать відповідні істини. Головне в буддійській 
світоглядно-філософській системі – зміст цих чотирьох істин. Центральною ідеєю першої з них є те, 
що все, що пов’язане з п’ятьма скандхами, є дуккха. Під скандхами розуміється певне 
підпорядкування стереотипам, які обумовлені вихованням і навчанням. Справа в тому, що умовиводи, 
які формуються в умовах сансари, характеризуються в буддизмі як незнання, невідання й невігластво. 
Саме тому розуму властива схильність до моральних й аморальних дій (санкхара), у результаті яких 
формується егоїстична або егоцентрична свідомість (віньяна). Ця свідомість реагує лише на 
обумовлені найменування (нама) і форми (рупа), оцінюючи навколишній світ через лінзу 
егоцентризму: "моє", "не моє", "корисно", "не корисно" і т. ін. На цій основі виникають відповідні 
почуття (ведана) і сприйняття (саньня). Ці, обумовлені психологією незнання компоненти (санкхара, 
віньяна, нама-рупа, ведана, саньня) іменуються в буддизмі скандхами. Вони конструюють "Я" 
невігласа. Збуджена бажаннями людина попадає в "потік", як паук у виткане ним павутиння. 

Інша істина пояснює причину дуккхи тим, що людина через страх перед часом і смертю 
намагається з допомогою віри в існування якоїсь вічної субстанції-душі увіковічити своє "Я", 
проектуючи його існування як в цьому, так і в потойбічному світах. Лише істинне знання, яке  
зводиться в буддизмі до розуміння змісту тріади (анічча, дуккха, атман) сприяє подоланню дуккхи. 
Це третя істина. Подолання дуккхи можливе лише за тих умов, коли розум звільниться від оков 
бажань. Відрив розуму від скандх виступає головним кроком до просвітління. 

Конструкція зі скандх, яку розум людини приймає за своє "Я", є непостійною (анічча), вона є 
об’єктом незадоволеності (дуккха), і не має душі. Розум стає незалежним від бажань, лише 
звільнившись від скандх. На цій основі він отримує повну свободу, яка проявляється в тому, що 
свідомість вже не чіпляється за ілюзію потойбічного життя й зосереджується саме на тих проблемах, 
вирішення яких життєво необхідне. 
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На цій основі вибудовується відома буддійська теорія "чотирьох благородних істин": "жити – 
означає страждати"; "причиною страждань є бажання"; "для звільнення від страждань, слід 
позбавитись від бажань", а "шлях позбавлення від бажань – у дотриманні вчення Будди", яке веде до 
головної мети людського життя – нірвани. 

Формула чотирьох благородних істин у буддизмі має яскраво виражену етико-практичну 
спрямованість, побудовану на філософії буденного життя. Вихідна її теза: життя – це потік страждань 
[3: 16-17]. Але, якщо є страждання, яких обов’язково зазнає будь-яка жива істота, то й існує причина 
цих страждань. Причиною їх є наше "его" з його бажаннями. Позбавитись від них – означає 
позбавитись від страждань. Шляхом звільнення від страждань є так званий "благородний 
восьмеричний шлях", який передбачає правильне розуміння, правильний намір, правильну мову, 
правильну поведінку, правильне життя, правильне зусилля, правильне відношення, правильне 
зосередження. Цей шлях у буддизмі, як відомо, дістав назву "серединного шляху". Всередині цієї 
драбини "восьмеричного шляху" існують ще п’ять висхідних щаблів споглядання. Із них два перших 
– "підготовчий" і "посилення" – доступні усім живим істотам. На цих етапах споглядання діють 
вимоги моралі. На інших, вищих – споглядання ускладнюється і поглиблюється. А в кінці цього 
шляху досягається стан святого ("архата"), що має можливість вступити в нірвану. 

Одначе, особливістю філософсько-світоглядної системи буддизму є, швидше, не її песимістичний 
вимір, а "етика здорового глузду", що будується на глибинній гармонії людини й природи. На думку 
багатьох сучасних буддологів, вона має життєдайний і гуманістичний потенціал, спроможний вивести 
людство за межі "світу володарювання" [4]. Буддизм пропонує таке екологічно значуще розуміння 
дійсності, яке співзвучне сучасній концепції сталого розвитку. Людина й природа згідно з буддизмом 
є єдиним цілим, а думки й дії людини гармонізовані з законами природи. У кожній квітці, в кожному 
творінні природи, буддизм вбачає заховану тайну буття людини. Якщо хворіє природа, хворіє й 
людина; якщо людину оточує бруд, то забруднюється й її свідомість. Світ вливається в нас через наші 
відчуття  і стає нашим "Я". На жаль, людина порушила цей баланс. Для того, щоб його відновити й 
досягти внутрішньої гармонії з природою, буддизм пропонує два шляхи. Один – пізнання глибин 
істини, розуміючи під цим осягнення природи нашої свідомості. Йдеться про співпричетність до 
космічного розуму, що лежить в основі будь-якої творчості та будь-якого буття. Лише цей вищий 
рівень знання спроможний спричинити почуття співстраждання з усім без винятку живим. Інший 
шлях – це шлях благородних діянь, який проходить через наступні три рівні морального 
самовдосконалення. Перший рівень, найпростіший, пов’язаний з правилами поведінки, що 
покращують карму людини. Йдеться про етику мирян, яка будується на простій системі заборон 
(кодекс Панча Шила): утримання від убивства, злодійства, блуду, брехні та збудливих напоїв. На 
другому рівні людина практикує та розвиває такі позитивні якості, які виводять її за межі 
індивідуального "Я". Це параміти благородних діянь, співстраждання й терпіння. Тут реальність 
іншої істоти виступає більшою цінністю, аніж реальність власного "Я". І, нарешті, третій найвищий 
рівень – рівень праджня-параміти, де досягається ілюзорність як власного "Я", так й "Его" іншої 
істоти, і тим самим щезає сама можливість прояву будь-якого егоїзму людини. На цьому рівні вона 
усвідомлює духовну "всеєдність" на космічному рівні. Щоб відчинити двері "космічної свідомості" 
повинно померти моє "Его". Лише спустошивши власне "Я", людина здатна подолати всі перепони 
між нею і світом, відкрити екзистенційний обрій і відчути злиття з Цілим. 

Основою такого сталого розвитку суспільства буддизм вважає духовну еволюцію людини. Якщо 
всередині нас панує духовна гармонія, ми маємо шанс жити в сталих зв’язках як зі світом людей так і 
зі світом природи. "Самоудосконалюючись, людина удосконалює Всесвіт",– повчає Будда. 
Вирішальним моментом тут є характер філософського світогляду людини, який формує вищий рівень 
її "духовного просвітління" й визначає основний курс на "олюднену історію". 

Буддизм, практично, пропонує свою систему цінностей, альтернативну західній ідеології 
сучасного споживацького суспільства, яке побудоване на "принципах володарювання". Економічний 
ідеал буддизму зводиться на мінімальних енерговитратах. Економічний розвиток повинен не стільки 
примножувати матеріальні блага, скільки сприяти удосконаленню людини. Інакше кажучи, буддизм 
ставить питання про необхідність самозміни людини, наголошуючи на тому, що відомий німецький 
філософ Й. Мец називає "антропологічною революцією" [5]. Звичайно, це не революція в повному 
розумінні. Йдеться про повернення людині "людяності". Вона не вимагає звільнення від бідності й 
злиднів, а велить позбавитися від нашого багатства і надлишкового добробуту, звільнитися не від 
того, чого нам бракує, а від того, що ми споживаємо надмірно і що призводить до "споживання" 
самих себе. Вона не звільняє від безправ’я, а визволяє від укоріненої звички будь-що задовольнити 
свої бажання й под. 

Людина повинна постати не як такою, що "знайшла", а як такою, що претендує бути прилученою 
до осереддя єдиної істини, такою, що припускає можливість різних істин. У такий спосіб сутнісна 
відкритість людського буття конкретизується як реальна можливість для неї сприймати відміні між 
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собою смисли не як суперечливі, а як доповнювальні. Й сьогодні ми усвідомлюємо, що доля людства 
багато в чому залежить від того, чи перетвориться ця можливість на загальну здатність і чи втілиться 
та в принцип розбудови соціального і культурного життя. Не випадково, багато сучасних філософів, 
критикуючи цінності європейської культури, справедливо наголошують на необхідності подолання її 
логоцентричної орієнтації й "володарювання людини у світі". І зробити це можливо лише на ґрунті 
"зустрічі" західної й східної культурних традицій. Результатом цієї "зустрічі" буде не якийсь 
"мутантний світ", а світ нової цілісної людини, яка гарантуватиме цілісність світу. До того ж, слід 
зазначити, що немало філософів наголос робить на неабияких можливостях транснаціональної 
буддійської світоглядної системи, спроможної відповісти на складний вузол проблем, пов’язаних з 
кризою європейського логоцентризму. 

Діалог між західноєвропейським логоцентризмом і буддійським "живим спогляданням" та 
"зверненістю до світу" здатен детермінувати нову духовну парадигму, в основі якої буде лежати не 
лише безумовна орієнтація на мислення, слово й закон, але й нелінійне сприйняття світу, 
запитувальність, децентралізованість істини та етика здорового глузду. Лише за таких умов може 
постати новий образ людини й світу в глобалізованому суспільстві, що будується на ідеї так званого 
"великого цивілізаційного синтезу" Сходу й Заходу [6: 33]. 
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Саух Ю.П. Особенности буддизма как транснациональной философско-
мировоззренческой системы. 

В статье, на основе анализа специфики буддийской философии, раскрыты основные черты буддизма 
как транснациональной философско-мировоззренческой системы, способной решить сложный узел 

проблем, связанных с кризисом европейского логоцентризма. 

Saukh Yu.P. The Peculiarities of Buddhism as a Transnational Philosophic Weltanschauung. 

The article deals with the analysis of root features and peculiarities of Buddhism as a specific transnational 
philosophic Weltanschauung, able to suggest a solution of complicated problems, connected with the present 

day crisis of European logical thinking. 
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ДОСТЕМЕННІСТЬ ТА СЕНС ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ У ФІЛОСОФСЬКИХ 
ПОГЛЯДАХ В.І. ШИНКАРУКА 

У статті розглянуто філософські погляди основоположника Київської школи філософії 
В.І. Шинкарука, а саме: еволюцію предмета філософського осмислення від історії німецької 

класичної філософії до проблеми людини як самосущого буття. Визначено специфічні риси та основні 
проблеми людської екзистенції за В. І. Шинкаруком; з’ясовано смисложиттєві проблеми людського 

буття, його достеменність та сенс. 

Однією з найважливіших тем філософських роздумів та досліджень є проблема людського буття. 
Більшість філософів питання буття вважають основоположним при розгляді філософських проблем. 
Фундаментальність проблеми буття для філософії пов’язана насамперед із тим, що філософія виконує 
функцію людського світоорієнтування, а буття – це найширше філософське поняття, і тому воно 
постає як цільовий, універсальний, стратегічний людський орієнтир. 

Проблема буття глобальна, безмежна у своїй всезагальності та невичерпна в деталізаціях. Вона є 
вічною. Як зазначав відомий психолог і філософ Е. Фромм, людина – єдина тварина для якої власне 
існування є проблемою; вона повинна її розв’язати, і їй від цього нікуди не дітися. Поява цієї 
проблеми пов’язана, без сумніву, з усвідомленням людиною своєї смертності, скінченності свого 
існування. Якби наше життя було вічним, ми могли б дозволити собі на якийсь час абстрагуватися від 
цієї проблеми. Безсмертній людині ніколи не пізно почати життя зі смислом. Однак ми – смертні, для 
нас наше буття – найвища цінність, цінність обмежена в часі та просторі. 

Не викликає сумніву унікальність буття людини, однак кожен філософ має власну концепцію його 
бачення, по-різному визначає особливості та сенс людського буття. Відсутність обґрунтованої 
відповіді, суперечливість поглядів на цю проблему – свідчення її складності та важливості.  

Актуальність екзистенційної проблеми й на сучасному етапі потребує подальшого комплексного 
дослідження, глибокого та всебічного осмислення. 

Цілком закономірно, що проблема достеменності та сенсу людського буття стала також предметом 
особливого аналізу представників Київської філософської школи, заснованої П.В. Копніним та 
В.І. Шинкаруком на початку 60-х років ХХ ст.  

Представники Київської філософської школи в центр своїх наукових розвідок поставили проблеми 
людини, шляхи та способи її самоствердження у світі, здійснивши таким чином антропологічний 
поворот в українській філософії. Зокрема, В. І. Шинкарук у своїх дослідженнях велично 
переосмислив усталену на той час парадигму філософування. Погляди вченого еволюціонували від 
традиційної парадигми, сконцентрованої на співвідношенні "свідомість-буття", до якісно іншої, в 
епіцентрі якої – співвідношення "людина-буття". Осягнення та осмислення людини здійснювалося 
В.І. Шинкаруком не у якійсь одній її визначеності (скажімо, як носія свідомості або ж носія 
суспільних відносин тощо), а в усій її універсальності.  

Такий антропологічний поворот виявився багато в чому співзвучний тенденціям, що утвердилися 
на той час у світовій філософії (феноменологія, "фундаментальна онтологія" М. Гайдеггера, 
"філософія життя", екзистенціалізм, персоналізм, "раціовіталізм" X. Ортеги-і-Гассета тощо). Він 
також став своєрідним поновленням філософсько-гуманістичних, кордоцентричних тенденцій 
вітчизняної філософської думки (Г. Сковороди, П. Юркевича та ін.). 

Згодом у своїх інтерв’ю В.І. Шинкарук підсумовував, що й він особисто, і його колеги були 
прихильниками того, що залучення людини, її діяльності до осмислення структури буття не могло 
залишити недоторканою всю традиційну онтологію. Адже людське буття постає, як слушно 
підкреслив відомий психолог С. Рубінштейн, не як "частковість", яка вдовольнилася б лише вузько 
антропологічним чи психологічним вивченням, а як чинник, принципово значущий для 
філософського осягнення категорійної структури буття загалом. 

Мета статті, що становить одну зі складових нашого дослідження, – аналіз переосмислення 
поняття буття людини видатним українським філософом В.І. Шинкаруком.  

Ставимо завдання з’ясувати, як вчений визначає смисложиттєві проблеми людського буття, у 
чому бачить його достеменність та сенс. 

Володимир Іларіонович розпочав свою наукову діяльність з ґрунтовного вивчення та аналізу 
історії класичної німецької філософії. Його перші фундаментальні дослідження присвячені 
Гегелю та Канту. Однак потужна філософсько-антропологічна гегеле-феноменологічна позиція 
В.І. Шинкарука сформульована і переконливо обґрунтована в його докторській дисертації "Логіка, 
діалектика та теорія пізнання Гегеля", вивела дослідження вченого на проблему людини як 
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самосущого буття і тим пов’язала проблему буття з екзистенцією людського існування. Унаслідок 
цього в Київську філософську школу був внесений антропологічний наголос і філософія набула 
характеру своєрідної феноменології людського буття [1: 1177]. 

У 1968 році В. І. Шинкарук взяв участь у Міжнародному філософському конгресі у Відні, де 
виступив з доповіддю, в якій всупереч традиційним ортодоксальним твердженням, що проблема 
сенсу людського буття є не філософською, а релігійною проблемою (й тому не входить до 
проблематики марксистської філософії), обстоював ідею, що ця проблема є центральною в 
марксистському й загалом у будь-якому світогляді [2: 16]. На думку Володимира Іларіоновича, нас 
спрямовує до філософії не пристрасть до абстракцій та інтелектуальних "таборів", не проблема 
первинності-вторинності матерії-свідомості, а передусім питання про "наше буття" – проблема 
нашого особистого самосмисловизначення, з’ясування своїх екзистенційних можливостей і 
перспектив.  

Зазначимо, що В.І. Шинкарук зумів зробити людину центром своїх філософських розмірковувань 
тоді, коли це таврувалося як "буржуазний"" гуманізм. Український вчений ще в 60-ті рр. ХХ ст. 
реалізував у межах традиційного марксизму думку засновника сучасної філософської антропології 
Макса Шелера про те, що, тільки відштовхуючись від сутнісних властивостей людини, філософія 
може збагнути всі інші різновиди буття. Варто замислитися над риторичним питанням 
В.Г. Табачковського, наукового послідовника Володимира Іларіоновича: "Що означало в ті часи 
(шістдесяті роки) змістити акценти у філософуванні з вульгарного офіціозу, де людина розчинялася у 
виробничих та класових визначеностях – на гуманістичний зміст молодо-марксизму, а цей останній – 
занурити у світову та вітчизняну інтелектуальну традицію так, як це зробив Володимир Шинкарук? 
Що означало позбавити людину статусу "гвинтика" – й надати їй статус суб’єкта діяльності? " [3: 25]. 

На нашу думку, антропологічний варіант В.І. Шинкарука заснований на тому, що відношення 
людського мислення до буття "необхідно включає в себе відношення до предметної діяльності та її 
матеріальних витворів, у яких реалізується практичне, естетичне, пізнавальне та інше відношення 
людини до дійсності" [4: 32]. Тим самим увесь спектр духовно-практичних виявів людського 
світовідношення (міфологія, релігія, мистецтво, мова та всі інші вияви культури) поверталися 
представниками Київської філософської школи зі сфери "надбудови", куди їх виніс марксистський 
історичний матеріалізм, до сфери людського буття. 

Узагальнюючи основні праці В. І. Шинкарука, в яких розкривається специфіка людського буття 
[5; 6; 7; 8], можна виділити його наступні основні характеристики. 

− З першого дня життя буття людини є буттям у світі, що не є просто таким, що її оточує, а 
світом людського буття. Останній вже є заданим як зовнішній об’єктивний світ, який у своїй основі 
становить єдність природного і соціокультурного. У світі людського буття визначальними є не його 
матеріально-природні, а духовні, соціокультурні основи. Це світ олюдненої природи, природи не 
просто перетвореної, а даної нам у її людських значеннях, що відкриваються і постають через мову, 
знання, науку. 

− Визначальною особливістю людського буття є його екзистенційна суть. Екзистенція (від лат. 
existo – існую) – специфічно людське існування у світі, що постійно трансцендентує себе з наявного 
буття в істинно суще, його істотною ознакою є свобода. Факт, що людина відокремлює себе від 
своєї життєдіяльності й робить останню предметом своєї свідомості, волі, означає, що людина 
екзистенційно вільна. Ця свобода виявляється в дистанціюванні наявного буття від того, що було, і 
переведення його в те, що повинно бути, в бажанні можливості трансцендентування в істинно суще 
буття. Свобода екзистенцій виявляється і реалізується в її трансценденціях. Термін "екзистенція" 
етимологічно походить від латинського слова exsistere, який, на відміну від дієслова sistere (що 
акцентує момент сталості існування – лишатися, тривати тощо), означає процеси порушення 
сталості, виходу "за межі" (виступати, виходити, виростати тощо). Це вказує на духовний характер 
специфіки людського існування на противагу існуванню матеріальних, субстанційних речей і явищ, 
оскільки духовність є унікальною ознакою людини.  

− Світ людського буття простягається в просторі й часі, межі яких задаються засвоєною 
культурою. 

− Людина за своєю суттю – діяльна істота, і самодіяльність є її власне людським буттям. 
Реально сущою є життєдіяльність лише в теперішньому. В минулому вона вже була (і тому вже не 
суща), а в майбутньому ще не була (ще не суща). Отже, життєдіяльність людини буває (має буття) в 
минулому, теперішньому і майбутньому. Вона мине, залишаючи існувати (об’єктивно-предметно і 
суб’єктивно-духовно) лише свої "сліди", "результати".  

− Для людського буття становить важливість час. Поза часом є не людське буття, а суще, яке 
визначається у відомих філософських категоріях матеріалізму: "матерія", "рух", "простір", "час" і 
под. Людина, на відміну від тварин, відокремлює себе від своєї життєдіяльності й  робить останню 
предметом своєї свідомості й волі. І це "відокремлення" здійснюється якраз тому, що наша 
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життєдіяльність має своє реальне буття лише "ось зараз, тепер" і "ось тут", де ми зараз. А ми були 
дотепер "тоді і там" і думаємо ще бути "тоді" і "там десь". Отже, кожну окрему мить скороминучого 
часу людина несе з собою ввесь світ своїх переживань, перебіг часу. Те життя, що прожите, не йде від 
неї в небуття – воно завжди з нею у вигляді її переживань, і, разом з тим, вона спрямована в майбутнє. 
Людина. те, що могло бути, але не сталось, що сталося, але могло б і не статися. З позицій 
теперішнього й минулого проектується і буття в майбутнє, яке також постає в різних можливостях і 
неможливостях – предметах наших сподівань, очікувань, надій, мрій.  

− Створюючи та вдосконалюючи умови свого буття, людина разом з тим творить і перетворює 
саму себе. Тому її життя за своєю сутністю є творчістю й, отже, її "твором". Сутність людського 
способу буття полягає в цій творчій діяльності, що є самодіяльністю, самоствердженням людини у 
світі. Характеризуючи відмінність людського способу буття від життєдіяльності тварин, 
В.І. Шинкарук посилався на К. Маркса, який вказував, на те, що і тварини роблять щось, чого немає 
в природі в наявному виді (будують гнізда, житла й под.), однак їх виробництво принципово 
відрізняється від людського. Тільки людина здатна відрізняти від себе свою життєдіяльність, робити 
її предметом своєї волі, розглядати її не тільки як засіб забезпечення фізичних потреб, але і як 
задоволення особливої потреби – потреби в діяльності, що приносить насолоду; здатна 
приборкувати свої прагнення й підкоряти свою діяльність розумним цілям. Лише людина може 
ставитися до продукту своєї діяльності як до свого предмета не тільки в процесі безпосереднього 
споживання його утилітарних властивостей, але й споглядаючи; лише людина може безкорисливо 
захоплюватися ним як справою своїх рук, ставитися до нього естетично. У людському способі буття 
відбулося переміщення інтересу зі сфери безпосереднього споживання (задоволення фізичних 
потреб) у сферу діяльності, самозадоволення цією діяльністю, ствердження в ній, і через неї своєї 
волі й своєї влади. 
Сенс людського буття В.І. Шинкарук визначає як світоглядну категорію, що відображає 

цілепокладаючий характер людської життєдіяльності, опосередкованість значень і цінностей 
предметів матеріальної та духовної культури цілями суспільної практики, олюдненням природи. 
Поняття "смисл буття" має сенс лише по відношенню до людини, до її суспільно-історичного та 
індивідуального буття. Вчений стверджує, що питання про смисл буття генетично пов’язане з 
конечністю людського життя, з проблемою смерті і безсмертя. На противагу релігії, яка в уявленнях 
про смисл буття виходить з безсмертя людської душі і божественного промислу, науковий світогляд 
розглядає конечність індивідуального людського життя як момент безкінечності, безсмертя в 
результатах продуктивної діяльності, в культурі як суспільно-родовому витворі і, отже, в роді. 
Основним питанням смислу буття є питання про відповідність існування сутності (наскільки 
існування життя людини, тобто конкретні суспільно зумовлені форми і способи життєдіяльності, 
відповідає і виражає її сутність). Остання не дана людині біологічно, вона, з погляду марксистсько-
ленінської філософії, є продуктом історичного становлення людини як суспільної істоти, яка своєю 
власною діяльністю створює умови існування, перетворюючи речі й явища природи на предмети 
своїх потреб, продукти суспільного та індивідуального споживання. Отже, за своєю сутністю людина 
– діяльно-творча істота. Однак, як зауважує Володимир Іларіонович, міра реалізації цієї сутності в 
реальному житті людини (в її існуванні) залежить від суспільних умов, від ступеня історичного 
розвитку суспільства. Смисл буття на сучасному історичному етапі виступає як творча самореалізація 
особи в діяльності, адекватній її здібностям і запитам. Для розвиненої особи вищими цінностями 
життя, що визначають його смисл, виступають також предмети її суспільних почуттів: 
громадянських, патріотичних, моральних, естетичних [9: 634]. 

У своїх антропологічних розвідках В.І. Шинкарук зазначав, що спалах розмірковувань щодо сенсу 
буття виникає у різних культурах тоді, коли людина виходить за межі індивідуального існування. 
Саме тоді вона починає усвідомлювати буття загалом і водночас власне життя, саму себе і свої межі. 
Коли перед людиною відкривається жах світу і власна безпорадність. Коли вона, немовби стоячи над 
прірвою, задається радикальними питаннями щодо звільнення і спасіння. Вчений тут оперує влучною 
назвою "вісьовий час", що дав прадавнім часам німецький філософ Карл Ясперс, адже саме тоді 
з’явилося таке усвідомлення людиною навколишнього світу та самої себе, відбулося відкриття того, 
що пізніше почали іменувати розумом та особистістю. 

Серед одвічних світоглядних проблем, які тривожили і тривожать людський дух, нашу свідомість 
В.І. Шинкарук визначає, насамперед, дві кардинальні: по-перше, приреченість всіх нас на смерть, 
людську смертність і наше потаємне бажання безсмертя, людську призначеність до безсмертя; по-
друге, вкоріненість у нашому бутті зла, незлагод і страждань, з одного боку, і наше людське бажання 
добра, намагання уникнути негод і страждань, нестримне прагнення до щастя. Звідси і випливає 
головне світоглядне питання: якщо смерть неминуча і якщо наше життя сповнене незлагод і 
страждань, то який сенс такого життя, для чого ми живемо? Світ сповнений зла, то як може бути в 
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ньому добро і, отже, як може жити в ньому людина, призначення якої чинити не зло, а добро? І чим 
може вона, людина, виправдати своє буття у світі зла? [8: 322-323] 

Питання сенсу буття постало перед людьми ще здавна. Зокрема в Біблії ставляться кардинальні 
смислобуттєві питання та даються відповідь на них через "божественне одкровення". Відповідно до 
"Святого письма" створені Богом Адам та Єва порушили волю Бога-Отця, з’їли заборонений плід 
(яблуко) з дерева пізнання добра і зла, вчинили першородний гріх, за що були вигнані з Раю, з 
безсмертних стали смертними. Подальша доля людей, за Старим Завітом, у волі Бога, всемогутнього і 
всемилостивого. Смисл і призначення життя людей у цьому грішному світі – заслужити милість Бога 
непотьмареною вірою в нього, в його благість і неухильним виконанням його завітів. 

Авторитетну і поширену відповідь на питання "В чому ж полягає духовне життя і в чому його 
вищість за тілесне матеріальне життя?" в Стародавній Греції і Римі дали стоїки, філософи, які 
висунули і відстоювали думку, що людина за своєю суттю вільна істота, і вона вільна саме як духовна 
розумна істота. Веліннями розуму, а не чуттєвими жаданнями має вона керуватися. Головним з цих 
велінь розуму є доброчинність, служіння добру. Нагородою за доброчинність є сама доброчинність. 
Отже смисл людського життя, його призначення – в служінні добру, в доброчинності. 

Продовживши свою історичну розвідку, В.І. Шинкарук зауважив, що пізніше, вже в нові часи ці 
погляди розвивав німецький філософ І. Кант. Відповідно до його вчення вище призначення людини – 
чинити добро. До цього її спонукає категоричне моральне веління її розуму: чини так, щоб в іншій 
людині й в усьому людстві ти вбачав не засіб, а ціль. Цей напрям дістав назву етики обов’язку. 

Далі В.І. Шинкарук приділяє увагу напрямку, започаткованому давньогрецьким філософом 
Епікуром, що дістав назву епікуреїзму. За Епікуром, людина у своєму житті прагне до щастя, і це 
щастя їй приносить насолода, що її дарує саме життя. Однак благом Епікур вважав лише ту насолоду, 
що є джерелом нашого щастя як душевного спокою, душевної радості. 

Ґрунтовні дослідження філософської спадщини відомого українського філософа XVIII ст. 
Г. Сковороди дозволили В.І. Шинкаруку провести певну паралель і відзначити, що прихильником 
вищевказаного розуміння щастя був і український філософ Г. Сковорода, який також убачав щастя у 
"веселій душевності". Це пояснює, чому Сковорода в одному зі своїх творів побачив аналогію між 
життям Епікура і життям Ісуса Христа. Однак, на думку В.І. Шинкарука, ця аналогія навряд чи 
правомірна. Те, що внесло вчення Ісуса Христа і християнство в цілому в духовну скарбницю 
людства і, зокрема, в проблему смислу та призначення людського життя, виходить далеко за межі 
ідей давньогрецької філософії, хоча і не без її впливу. Якщо спробувати одним словом виразити 
смисл і призначення людського життя в дусі вчення Ісуса Христа, то цим словом є любов (любов до 
Бога як джерела благодаті, до Ісуса Христа як Спасителя і до людей як носіїв образу божого і в цьому 
рівних усіх у собі й перед Богом). 

Володимир Іларіонович стверджував, що предмети наших сердечних почуттів, нашої любові є 
смисложиттєві предмети, такі, за які варто жити і вмерти. Це – наші кохані, наші діти і батьки, наша 
батьківщина, країна, нація, держава, улюблена справа, наші святині, ідеали добра, істини і краси. 
Любов, таким чином, є глибинною основою духовності, а поза тим і всього духовного життя людини. 
Це те, що гідно підносить її, людину, над усіма марнотами сьогодення до вищих духовних поривань, 
що поєднують розум з її серцем. 

Із жалем український філософ зазначав, що в самому людському бутті вкорінене й зло. В людини є 
гріховна, егоїстична, своєкорисна іпостась. За певних умов вона бере гору і примушує людину діяти 
всупереч її людському призначенню, чинити не добро, а зло, не в ім’я любові, а через ненависть. 
Зрештою, в життєдіяльності кожної людини чиниться боротьба егоїстичних і альтруїстичних мотивів. 
Людина вільна в обранні цих мотивів, тому й несе відповідальність за свої вчинки. Бути добрим, 
оберненим до добра важче, ніж – злим, оберненим до зла. У цій оберненості людини до добра чи зла 
виключно важливу роль відіграють умови суспільного життя, обсяг і глибина зла чи добра, що існує в 
суспільстві, гуманності, справедливості, правопорядку, соціальної захищеності добра чи його 
протилежностей. Від цього залежать суспільні пріоритети в оцінці життєдіяльності людини. 

Отже, проведений нами аналіз дозволяє підсумувати, що проблема достеменності та сенсу 
людського буття розроблена В.І. Шинкаруком на якісно вищому рівні. Резюмуючи вищевказане, 
підкреслимо, що вчений визначає людину як природну та соціальну істоту, що не просто відображає 
світ у своїй уяві, але й перетворює його. Людина стає людиною, освоюючи свою об’єктивну сутність 
– сукупність суспільних відносин. Цей перехід об’єктивного світу у внутрішнє надбання суб’єкта 
здійснюється не фізіологічно, а в духовному світі людини, що й дозволяє їй ставати вище обставин. У 
цій здатності полягають можливості людської волі, реалізація яких приносить вищу радість буття. 
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Сенс людського буття полягає в тому, щоб життя відповідно до високих моральних цілей 
приносило вищу радість буття, щоб людина досягала щастя не на шкоду моральності, а на шляху 
реалізації своєї людської сутності, щоб кожне людське здійснення приносило одночасно й моральне 
задоволення, і насолоду (те, що Г. Сковорода називав "щиросердечною веселістю"). Буття людини 
становить собою діалектичну єдність створення умов життя, насолоди життям і самореалізації в 
цьому процесі. Єдність покликання та щастя і є весь сенс буття, коли збігаються виконання обов’язку, 
радість і самореалізація в житті. 
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Фарион О.О. Достоверность и смысл человеческого бытия у философских взглядах 
В.И. Шинкарука. 

В статье рассматриваются философские взгляды основателя Киевской школы философии 
В.И. Шинкарука, а именно: эволюцию предмета философского изучения от классической немецкой 
философии к проблемам человека как самосущего бытия. Определяются специфические черты и 
основные проблемы человеческой экзистенции за В.И.Шинкаруком, а также смысложизненные 

проблемы человеческого бытия, его истинность и смысл. 

Farion O.O. The validity and the sense of human existence in the philosophical views of V.I. Shynkaruk. 

In article philosophical views of the Kyiv school of philosophy  founder  V. I. Shinkaruk are elucidated. 
Namely: evolution of the philosophical study subject from classical German philosophy to the problems of 
the person as self-real existence. Specific features and the basic problems of human existence according to 

V.I. Shynkaruk;and life-sense problems of human existence, its validity and sense are determined.
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ТЕАТРАЛЬНО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ФЕНОМЕНУ МАСКИ: 
ҐЕНЕЗА, ТРАДИЦІЇ ТА СЬОГОДЕННЯ 

У статті здійснено аналіз можливого походження феномену театральної маски, її триєдиної 
природи як культурного явища, що синтезує в собі всі суперечні аспекти театрального дійства. 
Зосереджено увагу на ролі маски в різних сферах сучасного життя. Наголошено на необхідності 

комплексного культурологічного підходу до розгляду її специфічної природи. 

Театр завжди був та й сьогодні залишається одним із найпопулярніших видів мистецтва. У 
неофіційній ієрархії мистецьких видів, яка була поширеною за радянських часів, він упевнено посідав 
друге місце. Перше ділили між собою "найважливіший підрозділ" мистецтва [1: 5], "перший серед 
рівних" його видів [2] – література, та "найважливіше з мистецтв" – кіно. З огляду на практично 
необмежені експресивні можливості театру як синтетичного виду мистецтва та вкрай значну 
варіативність його регіонально-культурних виявів театр традиційно користується однаковою 
популярністю як серед прихильників, так і серед антагоністів будь-яких режимів, гасел, ідеологем. 

Однак разом із тим людина віддавна усвідомлювала не лише привабливість, але й небезпечність 
театрального мистецтва. Саме тому воно з найдавніших часів стало мішенню для докорів і відвертого 
насильства. Навіть за часів античності, коли театр користувався воістину всенародною пошаною, 
чимало драматургів були змушені повторити долю, яка випадала здебільшого філософам: вигнання з 
міста або "частування" келихом цикути. Мандрівні акторські трупи зазнавали жорстоких 
переслідувань за часів середньовіччя, їхнє становище не так уже й поліпшилось в епоху Відродження, 
навіть у добу Нового часу померлих акторів – учорашніх кумирів – усе ще ховали на шкуродерні [3: 
8]. Не стало винятком і ХІХ століття: на гребені соціально-економічного прогресу та незаангажовано-
позитивістського мислення навіть актори найаристократичнішого театру Москви – Малого, дому 
Островського – вважалися паріями [4: 36]. 

Таку ж двоїстість демонструвало й ставлення до мистецтва Мельпомени з боку тоталітарних 
режимів. З одного боку, театр видавався джерелом потенційної загрози багатьом диктаторським 
режимам: від пуритан, які спалили шекспірівський "Глобус" у ході "розбудови" країни після 
Англійської буржуазної революції, до фашистсько-більшовицьких партійних функціонерів, жертвами 
яких стали Макс Рейнгардт, Бертольт Брехт, Всеволод Мейєрхольд, Лесь Курбас та багато інших 
майстрів сцени. З іншого боку, ці ж режими нерідко створювали "свій" театр, чудово розуміючи 
специфіку впливу цього виду мистецтва на маси. Саме в такий спосіб створювалися зразки нової 
класики як своєрідні "чернетки" для майбутніх драматургів, режисерів, акторів: виконання ролі 
Леніна акторами Щукіним та Штраухом, незліченні постановки "Оптимістичної трагедії", 
містеріально-тенденційне  тлумачення вагнерівських опер тощо. І навіть більше: величезними та 
жахливими театральними дійствами стали пожежа у стародавньому Римі (перший відомий нам 
"блокбастер", якщо вірити версії про "авторство" Нерона) та середньовічні аутодафе, богоборчий 
екстремізм часів Реформації та викликана ним протидія, процеси-"спектаклі" 30-х рр. у СРСР та 
марші зі смолоскипами у фашистській Німеччині. Слід вказати й на численні випадки своєрідної 
гібридизації особистостей митця-авангардиста та політика-радикала, які нерідко мали місце [5: 26]. 

На тлі "чорного піару", політтехнологій, масової культури та інших реалій сьогодення театр, як 
вид мистецтва, заслуговує на особливу увагу, адже саме вміння "керувати" глядачем непомітно від 
нього самого і являє собою невід’ємну частину театрального мистецтва. На нашу думку, 
найяскравішим виявом подібної амбівалентності театрального мистецтва є феномен маски як 
квінтесенція театрального світу, недаремно театр віддавна називали "лицедійством", тобто 
своєрідним "одяганням маски". Аналіз генези, історії розвитку, основних функцій та можливого 
майбутнього згаданого явища і являє собою предмет розгляду статті. 

Слід зазначити, що феномен маски неодноразово слугував об’єктом уваги багатьох філософів, 
культурологів, релігієзнавців. У певному розумінні можна стверджувати, що поняття маски проглядає 
в працях З. Фройда (агресивне несвідоме id, яке "маскується" в ході процесу сублімації, пристаючи на 
умови психічного комплексу super ego), К.-Г. Юнга (архетип Персони), М. Гайдеґґера (уніфікуюче, 
нівелююче утворення-символ Das Mann), Й. Гейзінги (маска як безумовний логічний компонент гри у 
філософському розумінні), П. Флоренського (маска як сакральний атрибут, особливий рід прадавньої 
ікони) тощо. Однак парадоксальним є той факт, що стосовно феномену театральної маски та її 
можливих різновидів і досьогодні беззаперечно домінує порівняно вузький мистецтвознавчий підхід. 
Інакше кажучи, сучасне театрознавство переважно розвивається в руслі старої сцієнтистської 
традиції, хоча стан сучасного світу, який позначений процесами глобалізації, передбачає, навпаки, 
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акцентування важливості культурологічного підходу до аналізу накопичених людством артефактів, 
необхідність узагальнення та систематизації здобутих людством розрізнених знань. Саме тому, на 
нашу думку, культурологічний аналіз театрального мистецтва загалом та, зокрема, феномену маски 
як його квінтесенції є доречним та, безумовно, плідним у майбутньому. 

На питання щодо походження театру немає та й не може бути остаточної відповіді, оскільки 
поняття театрального мистецтва включає в себе надзвичайно велику кількість різноманітних аспектів, 
кожен із яких зародився як відносно самостійне явище й став частиною цілого лише пізніше. Однак, 
незважаючи на це, можна виділити два основних шляхи розвитку архаїчних зародків лицедійства, 
якими, на нашу думку, були магічні обряди й ритуали, з одного боку, та практичні потреби людства 
(задля задоволення яких часто використовувалися знову ж таки магічні елементи), з іншого боку. Так, 
театрознавці вважають, що найпершою та найпримітивнішою маскою були шкіра та голова вбитої 
тварини, яку давні мисливці одягали, йдучи на полювання. При цьому подібна "маска" виступала і як 
мисливське знаряддя, і як засіб своєрідного "перетворення" людини на свого тотемного предка. 

Як бачимо, за такого підходу тотемна магія та практичні потреби тлумачаться як невіддільні одне 
від одного, проте не можна відкидати й інші випадки застосування прадавньою людиною елементів 
театрального дійства. Так, викликає зацікавлення походження маски в художніх традиціях 
індонезійського театру, зокрема яванського топенгу. Цей вид театру виник приблизно в ХІ ст. до н.е. 
на о. Ява. Топенг-даланг був театром актора в масці. Дослідники встановили, що малайською мовою 
"топенг" означає "те, яке щільно прилягає" або ж – пізніше – "обличчя померлого". Топенг-даланг 
виник як обряд поклоніння мертвим. Коли помирала знатна людина, на обличчя її слуги одягали 
пласку дерев’яну маску, а до рук прив’язували маленькі дерев’яні дощечки. Після закінчення 
останнім траурного танцю його вбивали та ховали поруч із господарем. Як ми вважаємо, первісну 
сутність цього обряду полягала у тому, що: а) слуга був необхідним господареві в потойбічному світі; 
б) якщо людина одягала маску смерті – вона мусила померти. Лише значно пізніше традиція дещо 
змінилася – слугу залишали живим. Саме останній аспект описаної церемонії, на нашу думку, дає 
дослідникові можливість тлумачити магічну маску прадавнього театру як символ, тобто елемент 
потойбічної реальності, який подається людині для того, щоб вона "вжилася" в нього, злилася з ним 
[6]. 

Однак, відомі й окремі випадки, коли елементи театру, ймовірно, використовувалися прадавньою 
людиною з іншою, непрактичною та немагічною (або ж не лише магічною) метою. До таких, зокрема, 
належить традиція так званої "кувади", яка свого часу була властивою індіанцям Бразилії, Гвіани, а 
також європейським баскам. Сутність цього обряду полягала в тому, що настання в жінки пологів 
супроводжувалося піклуванням оточуючих не про неї, а про її чоловіка. Останній мав по можливості 
точно імітувати поведінку породіллі, а також продовжувати грати цю роль і деякий час після того як 
народжувалася дитина. Як свідчить етнограф Б. Тейлор, сутність цього обряду його учасники 
пояснювали необхідністю отримання батьком рівних з матір’ю прав на дитину, а отже, й 
необхідністю страждати (імітувати страждання) в ім’я цього. Таким чином, головною складовою 
цього дійства можна назвати театр як самодостатнє явище. 

З огляду на обставини, які зазначені вище, можна констатувати, що маска як культурний феномен 
віддавна відзначалася триєдиною природою, яка синтезувала усі аспекти її буття: а) прагнення 
приховати справжнє обличчя того, хто одягає маску (на побутовому рівні це актуалізується в понятті 
"маска грабіжника"); б) прагнення отримати певне "інше" обличчя замість прихованого (соціально-
рольова або ж психологічна маска) та в) перетворити процес носіння маски на святкову подію, на час 
проведення якої традиційні уявлення про світ та відносини людей, які населяють його, мають бути 
скасовані (як, наприклад, протягом кількатижневого періоду карнавалу часів середньовіччя та 
Відродження, у святкових заходах якого широко використовувалися в тому числі й предмети культу 
як своєрідні маски). Таким чином, проектуючись на основи театрального мистецтва в цілому, маска 
немов синтезувала його видимі та приховані протиріччя: вона одночасно вбирала в себе емоційно 
загострене життя сцени та тверезу прагматичність куліс, підкреслювала умовність дії, чиненої на 
кону, та водночас створювала особливий світ, який – попри всю парадоксальність такого стану речей 
– міг видатися більш реальним, аніж той, який оточує людину.  

Подальший процес творчих пошуків художників сцени з усього світу ознаменувався створенням 
надзвичайно великої кількості театральних "конвенцій" та систем, які, в сукупності з давніми 
народними формами театру, перетворили цей вид мистецтва на один із найваріативніших за своєю 
природою. Театрознавці говорять про "театр переживання" та "театр показу", драматичний, ліричний 
та епічний театр, хеппенінг та перформанс, однак у ході аналізу кожного з них так чи інакше звучить 
думка про те, що реалізація будь-якої сценічної системи передбачає певне "насильство", необхідність 
нівелювання людиною-актором чи людиною-глядачем своєї природи. Широко відомим є, наприклад, 
режисерський екстремізм К. Станіславського часів створення "системи" [7: 156-158] або ж його 
прагнення максимально повно перетворити актора на героя, якого він зображує, а відтак – на 
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маріонетку (одного разу Станіславський нібито сказав С. Образцову: "У мене таке враження, що ваші 
ляльки засвоїли мою систему краще, ніж деякі мої актори") [8: 31]. Практично такі ж самі 
звинувачення висувалися свого часу й щодо "біомеханіки" Вс. Мейєрхольда, причому загрозливість 
цієї концепції для актора розуміли навіть у країні з державною концепцією людини-"гвинтика". Адже 
режисер, фактично, пропонував перетворити актора на фантом – своєрідну "абсолютну маску". Як 
згадував митець у більш зрілий період своєї творчості: "До ювілею Павлова я надіслав йому 
телеграму, в якій дещо легковажно написав, що вітаю в його особі людину, яка нарешті розправилася 
з такою таємничою та темною річчю як "душа". У відповідь я отримав від Павлова листа, в якому він 
ввічливо подякував мені за поздоровлення, але зазначив: "Що ж стосується душі, то не 
поспішатимемо й зачекаємо трохи, перш ніж що-небудь стверджувати…" [9: 264]. А одного разу 
режисер навіть заявив, що людина – це "хіміко-фізична лабораторія", хоча пізніше сам уважав це 
твердження "дуже примітивним" [9: 264]. 

Інколи вказують на те, що в театральній конвенції Б. Брехта все було якраз навпаки: акторові 
надавалася можливість не лише не зливатися з персонажем, якого він уособлював, але й 
"коментувати" за ходом вистави вчинки останнього. З цим твердженням можна погодитися, однак 
слід зазначити, що специфічний "насильницький" ефект театрального мистецтва при цьому не зникав, 
а лише змінював вектор свого застосування – з особистості актора він переходив на особистість 
глядача, намагаючись змусити останнього стати частиною маси, одним з облич-масок у специфічному 
"натовпі" аудиторії. Як писав сам режисер: "Поганий глядач у театрі: той, хто має  надто багато надто 
точних уявлень про те, що на нього впливає. Хто має надто небагато надто нечітких уявлень про те, 
на що він реагував би ствердно. Хто не піддається впливу маси публіки – позитивному чи 
негативному. Хто цікавиться не так темою, як її втіленням" [10: 398]. 

Саме ця підступна здатність маски (приховувати обличчя людини не лише від оточуючих, але й 
від неї самої) відіграла неабияку роль на сцені "театру життя" (згадаймо шекспірівський "Глобус"), і 
навіть, усупереч будь-якій логіці, на сцені не менш дивного "театру" – театру воєнних дій. 

Театрознавець О. Клековкін пише: "Декларуючи право на суб’єктивне сприйняття й відтворення 
світу … революційні митці стрімко опановували (і опановують – Л.М.) нове соціальне амплуа і, 
здавалося б, виходячи з логіки оголошеного ними ж права, мусять виявляти толерантність і до інших 
"суб’єктів творчого процесу", однак насправді … вони намагалися видертися на найвищі сходинки … 
успіху й скинути у прірву невизнання й забуття своїх конкурентів. У 1880 році, завершивши свою 
першу п’єсу "Віра, або Нігілісти", Оскар Вайльд оголосив, що "займається драматичним мистецтвом, 
тому що це демократичне мистецтво, а він прагне популярності". Проте за десять років, коли 
прийшла популярність, він оголосив абсолютно протилежне: "Я пишу тому, що писати для мене – 
найбільша артистична насолода, і якщо моя творчість подобається небагатьом обраним, я з цього 
радію. Якщо ж ні, це не засмучує мене. Що ж до юрби, то я не прагну бути популярним романістом. 
Це надто легко". За декілька десятиліть таку ж "подвійність" демонструватимуть і прямі нащадки 
революційних митців – фашисти: "Найголовніше, щоб ми не видавали власної мети усьому світові", – 
писав Мартін Борман у секретному меморандумі про націонал-соціалістичну окупаційну політику в 
Росії; "наша робота з маскування просувається успішно", – підтримував його міністр пропаганди 
Йозеф Геббельс і далі: "маскування від Росії досягло своєї найвищої точки. Ми настільки заполонили 
світ потоком чуток, що вже й самим важко зорієнтуватися…"[5: 26-27]. 

Як може здатися, наведені слова звучать надто песимістично щодо самої сутності та ймовірного 
майбутнього театрального мистецтва. Однак, на нашу думку, такий висновок був би хибним. Адже 
театр не лише "сприяв", але й протистояв тоталітаризмові, причому за таких обставин найголовнішу 
роль відігравав саме третій із згаданих нами аспектів театрального буття – своєрідна "карнавалізація" 
світу на підмостках, яка, на нашу думку, знаходить своє найповніше вираження в  понятті "маска 
блазня", тобто юродивого або ж "божевільного". Як писав свого часу Ю.М. Лотман: "Вона (поведінка 
божевільного – Л.М.) вирізняється тим, що її носій отримує додаткову свободу щодо порушення 
заборон, він може здійснювати вчинки, які заборонені для "нормальної" людини. Це надає його діям 
непередбачуваності. Остання характеристика, яка є деструктивною в якості постійно діючої системи 
поведінки, раптом виявляється надзвичайно ефективною в моменти гостроконфліктних ситуацій 
(курсив мій – Л.М.) "[11: 42]. З огляду на це доречно згадати про ненависть, яку викликали імена 
"виродка" Чарлі Чапліна або ж "озлобленого майже до запаморочення білогвардійця" Аркадія 
Аверченка у, відповідно, фашистській Німеччині чи СРСР (хоча відносну правдивість книги 
останнього "Дюжина ножів у спину революції" визнавав сам Ленін) [12: 16-17], або ж про курс на 
безумовну поетизацію (згадаймо про опозицію "блазень : цар") тоталітарних режимів минулого, що 
також був характерним для обох країн (наприклад, фільм С. Ейзенштейна "Іван Грозний", негативна 
згадка про який міститься навіть у оповіданні О. Солженіцина "Один день Івана Денисовича" – чи не 
найвідомішому дисидентському творі). Прикметно, що саме шляхом створення трагічних образів 
новітніх "блазнів" ішов і тогочасний європейський кінематограф, пропонуючи глядачеві фільми на 
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кшталт "Діти райка" (реж. Марсель Карне, сц. Жак Превер) або ж – дещо пізніше – знамениті 
"Дороги" Ф. Феліні.   

Вже згадуваний нами Ю.М. Лотман зауважував: "Антитеза театральної та нетеатральної поведінки 
виступає як одне з тлумачень протиставлення божевільного нормальному. В цьому сенсі істотно мати 
на увазі можливість вживання термінів "театральність", "театр поведінки" у двох протилежних 
розуміннях" [11: 46]. Інакше кажучи, дійсність, яка всупереч своїй природі зазнає тотальної 
театралізації, стає "божевільною", тоді як божевільні мешканці такого "божевільного" світу неминуче 
перетворюються на "нормальних" людей. Це вказує на феномен подвійності маски блазня: вона 
водночас є і маскою, і цілковитою відсутністю останньої, своєрідною оголеною душею. Однак, це вже 
тема для окремого дослідження. 
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Маловицкая Л.Ф. Театрально-культурологический аспект феномена маски: 
генезис, традиции и современность. 

В статье осуществлен анализ возможного происхождения феномена театральной маски, ее 
триединой природы как культурного явления, синтезирующего в себе все противоречивые аспекты 
театрального действа. Сосредеточено внимание на роли маски  в различных сферах современной 

жизни. Автор настаивает на необходимости комплексного подхода к рассмотрению ее 
специфической природы. 

Malovytska L.F. The theatrical-cultural aspect of mask phenomenon: origin, traditions and 
the present day. 

The article presents analysis of the theatrical mask probable origin, its triune nature as a cultural 
phenomenon, which synthesizes all the contradictory aspects of theatre performance. Attention is 

concentrated on the mask’s role in various spheres of contemporary life. The necessity of complex cultural 
approach to the evaluation of its specific nature is emphasized. 
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ПРОБЛЕМНО-ТЕОРЕТИЧНІ ПРІОРИТЕТИ СУЧАСНИХ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 20-30-Х РР. ХХ СТ.: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ДИСКУРС 

У статті розкриваються особливості сучасного історіографічного процесу в Україні. Зроблена 
спроба наукової класифікації дисертацій за проблемно-тематичними і хронологічними ознаками. 

Розкрито пріоритети сучасних історичних досліджень, враховуючи галузевий підхід. 

Актуальність наукової класифікації тематики, структури і змісту дисертаційних праць із проблем 
соціально-економічного, політичного і культурно-освітнього розвитку українського суспільства 20-
30-х рр. ХХ ст. зумовлена декількома обставинами: відсутністю координації подібних досліджень, 
розширенням багатопрофільності спеціалізованих рад по захисту дисертацій, а з другого – боку 
необхідністю з'ясування теоретико-методологічних засад та суто фактологічних пріоритетів 
історичної науки. Протягом п'ятнадцяти років, починаючи з 1991 р., в Україні захищено декілька 
тисяч кандидатських і докторських дисертацій, які стосуються базової історичної проблематики. 
Вони охоплюють різні періоди історії України, вирізняються науково-теоретичним та 
кваліфікаційним рівнем, відтак назріла потреба у систематизації дисертаційних робіт за проблемно-
тематичним і хронологічним принципом. 

До аналітичної розробки залучено близько 200 авторефератів кандидатських і докторських 
дисертацій, захищених в Україні або ностріфікованих упродовж 1991-2006 рр., що становить 
незначний відсоток загальної кількості кваліфікаційних праць, але є достатнім для проведення 
системного дослідження окресленої тематики. Їх наявність та проблематика дозволили виокремити 
наступні проблемно-фактологічні групи: історіографія та методологія, аграрні відносини, кооперація, 
суспільно-політичне життя, нова економічна політика, індустріалізація і розвиток промисловості, 
освіта, теорія та історія культури, національні меншини, церковно-державні відносини, персоналії. До 
пріоритетних напрямків, якщо взяти за показник кількість праць, слід віднести аграрну проблематику, 
суспільно-політичні відносини та культурно-освітній розвиток. Цей проблемно-тематичний блок дає 
найбільшу кількість кандидатських і докторських дисертацій, хоча кожен з них вирізняється 
специфікою і вичерпністю досліджень. Значна частина праць стосується періоду непу, а загалом 20-ті 
роки домінують у дисертаційних роботах. 

Аграрна проблематика традиційно належала до пріоритетних напрямків української історичної 
науки. Вона стала домінуючою у 90-х рр. ХХ – початку ХХІ ст., враховуючи тематичний перелік 
дисертаційних досліджень. Розвиток українського села і селянства залишились основним напрямком 
наукових зацікавлень, хоча змінилися теоретико-методологічні підходи. Фактично втратила інтерес в 
істориків проблема соціально-класових відносин, якою вирізнялася радянська історіографія, особливо 
у 70-80-х рр. Сучасних дослідників приваблює не класовий антагонізм, вибудуваний політологічними 
засадами "Короткого курсу ВКП(б)", а справжній стан соціальних відносин в українському селі: 
кількісний і професійний склад сільськогосподарських робітників, становище селян, розвиток 
господарств заможних селян, їх роль і місце у товариствах сільськогосподарської кооперації, зміни 
чисельності, структури і соціального статусу, соціально-економічна типологія [1; 2; 3]. Дисертації 
початку 90-х рр. віддзеркалювали певною мірою вплив методології радянської історіографії, відтак 
соціальні відносини на селі мали оптимістичне забарвлення. Починаючи з другої половини 90-х рр., у 
дисертаціях з аграрної проблематики набуває поширення критичний стиль висвітлення радянського 
періоду, особливо 30-х рр. 

Історія громадських організацій селян спеціально не досліджується, як це було раніше, але 
розглядається у контексті селянського самоврядування та суспільно-політичних відносин [4; 5]. 
Організаційними формами самоврядування постають не комітети бідноти, не КНС, не сільські ради, 
хоч і вони згадуються, а "кооперативне самоврядування", земельні громади, селянські товариства 
взаємодопомоги (СТВ). В умовах формування тоталітарного суспільного ладу вони були частиною її 
системотворчих структур, відтак принципи селянського самоврядування віддзеркалювали владну 
вертикаль, яка мала територіально функції того чи іншого органу державної влади або партійної 
номенклатури, а не виразника соціальної самоорганізації. 
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Дослідження з історії кооперативного руху, які є самобутнім науковим напрямком в історіографії 
аграрних відносин, засвідчують факт економічної самоорганізації дрібних товаровиробників із 
виразними ознаками самоуправління, а з другого боку історики А.Г. Морозов, В.І. Марочко, 
О.В. Двойнікова, В.Є. Паскаленко, Л.Р. Дрогомирецька, І.А. Фареній, О.М. Атоян, В.М. Мазур, 
Є.П. Костик та інші підкреслюють феномен одержавлення кооперації селян. Стосовно проблематики 
самих дисертаційних досліджень з історії кооперації, то за назвами праць можна виокремити їхнє 
науково-теоретичне кредо: кооперативний рух у національних районах, український кооперативний 
рух, українська кооперація у громадсько-політичному житті, заможне селянство в кооперації, 
кооперація у сільському господарстві. Вони розкривають форми кооперації опосередковано, 
зосереджуючись на соціально-політичних відносинах. Предметними є дисертаційні роботи, які 
стосуються конкретних кооперативних систем – сільськогосподарської, кредитної, споживчої. 
Необхідно виділити галузевий підхід, тобто висвітлення конкретних організаційних форм кооперації, 
а також їх дослідження за економічно-географічними регіонами України. На сьогодні відсутня 
дисертаційна робота з історіографії кооперативного руху. 

Кандидатські і докторські дисертації з аграрної історії 20-30-х рр. в Україні вирізняються 
розмаїттям базових науково-історичних проблем. Якщо виокремити ключові слова назв дисертацій, 
то вони засвідчують наступні пізнавальні зацікавлення сучасних дослідників: селянство Півдня 
України, українське село, селянський рух, земельне питання, еволюція трудових відносин, здійснення 
радянської продовольчої політики, аграрна політика, державна хлібозаготівельна політика, селянство 
і радянська влада. Так, кандидатські дисертації П.В. Слотюка, Н.А. Ковальової, В.П. Бурмаги 
стосувалися хлібозаготівельної, аграрної, продовольчої політики [6; 7; 8], хоч і захищені з дистанцією 
у 13 років. Підкреслюються карально-репресивна суть заготівель сільськогосподарської продукції, їх 
руйнівні наслідки, тобто спостерігається критичне висвітлення соціально-економічної політики 
радянської держави. Аграрна реформа, яку більшовики здійснювали щонайменше протягом 20 років, 
не знайшла належного історичного дослідження в Україні, тому що переважала суспільно-політична 
проблематика. У 1995 р. та 2000 р. були захищені дисертації на одну і ту ж тему – селянство і 
радянська влада, але у різні хронологічні періоди: робота В.І. Саричева стосувалася 1925-1929 рр., а 
Н.Р. Романець – 1928-1933 рр. Назви абсолютно однакові, проте проблеми суттєво вирізнялися, 
враховуючи специфіку другої половини 20-х рр. та першу п'ятирічку сталінської модернізації 
соціально-економічних відносин на початку 30-х рр. Обоє дослідників виділили форми і специфіку 
"руху селянського опору". На цю тему була захищена кандидатська дисертація Я.В. Мотенка, 
обмежена територією Харківської губернії. Трудові відносини дослідники ототожнюють з 
відносинами найму робочої сили, умовами праці сільськогосподарських робітників [9], не торкаючись 
розподілу праці у сільському господарстві, її використання у колгоспно-радгоспному секторі, а також 
діяльності кустарного підприємництва. 

Для дисертацій характерна загальна постановка проблеми, а також ув'язка назви до періоду або 
виразного політичного явища, яке набуло статусу поняття в історіографічному процесі. Така 
концептуальна парадигма характерна для докторських дисертацій Ю.В. Котляра, Г.Т. Капустян, 
захищених у різних містах, але дуже схожих за структурою і теоретично-фактологічним дискурсом. 
Перша стосувалася селянства Півдня України у роки непу, а друга становища українського села в 
умовах радянського політичного режиму 20-х років. Другий розділ дисертаційної роботи Котляра 
стосується періоду 1917-1920 рр., виокремлений у якості "передумови" непу, хоч він має історичну 
специфіку, а проблеми "психолого-ментальні особливості селянина", "аграрне питання у роки 
української національної революції і громадянської війни" варті самостійного наукового 
дослідження. Проблеми надзвичайно складні і водночас суперечливі, які необхідно розглядати у 
контексті питань війни і миру, радикалізму більшовицької модернізації соціально-економічних 
відносин поліпартійності, для висвітлення яких одного слова "ментальність" недостатньо. Другий 
розділ дослідник присвятив з'ясуванню початкового періоду непу – його правових відносин та 
переходу від "воєнного комунізму", які мають відношення до селянства, але опосередковано – через 
податкову політику. Селянська проблематика "замаскована" звичними для історіографії підходами: 
оцінка продрозкладки і продподатку, запровадження непу, його перспективи. Наступний перелік 
тематики, якої торкається Котляр, вражає своїм розмаїттям: селянська складова господарських 
відносин, сільськогосподарська кооперація, економічне становище національних меншин, селянські 
організації та політичні об'єднання, репресивні заходи, антибільшовицький повстанський рух, 
хлібозаготівельна криза 1927-1928 рр., економічні форми протесту сільського населення, початок 
колективізації селянських господарств. Навіть для Півдня України, а він був основним регіоном 
зерновиробництва, подібний проблемно-тематичний набір видається схематичним і переобтяженим 
фундаментальними процесами в українському селі. 

Дисертація Г.Т. Капустян виглядає значно простіше, позаяк спостерігається адаптація радянської 
історіографічної схеми в контексті нової політологічної оцінки. Фактологічно другий розділ 
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стосується діяльності партійних, радянських та громадських організацій, а решта висвітлює ставлення 
селян до влади, "вибори" представницьких органів, економічного розвитку селянських господарств, 
соціального протистояння і руху опору, репресій. 

Фактично залишається поза увагою історичних досліджень кваліфікованого рівня масова 
колективізація, політика розкуркулення, причини і наслідки голодомору 1932-1933 рр., соціально-
правовий статус колгоспного селянства, динаміка сільськогосподарського виробництва, особливо 
упродовж другої половини 30-х рр. Малодослідженими є економічно-господарські відносини України 
та Росії у царині сільського господарства, їх роль і місце у формуванні союзного бюджету, 
експортного фонду, продовольчого резерву, оподаткування тощо. Історіографічна ситуація щодо 
аграрної проблематики формується під впливом декількох факторів: позиції наукового керівника, 
відсутності централізованої координації у формуванні наукових досліджень, політичною 
кон'юнктурою, соціальними замовленнями, джерельною базою, теоретико-методологічною 
складністю проблеми, руйнуванням одних стереотипів та становленням чергових ідеологем. 

Характерною ознакою дисертаційних праць з аграрної проблематики є дублювання хронологічної 
і тематичної періодизації 20-х рр. Визначення "період непу" або "доба непу" набув своєрідного 
хронометра соціально-економічних і політичних явищ. Одні дослідники вказують роки, а інші 
обмежуються вербальним виразником. Інколи вислів "у роки непу" є механічною, яка не завжди 
узгоджується з тематикою і стратегією непу. 

Безпосереднє відношення до непівської тематики мають дисертаційні дослідження О.О. Сушка 
про становлення і функціонування приватного підприємництва, В.І. Гринчуцького про діяльність 
промислових трестів, В.В. Лантуха про систему торгівлі, О.А. Пиріг про ринкові відносини, 
Ю.П. Волосника про розвиток приватнопідприємницької системи на фінансово-кредитному ринку. 
Чотири докторських дисертації, які висвітлюють різні аспекти реалізації непу в Україні, безумовно є 
вагомим внеском до історіографії проблеми. Неп досліджують переважно за галузевим принципом, 
але з'являються дисертації за територіальною ознакою [10]. Регулювання ринкових відносин на 
споживчому ринку вивчала К.В. Лобач [11], особливості управління промисловістю дослідив 
О.М. Бут [12]. Становища робітників у роки непу торкнувся В.Ф. Колесник [13], а роль і місце жінки 
в індустріалізації виявила О.О. Кривуля [14]. 

Набуває активного вивчення соціально-економічна, демографічна і культурно-освітня 
проблематика розвитку міст. Радянська історіографія розглядала їх у контексті історії робітничого 
класу та здійснення індустріалізації. Сучасна українська історіографія поповнилася працями 
Д.К. Гриня, Н.І. Коцур, І.В. Іщенка, О.Б. Комарницького, які показали демографічні процеси, 
соціальне становище міського населення, соціальні аномалії і політичну ситуацію у містах. 

Суспільно-політична тематика викликає особливе зацікавлення дослідників українського 
суспільства 20-30-х рр. Вона вирізняється широтою проблематики, подоланням попередніх 
стереотипів висвітлення, характерних для радянської історіографії. Фактично зникла тема ролі партії 
у суспільному розвитку, але досліджуються українські та російські партії, партійно-державна 
номенклатура, які тривалий час були "табуйовані". Їх діяльність досліджували Т.А. Бевз, 
Г.О. Лебедєва, М.О. Фролов, М.С. Дорошко, з них дві докторські дисертації, тобто, науково-
теоретичний рівень неухильно зростає. Історики зосереджуються на суспільно-політичних факторах 
впливу на селян, з'ясовують особливість повстанського руху на початку 20-х рр., досліджують 
політичну культуру радянських чиновників періоду непу. Декілька кандидатських дисертацій 
присвячено робсількорівському руху та діяльності НК РСІ УРСР [15], а загалом діяльність державної 
номенклатури залишається малодослідженою, особливо на рівні наркоматів. 

Політичні репресії в Україні 20-30-х рр. стали однією з пріоритетних проблем, яка викликала 
публіцистичний бум, а також спонукала низку дисертаційних досліджень. До них слід віднести 
роботи В. Жезицького, В. Нікольського, О. Осмоловської, В. Очеретянка, В. Ченцова, М. Шитюка, 
С. Білоконя, у яких показано механізм терору, система Гулагу, наслідки репресій проти різних 
соціально-професійних груп населення. Перелічені праці та інші вирізняються фактологічним 
контекстом. Концептуально дисертації з питань масових репресій є однотипними, які викривають 
злочинну політику тоталітарного режиму, особисту причетність Сталіна та високопосадовців силових 
структур. 

Колосальна кількість дисертацій, судячи з авторефератів, присвячена формуванню і розвитку 
системи освіти, становленню радянської інтелігенції, трансформаційним змінам у царині культури, 
церковно-державним відносинам, українізації, національним меншинам, українському національному 
відродженню, персоналіям. Вони охоплюють три складові духовної життєдіяльності суспільства: 
освіту, культуру, релігію. Кожна з них має власну специфіку дослідження, вирізняється станом 
науково-теоретичної розробки, міждисциплінарними відмінностями. Відсутність єдиної системи 
координації наукових досліджень призводить до значного дублювання дисертаційних тем. 
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В основному переважають роботи з історії становлення і функціонування радянської системи 
освіти, розвитку вищої і середньої школи, взаємин сім'ї і школи, ролі освітніх установ у подоланні 
безпритульності. До них належать дисертації О.С. Паращенкової про роль освітніх установ у 
подоланні дитячої безпритульності, Т.Д. Антонюк про денаціоналізацію відносин сім'ї і школи, 
О.О. Лаврут про становище студентства у 20-х рр., Д.І. Абібуллаєвої про формування державної 
системи освіти кримських татар, М.С. Лисенко про середню спеціальну освіту в Україні, 
М.І. Мірошниченко про вищу школу у 1920-1928 рр., І.Б. Богінської про педагогічні кадри, 
В.В. Липинського про становлення і розвиток нової системи освіти у 20-х рр., Г.М. Кондратюка про 
народну освіту в Криму, В.В. Тертичка про початкову і середню школу, М.В. Прохорчик про стан 
народної освіти у Криму, Л.Ф. Шепель про діяльність робфаків, В.Г. Шарпатого про Наркомос УСРР 
у 1927-1933 рр., Ф.І. Кокотко про роботу культурно-освітніх організацій Півдня України, І.Я. Щупака 
про підготовку спеціалістів в середній технічній школі УРСР 20-30-х рр., О.В. Іщенко про політичну 
діяльність О.Я. Шумського. Авторами дисертаційних праць, захищених з історії формування системи 
освіти та підготовки педагогічних кадрів, є переважно жінки. Кількість дисертацій досягла того рівня, 
коли необхідно узагальнити результати науково-історичних досліджень. У 1995 та 2003 р. з'явилося 
два дисертаційних дослідження з історіографії освіти в УСРР 20-х – початку 30-х рр. [16; 17], але 
назріла необхідність комплексного аналізу сучасного стану наукових розробок. 

Перелічені роботи вирізняються тематичною одноманітністю, які стосуються вищої і середньої 
школи, підготовки кадрів, ролі українських наркомів у формуванні самодіяльної української системи 
освіти. Ключовою проблемою є "народна освіта", хоча вона була державною, особливо у 30-х рр. 
Дослідники торкаються найрізноманітнішої проблематики: пролетаризації технікумів, організації 
навчального процесу в них, теоретичних засад розбудови вищої школи, її реформування за класовою 
ознакою, концепції і моделі освіти, фінансування навчальних закладів, кадрового складу, навчально-
методичної роботи, діяльності учнівських і студентських колективів, системи профосвіти, організації 
педагогічного процесу, національної політики у сфері освіти, концепції національно-культурного 
будівництва тощо. За хронологією переважають 20-ті рр., які краще забезпечені архівними 
джерелами, статистичними довідниками, не "зіпсовані" масовими репресіями та русифікацією. 
Структурний компонент домінує над функціональним, тому низка проблем (система платної освіти, 
політичні настрої школярів і студентів, освітній рівень, взаємини сім'ї і школи) досліджено 
поверхово. 

Зберегла наукову та суспільно-громадську актуальність проблема ролі і місця інтелігенції в 
духовному та культурно-освітньому розвитку України 20-30-х рр. У 1993 р. була захищена 
докторська дисертація Г.В. Касянова, яка була першою ластівкою у пострадянському 
історіографічному дискурсі, хоча він тривалий час займався питаннями формування науково-
технічної інтелігенції. 

Соціально-політичний статус та професійно-освітні характеристики інтелігенції 20-30-х рр. 
активно розробляються істориками. Спостерігається певна послідовність наукового висвітлення, коли 
тема кандидатської стає інтелектуально-пізнавальним поштовхом для дисертаційного дослідження. 
Так, у 1993 р. В.В. Масненко захистив кандидатську дисертацію про суспільно-політичні позиції 
інтелігенції України у 20-х рр., а згодом написав ґрунтовну роботу теоретико-методологічного 
спрямування. Починаючи з другої половини 90-х рр. та упродовж десятиліття почали з'являтися 
кандидатські і докторські дисертації про інженерно-технічну [18], літературно-мистецьку [19; 20] та 
науково-педагогічну інтелігенцію України 20-30-х рр. [21], а також про політичний терор проти 
наукової інтелігенції [22]. Історики застосовують галузевий підхід, намагаються показати роль і місце 
інтелектуальної еліти у суспільстві, відтворити руйнівні наслідки масових репресій. 

Пріоритетною темою сучасних дисертаційних досліджень є політика українізації та здійснення 
коренізації національних меншин. Вона посідає вагоме місце в історіографії проблем культурно-
освітнього життя суспільства 20-х – першої половини 30-х рр. В Інституті історії України НАНУ 
укладено Науково-допоміжний бібліографічний покажчик літератури і джерел з питань коренізації, 
до якого залучили 56 авторефератів дисертацій, які безпосередньо або опосередковано стосуються 
українізації та розвитку національних меншин. За три роки після виходу зазначеного видання їх 
кількість неухильно зростає. Настав час для глибокого історіографічного аналізу, щоб з'ясувати 
фактологічні пріоритети і концептуальні засади науково-історичних досліджень цього важливого 
соціокультурного явища. Політика українізації, яка була складовою національної політики радянської 
держави, стала об'єктом і предметом дослідження одночасно, а також, подібно непу, своєрідним 
хронометром подій та явищ. Дослідники звертали увагу на українізацію вищих органів державної 
влади, на роль профспілок в українізації, її здійснення на Півдні України, впливу на видавничу 
діяльність "УРЕ", розвиток преси, участі інтелігенції, культурно-освітнього розвитку селянства "в 
період українізації", політичні і культурні процеси її реалізації. У 2001 р. з'явилася кандидатська 
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дисертація з історіографії проблем вивчення українізації [23], а у 2000 р. про зарубіжну історіографію 
українського націонал-комунізму [24], тобто дві роботи з півсотні фактологічних праць. 

Політика коренізації, яку почасти історики ототожнюють лише з побутуванням національних 
меншин на теренах України, також широко досліджується історичною наукою. Висвітлення 
відбувається переважно за територіальною або етнічною ознакою, хоча розглядаються соціально-
економічні, політичні та культурно-освітні процеси. У 2006 р. захищена дисертація про історіографію 
історії польської національної меншини в Україні [25]. 

Набуває нового наукового напрямку історична регіоналістика, теоретико-методологічні проблеми 
якої з'ясувала Я.В. Верменич у докторській дисертації, захищеній у 2005 р. Одночасно відбуваються 
дослідження з історичного краєзнавства [26; 27], а паралельно співіснує спеціальна галузь – 
українознавство, тобто спостерігається певне дублювання, проте у такий спосіб забезпечується 
всебічне вивчення минувшини, хоч і спорадично. 

Дослідження історії культурного розвитку українського радянського суспільства у 20-30-х рр. 
відбувається в контексті національно-культурного відродження, з'ясування окремих галузей та 
інституцій, теорії та історії культури, відтак дисертації мають кваліфікаційний статус науково-
історичних праць. Трансформаційні та функціональні зміни у царині культури досліджували 
Л.М. Новохатько, Г.Г. Єфименко. Дисертації написані і захищені за спеціальністю "Історія України", 
які тематично стосуються культури, вирізняються ґрунтовним аналізом архівних джерел і 
фактологічним дискурсом самого дослідження. Роботи виконані за спеціальністю "Теорія та історія 
культури", надто узагальнюючі, в них відсутня належна джерельна база, а також не завжди 
простежується історичний контекст. Історики вивчають вплив державної політики на культуру у 
ХХ ст., виокремлюючи період 20-30-х рр. [28; 29], з'ясовують особливості розвитку музейної справи, 
бібліотек, вищих навчальних закладів культурологічного профілю, взаємодію сільської та міської 
культур у 20-х рр. [30; 31]. Досліджуючи становлення і тенденції розвитку театру ім. Івана Франка у 
20-х рр., А.Л. Процик проігнорувала архівно-джерельну базу, але намагалася показати соціально-
культурні чинники його формування. Вивчення масових свят українців, мистецтва танцю у 
20-30-х рр. ХХ ст. є важливою складовою наукового пізнання, але історичне дослідження, особливо 
елементів повсякденного життя, має спиратися на серйозну джерельну базу, якщо воно претендує на 
відповідну кваліфікацію. 

Духовна складова суспільного розвитку, крім культури та освіти, базується на релігії, відтак 
церковно-державні відносини становлять предмет науково-історичних студій, які набувають 
проблемно-тематичного розширення і неухильного поступу. Враховуючи заборону, яка існувала за 
радянського періоду стосовно цієї тематики, необхідно визнати факт становлення самостійного 
напрямку в історіографії історії духовно-культурного розвитку суспільства епохи тоталітаризму. 
Однією з перших дисертаційних робіт про ставлення держави до церкви була докторська дисертація 
В.О. Пащенка, захищена в 1993 р. Вона стосувалася відносин радянського режиму і православної 
церкви в Україні 20-30-х рр. Згодом почали з'являтися наукові дослідження інших авторів, які 
висвітлювали діяльність римо-католицької церкви, РПЦ, УАПЦ, але п'ять дисертацій поспіль мали 
одноманітну постановку проблеми: "Політика радянської влади щодо... ". Дехто з дослідників обрав 
об'єктом дослідження збереження культових пам'яток або просто розвиток православ'я в 20-30-х рр. 
ХХ ст. [32; 33], інші розглядають церковне життя у контексті суспільно-політичного життя [34; 35], 
що в цілому засвідчує відсутність монометодології, але необхідно визнати певний традиціоналізм. 
З'являються роботи про так званий "обновленський рух" [36], про окремих церковно-духовних діячів 
[37]. Церковна тематика все активніше досліджується, нагромаджується наукова література, відтак 
постає необхідність історіографічного аналізу, щоб уникнути дублювання "щодо" і визначити 
проблемно-тематичні пріоритети, теоретико-методологічні засади наступних досліджень. 

Проаналізувавши автореферати кандидатських і докторських дисертацій, захищених в Україні 
протягом 90-х рр. ХХ ст. – початку ХХІ ст. з історії суспільно-політичного, соціального та духовного 
розвитку 20-30-х рр. ХХ ст., автор дійшов висновку про абсолютну перевагу фактологічних 
досліджень над теоретико-методологічними, про те, що суто історіографічні праці становлять мізерну 
частину. Кількість фактологічних робіт неухильно зростає, відтак набуває актуальності 
концептуальний аспект науково-історичних досліджень. Виявляється, що на двісті сучасних 
дисертацій з проблем історії УРСР 20-30-х рр., захищених в Україні, близько десяти з історіографії, у 
тому числі дві з освіти, по одній з історії польської меншини та українізації і т. ін. 

Неухильно зростаюча кількість дисертацій із соціально-політичних, економічних та духовних 
відносин міжвоєнної історії 20-30-х рр. в Україні спонукала нас до здійснення комплексного 
історіографічного дослідження, початком якого є наукова класифікація авторефератів дисертаційних 
праць сучасних українських істориків із пріоритетних проблем вітчизняної історії. 
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Васильчук Г.Н. Проблемно-теоретические приоритеты современных диссертационных 
исследований по истории Украины 20-30-х годов ХХ ст.: историографический дискурс. 

В статье раскрываются особенности современного историографического процесса в Украине. 
Осуществлена попытка научной классификации диссертаций по проблемно-тематическим и 
хронологическим признакам. Раскрыто приоритеты современных исторических исследований, 

учитывая отраслевой подход. 

Vasylchuk G.M. The Problem-Thematic Priorites of Contemporary Theses Investigations in Ukrainian 
History of the 20-30-es of the 20th: Historiographic Discourse. 

The article reveals the modern historiographical process peculairities in Ukraine. The attempt of scientific 
classification of theses according to thematic and chronological characteristics is made. Contemporary 

historical investigations priorities are exposed taking into account field approach. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ 
ФАКУЛЬТЕТІВ ВНЗ У КОНТЕКСТІ ПЕРЕХОДУ ДО КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

У статті визначено аспекти проблеми мовної підготовки студентів-нефілологів в умовах переходу 
до кредитно-модульної системи. 

Сучасне особистісно орієнтоване навчання є природним результатом змін, які відбуваються у 
суспільно-політичному, соціально-економічному житті більшості країн світу. Інформаційно-технічна 
революція вимагає пошуку нових форм підготовки майбутніх фахівців. Засвоєні знання швидко 
"старіють", і викладач ВНЗ повинен не тільки постійно відстежувати ці зміни, щоб бути професійно 
спроможним, а й навчати студентів за допомогою нових інформаційних технологій добирати важливу 
інформацію самостійно.  

Сучасна освіта – це освіта для людини в ім’я існування людства. Усвідомлення цього приходить 
до українських освітян поступово, але беззаперечно – як до державних політиків, так і до кожного 
педагога особисто. Чимало науковців досліджують різні аспекти проблеми підготовки інтелектуально 
розвинених, комунікативно вправних учителів. Особливий інтерес викликає реформування системи 
вищої освіти. "Освіта визнана однією з найголовніших складових загальнолюдських цінностей. 
Вектор сучасної політики і стратегії держави спрямований на подальший розвиток національної 
системи освіти, адаптацію її до умов соціально-орієнтованої економіки, трансформацію та інтеграцію 
в європейське і світове співтовариства. Останнім часом суспільство почало усвідомлювати 
принципово нову роль освіти у сучасному інформаційному світі. В Україні реалізується програма 
навчання протягом усього життя людини. Країни – учасниці Болонського процесу – підкреслюють 
важливий внесок вищої освіти у впровадження довічного навчання в реальність. Вони вживають 
заходів, щоб спрямувати національну політику своїх країн до цієї мети і спонукати ВНЗ збільшити 
можливості громадян навчатися незалежно від віку, включаючи визнання попередньої освіти"[1: 4]. 
Метою Болонського процесу поряд із підвищенням якості освітніх послуг є розширення мобільності 
студентів і викладачів. Започаткована в 1999 році і підписана 29 країнами Європи, Болонська 
конвенція знайшла подальший розвиток у цілому ряді європейських документів: матеріалах 
Саламанської конференції європейських ВНЗ (2001), Празькому, Берлінському комюніке міністрів 
європейських країн (2001, 2003), матеріалах Бергенської конференції міністрів європейських країн 
(2005).  

Поставивши за мету підвищити якість освіти та розширити мобільність студентів і викладачів, 
Болонський процес серед шляхів її досягнення виділяє введення кредитної системи – "єдиної 
системи обліку трудомісткості навчальної роботи в кредитах, накопичувальної, здатної працювати в 
рамках концепції "навчання протягом усього життя" [1: 13 – 14]. Кредитно-модульна система 
насамперед спрямована на формування професійної компетентності майбутніх учителів різного 
освітнього рівня і кваліфікації, тобто на отримання знань, умінь і навичок, спроектованих на 
майбутню професійну діяльність.  

Мовна освіта посідає важливе місце у системі професійного становлення сучасного педагога. 
"Український народ упродовж усієї своєї нелегкої історії творив і плекав рідну мову. Митці слова 
відшліфовували кожну його грань, щоб піднести нашу мову до рівня найрозвиненіших мов світу. Але 
залишитися на вершині вона зможе тільки тоді, коли ми й далі берегтимемо її як найцінніший скарб, 
пильнуватимемо її норми. Дбатимемо про те, щоб єдиний народ мав єдину мову" [2: 232]. Здобувши 
незалежність, Україна врешті-решт отримала можливість віддати належне мовним традиціям, 
дбайливо донесеним до нас крізь утиски і приниження, розвинути і примножити мовні скарби 
українського народу. Слово є не просто засобом спілкування, а й засобом комунікативного впливу 
педагога на вихованців. 

Якщо навчальним планом для філологічних факультетів університетів передбачено ґрунтовну 
мовну підготовку майбутніх словесників, то лінгвістична підготовка фахівців-нефілологів окреслена, 
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як правило, рамками навчального курсу української ділової мови – у найкращому випадку курсу 
української мови професійного спрямування. Невеликий за обсягом, він покликаний сформувати 
мовнокомунікативну компетенцію майбутніх фахівців – систематизовані знання про мову як 
найвище надбання цивілізації і про правила мовного спілкування; знання норм сучасної української 
мови, спроможність до рефлексії, розвинуте "чуття мови" – вміння бачити порушення мовних норм у 
своєму й чужому мовленні та пояснити причини цих порушень, уміння й навички правильної побудови 
зв’язних текстів, зумовлених потребами професійної комунікації; вміння користуватися 
інформаційно-довідковими джерелами для мовленнєвого самовдосконалення. Мовознавці і педагоги 
застерігають викладачів від надмірного захоплення написанням ділових паперів. " Навряд чи є ще 
десь у світі країна, в якій рідну мову вивчають за текстами протоколів, наказів і заяв. Як можна 
навчити любити мову на матеріалі вкрай стандартизованих текстів, більшість з яких існує лише у 
формі писемних кліше і за наявності друкованих бланків навіть не потребує заучування напам’ять? 
Зрозуміло, що викладання української мови за таким курсом замість заохотити російськомовних 
студентів до активного оволодіння нею, утверджує їх в переконанні, що це протокольна мова 
офіціозу, непридатна для звичайного спілкування", – слушно вважає Л. Масенко [3: 24]. П. Куляс, 
відзначаючи актуальність проблеми мовної компетенції педагога і науковця, вважає: навіть 
окреслених "Освітньо-професійною програмою вищої освіти"(ОПП) та "Освітньо-кваліфікаційною 
характеристикою"  (ОКХ) вимог, що "замикаються виключно на знанні літературної норми та 
практичних навичках застосування одержаних знань у фаховій діяльності, сьогодні недостатньо. 
Звичайну "нормативну компетентність" педагога треба підвищувати. Але не обмежуватися цим – 
бачити живі, хай і суперечливі процеси в мові, допомогти студентам розмежувати рівні культури 
мовлення, виховати мовний смак, готовність завжди протистояти вульгарності, невиправданим 
запозиченням тощо" [ 4: 86].  

З огляду на актуальність проблеми мовної підготовки студентів-нефілологів в умовах переходу до 
кредитно-модульної системи, далі у цій статті ми визначимо основні, на нашу думку, аспекти 
проблеми мовної підготовки студентів-нефілологів в умовах переходу до кредитно-модульної 
системи: 

1. Створення НМК до курсу: "Українська мова професійного спрямування" (для студентів 
нефілологічних факультетів ВНЗ), що вміщує навчальну програму, робочу програму, інструктивно-
методичні матеріали до самостійної роботи студентів, пакет комплексних контрольних робіт. 

До змісту програм мають увійти питання про роль мови у ноосферному бутті людства, про зв’язок 
мови з мовленням, мовлення з мисленням, про основні комунікативні якості мовлення, про норми 
сучасної української літературної мови та причини їх порушення , відомості з історії мови, 
інформація про найвідоміших мовознавців та майстрів слова (відомих ораторов, письменників) тощо.  

Особливий акцент слід зробити на формах самостійної роботи: "В основу навчання фахівців 
покладено принцип самонавчання, реалізація якого залежить від організації для, хто навчається, 
самостійної пізнавальної діяльності, тобто учіння. Для цього важливо, щоб студент умів самостійно 
здобувати знання з різних інформаційних джерел, опрацьовувати інформацію, конструювати способи 
пізнавальної діяльності, адекватні цілям і завданням учіння; застосовувати засвоєні знання на 
практиці; взаємодіяти з викладачем"[5: 47, переклад наш]. Функція викладача при цьому – 
консультативно-координуюча. Вона не зводиться до "відпрацювання пропущених занять" або 
"перескладання двійок". Необхідно диференційовано підійти до форм проведення індивідуальних 
консультацій, враховуючи схильність окремих студентів до наукової роботи, до літературної 
творчості тощо. Тут ми цілком поділяємо думку І. Рожнятовської: "Визнання індивідуальності, 
самобутності, самооцінки кожної людини, її розвитку не як "колективного суб’єкта", а насамперед як 
індивіда, наділеного своїм неповторним суб’єктним досвідом, лежить в основі підходу до розуміння 
та організації особистісно орієнтованого навчання" [6: 10]. 

2. Забезпечення навчання мови відповідними підручниками та посібниками, зокрема йдеться про 
створення підручників для дистанційної форми освіти.  

Аналізуючи проблему моделювання дистанційної освіти студентів педагогічних навчальних 
закладів, О. Брикіна зазначає: "Дистанційне навчання у вищій школі має забезпечувати високий 
рівень інтерактивності навчання, що є одним з основних показників якості цієї системи. Воно 
передбачає здобуття освітніх послуг на відстані, в основному без відвідування навчального закладу, 
за допомогою нових комп’ютерних і комунікаційних технологій і є універсальною, синтетичною, 
інтегральною, гуманістичною формою навчання, що створює необхідні умови для студентів і 
адаптована  до базового рівня знань" [7: 36]. Дистанційне навчання – форма здобуття освіти, яка існує 
поряд із традиційними денною та заочною формами: студент цілеспрямовано працює за 
індивідуальним планом і спілкується з викладачем-консультантом засобами комп’ютерного зв’язку; 
при цьому передбачено різні форми поточного й підсумкового контролю, форми наукової роботи 
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студентів тощо. Отже, до професійних компетенцій, що складають структуру професійної 
компетентності майбутнього вчителя, додається ще одна – комп’ютерно-комунікативна. Крім того, 
викладач ВНЗ також повинен володіти необхідною для користувача комп’ютером компетенцією. 

3. Розробка спецкурсів, спецсемінарів і факультативів з української мови. Це дозволяє приділити 
окрему увагу тим питанням курсу "Українська мова професійного спрямування", які розглядалися за 
браком аудиторних годин побіжно, однак є важливими для формування имовнокомунікативної 
компетенції професійно компетентної особистості майбутнього фахівця. 

Такі спецкурси, спецсемінари і факультативи бажано зорієнтувати на фах майбутніх учителів, 
застосувавши міжпредметні зв’язки з профілюючими дисциплінами. Безумовно, обсяг аудиторних 
годин на спецкурси визначається навчальним планом. Попри важливість мовної підготовки студентів-
нефілологів, слід пам’ятати, що "істинне значення гуманітаризації освіти полягає не в тому, щоб 
збільшити викладання одних дисциплін за рахунок інших, а в тому, щоб усі знання, які здатна 
сьогодні дати система освіти країни, забезпечували майбутнє існування людини в біосфері" [8: 100]. 

Насамкінець зазначимо, що викладач університету є посередником між світом наукових знань і 
студентом, але не поводирем у світі знань. Зміни освітньої парадигми істотні. Традиційна, 
авторитарна парадигма освіти передбачає, що викладач сам визначає проблему, пропонує  готові 
шляхи її вирішення, вказує напрями наукового пошуку, не залишаючи студентам права на 
самопізнання й самоактуалізацію, на творчий професійний розвиток. Іншими словами, не 
відбувається рефлексії (пошуку студентами мотивів своєї діяльності).  

Сучасні парадигми професійної освіти – особистісно зорієнтована, діяльнісна, когнітивна. Беручи 
за основу різні положення цих парадигм, Бєлошицький пропонує структуру технології інтегративно-
диференційованого навчання у ВНЗ, яка має в основі: безперервний моніторинг особистісно-
професійного розвитку (з урахуванням професійної спрямованості, мотивації до навчання, 
самоусвідомленості, самооцінки, успішності навчання, комунікативної компетентності майбутніх 
фахівців); упровадження групових форм навчання (поділ студентів на мікрогрупи за різними 
критеріями) з відповідним конструюванням навчального матеріалу. "Її послідовне, поетапне 
здійснення сприяє розвитку інтегративного "Я" особистості студентів, гармонізації особистісного й 
професійного "Я" у цілісній "Я-концепції" [9: 65].  

М.Г. Чобітько цілком слушно зазначає: "За особистісно орієнтованого професійного навчання 
акцент переноситься з навчальної діяльності викладача на пізнавальну діяльність студентва, що 
передбачає підвищення рівня особистісної активності другого. Ця величина полягає не в засвоєнні 
готової системи знань, а у формуванні через них цілісної структури майбутньої професійно-
педагогічної діяльності" [10: 52]. Коли студенти нефілологічних факультетів, склавши іспит з ділової 
української мови, здивовано запитують: "Невже в нас не буде курсу української мови? ", – викладачі 
відчувають з одного боку, що деякі питання з мови все-таки залишилися опрацьованими недостатньо, 
а з іншого – студенти спроможні самостійно знайти відповідь на те чи інше питання з мови. Отже, 
діяльнісний підхід не є пристосуванням до нової освітньої парадигми. Вирішення навчального 
завдання перетворюється на процес творчого самопошуку і розв’язання навчально-пізнавальної 
проблеми під час професійної діяльності. 
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факультетов вузов в контексте перехода на кредитно-модульную систему. 

В статье определены аспекты проблемы языковой подготовки студентов-нефилологов в условиях 
перехода к кредитно-модульной системе. Автор статьи дает определение понятия "языковая 
коммуникативная компетенция" в контексте компетентностной парадигмы современного 

образования 

Klymova K. Ya. Peculiaritis of Language Training for Students of Non- Philological Schools at Higer 
Educational Establishments under Transition to Credit-Module System. 

The article highlights the aspects of language training problem for non-philological students in terms of 
transition to credit-module system. The author of the article gives the definition of the term "language 

communicative competence"  in context of modern education competence paradigm. 
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ШЛЯХИ СТРУКТУРНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ 
В КОНТЕКСТІ АНГЛІЙСЬКОГО ДОСВІДУ 

У статті розкриваються шляхи модернізації української вищої школи за прикладом позитивних 
надбань англійської системи вищої освіти, об’єктивні соціально-економічні вимоги до розвитку якої 
зумовлюють її максимальну орієнтацію на дорослого споживача. Представлено кваліфікаційну 
шкалу вищої школи в сучасній Великій Британії, подано ряд рекомендацій щодо впровадження 

позитивних надбань англійської системи вищої освіти для реформування вітчизняної вищої школи 

Динамічні темпи науково-технічного прогресу, перехід до постіндустріального суспільства 
висувають якісно нові вимоги до працівника високої кваліфікації, який повинен володіти широкими 
загальнотеоретичними та професійними знаннями й уміннями, щоб залишатися мобільним та 
адаптивним на мінливому ринку праці. Згідно з оцінками експертів, сучасна соціально-економічна 
формація вимагає 60-90 % спеціалістів із вищою освітою. Таким чином, зростає роль вищої школи в 
забезпеченні освітніх потреб не тільки традиційних студентів, а й дорослих споживачів.  

Інтеграція України до європейського освітнього середовища, одним із прогресивних кроків до якої 
стане підписання Болонської декларації, викликає необхідність структурної модернізації вітчизняної 
вищої школи за зразком провідних розвинених країн, зокрема Англії, яка є яскравим прикладом 
орієнтації системи вищої освіти на потреби дорослого контингенту. 

Питання кореляції вищої школи та освіти дорослих на матеріалі Англії, на нашу думку, не 
отримало достатньої  уваги в дослідженнях українських та російських педагогів. У дисертаційному 
дослідженні та ряді публікацій Д.О. Антонової розкривається структура освіти дорослих в Англії; при 
цьому автор робить значний акцент на діяльності університетів стосовно послуг вищої школи для 
широких мас населення країни. Окремі аспекти вищої педагогічної освіти дорослих в Англії 
висвітлені у працях О.В. Глузмана, Л.П. Пуховської, А.В. Парінова, В.Б. Гаргай, Н.П. Яцищин. 
Автори розглядають пріоритетні напрямки та особливості проведення державних освітніх реформ 
вищої школи на сучасному етапі та їх значення для подальшого розвитку англійської педагогічної 
освіти. Відсутність цілісного та ґрунтовного дослідження стосовно вдосконалення вітчизняної 
системи вищої освіти дорослих на прикладі позитивного англійського досвіду зумовлює необхідність 
його проведення. Мета публікації − висвітлення й аналіз основних шляхів структурної модернізації 
вітчизняної вищої школи, орієнтованої на освітні потреби дорослих студентів, за зразком відповідної 
ланки освіти в Англії. Для досягнення поставленої мети вирішуємо такі завдання: виявити та 
проаналізувати шляхи структурної модернізації англійської системи вищої освіти в контексті 
зростання її значення для освіти дорослих; навести рекомендації щодо впровадження англійського 
досвіду в практику національної вищої школи. 

Слід зауважити, що британська система вищої освіти завжди характеризувалася різноманітністю 
типів навчальних закладів. Тенденція варіативності англійської вищої школи зумовлюється 
особливостями історичного розвитку країни, децентралізацією управління освітою, створенням 
унітарної системи вищої освіти та наданням навчальним закладам неуніверситетського сектору 
(політехнікумам, коледжам вищої освіти) університетського статусу, а також останнім часом значним 
упливом ринкових механізмів. Орієнтація на створення системи неперервної освіти стимулює 
створення різних рівнів та циклів вищої освіти, розширює доступ до отримання дипломів та ступенів 
за рахунок активного залучення новітніх досягнень науки та техніки, що, безперечно, надає вищій 
школі характеристик гнучкості та мобільності. 

Диверсифікація вищої освіти, велика кількість існуючих в Англії кваліфікацій, викликана 
історичною традицією автономії кожного вищого навчального закладу присуджувати власні наукові 
ступені, а також інтеграція в єдиний європейський освітній простір у контексті Болонської декларації, 
підписаної Британією в 1999 р., викликали необхідність структурних реформ вищої школи, зокрема 
введення в 2001 р. уніфікованої кваліфікаційної шкали вищої освіти для Англії, Уельсу та Північної 
Ірландії. Передбачається, що нова шкала зробить британську систему кваліфікацій більш прозорою та 
зрозумілішою як для споживачів освітніх послуг, так і для освітніх провайдерів [1: 53]. 

У зв’язку з цим Агенція з питань якості (QAA) розробила єдину кваліфікаційну шкалу, за якою всі 
кваліфікації розподіляються в межах п’яти рівнів: 1 − сертифікатний, 2 − проміжний, 3 – почесний 
або з відзнакою, 4 − магістерський та 5 – докторський (табл. 1) [2:12]. Запропонована шкала 
підкреслює ще одну важливу характеристику англійської системи вищої освіти – її 
багатоступеневість, що відображує об’єктивну потребу сучасної економіки в підготовці спеціалістів 
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різних рівнів та сприяє реалізації принципу структурної гнучкості вищої освіти, яка є особливо 
істотною рисою для дорослого споживача послуг вищої школи. 

Таблиця 1 
Кваліфікаційна шкала вищої освіти Англії 

 
Кваліфікаційний 

рівень 
Назва кваліфіка- 
ційного рівня Наукові ступені, що присуджуються 

1-й рівень Сертифікатний 
(Certificate) 

Вищий національний сертифікат, Сертифікат 
про вищу освіту 

2-й рівень Проміжний 
(Intermediate) 

Ординарний бакалаврський ступінь, Базовий 
ступінь, Диплом про вищу освіту, Вищий 
національний диплом 

3-й рівень Почесний 
(Honours) 

Почесний ступінь бакалавра, Диплом про 
базову вищу освіту, Сертифікат про базову вищу 
освіту 

4-й рівень Магістерський 
(Master’s) 
 

Магістерський ступінь, Інтегрований 
магістерський ступінь, Диплом про 
післядипломну освіту, Сертифікат про 
післядипломну освіту 

5-й рівень Докторський 
(Doctoral) 

Докторський ступінь 

 
Перший рівень передбачає отримання сертифіката про вищу освіту (Certificate of Higher Education) 

або Вищого національного сертифіката (Higher National Certificate) і, як правило, є професійно-
орієнтованим однорічним курсом, еквівалентним першому року навчання в закладі вищої школи. 
Програми цього рівня розраховані на тих осіб, які віддають перевагу напівзаочній формі навчання з 
перспективою поступово, поетапно отримати повну академічну освіту.  

Курси першого рівня за денною формою навчання для дорослих завжди були пріоритетом 
діяльності довгострокових коледжів-інтернатів (long-term residential colleges), які історично готували 
керівні кадри на замовлення тред-юніонів. На сьогодні в Англії функціонує шість коледжів цього 
типу, найстаріший з яких – коледж ім. Рескіна – засновано в 1899 році. Основним контингентом 
коледжів є студенти старші 24 років (90 %), середній вік студентів – 38 років [3: 6]. 

Проміжний рівень включає ординарні, тобто звичайні, а не почесні, бакалаврські ступені (Bachelor 
degrees), базовий ступінь (Foundation degree), диплом про вищу освіту (Diploma of Higher Education), 
вищі національні дипломи (Higher National Diploma). Проміжний рівень вважається вищою 
професійною кваліфікацією, тому що орієнтується на студентів, які збираються відразу після 
завершення курсу вступити у світ праці без продовження навчання на отримання ступеня бакалавра. 
Як правило, програми цього рівня розраховані на два роки навчання (за винятком ординарного 
ступеня бакалавра, що триває три роки) та є домінуючою частиною роботи коледжів вищої та 
подальшої освіти.  

Реформа 2001 року запропонувала введення нового кваліфікаційного рівня – базового ступеня, 
необхідність у створенні якого пояснюється катастрофічною нестачею в Британії спеціалістів вищого 
технічного рівня. Аналіз ринку праці, проведений Інститутом із питань дослідження зайнятості (IER), 
дозволяє зробити припущення, що до 2010 року в Англії з’явиться 800 тис. нових робочих місць, які 
будуть вимагати спеціалістів з вищим технічним та молодшим професіональним рівнем кваліфікації 
[4: 4]. За прогнозами − це наймасштабніший приріст професій, ніж у будь-яких інших галузях ринку 
праці.  

Визначальною характеристикою нових кваліфікацій є те, що вони розробляються в тісній 
співпраці вищих навчальних закладів із роботодавцями, регіональними агенціями розвитку, 
професійними організаціями та іншими зацікавленими сторонами. Ми переконані, що саме така 
форма кооперації дає можливість визначити пріоритетні галузі та дисципліни, які повинні стати 
основою навчальних програм, що, таким чином, дає змогу повноцінно задовольнити місцеві та 
регіональні потреби економіки.  

Третій рівень кваліфікацій вищої освіти передбачає отримання наукового ступеня бакалавра з 
відзнакою (Bachelor with Honours), Диплома про базову вищу освіту (Graduate Diploma) або 
Сертифіката про базову вищу освіту (Graduate Certificate) та становить перший повний ступінь 
триступеневої системи вищої освіти. В Англії традиційні курси (за денною формою навчання) 
тривають три роки (на відміну від 4-річного курсу в Шотландії). Перші два роки студенти вивчають 
широкий набір базових предметів, потім рік − спеціальні дисципліни з вибраного фаху. Програми 
можуть тривати на рік довше зазначеного строку за рахунок проходження студентами "сандвіч-
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курсів", які передбачають чергування навчання з виробничою практикою. В Британії програми такого 
типу були започатковані в 1960-х рр., і на сьогодні, як правило, всі професійно-орієнтовані курси 
включають періоди практики в кінці першого або другого року навчання. Такий підхід вважається 
важливим елементом навчального процесу, що допомагає підготувати молодь до світу праці, а також 
дає можливість краще адаптуватися дорослим, які мають тривалий стаж безробіття, до нових умов 
праці. Деякі вищі навчальні заклади використовують практику прискорених курсів першого ступеня. 
Програма триває лише два роки, але студенти повинні навчатися в канікулярний період.  

Ступінь бакалавра є обов’язковою умовою для продовження післядипломної освіти на 4-му 
магістерському та 5-му докторському рівні, які становлять відповідно другий та третій ступінь 
триступеневої системи вищої освіти Англії. Розрізняють декілька типів навчальних програм 
післядипломної освіти: теоретична, науково-дослідна та комбінована, що передбачає поєднання 
перших двох.  

Магістерські навчальні програми теоретичного характеру, як правило, орієнтовані на поглиблення 
спеціалізації та мають три рівні, що завершуються відповідно одержанням ступеня магістра (Master’s 
Degree), диплома (PG Diploma) або свідоцтва (PG Certificate). Навчання проводиться переважно у 
формі лекцій та консультацій і триває рік (у випадку заочного навчання − два). Контроль та оцінка 
знань проводиться за результатами поточних письмових робіт та екзаменів, у деяких випадках для 
отримання ступеня магістра необхідно виконати та захистити дисертаційну роботу. Після успішного 
завершення курсу післядипломного навчання можливе присудження таких наукових ступенів та 
професійних кваліфікацій: сертифікат про післядипломну освіту з правом викладання, ступінь 
магістра з певної спеціальності, наприклад, магістра гуманітарних наук, магістра природничих наук, 
менеджменту, ділового адміністрування, права тощо.  

Ступінь магістра-дослідника може мати назву магістра філософії (Master of Philosophy). 
Отримання цього ступеня передбачає проведення протягом 1-2 років самостійної науково-дослідної 
роботи під керівництвом старшого професорсько-викладацького складу університету. За 
результатами цього дослідження після захисту наукової роботи – дисертації присуджується ступінь 
магістра. Проте, як правило, більшість студентів продовжують навчання з метою одержання 
наукового ступеня доктора (Doctor of Philosophy), що відповідає "нашому" ступеню кандидата наук. 
Навчання за докторськими програмами триває від трьох до чотирьох років залежно від форми 
навчання та являє собою виключно дослідну роботу. 

Таким чином, проведене дослідження доводить, що багатоступеневість англійської системи вищої 
освіти забезпечує не тільки її гнучкість, а й сприяє максимальній орієнтації на освітні потреби як 
традиційних студентів, так і дорослих. Привабливість сучасної вищої школи для дорослого 
споживача доводиться також статистичними даними, згідно з якими студенти напівзаочної форми 
навчання англійських вищих навчальних закладів становлять 41 % загальної кількості студентів [5: 3]. 

Аналіз законодавчої та нормативної бази, що на сьогодні регулює систему вищої освіти України 
(Закон "Про освіту", 1991 р.; Закон "Про вищу освіту", 2002 р.; "Національна доктрина розвитку 
освіти", 2002 р.), показав, що дорослий студент посідає в цій системі опосередковане місце, й основні 
освітні ініціативи, орієнтовані на дорослих, пов’язані насамперед із післядипломною освітою. Такий 
підхід відображається також у статистичних даних, згідно з якими дорослі студенти, що отримують 
на сьогодні вищу освіту, становлять тільки 10 % [6].  

Дослідження дозволяє внести ряд рекомендацій щодо впровадження позитивних надбань 
англійської системи вищої освіти для реформування вітчизняної вищої школи, орієнтованої й на 
дорослого споживача. Першим кроком до структурної перебудови вітчизняної вищої школи, на нашу 
думку, повинно стати введення системи двоциклічної вищої освіти: базової (бакалаврат) і повної 
(магістратура) за загальною формулою 3+2 роки навчання, що є вимогою Болонської декларації. 
Негнучка, однорідна модель вищої освіти, яка передбачає п’ять років навчання для одержання 
диплому про вищу освіту, вже застаріла й не відповідає об’єктивним суспільним потребам.  

На подальшому етапі досить важливою для дорослого студента є можливість у рамках кожного 
циклу поетапно рік за роком зростати до здобуття бажаної кваліфікації, як це передбачено 
англійською системою вищої освіти, де кожний рівень освіти є відносно завершеним кваліфікаційним 
рівнем, але одночасно розглядається як інтегральна складова системи вищої освіти: сертифікатний → 
проміжний → почесний → магістерський. 

Отже, проведений аналіз дозволяє зробити висновок про те, що об’єктивні суспільні потреби, 
інтеграція в європейський освітній простір зумовлюють необхідність удосконалення системи вищої 
освіти України, одним із шляхів досягнення якого є її структурне реформування. У цьому контексті 
досвід Англії, яка активно адаптує власну систему вищої освіти до вимог Болонського процесу та 
максимально орієнтує її на освітні потреби всіх вікових груп шляхом запровадження прозорої та 
гнучкої кваліфікаційної шкали вищої освіти, може вважатися одним із провідних напрямків 
модернізації національної вищої школи. Визначальною характеристикою запропонованої 
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кваліфікаційної шкали є збереження двохциклічної моделі вищої освіти: бакалавр – магістр, та 
варіативність й автономність кваліфікаційних рівнів у межах кожного циклу, що є особливо 
"привабливою" рисою для дорослих студентів. 

Дослідження цього питання не вичерпує зазначену проблему. Особливо перспективним може бути 
подальше вивчення її з точки зору застосування педагогічних технологій навчання у вищих 
навчальних закладах Англії при навчанні дорослих "учнів". 
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Коваленко С.Н. Пути структурной модернизации высшей школы в 
контексте английского опыта. 

В статье раскрываются пути модернизации украинской высшей школы на примере положительных 
достижений английской системы высшего образования, объективные социально-экономические 
требования к развитию которой обуславливают максимальную ориентированность на взрослого 
потребителя. Представлено ряд рекомендаций по внедрению положительного опыта английской 

системы высшего образования для реформирования отечественной высшей школы. 

Kovalenko S.M. Ways of high school structural modernization in the context of English experience. 

The article deals with the ways of Ukrainian high school modernization on the example of positive 
achievements of English higher education system, objective socio-economic requirements to its development 
determine its maximal orientation on the adult user. The row of recommendations on the English system of 

higher education positive experience introduction to reform home high school is represented. 
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ОРІЄНТАЦІЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ НА ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

У статті проаналізовано проблему формування завдань та змісту орієнтації старшокласників на 
майбутню професійну діяльність у системі загальної середньої освіти, а також розкрито напрями 
створення освітньо-наукової системи професійної діяльності, яка забезпечена науково-методичним 

супроводом. 

Надати допомогу старшокласникам в орієнтації на професійну діяльність мають суспільні 
інституції шляхом створення педагогічно доцільної і психологічно адекватної освітньо-наукової 
системи, яка максимально задовольнить їх професійні плани відповідно до існуючих і перспективних 
напрямів соціально-економічного розвитку [1]. Завдання системи – задоволення попиту 
загальноосвітньої ланки та інших соціальних інституцій у фахівцях-профорієнтаторах з їх 
комплексною підготовкою в системі вищих навчальних закладів з метою відновлення державної та 
регіональної системи професійної орієнтації; задоволення запиту педагогів-практиків сучасними 
науково-методичними основами та навчально-виховними комплектами за напрямами навчання та 
спеціальностями; орієнтація молоді на заповнення вакантних робочих місць; координація та 
інтеграція дій сім’ї, загальноосвітньої ланки у напрямі вирішення проблеми підготовки 
старшокласників до свідомого вибору професії. Саме тому проблема орієнтації старшокласників на 
професійну діяльність є важливою та актуальною. Її суть полягає у створенні суспільством 
відповідних умов для підготовки старшокласників до свідомого прийняття рішення щодо вибору 
майбутнього виду професійної діяльності, усвідомленні себе суб’єктом конкретної професійної 
діяльності та порівняння своїх можливостей з психологічними вимогами професій до спеціаліста, 
усвідомлення своєї відповідальності за успішне виконання діяльності та реалізацію своїх здібностей, 
саморегуляцію поведінки, спрямованої на досягнення позитивного результату. 

Орієнтація старшокласників на професійну діяльність у системі загальної середньої освіти 
потребує наукового переосмислення, результатом якого має бути впровадження в освітню практику 
нового змісту навчально-виховної роботи, оскільки разом з отриманням загальноосвітніх знань є 
нагальна необхідність послідовно  готувати молоде покоління до професійної діяльності, яка 
відповідатиме  їх особистісним якостям і одночасно підкріплюватиметься державними соціально-
економічними програмами, що дасть  можливість молоді через кваліфіковану працю одержувати  
винагороду. Але сьогодні спостерігається відсутність збалансованості в процесі планового 
відтворення людських ресурсів України з пріоритетною політикою на регіональному рівні. Приклад 
такої незбалансованості є наявність у державі великої кількості фахівців з економічною та 
юридичною освітою, для яких сьогодні не може бути надано достатньо робочих місць, підкріплених 
матеріальними ресурсами. Водночас, дослідниками зафіксований дефіцит кваліфікованих фахівців у 
галузях харчової та легкої промисловості, будівництва й архітектури, агропромислового комплексу, 
педагогіки тощо. 

Мета статті полягає в розкритті педагогічної сутності завдань та складових системи орієнтації 
старшокласників на професійну діяльність. 

Зазначимо, що різні аспекти орієнтації школярів на професійну діяльність відображені в працях 
С. Батишева, І. Беха, В. Доротюк, Д. Закатнова, І. Зязюна, Є. Климова, Г. Костюка, Г. Левченка, 
В. Мадзігона, В. Мачуського, Є. Павлютенкова, Н. Побірченко, В. Рибалка, В. Сидоренка, 
В. Синявського, М. Тименка, Б. Федоришина, С. Чистякової та ін. 

Орієнтація на певний напрям професійної діяльності з наступним формуванням професійних 
якостей особистості здійснюється поступово. Значну роль у цьому процесі покликані відігравати 
соціальні інституції. До таких належать і навчальні заклади системи загальної середньої освіти, 
основними завданнями яких мають бути: особистісно орієнтоване навчання та виховання; 
задоволення прав особистості у напрямі здобуття освіти та забезпечення необхідних умов навчання в 
освітніх закладах; визначення прав та обов’язків учасників навчально-виховного процесу; 
нормативно-правове забезпечення; визначення структури та змісту навчально-виховного процесу; 
коригування навчально-виховного процесу органами управління відповідно до їх повноважень та на 
основі наукових напрацювань. 

Саме в загальноосвітній школі навчальний процес повинен передбачати цілеспрямоване 
оволодіння старшокласниками систематизованими знаннями про природу, суспільство, людину, 
культуру та виробництво через засоби пізнавальної і практичної діяльності, результатом якої має бути 
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інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток особистості, що й повинно стати основою освіти 
впродовж життя та подальшої професійної діяльності молоді [2]. Інтелектуалізація освіти вимагає 
введення навчально-виховного процесу загальноосвітньої школи спрямованого на всебічний розвиток 
особистості, який ґрунтується на засадах загальнолюдських цінностей і принципів, духовності, 
науковості, полікультурності, системності, єдності навчання і виховання, поваги до родини, 
суспільства, держави, людства; гуманізму і демократії; громадянської свідомості тощо. 

Для вирішення зазначених проблем у системі загальної середньої освіти створені загальноосвітні 
навчальні заклади різних типів і форм власності (у тому числі для громадян, які потребують 
соціальної допомоги); міжшкільні навчально-виробничі комбінати; позашкільні заклади; науково-
методичні установи; професійно-технічні та вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації, що дають 
повну загальну середню освіту та кваліфікацію. Вони покликані забезпечити реалізацію надання 
молоді загальної середньої освіти, сформувавши і розвинувши при цьому соціальну зрілість, 
творчість, громадянську позицію, почуття національної свідомості, здатність оволодіти системою 
наукових знань про природу, людину і суспільство та орієнтацію на майбутню професійну діяльність 
[3]. 

Під час розбудови системи орієнтації старшокласників на майбутню професійну діяльність варто 
звернути увагу на поєднання технічної і технологічної культури з урахуванням сучасних досягнень 
педагогічної освіти й науки; створення методичних центрів професійної орієнтації школярів та їх 
батьків з метою їх підготовки до свідомого вибору професії; узагальнення знань, умінь і навичок з 
техніки, технології, організації і планування виробництва, ознайомлення з трудовими процесами і 
змістом праці на підприємствах в установах та організаціях; створення необхідних умов для 
виховання у старшокласників життєвої позиції, свідомого відношення до праці, наявність трудової 
дисципліни, прищеплення їм початкових навичок праці за обраною професією тощо [4]. Зазначимо, 
щоб  повноцінно брати участь у соціально-культурній і соціально-економічній діяльності особистість 
повинна мати ціннісну основу професіоналізму, яку складають духовні, інтелектуальні, морально-
вольові якості та організаційні здібності.  

Для вирішення багатоаспектної проблеми орієнтації старшокласників до професійної діяльності, 
відповідно до їх інтересів та суспільної необхідності, потрібна участь представників різних сфер 
знань (філософія, психологія, педагогіка, економіка, медицина тощо). Проблема визначення системи 
підготовки старшокласників до професійної діяльності є важливою складовою системи наукового 
управління соціальними процесами, і разом з тим, частиною проблеми трудового виховання 
підростаючого покоління. Вона може зводитися до завдань наукового управління процесом 
входження особистості в суспільний процес професіоналізації, який охоплює питання всебічної 
підготовки старшокласників до самостійного вибору професії та активного входження в процес 
свідомої трудової діяльності, питання закономірної зміни видів діяльності, професій, спеціальностей 
відповідно до закону зміни праці. Оскільки ключовою частиною процесу професіоналізації має стати 
свідомий, самостійний, добровільний вибір професії, то ця проблема розглядається на рівні наукового 
управління мотивами вибору професії, керування, здійснюваного на відповідному рівні соціально-
педагогічного такту. 

Для вирішення проблеми орієнтації старшокласників на свідомий вибір професії вибудовується 
система, яка передбачає вивчення загальнотеоретичних питань та наукову розвідку; питання системи 
управління інформацією; організаційні та практичні питання тощо. Завданням системи є 
структурування та реалізація якісного змісту орієнтації старшокласників на професійну діяльність. 

Складовою змісту навчально-методичного комплекту для старшокласників має бути ознайомлення 
з основами виробництва та його структурою; технологічним процесом виготовлення продукції; 
конструкціями та дією машин, верстатів, апаратів, інструментів і пристроїв, засобів автоматизації та 
механізації; кресленнями; технологічними та інструкційними картками; технікою безпеки та 
культурою праці; виробничою гігієною і протипожежними заходами; економікою та умовами оплати 
праці наявним професіям в організаціях і підприємствах; організацією праці на робочих місцях тощо. 
Це зумовлює створення освітньо-наукової системи для підготовки старшокласників до майбутньої 
професійної діяльності, забезпеченої науково-методичний супроводом. 

Налагодження такої системи потребує наступних заходів: проведення перспективних 
експериментальних досліджень; розробки теоретико-методологічних основ професійної орієнтації; 
розробки та удосконалення методів визначення наявної і перспективної потреби регіонального ринку 
праці, методів обліку, оперативного пошуку та використання відповідної інформації на практиці та 
розробки відповідних систем для інформаційного забезпечення навчальних закладів та суспільних 
інституцій, які проводять профорієнтаційні заходи; розробки та удосконалення соціологічних і 
диференційно-психологічних методів оперативного вивчення формування професійної 
спрямованості; розробки комплексних методик для діагностики професійних здібностей, професійної 
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придатності, а також методів прогнозування факторів успішності в певному виді діяльності та 
розробка комплексів для психодіагностичного забезпечення заходів з професійної орієнтації; 
розробка методів збору, зберігання та оперативного пошуку професіографічної інформації й розробки 
психофізіологічної систематики професій чи напрямів діяльності; розробки системи інформаційно-
професіографічного вивчення практичної роботи з професійної орієнтації; розробки методів 
формування відповідної професійної спрямованості; розробки методів формування професійних 
здібностей і професійної придатності; розробки методів і побудова моделей вирівнювання 
соціального престижу різноманітних професій; розробки методів економічного і морального 
регулювання процесу розподілу і закріплення трудових ресурсів на ринку праці; розробки системи 
заходів щодо підвищення привабливості для школярів сфер матеріального виробництва та 
обслуговування; розробки системи заходів по підвищенню ефективності впливу засобів масової 
інформації на формування мотивів вибору професії; визначення завдань і системи роботи 
загальноосвітньої ланки з профорієнтації в єдності з сім’єю та регіональними органами влади; 
створення системи підготовки і перепідготовки фахівців з педагогіки та психології, компетентних у 
вирішенні проблеми підготовки школярів до свідомого професійного самовизначення; розробки 
організаційних проектів окремих ланцюгів системи профорієнтації у країні, а також оновлення 
загальнодержавної системи професійної орієнтації (професійна інформація, професійна консультація, 
професійний відбір, професійна адаптація). 

Наявність значної кількості професій і спеціальностей у народному господарстві потребує 
звернення особливої уваги на удосконалення професійної орієнтації, яка розглядається як науково 
обґрунтована система підготовки молоді до самостійного вибору професії і має враховувати 
індивідуальні особливості й інтереси кожної людини та сприяти раціональному розподілу рушійних 
сил в інтересах народного господарства країни, окремої галузі, економічного регіону. Закономірно, 
що динаміка науково-технічного прогресу призводить до виникнення нових і відмирання непотрібних 
суспільству професій. Правильна організація профорієнтаційної роботи може дати великий 
економічний ефект, оскільки значна кількість людей має обмеження до певних видів чи напрямів 
професійної діяльності, а значить, потребує допомоги фахівців у виборі професії. 

Вибір професії є довготривалим процесом, який проходить ряд етапів в умовах навчання 
старшокласників у загальноосвітній школі і передбачає об’єктивну послідовність професійного 
становлення особистості. Процес професійного самовизначення відображає декілька етапів 
становлення особистості: вибір професії, професійне становлення в процесі оволодіння конкретною 
професією у навчальному закладі, вибір робочого місця в рамках професії. Водночас у галузі 
наукового пізнання за змістом, організацією і методами професійна орієнтація підпорядковується 
дидактичним і виховним принципам, спрямованим на всебічний і гармонійний розвиток особистості. 
Такими принципами є: виховний характер та політехнічна спрямованість професійної орієнтації; 
формування професійних намірів відповідно до інтересів, особливостей особистості та потреб 
економічного регіону в кадрах; співпраця навчальних закладів, сім’ї і виробництва у 
профорієнтаційних заходах. Ці принципи розглядаються в єдності та взаємодії. 

Для забезпечення стабільного соціально-економічного поступу України та зниження рівня 
соціальної напруги загальноосвітня ланка має допомогти старшокласникам зорієнтуватися на 
майбутню професійну діяльність. Позитивних результатів у цьому напрямі можна досягти при тісній 
взаємодії суспільних інституцій та навчальних закладів системи загальної середньої освіти при 
наявності науково-методичних розробок, у яких враховуватимуться певні особливості, які зумовлені 
різним рівнем теоретичної і практичної підготовки; особливостями індивідуального розвитку, що 
відображатиметься на формуванні учнівських груп; відмінностями в організації навчально-виховного 
процесу; стані матеріально-технічної бази; залученням у сферу матеріального виробництва тощо. 
Кожному старшокласникові потрібна кваліфікована допомога у вибудові індивідуальної стратегії 
діяльності у вигляді мотивованих і здійснюваних проектів професійних перспектив. Освіта і 
самоосвіта, самопізнання, самореалізація повинні скласти змістові лінії стратегії послідовних дій 
старшокласника. Це дозволить накопичувати загальноосвітні знання, включаючи знання про 
конкретні професії, їх особливості, що звузить межі пошуку "своєї професії" і вибудує орієнтовні 
перспективи професійної кар’єри; пізнавати себе як у плані індивіда, людини взагалі, свого образу 
"Я", реального і бажаного, позитивних і негативних особистісних якостей, так і цілеспрямовано – як 
суб’єкта професійного самовизначення з набутими професійно важливими якостями, пробуджуючи і 
закріплюючи при цьому соціальну сміливість, демонструючи широкий спектр інтересів тощо. 
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are highlighted. 
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ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЗА 
КРЕДИТНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ 

У статті розглянуто дидактичні закономірності, принципи, сучасні педагогічні ідеї, концепції та 
теорії, які покладаються в основу підготовки висококваліфікованих спеціалістів  під час 

впровадження кредитно-модульних технологій організації навчального процесу у вищих закладах 
освіти. Проведено порівняльний аналіз понять освітня технологія,  технологія навчання, педагогічна 

технологія. 

Провідні вітчизняні й закордонні науковці присвятили дослідження психолого-педагогічним 
основам організації навчання у вищих закладах освіти: А. Алексюк [1], М. Буланова-Топоркова, 
А. Духавнєва, С. Самигін [2], В. Галузинський, М. Євтух [3], Е. Гришин, Б. Коротяєв, О. Устенко [4], 
Д. Дьюї [5], К. Роджерс [6], А. Сбруєва [7], З. Слєпкань [8], С. Хенлі [9] та ін., дидактичним основам 
розробки і впровадження інноваційних педагогічних технологій: М. Жалдак [10], О. Євдокимов [11], 
Ю. Машбиць [12], А. Нісімчук, О. Падалка, О. Шпак [13], О. Пєхота [14], П. Сікорський [15], С. Сисо-
єва [16] та ін. Однак у педагогічній науці проблема з’ясування психолого-педагогічних умов 
упровадження нової кредитно-модульної системи організації навчального процесу для вітчизняної 
вищої школи досліджена недостатньо. Можна говорити про те, що цілеспрямовані дослідження лише 
розпочинаються (В. Грубінко [17], І. Мороз [18] та ін.). Мета нашої роботи – дослідити та зробити 
власний внесок у вирішення названої проблеми.  

Розумінню основ формування кваліфікованих фахівців, створенню об’єктивних умов для їх 
гармонійного і всебічного розвитку, впровадженню інноваційних технологій організації навчального 
процесу слугують дидактичні закономірності, принципи, педагогічні ідеї, концепції, теорії. 

Дидактичні закономірності як універсальні явища представляють методологічні основи розвитку 
педагогіки вищої школи. Для нашого дослідження важливе значення має, насамперед, "закономір-
ність взаємозв’язків у реальному житті" [3: 22]. Серед таких взаємозв’язків слід вказати на 
взаємозв’язок суб’єктивних прагнень майбутніх фахівців з об’єктивними потребами суспільства і 
вищої школи, взаємозв’язок колективної  навчальної діяльності студентів та індивідуальної діяльності 
окремого студента, взаємозв’язок самостійної та аудиторної роботи студента, взаємозв’язок 
встановлених загальних строків, вимог, темпів вивчення дисциплін та індивідуальних особливостей 
процесів засвоєння, систематизації навчального матеріалу, формування вмінь і навичок у студентів 
тощо.  

Зважаючи на те, що "принципи завжди містять у собі функціональне значення законів, ... 
відображають дидактичні закони і закономірності" [1: 396], розробка та ефективне впровадження 
будь-яких систем та нових технологій навчання можливі лише за умови дотримання дидактичних 
принципів. Врахуємо й те, що на сучасному етапі розвитку педагогіки вищої школи, під час 
визначення теоретичних аспектів упровадження нових освітніх технологій слід орієнтуватися не на 
заміну традиційних дидактичних принципів новими, а на перегляд і наповнення їх новим змістом із 
метою конструктивного використання в змінених умовах [19: 24]. Серед загальноприйнятих 
дидактичних принципів ми виділяємо: 

- загальні принципи організації навчання: науковість та доступність, наступність, систематичність, 
системність, перспективність і наочність [20: 11], принцип виховуючого навчання, принцип єдності 
теорії та практики, принцип оптимізації обсягу навчальної інформації [1: 404];  

- принципи відбору змісту навчального матеріалу для кожної спеціальності, зокрема: принцип 
пріоритету розвиваючої функції навчання, принцип диференційованої реалізованості, принцип 
інформаційної ємності й соціальної ефективності, принцип діагностико-прогностичної реалізованості, 
модульний принцип добору змісту, принцип концентризму, принцип гуманізації та гуманітаризації 
освіти [20]; науковість, орієнтація на сучасні наукові та практичні досягнення, розгляд навчального 
предмету з позицій його історичного розвитку як науки, теоретична повнота, доступність і практична 
реалізованість навчального матеріалу; 

- принцип диференціації та індивідуалізації навчання, який передбачає наявність і потребу 
врахування вікових та індивідуальних особливостей студентів, зокрема різного темпу просування в 
навчанні, різного рівня сформованості знань, умінь, інтелектуальних навичок.  

Під диференціацією навчання зазвичай розуміють спосіб його індивідуалізації в умовах роботи 
студентської групи, коли студенти розподіляються на динамічні типологічні групи й викладач під час 
занять періодично працює з тією групою, яка вимагає найбільшої його допомоги [8]. Диференціації 
передує диференційований підхід [21: 52]. При цьому граничною, ідеальною формою диференціації 
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постає індивідуалізація [21: 31]. Реалізація принципу індивідуалізації – "це передусім організація 
індивідуального сприймання, розуміння, запам’ятовування і застосування знань в умовах групового 
навчання" [15: 151]. З урахуванням того, що будь-яка кредитна технологія передбачає для студента 
насамперед певну свободу вибору індивідуальної траєкторії навчання, реалізація принципу 
диференціації та індивідуалізації має першочергове значення для ефективного функціонування такої 
технології;  

- принцип міцності знань, професійних умінь, інтелектуальних навичок розумової праці уособлює 
систему виявлення їх результатів "у ході поточного, проміжного, підсумкового контролю на кожному 
етапі навчання" [3: 24]. Багато науковців і практиків підтверджують ефективність використання у 
вищій школі рейтингової системи оцінювання знань та вмінь студентів [1: 490; 15: 355; 18: 69]; 

- принцип актуальності знань і професійних умінь, на нашу думку, передбачає насамперед 
орієнтацію на сучасні наукові досягнення, актуальні та перспективні потреби ринку праці щодо рівня 
кваліфікації спеціалістів з інформатики, забезпечення педагогічних умов організації навчання та 
неперервного підвищення кваліфікації протягом життя; 

- принцип дохідливості у викладанні [3: 23]. Вимагає забезпечення таких умов організації процесу 
навчання, які б, незалежно від рівня викладацької майстерності, об’єктивно спрямовували діяльність 
студентів на активізацію самоосвіти та інтелектуальне самовиховання;  

- принцип забезпечення творчої активності та самостійності студентів у навчальному процесі. 
Реалізація цього принципу вимагає подальшої переорієнтації процесу навчання на зменшення 
інформативної складової в процесі передачі знань, підвищення ролі викладача як провідника у світ 
знань, консультанта та помічника студента. Це потребує перегляду структури навчальних занять із 
метою зменшення лекційного навантаження, розробки такої системи вправ, завдань для практичних 
та лабораторних занять, що передбачали б для студентів перенесення акценту на самостійну роботу в 
процесі здобуття знань; 

- принцип альтернативності в побудові індивідуальної траєкторії, виборі форм, методів і засобів 
навчання, що є розвитком дидактичного принципу варіативності й передбачає: можливість 
раціональної зміни студентом спеціальності, спеціалізації в межах напрямку підготовки та, як 
виняток, зміну напрямку підготовки; пропозицію від навчального закладу різноманітних форм 
організації навчального процесу, що забезпечують рівноцінне формування необхідних компетенцій 
майбутнього фахівця; забезпечення умов для реального вибору студентами варіативних дисциплін; 
можливість вибору студентами для проходження певного навчального курсу різних викладачів, які 
використовують альтернативні форми, методи та засоби організації навчання;  

- принцип поєднання індивідуального та колективного передбачає у навчальному процесі 
подальший розвиток відповідних форм діяльності студентів. Колективний характер організації 
передачі знань з інформатики під час проведення лекційних занять із потоками студентів, практичних 
групових робіт, лабораторних робіт із підгрупами студентів вступає в протиріччя з індивідуальним 
характером засвоєння навчального матеріалу. Поряд із цим існує значний позитивний вплив 
колективних форм роботи на ефективність навчання студентів. Це спонукає до впровадження в 
процес самостійної роботи студентів таких форм її організації, які з урахуванням індивідуального 
рівня діяльності кожного студента і різнорівневості завдань забезпечували б послідовний перехід 
його навчальної роботи від колективної до індивідуальної. Наявність розроблених теоретичних 
завдань і практичних задач різного рівня складності створює об’єктивні умови для такого переходу. 

Вітчизняним тимчасовим положенням про організацію навчального процесу в кредитно-
модульній системі підготовки фахівців [22] виокремлено і наведено суть принципів, яких необхідно 
дотримуватися під час розробки та впровадження КМСОНП у вищому закладі освіти: порівняльної 
трудомісткості кредитів, кредитності, модульності, методичного консультування, організаційної 
динамічності, гнучкості та партнерства, пріоритетності змістової й організаційної самостійності та 
зворотного зв'язку, науковості та прогностичності, технологічності та інноваційності, усвідомленої 
перспективи, діагностичності. 

Серед педагогічних ідей виділимо ідею "визнання особистості як головного фактору, на який 
повинен орієнтуватись весь процес його навчання, виховання та розвитку" [1: 24]. Така орієнтація 
насамперед передбачає глибокий і всебічний аналіз студента як суб’єкта навчального процесу, 
вимагає від педагогів визначення тих конкретних видів діяльності, які ефективно сприяли б 
досягненню мети підготовки фахівців.  

З цих позицій важливе значення набуває теорія діяльності (М. Каган, Т. Котарбинський, 
О. Леонтьєв та ін.). Науковцями запропонована класифікація загальних видів людської діяльності: 
трудова, навчальна як перетворююча; пізнавальна, яка є основним шляхом підготовки людини до 
життєдіяльності; ціннісно-орієнтаційна, до якої слід віднести творчу діяльність тощо. Теорія 
діяльності постає основою для розуміння діяльнісного підходу та його застосування у вищій школі. За 
цим підходом на кожному етапі навчання необхідно з’ясувати та встановити провідні пріоритети в 
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різноманітних видах діяльності студентів; враховувати наявність різних рівнів одного і того ж виду 
діяльності стосовно конкретних студентів. "Навчання через діяльність, як добре продуману та 
організовану сукупність дій, складається як основа системи та структури вузівського процесу" [1: 13].  

Реалізація у вищій школі теорії розвиваючого навчання, розробленої Л. Занковим та розвинутої 
В. Давидовим, З. Калмиковою, З. Слєпкань та ін., і вчення Л. Виготського про "зону найближчого 
розвитку" за певних умов сприяють створенню об’єктивних чинників для самодіагностики, 
виникненню в студентів потреби самоаналізу на кожному етапі навчання; дозволяють спільно з 
викладачем визначити рівень розвитку здібностей, з’ясувати рівень своєї пізнавальної, практичної 
самостійності, виявити характер пізнавальних інтересів і встановити орієнтири та напрямки свого 
подальшого індивідуального розвитку [21: 38-39]. 

Заслуговують на увагу позитивні сторони теорії предметного навчання, запровадження якого в 
60-х роках ХІХ ст. та в роки першої російської революції 1905 р. оцінюється як невдале [1: 400-401]. 
Предметне навчання вимагало від студентів самостійно планувати вивчення нового, незнайомого для 
них за змістом, ступенем важливості та складності матеріалу. Відсутність необхідної організації й 
контролю за роботою студентів, віддаленість їх від викладачів, орієнтація на індивідуальний характер 
одержання знань та вмінь нерідко призводили до ігнорування індивідуальних особливостей студентів. 
Позитивними аспектами предметного навчання, що певним чином впливають на наше дослідження, є 
формування індивідуальних навчальних планів студентів та оцінювання результатів їх навчальної 
діяльності у вигляді залікових одиниць.  

З огляду на наше дослідження цікавими постають окремі підходи до організації навчального 
процесу в 20-30-тих роках ХХ століття. Насамперед, це проектні методи навчання (наприклад, 
Дальтон-план у США, бригадний метод у СРСР та ін.), які в подальшому були витіснені 
традиційними класно-урочними та лекційно-семінарськими. З розвитком в останні роки інноваційних 
педагогічних технологій, форм та методів організації навчального процесу, зокрема дистанційного 
навчання, зміни провідної парадигми освіти з традиційного на особистісно-орієнтоване навчання, 
зростає роль проектних методів. Певна свобода в побудові індивідуальних траєкторій за кредитними 
технологіями під час навчання в університеті, а також пропозиція нових навчальних курсів, вивчення 
яких виходить за рамки традиційних форм і засобів навчання, та потреба в продовженні навчання 
після одержання базової вищої освіти ставлять перед людиною нові завдання з власного проектування 
індивідуальної навчальної діяльності. Ми припускаємо, що розвиток проектних методів навчання 
щодо організації навчальної діяльності у вищій школі та в подальшому навчанні протягом життя 
може слугувати основою для створення цілісної педагогічної теорії проектизму.  

Особистісно-орієнтовані ідеї прагматизму та екзистенціалізму, реалізовані в педагогічних теоріях 
інструменталізму, конструктивізму, індивідуалізму тощо, мали значний вплив на вищу освіту 
далекого зарубіжжя. Наприклад, за теорією інструменталізму (Д. Дьюї), всі логічні зв’язки ідей, 
концепцій, теорій є "інструментами" пізнання, "ключами до ситуацій"; у розгляді людської діяльності 
суспільство поділяється на "групи" та "особистість" [5]. Теорія індивідуалізму вказує на те, що в 
процесі формування особистості, зокрема під час навчання, усе залежить від індивідуума [23]. 
Особливістю цих теорій є те, що вони дещо зменшують роль цілеспрямованого впливу на людину, 
замінюючи її саморозвитком індивідуальних особливостей, цілковитою відповідальністю за себе. 

Важливого значення для нашого дослідження набуває теорія конструктивізму [6; 9], яка 
найближче підходить до реалізації ідеї особистісно-орієнтованого навчання. Ця теорія розглядає 
навчання як активний пізнавальний процес, у якому студенти генерують нові ідеї та погляди, 
базуючись на вивчених фактах та поняттях. У центрі пізнання – проблема, що потребує активної 
розумової діяльності для її вирішення. Пізнавальна, розумова діяльність індивіда дозволяє виходити 
йому за рамки одержаної інформації, вибудовувати нове знання. Студент та викладач є партнерами у 
процесі пошуку нових знань, роль викладача – надавати необхідну допомогу, консультації та 
стимулювати цей процес. 

Виділяються такі дидактичні принципи конструктивізму [24: 33-34]: активність процесу навчання, 
що ґрунтується на засадах евристики; одночасне осмислення окремих понять та їх системи; основою 
надбання нового знання є активна інтелектуальна діяльність (рефлекторна активність); залежність 
процесу пізнання від рівня комунікативної активності; соціальна активність навчання, зв’язок 
пізнавальної діяльності з соціальним оточенням – як наслідок, спілкування у процесі навчання 
важливіше за спроби його індивідуалізації через спілкування студента з окремими не одухотвореними 
джерелами інформації; навчальна діяльність є контекстом, складовою всієї життєдіяльності; 
неперервність та неодномоментність навчальної діяльності; мотивація – "ключове слово" для 
діяльності пізнання, тобто мотивація не лише допомагає процесу пізнання, а й передбачає розуміння 
цілі пізнання та способів її досягнення.  

Варто зазначити, що в сучасних системах освіти не можна виділити однієї оптимальної теорії, 
реалізація якої повністю гарантувала б ефективність навчання в будь-якій національній культурі, в 
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будь-якій системі вищої освіти. Однак сучасні суспільні освітні завдання мають вирішуватися 
насамперед шляхом реалізації відповідних завдань для окремої людини. "Абсолютна більшість 
освітніх теоретиків дотримується думки про необхідність зміни теоретичних основ побудови 
навчального процесу: від асоціанізму та теорії природжених здібностей необхідно перейти до 
когнітивного та культурного конструктивізму та теорії пожиттєвого розвитку здібностей", – вказує 
А.А. Сбруєва [7: 63].  

Тому особистісно-орієнтовану парадигму можна вважати однією з провідних у сучасній освіті, а 
ідеї конструктивізму, що найбільше віддзеркалюють цю парадигму, – вагомою теоретичною основою 
кредитно-модульної технології організації навчального процесу.  

Серед низки сучасних педагогічних концепцій вищої школи з огляду на визначення теоретичних 
аспектів нашого дослідження виділимо концепцію гнучких педагогічних технологій навчання, 
принципові положення якої обґрунтовані в ряді праць [1-4; 11-14; 16; 24]. Технологію навчання 
можна тлумачити як систему "засобів, що використовуються у навчанні, і способів їх застосування, 
… проміжну ланку між теорією і практикою навчання" [12: 9]; нова технологія повинна бути 
динамічною та гнучкою і "забезпечувати режим найбільшого сприяння для реалізації індивідуальних 
інтересів, можливостей і здібностей студентів" [4: 48]. У такій технології закладаються принципово 
нові підходи до процесу навчання, "принципово нові форми контролю й оцінювання знань студентів: 
індивідуальні співбесіди, публічні огляди, ... оцінювання групами експертів" [4: 49]. Особливе 
значення в умовах упровадження кредитно-модульних технологій має модульна система організації 
навчання з використанням рейтингового контролю знань [18: 57-69].  

Щодо поняття педагогічної технології, то за різним підходами до визначення під нею розуміється 
"або технологічне опрацювання всіх етапів навчально-виховного (і навіть управлінського) процесу, 
або детальне описання діяльності вчителя та учнів. У літературі іноді пропонується перше поняття 
йменувати освітніми технологіями" [24: 39]. Розглядаючи різні аспекти педагогічної технології, 
значною мірою мають на увазі "способи досягнення освітніх цілей у спільній діяльності вчителя та 
учня" [24: 39], студента та викладача, значно менше опрацьовуючи питання самостійної освіти, освіти 
упродовж життя.  

Ми вважаємо, що поняття освітньої технології є поняттям вищого рівня по відношенню до 
поняття технології навчання або педагогічної технології. Якщо останнє поняття можемо трактувати 
передусім як систему засобів навчання та способів їх застосування, як проміжну ланку між теорією і 
практикою навчання, то освітню технологію можна розуміти як систему відповідних освітніх 
засобів (технологій навчання, систем ступеневої організації начального процесу, засобів та технологій 
контролю за якістю фахової підготовки, технологій визнання навчальних досягнень студентів на 
інституційному, національному та міжнародному рівнях) і механізмів їх застосування, як проміжну 
ланку між завданнями, що постають у галузі освіти, та їх практичною реалізацією.  

Проведений аналіз дозволяє зробити окремі висновки.  
Насамперед підтвердити раніше проведені дослідження щодо розуміння кредитно-модульної 

системи організації навчання як освітньої технології [25: 34], у теоретичних основах якої провідну 
роль відіграє особистісно-орієнтована освітня парадигма. Основний категоріальний апарат, який 
відноситься до системи освіти в цілому, відображає й дану технологію.  

Дидактичні закономірності, принципи, теорії тощо, враховуючи вимоги сьогодення, орієнтують 
процес навчання на головний його фактор – особистість. У професійній підготовці майбутнього 
фахівця необхідно спиратися на розуміння його як суб’єкта і об’єкта пізнання; суперечливу і 
динамічну істоту, різний рівень розвитку якої зумовлений як її суб’єктивними характеристиками, так 
і об’єктивним впливом на неї окремих людей, їх груп та суспільства в цілому. 

Визначені нами дидактичні засади слугуватимуть основою для подальших досліджень, зокрема в 
з’ясуванні характерних дидактичних вимог до впровадження кредитних освітніх технологій.         
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Матеріал надійшов до редакції 14.07.2005 р. 

Спирин О.М. Дидактические основы организации учебного процесса по кредитным технологиям. 

В статье рассмотрены дидактические закономерности, принципы, современные педагогические 
идеи, концепции и теории, положенные в основу подготовки высококвалифицированных 

специалистов при внедрении кредитно-модульных технологий организации учебного процесса в 
высших учебных заведениях. Осуществлен  сравнительный анализ понятий образовательная 

технология, технология обучения, педагогическая технология.  

Spirin O.M. Didactic Foundation of Credit Technology-Based Organization of the Academic Process. 

The article features didactic regularities, principles, modern pedagogical ideas, concepts and theories which 
serve the basis of training highly qualified specialists in the process of implementing the credit-modular 
technology of the academic process organization. The comparative analysis the notions of educational 

technology, training technology and pedagogical technology has been carried out. 
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МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАРУБІЖНИХ ТЕОРІЙ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 
ЩОДО СІМ’Ї В УКРАЇНІ 

В статті розкрито сутність головних зарубіжних наукових теорій соціальної роботи – 
психологічного, соціологічно та комплексно орієнтованих. Проаналізовано можливості їх 

застосування у вітчизняній практиці соціальної роботи. 

Соціальна робота з сім’єю – явище нове для України, яке масово впроваджується з 2001 року в 
практику центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на виконання Указу Президента 
України "Про заходи щодо поліпшення становища багатодітних сімей" (2000), державних програм 
"Українська родина", "Підтримки сім’ї на період з 2006 по 2010 рр.". Для пошуку вітчизняної моделі 
соціальної роботи доцільно проаналізувати закордонні надбання, визначити можливості їх 
запозичення в Україні. 

І.В. Козубовська відзначає, що "сьогодні можна констатувати той факт, що поки що не існує 
загальноприйнятих норм побудови і викладу соціальної роботи. Це зумовлено тим, що на 
сьогоднішній день характер соціальної роботи, її побудова, основні поняття розглядаються по-
різному, як представниками різних теоретичних шкіл, так і практиками. Немає однозначності серед 
учених у виділення області соціальної роботи" [1: 117]. 

Існуючі дослідження розкривають теорії соціальної роботи, які різні дослідники класифікують по-
своєму. Так, С. Григор’єв поділяє їх на три групи. До першої належать, враховуючи загальне і 
специфічне, парадигми і статус, психологічно орієнтовані концепції соціальної роботи, які мають на 
меті оптимізацію психо-соціальної роботи, надання допомоги на індивідуальному рівні, де домінують 
психічні проблеми; до другої – соціологічно орієнтовані теорії соціальної роботи, які присвячені 
структурній проблематиці; третя група – комплексно орієнтовані теорії [2: 29]. 

М. Пейн розрізняє три типи теорій соціальної роботи, але за іншим критерієм: 1) теорії стосовно 
того, чим є соціальна робота; 2) теорії стосовно того, як проводити соціальну роботу; 3) теорії світу 
клієнта [3: 30]. 

Ці класифікації підтверджують, що соціальна робота є механізмом реалізації державної політики; 
що в залежності від усвідомлення клієнтом своїх проблем і потреб ставиться соціальний діагноз та 
обирається напрям, орієнтація роботи (психологічна, комплексна, соціологічна); що вимагає 
конкретизації методик і технологій. 

Але жодна з цих класифікацій не розглядає окремі теорії соціальної роботи з сім’єю. Тому мета 
статті – виявлення можливостей різних теорій соціальної роботи щодо розробки вітчизняної теорії 
роботи з сім’єю, орієнтованої на розвиток сім’ї. Завданнями статті є: 1) здійснення теоретичного 
аналізу закордонних теорій соціальної роботи; 2) визначення тих факторів, які зумовлюють вибір тієї 
чи іншої теорії для застосування на практиці. 

Розкриємо сутність закордонних теорій, можливостей їх застосування щодо сім’ї. 
Психологічно орієнтовані теорії. 
Діагностична (психоаналітична, психодинамічна) теорія (З. Фрейд, К. Юнг, А. Адлер, К. Хорні; 

коледж Сміта в Нью-Йорку) основну увагу зосереджувала на внутрішньому світі клієнта, соціальні ж 
процеси і середовище відкидалось на другий план. Акцент робився на діагнозі (даних клієнта та 
інформації про нього). Соціальний працівник здійснює свою роботу як лікування клієнта (зміну 
особистості й допомогу в її адаптації до навколишнього середовища) [4]. Позитивним тут є факт 
уваги до клієнта, негативним – занурення у психотерапію, що виключає комплексне розв’язання 
проблем клієнтів. 

Функціональна теорія (Ранк, Роджерс, Робинсон) [4] передбачає опору на прагнення змін у 
клієнтові, його здатності до сприйняття допомоги, початок процесу змін, на самовизначення 
(А. Маслоу) – право клієнта вирішувати за себе. Цінним є перехід на сучасне розуміння ролі клієнта в 
соціальній роботі. Клієнт ставиться в центр процесу надання допомоги. Але негативним є те, що 
соціальний працівник працює на основі того соціального діагнозу, який поставив собі клієнт, його 
думка про проблему є важливою для соціального працівника. Але ж клієнт може чогось не 
усвідомлювати чи щось маскувати. Варіантом функціональної теорії є гуманістична. Гуманістична 
(екзистенційно-гуманістична) соціальна робота означає опору на "активне не насилля", 
"недискримінацію", "свободу вибору", "кооперативізм".  

Людина є свідомою, розумною, творчою і самодостатньою істотою, яка є активним творцем 
власного життя (А. Маслоу, К. Роджерс, Б. Франкл). Резерви роботи – в особистості самої людини, її 
бажанні до самовдосконалення. Соціальна робота спрямована на благополуччя людей, соціальну 
справедливість, гідність людини, враховує їх потреби та інтереси. 
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К. Роджерс розробив "клієнтоцентрічну модель" соціальної роботи – недирективну терапію, що 
означає опору на партнерські стосунки між клієнтами і фахівцями, самодопомогу, активну роль 
клієнта в розв’язанні власних проблем [4]. Важливим є те, як клієнт оцінює свій соціальний статус, 
світ. Пріоритетом у цьому процесі є ключові для клієнта відносини, їх зміцнення і відновлення, 
допомога в побудові нових. Перевага надається сімейним стосункам. Подібною є каталітична модель 
соціальної роботи, яка означає, що між працівниками, клієнтами та їх взаємодією щодо проблем 
клієнта є рефлексія; кожен впливає один на одного [4]. Це свідчить про суб’єкт-суб’єктні стосунки 
між соціальним працівником і клієнтом. Але компетенція працівника "походить від розуміння 
"теорії", підкріпленого емпіричними дослідженнями… Деякі соціальні тенденції, мабуть, будуть 
відсутніми, або не досить представленими в агенціях, завдяки процесу, через який клієнти приходять 
до них", – відзначає М. Пейн [3], наголошуючи тим самим на необхідності ролі соціального 
працівника як носія соціальних змін, дослідника нових проблем. Це стосується і гуманістичної теорії, 
яка не приділяє уваги зв’язку проблем клієнта із суспільством. 

Біхевіористська теорія орієнтована на поведінку людини, що детермінована впливами зовнішнього 
середовища. Біхевіоризм розглядає будь-яку поведінку людини як функціональну; зосереджує увагу 
на теперішній поведінці, а не тій, що була в минулому; спрямований на надання можливостей 
оволодіння іншими формами поведінки, схильний до оцінки ефективності конкретних методик [4: 
223]. Цінним є орієнтація на конкретні зміни в людині; шляхи досягнення цих змін, не осудження 
людини; акцент на тих проблемах, які найбільше впливають на якість життя людини зараз; на 
індивідуальній роботі через научіння вмінням (комунікативним, прийняття рішень, зниження 
тривожності і набуття впевненості в собі тощо). Але біхевіоризм не працює на попередження 
можливих проблем, він розв’язує теперішні. Акцент робиться на поведінці, на значенні для людини 
підтримки і розумінні найближчим оточенням. 

Когнітивна теорія ґрунтується на тому, що "мислення формує поведінку". Тому доцільно знати 
думки, уявлення клієнта, ступінь усвідомленості їх ним. Тому клієнта спрямовують на "усвідомлення 
впливу власних дисфункціональних думок на розвиток ситуації, їх свідому переробку і зміну" через 
"АВС-теорію емоцій" А. Елліна, яка реалізується в процесі обговорення роздумів клієнта з 
соціальним працівником [4]. Ця теорія ефективна для вирішення емоційних проблем клієнта: "Не 
можеш змінити ситуацію – зміни своє ставлення до неї" (китайська мудрість). Але вона не розв’язує 
соціальних проблем клієнта. 

Соціологічно орієнтовані теорії. 
Системна соціальна робота має справу з цілим, а не з частинами людської чи соціальної поведінки, 

робить акцент на цілісності об’єкта. В.П. Бех відзначає, що слід звернути увагу на "…цілісність особи 
клієнта", яка характеризує його "…своєрідність, обумовлену притаманними йому специфічними 
закономірностями функціонування і розвитку" [5: 26]. Усе це дозволяє оцінити стан клієнта з погляду 
багатьох чинників, які на нього впливають (внутрішніх і зовнішніх), що означає розуміння його як 
системи. Системна соціальна робота є сукупністю цілеспрямованих, комплексних дій, дозволяє 
оцінити дисфункції клієнта, виробити можливі цілі втручання та відповідні стратегії для покращення 
життя людини через системи, які її оточують. Але не всіма системами люди можуть користуватися 
або хочуть мати з ними стосунки; не всі системи відповідають проблемам конкретного клієнта і 
"філософія системи може створювати нові проблеми для тих, хто нею користується"; "системи 
можуть конфліктувати одна з одною" [4: 439]. 

Виникає питання про зміст, особливості зв’язків між системами, їх характер, що впливає на 
подолання дисфункцій клієнта; межі втручання в системи соціального працівника, роль клієнта в 
такій роботі.  

Екологічний підхід є однією із соціологічно орієнтованих теорій соціальної роботи [4]. Ця теорія 
наголошує на важливості оточення особистості, його взаємодії з людиною. Цей процес взаємодії є 
змінюваним і безперервним, що означає розгляд причин і наслідків у ситуації клієнта. Приділяється 
увага тому, наскільки "потреби та можливості відповідають правам людини, якостям і властивостям 
соціального і фізичного середовища" [4: 431]. Екологічний підхід застосовують як втручання для 
покращення взаємовідносин "людина – навколишнє середовище" методом "життєвої моделі" в: 
1) життєві переходи (дитинство, дорослість, старість, зміна статусу і ролі, втрати, кризи); 
2) міжособистісні процеси (в парах, сім’ях, групах, організаціях, сусідських відносинах); 
3) властивості середовища (соціальні і фізичні) [4: 432-433]. Завдання соціального працівника – 
досягти відповідності між станом клієнта і вимогами середовища, у тому числі вплинути на зміну 
умов оточення, щоб досягти відповідності його правам, потребам, життєвим цілям; на особистість 
клієнта (методами адаптації та соціалізації). 

Цінним є визначення можливостей втручання, вплив соціального працівника як на клієнта, так і на 
середовище в залежності від діагнозу клієнта; негативним – те, що проблеми бідності, бездомності, 
злочинності, безробіття сам соціальний працівник, навіть впливаючи на середовище, розв’язати не 
може. 
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Соціально-радикальна теорія включає марксистську та феміністичну теорію. Вона спрямована на 
цілісне пізнання клієнта, умов колективного буття людей, колективістських орієнтацій особистості 
соціальним працівником і на цій основі реалізацію "спільних колективних дій, спрямованих на 
розвиток самосвідомості клієнта та здійснення соціальних змін у суспільстві" [4: 433]. Соціальний 
працівник може виконувати різні ролі: соціального стабілізатора, соціального адвоката, соціального 
лікаря, соціального педагога; здійснювати соціальний контроль.  

Феміністична теорія виключає ідею пристосування до складних соціальних умов; передбачає 
активну зміну відносин і проблем у суспільстві, розгляд проблем клієнтів у соціально-політичному 
контексті, зосередження допомоги на розвитку сил клієнта, а не на його патології (що передбачає 
перегляд традиційного розподілу ролей між чоловіком і жінкою) через наділення людини владою, 
підвищенням здатності контролювати ситуацію, розвиток незалежності клієнта; реалізує ідею участі 
клієнтів у прийнятті і виконанні рішень щодо свого перебування в різних гілках влади, на різних її 
рівнях. Роль соціального працівника полягає не в зміні реалій для клієнта, а у допомозі зрозуміти, 
який вплив здійснюють ці реалії на його стан, що надихає на дії щодо зміни цих реалій [4]. До 
негативного слід віднести відсутність уваги до внутрішніх проблем клієнта, індивідуальної роботи 
(втрачається ідея допомоги людині в конкретній ситуації, тут і зараз).  

Теорія стигматизації (ярликів) пояснює проблеми клієнтів як наслідок стигми, дискримінації, 
упередження, що обмежує активність і функції клієнта, призводить до прийняття стигми і 
відповідного ставлення до себе [4]. 

Така ситуація вимагає від соціального працівника: 1) дестигматизації клієнта в суспільстві, 
середовищі просвітницькими програмами; 2) навчання і підтримку членів сім’ї клієнта, друзів; 
3) залучення широкого кола громадськості; 4) внесення необхідних змін до законодавства. Прикладом 
дії цієї теорії в Україні є створення Центрів матері і дитини для проживання там бездомних матерів з 
дітьми до 1 року після пологів на державному утримуванні. Позитивним у цій теорії є рівність у 
наданні соціальних послуг і толерантність до клієнтів, їх захист. До негативного слід віднести 
пояснення всіх проблем клієнта стигмою, упередженістю, дискримінацією. Де ж роль самої людини? 

Теорія соціальних ролей [4] допомагає клієнтам із проблемами соціалізації та адаптації засвоїти 
нові соціальні ролі і змінити поведінку. Позитивним є зміна клієнта, формування нових моделей 
поведінки. Негативним: не всі проблеми клієнта можна розв’язати через засвоєння соціальних ролей, 
необхідна увага до навколишнього світу, середовища, суспільства. До того ж ролі часто 
підпорядковуються соціальним, професійним, гендерним стереотипам. 

Розкриємо комплексно орієнтовані теорії соціальної роботи та можливості їх застосування в 
роботі з сім’єю. 

Теорія кризового втручання розглядає проблеми клієнта, сім’ї, групи, громади як періоди 
посилення внутрішнього і зовнішнього стресу, що порушують нормальну життєдіяльність, стосунки з 
середовищем. Такі проблеми можуть привести до кризи, яку супроводжує дезорганізація і 
припинення опору клієнта, що залежить від стадії кризи і може включати як "інтенсивну опіку", так і 
"кризове консультування" [4: 226-227]. 

Втручання соціального працівника спрямоване на зняття симптомів кризи, відновлення 
докризового рівня функціонування, усвідомлення клієнтом тих подій, що приводять до стану 
дисбалансу, виявлення внутрішніх ресурсів клієнта, його сім’ї та різних форм зовнішньої допомоги 
для подолання кризи (Г. Педрад, Л. Селбі, Дж. Куайнленд) [4: 227-228]. Цінним є увага як до клієнта, 
оточення, так і до ситуації, відновлення соціальних зв’язків людини, застосування комплексних 
методик, різнобічних ресурсів на основі постановки соціального діагнозу та "соціального анамнезу". 
Клієнти можуть бути як пасивними користувачами послуг, так і брати участь в розв’язанні своїх 
проблем. Але соціальний працівник не впливає на саму кризу, психотравмуючу подію, він працює з її 
наслідками. 

Наступною комплексно орієнтованою теорією соціальної роботи є орієнтована на завдання 
модель, яка "…допомагає практичним працівникам усвідомити, яким саме чином будувати 
безпосередню роботу з клієнтом" [4: 229]. Ця модель включає 3 стадії: вивчення проблем, узгодження 
мети і часових рамок, завдання для досягнення мети. 

Проблеми обираються пріоритетні (не більше трьох), які є невідкладними, несуть загрозу в 
майбутньому. Під час вибору проблем враховується мотивація клієнта щодо розв’язання проблеми; 
ресурси спеціаліста, установи, клієнта; конкретність проблеми. Після встановлення мети, часових 
рамок, уточнення регулярності, контактності укладається письмова угода між соціальним 
працівником і клієнтом щодо проблеми, мети і часу її розв’язання. До негативного в цій теорії 
належить: можливість відмови клієнта від соціальних послуг, недостатня здатність людини 
відстежувати причини і наслідки, коливання мотивації клієнта та його невпевненість у досягненні 
мети, важкість подолання постійної кризи й тривалих психологічних проблем тощо. 

У Швейцарії існує 4 "стовпи" соціальної роботи, яка базується на принципі "золотої середини" і є 
не "маргінальною", а "інституційною". Тому свою соціальну роботу шведи будують на основі: захисту 
прав уразливих верств населення; залучення до суспільства маргінальних груп; пояснення – 
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профілактики – мобілізації ресурсів; зміни на краще життя індивіда, сім’ї, суспільства [6: 133]. Ця 
система соціальної роботи, на наш погляд, найкраще забезпечує ідею захисту сім’ї в суспільстві та 
прав членів сім’ї в самій сім’ї та суспільстві. С. Манніла, експерт ЄС, зазначає, що "сім’я, самотні 
друзі, родичі, колеги або сусіди надають не тільки моральну, а й матеріальну підтримку…" Оточення, 
на її думку, частково визначає місце особи в суспільстві…[7: 44]. Але наше суспільство, на відміну 
від Швеції, ще не має такого рівня соціального захисту. 

Враховуючи вищесказане, можна стверджувати: в соціальній роботі з сім’єю треба спиратися на 
всі теорії, враховуючи їх можливості та недоліки.  

Сьогодні ці теорії різною мірою наголошують на соціальній роботі з сім’єю, але жодна їй 
конкретно не присвячена. Такий стан є характерним і для України. 

Вибір моделі, теорії роботи залежить від державної соціальної політики й національних асоціацій 
соціальних працівників/педагогів, національних асоціацій шкіл соціальної роботи. Ці асоціації 
займаються аналізом проблем, дослідженням шляхів їх розв’язання, регіональними програмами, 
розробляють стандарти надання послуг, соціальної освіти, професійної етики, контролюють якість 
надання соціальних послуг.  

Слід відзначити, що професійні об’єднання соціальних педагогів/працівників відіграють також 
роль у лобіюванні рішень в інтересах клієнта. Від їх активності залежить поява нових напрямків і 
форм роботи з сім’ями і дітьми. Так, сьогодні Україна вивчає і запозичує світовий досвід щодо 
нормалізації дітей із вадами в сім’ях, представництвах заступницької опіки, деінституалізації дітей, 
раннього втручання, групової роботи з сім’ями, усвідомленого і відповідального батьківства, 
формування гендерної рівності, об’єднання поколінь, укріплення ("збагачення") сімей, контрактної 
моделі  надання послуг сім’ям, навчання життєвим навичкам дітей і дорослих, протидії насильству в 
сім’ї. Важливу, але не досить впливову роль у цих процесах відіграє Ліга соціальних працівників 
України, Українська асоціація соціальних працівників і педагогів. 

Названі ідеї та напрямки роботи з сім’єю вимагають конкретизації стосовно окремих груп сімей, 
фахівців. Це завдання виконують методики роботи. На основі викладеного можна зробити такі 
висновки: 

1. Не існує окремої теорії соціальної роботи з сім’єю; 
2. Усі існуючі за кордоном теорії спрямовані на підтримку сім’ї у виконанні її функцій, 

відновленні статусу членів сім’ї, внутрішньосімейних і соціальних зв’язків сім’ї, розв’язанні 
теперішніх проблем сім’ї. Але спрямованість на розвиток сім’ї відсутня. Відсутня також ідея прав 
сім’ї як соціального інституту. Опора в роботі з сім’єю здійснюється на почуття, релігійні та сімейні 
цінності, які є різними в окремих країнах, відповідальність. 

Отже, перспективним напрямком формування вітчизняної теорії соціальної роботи є формування 
теорії, спрямованої на розвиток сім’ї через поєднання підтримки, допомоги в реалізації сім’єю своїх 
прав у суспільстві й відновленню на цій основі її функцій, враховуючи сімейні цінності, почуття. 
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Трубавина И.Н. Возможности применения зарубежных теорий социальной работы с 
семьей в Украине. 

В статье раскрыто сущность основных зарубежных теорий социальной работы – психологически, 
социологически и  комплексно ориентированных. Проанализированы возможности их применения в 

отечественной практике социальной работы. 

Trubawina I.M. The possibilities of using the foreign theories of social work with a family in Ukraine. 
The essence of the main foreign social work theories psychologically, sociologically and complex orientated 

are revealed the possibilities of their use in home social work practice are analyzed. 
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АНАЛІЗ ПРИЧИН ПРАВОПОРУШЕНЬ НЕПОВНОЛІТНІХ ЯК ПІДҐРУНТЯ СОЦІАЛЬНО-
ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З МОЛОДДЮ ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ ЗЛОЧИННОСТІ  

У статті розкрито сучасний стан правопорушень неповнолітніх в Україні, виділено відмінність між 
поняттями " правопорушення" та "злочин". Проаналізовано причини правопорушень неповнолітніх у 

сучасних умовах та подано основні напрями роботи різних соціальних інститутів щодо їх 
запобігання. 

На сьогоднішній день проблема правопорушень неповнолітніх є і залишається однією з гострих 
проблем українського суспільства. над пошуком шляхів її вирішення працює широке коло фахівців 
різних наукових галузей: кримінології, юриспруденції, психології, педагогіки, соціальної педагогіки, 
соціології, правознавства тощо. 

За статистичними даними насьогодні  злочинність неповнолітніх має таку структуру: злочини, 
пов’язані з наркотиками – 2,8 %; хуліганство – 6,2 %; крадіжки – 70,5 %; злочини проти життя та 
здоров’я – 2,1 %; інше – 9,4 %. 

Злочинність серед молоді все більше набуває групового характеру. Питома вага злочинів, 
учинених групами, становить понад 70 %. Щодня підлітки в Україні вчиняють понад 100 злочинів, у 
тому числі одне вбивство або злочин із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, одне зґвалтування, 
два-три розбійні напади, вісім пограбувань, сімдесят крадіжок приватного та державного майна. 

Термін "правопорушення" застосовується в широкому розумінні та об’єднує поняття як злочину, 
тобто діяння, окресленого в Кримінальному Кодексі України (ККУ), так і правопорушення, 
відповідальність за яке настає в адміністративному порядку. 

Визначення поняття "злочин" міститься в статті 7 ККУ, це суспільно небезпечне діяння (дія або ж 
бездіяльність), що посягає на суспільний лад України, її політичну та економічну систему, державну, 
громадську та особисту власність, особу, політичні, трудові, майнові та інші права та свободи 
громадян, а також інше суспільно небезпечне діяння, що посягає на громадський правопорядок. 

Адміністративне правопорушення – посягання на громадський і державний порядок, державну 
власність, права та свободи громадян, на встановлений порядок управління, навмисна чи необережна 
дія або бездіяльність, за яку законом передбачена адміністративна відповідальність. 

Злочин становить собою більшу суспільну небезпеку, ніж адміністративне правопорушення. 
Покарання за скоєння злочину має право виносити тільки суд, який своє рішення закріплює вироком. 
Особа, винна в скоєнні злочину несе, покарання та визнається злочинцем. При адміністративній 
відповідальності такого немає. До осіб, які вчинили адміністративне правопорушення, 
застосовуються адміністративні стягнення, що можуть накладатися народними судами, 
адміністративними комісіями, службами в справах неповнолітніх, органами внутрішніх справ. 

Тобто, поняття "правопорушення" є досить широким. До нього належать як злочин, так і 
адміністративне правопорушення.  

Злочинність – негативне соціально-правове явище, що існує в суспільстві, має свої закономірності, 
кількісні та якісні характеристики, несе негативні для суспільства та людей наслідки та вимагає 
спеціальних державних та громадських заходів контролю над ним. 

Злочинність має велику суспільну небезпеку, оскыльки гальмує соціальний розвиток й економічні 
перетворення в країні, призводить до дезорганізації соціальних структур, порушує суспільний спокій, 
викликає в людей почуття невпевненості, тривоги, страху, сприяє залученню до скоєння злочинів 
людей, породжує недовіру людей до правоохоронних органів та держави загалом, потребує значних 
матеріальних та ресурсних витрат. 

Основними причинами правопорушень неповнолітніх є: 
1. Соціально-економічні: зубожіння населення; відсутність цивілізованих ринкових відносин; 

розвиток тіньової економіки; зростання в суспільстві соціальної напруги, рівня безробіття,  зокрема 
серед молоді (кожний третій випускник школи й ПТУ та кожний п’ятий випускник вищих навчальних 
закладів – безробітні). Окрім цього, політична нестабільність загострює економічну та соціальну 
ситуацію в Україні. 

2. Несприятливе сімейне оточення (сорок відсотків неповнолітніх правопорушників виховувалося 
в неблагополучних сім’ях: з них 30 % – у неповних, 45% – у конфліктних, 25 % - в асоціальних і 
кримінальних сім’ях). У той же час шістдесят відсотків неповнолітніх правопорушників виховувалося 
в зовнішньо благополучних сім’ях, проте, з них 55 % виховувалося в матеріально незабезпечених 
сім’ях, 35 % – у сім’ях із низьким культурно-освітнім рівнем батьків, а 10 % – у досить заможних 
родинах). 
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3. Проблеми у взаємостосунках неповнолітнього в шкільному середовищі (антипедагогічні методи 
роботи вчителів із важковиховуваною дитиною, конфліктні ситуації в класному колективі, 
неуспішність у навчанні, слабкий зв’язок між школою та сім’єю). 

Окремо потрібно виділити низький рівень правової освіти та виховання в школі та сім’ї й 
формування на цій основі правового нігілізму – негативного або байдужого ставлення до норм 
державного права. 

4. Негативний вплив позашкільного середовища: скорочення системи закладів дозвілля для 
неповнолітніх призводить до незайнятості вільного часу дітей та підлітків (в Україні три тисячі 
населених пунктів не мають жодного закладу культури, 6,5 тисяч культурних закладів зачинено, а ще 
500 знаходяться в аварійному стані); негативний вплив засобів масової інформації, що пропагують 
культ фізичної сили та агресію.  

Окрім цього, неформальні та кримінальні об’єднання втягують неповнолітніх до вчинення 
правопорушень такими шляхами: а) спекулюванням на клановій залежності (піднесенні виняткового 
статусу членів певного кримінального угрупування ); б) заохоченням таких негативних рис людини 
як жадібність, скупість, прагнення до надмірного ризику тощо; в) демонстрацією хибного 
психологічного захисту; г) відкритим психологічним (погроза компрометації, шантаж, залякування) 
та фізичним (побиття, тілесні ушкодження) насильством; д) проханнями про допомогу, порадами, 
настановами тощо. 

Поширення в суспільстві "фонових" та взаємопов’язаних із правопорушеннями явищ як 
алкоголізм, наркоманія, проституція, ВІЛ-інфекція (СНІД) підвищують рівень втягнення 
неповнолітніх до противоправних учинків. Наприклад, спектр правопорушень, пов’язаних із 
наркотичними речовинами є досить широким, а саме: контрабанда, виготовлення, придбання, 
зберігання, перевезення, пересилання, збут, організація або утримання місць для незаконного 
вживання наркотиків. Також злочини здійснюються з метою придбання наркотиків або в стані 
наркотичного сп’яніння. 

5. Вікові особливості психіки підлітків, які сприяють антисуспільним проявам (акцентуація 
характеру, реакція групування, реакція емансипації, почуття дорослості, прагнення до 
самоствердження, емоційна неврівноваженість, підвищена збудливість, комфортність тощо). 

6. Біологічними та генетичними причинами вчинення неповнолітніми правопорушень є 
порушення роботи ферментативної та гормональної систем організму; вроджені психопатії; 
мінімальні мозкові дисфункції внаслідок органічного враження головного мозку. 

7. Екологічні –  негативний вплив факторів природного середовища. 
У процесі проведення профілактичної роботи соціальному педагогу потрібно в кожному 

конкретному випадку враховувати весь спектр причин учинення правопорушення та механізми 
формування кримінальної поведінки неповнолітніх. 

У науковій літературі злочинець визначається як особа, що здійснила чи здійснює злочин. 
Розроблено також певні типології злочинців, зокрема за характером антисоціальної спрямованості та 
ціннісними орієнтаціями, за глибиною та стійкістю антисоціальної спрямованості. 

За характером антисоціальної спрямованості та ціннісними орієнтаціями виділяють такі типи 
злочинців:  

− з негативно зневажливим ставленням до особи, що здебільшого вдаються до агресивно 
насильницьких дій; 

− з корисними спонуканнями, пов’язаними з ігноруванням права власності, що здійснюють 
розкрадання, шахрайство; 

− з індивідуалістичним, антисоціальним ставленням до різних нормативних установок та своїх 
обов’язків, схильні до хуліганських дій, самоуправства, непокори законним вимогам представників 
влади; 

− з легковажно безвідповідальним ставленням до існуючих норм поведінки та законів. Сюди 
належать необережні злочини. 
За глибиною та стійкістю антисоціальної спрямованості злочинців розподіляють на такі категорії: 

− ситуативний – злочин вчинено під впливом несприятливих обставин; 
− випадковий – злочин вчинено вперше, а злочинець до цього характеризувався соціально 

позитивною поведінкою; 
− нестійкий – особа вчинила злочин уперше, проте раніше мала делінквентну поведінку;  
− злісний – особа раніше вчиняла злочини, проте не притягувалася до відповідальності, чи 

притягувалася без позбавлення волі; 
− особливо злісний – це рецидивіст, який постійно вчиняє злочини та притягується до 

відповідальності. 
Передумовою кримінальної поведінки неповнолітніх є делінквентна поведінка, яку визначають як 

комплекс асоціальних вчинків, які мають стійкі негативні соціокультурні характеристики, порушують 
правові норми, але не тягнуть за собою кримінальної відповідальності. 
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Багато вітчизняних та зарубіжних учених займаються вивченням проблем девіантної поведінки 
неповнолітніх та можливостей її попередження (Дж. Боулбі, Л.Берковіц, Е. Глюк, Ш. Глюк, А. Кет-
тле,  Д. Райт, С.Рей та ін.). 

Досить поширеними теоріями, що намагалися пояснити відхилення в поведінці неповнолітніх 
відповідно до особливостей та закономірностей людської психіки є різновиди "теорії фрустрації". 

Американський вчений Л. Берковіц визначає фрустрацію як відповідну реакцію на будь-яке 
втручання в людську діяльність, спрямовану на досягнення певних життєвих планів, важливої для 
індивіда мети. Неможливість людини досягнути бажаний результат викликає негативні емоційні 
реакції, що є внутрішньою умовою формування агресивних проявів. 

Відомі американські вчені Елеонора і Шелдон Глюк, які обстежили п’ятсот неповнолітніх 
делінквентів дійшли до висновку, що більшість із них почали виявляти ознаки відхилень у поведінці в 
дитинстві. Тому з метою профілактики правопорушень неповнолітніх вчені запропонували 
"прогнозування поведінки неповнолітніх", яке полягає в ретельному обстеженні дітей раннього віку 
та виявленні в них криміногенних властивостей [1]. 

В останні роки зростає кількість злочинів, скоєних неповнолітніми. Щороку до позбавлення волі 
засуджується близько  4,5 тисяч підлітків. У той же час відбувається реформування  кримінально-
виконавчої системи та пошук видів покарань, альтернативних позбавленню волі, як громадські 
роботи та обмеження волі. Такі види покарань відповідають принципу гуманізму державної політики 
у сфері застосування та виконання кримінальних покарань щодо неповнолітніх. 

Для здійснення контролю за виконанням покарань щодо неповнолітніх, не пов’язаних із 
позбавленням волі, в Україні існує кримінально-виконавча інспекція, станом на 1 червня 2003 року на 
обліку якої перебувало  8410 неповнолітніх. 

На сьогоднішній день в Україні основними органами й службами в справах неповнолітніх та 
спеціальними установами, що здійснюють соціальний захист і профілактику правопорушень 
неповнолітніх є: 

1. Державний комітет України у справах сім’ї та молоді, республіканський комітет у справах сім’ї 
та молоді Автономної Республіки Крим, служби у справах неповнолітніх обласних, Київської та 
Севастопольської міських, районних державних адміністрацій, виконавчих органів місцевих і 
районних у містах рад. 

2. Школи соціальної реабілітації та професійно-технічні училища соціальної реабілітації. 
3. Центри медико-соціальної реабілітації неповнолітніх. 
4. Притулки для неповнолітніх. 
5. Суди. 
6. Кримінальна міліція у справах неповнолітніх. 
7. Приймальники-розподільники для неповнолітніх. 
8. Виховно-трудові колонії державного департаменту України з питань виконання покарань. 
9. Інші органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та 

організації, окремі громадяни, що беруть участь у здійсненні соціального захисту та профілактики 
правопорушень неповнолітніх у межах своєї компетенції. 

У Великобританії у випадку вчинення злочину неповнолітнім до шістнадцяти років справа не 
розглядається судом, а спеціальною комісією "Children’s Panels", склад якої призначається державним 
секретарем на п’ять років. Члени комісії проходять відповідну підготовку за спеціальними 
програмами [2]. 

Профілактику правопорушень можна розглядати як усунення причин правопорушень, умов та 
обставин, що сприяють їх скоєнню; виявлення осіб, від яких можна очікувати скоєння 
правопорушення, та вплив на них за допомогою переконання та примусу. 

Суб’єктами профілактики правопорушень є державні органи та громадські організації, посадові 
особи й окремі громадяни, які цілеспрямовано на різних рівнях здійснюють заходи з виявлення та 
усунення причин та умов, що сприяють скоєнню правопорушень. 

Правове виховання – цілеспрямований процес, який передбачає озброєння вихованців правовими 
знаннями та вміннями й формування на цій основі правосвідомості та правової поведінки 
законослухняного громадянина. 

А.Й. Капська визначає соціально-правове виховання як цілеспрямовану систематичну діяльність 
державних органів та соціальних інститутів, яка спрямована на здобування дітьми та молоддю 
правових знань, перетворення їх в особисті переконання, формування на їх основі правосвідомості та 
правової поведінки. Дослідниця також запропонувала модель соціально-правового виховання 
школярів, яка складається з соціально-правового світогляду, активної життєвої позиції та соціального 
захисту інтересів [3].  

Виділяють такі елементарні соціальні уміння: слухати, розпочати розмову, підтримувати розмову, 
ставити запитання, дякувати. Вищими соціальними уміннями є: звернутися по допомогу, ввійти в 
колектив, пояснювати, переконувати, дотримуватися вказівок, просити вибачення. Вміння, 
альтернативні агресії, є такими: просити дозволу, поділитися чимось, допомагати іншим, володіти 



Т.І. Шанскова. Аналіз причин правопорушень неповнолітніх як підґрунтя соціально-педагогічної роботи з 
молоддю щодо профілактики злочинності 

53 

собою, відстоювати свої права, уникати бійок. Вміння реагувати на стрес: доцільно реагувати на 
невдачу, на звинувачення, встояти перед груповим тиском, реагувати на нехтування, долати 
збентеження, вміти скаржитися, реагувати на скаргу. 

На профілактику правопорушень неповнолітніх значний вплив має правове виховання дітей у 
сім’ї, яке на сьогоднішній день в Україні проводиться недостатньою мірою. На основі аналізу 
результатів опитування батьків неповнолітніх з’ясувалося, що 78,8 %  батьків проводять зі своїми 
дітьми бесіди правового характеру, роз’яснюючи сутність моральних і правових норм, заборон. Проте 
батьки зазначили, що більшість таких бесід мають повчально-залякуючий характер. Окрім цього, 50 
% батьків не знали, що неповнолітні притягуються до кримінальної відповідальності [4; 5]. 

Тобто, правове виховання учнів повинно включати в себе не тільки озброєння знаннями щодо 
адміністративної та кримінальної відповідальності, а також засвоєння учнями знань щодо своїх прав у 
сім’ї, школі, суспільстві. Неповнолітні також повинні набувати різних соціальних умінь, володіння 
якими призводить до соціальної компетентності особистості. 

Таким чином, детальний аналіз причин правопорушень неповнолітніх дає змогу окреслити основні 
напрями діяльності різних соціальних інститутів, установ, громадських організацій, кожної молодої 
людини, що спрямовані на зниження рівня злочинності та правопорушень серед неповнолітніх, а 
саме: 

− зниження рівня безробіття, особливо молодіжного; 
− соціальна допомога малозабезпеченим, молодим, неблагополучним, асоціальним сім’ям та її 

спрямованість на подальший саморозвиток кожної сім’ї; 
− правове виховання дитини в сім’ї, набуття необхідних соціальних умінь; 
− високий рівень правового виховання учнів у школі; 
− корекція проявів агресивної поведінки неповнолітніх; 
− запобігання переходу девіантної поведінки неповнолітніх у кримінальну; 
− підвищення успішності дитини в навчальній діяльності, взаємостосунках з однолітками; 
− розвиток системи позашкільних дозвільних закладів, здебільшого безплатних; 
− підвищення ефективності роботи правоохоронних органів щодо попередження, розкриття 

злочинів; 
− широка соціальна реклама, спрямована на формування правової культури населення загалом. 
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Шанскова Т.И. Анализ причин правонарушений несовершеннолетних как основа социально-
педагогической работы с молодежью по профилактике преступлений. 

В статье раскрыта современная ситуация правонарушений несовершеннолетних в Украине, 
выделено отличие между понятиями «правонарушение» и «преступность». Проанализированы 

причины правонарушений несовершеннолетных в современных условиях и даны основные направления 
работы различных социальных институтов по их предупреждению. 

Shanskova T.I. The analysis of juvenile’s offences causes as a foundation of the social-pedagogical work 
for youth from notification of crime. 

The article features the contemporary state of juvenile’s offences in Ukraine. The difference between the 
notions  "offence" and "crime" is distinguished. The causes of juvenile’s offences in contemporary conditions 

are analysed and  the basic work trends of different social institutes to prevent offences are presented. 
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КАТЕГОРІЙНО-ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ОСОБИСТІСНО 
ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ 

Стаття присвячена уточненню та поглибленню понять особистісної орієнтації навчання, 
визначенню сутності, мети, основних характеристик та функцій педагогічно спрямованого процесу, 

суб’єкт-суб’єктної  взаємодії вчителя та учня в процесі становлення соціально компетентної 
особистості. Проаналізовано наукові підходи до окреслення категорії "особистісна орієнтація 

навчання" та сформульовано авторське визначення поняття особистісно орієнтованого навчання 

Наукові дослідження останніх десяти років щодо проблеми особистісної орієнтації навчання 
вимагають уточнення та поглиблення таких понять як "особистісна орієнтація навчання", "принципи 
особистісно орієнтованого навчання". 

Ураховуючи відсутність єдиного підходу, складність та недостатню розробленість категорійного 
апарату, в сучасній педагогічній теорії спостерігається тенденція до визначення категорії 
"особистісної орієнтації" шляхом переходу від більш розроблених підходів і технологій 
особистісного чи особистісно орієнтованого підходу.  

У сучасній педагогічній науці зустрічаються такі визначення як: "особистісний або особистісно-
центрований підхід" (С. Гончаренко, В. Данильчук, Н. Сергєєв, В. Сєріков), "особистісний підхід як 
психолого-педагогічний принцип" (С. Сисоєва), "особистісно-соціально-діяльнісний підхід" 
(В. Барабанщиков, С. Муцинов, М. Федоренко), "принцип діяльнісно-особистісного підходу" 
(В. Андрєєв), "особистісно-діяльнісний підхід" (І. Зимня), "системний особистісно-діяльнісний 
підхід" (Л. Деркач), "індивідуально-особистісний підхід" (О. Савченко), "гуманно-особистісний 
підхід" (С. Світлична) [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]. Ці визначення спираються на фундаментальні дидактичні 
дослідження, присвячені особистісно-розвивальним функціям навчання та виховання (І. Бех, 
І. Якиманська, С. Бондар, В. Паламарчук, В. Рибалка, Є. Бондаревська, В. Сєріков та ін.) [8; 9; 10; 11; 
12; 13].  

Оскільки визначення категорії "особистісно орієнтованого підходу" до процесу навчання 
відбувалося поступово, то звернемося до визначення поняття "особистісний підхід" як кроку до 
розуміння категорії "особистісно орієнтований". С.У. Гончаренко  визначає особистісний підхід  як 
"послідовне ставлення педагога до вихованця як до особистості, як до свідомого відповідального 
суб’єкта власного розвитку і як до суб’єкта виховної взаємодії" [1: 243]. Друге визначення закладає, 
на думку А.Б. Орлова, перехід від предметно-орієнтованого навчання до "організації такої 
педагогічної взаємодії, яка забезпечує не просто передачу певного змісту (оформленого у вигляді 
знань, умінь, навичок тощо) від учителя учневі, але їх спільне особистісне зростання, спільний 
особистісний розвиток" [14: 7], що, на нашу думку, є кроком до розуміння організації особистісно 
орієнтованого навчання на суб’єкт-суб’єктній основі. 

У сучасній педагогічній теорії поняття "особистісно орієнтований", у написаннях "особистісно-
орієнтований", "особистісно-зорієнтований", "особистісноорієнтований", "особистісно орієнтований" 
і под., співвідноситься з такими категоріями як підхід, освіта, навчання, освітній процес, педагогіка. 
Різні підходи визначення сутності категорії "особистісна орієнтація" представлені в таблиці 1. 

Наше педагогічне уявлення про сутність особистісно орієнтованого навчання великою мірою 
ґрунтується на теоретичних положеннях, що визначають суб’єкт-суб’єктну взаємодію учасників 
навчально-виховного процесу визначальною рисою особистісно орієнтованого навчання. Це: 
визнання не тільки учня, а й вчителя головними діючими особами навчально-виховного процесу; 
визнання учіння як пріоритетної діяльності учня в процесі "проживання навчальної діяльності" як 
життєвої проблеми, на основі чого збагачується, формується суб’єктний досвід учня, збагачується 
соціальний, професійний досвід вчителя; врахування здібностей, інтересів, ціннісних орієнтації та 
суб’єктного досвіду учасників навчальної діяльності, реалізація їх творчого потенціалу.  

Ці міркування визначають основні положення парадигми особистісно орієнтованого навчання: 
головна цінність – сама людина, її творчість. Це положення визначає сутність педагогічної діяльності, 
що оберігає, підтримує дитину, створює творче середовище для її розвитку, стимулює індивідуальну 
та колективу творчість. Отже, мета особистісно орієнтованого навчання – становлення цілісної 
культури людини, що поєднує взаємопов’язані природну, соціальну й культурну сутності дитини.  
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Таблиця 1. 
Тлумачення категорії "особистісна орієнтація навчання" 

 
 Категорія Автор Сутність Основні характеристики 

П
ед
аг
ог
ік
а 

 
Д. Бєлухін  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
І. Єрмаков 

індивідуалізована 
система наукових знань і 
практичних вмінь, що 
впливають на поведінку 
людини з метою її зміни.  

 
 
 
 
 
 
 

визнання головної цінності та 
пріоритету суб’єкта культури 
та життя – дитини 

 психотерапевтична основа, 
під якою  слід розуміти 
формування й розвиток 
принципово нових психічно 
комфортних, ситуативно 
адекватних, безпечних для 
самої людини й суспільства 
способів взаємовідносин між 
людьми в професіональній 
діяльності й особистому 
житті.  
 
суб’єктивно-особистісна 
орієнтація педагогіки на 
технологію життєтворчості 

П
ро
це
с 

І. Якиманська 
О. Данілевич 

системна побудова процесів 
навчання, розвитку й учіння,  
змістовноутворюючим 
моментом якого є певне 
новоутворення, що з’являється  
при спеціальній організації 
освітнього процесу, в основі 
якого  освітня програма  

надання пріоритетів власній 
діяльності учня – учінню при 
спеціальній організації 
навчально-виховного 
процесу 

І. Якиманська  навчання, центром якого є 
особистість дитини, її 
самобутність, самоцінність  

опора  на суб’єктний досвід, 
його розкриття та 
узгодження зі змістом освіти 

С. Гончаренко,  
Ю. Мальований 

визнання учня головною 
діючою особою навчально-
виховного процесу.  
 

опрацювання педагогічних 
технологій формування 
механізму самоорганізації і 
самореалізації особистості 
кожного учня 

Б. Гершунський 
Є. Полат, 
В. Кулашкіна 

ототожнення з 
диференційованим підходом 
до навчання  

врахуванням рівня  
підготовки та 
інтелектуального розвитку 
школяра, його здібностей і 
нахилів 

В. Луценко  
С. Подмазін 
А. Гаркуша 

організація навчального 
процесу, спрямована на 
оволодіння системою знань, 
вмінь, навичок, способів 
творчої діяльності, ціннісних 
орієнтирів 

виконання науково-
навчальних завдань, 
значущих для особистості 

Н
ав
ча
нн
я 

В. Сєріков  
Р. Гришкова 
О. Гузенко 

реалізація здібностей та 
нахилів дитини.   
 

визначення діагностичних 
функцій: вибірковості; 
рефлексії; формування 
образу "Я" відповідальності; 
автономності особистісного 
розвитку 

Н
ав
ча
нн
я 
і 

ви
хо
ва
нн
я 

В. Паламарчук 
А. Віденко 
Г. Євдокимова 

розвиток і саморозвиток 
особистості учня як суб’єкта 
пізнання, предметної 
діяльності, суб’єкта 
життєтворчості.  

врахування здібностей, 
інтересів, ціннісних 
орієнтацій і суб’єктивного 
досвіду учня, реалізація  в 
різних сферах творчої 
діяльності 

о 
с 
о 
б 
и 
с 
т 
і 
с 
н 
а 
 
о 
р 
і 
є 
н 
т 
а 
ц 
і 
я 

 Є. Бондаревська  освіта орієнтовна на дитину і 
така, що шукає шляхи, як 
найкращим способом 
задовольнити пізнавальні 
потреби людини, як вирішити 
проблеми розвитку й 
підтримки дитини.  

педагогічна допомога дитині 
в становлення її суб’єктності, 
культурної ідентифікації, 
соціалізації, життєвого 
самовизначення  
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П
ід
хі
д 

 І. Бех 
А. Зімічев 
Н. Кузьміна 

суб’єкт-суб’єктна навчальна 
взаємодія, спілкування-діалог, 
"ігрова миследія", рефлексія 
(орієнтація на 
самоспостереження, роздум, 
аналіз) 

вирішення навчальної задачі 
на особистісному рівні, 
переживання її як життєвої 
проблеми 

  

З огляду на цее, дитина – істота соціальна, тому важливішим освітніми процесом, що забезпечує її 
розвиток, є процес соціалізації й дорослішання [15: 73]. Саме тому зміна змісту освіти веде до зміни її 
технологій, надає їм особистісної спрямованості. Таким чином, резюмуючи погляди науковців та 
педагогів щодо мети, сутності, основних характеристик особистісно орієнтованого навчання (ООН) 
визначаємо цю категорію, як педагогічно спрямований процес суб’єкт-суб’єктної взаємодії учня та 
вчителя, що має на меті реалізацію індивідуального творчого потенціалу учня в поєднанні з 
розвитком професійних, фахових, особистісних якостей учителя, врахуванням їх природних нахилів, 
здібностей, індивідуальних відмінностей, суб’єктного досвіду, що визначають унікальність кожної 
особистості, шляхів її самореалізації з метою становлення соціально компетентної особистості. 

Виходячи з цього положення, визначаємо функцію особистісно орієнтованої освіти, яка полягає в 
забезпеченні особистісного розвитку кожного суб’єкта навчально-виховного процесу в процесі 
пізнання через оволодіння власними способами навчальної діяльності.  

Дидактична мета особистісно орієнтованого навчання визначається нами як створення умов 
психолого-педагогічної допомоги дитині в становленні її суб’єктності, культурної ідентифікації, 
соціалізації, життєвому самовизначенні. 

Необхідність переорієнтації освіти з академічних досягнень на особистість учня, вчителя, їх 
суб’єкт-суб’єктну взаємодію, вимагає формулювання адекватних принципів особистісно 
орієнтованого навчання, які в сучасній системі освіти найбільш повно реалізуються в інноваційних 
навчальних закладах. Окреслюючи дидактичний принцип як основоположну ідею, яка регулює всю 
систему науково-дидактичного знання і субординує його, а також виконує регулятивну функцію в 
двох аспектах – способу побудови науково-дидактичної теорії та способу регуляції навчання, – 
визначаємо такі основні принципи  особистісно орієнтованого навчання: гуманізації як ствердження 
та усвідомлення унікальності, самоцінності кожної людини, визнання унікальності шляхів її розвитку 
не як колективного суб'єкта, але, насамперед, як індивіда з неповторним суб'єктним досвідом, 
сукупністю психічних, культурологічних рис; суб’єктності навчання, який вимагає врахування 
самобутності, самоцінності суб’єктного досвіду, який розглядаємо як особливе поєднання знань, 
почуттів, установок, особистіних сенсів; розвивального характеру навчання, спрямованого на 
розвиток, саморозвиток особистості; індивідуалізації як розвиток принципу природовідповідності, що 
передбачає вибір способів, прийомів, визначення індивідуального темпу навчання, що ґрунтується на 
врахуванні індивідуальних відмінностей учнів, рівня їх розвитку їхніх здібностей до навчання; 
диференціації як визначення змісту навчання і, певною мірою, методик його реалізації на основі 
врахування нахилів і здібностей учнів; релевантності, що визначає освітній процес особистісно 
орієнтованого навчання як такий, що 1) висуває посильні вимоги до учня, спираючись на його 
здібності, інтереси, ціннісні орієнтації та суб'єктивний досвід, 2) дає можливість реалізувати себе в 
пізнанні, навчальній діяльності, поведінці; варіативності, що передбачає побудову навчально-
виховного процесу в площинах широкої різноманітності змісту та форм навчального процесу, вибір 
яких здійснюється в системі суб’єкт-суб’єктних стосунків; урахування мети розвитку кожної окремої 
особистості; проектування навчального процесу в якості своєрідної проекції не тільки науки, а й 
самого життя; діалогічної взаємодії в процесі навчання, співробітництва і співтворчості вчителя та 
учня; інтегративності знань як шляху до формування цілісної картини світу; оптимізації навчально-
виховного процесу, що передбачає вибір форм, методів, прийомів навчальної діяльності учня, що 
ґрунтується на врахуванні природних нахилів та здібностей дитини; емоційності як одного з 
пріоритетних дидактичних принципів особистісно орієнтованого навчання, який забезпечує шлях 
освоєння змісту навчального предмета через переживання . 

Виходячи з характеристики принципів, система особистісно орієнтованого навчання, на нашу 
думку, має такі характерні ознаки: особистісно орієнтований зміст освіти (орієнтацію на комплекс 
ціннісних орієнтацій (загальнолюдських, національних, регіональних, групових, етнічних, 
індивідуальних); культурологічний, інтегративний, життєзабезпечуючий характер процесу навчання; 
відповідну модель навчального процесу; технологію реалізації особистісно орієнтованого навчання 
(форми, методи, засоби навчання); сприятливе освітнє середовище як умову організації навчально-
виховного процесу орієнованого на особистість; окреслення таких критеріїв оцінки якості освіти, які 
виявляють не тільки рівень освітніх компетенцій учня, а й розвиток творчого потенціалу особистості 
в умовах стійкої позитивної мотивації до навчання учнів та професійної діяльності вчителів. 

Аналіз базових понять дає можливість визначити взаємозв’язок та взаємозалежність таких 
категорій, як "особистість", "особистісно орієнтоване навчання", "педагогічні умови особистісно 
орієнтованого навчання" та дає підстави встановити провідні ознаки понять: "особистість" –  
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визнання конкретного носія образу себе-в-бутті, який поєднує одинично унікальне "Я" людини й 
буття взагалі; "особистісно орієнтоване навчання" – педагогічне спрямуванння процесу суб’єкт-
суб’єктної взаємодії учня та вчителя з метою реалізації індивідуального творчого потенціалу учня в 
поєднанні з розвитком професійних, фахових, особистісних якостей вчителя; "педагогічні умови 
особистісно орієнтованого навчання" – наявність сукупності різнопланових зовнішніх та внутрішніх 
чинників необхідних і достатніх для виникнення й функціонування особистісно орієнтованої 
педагогічної системи. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ  

1. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – 376 с. 
2. Сенько Ю.В. Учебный процесс: Сотворчество педагога и учащегося // Педагогика. – 1997. – № 3. – С. 40-50. 
3. Сердюк Л.А. Педагогічні умови особистісного самовираження старшокласників: Дис. ... канд. пед. наук: 

13.00.07. – Рівне, 2003. – 246 с. 
4. Барабанщиков А.В., Муцинов С.С. Педагогическая культура офицера. – М.: Педагогика, 1985. – 75 с. 
5. Рудіна О.М. Формування ціннісних орієнтацій в умовах навчально-виховного процесу гімназії. Автореф. 

дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07. / Інститут проблем виховання АПН України. – К., 2002. – 20 с. 
6. Савченко О.Я. Зміст шкільної освіти на рубежі століть // Шлях освіти. –  2000. – № 3. – С. 2-6. 
7. Світлична С.П. Гуманно-особистісний підхід до дітей як основа особистісно орієнтованих педагогічних 

технологій // Педагогіка та психологія: Зб. наук. пр. / Харк. держ. пед. ун-т  ім. Г.С. Сковороди. – Х., 2001. – 
Вип.19. – Ч.1. – С. 121-125. 

8. Бех І.Д.  Виховання особистості: У 2 кн. – К.:  Либідь, 2003. – Кн. 1:  Особистісно орієнтований підхід:  
теоретико-технологічні засади – 280 с.;  – Кн. 2: Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні 
засади. – 344 с. 

9. Сисоєва С. Теоретичні й методичні основи підготовки вчителя до формування творчої особистості учня:  
Дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04. – К., 1997. – 428 с. 

10. Гуманізація процесу навчання в школі : Навч. посіб. / С.П. Бондар, Ю.І. Мальований, О.В. Матвієнко та ін.; 
За заг. ред. С.П. Бондар; Ін-т педагогіки АНН України. – 2-е вид. доповн. – К.: Стилос, 2001. – 256 с.  

11. Островський К.С. Підготовка фахівців в Україні: проблеми, перспективи на порозі третього тисячоліття 
(історико-освітній, психолого-педагогічний, соціальний аспекти) / Технолог. ун-т Поділля. –Хмельницький: 
ЦНТЕІ, 2002. – 345 с. 

12. Рибалка В.В. Особистісний підхід у шкільництві: співпраця вчителів і шкільних психологів // Освіта і 
управління. – 1998. – № 1. – С. 81-90. 

13. Бондаревская Е.В. Гуманистическая парадигма личностно ориентированного образования // Педагогика. – 
1997. – № 4. – С. 11-17. 

14. Орлов А.Б. Психология личности и сущность человека: Парадигма, проекция, практика: Учеб. пособие для 
студентов психолог. факультетов вузов. – М.: Изд. ценр "Академік", 2002. – 272 с. 

15. Мышление учителя. Личностные механизмы и понятийний апарат // Под. ред Ю.Н. Кулюткина, 
Т.С. Сухобской. – М.: Педагогика, 1990. – 164 с. 

 
Матеріал надійшов до редакції 11.11.2006 р.  

Яценко С.Л. Категориально-понятийный аппарат исследования проблемы личностно 
ориентированного обучения.  

Статья посвящена уточнению и углублению понятий личностной ориентации обучения, определению 
сущности, цели, основних характеристик и функций педагогического процесса, направленного на 
субъект-субъектного взаимодействия учителя и ученика в процессе становления социально 

компетентной личности.  Проанализированы нучные подходы к определению категории "личностная 
ориентация обучения"  и сформулировано авторское определение личностно ориентированного 

обучения.  

Yatsenko S.L. Categoryial –conceptual system of  the research of the individual orientated education 
problem.  

 

The article is devoted to the clarification and deepening of the individual orientated education concepts, 
determination of essence, purpose, main characteristic  and functions of pedagogical process, directed to 

teacher-pupil subject-subjective interaction in the process of individual social competence formation. 
Scientific approaches to the  of category "individual orientation of education" are analyzed and author’s 

definition of the individual orientated education is formulated. 
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 ПРОФЕСІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ У СИСТЕМІ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ЕКОНОМІСТІВ 

У статті висвітлено роль і місце професійної спрямованості навчання математики в системі 
професійної освіти майбутніх економістів в умовах компетентнісного підходу в освіті. Розглянуто 
поняття "компетентність", "математична компетентність", "математичні вміння" та розкрито 

їх взаємозв’язок. Проаналізовано вплив математичних знань на підвищення ефективності 
професійної підготовки майбутніх спеціалістів. 

Постановка проблеми. Динаміка модернізації нашого суспільства настільки стрімка, особливо в 
секторах його економіки, що рецептурне навчання студентів згідно з вимогами завтрашнього дня, 
навіть за умов більш-менш адекватного їх прогнозування з позицій ВНЗ, не може розглядатись як 
перспективний підхід до розв’язання проблеми формування системи актуальних знань із певного 
фаху, які опановує студент. 

Вищий навчальний заклад, перебуваючи в умовах, що склалися, об’єктивно зорієнтований на таке 
навчання студента, яке б дало змогу йому сформувати в собі передусім фундаментальні основи 
системно структурованих знань за певним фахом і набути здатності самостійного пошуку новітньої 
інформації, максимально адаптованої до реальної професійної діяльності, яка б не зависала хаотично 
в його свідомості, а логічно й системно знаходила своє місце в тій системі знань, яку він опанував у 
ВНЗ. 

"Для того, щоб випускник ВНЗ міг з найменшими труднощами адаптуватись у своєму подальшому 
житті, самостійно здобувати конкретні актуальні знання, необхідні для успішної професійної 
діяльності, йому треба для набуття таких здатностей створити відповідні умови в процесі навчання у 
ВНЗ. Такі здатності студент може набути тільки в стані активної інтелектуальної та соціальної дії, які 
зумовлені її самоактуалізацією, коли він виступає в ролі не отримувача, споживача і репродуктора 
чогось уже готового і кимось даного, а є здобувачем нового як результату внутрішнього 
особистісного та власного осмислення, почуттєвого переживання, визначення власної точки зору й 
життєвої позиції" [1: 42]. 

Аналіз попередніх досліджень. Питання математичної підготовки студентів вузів розкриті у 
працях видатних вчених–математиків: Л.В. Канторовича, Б.О. Солоноуц, А.Д. Мишкіс, Є.С. Вентце-
ля, Ф.Д. Гахова, Б.В. Гнєденка, В.А. Габуєва. Серед сучасних дослідників варто виділити наукові 
праці Абрамової Г.С., Степанович В.А., Голець Б.І., Голець В.Л., Плотнікової Є.Г. та ін. 

Окремим питанням, які спрямовані на розв’язання проблем методики навчання математики 
студентів нематематичних спеціальностей, в тому числі й економічних, присвячені дисертаційні 
дослідження В.Г. Скатецького "Наукові основи професійної спрямованості викладання математики 
студентам нематематичних спеціальностей", Крилової Т.В. "Наукові основи навчання математики 
студентів нематематичних спеціальностей", Фомкіної О.Г. "Методична система проведення 
практичних занять з математики зі студентами економічних спеціальностей".  

Мета статті – теоретичне обґрунтування ролі й місця професійної спрямованості навчання 
математики у системі професійної освіти майбутніх економістів в умовах компетентісного підходу в 
освіті 

Виклад основного матеріалу дослідження. На сучасному етапі розвитку вітчизняної вищої 
освіти можна назвати перелік чинників, дієвих факторів, запровадження яких у практичну діяльність 
вищих навчальних закладів суттєво, порівняно з традиційним минулим, сприяє актуалізації знань 
студентами та більш глибокому і систематичному опануванню ними. Серед них: 

− кредитно-модульна система, що запроваджується нині у вищих навчальних закладах у зв’язку 
з Болонським процесом, яка спонукає студентів до систематичної роботи над опануванням 
програмного навчального матеріалу; 

− інтенсивні, активізуючі, індивідуально орієнтовані навчальні технології, серед яких: 
педагогіка партнерства, особистісно орієнтоване навчання, дистанційне навчання; 

− компетентнісний підхід в освіті.   
Для визначення ролі і місця професійної спрямованості навчання математики в системі 

професійної освіти майбутніх економістів зупинимось на питанні компетентнісного підходу в освіті. 
Поняття "компетентнісна освіта" виникло в США в процесі аналізу педагогічного досвіду. 
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Компетентність – це здібність (уміння) діяти на основі отриманих знань. На відміну від знань, 
умінь, навичок, що передбачають дію по аналогії зі зразком, компетентність передбачає досвід 
самостійної діяльності на основі універсальних знань. 

У світовій освітній практиці поняття компетентності виступає в якості центрального поняття, тому 
що: 

− компетентність об’єднує в собі інтелектуальну і навичкову складові освіти; 
− у понятті компетентності закладена ідеологія інтерпретації змісту освіти, що формується "від 

результату"; 
− ключова компетентність має інтегративну природу, бо вона вбирає в себе ряд однорідних 

умінь і знань, які відносяться до широких сфер культури. 
На семінарах, які проводились Радою Європи в рамках проекту "Освіта в Європі", 

підкреслювалось, що мета освіти – озброїти компетенціями нове покоління. Практично в усіх 
розвинутих країнах світу за останнє десятиліття відбулась переорієнтація змісту освіти на засвоєння 
ключових компетентностей. 

Найбільш впливовою подією в поширенні компетентнісних підходів в освіті було започаткування 
в 1999 році міжнародного проекту PISA (Programmer for International Student Assessment) – 
дослідження навчальних досягнень на основі компетентнісних підходів. 

З 2001року наказами Міністерства освіти і науки України затверджені галузеві стандарти вищої 
освіти за різними спеціальностями економічної освіти. 

Фактично, стандарти розроблені на основі компетентнісного підходу до освіти, а тому повинні 
сприяти досягненню її вищої якості через підвищення компетентності випускників. 

Разом з тим дидактичні дослідження свідчать, що компетентність випускника необхідно 
формувати в процесі вивчення не тільки спеціальних, але й інших навчальних дисциплін, серед яких – 
математика. Оскільки сучасний зміст і методика вивчення вузівських дисциплін, які визначають 
якість підготовки спеціалістів, залишає бажати кращого, то виникає припущення, що викладачі 
вищих навчальних закладів ще не оволоділи методологією сучасних стандартів вищої освіти. У 
навчальному процесі ще мало підручників, посібників, задачників, методик навчання, що 
відповідають всім вимогам ДСВОУ, ГСВО МОН. 

Першим із найголовніших аспектів математичної грамотності (за визначенням ОЕСD/PISA) є 
математична компетентність. 

Математична компетентність – це вміння бачити і застосовувати математику в реальному житті, 
розуміти зміст і метод математичного моделювання, вміння будувати математичну модель, 
досліджувати її методами математики, інтерпретувати отримані результати. 

Математична компетентність визначається рівнями навчальних досягнень, для яких суттєвим є 
набуття математичних умінь. До математичних умінь належать: 

− уміння математичного мислення; 
− уміння математичного аргументування; 
− уміння математичного моделювання; 
− уміння постановки та розв’язування математичних задач; 
− уміння презентації даних; 
− уміння оперування математичними конструкціями; 
− уміння математичних спілкувань; 
− уміння використання математичних інструментів. 

У реальній математичній діяльності зазвичай використовуються більшість, а іноді навіть усі ці 
уміння. 

Наведені математичні уміння об’єднуються в три класи компетентностей: 
І –  репродукція, визначення, обчислення, спроможність відтворити математичні конструкції, 

давати визначення математичних об’єктів, виконувати обчислення; 
ІІ –  структуризація та інтеграція для розв’язування задач; 
ІІІ –  математичне мислення, узагальнення та інсайт.  

Формування математичних компетентностей має стати стержнем мети математичної освіти. 
Головним змістом математичної освіти має бути не опанування готовими алгоритмами 

розв’язування типових задач (їх ефективніше розв’язують комп’ютери), а математична 
компетентність, розуміння і застосування математичних методів досліджень. 

Зазначені підходи в математичній освіті поки що є лише тенденціями, але тенденціями потужними 
і перспективними. Як показав найавторитетніший Конгрес із питань математичної освіти ІСМЕ – 10 
(Копенгаген, 5-11 липня 2004 року, понад 2500 учасників зі 180 країн світу), компетентнісні підходи в 
навчанні з використанням інформаційних комп’ютерних технологій – це рівнодійна усіх напрямів 
удосконалення математичної освіти в сучасному світі. 
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За останні десятиліття в самій математиці, як науці, відбулись значні зміни. Математичний апарат 
став більш різноманітним і гнучким. Математичні моделі явищ природи, технічних і економічних 
процесів стали більш повноцінними, точніше і глибше відображають природу речей. Математика 
перетворилася з методу обчислень у метод досліджень, часто випереджаючий і доповнюючий метод 
безпосереднього експерименту, вона стає виробничою силою. Сучасна математика стала 
дедуктивною наукою про структури. Математика перетворилася в надзвичайно зручний засіб 
моделювання явищ реального світу. Характерною рисою сучасної математики є чітке розмежування 
аналізу математичної структури та її інтерпретацій. У результаті математика перетворилася в 
універсальну, дедуктивно організовану мову науки, як засіб побудови спеціальних мов інших наук, 
розробки методів аналізу характерних для даної науки структур і зв’язків між поняттями.  

У практиці роботи вищих навчальних закладів часто збереглися попередні принципи, не змінились 
орієнтири й у студентів. Наприклад, зміст екзаменів із природничих наук, з математики пов’язаний не 
з профільним аспектом компетентності майбутнього економіста, менеджера, а з залишковими 
знаннями з предмету. 

Математика в економічних ВНЗ повинна вийти зі стану, в якому вона знаходилась довгі роки, – 
стану допоміжної навчальної дисципліни, вивчення якої необхідне лише для розуміння окремих 
спеціальних предметів, а також для виховання повноцінного логічного мислення. Не заперечуючи 
важливості вказаних елементів освіти, важливо розуміти, що це лише одна складова. 

При навчанні мало лише розуміти важливість чогось, необхідність певних знань у майбутньому. 
Без систематичної демонстрації можливостей математичного методу в економічній сфері, важко або і 
неможливо, переконати більшість студентів економічних спеціальностей приділяти достатньо уваги, 
часу і сил для вивчення математики. 

Значна частина труднощів при навчанні математики в економічних університетах викликана не 
лише специфікою математики як науки (спеціальна термінологія, символіка, логічна строгість і под.), 
а й з необхідністю вдосконалення методики навчання математики у вищій школі. 

Актуальними для сучасного економічного ВНЗ залишаються положення: 
− основними рисами математичної освіти спеціаліста мають бути: математична інтуїція, 

навички в знаходженні оптимальних розв’язків реальних математичних задач, уміння користуватись 
математичними поняттями, які розглядаються в літературі зі спеціальності; 

− викладачам необхідно знати математичний апарат всіх основних дисциплін спеціальності, 
вміти оцінювати правильність його вибору в цих дисциплінах, прогнозувати його розвиток; 

− неперервність математичної освіти студентів вимагає як від студентів, так і від викладачів 
чіткого усвідомлення того, що математична освіта не закінчується з закінченням відповідного 
курсу, а продовжується протягом всіх років навчання; 

− курс математики повинен враховувати розвиток системи ідей, які лежать в основі 
застосування математики; 

− на практичних заняттях із математики поряд із формальними задачами і прикладами 
необхідно розглядати вправи, що імітують етапи реального дослідження; розв’язувати задачі, які 
найбільш близькі до спеціальності студентів; 

− широко практикувати задачі з перевизначеними умовами або з неоднозначною постановкою; 
задачі, пов’язані з попереднім складанням рівнянь; задачі з невивченим попередньо методом 
розв’язання, або такі, що потребують для свого розв’язання знань із різних розділів; задачі з 
параметрами; 

− підвищення ролі математичних дисциплін у формуванні спеціалістів економічного профілю 
потребує не збільшення кількості годин на їх вивчення, а удосконалення змісту й методики 
навчання з метою розкриття необмежених перспектив застосування математичної науки [2]. 
На Міжнародній науковій конференції "Сучасні проблеми математики" (Чернівці, 1998 р.) 

розглядалася програма послідовної математичної підготовки фахівців з економіки та менеджменту, 
яка спрямована на узгодження програм економічних дисциплін із програмою дисципліни "Вища 
математика", на збереження наступності в математичній освіті. 

Серед наукових публікацій, що торкаються питань ролі і місця професійної спрямованості 
навчання математики в системі професійної освіти в сучасних умовах розвитку освіти виділимо 
статтю Є.Г. Плотнікової "Как профилировать обучение математики в вузе". 

Педагогічним прийомом, що дозволяє не лише мотивувати вивчення математики і на цій основі 
формувати міцні базові знання, достатні для професійної діяльності й продовження освіти, але й 
розв’язувати задачі, пов’язані з вихованням і розвитком особистості, студента, може стати профільне 
навчання. Суть цього прийому полягає у встановленні змістовних і методологічних зв’язків 
математики з іншими дисциплінами, використання матеріалу профільних дисциплін (це навчальні 
дисципліни, на основі яких здійснюється безпосередня підготовка майбутніх спеціалістів) при її 
вивченні. Профільне навчання у ВНЗ означає певну стратегію і певне бачення як самого процесу 
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навчання, так і його результату [3: 54]. Профілювання має здійснюватись на загальноприйнятих 
принципах гуманізму, єдності навчання, виховання й розвитку; принципах єдності фундаментальної 
та прикладної підготовки; універсальності математичного знання; єдності його теоретичної й 
практичної складових.  

Висновок. У сучасних умовах розвитку України необхідність підвищення ефективності 
професійної підготовки майбутніх спеціалістів стає все більш очевидною, що визначається рядом 
обставин, серед яких: 

− соціально-економічні перетворення, які викликають необхідність принципового оновлення 
системи освіти, методології й технології організації навчально-виховного процесу; 

− посилення гуманітарної складової в змісті процесу; 
− запровадження нових навчальних дисциплін, що зумовлює потребу в пошуку нових 

організаційних форм і методів навчання; 
− надання викладачу певної самостійності у виборі нових програм, підручників, прийомів і 

засобів педагогічної діяльності; 
− формування ринку освітніх послуг, і, як наслідок, реального конкурентного освітнього 

середовища. 
Місце математики в системі наук визначає її місце в освіті. Вона є не лише допоміжним 

інструментом для розв’язання окремих проблем, а перш за все, загальнокультурною базою для 
засвоєння системи принципів і структур, які складають основу дисциплін, що вивчаються. Освіта має 
бути орієнтована на виховання математичного мислення, яке в своєму розвинутому вигляді означає 
здатність створювати математичні структури, уміння аналізувати їх властивості, а також 
інтерпретувати результати аналізу. 

На нашу думку, усвідомлюючи роль і місце професійної спрямованості навчання математики в 
системі професійної освіти майбутніх економістів в сучасних умовах розвитку освіти в Україні, варто 
дбати про розвиток самостійності студентів; індивідуалізацію та диференціацію навчання; 
стимулювання мотивації, підвищення інтересу до навчання; створення відповідних методичних і 
дидактичних посібників, зокрема мультимедійних, тощо.  
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Гусак Л.П. Профессиональная направленность обучения математики в системе 
профессионального образования экономистов. 

В статье определены  роль и место профессиональной направленности обучения математики в 
системе профессионального образования экономистов в условиях компетентносного подхода в 
образовании. Рассмотрены понятия "компетентность", "математическая компетентность", 

"математические умения" и раскрыто их взаимосвязь. Проанализировано влияние математических 
знаний на повышение эффективности профессиональной подготовки будущих специалистов. 

Husack L.P. Professional orientation of mathematics study in the system of economic 
professional education. 

The article focuses on the role and place of professional orientation of Mathematics study in the economists’ 
professional education system under the circumstances of the  competence educational approach. The 

notions of "competence", "mathematics competence", "mathematics skills" have been examined and their 
interrelation is opened up. The work also deals with the influence of mathematic knowledge on the 

improvement of the prospective specialists’ professional education efficiency. 
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КРИТЕРІЇ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ 

У статті подано основні результати експериментального дослідження стану сформованості 
творчої активності майбутнього вчителя музики. 

Серед стратегічних завдань модернізації вищої освіти в контексті Болонського процесу є 
забезпечення інформатизації навчального процесу та доступу до міжнародних Інформаційних систем. 
Технічна й технологічна модернізація вищих педагогічних закладів шляхом комп’ютеризації 
навчального процесу, забезпечення їх телекомунікаційними засобами доступу до міжнародної 
інформаційної мережі Інтернет, базовими та спеціалізованими програмними продуктами значиться й 
серед пріоритетних завдань, визначених державною програмою "Вчитель". Інформатизація системи 
освіти, як одна з ланок загального процесу розвитку суспільства, з одного боку, має на меті 
підвищення ефективності навчання завдяки розширенню обсягів інформації та вдосконаленню 
методів її застосування, а з іншого – спрямована на те, щоб користувачі могли застосовувати 
інформаційні технології в особистій професійній діяльності та навчально-виховному процесі.  

Професійна діяльність учителя музики специфічна, вона несе елементи творчості – властивої 
людині цілеспрямованої діяльності, що відзначена неординарністю, оригінальністю, нешаблонністю 
мислення, відчування, дій. У діяльності вчителя музики постійно доводиться сполучати дві тенденції 
– строгої детермінованості в професійній діяльності та здатності до творчої імпровізації [1]. 
Сполучати їх важко, але необхідно. Саме опора на музично-комп’ютерні технології уможливить 
ефективну підготовку сучасного, творчо активного фахівця-музиканта.  

Музично-комп’ютерні технології (далі МКТ) – молода, але прогресуюча галузь знань, що 
пов’язується з безперервним оновленням досягнень науково-технічного прогресу. Вона знаходиться 
на межі техніки й мистецтва, а як область досліджень – викликає множинність поглядів. Музично-
комп’ютерні технології можна класифікувати як систему знань, що об’єднує інформатику, 
звукорежисуру, педагогіку та музикознавство.  

Кожна складова цього феномена має свою сферу впливу й специфіку вияву. Так, інформатика – це 
прикладна сфера дослідження, в звукорежисурі МКТ представляється як новий, несподіваний за 
можливостями інструмент для створення звукових образів й акустичних вимірів. Педагогіка 
розглядає МКТ як важливу частину музичного виховання, котру необхідно включити в процес 
навчання з метою виховання різносторонніх спеціалістів. Музикознавство трактує МКТ як оновлення 
засобів музично виразності [2]. 

Розвиток творчої активності студента – це сукупність властивостей особистості, що забезпечує 
включеність майбутнього фахівця в процес створення нового. Цей процес припускає 
внутрішньосистемне й міжсистемне перенесення знань і вмінь у нові ситуації, зміну способу дій у 
ході рішення навчальних задач. Причому творча активність спрямована на одержання нових істотних 
властивостей, ознак, якостей, кінцевого продукту практичної й розумової праці, а також 
випробовування своїх власних можливостей у всіх проявах інтелектуального, емоційного й 
предметно-перетворювального життя.  

З метою визначення існуючого стану сформованості творчої активності студентів-музикантів 
вищих навчальних закладів було здійснено констатуючий експеримент, який мав на меті: 

1) виявити наявність у студентів основних структурних компонентів творчої активності (ціле-
мотиваційний, змістовно-операційний, емоційно-вольовий, світоглядний і рефлексивний); 

2) визначити рівень сформованості зазначених структурних компонентів та особливості їх вияву в 
студентів; 

3) івень обізнаності майбутніх фахівців щодо можливостей використання МКТ у професійній 
діяльності;  

4) стан готовності до музично-творчої діяльності студентів-музикантів засобами МКТ. 
Проведення констатуючого експерименту базувалося на таких критеріях сформованості творчої 

активності майбутнього вчителя музики:  
− почуття новизни; 
− критичність мислення; 
− здатність до перетворення структури об'єкта діяльності; 
− спрямованість на творчість. 

Ці критерії конкретизувалися на практиці стосовно педагогічних умов, спрямованих на 
формування творчої активності в музичній діяльності в часі вивчення загальнопрофесійних і 
спеціальних дисциплін у навчальному процесі вузу. 
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Домінуючим при розробці критерію сформованості творчої активності студента в музичній 
діяльності є почуття новизни. Почуття новизни поєднує такі елементи творчої активності, як знання, 
необхідні для осмислення процесів, сприйняття, увага, пам'ять, уява. Цей критерій відбивався в 
наступних показниках: 

− здатність до прогнозування змін; 
− творча уява; 
− здатність моделювати нестандартні ситуації; 
− здатність виявляти нові зв'язки в об'єктах. 

Критичність мислення майбутнього фахівця, як критерій, розкривалась і характеризувалась такою 
групою показників: 

− незалежність суджень про музичні процеси, явища;  
− здатність користуватися об'єктивними критеріями;  
− уміння знаходити причини своїх помилок і невдач в оцінці явищ і процесів під час творчої 

діяльності;  
− самооцінка своєї музичної діяльності;  
− здатність формулювати свої оцінні судження.  

Здатність перетворювати структуру об'єкта діяльності вбирала в себе знання предметної області 
діяльності й знання способів діяльності (включаючи евристичні методи), досвід творчого пізнання, 
досвід творчого спілкування, сприйняття, увагу, пам'ять, уяву, мислення. Цей критерій 
характеризували такі показники: 

− уміння аналізувати, порівнювати, виділяти головне й другорядне в творчій діяльності;  
− уміння описувати і давати визначення, пояснювати, доводити, обґрунтовувати свої погляди 

на явища й процеси в музиці;  
− уміння систематизувати і класифікувати;  
− здатність генерувати ідеї;  
− здійснювати перенесення знань і вмінь.  

Спрямованість на творчість містила в собі мотиви творчого пізнання, мотиви творчої праці й 
мотиви творчого спілкування. Цей критерій характеризували такі основні показники: 

− інтерес до творчості (допитливість);  
− спостережливість;  
− прагнення до творчості (творення нового);  
− прагнення до лідерства;  
− прагнення до високої оцінки.  

Виділені критерії та показники дозволили розробити необхідні діагностичні засоби й робити 
відповідні виміри. Незважаючи на узагальнений характер, вони цілісно відбивали специфіку 
виховання фахівця у вузі.  

Методика констатуючого експерименту включала: опитування студентів (письмове у вигляді 
опитувальних листів і усне – інтерв'ю, бесіда), анкетування, аналіз навчальних планів і програм, 
студентських творчих завдань, тестування, спостереження та узагальнення педагогічного досвіду.  

На констатуючому етапі експерименту здійснювалося визначення конкретного рівня творчої 
активності, на якому знаходився кожний окремий студент із того загалу, що був обраний для 
експериментальної роботи. Була використана комплексна діагностика для вимірювання та оцінки 
рівнів сформованості творчої активності студентів у сфері їх майбутньої професії. 

Ціле-мотиваційний компонент виявлявся в процесі анкетування студентів, написання "міні-
творів", спостережень під час навчальних занять, проведених автором й іншими викладачами, 
опитувальних листів.  

У діагностику змістово-операційного компонента творчої активності студентів було включене 
тестування якостей знань і вмінь. 

Діагностика світоглядного, емоційно-вольового компонентів містила анкетування, тести на 
самооцінку вмінь працювати з МКТ і використовувати їх у майбутній роботі, вивчення результатів 
роботи з МКТ, спостереження в процесі занять, бесіди, "міні-твори". 

Діагностика рефлексивного компонента містила в собі анкетування, проективні методики. 
Слід зазначити, що діагностика рівнів сформованості творчої активності студентів по кожному 

окремому компонентові лише умовна, оскільки в педагогічній дійсності ці компоненти знаходяться в 
тісному взаємозв'язку, і не можуть бути розглянуті механічно.  

У результаті дослідження і відповідно до описаних критеріїв нами визначені характеристики трьох 
рівневих груп сформованості творчої активності майбутнього вчителя музики: репродуктивно-
наслідувальний (низький), пошуково-евристичний (середній) і креативний (високий). 

Низький (репродуктивно-наслідувальний) рівень сформованості творчої активності 
характеризується низькими знаннями, формальним прийняттям культурних цінностей, 
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репродуктивним характером засвоєння інформаційних знань, стереотипністю мислення, низьким 
пізнавальним інтересом, пасивністю в ситуаціях інформаційної взаємодії, нерозвиненістю 
рефлексивних аспектів мислення, відсутністю гнучкості й адаптивності набутих способів 
інформаційної діяльності, відсутністю в сфері реально діючих мотивів мотивації досягнення в 
творчих видах навчальної діяльності. Залишаються не вираженими способи діяльності щодо 
"збільшення" знань і особистісного досвіду творчої самореалізації. Досвід творчої діяльності 
реципієнтів цього рівня накопичується через досвід іншого. Рівень власної творчої активності 
особистості тут недостатній. Характеризується готовністю успішно оволодіти готовими знаннями, 
енергійною відтворюючою діяльністю. Нижня межа рівня характеризується пасивністю, відсутністю 
інтелектуальної ініціативи. Студент залишається, в основному, в рамках уже знайденого способу дії. 

Середній (пошуково-евристичний) рівень сформованості творчої активності представляє більш 
високий рівень, оскільки тут має місце великий ступінь самостійності. На цьому рівні потрібно 
прийняти задачу й самому відшукати шляхи її виконання. Характеризується прагненням 
удосконалювати творчу діяльність, пошуком нових способів дій, усвідомленим засвоєнням знань, 
самостійністю суджень, рішенням поставлених завдань, активністю й ініціативою в поведінці й 
діяльності, досить розвинена рефлексія (предметна, операціональна). Набуті способи інформаційної 
діяльності виявляються й у суміжних областях. Також виявляються самоцінні форми буття 
особистості, що характеризуються породженням особистісних змістів, спрямованих на задоволення 
потреб студентів. 

Високий (креативний) рівень сформованості творчої активності студентів являє собою вищий 
рівень, оскільки студенти самі ставили задачі, а шляхи їх рішення були нові, нешаблонні, оригінальні. 
Цей рівень характеризується ініціативою в постановці завдань, у прагненні виявити причинні зв'язки 
й залежності, самостійністю особистості у визнанні цілей, завдань творчої діяльності, способів її 
здійснення, інтерес, новизна, оригінальність, оптимальність (скорочення кількості дій, операцій, 
витрат часу, сил); високими якостями знань, розвиненістю рефлексії (переважання особистісного 
рівня рефлексії, як основи й бази творчої активності), гнучкістю й адаптивністю набутих способів 
інформаційної діяльності, мотивацією досягнення у творчих видах навчальної й позанавчальної 
діяльностях, самоцінною формою буття особистості, властивостями якої є: діяльність у виробництві 
суб'єктивно нового (способів діяльності, породження особистісних змістів, спрямованих на 
задоволення потреб студентів); вираження індивідуально-оригінальних характеристик особистості, 
тобто, в процесі творчої діяльності застосовуються або нові засоби, або нові способи, або нові 
програми (технології) діяльності; постановкою та рішенням проблем, нестандартних задач або 
подолання існуючих протиріч між потребами студента й засобами їх вирішення; "збільшенням" знань 
студентів, способів діяльності й, що важливо, особистісного досвіду творчої самореалізації; способів і 
форм буття студентів, як форм їхньої самодіяльності, саморозвитку і самоствердження; потягом до 
творчості, як способу самореалізації; пошуком студентом особистісного змісту, як найважливішого 
прояву творчої активності й усвідомлення важливості досліджуваного предмета для майбутньої 
професії; участю в особистісно значимій справі. 

Таким чином, зростаючі вимоги до особистості сучасного вчителя, до рівня його професіоналізму 
й характеру педагогічної діяльності визначають необхідність модернізації професійної підготовки 
педагогічних кадрів в умовах вищої школи.  
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ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У ВИЩОМУ 
ЕКОНОМІЧНОМУ ЗАКЛАДІ 

В статті досліджено й розкрито професійні програмні засоби, що використовуються у вищому 
навчальному закладі. Визначено напрямки розвитку комп’ютерних систем бухгалтерського обліку та 

систем фінансового планування. 

Управлінська діяльність виступає в сучасних умовах як один із найважливіших факторів 
функціонування й розвитку промислових фірм. Ця діяльність постійно вдосконалюється відповідно 
до об’єктивних вимог виробництва й реалізації товарів, покращення господарських зв’язків, 
підвищення ролі споживача у формуванні техніко-економічних й інших параметрів продукції. Усе 
більшу роль відіграють зміни в організаційних формах і характері діяльності фірм, підвищення 
значення транснаціональних корпорацій у господарських міжнародних зв’язках.  

Новітні досягнення в області мікроелектроніки призвели до нових концепцій в організації 
інформаційних служб. Завдяки високопродуктивним й економічним мікропроцесорам інформаційно-
обчислювальні ресурси надходять до робочих місць менеджерів, бухгалтерів, плановиків, 
адміністраторів, інженерів й інших категорій працівників. Удосконалюються персональні системи 
обробки даних, спрощується документообіг, упроваджуються автоматизовані робочі місця на базі 
персональних комп’ютерів. Проблемою використання новітніх інформаційних технологій у 
навчальному процесі вищих закладів освіти займались такі вітчизняні та зарубіжні науковці, педагоги 
та методисти, як Бєлова Є.К., Гуревич Р.С., Дабагян А.В., Майер П., Андервуд Дж., Беспалько В.П., 
Ящур Т.В. та інші. Вони аналізували стан інформаційної культури студентів. Поза їхньою увагою 
залишилася проблема застосування професійних програмних засобів у вищих навчальних закладах 
економічного спрямування. Тому, мета статті полягає в розкритті професійних програмних засобів, 
що використовуються у вищому економічному вузі та визначенні перспективних напрямків їх 
використання в освітньому процесі вузу.  

Підготовка сучасних економістів неможлива без використання інформаційних технологій 
повсюдно. Також у процесі навчання у вузах використовується: 

− спеціалізоване програмне забезпечення (ПЗ), що відповідає особливостям майбутньої 
спеціальності; 

− ПЗ "загального призначення"; 
− програмні засоби для організації самого навчального процесу. 

Аналізуючи навчальні плани зі спеціальностей "Бухгалтерський облік і аудит" та "Фінанси і 
кредит" стосовно використання новітніх інформаційних технологій на різних курсах, особливо нас 
цікавила та частина навчального плану, що містила в собі дисципліни спеціалізацій, а також курсів на 
вибір і факультативи, оскільки саме вони дозволяють розставити акценти на професійній підготовці 
студентів [1]. 

Найбільший інтерес представляли дисципліни "Економічна інформатика", "Інформаційні системи 
в економіці", "Інформаційні технології в економіці", "Інформаційні системи і технології 
бухгалтерського обліку", які викладаються на 3-му – 4-му курсах. 

У державних вимогах до змісту й рівня підготовки дипломованого фахівця-економіста, бухгалтера 
з вищою освітою підкреслюється тісний зв'язок його професійної діяльності з формуванням і 
використанням інформації про активи, зобов'язання, доходи і витрати підприємств, організацій, 
установ і под. У професійній діяльності бухгалтера істотну роль відіграють інформаційно-аналітичні 
функції. Знання в області економічної інформатики і комп'ютерних систем, організації і ведення 
бухгалтерського обліку й економічного аналізу в комп'ютерному середовищі є необхідними [2]. 

Результати аналізу перерахованих вище курсів показали, що сучасне професійне навчання 
майбутніх економістів в області комп'ютерних технологій містить такі складові. 

Перша частина навчання присвячена інформаційним технологіям Microsoft Office для 
використання в комп'ютерних системах бухгалтерського обліку (КСБО). Вибір цього напрямку 
обумовлюється широким застосуванням інформаційних технологій офісних систем у складі КСБО 
практично всіх типів. Розділи курсів пов'язані з розглядом базових і спеціальних інформаційних 
технологій, особливий акцент зроблений на їхній комплексності та роботі в мережі Інтернет. 

У тих частинах курсів розглянутих дисциплін, що присвячені "Текстовому редакторові Microsoft 
Word", розглядаються основні прийоми роботи в текстовому редакторі: введення, редагування, 
форматування текстових документів, створення стилів і шаблонів бухгалтерських документів. Для 
ефективної роботи з текстовими документами необхідні спеціалізовані інформаційні технології: 

− створення електронних форм типових бухгалтерських бланків; 
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− підготовка документів, що містять структурований текст (розділи, параграфи і под., що часто 
використовуються для об'ємних видань типу річного звіту, книги); 

− тиражування масових документів методом їхнього злиття з джерелом; 
− робота з базами даних і ін. 

"Електронна таблиця Microsoft Excel" присвячена поглибленому вивченню базових інформаційних 
технологій електронних таблиць, що часто використовуються в практичній діяльності економістів, 
бухгалтерів, фінансистів [3]. 

Спеціальні інформаційні технології аналізу даних у Microsoft Excel на практичних прикладах 
демонструють застосування інформаційних технологій аналізу даних, включаючи моделювання 
економічних розрахунків, вирішення завдань "зворотного висновку", побудова сценаріїв для 
різноманітних розрахунків, вирішення завдань і под. 

Тут же подається опис структури й технології створення КСБО малих підприємств на базі 
електронної таблиці Microsoft Excel, типова структура робочої книги, описується технологія 
підготовки аркушів книги в частині нормативно-довідкової інформації (довідники, план рахунків, 
типові операції), ведення облікового регістру (наприклад, журнал господарських операцій), 
показуються інформаційні технології формування зведених облікових регістрів засобами Microsoft 
Excel. 

Частина курсу "Інформаційні системи в економіці" "Система управління базами даних MS Access" 
знайомить з основами проектування додатків (задач, запитів) і баз даних, інформаційними 
технологіями реляційних баз даних (БД). Розглядається комплекс взаємозалежних моделей даних, 
основи створення інтерфейсу користувача, підготовки об'єктів бази даних (таблиць, форм, звітів, 
запитів, макросів і програмних модулів). Розглядається приклад проектування й реалізації БД по 
обліку руху основних засобів. У викладанні матеріалу розділу зроблено акцент на обробці даних БД 
за допомогою запитів. 

Розвиток інформаційних технологій бухгалтерського обліку за останні роки йде все більш 
зростаючими темпами. Будь-який практикант чи економіст-бухгалтер працює на комп'ютері й не 
мислить без останнього своєї професійної діяльності [4]. Модернізація й зміна поколінь 
обчислювальної техніки, перехід на нові операційні системи, відновлення версій прикладних програм 
і под. є характерною рисою сучасної комп'ютеризації. На сьогоднішній день повсюдно 
впроваджуються комп'ютерні мережі (локальні, регіональні, глобальні), завдяки яким забезпечується 
обмежений доступ до ресурсів загальних мереж (баз даних, комп'ютерів, принтерів, факсів-модемів і 
ін.). Широке поширення Інтернету та його базових технологій по праву вважаються видатним 
досягненням світового рівня. Інформаційні технології, що використовуються, є показником 
"озброєності" управлінської праці, характеристикою потенційних можливостей системи управління. 
Ось чому останнім часом істотно зросли вимоги до комп'ютерної кваліфікації користувачів. 

За цих умов надзвичайно важливим є навчання користувачів саме базовим інформаційним 
технологіям, що є фундаментом для побудови комп'ютерних інформаційних систем будь-якого рівня 
складності. У якості базових інформаційних технологій виступають стандартні "бухгалтерські" 
інформаційні технології програм типу "1С: Підприємство", а також "офісні" інформаційні технології 
широко розповсюдженого програмного продукту фірми Microsoft – "MS Office". 

Вивчення комп'ютерних систем бухгалтерського обліку варто здійснювати на прикладі 
комплексних систем масштабу середнього підприємства типу "1С: Підприємство". Саме ці системи 
забезпечують вивчення універсальних бухгалтерських інформаційних технологій, включаючи 
введення і підготовку первинних документів, виконання облікових функцій, формування звітів, 
довідок і под. Інформаційні технології роботи з текстовими документами Microsoft Word легко 
застосовуються в будь-яких текстових редакторах, а також у бухгалтерських програмах, що 
підтримують створення документів. Інформаційні технології Microsoft Excel є основою для 
обчислень, збереження великих обсягів даних, інформаційного обміну з зовнішніми інформаційними 
системами, моделювання, аналізу, статистичної обробки даних і под. 

У корпоративних інформаційних системах, а також системах із розподіленою обробкою й 
збереженням даних Microsoft Excel виступає як стандартний додаток клієнта. Особливо варто 
звертути увагу на неправильну думцу про "достатність" для професійної діяльності бухгалтера 
арифметичних операцій. Природно, арифметику ніхто не скасує, але ідеологія обліку ґрунтується 
саме на аналізі й узагальненні облікових даних, їхньому прогнозі, для цього й необхідні методи 
математичного моделювання. Організація структурованих баз даних під управлінням СУБД Access, 
простота створення додатків на базі майстрів форм, звітів, запитів і ін. – усе це розширює можливості 
комп'ютерних систем. 

Частина друга курсу "Комп'ютерні інформаційні системи" присвячена загальним питанням 
побудови інформаційних систем підприємств, комп'ютерному бухгалтерському обліку, аналізу 
програмних засобів автоматизації бухгалтерського обліку. 

У розділі "Інформаційні системи підприємств" розглядаються: 
− загальна характеристика об'єкта комп'ютеризації (підприємства, організації) й системи 

управління, у тому числі типи організаційних структур, функціональна структура системи 
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управління, методи управління. Ці характеристики значною мірою визначають особливості 
створюваних інформаційних систем, впливають на склад, структуру та інформацію, що міститься в 
базах даних, застосовані технології збору, обробки, збереження і передачі інформації; 

− загальна характеристика інформаційної системи підприємства, склад і властивості основних 
компонентів інформаційних систем: інформація, інформаційні технології, організаційні одиниці, 
функціональна структура типової інформаційної системи підприємства; 

− класифікація інформаційних систем, особливості різних їх видів: інформаційна система 
оперативної обробки інформації OnLine Transactions Processing, інформаційна система підтримки 
рішень Decision Support Systems, інформаційні системи оперативного аналізу даних OnLine 
Analytical Processing; 

− методологія та зміст проектних робіт зі створення інформаційних систем, сучасні засоби 
проектування [5]. 
Дається загальна характеристика систем бухгалтерського обліку, визначення комп'ютерної 

системи бухгалтерського обліку (КСБО), розглядаються варіанти реалізації окремих компонентів 
КСБО. Зокрема, розглянуто підходи до реалізації в КСБО плану рахунків, що є моделлю 
бухгалтерського обліку, класифікація та кодування інформації, облікові регістри, система первинної 
облікової документації. Докладно розглядаються класифікатори інформації, що використовуються в 
бухгалтерському обліку. 

У цих же дисциплінах визначено основні напрямки комп'ютеризації бухгалтерського обліку, 
подано класифікацію програмних продуктів, розглянуто найбільш типові риси класів бухгалтерських 
програм: 

− "Ведення журналу господарських операцій і складання бухгалтерських звітів"; 
− "Інструментальні КСБО"; 
− "Інтегрована бухгалтерія для малих підприємств"; 
− "Комплексний бухгалтерський облік для середніх і великих підприємств"; 
− "Бухгалтерські системи в складі корпоративних інформаційних систем"; 
− "Комп'ютерні системи фінансового аналізу і бізнес планування"; 
− "Правові й інформаційно-довідкові системи і бази даних". 

Для полегшення рутинної бухгалтерської роботи за останні роки було написано чимало програм. 
Спочатку багато з них створювалися в середовищі MS DOS і були не позбавлені недоліків, 
обумовлених цією операційною системою, хоча не можна не визнати, що ці програми успішно 
розраховували зарплату, роздруковували розрахункові листки, формували оборотні відомості. 

Із появою операційної системи Windows відбувся стрибок у розвитку бухгалтерських пакетів. 
Інтерфейс Windows став інтуїтивно зрозумілий, тому будь-яка нова програма, написана для роботи в 
операційній системі Windows є легкою для розуміння. Ці програми добре набудовуються, а їхній 
зовнішній вигляд можна змінювати на свій смак. 

Комп'ютерні системи бухгалтерського обліку на базі "1С: Підприємство" містять опис 
інструментальної КСБО, що забезпечує комплексний бухгалтерський облік для середніх підприємств. 
Вибір цієї системи для вивчення обумовлений, головним чином, типовістю облікових функцій і 
засобів розробки їхньої комп'ютерної реалізації.  

Варто пам'ятати, що використання комп'ютерів у системі управління підприємством не самоціль, 
комп'ютери та пов'язані з ним програмні засоби й електронне подання інформації є "вторинними" 
стосовно функцій управління, алгоритмів і механізмів досягнення цілей управління. Засвоєння 
комп'ютерних систем бухгалтерського обліку вимагає цілісного уявлення про інформаційну систему 
підприємства, оцінку її стану, перспектив і тенденцій розвитку. Велика увага повинна приділятися 
вивченню об'єкта управління підприємства (організації) з позицій комп'ютеризації системи 
управління, відповідності інформаційних технологій вимогам завдань, що розв'язуються, вибору 
засобів розробки комп'ютерних систем. Важливо розуміти специфіку комп'ютерних систем 
бухгалтерського обліку, основу яких складає методологія бухгалтерського обліку й інформація, 
організована у вигляді системи електронних документів і баз даних. 

Використання комп'ютера в бухгалтерській практиці стало необхідністю. Фахівець, який не вміє 
працювати на комп'ютері, зараз навряд чи може розраховувати на успіх. 

На сьогоднішній день існує велика кількість різних бухгалтерських програм, програм фінансового 
аналізу й статистичного обліку. Всі вони мають свої переваги й свої недоліки. Програми, що надають 
більше можливостей для специфічних видів обліку, звичайно програють за рахунок зайвої 
перевантаженості деталями. Інші програми простіші і доступніші в роботі, але якихось функцій при 
роботі може не вистачати. Найчастіше вибір програмного забезпечення залежить від конкретних 
завдань, що мають бути вирішені. Кожен фахівець оформляє платіжні документи, прибуткові й 
видаткові касові ордери, але бухгалтерія виробничого підприємства, де потрібно вести облік 
надходження та руху товарів і матеріалів, виписувати рахунки-фактури і вести книги продажів і 
покупок, значно відрізняється від бухгалтерії державної установи, де всі ці функції швидше за все 
будуть зайвими. 
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Основа всіх бухгалтерських програма одна: всі вони побудовані на принципі подвійного запису, 
що застосовується в бухгалтерському обліку. Джерела такого ведення бухгалтерії походять від 
францисканського ченця математика Луці Пачолі, який жив у XV столітті (1445-1517). Неодмінними 
елементами бухгалтерії є баланс, рахунки і подвійний запис. Ці ж елементи використовуються й у 
бухгалтерських програмах. 

Насьогодні практично всі програми бухгалтерського обліку адаптовані до операційного 
середовища Windows. Для успішного використання цих програм необхідно мати не лише навички 
роботи на комп'ютері, але й певні знання про операційну систему Windows. 

Таким чином, розвиток комп'ютерних систем бухгалтерського обліку та систем фінансового 
планування відбувається в декількох напрямках. 

У першу чергу, це подальший розвиток облікових функцій і складу бухгалтерських завдань, що 
розв'язуються, розвиток моделей комп'ютерного бухгалтерського обліку (в тому числі й системи 
обліку міжнародного рівня). 

По-друге, удосконалюється інтерфейс кінцевого користувача; підвищується стійкість і 
захищеність комп'ютерних систем бухгалтерського обліку. Як і будь-який інструментарій, 
комп'ютерна система бухгалтерського обліку повинна бути "зручною", технологічною під час 
використання. 

По-третє, комп'ютерні системи бухгалтерського обліку ще більше набудовуються на специфіку 
об'єкта управління, тому, як видно, буде йти подальше їхнє "розшарування" на класи: 

− корпоративні системи бухгалтерського обліку; 
− бухгалтерські системи обліку масштабу середнього підприємства; 
− бухгалтерські системи обліку підприємств малого бізнесу. 

По-четверте, в складі комп'ютерних систем бухгалтерського обліку з'являється функціональний 
компонент, що підтримує комп'ютерне моделювання, прогнозування та прийняття рішень, у тому 
числі в області аудиту. 

По-п'яте, розвивається створення комп'ютерних систем бухгалтерського обліку на базі засобів 
CASE-технологій, ріст консультаційних послуг типу "управлінського консалтингу". 

Таким чином, це дослідження показує, що підготовка сучасних економістів неможлива без 
використання інформаційних технологій повсюдно. Причому, в процесі навчання у вузах 
використовується: спеціалізоване програмне забезпечення, що відповідає особливостям майбутньої 
спеціальності; програмне забезпечення "загального призначення"; програмні засоби для організації 
навчального процесу. 

Результати аналізу курсів навчання на економічних факультетах показали, що сучасне професійне 
навчання майбутніх економістів в області комп’ютерних технологій включає вивчення 
інформаційних технологій Microsoft Office для використання в комп’ютерних системах 
бухгалтерського обліку; загальних питань побудови інформаційних систем підприємств, 
комп’ютерного бухгалтерського обліку, аналіз програмних засобів автоматизації бухгалтерського 
обліку.  
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экономическом заведении. 

В статье исследованы и раскрыты профессиональные программные средства, которые 
используются в высших учебных заведениях. Определены направления развития компьютерных 

систем бухгалтерского учета и систем финансового планирования. 

Petl’ovana L.L. The professional computer means, used in higher economic establishments. 
The professional computer means, used in higher educational establishments are investigated in this article. 
The directions of computer systems’ development in accountancy and in finance planning are determined. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ 
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ 

У  статті розглянуто організацію навчального процесу в системі дистанційної освіти Великої 
Британії. Визначено роль інформаційно-комп’ютерних технологій та спосіб побудови процесу 
навчання, його технологічні засоби, дидактичне забезпечення та методика. Особлива увага 

акцентується на створенні навчального середовища цієї системи. 

Сучасний етап інформатизації суспільства не можна уявити без уведення комп’ютерних 
технологій у всі ланки системи освіти, навчальні заклади та органи управління У національній 
доктрині розвитку освіти в ХХІ столітті зазначено, що пріоритетом розвитку освіти є впровадження 
сучасних інформаційних технологій, які забезпечують доступ до мережі високоякісних баз даних, 
розширюють можливості до сприйняття складної інформації. Це здійснюється шляхом побудови 
індивідуальних навчальних програм різних рівнів складності, залежно від конкретних потреб, 
використання можливостей Інтернету, впровадження дистанційного навчання, випуску електронних 
підручників.  

Прагнення України стати повноправним членом Європейської спільноти у всіх сферах суспільно-
політичного життя спонукає фахівців до вивчення вітчизняного та зарубіжного освітнього досвіду. 
Вітчизняними науковцями досліджуються проблеми наукового забезпечення дистанційної 
професійної освіти (В.Е. Биков, Н.І. Михальченко, Л.А. Лещенко); організаційно-педагогічні основи 
дистанційної освіти за кордоном та в Україні (В. Олійник, Н. Корсунська, М. Танась, П. Таланчук, 
В. Шейко, О. Третяк), місце Інтернету в сучасному суспільстві, психолого-педагогічні аспекти й 
технології створення дистанційного курсу (В.Н. Кухаренко, Т.О. Олійник, Е.В. Рибалко, 
Н.Г. Сиротенко, А.Т. Петренко), можливості та перспективи дистанційного навчання у вищих 
навчальних закладах України та за кордоном (Р. Гуревич, В. Жульківська, Т. Гусак, І. Клименко). 

Розробкам дистанційного навчання (ДН) в зарубіжних країнах приділяється також належна увага в 
педагогічній теорії та практиці, зокрема, проблемам сучасного стану та перспективам розвитку ДН 
(Дж. Андерсон, Ст. Віллер, Т. Эдвард, Р. Клінг), педагогічному та інформаційному забезпеченню 
(Н. Левинський, Дж. Мюллер, Дж. О’роурке, Д. Парріш, Р. Філіпс, Н. Хара). Тому дослідження 
становлення та розвитку системи дистанційної освіти у Великій Британії, яке зумовлено її традиціями 
і високоякісними показниками в галузі освіти, а також широким визнанням ідей британської школи 
дистанційного навчання, має перспективний характер. 

У Великій Британії отримала національна стратегія щодо інформаційно-комунікаційних 
технологій, яка передбачала розвиток здатності вмілого та гнучкого їх використання, а також 
вироблення відповідних знань і умінь у навчальному процесі. Такий спосіб побудови процесу 
навчання потребує від студентів опанування набором специфічних умінь, серед яких найбільш 
важливими є: 

− використання інформаційних джерел; 
− аналізу та інтерпретації отриманої інформації; 
− образного й гнучкого використання технологій; 
− аргументованого опрацьовування інформації; 
− критичного судження; 
− творчого мислення; 
− приймати рішення; 
− робити огляд, модифікувати й оцінювати роботу.  

Такий підхід надав можливість створити базис та дидактичне підґрунтя для модифікованого та 
інтегрованого застосування дистанційного навчання в системі вищої освіти Великобританії. 
Технологія ДН містить сукупність методів, форм і засобів взаємодії зі студентами в процесі 
самостійного, але контрольованого засвоєння визначеного масиву знань та потребує ретельної 
розробки кожної складової (рис.1). 

Важливе місце в системі дистанційного навчання займають технологічні засоби, які є основою 
інформаційних технологій. До них можна віднести: 

− друковані видання; 
− електронні видання та посібники;  
− комп’ютерні навчальні системи; 
− мультімедійний комплекс; 
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− аудіо- та відео навчальні матеріали; 
− система тестування; 
− мережева Web-версія курсу. 

 
 
 

 
 

 
 
 

Рис.1 Організація навчального процесу в системі дистанційної освіти Британії. 
 

Друковані видання (традиційні підручники, навчально-методичні посібники тощо) широко 
використовуються в системах дистанційної освіти (ДО), але на сучасному рівні розвитку 
телекомунікаційних технологій перевага надається електронним виданням, які являють собою 
електронний варіант друкованих навчальних матеріалів. Вони мають ряд переваг: компактність 
збереження в пам’яті комп’ютера або на зовнішньому магнітному носії, можливість оперативного 
внесення змін і передачі на великі відстані електронною поштою. Крім того, електронне видання 
можна легко перенести на паперовий носій. Розробка дидактичних електронних матеріалів для 
організації дистанційного навчання має свої особливості та створюється за такими принципами: 

− навчальні посібники повинні бути складені таким чином, щоб мінімізувати звернення 
студента до додаткової навчальної інформації; 

− необхідно додати інструкції щодо вивчення матеріалу й організації самостійної роботи; 
− обов’язковими елементами в навчальному посібнику повинні бути контрольні тести, 

тлумачні словники, тести для самостійної перевірки знань з відповідями, тренувальні вправи. 
Навчальний процес ДО має традиційну основу, ґрунтується на загально-дидактичних, але 

потребує виділення ряду притаманних цій системі принципів: інтерактивності, ідентифікації, 
педагогічної доцільності застосування нових інформаційних технологій, регламенту навчання, 
забезпечення відкритості й гнучкості навчання, комплексності, доступності, модульності. 

У цілісній структурі дистанційного навчання можна виділити два достатньо самостійних напрями, 
які при потребі використовуються також і в комплексі (рис.2). 

 

 
 

Рис.2. Специфіка побудови навчального процесу в системі ДН. 
 

Сутністю асинхронного навчання є те, що віддалений студент, оснащений пакетом інформаційних 
засобів, накопичує знання, виробляє уміння й навички, а навчальний заклад періодично контролює 
кількість та якість засвоєного матеріалу. При такому підході слухач сам визначає темп і час навчання, 
може самостійно обирати носії інформації, виконувати завдання відповідно до аудиторної програми 
або за індивідуальним планом, а потім передавати виконану роботу тьютору для оцінювання. 

Синхронне навчання полягає в тому, що умовний клас або група в синхронній взаємодії з 
тьютором користуються інформаційною базою та пристроєм, що виконує тестування. Під час 
застосування такої моделі слухачі та викладачі спілкуються в режимі реального часу через віртуальні 
аудиторії, використовуючи й поєднуючи різні методи передавання інформації. Зміст навчальних 
дисциплін поділяється на масиви, що містять основні матеріали та поняття з підручників, статей, 
монографій, та будується за гіпертекстовими технологіями з доданими відео лекціями [1]. 

Для забезпечення більшої ефективності пропонується комплекс адаптованих до системи 
дистанційного навчання дидактичних прийомів, які застосовуються в британській педагогіці вищої 
школи: 

− забезпечення навчання інформаційними технологіями; 
− поєднання аудиторних і поза аудиторних занять в єдиний комплекс; 
− системний аналіз та оцінювання; 
− методологія та методика науково-дослідного пошуку; 
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− проведення наукових конференцій; 
− пошук та засвоєння інноваційних ідей. 

Основною рисою методики дистанційної освіти є створення навчально-інформаційного 
середовища, що включає комп’ютерні інформаційні джерела, електронні бібліотеки, відео- і аудіо- 
теки, книги й навчальні посібники. Складовою частиною такої системи є слухачі та викладачі, які 
взаємодіють один з одним за допомогою сучасних телекомунікаційних засобів. Таке навчальне 
середовище надає унікальні можливості особам, що навчаються, отримати знання як самостійно так і 
під керівництвом персональних тьюторів, які закріплюються за кожним студентом та здійснюють 
науково-методичну допомогу на всіх етапах самостійної роботи. Вони пропонують конкретний 
навчальний план і мають можливість спостерігати за процесом роботи студента з навчальним 
матеріалом, контролювати хід виконання лабораторних робіт, втручатися у процес навчання, а також 
призначати додаткові тести, змінюючи при необхідності умови складання іспитів.  

Тьютори, як правило, підключають різні комп’ютерні тренажери й дистанційно використовують їх 
для отримання споживачем освітніх послуг, практичних навичок роботи. Вони формують і 
розподіляють навчальний матеріал на масиви (кейси) – систему носіїв інформації, призначену для 
вирішення сукупності дидактичних задач. У традиційному навчальному процесі до них належать: 
слайд, запис на дошці, плакат, кінофільм, відеофільм, підручник і, нарешті, слово викладача. 
Вищевказаний кейс навчання дозволяє: 

− диференціювати процес навчання; 
− індивідуалізувати навчання; 
− контролювати помилки зі зворотнім зв’язком; 
− здійснювати самоконтроль і самокорекцію навчальної діяльності; 
− вивільнити навчальний час за рахунок виконання комп’ютером трудомістких та рутинних 

обчислювальних робіт; 
− здійснювати візуалізацію навчального матеріалу; 
− моделювати й імітувати дослідження процесів або явищ; 
− проводити лабораторні роботи з імітацією на комп’ютері реального експерименту; 
− формувати вміння приймати оптимальне рішення в різних ситуаціях [2]. 

Дистанційна освіта у Великій Британії стала найпрогресивнішою технологією відкритої освіти, 
однією з переваг якої є те, що в цій системі можна розмістити будь-який курс, будь-яку навчальну 
програму та здійснювати дистанційне навчання через Інтернет практично у всіх сферах діяльності 
людини. У процесі роботи над курсом студент має можливість обмінюватись електронною поштою як 
із тьютором, так і з іншими студентами. І хоча групи слухачів є віртуальними, такими, що існують 
тільки в Інтернеті, вони зберігають всі ознаки реальних, надаючи студентам можливість 
консультуватися з тьютором, спілкуватися один з одним й обмінюватись досвідом. Дослідження 
становлення, розвитку та застосування таких технологій дистанційного навчання у Великій Британії, 
на наш погляд, відкриває великі перспективи для оновлення системи освіти вищої школи України. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

1. About the OU: How does distance learning work at the OU. http://www.open.ac.uk/new/what-is-the-ou.shtml. 
2. Kaye A. R. Computer mediated communication and distance education // Mason and Kaye Mindweave: 

Communication, computers and distance education.  Oxford: Pergamon Press, 1989. – P. 50-62. 
 

Матеріал надійшов до редакції 20.11.2006. 

Статкевич А.Г. Информационно-компьютерные технологии в системе дистанционного 
обучения Великобритании. 
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Особенное внимание акцентируется на создании учебно-информационной среды данной системы. 
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ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ 
МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ 

У статті проаналізовані дослідження українських учених щодо формування культури професійного 
спілкування майбутніх менеджерів. Розкрито суть авторської тренінгової програми та особливості 

діяльності майбутніх менеджерів на одному з етапів тренінгу. Наведено вправи на розвиток у 
майбутніх менеджерів координації рухів, упевненості в собі, вмінь викликати в себе робоче 

самопочуття. Подано приклад ділової гри та аналіз її  результатів. 

Досягнення високих рівнів сформованості знань та професійних умінь у студентів значною мірою 
обумовлюється використанням сучасних методів навчання. Тому з метою оволодіння майбутніми 
менеджерами культурою професійного спілкування нами була розроблена спеціальна тренінгова 
програма, що впроваджена в навчальний процес у Київському національному економічному 
університеті. Як свідчать результати аналізу наукових досліджень (І.І. Комарова, Т.В. Іванова, 
С.О. Рябушко, Р.М. Фатихова, В.А. Лівенцова), з метою формування культури професійного 
спілкування використовувалися такі активні методи навчання: моделювання та аналіз конкретних 
ситуацій спілкування, психотехнічні вправи, структуровані та спонтанні групові дискусії, ділові та 
рольові гри, тренінги. 

Так, у дисертаційному дослідженні І.І. Комарової описане поетапне формування культури 
педагогічного спілкування. Розроблена дослідницею програма передбачала проведення лекційних та 
семінарських занять із питань діагностики стильових особливостей педагогічного спілкування; 
індивідуально-консультаційну роботу; моделювання та аналіз конкретних ситуацій педагогічного 
спілкування; психолого-педагогічні задачі; структуровані та спонтанні групові дискусії, спрямовані 
на обговорення та корекцію ціннісних орієнтацій і способів педагогічного спілкування; сюжетно-
рольові ігри; психотехнічні вправи; читання та обговорення наукової літератури та літератури з 
проблем педагогічного спілкування [1: 12]. 

Т. Іванова вважає за доцільне використовувати наступні технології: 
– навчання в діяльності (безпосереднє включення студентів у процес реальної професійної 

діяльності); 
–  научіння (освоєння предметної інформації); 
– ігри (особливий вид антропотехніки, що передбачає оволодіння різними компонентами 

професійної майстерності в ситуації, яка містить елементи умовності) та тренінги [2]. 
Програма формування культури педагогічного спілкування в дослідженні Р.М. Фатихової включає 

три послідовні взаємодоповнюючі та взаємообумовлені етапи. Так, основними технологіями, що 
застосовувалися на першому етапі, були наступні: діагностика, консультування, методи активного 
соціально-психологічного навчання. На другому етапі формування цієї культури використовувалися 
діагностика, виконання індивідуальних завдань, консультування. Виконання завдань третього з 
визначених Р.М. Фатиховою етапів у оволодінні досліджуваною культурою забезпечувалось 
технологіями діагностики й тренінгами спілкування [3: 129]. 

Експериментальна методика формування і вдосконалення культури професійного спілкування 
майбутніх менеджерів у дослідженні В.А. Лівенцової включає комплекс організаційних форм і 
методів комунікативної підготовки (лекційні та семінарські заняття, практичні заняття з питань 
діагностики стильових особливостей професійного спілкування, індивідуально-консультаційна 
робота, моделювання та аналіз конкретних ситуацій професійного спілкування, структуровані та 
спонтанні групові дискусії, сюжетно-рольові та ділові ігри, психотехнічні вправи, читання та 
обговорення наукової та науково-популярної літератури з проблем професійного спілкування). 

Розроблена нами тренінгова програма суттєво відрізняється від існуючих підходів до формування 
культури професійного спілкування в майбутніх спеціалістів. Ця відмінність, перш за все, 
обумовлюється вирізненням у структурі культури професійного спілкування менеджера як 
структурних (комунікативний, перцептивний, інтерактивний), так і функціональних компонентів, що 
визначають змістовий аспект тренінгових занять. 

Водночас у запропонованій тренінговій програмі, яка реалізується під час вивчення курсу 
"Комунікативні процеси у навчанні", вирізняється три етапи діяльності студентів, кожен із цих етапів 
має свою відповідну мету та завдання. 

Так, перший етап розробленого нами тренінгу, підготовчий, передбачав вирішення наступних 
завдань: 
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− формування в майбутніх менеджерів потреби в удосконаленні культури професійного 
спілкування; 

− освоєння ними умінь психотехніки; 
− оволодіння майбутніми менеджерами технікою мовлення; 
− оволодіння ними культурою ділового мовлення; 
− освоєння діалогу як організаційного принципу комунікативної діяльності в управлінні; 
− оволодіння психологічною технікою переконуючого впливу в професійному спілкуванні 

менеджера. 
Другий етап тренінгу з формування культури професійного спілкування в майбутніх менеджерів 

характеризували такі завдання: 
− розвиток у студентів умінь сприймання та розуміння інших людей; 
− оволодіння ними атракцією в управлінському спілкуванні; 
− формування в майбутніх менеджерів умінь використовувати невербальні засоби спілкування; 
− оволодіння ними методикою активного слухання в діловому спілкуванні; 
− оволодіння студентами етикою ділового спілкування. 

Третій етап формування досліджуваного виду культури професійного спілкування безпосередньо 
пов'язаний з оволодінням її компонентами. 

Вирізнення вказаних завдань обумовлюється результатами аналізу наукових досліджень та 
багаторічним досвідом експериментальної роботи, яка проводилась у Київському національному 
економічному університеті. 

Розкриємо суттєві особливості діяльності майбутніх менеджерів на першому із вказаних етапів. 
Так, вирішення першого із завдань слід пов'язувати з діяльністю студентів протягом усього етапу 

навчання. Говорячи про освоєння студентами умінь психотехніки, зазначимо, що вони лежать в 
основі професійної діяльності керівника й певною мірою визначають рівень культури їх професійного 
спілкування. 

Як відомо, психотехніка з метою підвищення ефективності передбачає використання досягнень 
психологічної науки В різних галузях людської діяльності. Є.В. Руденський визначає психотехніку як 
систему взаємопов'язаних операцій, що спрямовані на зміну станів, мотивацій, настанов особистості, 
на яку здійснюється вплив [4: 8]. 

До аспектів психотехніки, які мають безпосереднє відношення до управлінського спілкування, 
слід віднести: 

− управління менеджером своїм психічним станом та створення робочого самопочуття; 
− розвиток уваги і зосередженості на потрібному об'єкті; 
− розвиток уяви й використання її в управлінському спілкуванні. 

З метою формування в майбутніх менеджерів умінь управляти своїм психічним станом та 
створювати робоче самопочуття, у першу чергу, їм пропонувалося виконання вправ на релаксацію. 
Нагадаємо, що релаксація – стан спокою, розслабленості, що виникає в суб'єктів внаслідок зняття 
напруження. Релаксація може бути мимовільною (розслаблення під час засинання) і довільною, що 
викликається шляхом прийняття спокійної пози, уявлення станів, які зазвичай відповідають спокою, 
розслаблення м'язів. 

Далі майбутні менеджери під керівництвом викладача переходять до вправ на формування вмінь 
управляти своїм фізичним станом, які знайшли глибоке розкриття в театральній педагогіці. 

Нагадаємо, що вміння аналізувати свій фізичний стан та управляти ним – один із важливих 
факторів у діяльності менеджера. Як відомо, у стані фізичної напруги часто допускається багато 
помилок (невиразність професійного мовлення; порушення його темпу та логіки викладу матеріалу; 
скутість рухів, жестів, невиразність міміки), що ніяк не суміщається з культурою професійного 
спілкування менеджера. Вказані помилки найбільш притаманні майбутнім менеджерам та тим, хто 
недавно почав свою трудову діяльність. 

Тому ми вважали за доцільне запропонувати студентам цикл вправ на подолання "м'язових 
затисків" та формування техніки управління своїм фізичним "Я". 

Далі, у зв'язку з поставленим завданням, виконуються вправи на розвиток у майбутніх менеджерів 
координації рухів, що важливо для уникнення "м'язових затисків". Наведемо приклад однієї із таких 
вправ. 

Так, викладач визначає порядок рухів студентів в аудиторії у той час, коли вони співають якусь 
пісню. Наприклад: 1) швидко встати й повільно обійти стілець, зупинитись біля його спинки – на три 
перші рядки пісні; 2) зупинившись, проспівати два наступні рядки; 3) перенести стілець в умовне 
місце, зупинитись – на три рядки; 4) не рухаючись проспівати рядок; 5) стати на стілець і повільно 
випрямитись на один рядок; 6) швидко залишити стілець у паузі між рядками; 7) стоячи проспівати 
два рядки; 8) швидко перенести стілець на попереднє місце на початку рядка; 9) повільно обійти 
стілець і сісти (протягом виконання чотирьох рядків пісні) [5: 73]. 
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Після проведення цього етапу тренінгу студентам пропонуються вправи на формування 
впевненості в собі. Перед кожним учасником тренінгової групи ставиться завдання продемонструвати 
певні поведінкові реакції, а саме: невпевненість у собі, впевненість у своїх діях, агресивність у 
якихось гіпотетичних ситуаціях. Підкреслимо, що кожному студенту пропонується якась ситуація, 
відмінна від тих, у які були поставлені інші студенти. Закінчується виконання цих вправ аналізом 
поведінки та відчуттів студентів під час демонстрації вказаних поведінкових реакцій. 

Далі здійснюється перехід до виконання циклу вправ на формування в майбутніх менеджерів 
умінь викликати в себе робоче самопочуття. 

Наступне завдання першого етапу тренінгу для майбутніх менеджерів – формування в них техніки 
мовлення, що передбачає оволодіння фонаційним диханням, голосом, дикцією. Так, під час роботи 
над фонаційним диханням студенти орієнтуються на такі його характеристики: 

− активність, яка пов'язана з тим, що дихання є енергетичною базою мовлення; 
− організований видих (потік повітря, що "фокусується" в одній точці); 
− розподілення видиху – уміння усвідомлено ділити весь об'єм повітря, що видихається, на 

рівномірні відрізки (порції); 
− добір повітря в процесі мовлення. 

Водночас проходило оволодіння майбутніми менеджерами основними якостями їх професійного 
голосу (гучність, милозвучність, леткість, шумостійкість, адаптивність, витривалість, сугестивність). 
Формування фонаційного дихання та професійного голосу в майбутніх менеджерів забезпечувало їх 
роботу над чіткістю у вимові слів, складів і звуків. 

Із метою формування в студентів техніки мовлення під час тренінгових занять використовувались 
вправи, які були апробовані у вищих навчальних закладах та описані в дисертаційних дослідженнях 
В.Ц. Абрамяна, М.М. Барахтяна, Р.І. Короткової та інших. 

Далі здійснювався перехід до оволодіння майбутніми менеджерами культурою ділового мовлення. 
Відповідно до дисертаційного дослідження Т.П. Рукас, структура цієї культури має наступні 
компоненти: 

− мовна правильність, що передбачає знання й дотримання мовцем прийнятих у сучасній мові 
суспільно-мовних норм (орфоепічних, лексичних, граматичних, стилістичних тощо); 

− мовна майстерність, яка визначається багатством активного словника носія мови, його 
вмінням вибрати з визначених варіантів найточніший у семантичному, стилістичному, 
експресивному відношенні, що відповідає комунікативним намірам мовця; 

− мовна свідомість – стійке прагнення мовця до вдосконалення власного мовлення [6: 49-50]. 
Водночас дослідниця в культурі ділового мовлення виділяє й певні функціональні компоненти, 

реалізація яких забезпечується комплексом умінь, якими, на нашу думку, повинні оволодіти майбутні 
менеджери в процесі тренінгових занять, а саме: 

− організаторські (організовувати процес спілкування, спираючись на знання ситуації, мотиву 
та мети спілкування, правильне розуміння партнера, встановлення контакту, викликати та 
підтримувати інтерес до процесу спілкування); 

− інформативні (викладати матеріал за темою спілкування в монологічній або діалогічній 
формі, узгоджуючи інформативну насиченість повідомлення з доступним для адресата лексичним 
матеріалом, синтаксичними конструкціями, інтонаційним оформленням); 

− перцептивні (уміння словом і ділом впливати на партнерів, переконувати їх, схиляти до свого 
погляду); 

− контрольно-стимулюючі (оцінювання діяльності комунікантів на кожному етапі спілкування 
в такій формі, що сприяє прагненню до подальшого спілкування, а також самооцінка, аналіз власної 
мовленнєвої діяльності) [6: 50-51]. 
Ці вміння, як підкреслює дослідниця, взаємодіють в акті ділового спілкування, забезпечуючи 

здатність спеціаліста до спілкування [6: 51]. 
Значну роль у формуванні вказаних умінь у майбутніх менеджерів відіграла спеціально 

розроблена нами лінгвістична ділова гра "Переговори". Водночас підкреслимо, що ця гра 
проводилася після спеціальної роботи з оволодіння майбутніми менеджерами такими 
комунікативними якостями мовлення, як правильність, точність, логічність, багатство, доцільність, 
виразність. 

Вказана ділова гра мала наступні цілі: 
1. Оволодіння діловим мовленням. Активізація вмінь використання професійної лексики. 
2. Навчання мовленнєвому спілкуванню. Активізація вмінь діалогічного мовлення. 
Під час розробки структури ділової гри "Переговори" було доцільним, на нашу думку, виходити з 

відповідних рекомендацій, що розміщені в літературі [7: 138-144]. 
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Вказана гра проводилася в двох експериментальних групах студентів економічного університету. 
Розподіл ролей відбувався за рішенням викладача (на основі його уявлення про ділові та особистісні 
якості студентів). 

Після проведення лінгвістичної ділової гри "Переговори" компетентні судді визначали рівні 
сформованості в майбутніх менеджерів комплексу вмінь (організаторські, інформативні, перцептивні, 
контрольно-стимулюючі, змістові аспекти яких розглядалися відповідно до дослідження Т.П. Рукас) 
[6]. 

Закінчувався перший етап тренінгу з формування культури професійного спілкування в майбутніх 
менеджерів розробкою та проведенням переконувального впливу керівника на підлеглого. 

Під час формування в студентів умінь здійснювати вказаний вплив на інших доцільно було б 
керуватися висновком про те, що психотехніка цього впливу зосереджується на пізнавальному 
компоненті настанови [5: 166]. Цей компонент є системою індивідуально освоєних людиною 
соціальних знань. 

З огляду на завдання нашого тренінгу вказаний вплив слід розглядати як систему свідомого й 
організованого впливу на пізнавальний компонент настанови шляхом передачі певної інформації. З 
трьох шляхів розробки психотехніки цього впливу (теорія відповідності предмета, настанови джерелу 
інформації, теорія рівноваги емоційного й інтелектуального компонентів настанови, теорія 
когнітивного дисонансу) нами було обрано перший із них. 

У процесі розробки переконувального впливу, студенти брали до уваги умови його ефективності, 
а саме: 

− врахування інформаційного фонду пізнавального компонента настанови партнера зі 
спілкування; 

− наявність навичок управління увагою партнера зі спілкування; 
− сформованість умінь відключати партнера від його власних думок; 
− наявність адекватних ситуації систем передачі переконувальної інформації; 
− хороший темпоритм організації переконувального впливу; 
− підкріплення інформаційного процесу експресивними засобами впливу; 
− логічна організація фактів і побудови причинно-наслідкових зв'язків в інформаційному 

процесі переконувального впливу. 
Подальші теоретичні положення розробки та організації переконувального впливу знайшли 

відображення в діловій грі, яка була запропонована майбутнім менеджерам. 
Так, у першому семестрі 2005-2006 навчального року ми запропонували студентам третього курсу 

факультету "Маркетинг" спеціальність "Управління персоналом" взяти участь у рольовій грі на тему 
"Надання страхових послуг". Мета рольової гри була наступна: здійснення переконувального впливу 
керівника на підлеглого. Вказана мета вимагала виконання наступних завдань, які стояли перед 
керівником: 

1. Побудувати переконувальний вплив з урахуванням пізнавального компонента настанови. 
2. Продумати методи відключення партнера від його власних думок. 
3. Актуалізувати власну систему передачі переконувальної інформації. 
4. Відпрацювати експресивні методи впливу на підлеглих. 

Хід гри. 
Завдання: 
У результаті маркетингового дослідження страхова компанія отримала інформацію про 

необхідність надання комплексу страхових послуг дитячому садку з урахуванням специфіки 
установи. Перед менеджером страхової компанії стоїть завдання здійснити такий переконувальний 
вплив на підлеглих (юрист, бухгалтер, спеціаліст зі страхування, андеррайтер, актуарій), який 
упевнить їх у необхідності і доцільності надати страхові послуги вказаній організації. Так, юрист 
повинен оформити договір страхування, бухгалтер – підготувати платіжні документи, спеціаліст зі 
страхування розробляє умови страхування, андеррайтер готує комплексну програму страхування з 
урахуванням об'єктів та умов страхування, актуарій розраховує страхові тарифи відповідно до умов 
страхування. 

З огляду на викладене, студенти, які будуть виступати у ролі менеджера, одержують завдання 
розробити переконувальний вплив на підлеглих. Наведемо приклади вказаних розробок. 

Так, Ігор К. запропонував наступний змістовий аспект свого переконувального впливу: "Наша 
компанія повинна надати комплексні страхові послуги дитячій установі, а саме – страхування майна 
дитячого садка, страхування працівників та дітей на випадок захворювання та нещасного випадку. 
Така програма буде мати велике соціальне значення, оскільки страхування дітей, як майбутнього 
нашої країни, здатне підтвердити сутність страхування як соціального захисту та підтримки 
страхувальників, це по-перше. А по-друге – саме наша компанія буде починати формувати позитивну 
страхову психологію в батьків дітей, що є вихованцями цієї дитячої установи, щодо сприйняття 
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страхування як соціальної гарантії та захисту від можливих складних непередбачуваних життєвих 
ситуацій". 

Оля П. запропонувала такий змістовий аспект свого переконувального впливу: "Наша компанія 
повинна надати комплексні страхові послуги дитячій установі, а саме – страхування майна дитячого 
садка, страхування працівників та дітей на випадок захворювання та нещасного випадку і 
використати таку послугу як важливий інформаційний привід для реклами страхової компанії. Адже 
коли ми будемо рекламувати своє страхове товариство, яке надає відповідні страхові послуги, то така 
рекламна інформація потребуватиме додаткових коштів. І навпаки, коли ми повідомимо 
громадськість нашого міста про реалізований компанією страховий захист для дитячого садка, то така 
інформація, як правило, публікується в пресі безкоштовно. Тобто, від страхової програми ми будемо 
мати подвійний ефект – страхування та реклама нашої фірми". 

Після цього змістовий аспект кожного виступу був проаналізований. Студентська аудиторія 
дійшла до висновку, що виступ Олі П. не відповідав настановам партнерів зі спілкування (юрист, 
бухгалтер, спеціаліст зі страхування, андеррайтер, актуарій). Ця невідповідність обумовлювалася 
наступним: 

− використанням страхування як засобу для реклами; 
− намагання вбачати у страхуванні лише отримання прибутку. 

Далі студенти під час проведення практичного заняття моделювали переконувальний вплив, який 
розробив кожний учасник. Виступ майбутніх менеджерів аналізувався за спеціальною схемою. Аналіз 
здійснювали студенти групи, які виступали в ролі експертів. 

Так, під час оцінювання мовлення майбутніх менеджерів аналізувалося наступне: 
− рівень володіння технікою мовлення; 
− рівень володіння засобами інтонаційної виразності; 
− рівень володіння комунікативними якостями мовлення (ясність, точність, виразність, 

образність, доступність, емоційність). 
Оцінювалася також майстерність використання невербальних засобів спілкування, а саме: 

− уміння володіти мімікою; 
− доцільність використання жестів; 
− уміння використовувати простір і час у професійному спілкуванні. 

Проведення переконувального впливу на аудиторію обов'язково передбачало управління її 
увагою. Тому експерти аналізували вміння майбутніх менеджерів використовувати метод "питання – 
відповідь", а також уміння викликати в іншої людини бажання (потребу) подати інформацію. 

З огляду на викладене, експерти визначили рівень умінь майбутніх менеджерів у проведенні 
переконувального впливу на підлеглих. 

Водночас у результаті здійсненого аналізу виступів студентів було встановлено наступне: 
1. Запропоновані в процесі проведення тренінгу навчальні вправи сприяли розвитку професійного 

мовлення в майбутніх менеджерів (володіння засобами інтонаційної виразності). Мовлення багатьох 
студентів характеризувалось ясністю, точністю, виразністю, образністю. Більшість студентів доцільно 
використовували невербальні засоби спілкування в поєднанні з професійним мовленням. Майбутні 
менеджери оволоділи вміннями складати розповіді та подавати їх аудиторії. 

2. У той же час виклад інформації не характеризувався доступністю мовлення, повідомленням 
інколи бракувало точності у викладенні позиції автора та її аргументованості. Результати аналізу 
мовленнєвої діяльності майбутніх менеджерів показали, що деякі студенти погано володіють 
технікою мовлення, а саме – діафрагмально-реберним диханням та технікою голосоутворення. Ці 
недоліки вимагали повернення до виконання вправ на оволодіння діафрагмально-реберним диханням, 
професійним голосом та дикцією. Водночас студенти не завжди можуть використовувати техніку 
"зняття" фізичного та психічного напруження. Інколи мовцям бракувало досвіду самоконтролю над 
своїм голосовим апаратом під час мовлення, що не давало можливості його розслабляти та приводити 
до робочого стану. 

3. Під час проведення переконувального впливу студенти активно використовували засоби 
невербального спілкування, але їм не завжди вдавалося враховувати особливості конкретної ситуації 
та налаштовувати себе на спілкування з аудиторією. Майбутнім менеджерам не завжди вдавалось 
завоювати ініціативу в спілкуванні та підкріпити її невербальними засобами спілкування. 

Викладені матеріали впевнили в доцільності використання спеціально підготовленої тренінгової 
програми для формування культури професійного спілкування менеджерів. Результати формуючого 
експерименту показали, що значна кількість студентів оволоділи середнім та високим рівнями 
сформованості досліджуваного виду професійної культури. 

Подальший науковий пошук із проблеми формування культури професійного спілкування 
майбутніх менеджерів, на нашу думку, слід пов'язувати з розробкою таких активних методів 
навчання, як ділові ігри та дискусії. Такий підхід до навчання дасть можливість студенту 
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економічного закладу вищої освіти реалізувати свою власну програму з оволодіння досліджуваним 
видом професійної культури. 
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Волошина А.П. Способы формирования культуры профессионального общения 
будущих менеджеров. 

В статье проанализированы исследования украинских ученых в сфере формирования культуры 
профессионального общения будущих менеджеров. Раскрыта суть авторской тренинговой 
программы и особенности деятельности будущих менеджеров на одном из этапов тренинга. 
Приведены примеры упражнений для развития у будущих менеджеров координации движений, 

уверенности в себе, способностей вызвать у себя рабочее самочувствие. Подан пример деловой игры 
и анализ её результатов. 

Voloshyna A.P. The ways of the prospective managers’ professional communication culture formation. 

The article analyzes the Ukrainian scientists  investigations in the sphere of prospective managers’ 
professional communication culture formation. The essence of the author’s training program and the 

peculiarities of the prospective managers’ activities on one of the training stages  are revealed. The exercises 
developing the coordination of movements, self-confidence, skill to create a working mood are given. The 

examples of role play and the results of its analysis are presented. 
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ШЛЯХИ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 
УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

Автор досліджує вживання методу портфоліо в процесі підготовки майбутніх учителів початкових 
класів до формування комунікативної компетентності учнів молодших класів. У статті 
проаналізовано основні вимоги до випускників вищих навчальних педагогічних закладів і дає 
рекомендації щодо шляхів розвитку комунікативної компетентності майбутніх учителів 

початкових класів. 

У сучасний перехідний періоду розвитку України та реформування системи освіти  
концентрується увага науковців на проблемі підвищення рівня підготовки вчителів початкових класів 
до формування комунікативної компетентності учнів.  

Адже, керуючись Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", майбутні 
вчителі повинні забезпечити реалізацію принципів гуманізації освіти, її демократизацію, 
методологічну переорієнтацію процесу навчання на розвиток особистості учня, формування його 
основних компетентностей (комунікативної, соціальної, полікультурної, інформаційної, 
саморозвитку, самоосвіти та ін. [1: 4]. 

Відповідно до цього змінюються й підходи до оцінювання навчальних результатів як школярів, 
так і студентів – майбутніх учителів початкових класів.  

Рівень підготовки, перепідготовки, придбання другого фаху (вчитель початкових класів) залежить 
від використання ефективних методів, способів контролю за навчально-пізнавальною діяльністю 
студентів. Стосовно навчально-пізнавальної діяльності, оцінка означає встановлення ступеня 
виконання студентами завдань, поставлених перед ними в процесі навчання, рівня їх підготовки і 
розвитку, якості здобутих знань, сформованих умінь і навичок. 

Виставляючи оцінку, педагог повинен її обґрунтувати, керуючись логікою та існуючими 
критеріями. Це певною мірою зменшує суб'єктивізм педагога, запобігає конфлікту зі студентами. 
"Справедливе оцінювання необхідне для ефективного навчання, а мета навчання і оцінювання  – 
поліпшити вивчення" – зазначає Норман Е. Ґронлунд, почесний професор Іллінойського університету 
[2: 7].  

Система оцінювання покликана визначити на кожному етапі навчання рівень успішності студентів 
відповідно до вимог Державного стандарту з відповідної спеціальності, рівень їх готовності до 
застосування засвоєних знань у практичній роботі, оскільки навчальна діяльність повинна не просто 
дати студенту суму знань, а сформувати комунікативну компетентність – загальну здатність до 
спілкування та вміння слухати, активно обговорювати проблеми, об’єктивно коментувати 
висловлювання співрозмовників, здатність адаптувати свої висловлювання до сприймання 
оточуючого, що базується на знаннях, досвіді, цінностях, здібностях, набутих завдяки навчанню, 
тобто це загальна здатність до професійної праці і життєдіяльності [3: 3-9]. 

У вищих закладах освіти позитивно зарекомендувала себе модульно-рейтингова система 
контролю та оцінювання навчальних досягнень студентів. Тут співпраця викладачів і студентів, 
співавторство, свобода і взаємодопомога стають нормою взаємин. Саме природа модульного 
(тематичного) обліку та оцінювання навчальних досягнень студентів дає змогу сприяти зміцненню їх 
самостійності, прагненню до аналізу своїх дій, самокритичності, усвідомленню реальності мети 
викладача, сприйняттю її для спільної діяльності з ним. 

Важливим засобом оцінювання є портфоліо. У деяких випадках цей метод використовують як 
базовий, а іноді – єдиний для оцінювання виконання. В інших – як ще один корисний інструмент в 
оцінювальному арсеналі викладача. 

Портфоліо – це зібрання студентських робіт, які відібрані й упорядковані в такий спосіб, щоб 
показати прогрес студента у вивчені дисципліни (портфоліо розвитку) або показати зразки кращих 
робіт студента (демонстраційне портфоліо) [2]. Поширеною практикою є використання портфоліо 
розвитку впродовж навчальної програми. Отже, демонстраційне портфоліо – це зібрання робіт, що 
засвідчують кінцевий рівень виконавських умінь студента. Досить часто використовують 
демонстраційні портфоліо як основу випускного рейтингу студентів, інші – як засіб наскрізного 
оцінювання базових виконавських умінь і навичок студентів.  

Проаналізуємо ефективність оцінювання на базі портфоліо в навчальному процесі Житомирського 
державного університету при отримані студентами другого фаху "Вчитель початкових класів". 
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Мета дослідження - розробка, обґрунтування, перевірка експериментальної програми підготовки 
вчителів до формування комунікативної компетентності молодших вчителів під час вивчення курсу 
"Основи культури і техніки мовлення". 

Відповідно до поставленої мети була висунута гіпотеза: ефективність формування комунікативної 
компетентності  майбутніх вчителів зумовлена використанням методу портфоліо для перевірки 
засвоєного матеріалу. Причому, вона істотно зростає, якщо підготовку студентів до формування 
комунікативної компетентності учнів починати з молодших курсів, курсів довузівської підготовки.  

Із метою вивчення ефективності впливу методу портфоліо на підготовку майбутніх спеціалістів 
початкової школи до формування комунікативної компетентності у молодших школярів на базі 
Житомирського державного педагогічного університету був проведений експеримент серед студентів 
перших курсів спеціальностей "Початкове навчання" заочної форми навчання; вчителів 
Житомирської області, які здобувають другу вищу освіту. В експерименті було охоплено 42 особи. 
Опитування проводилось на початку і після вивчення курсу "Основи культури і техніки мовлення" за 
певною логікою і вміщувало наступні критерії показників, що характеризують рівень підготовки 
майбутніх учителів. 

Загальні критерії для оцінювання структури портфоліо : 
Змістовий компонент: 

• портфоліо призначено для об’єктивної оцінки прогресу студента у засвоєні знань; 
• портфоліо показує складові та послідовність виконання завдань у різних видах 

навчальної діяльності студента; 
• портфоліо сприяє обґрунтуванню суджень, словесному оформленню, застосуванню 

знань. 
Оперативно-конструктивний компонент: 

• у портфоліо включена самостійність студентів у виконанні завдань в умовах новизни (за 
зразком, аналогічні, відносно нові), студентська самооцінка та оцінка їхніх знань; 

• портфоліо визначає прогрес студента в комунікативній компетентності та поточний 
рівень його успішності; 

• портфоліо дозволяє майбутнім вчителям удосконалювати предметні, розумові, 
загальнонавчальні уміння і навички; 

• портфоліо спонукає до участі й відповідальності студента за його формування та 
ведення; 

• портфоліо закладає принципи участі студентів у його формуванні; 
• у портфоліо навчальні зразки повинні бути систематизовані. 

Емоційно-мотиваційний компонент: 
• портфоліо забезпечує  оцінювання, яке базується на чітко визначених критеріях 

ефективного виконання; 
• портфоліо забезпечує  тісний зв'язок між навчанням та оцінюванням; 
• портфоліо заохочує студентів до активнішої участі в навчальному процесі та більшої 

відповідальності за власну навчальну діяльність; 
• портфоліо для студентів - це важливий крок для можливості навчатися самостійно. 

 Окрім оцінювання окремих навчальних зразків, у міру того як їх вносять у портфоліо, потрібно 
оцінити і загальну успішність студентів. Критерії вимірювання успішності впродовж року та 
кінцевого рівня студентського виконання дають основу для розробки рейтингової шкали. 

Для оцінювання успішності студентів упродовж модуля перевагу, як правило, віддають 
рейтинговій шкалі, оскільки вона зосереджує увагу на сильних і слабких місцях студентського 
виконання завдань. Рейтингова шкала оцінювання загальної успішності студента на базі портфоліо 
ґрунтується на загальних критеріях. Студент оцінює кожний пункт, обвівши відповідну цифру. 
Цифри репрезентують такі оцінки: 4 – визначний прогрес, 3 – добрий прогрес, 2 – задовільний 
прогрес, 1 – незадовільний прогрес. 

Майбутні вчителі продемонстрували прогрес у різних аспектах: засвоєння основних понять, 
навички писання, мовленнєві навички, навички розв’язання проблем спілкування, навички 
самооцінки, уміння аналізувати комунікативні ситуації, навички дослідницької роботи .Для 
зіставлення результатів розроблено таблицю 1. 
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Таблиця 1 
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Аспекти 
 

1 2 1 2 1 2 1 2 
Засвоєння основних понять  8 1 11 5 15 20 8 16 
Навички писання 14 1 13 1 11 22 4 18 
Мовленнєві навички 5 1 12 2 10 13 15 26 
Навички розв'язання проблем спілкування 19 5 9 3 10 17 4 17 
Навички самооцінки 14 3 8 2 9 19 11 18 
Уміння аналізувати комунікативні ситуації 18 6 11 3 6 20 7 13 
Навички самостійно-дослідницької роботи 16 3 18 15 7 13 1 11 
Технічні показники виразного мовлення 
(дихання, голос, дикція, інтонація, темп, жести, 
міміка) 

13 6 16 12 9 10 4 14 

 

Примітка: 1 – перед початком вивчення курсу, 2 – після завершення вивчення курсу. 
Зрозуміло, що пункти в наведеній рейтинговій шкалі досить загальні, проте вони ілюструють 

моменти, на яких треба зосередитися під час вивчення предмета "Основи культури і техніки 
мовлення". Певні пункти, які потрібно включити в рейтингову шкалу, ми визначали з огляду на 
навчальну дисципліну, заплановані результати навчання та призначення портфоліо. Скажімо, перелік 
пунктів у портфоліо для оцінювання навичок писання треба зосередити на поліпшенні конкретних 
навичок писання (наприклад, виборі слів, структурі речень, організації викладу, плавності переходу 
від однієї ідеї до іншої тощо). 

Портфоліо для оцінювання навичок володіння мовленням має включати пункти не тільки щодо 
навичок писання, а й щодо навичок читання, розуміння написаного тексту та сприйняття його на 
слух, мовленнєвих навичок тощо. Проте, окрім включення певних пунктів відповідно до змісту того 
чи іншого навчального предмета чи його аспекту, треба брати до уваги ще й певні загальні критерії. 
Розвиток навичок самооцінки, аналізу та самостійного навчання, що є ключовим критерієм в усіх 
навчальних дисциплінах. 

Значний прогрес після засвоєння змістового модуля "Основні комунікативні ознаки культури 
мовлення" на базі портфоліо спостерігається в 98 % студентів. У кінцевому результаті майбутні 
вчителі показали комунікативну компетентність у виконанні поставленого завдання, здійсненні 
вибору необхідних засобів його реалізації, застосуванні логічних прийомів мислення (порівняння, 
аналізу, синтезу, аналогії та ін.) на творчому рівні, виділенні головного, суттєвого в текстах 
навчальних та довідникових посібників, встановленні суттєвих зв'язків між мовленнєвими явищами, 
об’єктами, що вивчаються, за допомогою схем, таблиць, графічних символів. 

Діаграма аналізу відповідей 

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5 6 7 8
0

20

40

60

80

100

 
Діаграма 1. Аналіз відповідей 
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Як бачимо з діаграми, результати опитування підтвердили припущення того, що в підготовці 
майбутніх вчителів початкових класів до формування комунікативної компетентності учнів необхідно 
використовувати портфоліо, який спонукає студентів працювати над удосконаленням культури і 
техніки мовлення, над рівнем комунікативної компетентності, створює умови для суб’єктно - 
суб'єктивних відносин  у спілкуванні, мисленнєво - мовленнєвій діяльності.  

Конкретними перевагами використання студентського портфоліо в навчальному процесі є те, що 
воно демонструє кращі зразки студентських робіт, дає змогу порівняти роботи в різних навчальних 
дисциплінах і проміжках часу, дозволяє студентам оцінити та проаналізувати свої результати, надає 
чіткі дані про успішність усім зацікавленим особам і забезпечує активнішу участь студентів у процесі 
викладання – вивчення – оцінювання. 

Хоча головна мета використання студентського портфоліо – це поліпшення успішності, ще одне 
його призначення – заохочувати студентів до активнішої участі в навчальному процесі та більшої 
відповідальності за власну навчальну діяльність[2: 232].   
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Залибовская-Ильницкая З. В. Пути развития коммуникативной компетентности будущих 
учителей начальных классов. 

Автор исследует употребление метода портфолио в процессе подготовки будущих учителей 
начальных классов по формированию коммуникативной компетентности учащихся младших классов. 

В статье анализируются основные требования к выпускникам высших учебных педагогических 
заведений и рекомендуются пути развития коммуникативной компетентности будущих учителей 

начальных классов. 

Zalibovska-Ilnуtska Z.V. The ways of communicative competence development of prospective 
junior forms teachers. 

The author investigates the usage of portfolio method in the process of prospective junior forms teachers’ 
training with the aim of forming communicative competence of junior forms learners. The article analyses 
the basic requirements to the graduates of higher pedagogical  establishments and gives  recommendations 

as for the ways of communicative competence development of prospective junior forms teachers. 
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КРИТЕРІАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ХУДОЖНЬО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВ 

У статті представлено критерії та показники готовності майбутніх учителів початкових класів до 
організації художньо-технічної творчості учнів; розкрито напрями готовності майбутніх учителів  
до педагогічної діяльності;  визначено, що складовою професійного розвитку майбутнього вчителя 

початкових класів є формування творчого та технологічного потенціалу, який забезпечує 
готовність суб’єкта навчання до організації художньо-технічної творчості. 

Підготовка до організації художньо-технічної творчості майбутніх учителів початкових класів є 
структурним елементом професійної підготовки. Результатом професійної підготовки є професійна 
готовність.  

Поняття готовності розглядається різними авторами не ідентично: як наявність спроможності, як 
якість особистості, як частковий ситуативний стан, як відношення і т.п.; як особливий психічний стан, 
наявність у суб’єкта образу структури визначеної дії та постійної спрямованості свідомості на його 
виконання  [1: 19; 2: 2; 3]. Автори схильні до того, що зміст і структура готовності особистості до 
праці визначається вимогами до діяльності (її видів), до психологічних процесів, стану, досвіду і 
властивостей особистості.  

Метою цієї статті, що становить одну зі складових нашого дослідження, є визначення критеріїв та 
показників готовності, творчого та технологічного потенціалу в майбутніх учителів початкових 
класів. 

Проблемі формування готовності до майбутньої професійної діяльності, різним її аспектам в 
останні роки присвячено значний масив досліджень філософів, психологів (Г. Балл, Н. Кузьміна, 
В. Моляко, К. Платонов, С. Рубінштейн, В. Семиченко та ін.), педагогів (О. Буркова, В. Володько, 
Л. Гапоненко, С. Кубіцький, Н. Муранова, Н. Побірченко, В. Сластьонін та ін.)   

Філософи розуміють готовність людини до діяльності як певний стан її свідомості – "...будь-яка 
діяльність програмується і спрямовується свідомістю, котра виступає в якості Причини людських дій" 
[4: 264]. 

Психологи у своєму трактуванні готовності перетинаються з філософським поняттям і визначають 
готовність до діяльності як складне утворення, яке включає в себе пізнавальний, мотиваційний, 
емоційний і вольовий компоненти, а також розвинені здібності й властивості особистості [5]. 

Психологічна готовність до того чи іншого виду діяльності – це цілеспрямоване відображення 
особистості [6]. Учені доводять, що готовність і як якість, і як стан вирішальним чином зумовлена 
стійкими мотивами і психічними особливостями, властивостями цієї особистості. 

Педагогічний підхід розуміння готовності до професійної діяльності в науковій літературі 
представлений кількома напрямами: персоналістичним, культурологічним, професіографічно-
функціональним, креативним і змішаним. 

Аналіз наукових робіт представників кожного з напрямів дозволив нам спрямувати наш пошук і 
проводити дослідження готовності майбутніх учителів початкових класів до організації художньо-
технічної творчості учнів у контексті креативного й змішаного напрямів. Креативний напрям 
розглядає готовність до педагогічної діяльності через здатність до творчості, педагогічну 
майстерність як творчість (О. Волошенко, О. Булатова). 

Представники креативного напряму готовність учителя до педагогічної діяльності розглядають як 
здатність до педагогічної творчості. З огляду на це діяльність учителя є мистецтвом. Зокрема, у 
розумінні О. Волошенка готовність майбутнього вчителя до педагогічної творчості виражається як 
"його потенційна здатність до здійснення творчої педагогічної діяльності, що формується у процесі 
спеціально організованої професійної підготовки і зумовлена рівнем розвитку професійних та 
особистісних якостей майбутнього вчителя, які сприяють успішній творчій педагогічній діяльності" 
[7: 16].  

Саме з цього положення ми виходимо в нашому дослідженні.  
Змішаний напрям виражає готовність до педагогічної діяльності як поєднання елементів різних 

напрямів. На думку І. Підласого, готовність учителя до педагогічної діяльності виражається через 
"професійний потенціал педагога" і "педагогічний професійний потенціал", а "готовність до шкільної 
праці" включається ним у професійну підготовку як компонент структури професійного потенціалу 
педагога [8: 255]. 

З цієї позиції педагогічну готовність розглядає й Н. Мойсеюк: "Професійно обумовлені вимоги до 
вчителя в педагогіці виражаються термінами "професійна придатність" і "професійна готовність" [9: 
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136]. Під професійною придатністю вона розуміє сукупність психічних і психофізіологічних 
особливостей людини, які необхідні для досягнення успіху в обраній професії; під професійною 
готовністю – психологічну, психофізіологічну та фізичну готовність (тобто професійну придатність) і 
науково-теоретичну і практичну підготовленість педагога. 

Професійна готовність до педагогічної діяльності виступає як складне інтегральне утворення 
структури особистості спеціаліста, яке дозволяє свідчити про якість професійної підготовки, 
сформованості професійних знань, умінь, навичок, соціально-психологічну схильність до роботи з 
дітьми. 

Показники професійної готовності виступають як сукупність внутрішніх умов, що впливають на 
процес професійної адаптації в часовому, змістовому, організаційному, результативному аспектах; 
створюють підґрунтя успішності входження в педагогічну роботу; дозволяють формулювати критерії 
та рівні адаптованості спеціаліста, визначають напрями та зміст адаптаційної роботи. 

Зміст і структура готовності визначається специфікою діяльності як такої стосовно до психічних 
процесів, стану, досвіду, властивостей і якостей особистості спеціаліста. 

Отже, теоретико-методологічний аналіз концепцій професійної готовності педагогів до 
педагогічної діяльності свідчить, що у визначенні готовності майбутнього вчителя початкових класів 
потрібно виходити зі специфіки роботи в початковій школі та специфіки організації художньо-
технічної творчості.  

На нашу думку, педагогічна готовність обумовлена рівнем творчого та технологічного потенціалу 
майбутніх учителів початкових класів, де творчість стає вирішальним фактором успіху, близькою до 
концепту професійних переконань, а технологічний потенціал є оболонкою нового конструкту, 
ступенем професійного зростання особистості. 

Ми розглядаємо готовність учителя початкових класів до організації художньо-технічної 
творчості як динамічну систему і вважаємо, що професійну підготовку майбутніх учителів 
початкових класів до організації художньо-технічної творчості учнів необхідно розглядати в 
цілісності з навчально-виховним процесом на основі креативного та змішаного підходів. Зокрема, ми 
спираємося на модель професійної готовності, пропоновану В. Сластьоніним [3] та О. Волошенком 
[7]. Пропонуємо свою модель, яка передбачає такі компоненти: психологічна готовність: сформована 
спрямованість на вчительську діяльність, настанова на роботу з дітьми молодшого шкільного віку, 
наявність інтересу до навчальних предметів художньо-естетичного циклу, потреба у самоосвіті в цій 
галузі, розвинуте творче мислення, потреба в педагогічній  діяльності, необхідність усвідомлення 
відповідності особистісних якостей вимогам діяльності, усвідомлена мотивація особистісних 
прагнень до певної спеціальності; науково-теоретична готовність: наявність відповідного обсягу 
суспільно-політичних, психолого-педагогічних, художньо-естетичних, методичних і техніко-
технологічних знань; знання сучасної педагогічної та психологічної теорії творчості, творчої 
організації навчально-виховного процесу; особистісно орієнтованих форм і методів організації 
творчої навчальної діяльності учнів; знання щодо забезпечення креативної спрямованості вивчення 
навчальних дисциплін та ін.; особистісна готовність: педагогічний оптимізм на основі адекватної 
"Я"-концепції; установка на творчий професійний пошук і досягнення ефективних результатів у 
творчій взаємодії з учнями, емпатія та любов до дітей; педагогічна спостережливість; розвиненість 
творчого професійного мислення; винахідливість, творча уява та інтуїція; наявність високого рівня 
творчого й технологічного потенціалу; прагнення до самореалізації в професійній діяльності та ін. 

На наш погляд, готовність майбутнього вчителя початкових класів до організації художньо-
технічної творчості учнів має також включати такі її складові, як дидактична та  художньо-технічна 
готовності. 

Дидактична готовність передбачає наявність сформованих на відповідному рівні професійних 
умінь і навичок; відповідний світогляд і загальна культура вчителя; необхідний рівень розвитку 
педагогічних здібностей, педагогічна спрямованість особистості вчителя; здійснення творчої 
взаємодії з учнями; вміння здійснювати творчу взаємодію з учнями та оцінювати й проектувати 
розвиток творчих можливостей учнів, творчо планувати їх навчально-пізнавальну діяльність, 
реалізовувати особистісно орієнтовану розвивальну взаємодію з ними; систематично здійснювати 
самоаналіз професійної діяльності; узагальнювати власний досвід і досвід інших. Дидактична 
готовність – це володіння необхідним змістом освіти зі свого фаху, вільне володіння своїм 
предметом, розуміння основних принципів, закономірностей, методів та форм навчання, необхідних і 
достатніх для ефективного розвитку художньо-технічної творчості, вміння доступно передавати 
знання. 

Ми визначаємо художньо-технічну готовність як усвідомлення мотивів, потреб у організації 
художньо-технічної творчості; наявність нових матеріальних і духовних цінностей  

Сукупність усіх складових професійної готовності до педагогічної діяльності (знання, вміння, 
навички, здібності, якості тощо) ми розглядаємо як цілісний творчий та технологічний потенціал, 
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якому відповідає певний рівень розвитку готовності майбутніх учителів початкових класів до 
організації художньо-технічної творчості учнів, і визначаємо: 

ТТПМУПК = ПГ+НТГ+ДГ+ХТГ+ОГ, 
де ТТПМУПК – творчий та технологічний потенціал майбутніх учителів початкових класів; 
ПГ – психологічна готовність; НТГ – науково-теоретична готовність; ДГ – дидактична готовність; 

ХТГ – художньо-технічна  готовність; ОГ – особистісна готовність. 
Отже, творчий та технологічний потенціал майбутніх учителів початкових класів до організації 

художньо-технічної творчості учнів є інтегрованим поєднанням психологічної, науково-теоретичної, 
дидактичної, художньо-технічної та особистісної готовності. 

Для практичного оцінювання всіх складових, а також творчого та технологічного потенціалу 
майбутніх учителів початкових класів до організації художньо-технічної творчості учнів ми окремо 
оцінювали психологічну, науково-теоретичну, дидактичну, художньо-технічну та особистісну 
готовність. Мета оцінювання полягала у виявленні творчого, конструктивно-віаріативного, 
репродуктивного та пізнавального рівнів розвитку відповідних знань, умінь та навичок. Кожному 
рівню відповідає певна кількість балів: творчому – 12 балів; конструктивно-віаріативному – 9,5 балів; 
репродуктивному – 6 балів; пізнавальному – 3,5 балів. 

На основі загальної суми балів із кожного виду готовності визначається коефіцієнт творчого та 
технологічного потенціалу майбутніх учителів початкових класів до організації художньо-технічної 
творчості учнів, який виражає рівень розвитку всієї сукупності знань, умінь, навичок.  

Коефіцієнт творчого та технологічного потенціалу майбутніх учителів початкових класів до 
організації художньо-технічної творчості учнів (КТТПМУПК) є середньоарифметичним суми таких 
коефіцієнтів: психологічної (КПГ), науково-теоретичної (КНТГ), дидактичної (КДГ), художньо-технічної 
(КХТГ), особистісної (КОГ) видів готовності: 

5
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Для визначення коефіцієнта будь-якого виду готовності до педагогічної діяльності враховувалося 
вагомість певних умінь та здібностей, які характеризують той чи інший вид готовності. Загальна 
сукупність умінь становить 78, у тому числі кількість умінь, які відображають психологічну, 
становить 12, науково-теоретичну готовність – 20, дидактичну – 18, художньо-технічну – 16, 
особистісну – 12. 

Коефіцієнт будь-якого виду готовності визначається за формулою: 

Кг=
Q min Q max

m
+

m
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де Q min – це мінімально можлива сума балів, якщо рівень розвитку знань, умінь, навичок буде 
оцінено як "пізнавальний; 

Q max – це максимально можлива сума балів, якщо рівень розвитку знань, умінь, навичок буде 
оцінено як "творчий"; 

m – це загальна кількість знань, умінь, навичок, яка відображає творчий та технологічний 
потенціал майбутніх учителів початкових класів. 

Оскільки кількість умінь, які характеризують особистісну та психологічну готовність у нашому 
випадку, дорівнювала 12, то Ког і Кпг є однаковим 36/78 та 144/78, знаходиться у межах 
0,461≤Кмг(Кпг)≤1,846, рівні особистісної та психологічної готовності будуть такими: пізнавальним – 
при 0,46≤Кмг(Кпг)≤0,807; репродуктивним – при 0,808≤Кмг(Кпг)≤1,155; конструктивно-варіативним – 
при 1,156≤ Кмг (Кпг)≤1,503; творчим – при 1,504≤ Кмг (Кпг)≤ 1,846. 

Отже, для науково-теоретичної готовності Кнтг знаходиться у межах від 60/78 до 240/78, тобто 
0,769≤Кнтг≤3,087 рівень науково-теоретичної готовності буде пізнавальним – при 0,769≤Кнтг≤1,346; 
репродуктивним – при 1,347≤Кнтг≤1,924; конструктивно-варіативним – при 1,925≤Кнтг≤2,502; творчим 
– при 2,503≤Кнтг≤3,087. 

Коефіцієнт дидактичної готовності знаходиться у межах від 54/78 і 216/78, тобто 0,692≤Кдг≤2,769, 
рівень дидактичної готовності буде пізнавальним – при 0,692≤Кдг≤1,211; репродуктивним – при 
1,212≤Кдг≤1,731; конструктивно-варіативним – при 1,732≤Кдг≤2,251; творчим – при 2,252≤Кдг≤2,769. 

Коефіцієнт художньо-технічної готовності знаходиться у межах від 48/78 і 192/78, тобто 
0,615≤Кхтг≤2,46, рівень художньо-технічної готовності буде пізнавальним – при 0,615≤Кхтг≤1,076; 
репродуктивним – при 1,077≤Кхтг≤1,538; конструктивно-варіативним – при 1,539≤Кхтг≤2,00; творчим – 
при 2,001≤Кхтг≤2,46. 

Коефіцієнт творчого та технологічного потенціалу готовності майбутніх учителів початкових 
класів щодо організації художньо-технічної творчості учнів лежить у межах від 
середньоарифметичної суми всіх мінімальних величин коефіцієнта психологічної, науково-
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теоретичної, дидактичної, художньо-технічної та особистісної готовності до середньоарифметичної 
суми всіх максимальних їх величин: 

55
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46,2769,2846,1846,1087,3 ++++ = 0,5996 

Q max= 
5

615,0692,0461,0461,0769,0 ++++ = 2,4016 

Коефіцієнт творчого та технологічного потенціалу майбутніх учителів початкових класів щодо 
організації художньо-технічної творчості учнів знаходиться у межах – від середньоарифметичної 
суми всіх мінімальних величин коефіцієнта психологічної, науково-теоретичної, дидактичної, 
художньо-технічної та особистісної готовності до середньоарифметичної суми всіх максимальних їх 
величин 0,6≤КТТПМУПК≤2,4. 

Рівень творчого та технологічного потенціалу майбутніх учителів початкових класів щодо 
організації художньо-технічної творчості учнів буде пізнавальним – при 0,6≤КТТПМУПК≤1,05; 
репродуктивним – при 1,06≤КТТПМУПК≤1,51; конструктивно-варіативним – при 1,52≤КТТПМУПК≤1,97; 
творчим – при 1,98≤КТТПМУПК≤2,4. 
Творчий (високий) рівень готовності визначається впевненістю в успіх своєї справи, у самому 

собі; високим показником своєї діяльності, повною мобілізованістю своїх знань, умінь, навичок, 
здібностей, досвіду, майстерності; планомірним протіканням психічних процесів. Пізнавальний 
(початковий) рівень готовності до педагогічної діяльності може бути спричинений недостатнім 
рівнем загальної підготовленості; нездатністю налаштувати себе на майбутнє досягнення 
поставленого завдання (зайва самовпевненість в отриманому результаті, деякий сумнів у реальності 
події, що мають відбутися). 

Для того, щоб визначити критерії з системи оцінки рівня готовності майбутніх учителів 
початкових класів, необхідно чітко визначити поняття "критерії" та їх показників. Професор 
Н. Кузьміна вважає, що критерії – це основна ознака, за якою одне рішення обирається із більшості 
можливих [10:  28]. Ми виходили з того, що критерії – якості, властивості та ознаки об’єкта, що 
вивчається, які дають можливість спостерігати його стан, рівень функціонування та розвитку. 
Показники – це якісні або кількісні характеристики сформованості кожної якості, властивості, ознак 
об’єкта, який вивчається, тобто ступінь сформованості того або іншого критерію. Виходячи з 
вищесказаного, ми розробили критерії, які дозволяють визначити рівень готовності майбутніх 
учителів початкових класів до організації художньо-технічної творчості учнів. До них належать: 
спонукальний, інформаційний, практичний, організаторський, творчий, ціннісний, рефлексивний, 
результативний.  

Окрім того, нами було виділено чотири рівні готовності вчителів (пізнавальний, репродуктивний, 
конструктивно-варіативний та творчий). Кожний рівень пов’язаний із використанням певних способів 
(методів) художньо-технічної творчості, які, у свою чергу, вимагають дотримання тієї чи іншої 
сукупності дидактичних умов.  

Отже, результати дослідження проблеми підготовки майбутніх учителів початкових класів до 
організації художньо-технічної творчості учнів у сучасній вітчизняній та зарубіжній літературі 
дозволили охарактеризувати готовність учителя до організації художньо-технічної творчості як 
інтегральну якість особистості педагога, що включає оптимальну суму психолого-педагогічних, 
методичних, художньо-естетичних, технологічних знань, необхідну систему вмінь (гностичні, 
конструктивні, комунікативні та організаторські, спеціальні, інтелектуальні), мотивів, які спонукають 
учителя до організації художньо-технічної творчості, а також наявність певних якостей та здібностей 
педагога, необхідних для успішної організації художньо-технічної творчості учнів та педагогічної 
рефлексії. 

Для успішного досягнення мети дослідження – формування готовності майбутніх учителів 
початкових класів до організації художньо-технічної творчості учнів  – нами було визначено та 
обґрунтовано компоненти (науково-теоретичний, дидактичний, особистісний, психологічний, 
художньо-технічний) та наукові підходи до здійснення технології, що є завданням формувального 
етапу експерименту. 
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Колесник Н.Е. Критериальные характеристики готовности будущих учителей младших классов 
к организации художественно-технического творчества учеников. 

В статье представлены  критерии и показатели готовности будущих учителей младших классов к 
организации художественно-технического творчества учеников; раскрыты направления 
готовности будущих учителей к педагогической деятельности; определено, что составная 

профессионального развития будущего учителя младших классов – это формирование творческого и 
технологического потенциала, который обеспечивает готовность субъекта обучения к организации 

художественно-технического творчества. 

Kolesnyk N.Ye. Сriterial features of the prospective elementary school teachers readiness to the 
organization of technical and artistic pupils creativity. 

Criteria and indexes of prospective elementary school teachers readiness to the organization of technical 
and artistic pupils creativity are presented in the article; directions of prospective teachers readiness to 
pedagogical activity are revealed; it is determined that the component of prospective elementary school 
teacher professional development is formation of creative and technological potential which provides 

educational subject readiness  to the organization of artistic-technical creative activity. 
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КАТЕГОРІЙНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ "САМОСТІЙНА РОБОТА" 

У статті представлені результати дослідження категорії "самостійна робота" на 
основі огляду психолого-педагогічних джерел, здійсненого за допомогою методу 

контент-аналізу. Узагальнення різноманітних підходів у змістовому розгляді дозволило 
уточнити аналізоване поняття, сформулювати визначення, яке відображає специфіку 

самостійної роботи, враховує основні її ознаки. 

Сучасний етап розвитку українського суспільства характеризується докорінною перебудовою 
навчального процесу в освітніх закладах різного рівня. На перший план сьогодні винесене питання 
формування здатності особистості до самостійного здобування знань. Перед освітою ставиться 
завдання максимального розкриття потенціалу кожної людини, підготовка її до постійного 
вдосконалення, саморозвитку й самореалізації. Досягнення цієї мети тісно пов’язане з посиленням 
ролі самостійної роботи в навчальному процесі. 

Організація самостійної роботи студентів є однією з найдавніших проблем педагогічної теорії й 
практики. На її значущість вказували класики (Ф.-А. Дістервег, Я.А. Коменський, Ж.-Ж. Руссо, 
К.Д. Ушинський). Цій проблемі приділяють увагу й сучасні науковці (А. Алексюк, В. Буряк, 
В. Загвязинський,  В. Козаков, П. Підкасистий, Н. Сидорчук та ін.), у їх працях розглядаються різні 
аспекти самостійної роботи, викладені її наукові та методичні засади. Однак, незважаючи на широке 
коло досліджень, присвячених проблемі, багато питань, пов’язаних із нею, потребують подальшого 
вивчення. Зокрема, до сьогодні педагогічна наука ще остаточно не визначилась із сутністю дефініції 
"самостійна робота", а це ускладнює організацію останньої. Звідси виникає потреба в ґрунтовному 
дослідженні зазначеного поняття.  

Офіційна українська педагогіка трактує самостійну роботу як "різні види індивідуальної і 
колективної навчальної діяльності школярів, яка здійснюється ними на навчальних заняттях або 
вдома за завданнями вчителя, під його керівництвом, однак без його безпосередньої участі", – саме 
таке визначення подано в "Українському педагогічному словнику" за редакцією академіка 
С. Гончаренка [1: 297]. У "Положенні про організацію навчального процесу у вищих навчальних 
закладах", яке затверджене наказом № 161 Міністерства освіти і науки України, її названо однією з 
основних форм організації навчання у ВНЗ й основним засобом засвоєння студентом навчального 
матеріалу в час, вільний від обов’язкових занять [2]. Аналіз психолого-педагогічної літератури 
засвідчує, що виділене поняття належить до складних дидактичних категорій. Учені не дійшли 
загального висновку щодо цього питання, тому доцільним методом для виділення категорійних ознак 
зазначеного поняття є метод контент-аналізу. 

Відповідно до вимог названого методу була виділена цілісна системоутворююча одиниця аналізу, 
за яку приймалися певні частини тексту, що містили судження авторів про поняття "самостійна 
робота" як предмет дослідження. Аналізу підлягало судження з вираженими предикативними 
групами, які несуть конкретне змістове навантаження. При цьому в деяких випадках у самій змістовій 
одиниці виділялись окремі слова, які мали певне значення й займали суттєве місце на даному етапі 
дослідження. Відзначені найпростіші одиниці класифікувалися, а далі підраховувалась частота їх 
виявлення. 

За допомогою методу контент-аналізу було проаналізовано визначення "самостійна робота" в 35 
наукових джерелах, особлива увага приділялась психолого-педагогічній літературі останніх років. 
Усього було виділено 159 найпростіших змістових елементів. Подальший розгляд вихідних джерел 
дав можливість виокремити 12 стійких ознак обраної категорії (таб. 1). 

Дослідження виявило різноманітність підходів у змістовому розгляді аналізованого поняття та 
довело складність його утворення. Вивчення літератури дозволило умовно виділити наступні підходи 
до характеристики категорії "самостійна робота": 1) один із видів навчальної діяльності (А. Бурдін, 
Л. Деркач, Г. Романова та ін.); 2) пізнавальна діяльність (В. Буринський, М. Данилов, Р. Нізамов); 
3) метод навчання (Ю. Бабанський, В. Бондаревський, І. Унт); 4) прийом навчання (П. Гальперін, 
В. Ягупов); 5) організаційна форма навчальних занять (Н. Ванжа, Г. Гаврилова, О. Ковальова та інші); 
6) спосіб самоосвіти (В. Буряк, Ю. Палкін, Н. Сидорчук); 7) засіб засвоєння знань, набуття 
практичних умінь (Т. Поротнікова, Г. Костюк, Н. Сидорчук); 8) засіб організації пізнання (Н. Дидусь, 
О. Леонтьєв, Г. Сеітова й ін.). 

З’ясовано, що переважна більшість науковців трактують самостійну роботу як особливий вид 
навчальної або пізнавальної діяльності учня, студента (51,4 %). В. Буряк, відомий дослідник 
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проблеми, навіть визнає її вищою формою навчальної діяльності [3: 49], П. Гальперін стверджує, що 
самостійна робота є рушійною силою навчального процесу [4: 82]. У своїх працях учені акцентують 
увагу на певних особливостях цієї діяльності. Вона є раціонально спланованою, організаційно та 
методично спрямованою (В. Буримський), виконується в розумовому плані й завершується у вигляді 
результатів, які можна перевірити: плану, звіту та ін. (М. Федоренко), а також є невід’ємною умовою 
свідомого засвоєння знань на всіх стадіях (Г. Гаврилова). Самостійна навчально-пізнавальна 
діяльність може бути як індивідуальна, так і групова (Р. Нізамов), вона має місце й на аудиторних 
заняттях, і в позааудиторний час (Л. Деркач, Р. Нізамов, Ю. Палкін).  

 
 

Таблиця 1. 

 
З’ясовано, що переважна більшість науковців трактують самостійну роботу як особливий вид 

навчальної або пізнавальної діяльності учня, студента (51,4 %). В. Буряк, відомий дослідник 
проблеми, навіть визнає її вищою формою навчальної діяльності [3: 49], П. Гальперін стверджує, що 
самостійна робота є рушійною силою навчального процесу [4: 82]. У своїх працях учені акцентують 
увагу на певних особливостях цієї діяльності. Вона є раціонально спланованою, організаційно та 
методично спрямованою (В. Буримський), виконується в розумовому плані й завершується у вигляді 
результатів, які можна перевірити: плану, звіту та ін. (М. Федоренко), а також є невід’ємною умовою 
свідомого засвоєння знань на всіх стадіях (Г. Гаврилова). Самостійна навчально-пізнавальна 
діяльність може бути як індивідуальна, так і групова (Р. Нізамов), вона має місце й на аудиторних 
заняттях, і в позааудиторний час (Л. Деркач, Р. Нізамов, Ю. Палкін).  

Засобом організації пізнання названо аналізовану категорію в 17,1 % визначень. В інших 
формулюваннях самостійну роботу відносять до засобів засвоєння знань, набуття практичних умінь 
(8,6 %). Формою навчального процесу, впродовж якого студенти здійснюють творчу, активну, 
напружену розумову діяльність, спрямовану на оволодіння сутністю того чи іншого навчального 
предмета як за завданням навчального закладу, так і за власним покликанням, без сторонньої 
допомоги, тлумачать самостійну роботу автори в 14,3 % вибраних визначень. У В. Графа, І. Ільясова, 
В. Ляудіса звучить особливе судження: цю форму навчання визначено як систему організації 
педагогічних умов, що забезпечують управління навчальною діяльністю учнів [5: 34].  

Група дослідників (8,6 %) визнає самостійну роботу методом навчання, коли учням пропонують 
навчальні завдання, які вимагають розумового напруження, й  здійснюють керівництво їх 
виконанням. Цей метод покликаний забезпечити формування в майбутнього спеціаліста творчого 
самостійного мислення, наукового інтересу, потреби в самоосвіті. Наступний підхід полягає в тому, 
що відібрану категорію розуміють як прийом навчання, причому "найбільш ефективний" [4]. Такий 
погляд становить 5,7 % добірки. 

Кількість авторів Кількість змістових 
одиниць 

№ Категорійні ознаки поняття "самостійна 
робота" абсолют. 

значення у  % абсолют. 
значення у  % 

1 Вид або форма навчальної діяльності 15 42,9 16 10,1 

2 Викладач організовує роботу, здійснює 
керівництво (пряме або непряме) 

13 
 

37,1 
 

23 
 

14,5 
 

3 Відбувається без безпосередньої участі 
викладача 

10 
 

28,6 
 

11 
 

6,9 
 

4 Організовується самим учнем  9 25,7 22 13,8 
5 Головною метою є розвиток 

самостійності особи 
6 
 

17,1 
 

9 
 

5,7 
 

6 Засіб організації пізнання  6 17,1 9 5,7 
7 Організаційна форма занять  5 14,3 6 3,8 
8 Пізнавальна діяльність 3 8,6 3 1,9 
9 Засіб засвоєння знань, набуття 

практичних умінь 
3 8,6 3 1,9 

10 Спосіб самоосвіти 3 8,6 3 1,9 
11 Метод навчання 3 8,6 3 1,9 
12 Прийом навчання  2 5,7 3 1,9 
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Способом самоосвіти впевнено визнають дану категорію науковці у 8,6 % визначень. Крім того, у 
деяких авторів містяться окремі висловлення, що також пов’язують самостійну роботу із 
самоосвітою. Зокрема, Н. Дидусь у своєму дисертаційному дослідженні розглядає самостійну роботу 
як засіб організації систематичної пізнавальної діяльності студентів, який сприяє вихованню 
готовності до самоосвіти [6: 7].  

Безумовно, кожен із виділених підходів вказує на важливу складову змісту самостійної роботи 
студентів. Визначені ознаки не протиставляються одна одній, оскільки відображають багатозначність 
дидактичної категорії, що розглядається. Аналізуючи це поняття, деякі науковці приходять до 
висновку, що однозначного його визначення бути не може, і у своїх дослідженнях акцентують увагу 
одразу на декількох якостях самостійної роботи. Так, наприклад, Г. Сеітова розкриває цю дефініцію 
одночасно як навчальне завдання і як форму прояву студентом певного способу діяльності, 
спрямованої на виконання відповідного завдання [7: 11]. Т. Костюк вважає, що самостійна робота – 
це "одночасно і засіб, і результат навчальної діяльності студента" [8: 4]. 

Подальший змістовий аналіз допоміг виявити загальні категорійні ознаки поняття "самостійна 
робота": 1) спеціальним чином організована діяльність, що відбувається  під керівництвом  (прямим 
або опосередкованим) викладача (37,1 %); 2) відбувається без безпосередньої участі викладача 
(28,6 %); 3) учень повинен сам організувати власну діяльність (25,7 %); 4) головною метою є розвиток 
самостійності особи (17,1 %). Стосовно того, хто організовує самостійну роботу, погляди науковців, в 
основному, кардинально відрізняються, хоча в літературі ми знаходимо спроби певним чином 
узгодити ці судження. Наприклад, Г. Романова у своєму формулюванні пояснює: "самостійна робо-
та – це діяльність, що здійснюється на основі самоуправління студентів та опосередкованого 
управління з боку викладачів" [9: 8], а Ю. Палкін припускає, що така робота може здійснюватись 
студентом як за завданням, так і за власним покликанням [10: 6]. 

Вагома частина висловлювань (17,1 %) містить думку про те, що головна мета самостійної робо-
ти – розвиток самостійності особи. "Самостійна робота – це специфічний вид діяльності учіння, 
головною метою якого є формування самостійності суб’єкта навчання, а формування його вмінь, 
знань та навичок здійснюється опосередковано через зміст та методи усіх видів занять", – стверджує  
В. Козаков [11: 14]. 

Таким чином, у результаті проведеного категорійного аналізу визначаємо поняття у вигляді 
наступного формулювання:  самостійна робота – це, по-перше, певним чином організована діяльність 
студентів, яка має за мету самостійне засвоєння ними знань, формування освітніх умінь і навичок під 
керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі, та, по-друге, організаційна форма 
навчання.  

На нашу думку, таке визначення поняття характеризує основні ознаки самостійної роботи. Воно 
також найбільш точно відповідає напряму нашого дослідження: ми намагаємось визначити та 
теоретично обґрунтувати педагогічні умови організації самостійної роботи студентів у коледжах 
технічного профілю з метою підвищення її продуктивності.  
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Матеріал надійшов до редакції 08.11.2006 р.  

Королюк Е.Н. Категориальный анализ понятия "самостоятельная работа". 

В статье представлены результаты исследования категории "самостоятельная работа" на основе 
обзора психолого-педагогической литературы, выполненного при помощи метода контент-анализа. 
Обобщение разнообразных подходов в смысловом рассмотрении позволило уточнить анализируемое 
понятие, сформулировать определение, которое отображает специфику самостоятельной работы, 

учитывает основные её признаки. 

Korolyuk О.М. Сategory analysis of the notion "individual work". 

The article represents the results of category research "individual work". They are based on the survey of 
psychological and pedagogical sources using the method of content-analysis. Generalization of different 

approaches in notional consideration allowed to make analysed concept more exact, to formulate the 
definition that reflects specificity of individual work and takes into account principal indication. 
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АНАЛІЗ ФОРМ, МЕТОДІВ І ЗМІСТУ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ШКОЛАХ НІМЕЦЬКИХ 
ПОСЕЛЕНЬ ВОЛИНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. 

У статті висвітлено християнський аспект освіти і виховання дітей німецьких колоністів на Волині 
як визначальну основу виховання особистості, акцентовано увагу на проблемах навчання в 

національних школах, показано специфіку конфесійного навчання. Подано загальну характеристику 
процесу колонізації земель Волинської губернії, особливостей устрою німецьких поселень, їх динаміка 
та хронологія. Також показані релігійні аспекти виховання колоністів у дусі германізму та етнічної 

ідентичності. 

Мета статті − показати загальні засади початкової освіти й виховання в школах німецьких 
колоністів другої половини ХІХ – початку ХХ ст., формування шкільної мережі лютеранських 
поселень на Волині та взагалі усіх волинських німців. З теми дослідження перш за все потрібно 
відзначити монографію Кулінича І. М. і Кривця Н. В. "Нариси з історії німецьких колоній в Україні" 
(Київ, 1997) та монографію волинського німця  Арндта Н. "Die Deutchen in Wolhynien. Ein 
kulturhistorischer Uberlick" (1994), які розглядають проблему німецьких колоністів в загально-
історичному ракурсі. У 1998 р. Костюк М. П., а в 2002 р. Сулiменко О. Г. захистили кандидатські 
дисертації, в яких торкаються культури та освіти волинських німців. Однак ці та деякі інші 
дослідники хоча й порушують проблеми німецького шкільництва, але розглядають їх дуже лаконічно 
і в загально-історичному плані. Найближче торкаються суті проблеми окремі статті Костюка М.П., 
Надольської В.В. та Суліменко О.Г. Проте вони теж не дають повного враження про німецьке 
шкільництво того періоду. 

На Волині, яка була однією з найбільших губерній України, але вкрай малозаселеною, 
національними меншинами були поляки, євреї, чехи, німці. 150-200 років вони проживали поряд з 
корінними жителями – українцями, взаємозбагачуючись культурою, досвідом, знаннями, в тому числі 
здобутими в галузі шкільництва і родинного виховання. Однак оригінальний позитивний досвід цих 
меншин не вивчався і для загального блага не викорисиовувався. 

Німці – працелюбний та висококультурний народ, представники якого внесли свій вклад у 
розвиток нашої вітчизняної культури, освіти та інших галузей життя. З німецьких колоній вийшло 
багато видатних особистостей, які присвятили своє життя праці та службі на користь нашому народу.  

Колонізація земель Волині розпочалась з кінця ХVІІІ століття, тобто, після другого і третього 
поділів Польщі, за якими правобережна Україна відійшла до Росії і в її складі було утворено 
Волинську губернію – одну з найбільших, але малозаселену губернію України. Це був перший етап 
формування німецької общини (а також єврейської, польської, чеської). 

З другої половини ХІХ століття колонізація стає масовою, бо в Росії в 1861 році було скасовано 
кріпацтво, а царський уряд дозволив іноземцям купувати землю в приватну власність і надав 
колоністам податкові пільги. Вже до 1861 року на Волині нараховувалося 13711 німецьких 
поселенців, у 1874 році – 40503, в 1884р. – 120395, а в 1907р. – 181892 колоністи. В основному це 
були лютерани, баптисти та анабаптисти чи перехрещенці. Віровчення і церква цих конфесій в 
обов’язковому порядку вимагали, щоб діти мали елементарну освіту. Ця обставина зумовила швидке 
форсування відкриття німецьких шкіл на Волині. Якщо в 1865 році їх було всього 34, то через 20 
років їх число зросло у 9 разів і склало 306, а в 1892 році – вже 337 шкіл. Це п’ята частина усіх шкіл 
Волині [1: 39, 50, 53]. 

Першими спорудами, що будувалися колоністами, були, звичайно, школи та церкви. Віра в Бога 
завжди відігравала керівну роль не лише в духовному, але й у повсякденному житті німецьких 
колоністів. Це мало велике значення для розвитку шкільної справи на місцях поселень. Саме тому 
форму і зміст навчання до певної міри визначала конфесійна приналежність до тієї чи іншої 
протестантської течії. Релігійний характер і специфіка освіти змушували осілих німців ретельно 
опікуватися шкільною справою. Нерідко школи будувалися навіть раніше кірх (церков) і молитовних 
будинків. Поселенці наймали вчителя, створювали для нього побутові умови, а власники землі 
надавали колоністам деякі пільги на оподаткування шкільної території. В таких школах при 
розв’язанні освітніх завдань закладалися основи християнського світогляду і національної свідомості. 

Перебуваючи в етнічно чужому оточенні, волинські школи німецьких колоністів були й оберегами 
їхньої національної самобутності : рідної мови, звичаїв і традицій, німецької ментальності і духу 
гуманізму. Загальну філософію освіти і виховання у німецьких школах визначали християнські 
засади. Кожна лютеранська церква мала власну парафіяльну школу, яка разом із церквою належала до 
певного об′єднання лютеран. В них німецькі діти отримували восьмирічну початкову освіту. У 
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кожній школі було від двох до чотирьох викладачів – пасторів та "особливих" світських наставників. 
Один із пасторів очолював церковне служіння та викладав Закон Божий і біблійні дисципліни, інший 
допомагав світським викладачам. При школах також були досить змістовні бібліотеки, що значно 
допомагало збагатити та урізноманітнити навчальний процес . У кожному німецькому поселенні на 
території всієї Російської Імперії, включаючи навіть Сибір, існувала школа, де дітям віком від шости 
до п’ятнадцяти років пропонувався курс восьмирічної початкової освіти. "Ці школи, − згадує один з 
колоністів, Еміль Ролєдер, − були духовними баштами сили, без яких ми були б приречені на 
асиміляцію під тиском більш чисельних етносів Росії"[2: 32]. 

Утримання та розвиток школи доручався шульмайстеру, тобто директору школи, який обирався з 
освічених та суспільно-активних колоністів. Нерідко керування навчальним закладом припадало на 
долю місцевого пастора. Навчання у школах тривало п′ять днів – з понеділка по п′ятницю. Всі 
шкільні предмети викладалися переважно російською мовою, окрім німецької мови та релігії. Суботи 
були присвячені так званим "конфірмаційним інструкціям", тобто глибокому розгляду питань віри та 
конфесії. У багатьох регіонах відповідальними за повну підготовку дітей до конфірмації були саме 
вчителі, а пастор, відвідуючи такі заняття, лише перевіряв учнів та давав дозвіл на допуск до 
конфірмації. Лише чоловіки були вчителями. У процесі навчання вчитель орієнтувався на 
індивідуальне засвоєння учнем шкільних предметів шляхом виконання завдань у стінах школи. 
Ситуація з підручниками була скрутною. Лише окремі учні мали власні, тому навчання проводилося 
за принципом гімназій, тобто заняття проводилися на базі навчальних посібнииків, які були наявними 
[3: 209]. 

Кожного недільного ранку, при відсутності пастора, вчитель проводив "читацьке служіння". 
Упродовж дня хрестив дітей, відвідував хворих та помираючих, а також брав участь у похоронах. У 
його розпорядженні були всі церковні архіви, і він також виконував обов′язки церковного секретаря. 
Це ще раз підтверджує тісний зв′язок між школою та церквою у лютеранських колоніях. Школа та 
церква фактично доповнювали та підтримували одна одну. В системі колонії одна без одної вони 
навряд чи могли б повноцінно функціонувати. У лютеранських школах вивчалися латинська та 
німецька мови, письмо, рахунок, проводилися уроки з музики, співів, учні отримували знання з 
географії та історії, також обов′язковим було вивчення російської мови. 

Будувалися та утримувались школи на кошти церковних общин, що очолювалися старійшинами. 
Гроші на утримання надходили від членів церков у вигляді пожертв, заповітів, а також десятини, що 
й у наш час є невід′ємною частиною християнського служіння членів протестанських церков. Як і в 
сучасних церквах протестанського віросповідання, так і раніше не було достатньо коштів на 
утримання та забезпечення шкіл, тому дуже часто вони використовували фінансову підтримку 
зарубіжних братів по вірі. Перша німецька школа на Волині була відкрита ще в 1797 році в колонії 
Скерневські Голендри Володимир – Волинського повіту. В ній навчались чотирнадцять хлопців та 
вісім дівчат (всього 22 учні) [4: 147]. 

На Волині лютеранські школи були розміщені в Гаймталі (130 учнів), Пуліні (34), Пулінській Гуті 
(53), Млинку (40), Федоровці (48), Радищі (11), Солодирях (79), Рогівці (31), Вишняківці (23), Лісках 
(36), Острівці (50), Нюманівці (60), Кутузовці (34), Грунталі (35), Янівці (28), Шадурі (21), Гнаденталі 
(40), Березовці (39),  Крем"янці (60), Аннаполі (41), Верендорфі (42), Фріденсталь – Домброві (32), 
Вирубі (47), Недбаєвці (45), Березово – Хаті (65), Рудокопі (35), Грюнфельді (25), Новіні (28), 
Мар"янівці (30), Домбровці (55), Яківці (40), Александрії (42), Вулці (47), Джозефштадт – Ронані (80), 
Альт – Вікторівці (28), Новій Вікторівці (50), Гоноріні (46), Майдані (51), Антонівці (40), Каролінівці 
(30), Максимівці (28), Старому Кройзендорфі (24), Новому Кройзендорфі (31), Александорфі (30) та 
Візенталі (40). Вік учнів вагався від 6 до 15 років. Хлопчиків було значно більше, ніж дівчат. У 1881 
р. у Волинській губернії в 306 німецьких  школах навчалося 12625 учнів, з них 6862 хлопчики і 5763 
дівчинки [5: 15]. 

На початку 1911 року на території Російської Імперії було проведено перепис у початкових 
школах. За ним на Волині на той час функціонувала 271 німецька школа, де навчалося 12254 учні. 
Cеред українських губерній, де проживали німці, Волинська займала перше місце за кількістю 
школярів – німців. Також Волинь була першою за кількістю учнів на одного вчителя (43). По 
грамотності на 1987 рік німці займали друге (після чехів) місце серед національностей, які населяли 
Волинську губернію Російської Імперії (у процентному відношенні 37,8 %).  

Німецькі школи були підпорядковані Петербурзькій консисторії. Вони були прирівняні до 
приватних шкіл. Кожній школі належала ділянка землі розміром до восьми десятин землі. 
Викладалися такі предмети, як арифметика, читання, письмо, мови та кілька церковних дисциплін. 
Також приділялася увага фізичному вихованню.  

Окрім шкіл, освіта й виховання колоністів поширювалося через мережу училищ [6: 10-13]: 
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Назви повітів Загальна кількість 
російських училищ на 

повіт 

Загальна кількість 
німецьких училищ на 

повіт 

Новоград Волинський 23 71 

Овруцький 16 3 

Заславський 22 4 

Староконстянтинівсь
кий 

24 - 

Кременецький 25 - 

Ровенський 18 58 

Острозький 13 6 

Луцький 22 62 

Ковельський 26 5 

Дубинський 19 12 

Володимир 
Волинський 

23 25 

Житомирський 31 79 

Всього 262 325 
 

У німецьких школах навчались не тільки лютерани. Багато місцевого населення, в основному  
представники середнього класу, не маючи змоги навчати своїх дітей у гімназіях і реальних училищах, 
віддавали їх у протестантські та іноді в католицькі школи, де плата за навчання була досить 
невеликою. Так, наприклад, у 1909 році у лютеранських школах навчання для тих, хто не був членом 
об’єднання лютеран Волині, навчання коштувало 10 карбованців на місяць. Із української та 
російської частини населення у німецьких школах навчалися діти переважно дрібних поміщиків та 
буржуазії, ремісників, медиків та військових. 

Заробітна плата вчителя в лютеранських школах сягала від 100–200 карбованців до 225 
карбованців у Гаймталі (Нова Буда), де кількість учнів була найбільшою серед лютеранських шкіл на 
Волині–130. У школах із невеликою кількістю учнів вчитель отримував до 70 карбованців. Світські 
вчителі, які не входили до об′єднання лютеран, але викладали деякі предмети, заробляли від 10 до 90 
карбованців. 

Щодо вчительських навчальних закладів, потрібно зауважити, що їх не було достатньо для 
забезпечення вчителями усіх німецьких шкіл на території Російської Імперії. До 1900 року в 
німецьких колоніях (особливо в лютеранських об’єднаннях) виникла нагальна потреба в освітянах. 
Тому в цей час терміново почали створюватись вчительські семінарії. Одна з таких інституцій 
виникла в колонії Гаймталь. Перший випуск семінарії відбувся в 1904 році. Випускники її працювали 
на території всієї Волині [7: 103]. 

Антиколоніальні законодавчі акти 80-90-х років ХІХ століття та намагання русифікувати німецьку 
освіту зупинили приток німецьких колоністів і викликали їх зворотню міграцію. Вже в 1899 році 
число німецьких шкіл скоротилося до 308, в 1901 році їх стало 296, через десять років – 271, а в 1914 
році – лише 175 шкіл і 9710 учнів у них, що складало всього 10 % від загальної кількості шкіл 
губернії і 5,3 % від чисельності учнів 

Слід зауважити, що царський уряд не втручався у внутрішні справи лютеранських общин німців, 
але разом із тим постійно стежив за їх життям та діяльністю. Проте з початком Першої світової війни 
більшість німців Волині було депортовано, що призвело до занепаду системи лютеранських шкіл та 
німецької початкової освіти загалом. 

Із приходом радянської влади на Україну ситуація в освіті національних меншин поліпшилася. 
Багато німців – лютеран повернулося на Волинь. Почався період так званої коренізації. Масово 
відкривалися школи, громадські організації та релігійні споруди, де спілкування та викладання 
проводилося рідною мовою народів, що населяли Україну. Проте невдовзі всі вони були закриті, а 
представники національних меншин були депортовані та репресовані.  
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З лав німецьких колоністів вийшло чимало відомих людей – вчених, письменників, громадських 
діячів і просто гідних громадян, але багато з них залишились і без Великої, і без Малої Батьківщини. 
Лише в 1967 році, після довгих митарств, їм було дозволено повернутись до рідних осель. В 1989 році 
на Україні вже проживало 38879 німців, що повернулися з Німеччини та східних районів СРСР. 
Однак, лише в Дніпропетровській, Донецькій, Одеській та Закарпатській областях вони проживають 
досить компактними групами, а в областях колишньої Волині (Волинській, Рівненській та 
Житомирській) вони розсіяні й живуть по кілька чоловік у районі. 

Отже, німецькі колоністи Волині в середині ХІХ – на початкуХХ ст. у непростих умовах царської 
Росії і радянської влади зуміли нагромадити значний організаційно-освітній та навчально-виховний 
досвід. Оберігаючи кращі традиції німецького народу та спираючись на основоположні засади 
христмянського віровчення, німецькі колоністи взаємозбагачувались уккраїнською культурою, 
досвідом і знаннями, в тому числі в галузі шкільництва і родинного виховання, здобутими в процесі 
спілкування з місцевими корінними жителями. Вони налагодили чітку систему патріотично-
громадського виховання і підготовки молодого покоління до життя і чесної праці. На жаль, цей 
недовгочасний експеримент був у роки Першої світової війни перерваний, а в роки Другої світової 
війни остаточно зупинений. Трагічно склалася доля німців Волині, але їх оригінальний позитивний 
досвід шкільництва не повинен загубитися, він має бути вивчений і використаний для загального 
блага.  
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Николаюк М. В. Анализ форм, методов и содержания воспитательной работы в школах 
немецких поселений Волыни второй половины ХІХ – начала ХХ ст. 

В статье раскрыт  христианский аспект воспитания и образования детей немецких колонистов 
Волыни как определяющую основу воспитания личности. Акцентировано внимание на проблемах 

учебы в национальных школах, показана специфика конфессионального образования. Подано общую 
характеристику процесса колонизации земель Волынской губернии, особенностей устройства 
немецких поселений, их динамику и хронологию. Показаны религиозные аспекты воспитания 

колонистов в духе германизма и этнической идентичности. 

Nikolayuk M.V. Analysis of upbringing work forms, methods and substance in the schools of German 
settlements in Volyn (the second half of 19th  – the beginning of 20th c.). 

The article shows the christian aspect of upbringing and education of pupils in German colonies of Volyn as 
the determining basis of personality upbrining. Аttention is given to the education problems at national 
schools, peculiarities of confessional education are showed. The general description of Volyn province 

colonization process, the peculiarities of German settlements organization, their  dynamics and chronology 
are given. Religious aspects of colonists’ upbringing in the spirit of Germanism and ethic identification are 

described. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ 
ТВОРЧОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ 

У статті розглянуто особливості формування методологічних засад педагогічної науки в контексті 
проблеми розвитку творчості, починаючи з радянських часів, до останніх розробок вітчизняних 
вчених. Представлено основні підходи до проблеми професійної підготовки педагога в контексті 
розвитку педагогічної творчості з методологічної точки зору. Визначено основні методологічні 

правила розвитку педагогічної творчості. 

Розглядаючи проблему педагогічної творчості, важливо окреслити головні методологічні підходи 
до її тлумачення, що і є метою цієї статті. 

Оформлення методології педагогіки як самостійної дисципліни відбувалося в площині 
гносеологічної методологічної школи (за типологією І.С. Ладенка) [1], завдяки, насамперед, науковим 
розробкам П.В. Копніна [2], в теорії якого найшли своє відображення концепція активного творчого 
відображення, теорія суперечностей у процесі мислення, логічні засади наукового пошуку, 
орієнтовані на апріорні закони самого мислення, антропологізація пізнавальної діяльності [3: 57]. Ці 
принципові підходи згодом увійшли до сучасної парадигми гносеології. Звичайно, що в методології 
того часу переважала матеріалістична частина, але це був суттєвий крок уперед в осмисленні 
педагогічної творчості на засадах наукової гносеології. У цей час розвинулися педагогічні теоретичні 
зв’язки: антропологічні, онтологічні, світоглядно-аксіологічні, логіко-пізнавальні, соціологічні, які 
дали можливість сформувати теорію педагогічної творчості, безумовно, спочатку на засадах 
матеріалістичної педагогіки. 

Тодішня модель отримання педагогічного знання зумовлювалася загальним процесом логізації 
вітчизняної науки, яка розглядала педагогічний мислительний процес як необхідну передумову й 
зміст формування творчої активності педагога. У цьому процесі спочатку непевний, невизначений 
предмет вивчення (проблема, гіпотеза, педагогічна задача) поступово визначається, набуває обрисів 
концептуальної ідеї, а згодом – логічно побудованої й чітко структурованої теорії [4: 10]. 

У ході формування методології педагогічної науки в зв’язку з предметом нашого дослідження 
виникло ще й питання про нелінійний характер педагогічної творчості, її залежність від динаміки 
ментальної реальності, що не передбачає жорсткого регламентування етапів та особливостей 
педагогічного пізнання (В.С. Швирєв, Б.Г. Юдін, В.В. Ільїн) [5: 42]. 

Сформований у 50-60-х рр. ХХ століття діяльнісний підхід до педагогічної діяльності загалом та 
проблеми педагогічної творчості, зокрема, дав можливість розвинути уявлення педагогічної науки 
про смисл, спрямованість, функції, завдання конструктивної побудови педагогічної науки. Так, 
В.В. Краєвський зазначав, що діяльнісне начало в педагогіці дає можливість виділити три його 
форми: освітньо-виховну (з системою та підсистемами педагогічних задач), науково-дослідну (як 
шлях їх розв’язання та вихід на певний рівень педагогічної творчості) та логіко-методологічну (як 
формулювання педагогічних задач на вже сформованому рівні педагогічної творчості) [6: 68]. 

 У радянській педагогічній науці другої половини ХХ століття розвинулися два головні підходи до 
методологічної традиції, яка визначала й підходи до окреслення педагогічної творчості як мети, 
змісту й результату професійної підготовки вчителя: 

1) філософсько-педагогічний, зорієнтований на філософський тип рефлексії педагогічної 
діяльності (концептуальний простір і час формування педагога-творця, динаміка професійної 
підготовки, інтегральний підхід до проблеми педагогічної творчості як частки людського буття 
тощо); 

2) діяльнісно-педагогічний, що був сформований на засадах вивчення структур науково-
пізнавальної та практичної педагогічної діяльності, а також її продуктів, в тому числі й педагогічної 
творчості. 

Саме остання методологічна установка набувала дедалі більшої ваги протягом останньої чверті 
ХХ – на початку ХХІ століття й вилилася в застосування системного підходу до аналізу об’єктів 
педагогічної теорії та практики, в тому числі й до проблеми педагогічної творчості як завдання 
професійної підготовки сучасного педагога [7]. 

Історичні тенденції розвитку педагогічної творчості представлені в науковому доробку 
Я.О. Пономарьова. Натомість комплексним можна вважати підхід до методологічного окреслення 
педагогічної творчості, представлений у працях С.О. Сисоєвої, яка акумулювала весь наявний у 
цьому контексті матеріал і виділяє кілька головних напрямів сучасних досліджень педагогічної 
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творчості, спираючись на наукові роботи В. Загвязинського, І. Зязюна, В. Крутецького, В. Моляко, 
П. Перепелиці, М. Поташника, Я. Пономарьова, В. Сластьоніна, М. Холодної, Г. Щукіної та ін., а 
саме: дослідження педагогічної творчості у взаємозв’язку з властивостями та якостями особистості; 
розгляд індивідуального стилю та характеру педагогічної творчості; з’ясування взаємозв’язку між 
творчим мисленням і педагогічною майстерністю; аналіз науково-педагогічного стилю мислення; 
дослідження суб’єктивних аспектів педагогічної творчості, шляхів і засобів її формування, методик 
виявлення і розвитку творчих якостей та обдарованості [8: 90-91]. 

У теорії В.Краєвського виділяються дві галузі, які мають безпосередній вплив на формування 
педагогічної творчості: система знань про методи пізнання і перетворення педагогічної дійсності; 
науково-пізнавальна діяльність. При цьому процес формування адекватного рівня педагогічної 
творчості представляється у поєднанні двох основних принципів: епістемологічного (знання як мета 
професійної підготовки і підґрунтя педагогічної творчості на засадах переходу кількості, 
накопичення, нагромадження системи знань у нову якість – педагогічну творчість вчителя), та 
антропного (знання як засіб розвитку педагогічної творчості, який набуває гуманістичного, 
ментальнісного, індивідуального забарвлення) [9: 448-475]. 

Тому основні підходи до проблеми професійної підготовки педагога в контексті розвитку 
педагогічної творчості можна розглядати з кількох методологічних позицій: 

1.  Світоглядної. На засадах світоглядного підходу розглядаються аксіологічні аспекти 
педагогічної творчості, виокремлюються соціальні й когнітивні характеристики педагогічної 
творчості. 

2.  Епістемологічної. На цьому рівні формується категорійно-понятійний апарат теорії 
педагогічної творчості, її аксіоматичний ряд, певні теоретичні схеми процесу становлення творчої 
особистості педагога. 

3.  Гносеологічної. На цьому рівні в педагогіці розробляються норми, установки, регулятивні 
механізми, процедури дослідження проблеми педагогічної творчості й професійної підготовки 
педагога загалом. 

4.  Праксеологічної. У межах цієї позиції відбувається практико-орієнтоване осмислення 
процесу розвитку педагогічної творчості. 
Поряд з цим, сучасна педагогічна наука ввійшла в певну суперечність між соціальним 

замовленням на високопрофесійного спеціаліста системи освіти й наявним рівнем його педагогічної 
творчості на кожному з етапів професійного розвитку й розвитку педагогічної майстерності та 
творчості. 

Актуалізація проблеми педагогічної творчості викликана, на нашу думку, такими тенденціями 
сучасної освіти. 

1. Сучасна національна освіта охоплена сьогодні серйозними й складними інноваційними 
процесами, що зумовлюють потребу в теоретичному осмисленні проблеми педагогічної творчості – у 
контексті професійної підготовки вчителя та його практичної педагогічної діяльності. 

2. Сучасна педагогічна теорія й практика знаходять дедалі більше сегментів перетину, що 
висвітлило значні недоопрацьовані в теоретичному плані площини, в тому числі й проблему 
педагогічної творчості сучасного вчителя. 

3. Педагогіка, як галузь наукового знання, запозичує нині науково-методологічний апарат із 
багатьох інших галузей знань: психології, філософії освіти, соціальних наук, що, у свою чергу, 
накладає відбиток на теоретичний аналіз проблеми педагогічної творчості. 

4. У ході розробки проблеми педагогічної творчості дедалі більший вплив на вітчизняних 
науковців справляють зарубіжні теоретичні надбання. 

5. Серйозні методологічні й методичні зрушення відбулися в сучасному соціально-
гуманітарному науковому просторі, що спричинило перегляд самої проблеми педагогічної творчості в 
соціально-педагогічному її контексті. 

Результат формування педагогічно творчої особистості сучасного вчителя може бути 
представлений у єдності трьох пов’язаних між собою компонентів: об’єктного, перетворювального й 
конкретизуючого. 

Об’єктний компонент характеризує продукт процесу у вигляді концепції педагогічної творчості, 
класифікації педагогів за рівнем творчості, принципів формування педагогічно творчої особистості, 
алгоритму самого процесу зростання рівня педагогічної творчості тощо. 

Перетворювальний компонент показує динаміку педагогічної творчості на різних вікових і 
професійних етапах педагогічної діяльності. При цьому уточнюються завдання педагогічної 
творчості, її визначення, застосування результатів творчої діяльності на практиці. 

Конкретизуючий компонент педагогічної творчості уточнює умови, чинники й обставини, за яких 
формування педагогічно творчої особистості вчителя буде відбуватися найбільш ефективно. 
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Отриманий у результаті дії всіх трьох компонентів рівень педагогічної творчості має двобічний 
характер: змістовий та ціннісний. Тому й педагогічну творчість можна розглядати як поєднання 
змістового наповнення та ціннісної оболонки, яка утримує зміст у межах певної методології й 
філософії соціокультурного простору, в якому здійснюється розвиток педагогічної творчості 
сучасного вчителя [10]. 

Педагогічна творчість, як процес і результат професійної підготовки вчителя, має відбуватися з 
урахуванням кількох основних правил методологічного порядку, а саме: 

1. Вивіреної й реалістичної цільової орієнтації. Вона є найбільш значущою в умовах соціальної 
й соціокультурної невизначеності, що супроводжують суспільство й освіту на кризових етапах 
розвитку. 

2. Реалізації стану гармонії в досягненні певного рівня педагогічної творчості: соціалізації й 
індивідуалізації, особистого й колективного, алгоритмізації й творчого осмислення, традицій і 
новаторства [11]. 

3. Цілісності й комплексності процесу досягнення кожного рівня педагогічної творчості. 
4. Єдності й розмежування практичного й дослідницького аспектів розвитку педагогічної 

творчості. 
З огляду на розмаїття методологічних теорій педагогіки ми розглядаємо проблему педагогічної 

творчості в кількох теоретичних площинах: праксеології, феноменології, конструктології, 
концептології та системології [12]. 

Праксеологія педагогічної творчості пов’язана з вирішенням питання про співвідносність мети й 
результату процесу формування педагогічної творчості, бажаного рівня педагогічної творчості й 
досягнутого. У цьому співвіднесенні можливі різні варіанти: мета й результат узгоджені; знаходяться 
в суперечності; результат не досягає поставленої мети або випереджає її. З кожним із варіантів 
пов’язана специфіка професійно-педагогічної підготовки вчителя до діяльності в площині 
педагогічної творчості. 

Педагогічна феноменологія розглядає проблему педагогічної творчості в контексті специфіки 
шляху досягнення творчого рівня, логіки накопичення суттєвих ознак педагогічної творчості. У 
межах цього теоретичного підходу розробляються значущі ознаки педагогічної творчості (первинні й 
похідні). 

Педагогічна конструктологія дає можливість моделювати педагогічну творчість як теоретичний 
феномен, а також як об’єкт і результат практичної професійної педагогічної діяльності. Нарешті, 
педагогічна концептологія пояснює й аналізує пошук шляхів та способів теоретичного осмислення й 
практичного втілення розвитку педагогічної творчості майбутнього вчителя [13: 2]. 

Частина науковців схиляються до думки про тлумачення проблеми формування педагогічної 
творчості як частки цілісного педагогічного процесу. Сутність педагогічної творчості в такому 
контексті не в її соціально-інституційному оформленні (оскільки воно завжди є різним), не тільки в 
організаційних принципах чи спеціально підготовлених умовах розвитку. Сутність педагогічної 
творчості, як частки цілісного педагогічного процесу, полягає в утворенні особистості педагога. Цей 
підхід до проблеми педагогічної творчості можна окреслити як особистісно-орієнтований [14]. 

Важливим, із точки зору характеристик педагогічної творчості, представляється також 
культурологічний підхід до осмислення цього феномена [15: 4]. В умовах інформаційного суспільства 
нині на зміну традиційній та релігійній культурам виникає проектна (І. Пригожин, М. Розін, 
В. Сидоренко та ін.). У межах проектної культури світ осягається як творіння людини, продукт і 
результат зусиль людей, а проективна освіта – це виховання й розвиток самоактуалізованої 
особистості. Таке окреслення результату професійної підготовки вчителя видається досить близьким 
до феномена педагогічної творчості як характеристики самоактуалізованої особистості вчителя [16: 
26]. З іншого боку, творча активність педагога передбачає високий рівень розвитку педагогічної 
культури, що пов’язано з наділенням інтелекту педагога професійними (спеціальними й 
педагогічними) знаннями, усвідомленням суспільної значущості його діяльності, почуттям 
відповідальності за її наслідки, здатністю відчувати інновації. Педагогічна творчість при цьому 
ґрунтується на розвитку проектно-конструктивного мислення, формуванні діалогічного стилю  
комунікативної та інтелектуальної діяльності, нових способах міжособистісної й соціальної взаємодії, 
спрямованих на спільність педагогічного процесу. К.А. Альбуханова-Славська відзначала, що 
"...індивід не лише розвивається на засадах об’єктивованої сутності людини (культури), але й вносить 
в неї дещо принципово нове, тобто стає суб’єктом історичної творчості" [17]. Тому поняття 
педагогічної творчості досить тісно пов’язане з поняттям "педагогічної культури" [18]. 

Ще один теоретичний підхід до проблеми педагогічної творчості в педагогічній науці окреслено 
як синергетичний, який розглядає педагогічну творчість на засадах самоорганізації, саморуху, 
саморозвитку. Цей підхід запропонований у зарубіжній науці Г. Хакеном Якщо розглядати 
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синергетичний підхід з точки зору педагогічної творчості, як системи відкритого типу, стає 
зрозумілим, що принципом розвитку педагогічної творчості є самоорганізація особистості педагога, 
що здійснюється на основі постійної активної взаємодії з зовнішнім середовищем – розвиваючим, 
навчальним, професійним тощо. Творчу особистість педагога також можна розглядати як 
синергетичну систему, оскільки за законами енергетики людина – складна відкрита система, наділена 
особливими внутрішніми можливостями до розкриття творчого потенціалу. 

Синергетичний підхід до проблеми педагогічної творчості є особливо значущим ще й з огляду на 
те, що в центрі цього підходу – кількісно-якісні зміни в саморозвитку особистості педагога, причому 
як у статичній, так і в динамічній поведінці особистості як синергетичної системи. Водночас розробка 
особливої технологічної моделі формування педагогічної творчості педагога в межах синергетичного 
підходу наражається на певні труднощі, оскільки модель є статичною фіксацією процесу на певному 
зрізі, площині, етапі. Синергетичний підхід, натомість, пропонує постійний рух як виокремлення 
впорядкованої структури з хаосу людських дій [19]. Тому в межах нашого дослідження застосування 
синергетичного підходу виявляється наскільки важливим, настільки утрудненим, насамперед, щодо 
проведення констатуючих зрізів щодо розвиненості педагогічної творчості та впливу професійних 
педагогічних задач на її розвиток. Не може бути в повному обсязі застосований і синтетичний підхід 
– поєднання синергетичного та кібернетичного підходів, запропоноване у вітчизняній науці 
Т.М. Давиденко, М.Ю. Казариновим та ін. [20], – як до аналізу проблеми педагогічної творчості, так і 
до феномена педагогічної задачі в процесі становлення особистості творчого педагога. Останнє 
пов’язане з тим, що кібернетичний підхід у теорії професійної діяльності педагога означає суб’єкт-
об’єктну позицію педагога й учня, а освітній процес набуває руху внаслідок управління ним з боку 
педагога. 

Окреме місце серед підходів до проблеми педагогічної творчості займає аксіологічний, за яким 
творчість педагога визначається як його особистісна цінність, що є одночасно цінністю суспільною,  
як кількісно-якісний показник професійності, компетентності педагогічних кадрів. 

Таким чином, як методологічне, так і теоретичне підґрунтя педагогічної творчості розробляється в 
сучасній педагогічній науці комплексно й досить широко. Подальші наукові дослідження в цій галузі 
пов’язані з розкриттям ролі та значення педагогічної творчості вчителя в розв’язанні професійно-
педагогічних задач. 
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Сербин И.В. Теоретико-методологические основы проблемы формирования педагогического 
творчества будущих педагогов. 

В статье рассмотрены особенности формирования методологических основ педагогической науки в 
контексте проблемы развития творчества, начиная с советского времени, до последних разработок 
отечественных ученых.  Представлены главные подходы к проблеме профессиональной подготовки 
педагога в контексте развития педагогического творчества с методологической точки зрения. 

Определены методологические правила развития педагогического творчества. 

Serbyn I.V. Theoretical and methodological bases of the problem of prospective teachers pedagogical 
creativeness formation. 

In the article the peculiarities of pedagogical science methodological bases formation  are considered in the 
context of the  problem of creativeness development  from soviet time to the last elaborations of home 

scientists.  Main approaches to the problem of teacher’s professional preparation in the context of 
pedagogical creativeness development from the methodological point of view are presented. Methodological 

rules of pedagogical creativeness development are defined. 
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ІЛЛОКУТИВНИЙ/ПЕРЛОКУТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АНГЛОМОВНИХ НОМІНАЦІЙ 
ЧОЛОВІЧОЇ ТА ЖІНОЧОЇ РЕФЕРЕНЦІЇ 

У статті досліджується іллокутивний/перлокутивний потенціал англомовних номінацій чоловічої 
та жіночої референції, якого вони набувають у дискурсі на підставі раціональної чи емотивної 

оцінки означуваного. 

Метою статті є аналіз іллокутивного/перлокутивного потенціалу англомовних номінацій, що 
фіксують стать референта.  

Актуальність дослідження визначена антропоцентричною природою  його об’єкта та засто-
суванням новітніх методик когнітивно-прагматичного аналізу. Новизна роботи обумовлена тим, що 
на тлі стабільного інтересу до вивчення іллокуції/перлокуції висловлювання в межах теорії 
мовленнєвих актів іллокуція/перлокуція одиниці мови практично залишається за межами 
лінгвістичних розвідок. Разом з тим є підстави вважати, що конотативно-асоціативний потенціал 
одиниць мови антропоцентричної семантики  дозволяє їм, актуалізуючись у  дискурсі, набувати 
прагматичного змісту поведінкової настанови.  

Досліджуючи оцінний потенціал вторинних найменувань (образно мотивованих слів та ідіом), 
В.М. Телія висловлює гіпотезу про те, що, завдяки присутності у структурі їхнього значення "живої" 
образності, функціонуючи в дискурсі, вони можуть набувати іллокутивної сили, яка спонукає 
інтерпретатора відчути те ж саме почуття, яке відчуває до означуваного суб’єкт, що продукує дискурс 
[1: 202]. Результати нашого дослідження цілком підтверджують висловлювану гіпотезу [2]. Більше 
того, вважаємо, що іллокутивної сили може набувати будь-яка номінація, що містить оцінку 
означуваного.  

Оцінна кваліфікація означуваного має раціональний або емотивний характер. Ідея про те, що, крім 
раціональної оцінки, орієнтованої на ставлення суб’єкта оцінки до об’єктивної дійсності, у мові 
виражена ще й емотивна оцінка, підґрунтям якої є емоційне переживання, однією з перших була 
висловлена О.М. Вольф: "Емоційне й раціональне в оцінці має на увазі дві різні сторони ставлення 
суб’єкта до об’єкта. Перша – його почуття, друга – судження" [3:42]. Емотивна оцінка "додається" до 
раціональної, підсилюючи її за рахунок додаткового емотивного стимулу, тобто асоціативно-
образного сприйняття означуваного. Роль такого емоціогенного стимулу відіграє "жива" образність, 
властива вторинним найменуванням, які так чи інакше проходять стадію образного сприйняття.  

Раціонально-оцінні номінації спонукають оцінити означуване за шкалою "добре" – "погано" на 
підставі його відповідності/невідповідності соціокультурно санкціонованому еталону, а емотивно-
оцінні – викликають певне почуття-ставлення до означуваного. Різниця в іллокутивній силі 
раціональної й емотивної оцінки добре відслідковується в процедурному записі значення 
раціонально-оцінних та емотивно-оцінних номінацій, порівн.: prostitute – повія і frippet – повія (букв. 
дешева мішура): 

[Знай, що ХТОСЬ референт ЖІНКА є ХТОСЬ соціокультурна категорія ПОВІЯ → Вважай, що це 
ПОГАНО.]  

[Уяви, що ХТОСЬ референт ЖІНКА є начебто ЩОСЬ ДЕШЕВА МІШУРА → Знай, що ХТОСЬ 
ЖІНКА є ХТОСЬ морально-етична категорія ДЕШЕВА ШЛЬОНДРА →  Відчуй ПРЕЗИРСТВО.] 

Для виявлення розбіжності в іллокуції раціональної та емотивної оцінки можна узгодити 
раціонально-оцінні й емотивно-оцінні номінації як предикат з першою, другою і третьою особою 
однини. Раціональна оцінка не змінює іллокуції констатива, порівн.: *I am a spinster  (Я – 
незаміжня/стара діва); You are a spinster (Ти – незаміжня/стара діва); She is a spinster (Вона – 
незаміжня/стара діва). Емотивна оцінка варіює іллокуцію, порівн.: *I am a slut (*Я – шльондра)  
навряд чи взагалі можливо, якщо тільки це не іронія чи самоприниження; You are a slut  (Ти – 
шльондра) має іллокуцію образи; She is a slut (Вона – шльондра) має іллокуцію презирства. 
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Слід розмежовувати почуття-стан як слід емоційної реакції, короткочасний, залежний від 
ситуації, і почуття-ставлення як "продуману" стабільну емоційну реакцію на ситуацію [1: 202-208]. 
Більшій диференціації піддаються негативні реакції, що узгоджується з даними когнітивної 
психології, згідно з якими знання, пов’язані з негативними емоціями, більш диференційовані [4]. 

Загальну позитивну реакцію визначаємо як схвалення. Вона фіксує уявлення суб’єкта оцінки про 
означуване як таке, що відповідає деякій соціальній (загальнолюдській, етнокультурній, соціумній) 
нормі. Наприклад,  bhoy, що позначає вольового, мужнього чоловіка, потенційно здатного на 
героїчний вчинок, stallion, референтом якої є привабливий чоловік,  високої сексуальної потенції, чи 
macho, що вказує на фізично сильного, агресивного та сексуального чоловіка, викликають в 
інтерпретатора дискурсу схвалення референта як такого, що відповідає еталонам маскулінної 
англомовної лінгвокультури, порівн.: 

(1) Voice of the Irish people: Be our bhoy, Roy! So Roy Keane is set to top the "What a waste" chart in 
Ireland controversial new gay magazine. There are quite a few soccer fans at this newspaper who reckon he 
has been wasted for years… at Man United. And the sooner he dons the famous green and white hoops of 
Celtic, the better (People, Oct. 14, 2001, p. 6). 

(2) The men’s collection of layer-upon-layer of sloppy knitwear, tight woolly waistcoats, and either 
sleek slim trousers or macho baggy pants proved… Italian stallion-sexy… and it earned thunderous 
applause (Sunday Times, Jan. 21, 1990, p. NA). 

Загальну негативну реакцію визначаємо як несхвалення. Несхвалення фіксує невідповідність 
референта поведінковим або іншим нормативним настановам. Серед специфікованих негативних 
реакцій виділяємо презирство, зневагу, поблажливість, осудження, осуд. 
Презирство розуміємо як почуття-ставлення, об’єктом якого є "етична особа" (референт, що 

належить до певної морально-етичної категорії), рідше – соціальна група. Це почуття-ставлення 
викликане порушенням об’єктом оцінки основних морально-етичних норм у сфері соціальних чи 
міжособистісних (міжгендерних) стосунків або усвідомленням суб’єктом оцінки своєї переваги над 
об’єктом через належність останнього до менш престижного соціуму [5: 68]. Суб’єкт оцінки мислить 
себе ідеалом, до якого "недотягує" об’єкт оцінки через свої моральні якості або низьке становище в 
соціальній ієрархії. Презирство є найбільш інтенсивним негативним почуттям-ставленням. У дискурсі 
воно реалізується досить рідко і лише за наявності відповідної емпатії продуцента дискурсу, що 
реалізується, зокрема, у виборі негативно навантажених  атрибутів-епітетів. Об’єктом презирства 
найчастіше стають референти  чоловічої статі, що підпадають під визначення негідник, як, скажімо, 
scally у (3), політичний діяч британської лейбористської партії, якого названо злодієм і кваліфіковано 
негативними атрибутами-епітетами disgusting (огидний) і shifty (зрадливий), або референти жіночої 
статі, що втілюють стереотипно приписувані жінкам пороки, як, наприклад, референт scrubber у (4), 
нечупара і повія, яку кваліфіковано атрибутами-епітетами appallingly arrogant (приголомшливо 
нахабна), lippy (губата), chippy (гуляща), порівн.: 

(3) It’s that Labour poster of Michael Howard. The one where he looks shifty, swings a watch on one 
hand and tries to sooth us with the other. What a disgusting racial stereotype. It’s obvious they’re implying 
this devoted fan of Liverpool FC is a scally who has nicked the watch on his way to the match and is telling 
the victim "calm down, calm down" (Mirror, Feb. 3, 2005, p.9). 

(4) What an appallingly arrogant, lippy, chippy scrubber this woman is! (Observer, Dec. 5, 2004, p. 12). 
Зневага поступається презирству своєю інтенсивністю. Зневагу інтерпретуємо як почуття-

ставлення, що виникає, якщо суб’єкт оцінки уявляє себе експертом, який дозволяє собі судити про те, 
наскільки ті чи інші властивості об’єкта відповідають еталону. Об’єктами цього почуття-ставлення 
стають як референти, властивості яких (головним чином, зовнішні, фізичні, вольові, інтелектуальні) є 
далекими від еталонних, як, наприклад, референт dickhead (бовдур), що не відповідає еталону 
маскулінності за своїм розумовим потенціалом, або референт fussock (неприваблива товста жінка), що 
не відповідає еталону фемінінності за своїми зовнішніми даними, так і референти, що порушують 
морально-етичні норми, як, наприклад, референт frippet (дешева повія), кваліфікована атрибутом-
епітетом snake-hipped (така, що виляє стегнами, як змія), порівн.: 

(5) Jose Bono, Zapatero’s defense minister, went further. He called Blair "a complete dickhead" for 
following the US into Iraq (Financial Times, Jul. 17, 2004, p. 16). 

(6) But did you know that a fussock is a large fat woman? The illustration of her in the book is 
hilarious. And what about trying the word next time someone three times your size pushes ahead in the 
supermarket check out queue? (Birmingham Post, Jan. 29, 2000, p. 61). 

(7) After all, being taken to a lovely hotel and out to the river for breakfast is really something your 
wife, who has stuck by you even after that nasty business … a couple of years ago, deserves more than some 
snake-hipped little frippet  who’d be off at the drop of a wallet, don’t you think? (Independent Sunday, May 
14, 2000, p. 1). 
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Залежно від емпатії суб’єкта оцінки та лінгвального контексту дискурсу, референт, що не 
відповідає еталону чи порушує морально-етичні норми, може бути об’єктом не тільки зневаги, але й 
такого почуття-ставлення, як поблажливість. Це почуття-ставлення має місце тоді, коли суб’єкт, хоч 
і усвідомлює невідповідність властивостей чи (рідше) дій референта еталону, але не нехтує ним і не 
зневажає його, а, навпаки,  співчуває, порівн.: 

(8) Doherty was, by all accounts, a lovely lad. Junk has turned him into a horrible man. Yesterday’s 
papers were full of pictures of him chasing the dragon – smoking smack – and, far worse, the Sunday Mirror 
reported how a beautiful 21-year-old girl was given her first fix by Doherty and then encouraged to have sex 
with other men. Junkie, thief, jailbird, pimp, ponce… you certainly are a dream date, Pete? And yet I can’t 
help feeling sorry for this poor little bastard (Mirror, Jan. 31, 2005, p. 17).  
Осуд визначаємо як почуття-ставлення, що виникає, коли суб’єкт оцінки бере на себе роль судді, 

який виносить вирок діям об’єкта оцінки, що нехтує законом. Роль судді не передбачає прояву 
емоцій. Відповідно, фрагменти дискурсу, що містять номінації, референт яких є об’єктом осуду, 
переважно не залучають емотивно навантажених слів. Осуду підлягають референти, що порушують 
суперморальні норми, які регулюються законом, порівн.:  

(9) So without further ado, on to my first award    – Scoundrel-of-the-Year – which for the second time 
in a row goes to Conrad Black. Last year, Lord Black of Crossharbour, as he used to be known, asked to be 
assumed innocent until he proves guilty. Regrettably for him, I think, we can now safely assume the case for 
the prosecution beyond reasonable doubt after he was found by the official report into the Hollinger affair to 
be guilty of "self-righteous and aggressing looting" of his company (Independent, Dec. 30, 2004, p. 41). 

(10) Rebel French shareholders, let by corporate blackguard Nicholas Miquet, are trying to vote the 
whole board out of office at the annual meeting next month, on the ground of the financial position has been 
mishandled, and only a new board – and a government write off of 6 billion of debt – can avert disaster 
(Observer, Mar. 4, 2005, p. 13). 

(11) Under Greg Dyke, a populist ruffian, Panorama was damned as an irritating irrelevance, 
interfering with the competition for ratings (Guardian, Sep. 9, 2002, p. 8).  
Осудження становить собою почуття-ставлення, що має місце, коли суб’єкт оцінки сприймає 

поведінку об’єкта оцінки як "недоречну", беручи на себе роль "охоронця пристойності". Це почуття-
ставлення, на відміну від осуду, допускає прояви емоційності. Найчастіше осуджуються референти, 
що порушують норми контакту, у результаті чого виявляють пасивну чи активну неповагу до інших. 
Наприклад, референт fop (хлюст) осуджується за те, що приділяє занадто багато уваги власній 
зовнішності, що не вписується в еталон маскулінності, тоді як референт fishwife (лайлива жінка) – за 
сварливість  та грубість, що не відповідають бажаним жіночим якостям, порівн.: 

(12) Some 15 characters – from a shaven-headed religious fanatic to a valetudinarian fop from 
Lisbon – are established with speed and clarity (Evening Standard, Apr. 18, 2005, p. 74). 

(13) My vocabulary has for too much in common with the crudest fishwife you could meet but I still 
found the show a rude awakening (Sun, Jan. 6, 2005, p. 13).  
Перлокутивна сила оцінної номінації переважно реалізована як інференційно виведена 

прескриптивна настанова. Перлокуція раціональної оцінки випливає із знання про цінність 
означуваного з погляду нормативних орієнтирів лінгвокультури (соціуму). Тобто, якщо стан справ 
[ХТОСЬ референт ЖІНКА є ХТОСЬ морально-етична/соціокультурна категорія: повія тощо] підлягає 
оцінці в термінах ДОБРЕ/ПОГАНО, то інференція інтерпретатора дискурсу дорівнюватиме висновку, 
що для жінки НЕ БАЖАНО поводитися таким чином, щоб бути зарахованою до цієї морально-етичної 
чи соціокультурної категорії. 

Перлокутивний ефект емотивно-оцінної номінації сильніший. Знання про цінність означуваного 
структуроване за участі "живої" образності, тобто стан справ [ХТОСЬ референт ЖІНКА є ХТОСЬ 
морально-етична категорія: повія] "погіршується" тим, що [ХТОСЬ ЖІНКА є начебто ЩОСЬ, 
скажімо, дешева річ тощо], що не може не викликати ПРЕЗИРСТВА. Звідси інференція суб’єкта 
дискурсу дорівнюватиме висновку, що жінці НЕ СЛІД поводити себе таким чином, щоб бути 
зарахованою до цієї морально-етичної категорії. 

Таким чином, іллокутивний/перлокутивний потенціал оцінної номінації дозволяє суб’єкту 
дискурсу, використовуючи її у висловлюванні певного прагматичного змісту, здійснювати вторинну 
прагматичну дію, а саме – кваліфікувати її референта в термінах добре :: погано або на підставі 
"живої" образності виявляти те чи інше почуття-ставлення до референта схвалення/несхвалення 
(осудження, осуд, презирство, зневагу, поблажливість) на підставі його 
відповідності/невідповідності санкціонованому соціумом еталону.  

Вважаємо, що подібним іллокутивним/перлокутивним потенціалом можуть володіти номінації 
особи будь-яких соціокультурних категорій. Їх аналіз складає перспективу подальших досліджень. 
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оценки означаемого. 

Martynyuk A.P. Illocutionary/perlocutionary potential of english nominative units of male and female 
reference. 

The article analyses illocutionary/perlocutionary potential English nominative units of male and female 
reference gain in discourse on the basis of the rational or emotive evaluation of their denotatum. 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 30. Філологічні науки 

 

© Чирков О.С., 2006 
104 

УДК 82.09 
О.С. Чирков, 

доктор філологічних наук, професор 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 

ДРАМАТУРГІЯ – МИСТЕЦТВО ДРАМИ? 

У статті аналізуються погляди Арістотеля на драму як дійство, що притаманне наслідувальним 
мистецтвам; розглядаються особливості становлення й  розвитку драматургії як метавиду 

видовищних мистецтв. 

Звернення до істин хрестоматійних, істин настільки загальновідомих, що вони сприймаються 
навіть як банальні, має все-таки свій сенс: прагнення повернутися до першоджерел людського духу й 
думки; першоджерел, незамулених каламутними водами століть, є не просто непереборним. Воно є 
потребою кожного, хто, вдивляючись у день завтрашній, шукає і знаходить його джерела в дні 
вчорашньому. 

Адже звернувся свого часу Бертольт Брехт до хрестоматійно банального твердження часів 
Веймарської республіки "Влада походить від народу". Замислився. Вдивився у присмеркові сутінки 
історії й у контури сучасної йому дійсності і накреслив: "Влада ходить по народу". 

То є захоплююче заняття відкривати у відомому давно забуті судження-основи. Забуті настільки, 
що сприймаються в інші часи як нові. 

Отже поговоримо про загальновідоме – про драматургію. 
У 1907 році, тобто майже 100 років тому, Брокгауз і Ефрон видали Малий Енциклопедичний 

Словник. Він, що прийшов із столітньої далечини, ще й сьогодні хвилює своїми судженнями [1: 5]. У 
тому числі й про драматургію. "Драматургия, – утверджувалося в словникові, – первоначальное 
исполнение дифирамбов на религиозных празднествах, позже – теория драмы и вообще сценическое 
искусство. Древнее сочинение по драматургии – "Поэтика" Аристотеля" [1: 208]. 

Звичайно, можна було б не адресуватися до статті, вік якої більш ніж поважний: адже наука не 
стоїть на місці, й на зміну одним знанням приходять знання інші, старим – нові. Якби не одна 
обставина: міркування вітчизняних енциклопедистів мало, очевидно, таку привабливість, що, 
повторюючись і варіюючись, злегка поновлюючись і доповнюючись, воно дійшло до наших днів 
майже в первісній недоторканності. 

Так, в Українській радянській енциклопедії (1961 р.) читаємо: "Драматургія – 1) Теорія мистецтва, 
що вивчає принципи  та способи побудови драматичних творів. 2) Драматична література певного 
періоду чи народу або сукупність драматичних творів якогось письменника" [2: 323]. 

Велика радянська енциклопедія (1972 р.) стверджувала: "Драматургия – 1) Совокупность 
драматургических произведений какого-либо писателя, народа, эпохи. 2) Сюжетно-образная кон-
цепция спектакля или фильма. Основу театральной драматургии составляет литературная драма, 
которая, однако, в современном театре претворена в режиссерский сценарий. Для киноискусства 
характерна драма в форме сценария" [3: 481]. А Українська радянська енциклопедія 1979 року 
видання уточнювала: Драматургія – "1) Драматична література певної доби чи країни, а також 
сукупність драматичних творів певного письменника. 2) Теорія побудови драматичних творів. 
3) Сюжетно-образна концепція театральної вистави або сценарію, що її визначають режисери" [4: 
467]. З незначними уточненнями подавали відомості про драматургію і Краткая литературная 
энциклопедия у 1964 році [5: 798], і Українська літературна енциклопедія в 1990 році [6: 108]. 

У такій сталості (нехай і відносній) немає, звичайно, нічого дивного: здоровий консерватизм 
завжди сприяв виваженості суджень. 

Симптоматичним є інше: в ХХ столітті, особливо у другій його половині, у вітчизняному 
літературознавстві виникло непереборне бажання ототожнити поняття "драматургія" і "драма", 
розуміючи при цьому під "драмою" драматичну поезію. 

Різні енциклопедичні видання, спираючись, звісно, на праці літературознавців рясніють 
примітками: "Див. Драма" [5: 798; 6: 108]. Інші стверджували, що драматургія – синонім поняття 
драми як літературного роду [7: 102; 8: 154, 160]. Навіть у театральній енциклопедії читаємо: 
"Драматургия – род литературных произведений, предназначенных для исполнения на сцене 
(см. Драма)"  [9: 521]. 

Так що ж таке драматургія? Мистецтво чи наука? Феномен літературний чи сценічний? І коли ( та 
й хто взагалі) драматургію назвав драматургією? Яким було перше наповнення цього терміну? Чи 
постає власне явище ( і, звичайно, поняття, що з ним пов’язане) як стабільно застигле, чи ж таким, що 
еволюційно розвивається? 

Однозначної відповіді на ці питання поки що літературознавство не дає. Але хрестоматійно 
розповсюдженою є думка про тотожність драматургії й драми, яку й викладають енциклопедійні 
видання, визнаючи, проте, час від часу, що не все так просто з простою драматургією. Чи не тому в 
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Літературному енциклопедичному словнику (1987 р.) при тому, що стверджується синонімічність 
понять "драматургії" і "драми як літературного роду" одночасно зауважується: "Д. (драматургия – 
О.Ч.) – это межвидовая художественная форма, творимая содружеством деятелей разных видов 
искусства" [7 :102]. 

Так що ж таке, ще раз, драматургія? Гадають, що відповідь на це питання дає ще Арістотель. Ну 
що ж звернемося до Арістотеля. Але при цьому пригадаємо мудре побажання-пораду Лессінга: 
"Аристотеля следует объяснять, исходя из  е г о (розрядка моя – О.Ч.) положений" [10: 570]. Отже, по 
порядку. 

Сам термін "драматургія" хоча й грецького походження, але в Арістотеля просто відсутній. І в 
цьому нічого дивного немає: за власним зізнанням давньогрецького мислителя, не всі явища, які були 
властивими античному мистецтву, в тому числі й словесному, взагалі мали своє визначення. 
Арістотель писав: "то искусство, которое пользуется только голыми словами или метрами, причем 
последними или в смешении друг с другом, или держась какого-либо одного, – оно до сих пор 
остается без /названия/" [11: 646]. 

Звичайно, відсутність визначення, назви ще не означає відсутності явища в мистецтві. Але факт 
лишається фактом: в Арістотеля ми зустрічаємо "драматическое повествование", "драматическое 
подражание", "драматический сюжет" [11: 649,781], але не "драматургія". 

Важливішим є інше: як Арістотель потрактовує "драму" – ключову складову в самому понятті 
"драматургія". 

Арістотель констатує: "...сама драма называется действом (drama), ибо подражает лицам 
действующим (drontes)" [11: 648]. Звернімо увагу: не дією а дійством. І це зовсім не синонімічні слова 
та поняття. Пригадаймо: в давнину дійство – це драматична вистава, видовище. (Ну як тут не 
пригадати знову Арістотеля, який зазначав у "Політиці": "...зрелище скорее оказывает на человека 
очистительное действие (katharsis), нежели способно его чему-либо научить" (11: 640). 

Дійство – це театр, гра. (До речі, в індійському театрі те, що ми називаємо музично-танцювальною 
драмою – цілком однозначно і сьогодні називається "ЛІЛА" – "ГРА". І подібне співпадіння не є 
випадковим: антична Греція й прадавня Індія одними з перших почали свій рух назустріч 
драматичному мистецтву). 

В іншому ж випадку Арістотель зауважує: "Там, /в эпосе/, из-за общей пространственности каждая 
часть получает подобающий объем; в драмах же получается совсем не то, на что рассчитывает поэт. 

Доказательство – то, что сколько поэтов ни представляли "разрушение Илиона" целиком, а не по 
частям, как Эврипид, или "Ниобу" /целиком/, а не так, как Эсхил, все они проваливались или не 
выдерживали состязания" [11: 666]. 

Чому ж у драмах виходить не те, на що розраховує поет? Та хоча б тому, що драму не писали, а 
ставили; що були змагання, в яких написане слово не було і не могло бути рівним слову зіграному. 
Адже є поет і є актор, і кожний з них вкладає у слово свій смисл, своє звучання, оскільки кожен із них 
є особистістю, що творить свій художній всесвіт. 

На кону, зауважить в ХХ столітті К.С. Станіславський, все, що є природним в житті, 
"вывихивается", тобто отримує не лише інший сенс, але й по-іншому може бути представлено. Чи не 
тому те, що в ХХ ст. буде називатися "виставою", в Арістотеля називалося "дійством". 

Ну а "дія" була віднесена Арістотелем до зовсім іншого – до трагедії. "Трагедія, – зазначав 
великий антик, – есть подражание действию важному и законченному, имеющему /определенный/ 
объем, /производимое/ речью, услащенной по-разному в различных частях…" [11: 651]. 

Отже, є драма-дійство, і є трагедія-дія. Арістотель, скажімо так, "розвів" поняття, позначивши ним 
різні види мистецтва. З плином часу смисл одного поняття /трагедії/ виявився перенесеним на інше 
/драма/, в результаті чого одне з них – драма – втратило своє первинне смислове наповнення й набуло 
іншого, сьогоднішнього вигляду. 

Стосовно ж того, що драматургія пішла від зачинателів дифірамбу, то в Арістотеля ця теза має 
дещо інше звучання, а саме: "Трагедия возникла от запевал дифирамба, комедия – от запевал 
фаллических песен" [11: 650]. 

Подібне змішування "трагедії" й "драми" багато в чому, на наш погляд, поянюється тим, що 
літературознавчо-центристський підхід до "Поетики" Арістотеля дуже слабо враховує визначальну 
складову трактату давньогрецького автора: Арістотель розглядав, наприклад, трагедію відносно 
різних видів мистецтва, а не літературних жанрів. Це йому належить теза про виокремлення таких 
видів наслідувальних мистецтв, як епос і трагедія, комедія й дифірамб, а також авлетика й 
кіфаристика [11: 646]. Саме тому ми згідні з Н.П. Малютіною, яка в монографії, присвяченій 
українській драматургії кінця ХІХ – початку ХХ ст., наголошує: "... ми враховуємо роз’яснений 
С. Аверинцевим факт, що арістотелівська концепція трагедії склалася відносно різних видів 
мистецтва, а не літературних жанрів, і, скоріше, є для літературознавців тим стереотипом свідомості, 
що згодом увійшло у жанрологічний вжиток у численних інтерпретаціях. На доказ цього наведемо ще 
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міркування І. Анненського про те, що Арістотель сприймав трагедію не як літературний жанр, а 
скоріше, як інтерпретацію її акторами" [12: 47]. 

А якщо пригадати, що великі трагіки Елади, представляючи на змаганнях свої творіння, були 
заклопотані не лише словом, що звучить, але й , як Софокл, декораціями, які він запровадив за 
свідченням Арістотеля [11: 650], то синтетична (більш точно – синкретична) природа "драми" як 
"дійства" стає очевидною. 

Інакше кажучи, на наш погляд, за античних часів була створена модель виникнення типу 
мистецтва, яке об’єднувало зображально-виражальні можливості різних наслідувальних мистецтв 
(слова, співу, танцю, музики, живопису тощо), які народилися внаслідок дії десинкретизаційних 
процесів. Такий тип мистецтва вже за часів Арістотеля передбачав наявність одного і, причому, 
наріжного принципу: домінанти наслідувальних мистецтв, що асимілювалися, втрачали своє панівне 
становище і підпорядковувалися цілям і завданням уже якісно іншого мистецтва, яке орієнтувалося на 
синкретичні форми суб’єктивного перетворення світу. 

Так виникає за часів античної Греції театральне мистецтво – перший яскравий зразок мистецтва 
видовищного. І хоча Мельпомена буде, так би мовити, сприяти народженню театрального мистецтва, 
але трагедію на оркестру для творення видовищного дійства виведе все-таки Актор. 

Згодом настане черга й Терпсіхори. Але на пуанти мистецтво балету, народженого з танцю все-
таки поставить Марія Тальоні (початок ХІХ ст.), прагнучи передати мовою балетних па й музики 
драматичне напруження, яке було притаманне новому танцювальному видовищу від початку. 
Становлення ж балету почалося ще в другій половині ХVІ ст. Так, у Франції зусиллями поетів 
"Плеяди", що заснували Академію музики і поезії (1570 р.), проводилися експерименти по 
сполученню віршів, музики й танцю в єдине сюжетно цілісне дійство. Саме тоді в такому своєрідному 
варіанті народжується балет. Мине час, балетне мистецтво стане суто танцювальним. Але незмінною 
все-таки залишиться і словесна основа цього видовищного мистецтва – лібрето – програма балету. 
Адже не випадково, а швидше закономірно, що ще в 30-ті роки XVIII ст. знаменита балерина Салле 
ставила так звані "драматичні дійства" на античні теми (наприклад, "Пігмаліон"). 

Те ж саме відбулося й з оперою. З самого початку її становлення (а це рубіж XVI-XVII ст.) в 
основу її було покладено синтез слова, музики й драматичного мистецтва. В опері від самого початку 
її існування активне начало належало цілісному музично-драматургійному задуму, який знаходив 
своє втілення завдяки традиційним для оперної музики формам – вокальним (арія, аріозо, речитатив) 
та симфонічним (увертюра, антракт і под.). 

Тобто, як в практиці драматичного театру, так і театру музичного (опера, балет) об’єднуючим ці 
види видовищного мистецтва виступала, так би мовити, "третя сила", яка підпорядковувала своїм 
вимогам в одному випадку можливості драматичної поезії, а в іншому – пантоміми, танцю, музики. 
Це й дозволило мистецтвознавцям ХХ століття говорити про наявність як театральної, так і музичної 
драматургії. 

Ну, а що стосується самого терміну "драматургія", якого, як вже було сказано, за часів Арістотеля 
не було, то цей термін зустрічається, наприклад, у Лессінга. В 1767-1769 р.р. Лессінг, як відомо, 
видавав   та звані "аркуші" з дуже промовистою назвою "Гамбурзька драматургія". Розкриваючи 
задум видання "аркушів" (чисел згаданої "Гамбурзької драматургії"), Лессінг наголошував: "Они 
должны были сопровождать каждый шаг, который будет делать здесь искусство, как поэта, так и 
актера" [10: 608]. Пригадаймо, як відомо, запрошений на посаду драматурга (тобто завідувача 
літературною частиною) в Гамбурзький національний театр, Лессінг відмовився писати п’єси на 
замовлення, замисливши замість цього видання театральних "аркушів", присвячених аналізу п’єс, які 
одержували сценічне втілення в Гамбурзькому театрі, й аналізу гри акторів [10: 621]. І як результат 
роздумів Лессінга з’явилося його твердження: "У нас есть актеры, но нет сценического искусства… 
оно погибло и его приходится создавать совершенно заново" [10: 608]. 

А в 1782 році в часописі "Вюртембергський реперторій літератури" Шіллер надрукував статтю 
"Про сучасний німецький театр", у якій зауважував: "...до тех пор, пока драма является не столько 
школой, сколько времяпровождением и служит больше для того, чтобы разгонять зевающую скуку, 
заполнять угрюмые вечера, … пока актриса трудится больше нарядов ради, а актеры ради выпивки, – 
до тех пор наши драматурги должны отказаться от патриотически тщеславной мечты быть 
просветителями народа" [13: 10]. Говорячи про "драму" Шиллер напевне має на увазі (що походить із 
контексту) не драматичну поезію, а театральну практику – театральне дійство. 

Адже невипадково Лессінг із гіркотою зізнавався: "Мы, немцы, довольно чистосердечно 
сознаемся в том, что у нас еще нет театра" [10: 582], а Шиллер уточнював: "Если бы мы дожили до 
национального театра, то мы бы стали нацией" [13: 732]. 

Саме за такої театральної ситуації, а, точніше, майже відсутності її, Лессінг і заговорив про 
драматургію, а не про дидаскалії, як гадав спочатку. Оскільки дидаскалії – це "краткие записи, в 
которых участвовал сам Аристотель, сообщая в них сведения о пьесах (підкреслено мною – О.Ч.) 
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греческого театра" [10: 606], а драматургія  постає як вид драматичного мистецтва, яке поєднує в 
художньому цілому можливості драматичної поезії та театру. 

Інакше кажучи, Лессінг виявив внутрішній сенс самого поняття "драматургія" як творення дійства. 
Можна припустити, що з цього часу й укорінюється поняття "драматургія" в художній і науковій 

свідомості. І воно має безпосереднє відношення як до мистецтва драматичного театру, так і до 
мистецтва музичного (оперного, оперети, балету, пізніше – мюзиклу). Більш за те, воно стосується і 
того музичного мистецтва, яке не має словесної основи, а лише музичну. 

Принагідно варто пригадати про жанр симфонічних поем, що склався в творчості Ференца Ліста. 
Він написав їх всього 13. Серед них "Тассо" (за Гете), "Битва гуннів" (за картиною В. Каульбаха), 
"Гамлет" (за Шекспіром) та ін. Так, у них поєднані риси різних інструментальних жанрів (наприклад, 
сонатного allegro і сонатно-симфонічного циклу). Але саме таке поєднання є формою виявлення 
драматургії симфонічних поем. 

А хіба сьома – так звана Ленінградська симфонія Д. Шостаковича не має своєї внутрішньої 
драматичної напруги, вираженої мовою музики, що дозволяє говорити про своєрідність драматургії 
цього геніального творіння? 

А сюїти Едварда Гріга з музики до драми Г. Ібсена "Пер Гюнт"! У них присутня та емоційна 
напруга, той рух сюжету почуттів, що, створюючи ефект видовищного дійства, вибудовує 
драматургію сюїт за логікою й силою норвезького музичного фольклору. 

Ми вже не говоримо про ораторії, в яких воєдино злиті зусилля хору, співаків-солістів, 
симфонічного оркестру. І все це заради реалізації драматичного сюжету. Адже ораторія Шостаковича 
"Пісня про ліси", Прокоф’єва "На сторожі миру", Шнітке "Нагасакі", Свиридова "Патетична ораторія" 
– кожна з них має свою драматургію, оформлену в слові, музиці, співі. І якість така не є набутою в 
ХХ ст., а є первісно властивою цьому жанру, що народився на рубежі XVI-XVII століть. 

А з виникненням у ХХ столітті новітніх видів мистецтва – радіо-,  кіно-, телемистецтва 
народжується й відповідна драматургія, яка має свою специфіку, обумовленою аудіо-візуальною 
природою цих мистецтв. 

Проте, закуті в літературні обладунки, ми не поспішаємо відмовитися від абсолютних прав на 
драматургію. І фіксуючи свою позицію у двох словах "Див. Драма", ми просто не помічаємо, чи 
робимо вигляд, що не помічаємо, що драматургія – це вже давно не вотчина літературознавства. 

Драматургія – то є історично сформований вид мистецтва, мета і сенс якого у творенні дійства, 
тобто видовища, вистави, гри. Драматургія поступово поширила свою владу не лише на поезію 
драматичну, але й на мистецтво театральне, оперне, балетне, інструментальне, на мистецтво 
пантоміми, естради, цирку, кабаре і навіть банального концерту. 

Драматургія пройшла довгий шлях від виду драматичного мистецтва до метавиду мистецтв 
видовищних за своєю сутністю. Грецьке meta...(після, за, через) означає слідування за чимось, перехід 
до чогось іншого, зміну стану, перетворення в щось інше [14: 305]. Метавид драматургія – то є 
наслідування античній моделі мистецтва, що творить дійство. То є перехід до мистецтва, що вбирає в 
себе виражально-зображувальні можливості різних класичних мистецтв і яке прямує до 
неосинкретизму, як визначального способу суб’єктивного перетворення багатомірного і 
неоднозначного світу. То є перетворення традиційних для класичних видів мистецтва жанрів у 
принципово нову жанрову систему, яка живе й розвивається за лише їй притаманними й нею 
створеними принципами і законами. 

Драматургія – то є метавид, який відрізняється від інших ще не названих, але існуючих метавидів 
(вони, переконаний, ще очікують на свій вихід на мистецтвознавчий подіум) перед усім мовою, без 
якої творення дійства практично неможливо. 

Такою мовою драматургії видовищних мистецтв є, на наш погляд, мізансцена. Адже далеко не 
випадково відомий режисер і мистецтвознавець О.Д. Попов назвав мізансцену "мовою режисера". 
Мовою, яка на жодну з існуючих перекладеною бути не може. Проте має майже необмежені 
можливості збагачення мови того мистецтва, з якого виростає. 

Показовим в такому відношенні є одне свідчення про постановку "Ревізора" Вс. Мейєрхольдом. 
"Действие переносилось в будуар Анны Андреевны. Обозначив начало главной темы спектакля – 

Хлестаков – Городничий, Хлестаков и чиновники, Мейерхольд торопился объявить и эмоционально 
открыть вторую не менее важную тему – Хлестаков и городничиха, Хлестаков и женщины. Если 
доминирующим мотивом первых эпизодов было ожидания бедствия, то знойная, разомлевшая Анна 
Андреевна, едва появившись на сцене, приносила с собой мотив ожидания чувственных радостей. 

Выдвижная платформа ее будуара вся словно уходила в огромный шкаф, который стеной высился 
сзади. Перед шкафом стояла ширма, за ширмой З. Райх, готовясь к встрече с Хлестаковым меняла 
платья. Из шкафа выволакивали новые и новые туалеты и, выбирая очередное платье, городничиха 
гуляла в шкафу… 
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Что написано у автора? – вопрошал он (Мейерхольд – О.Ч.) – Анна Андреевна "четыре раза 
переодевается в разные платья в продолжение пьесы". Но я никогда не видел (підкреслено мною – 
О.Ч.), чтобы четыре раза переодевались. Это не бывает подано (підкреслено мною – О.Ч.) публике...  

А я и шкаф покажу, в котором платья висят, и все платья, чтобы она видела, сколько у них 
платьев…" [15: 362-363]. 

І далі: "Анна Андреевна оживленно вертелась перед зеркалом, поправляя шелковое платье, 
обнажая то одно плечо, то другое…Когда Анна Андреевна исчезала за дверцой шкафа и меняла 
платье, Добчинский бесстыдно за ней подглядывал. Он при всех облизывался. Распрощавшись 
наконец с Городничихой, Добчинский отчаянной походкой, как бы заколдованный Эросом, уходил, 
но – не в дверь, а в шкаф. Тотчас загремели пистолетные выстрелы, и из шкафа, из-под кушетки – 
отовсюду грянули бравые красавцы офицеры в блестящих мундирах. Игривым табунком окружили 
они Городничиху, завертелись вокруг нее, заполнили всю сценическую площадку. 

Офицеры находились за гранью реальности, они воспринимались как чувственное видение 
Городничихи, мечтающей о встрече с Хлестаковым" [15: 365]. 

Так із мізансцени народжувалась атмосфера агресивної, сластолюбної хтивості городничихи. Але 
це був уже не Гоголь. То був Мейєрхольд, який творив видовищне дійство, на мові, властивій цьому 
мистецтву. 

Цікавим в такому плані є зауваження В. Маяковського: "Очень правильная сцена городничихи с 
военными, которые выползают из шкафов. Никакого мистицизма в ней. Что это такое? Реализация 
метафоры, реализация маленького намека на плотоядную сущность этой дамы у Гоголя" [15: 365]. 

Мізансцена виростає з мови мистецтва, яка провокує народження дійства. При цьому вона, 
мізансцена, вступає в союз із мовою того мистецтва, з яким в цей час співпрацює, збагачуючи 
одночасно його "першомову" та надаючи їй нового смислового і художнього звучання. 

Саме тому мізансцени відіграють неабияку роль у виставах оперних і балетних, пантомімічних і 
кабаретних – в усіх видовищних мистецтвах. 

Свою мову має й драматургія музична. Достатньо в зв’язку з цим пригадати "Кармен-сюїту" 
Щедріна, яку справедливо потрактовують як довільну транскрипцію музичного матеріалу опери Бізе. 
І ключовим у цьому випадку, гадаємо, є слово "транскрипція": адже саме вона, транскрипція, 
дозволяє надати нову художню якість вже існуючому. Тобто виконує ту ж саму "руйнівно-творчу" 
функцію, що й мізансцена у видовищних мистецтвах. Але це вже предмет окремої розмови, як, до 
речі, й роздумів про специфіку драматургії та засобів її реалізації (а отже і мови) в інструментальній 
музиці. 

Воістину, далеко в майбутнє заглядав несамовитий Віссаріон, задаючись питанням: що ж являє 
собою театр, в якому "могущественная драма облекается с ног до головы в новое могущество, где она 
вступает в союз со всеми искусствами, призывает их на свою помощь и берет у них все средства, все 
оружие?" [16: 13]. 

Відповімо на це питання так: то і є один із храмів драматургії – метавиду мистецтва, що творять 
дійство. 
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Чирков А.С. Драматургия – искусство драмы? 

В статье анализируются взгляды Аристотеля на драму как действо, что присуще подражательным 
искусствам; рассматриваются особенности становления и развития драматургии как метавида 

зрелищных искусств. 

Chyrkov O.S. Is dramaturgy the art of drama? 

The article analyses Aristotle’s views upon drama as an action, which  characterize  mimetic arts. The 
peculiarities of  formation and development of dramaturgy as a metatype of spectacular arts are presented.  
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ДРАМАТУРГІЧНІ ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ТЕАТРАЛЬНОСТІ В "ФАУСТІ" Й. В.  ҐЕТЕ 

У статті подано визначення театральності як драматургічного принципу  в драмах, а також у 
поезії й в прозі Ґете. Розкрито у "Фаусті" такі прийоми театральності, як предметно-видовищна 
деталь, музично-стильовий контраст, масові сцени, а також розглянуто роботу над ремарками в 

творі як шлях до створення театральності. 

Важливим прийомом у творчості Й.В. Ґете є театральність, під якою ми розуміємо використання 
зорових і слухових елементів як активних чуттєвих компонентів образу, що подається в стані 
драматургічного руху.  При цьому смислове нагнітання й кульмінація виражаються не абстрактно, а 
через емоційно забарвлену "гру" предметно-видовищно-слухового ряду. Отже, вирішальна роль у 
створенні театральності належить деталі – музично-шумовій, контрастуючо-світловій, пластично-
предметній, контрасту різнохарактерних епізодів, активному руху людського тіла й навіть цілої 
людської маси.  

Театральність притаманна не лише драматургічним творам (яскраві приклади тут  "Гец фон 
Берліхінген", "Егмонт", зрозуміло  й "Фауст"), а й віршам поета, наприклад баладам ("Вільховий 
король", "Учень чаклуна" та іншім, що являють собою такі собі маленькі сценки), медитативній 
ліриці ("Нічна пісня мандрівника", де гірський краєвид лаконічно характеризується через його 
"театральні ознаки" – тишу і непорушність, так що конкретний час доби – ніч – згадується лише в 
назві), у віршах "Східно-західного дивану" з їх екзотичним зорово-предметним рядом, з яскравими 
психологічнимим масками-образами Гатема і Зулейки. Ці риси впадають у вічі при порівнянні Ґетевої 
поезії з віршами Шиллера, де панує скоріше драматизм, ніж театральність, а деталь виводиться не як 
предмет самодостатньої пластичної гри (як у Ґете), а як моральний символ. Так, по-різному 
виявляють себе "неживі предмети" в баладі Шиллера "Рукавичка" і Ґете  "Учень чародія" (відра з 
водою)!  

Важливою є роль театральності й у прозі Ґете, де вона стає предметним центром вираження 
почуттів героя. У "Стражданнях молодого Вертера" ми відчуваємо широкі можливості обігрування 
"театральної деталі", і здається, що на цих сторінках лаконічний прозовий текст починає тяжіти до 
сценічної предметності, а час прозовий перетворюється на більш ємкий – театральний. Так, думки 
Вертера прикуті до рожевих бантів, що прикрашали сукню Лотти в день їхнього знайомства; він 
благає дівчину подарувати їх йому. Він береже синій фрак, в якому колись танцював із Лоттою, а 
коли той зносився, замовляє точнісінько такий самий; у своїй передсмертній записці він заповідає 
поховати його в цьому фраку й покласти в труну рожеві стрічки. У Вертера є свої улюблені дерева та 
звичайна альтанка, де він любить читати й просто мріяти; для нього дорогі ворота, крізь які він 
колись покинув рідне місто. 

У зрілій прозі театральність стає чи не найважливішим чинником організації сюжету. У "Літах 
науки Вільгельма Мейстера" Ґете навіть докладно описує виставу "Гамлета" Шекспіра, цей опис є 
цікавою лабораторією для дослідження принципів театральності митця. У романі "Вибіркова 
спорідненність" предметно-видовищний опис нерідко переважає над розмовним планом.  

Унікальною є "Казка" з "Розповідей німецьких біженців", де панує сама пантомімічність. Це той 
випадок, де дія будується на самих засобах театральності, проте драматичність відсутня зовсім. 
Поета захоплює гра із самодостатньою деталлю, він видобуває з неї всі можливі театральні ефекти – 
видовищні, слухові, світлові й кольорові, і у всьому відчувається пластичність живого тіла чи 
неживого предмета. Порівняння цього твору зі знаменитою казкою Клінгсора із "Генріха фон 
Офтердингена" Новаліса свідчить, що в поета-романтика панує не самодостатня пластика, не 
театральність, а поетична символіка, яка зводить практично до мінімуму, а іноді й зовсім знищує 
живу пластику образу. 

Парадоксально, але саме театральність стала тою обставиною, що подекуди утруднює нашим 
сучасникам шлях до Ґете, адже принципи театральності суттєво змінюються в кожну епоху. Чимало з 
творів Ґете визнано такими, що нібито "застаріли". Нерідко так думають і про головний твір поета – 
"Фауст". Дивно, але першій частині "Фауста" віддають перевагу перед другою саме за те, що Ґете 
намагався ретельно виганяти зі своїх творів – за "романність", романічний зміст. Тут варто згадати 
критику поетом Шекспірового "Гамлета" за його "романність" на шкоду "театральності". Не 
помічають, що поет наситив першу частину "Фауста", і ще більше другу – театральністю. 
Розгляньмо принципи театральності у "Фаусті–1" ("Ф-1"). 



Б.Б. Шалагінов. Драматургічні засоби створення театральності в "Фаусті" Й. В.  Ґете 

111 

Драматургічна форма "Фауста" свідчить про те, що поет сприйняв театральну природу сюжету 
про буремного чорнокнижника через специфіку лялькової вистави. Провідну роль відіграє тут 
театрально-сценічна деталь. 

Принципи лялькової театральності виявляються, зокрема, в тому, що майже в кожній сцені є свій 
предметно-видовищний центр, який має прикувати увагу глядача, і лише навколо цього центру 
вибудовується мовний план. Навколо такого центру в реальній ляльковій виставі могла розгортатися 
сценічна імпровізація або застосовуватися музично-видовищні ефекти, тривалість яких залежала від 
реакції публіки. Наведемо головні приклади.  

У сцені "Ніч" – це видовищно-ефектна поява Духа землі; а пізніше, очевидно, в центрі уваги 
глядача мала опинитися гротескно велика і незграбна перука Мефістофеля (ремарка: "Мефістофель у 
шлафроку й у великій перуці" [1] ). У наступній сцені "Авербахів склеп" наявна ціла низка таких 
центрів: звучання пісень (їх кількість у реальній виставі могла бути й більшою) і "магічні" дії Фауста 
з вином, що струменить просто зі столу, і з носами присутніх. Видовищно ефектним був епізод 
пожежі, яким завершується вся сцена. 

Тільки з погляду театральності можна пояснити введення у "Пра-Фаусті" на правах окремого 
розділу зовсім крихітної сцени "Сільська дорога" – всього чотири рядки, не рахуючи ремарки ще на 
два рядки. У сценічному виконанні вона могла бути досить місткою, адже в її центрі опиняється 
розп’яття, повз яке Мефістофель прагне якнайшвидше прошмигнути. У лялькових виставах і 
містеріях популярними були сцени, де диявол починав комічно корчитися і смикатися від заклинань, 
хресного знамення та інших християнських символів. В остаточному варіанті твору цю сцену було 
вилучено.  

У сцені "Вечір" у центрі уваги опиняється шкатулка із прикрасами, обігрується також і 
"патріархальне" крісло – предмет сентиментального захвату Фауста. Характерно, що, ледве 
увійшовши до своєї кімнатки після візиту таємних гостей, Маргарита насамперед відчиняє вікно: "Ой, 
як тут душно, парно як! (Одчиняє вікно)" [1]. Можна уявити гротескну сцену хвилиною раніше, коли 
Мефістофель дихає сірчаним димом або чимось подібним у дівочій кімнатці, яка так вражає Фауста 
акуратністю і чистотою! Епізод, коли Маргарита примірює прикраси, міг бути надзвичайно ефектним 
для глядача. Шкатулка здавалася просто бездонною, коли з неї одну за одною діставали прикраси! А 
характер коштовностей міг бути просто-таки фантастичним, якщо врахувати репліку Мефістофеля 
наприкінці попередньої сцени: "Є в мене сила тайників, / Давно закопаних скарбів, / Там треба буде 
дещо взять" [1].   

У сцені "На алеї" також є свій ефектний центр: Мефістофель говорив то жіночим, то чоловічим 
голосом і кривлявся, глумливо передражнюючи то богомільну матір Маргарити, яка віднесла 
шкатулку до церкви, то зраділого попа. У сцені "Сад" центром було фарсове залицяння Мефістофеля 
до Марти. Ворожіння Маргарити на айстрі стало прекрасною сценічною знахідкою й розкривало 
умови для імпровізації. У сцені "Кімнатка Гретхен" головним смисловим предметом стає прядка. У 
сцені "Сад Марти" важливий предмет – слоїк зі снодійним для матері Маргарити. В сцені "Біля 
колодязя", де дівчата розмовляють про долю покриток, міг обігрувтися колодязь як еротичний 
символ. У сцені "На міському мурі" важливий центр – скульптура, зображення Богоматері 
Скорботної, перед якою молиться Гретхен. Живописну експресивність короткої, але видовищно 
виразної сцени "Ніч. Відкрите поле", коли Фауст і Мефістофель на конях мчать повз шибеницю, 
ілюстратори оцінили зразу. Згадаймо хоча б експресивний малюнок Е. Делакруа! Багаті можливості 
для сценічного втілення надає й остання сцена – "В’язниця" (серед предметних центрів  ланцюги). 

Наведені приклади свідчать про цілком чуттєве, зорове, предметне мислення автора "Фауста", 
його глибоке розуміння умовності й видовищності народної вистави. Вони показують, якими 
виразними засобами користувалося народне мистецтво, представляючи сюжет на 
"трансцендентальну" тему.  

Порівняння "Ф-1" з "Пра-Фаустом", тобто з найпершим його варіантом, який сам поет забракував і 
навіть знищив рукопис, дозволяє зробити цікаві спостереження про те, як поступово вироблялися 
принципи театральності в цьому творі. Тут особливо показові авторські ремарки. Як правило, у "Пра-
Фаусті" вони мають нормативно-сценічний характер і конкретно розкривають мізансцену: "Вагнер 
(йде)"; "Мефістофель (про себе)"; "Мефістофель (голосно)"; "Фрош (співає)" тощо. 

Проте іноді Ґете прагне дати в ремарках психологічну характеристику сцени або розкрити 
психологічний стан персонажа цілком у дусі оповідного стилю. Ось деякі ремарки в сцені "Ніч": 
"Фауст роздратовано гортає книжку"; "Фауст роздратовано повертається" (коли входить Вагнер). Ці 
приклади показують, як юний Ґете намагався підсилити драматургічний ефект явно не театральними 
засобами.  

Наведемо ще кілька прикладів. У сцені "Авербахів склеп" деякі ремарки передають необов’язкові 
для сценічної театральності деталі, наприклад: "Вони витягують чопики, і кожному в склянку тече 
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замовлене вино"; "Всі вибухають реготом". У сцені "Вечір" ремарки передають необов’язкове для 
сцени мотивування: "Вона відкриває шафу, щоб повісити в неї свій одяг, і бачить шкатулку". В сцені 
"Садова альтанка" – знову не властивий для ремарок "психологізм": "Маргарита вбігає із завмерлим 
серцем, ховається за дверима" і под. В остаточному варіанті твору ремарка звучить так: "Маргарита 
вбігає" [1]. 

Особливо багато експресивно-оповідних ремарок, не театральних за своїм характером, у сцені 
"В’язниця". Ось найважливіші приклади: "Палко обіймає її за шию" (в остаточному варіанті ця 
ремарка була знята); "Знімає з неї, непритомної, ланцюги". Тут, очевидно, доречно навести приклади, 
як учені і перекладачі, не до кінця, очевидно, розуміючи природу театральності в Ґете, у своїх 
перекладах у деяких випадках лише посилювали небажаний "романічний" елемент у його творі на 
противагу театральному. Так, наведене нами тільки що місце "Er schliesst über iher Betäubung die 
Armkette auf" А. Анікст російською мовою перекладає: "Воспользовавшись её бессилием, он 
открывает замок цепи". А ось ремарка у сцені "Ніч": "…Фауст схвильований (unruhig) у своєму кріслі 
перед пультом". Цю ремарку, перенесену поетом в остаточний варіант твору, Б. Пастернак переклав 
так: "Фауст без сна сидит в кресле…"; М. Лукаш переклав набагато коректніше: "Фауст сидить 
неспокійно в кріслі…". 

Наступний приклад свідчить, як у ході доопрацювання твору ремарка із суто режисерського 
засобу перетворюється на драматургічний засіб тим, що входить у тканину самого дійства, тобто в 
діалог. Ось така ремарка в "Пра-Фаусті": "Фауст тремтить, вагається, збирається з духом і відчиняє 
(двері. – Б. Ш.), він чує дзвін ланцюгів і шурхотіння соломи". В остаточному варіанті автор переробляє 
свою ремарку на слова Фауста, що входить у в’язницю, і – наскільки ж театральніше все стало!  

ФАУСТ (відмикаючи) 
Не думає вона, що милий тут, 
Соломи шелест чує, брязкіт пут [1]. 

Тепер розгляньмо такий принцип театральності, як контраст різнохарактерних епізодів.  
Для Ґете як директора Веймарського придворного театру критерієм вибору п’єси були саме її 

жанрово-стильова неоднорідність і сюжетно-емоційна різноманітність, наявність музично-слухових, 
світло-зорових і предметно-видовищних контрастів. Він пояснював, що головне в п’єсі – "не 
наростання сюжету, а наростання зовнішніх форм, що спираються на багатоманітний зміст" [2: 349]. 
Тому, хоча поет і ставив п’єси жанрово "розмежованого" характеру, але неодмінно вважав за потрібне 
і такі речі, "які нагадають глядачеві, що на театрі все – гра…" [2: 283]. 

Для Ґете було настільки важливим поєднання елементів драматичності, пасторальності, комічності 
й торжества, що навіть трагедію давніх греків він розглядав не як трилогію, а як тетралогію. "Перша 
п’єса,– писав він про грецьку трагедію,– має бути величною і захоплювати людину цілком; друга 
мусить полонити розум, слух і почуття красою хорів і співів; третя – приводити в захват зовнішньою 
обстановкою, її пишністю і бурхливим розвитком дії <...>. Остання (тобто сатирівська драма – Б. Ш.) 
могла бути до безкінечності веселою, бадьорою і розкутою" [2: 349]. На його думку, логіка сюжетної 
оповіді в греків мала поступатися місцем контрастам форми. "Нас зовсім не дивує брак достатньої 
послідовності в багатьох грецьких трилогіях,– писав він. – <…> Народу немає ніякого діла до суворої 
(сюжетної – Б. Ш.) послідовності…" [2: 348]. У драмах Есхіла, Софокла, Шекспіра, Кальдерона, 
Гольдоні, Шиллера та ін. найпродуктивнішим він вважав саме принцип контрастного розташування 
частин. Це наштовхує дослідника театральності на суто музичні аналогії. 

В добу Ґете театр не мислили поза музикою. Працюючи над остаточним варіантом "Фауста", Ґете 
посилив музичну наповненість твору: увів до нього хорові партії різних духів, ангелів, ельфів, 
хороводи потойбічних сил. Практично кожна сцена "Фауста-2" ("Ф-2") звучить у супроводі "реальної" 
або "внутрішньої" (уявної) музики. Музичні наміри автора, хоч і не скрізь відбиті у творі у вигляді 
ремарок, розкриває нам його розмова з П. П. Еккерманом про 3-тю дію ("Гелену"), що її Ґете уявляв в 
оперному звучанні [3]. Поет вважав, що лише великий Моцарт, якби був живий, міг би написати 
музику до його "Фауста": "Музика тут повинна бути того ж характеру, що й у "Дон Жуані"", вона 
"місцями" повинна мати в собі "відштовхуюче, відразливе, страшне" [3]. Але поет не просто 
передбачав музичний супровід до свого "Фауста". Відомо, що головним принципом суто музичного 
розвитку є саме контраст. Отже, театральність створюється за рахунок музичності, яка стає 
самостійним прийомом. 

У ХVІІ–ХVІІІ століттях між оперою, кантатою чи ораторією й інструментальним концертом були 
відчутні певні риси генетичної й типологічної спорідненості. Зокрема, внутрішній розвиток був 
підпорядкований вимогам музичного контрасту, це стосувалося, як ми зараз побачимо, і музично-
драматичної вистави.  

Зокрема, такі музично-поетичні жанри, як протестантські кантата й пасіон, утверджували у 
свідомості слухача наявність обов’язкових "музичних настроїв", під які підлаштовували текст співу. 
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Відповідно до понять поширеної тоді теорії афектів, в музиці й на сцені намагалися акцентувати 
насамперед чотири ідейно-емоційні домінанти. По-перше, це комічне пожвавлення – 
"капричіозність", що пов’язана з такими образами середньовічної містерії, як світ інфернального 
гротеску і взагалі всієї низької буденності. По-друге, це драматичний пафос, що передає найвище 
напруження духу в боротьбі з інфернальними силами. Далі – це пасторальний пафос, що передає 
красу найвищої благості, спокою та внутрішньої гармонії, як важливий ідеал гуманності, образ 
Мадонни, найвищого милосердя й любові. Нарешті, це пафос торжества, що знаменує перемогу 
духу. 

Орієнтацію на таку контрастну зміну музично-видовищних, темпо-просторових форм можна 
помітити в англійській ренесансній драмі (Шекспір, Марло); значною мірою вона відповідала 
сценічним принципам барокової драми в Іспанії й Італії. І уже звідси, за твердженням авторитетного 
історика музики Т. М. Ліванової, перейшли в практику австро-німецького театру "типові музичні 
образи: героїка, пасторальна ідилія, сумна ламентація, жанр, буфонада та ін." [4: 403-404]. Особливо 
яскраво симбіоз храмової ораторіальності й світської сценічності предстає в операх Г. Ф. Генделя. 
Ідеальною вважали виставу в драматичному театрі, в якій не просто звучала музика, а й послідовно 
втілювалися ці домінанти. 

Працюючи над "Фаустом", Ґете намагався втілити синтез чотирьох вище названих музичних 
домінант і "нейтралізувати" суто оповідну – "літературну" – лінію композиції. Він уводить епізоди, 
що розбивають єдину лінію подій та урізноманітнюють сувору діахронічну послідовність. Здається, 
що його головна мета – боротьба з сюжетом. Так, він різко гальмує дію в перших чотирьох сценах "Ф-
1" за рахунок поглиблення мотиву угоди й посилює комічну стихію в усій частині, що має такий 
самий ефект "стримування". Ґете створює також суто сценічну, наочну, пластичну, слухову противагу 
сюжетно-смисловим домінантам. Словом, він урахував уроки Шекспірового "Гамлета"; адже там, на 
його думку, "різноманітність життя" постає як перенасиченість змістовими, оповідними елементами 
сюжету [5: 242]. Але характер змістової повноти в Ґете має особливий характер. Якщо в 
Шекспіровській трагедії додаткові епізоди й мотиви спроможні утворити, за словами Ґете, "великий 
роман", то у "Фаусті" сюжетна основа не розширюється за рахунок додаткових подій, а 
поглиблюється за рахунок суто театральної предметно-живописно-звукової "фактури" при  
збереженні чітко вираженого "загального плану". Зазначена "фактура" відіграє таку саму роль, як 
контрастно різноманітні архітектурні частини й прикраси готичного собору – при пануванні 
архітектурної домінанти цілого, як змагання солістів-віртуозів у бароковому кончерто-гроссо – при 
збереженні домінуючої музичної теми, як варіації органу, що супроводжує спів парафіян – на 
мелодію відомого хоралу, як примхливий жанрово-мальовничий фон на картинах раннього бароко – 
при чіткому домінуванні основного сакрального сюжету.  

Отже, зберігаючи домінуючу лінію сюжету, поет прагне у "Ф-1" до "наростання зовнішніх форм", 
а також до посилення контрастного жанрово-стильового забарвлення традиційних сюжетних вузлів.  

Зокрема, ми можемо виділити в сюжеті "Ф-1" такі сюжетні вузли: перший – гостра внутрішня 
колізія Фауста, що призводить до укладання угоди з Мефістофелем; другий – щасливий розвиток і 
кульмінація любовних стосунків між Фаустом і Маргаритою; третій – наростання внутрішньої 
тривоги закоханих, об’єктивне ускладнення їх становища; четвертий – трагічна розв’язка.  

Якщо в народній легенді епізод, пов’язаний з укладанням угоди, розкривався в плані "комічного 
пожвавлення" ("буфонади"), що виставляло самого вченого-чорнокнижника в травестійному світлі, то 
в Ґете переважають драматичні тони, а сам Фауст постає у вигляді бентежного героя-страстотерпця. 
Певна диспропорційність розділу, що утворилася, не суперечила законам кантатно-ораторіального 
жанру того часу, зокрема звичайному монументальному драматично-зосередженому вступу. 
Похмурий колорит усього розділу посилювався за рахунок сценічної "зовнішньої обстановки": перед 
нами тісна готична кімната, ледве освітлена тьмяним світильником; кам’яні стіни й склепіння 
свідчать про духовну скованість, несвободу героя. Поява Мефістофеля вносить "буффонне" начало у 
всю дію. 

Наступний розділ ми можемо назвати, згідно з естетикою драми-ораторії, пасторальним 
("пасторальна ідилія"). Тут розкриваються любовні стосунки Фауста й Маргарити. Дія переноситься 
просто неба; переважають сцени природи (сад); більшість сцен – уночі, але це вже не похмура пітьма 
готичного кабінету, не морок несвободи, а романтичний, осяяний місяцем присмерк – вірний союзник 
любовних почуттів, "свята, невиразима, таємнича ніч" (Новаліс). Душа Фауста сповнюється 
внутрішньою гармонією й спокоєм у союзі з Маргаритою. Разом із тим "пасторальність" контрастно 
відтінюється "буфонною" поведінкою Мефістофеля, що квапить розвиток пристрасті Фауста. 

Третій розділ відображає настрій тривоги, що поступово оволодіває закоханими; він створює 
жанрово-стильовий контраст з ідилічним настроєм попередніх "любовних" сцен і з "буфонадою" 
Мефістофеля. Відбувається, за словами поета, "бурхливий розвиток подій" у характері (користуючись 
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музичним терміном) тривожного скерцо. Спочатку, в сцені "Лісова печера", домінує "монолог 
сумнівів" головного героя, який до того бездумно підкорявся палкій пристрасті, замислюється над 
величезною моральною відповідальністю перед коханою людиною. Після цього ми бачимо Гретхен, 
що переживає не знаний нею досі душевний неспокій (у сцені "Кімната Гретхен"), а в наступній сце-
ні – "Сад Марти" – розпізнає в Мефістофелі погрозу своєму щастю. У наступних сценах ("Біля 
колодязя", "Біля міського муру", "Ніч", "Собор") Маргарита наодинці зі своєю бідою. У цьому розділі 
закохані розлучені, вони залишені на власні сумні переживання й тривожні роздуми. Характер 
стривоженості відбивається у стрімких контрастних змінах декорацій: грот – кімната – вулиця біля 
колодязя – затишний куток із розп’яттям у фортечному мурі – душний собор.  

У "Ф-1" поету не вдалося втілити "пафос торжества" – четверту з названих нами ідейно-
емоційних домінант в музичній драматургії. Сам поет, аналізуючи античну скульпутурну групу 
"Ніоба та ії діти", писав, що фінал трагедії мусить знаменувати "повне підкорення трагічного 
положення вищим ідеям: достоїнству, величі, красі, самовладанню" [2: 88]. Проте, оголене 
страждання Гретхен, яка втратила здоровий глузд, засмучувало його, оскільки не відповідало нормам 
його естетики. Ось чому, на нашу думку, Ґете не наважився включити трагічну розв’язку "Пра-
Фауста" в надрукований у 1790 р. "Фрагмент". Але цим самим поет залишив для себе можливість у 
майбутньому завершити твір відповідно до естетики грецького катарсису як гармонійного 
просвітлення [2: 398] і втілити у фіналі пафос торжества. 

Театральність створюється у "Фаусті" також за рахунок масових сцен. Масові сцени в театральній 
п’єсі стали можливі лише після того, як публіці було заборонено займати місця на сцені. Першим це 
зробив Вольтер. Проте природа театральності припускає зображення людської маси не обовязково 
через скупчення великої кількості людей. Так, у Шекспіра батальні сцени зображаються по-
театральному лаконічно, як фехтування одної-двох пар воїнів по черзі, а в "Гамлеті" прохід війська 
Фортінбраса зовсім не потребував появи на сцені одночасно всієї маси статистів. І лише в музично-
драматичній виставі, зокрема в опері чи в ораторії, маса (хор) потрібна для створення специфічного 
художнього ефекту й не може бути замінена її окремими представниками. Саме така особливість 
використання масовки у "Фаусті" повязана із загальним синтетичним театральним стилем твору. А всі 
особливості стилю "Фауста", включаючи предметно-тілесну пластику, контрастність чергування сцен 
і наявність галасливої масовки, обумовлені тим, що перед нами містеріальне дійство. Містерія 
апелює до всіх органів чуття і впливає театрально, тобто через образи чуттєво-конкретні. Діючим 
об’єктом стає чуттєво представлена матерія в її активному русі, схвильованості, пожвавленні, 
звучанні. Закон містеріального дійства – руйнація всього одноманітного й монотонного, коли все 
втягується в єдиний спільний рух, і вся пульсуюча маса рухається до торжества духу у фіналі. 
Перемога духу заздалегідь заявляє про себе, отже, ця напередвизначеність надає всьому дійству 
особливого характеру радісної загальної співучасті й комічного пожвавлення, а форма переливається 
через край, через усі сценічні обмеження. Такий самий характер масовості, що знаходиться в стані 
веселого збудження, ще притаманний хіба що лише карнавалу.  

Ґете у "Фаусті" включає в тектонічний рух різноманітні маси. Це людська маса (маскарад, гуляння, 
видовища, бучні розваги, баталії, фізичні роботи), міфологічне життя (шабаш нечистої сили, свята 
божеств природи), світ живої природи (комахи та інші вигадливі створіння), світ духів (ангели, душі 
праведників). Це також і природа (гори, води, світила, стихійні сили). Все це підкоряється закону не 
"наростання сюжету", а "наростання зовнішніх форм, що спираються на багатоманітний зміст" [2: 
349]. 

Перша "масова" сцена у "Ф-1" – "За міською брамою", що зображує вільне гуляння юрби городян 
у пасхальний ранок. Тут репліки підмайстрів, школярів, дівчат, міщан, пісні старця-лірника й солдатів 
створюють примхливу мозаїку пустотливого, сумного, бадьоро-маршового, серйозного та інших 
настроїв, а в цілому – радісного пожвавлення. Все це бадьоре пасхальне різноголосся в сцені 
контрастно передує елегічно забарвленим монологам Фауста, які утворюють психологічну 
кульмінацію цілого. Вся сцена свідчить про те, як Ґете реалізує свій програмний принцип – уникати 
монотонності й давати "веселе й сумне вперемішку, однак те і те має поставати не у крайньому вияві, 
а у вигляді амальгами" [2: 283]. Сцена є також типовим прикладом того, як Ґете через посередництво 
масової сцени навмисно руйнує чітку діахронічну послідовність подій. 

У наступній масовій сцені "Ф-1" – "Авербахів склеп у Лейпцигу" – соковиті побутові барви в дусі 
голландського живопису ХVІІ ст. комічно поєднуються з фантастичною "чортівнею". Відразу ж після 
неї поет подає гротескно-фантастичну сцену "Відьмина кухня", де Фауста омолоджують. Ця сцена 
також являє собою "веселу, безтурботну сатиричну драму" і передує контрастній їй за характером 
сцені "Вечір", де домінують сентиментально піднесений монолог закоханого Фауста й наївно 
зворушлива пісенька Маргарити, що характеризує непохитний душевний спокій дівчини. 
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Двом названим комічно пожвавленим масовим сценам у першій половині "Ф-1" симетрично, за 
принципом арки, відповідають дві близькі за характером сцени в другій половині, що передують 
спільній трагічній розв’язці: це "Вальпуржина ніч", де зображується шабаш відьом на горі Брокен, та 
"інтермедія" "Сон Вальпуржиної ночі, або Золоте весілля Оберона й Тітанії". Принцип контрастної 
динаміки дотриманий також у "Вальпуржиній ночі": нестриманий розгул нечистої сили передує тут 
серйозному повороту подій  (Фауст бачить мовчазний привид, у якому впізнає Маргариту, і його 
веселість умить щезає). 

Ми бачимо, що Ґете реалізує в масових сценах такі важливі принципи театральності, як контраст і 
взаємопереходи настроїв.  

Скажемо ще кілька слів про інтермедію "Сон Вальпуржиної ночі", що була обумовлена 
особливими естетичними міркуваннями Ґете. Поет посилається на практику постановок триактних 
п’єс К. Гольдоні, де "між діями блискуче проходили цілком завершені двохактні комічні опери, 
причому опери і сама комедія не мали нічого спільного між собою ні щодо форми, ні щодо змісту", і, 
незважаючи на це, публіка сприймала їх "з величезною насолодою" [2: 349]. Посилався Ґете і на 
практику "парабаси" в стародавній афінській комедії. 

Звертає на себе увагу ще одне естетичне міркування Ґете. Розглядаючи послідовний розвиток 
подій у драматичному творі у вигляді трьох компонентів, а саме – експозиції із зав’язкою, розвитку і 
розв’язки, поет цілком схвалює поширену "в італійців" практику розділення цих частин самостійними 
вставними сценами, в результаті чого замість трилогії виходила пенталогія. 

"Ф-2" рясніше насичений масовими сценами. Це пояснюється тим, що якщо в 1-шій частині поет 
лише доопрацьовував раніше написаний текст, в якому спочатку не було передбачено місця для 
масових сцен, то 2-га частина з самого початку створювалася як симбіоз масових і монологічних 
сцен. Помітні ще й такі відмінності між частинами: у масових сценах "Ф-1" ми відчуваємо орієнтацію 
на ляльковий бароковий театр, у "Ф-2" – скоріше на пізню барокову оперу (і ораторію) Глюка і 
Генделя. У "Ф-2" Ґете звертається до, здавалося б, класицистичного принципу поділу драматичного 
твору на п’ять дій. Проте саме змістове наповнення дій, зокрема характер масових сцен і вся 
атмосфера комічного пожвавлення, примушують забути про класицизм.  

Перша дія дає зав’язку всієї історії кохання до Гелени, їй передує, в дусі головного тектонічного 
принципу Ґете, комічно пожвавлений "пролог", масштабна масова сцена маскараду в палаці Цісаря. 
Друга дія присвячена світу грецької міфології й витримана в плані комічно веселого пожвавлення 
(зустріч різних персонажів низової міфології) й піднесено радісного пожвавлення (сцена морського 
свята). Четверта дія розкриває улюблену в XVII і XVIII століттях батальну тему з усіма героїчними й 
натуралістичними барвами війни; вона витримана в плані героїчного та комічно веселого 
пожвавлення. Тут театральність підсилюється за рахунок зображення явищ природи – моря, 
містичного місячного сяйва, а потім яскравої заграви над водами (2-га дія), водоспадів і камнепадів 
(4-та дія). 

Спостереження над масовими сценами показують, що всі вони будуються за певною спільною 
схемою. Спочатку перед нами проходить низка персонажів "масовки"; їхні розгорнуті репліки 
витримано в дусі барокової "самопрезентації" героя. Поступово наростає сценічне пожвавлення, що 
досягається акцентуванням численності, розмаїття та контрасту юрби. Пожвавлення завжди 
передається через демонстрацію наочних об’єктів, через розгорнуту стихію предметності й 
дублюється наростанням звуків, шумових ефектів та загального руху. Все це яскраво видно на 
прикладі сцени маскараду, найбільшої сцени першої дії "Ф-2". Спочатку в супроводі ніжних звуків 
мандоліни з’являються гарненькі майстрині штучних квітів; потім "під акомпанемент теорб" – 
садівники з різними плодами, за ними рибалки, птахолови, дроворуби і, нарешті, "п’янички", які 
виконують свої грубуваті куплети. У цей галас непомітно вплітаються голоси "поетів різних 
напрямків". Потім з’являється нова група гостей: античні маски, алегорії й разом з ними загадкова 
четвірка коней із хлопцем-візником та поважним їздцем. Третя група: Пан спускається "на долину з 
гір" в оточенні фавнів, сатирів, гномів, велетнів та інших персонажів, що складають його почет; з 
розщелини в скелі б’є золотий вогонь, який незабаром охоплює всю залу разом із гостями, і на цьому 
веселощі припиняються. 

Як бачимо, вся масова сцена поділена на кілька епізодів, кожний із яких розвивається за 
принципом динамічного наростання. У кожному епізоді пожвавлення збільшується, а всі епізоди 
мають, до того ж, спільну динаміку, яка приводить до кульмінації, а в цьому випадку – до пожежі. 

Прийоми театральності в "Фаусті" не лише синтезували найважливіші досягнення двох славетних 
століть беззаперечного панування театру в естетичній культурі Європи  XVII і XVIII-го століть,  а й 
багато в чому визначили напрям театрально-сценічних пошуків доби романтизму і наступних епох. 
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Шалагинов Б.Б. Драматургические приёмы создания театральности в "Фаусте" И.В. Гете. 

В статье даётся определение театральности как драматургического принципа в драмах, а также в 
поэзии и в прозе Гете. Раскрываются в "Фаусте" такие приёмы театральности, как предметно-

зрелищная деталь, музыкально-стилевой контраст, массовые сцены, а также  работа над 
ремарками в произведении как путь к созданию театральности. 

Shalaghinov B.B. The dramaturgical principles of the theatrics creation in "Faust" of  J. W. Goethe. 

The definition of theatrics as a dramaturgical principle in dramas as well as in poetry and prose of 
J.W. Goethe is given in the article. Such methods of the theatricality as object-vision detal, the music-style 
contrast and the mass scenes are exposed in "Faust". The work at stage direction in the text as the way to 

theatrics creation are studied as well. 
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"ПІДТЕКСТИ" І "ПІДВОДНА ТЕЧІЯ" В ДРАМАТУРГІЇ ГОГОЛЯ І ЧЕХОВА 

У статті акцентовано  увагу на наявності "єретичної" форми драматургічного конфлікту, на 
механізм "підводної течії" в п’єсах не лише Чехова, але й Гоголя. 

Наявність "підтекстів" і "підводної течії" в драматургії пов’язують, як правило, з майстерністю 
А.П. Чехова. З цього приводу англійський драматург Дж.-Б. Пристлі писав: "По суті, те, що він 
(Чехов) робить, – це перевертання традиційної "добре зробленої" п’єси догори ногами, вивертання її 
навиворіт. Це якби він прочитав якісь керівництва з написання п’єс, а потім зробив все навпаки тому, 
що в них пропонувалось" [1: 179]. Йдеться про те, що "добре зроблена п’єса" – це звична, традиційна, 
тобто "геройна п’єса", де пласт геройних дій твору виступає як головний (при одночасній допомозі 
малих, обставинних образів). А "вивернута навиворіт" – це так звана "обставинна п’єса", де головну 
роль відіграє, навпаки, обставинний пласт, тобто взаємозв’язки й протиставлення малих, 
обставинних образів у п’єсі.  

Маємо, однак, нагадати, що нове, навіть абсолютно нове не з’являється "з нічого", воно 
обов’язково спирається на попереднє. Так було й у Чехова, який вчився в попередників, зокрема, як 
виявляється, у Гоголя-прозаїка і драматурга. Чехов знав його твори майже напам’ять, цінував його 
поетичні принципи і прийоми, творчо розвивав їх згідно запитів і потреб свого часу. "Єретичні 
новації" Чехова виникли на базі потреб того часу й поетичних  знахідок Гоголя в драматургії.  

Посилена увага до "Ревізора" здебільшого залишає в тіні красу, майстерність, новаторство інших 
п’єс Гоголя. Між тим саме в них Гоголь розпочав "вивертання навиворіт" поетики традиційної п’єси, 
чудовий зразок якої він дав у "Ревізорі", – те "вивертання", яке продовжив і завершив Чехов.  

У "Ревізорі", як відомо, головну роль відіграють геройний конфлікт (точніше, характерно-
обставинний) і геройний сюжет, розгортання інтриги між героями. Змалюванню протиборства героїв 
підкорено в п’єсі все інше, разом з тим образи-обставини. Однак, у наступних п’єсах Гоголя 
обставинні, допоміжні образи стають поступово все значнішими, вагомішими за функціями, і саме їм, 
так чи інакше, починає підпорядковуватись змалювання образів-характерів, образів-героїв. Це 
позначалося на якості, формі конфлікту і, врешті-решт, перетворило його з характерно-обставинного 
на обставинно-характерний. Таким він остаточно став у п’єсі Гоголя "Театральний роз’їзд післе 
представлення нової комедії" (1842 р.)  [2: 363-392].  

У "Театральному роз’їзді" головними для розвитку сюжету стають вже не зіткнення героїв, не 
боротьба вольових устремлінь і тому не традиційна геройна інтрига. За головне тут маємо, навпаки, 
зіткнення окремих думок, міркувань із приводу комедійного твору, вистава якого щойно 
завершилась. Репліки героїв, наведені одна за одною, зіштовхуються, часто незалежно від намірів 
героїв-глядачів. Навіть образ "автора пієси" стає допоміжним. Він лише деякою мірою сприяє 
розгортанню конфлікта п’єси, а його висновки у фіналі носять локальний характер. Тут позначається 
й хитрість, й  іронія Гоголя. У творі сюжетно й ідейно переважають репліки, відсторонені від дій 
героїв, а також різні за обсягом образні факти. Навіть ремарки стають, на відміну від традиції, більш 
розгорнутими й більш вагомими для розуміння сюжету, його розвитку та ідейного спрямування.  

Яскравою ілюстрацією сказаного може бути хоча б такий уривок п’єси:  
"(…шум увеличивается; по всем лестницам раздается беготня. Бегут армяки, полушубки, чепцы, 

немецкие долгополые кафтаны купцов, треугольные шляпы и сутаны, шинели…) 
Разные голоса. Да три гривны, слышь ты, взял с него сдачи. – Подлая, скверная пиеса! – Забавная 

пиеска! – Ты что лезешь в самое горло! 
Голос в одном конце толпы. Все это вздор! Где могло случиться такое происшествие! Этакое 

происшествие могло только разве случиться на Чукотском острову. 
Голос в другом конце. Ну вот точь-в-точь эдакое событие было в нашем городке. Я подозреваю, 

что автор, если не был сам там, то, вероятно, слышал" [2: 384-385].   
Як бачимо, стикаються, борються не герої (кожен з них зайнятий буденною справою, поспішає 

вийти з театру після завершення вистави). Зіштовхуються, "борються" між собою репліки – різні 
оцінки щойно побаченої глядачами п’єси.   

А тепер для порівняння наведемо відомий уривок із чеховської трагікомедії  "Три сестри", де 
одразу після мрійливих сподівань Ольги змінити життя шляхом переїзду "до рідного краю" в 
протилежному кінці сцени зовсім з іншого, невідомого глядачам приводу несподівано чути:  

"Чебутыкин. Черта с два! 
Тузенбах. Конечно вздор" [3: 120]. 
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Отже, зіткнулись (за задумом автора, тобто навмисно) думки, відчужені від своїх носіїв-героїв і, як 
наслідок, з їх "підтекстового змісту" стає зрозумілим, що мрія сестер про краще життя й переїзд на 
батьківщину – нездійсненні ("вздор"). Звичайно, у Чехова такий прийом зустрічаємо частіше, він 
різноманітніший, але витоки його явно ведуть безпосередньо до Гоголя-драматурга.  

Прямий зв’язок між драматургами цим не обмежується. До поетичних принципів, прийомів 
чеховських п’єс із незвичною, обставинною образною системою (сфокусованою на зіткнення 
образних деталей), із "вивернутим навиворіт" конфліктом, із сюжетом, де головну роль відіграє 
"підводна течія" (внутрішньо-текстова), ведуть також інші знахідки Гоголя-драматурга.  

В "Одруженні", наприклад, маємо зовнішню простоту, буденність сюжету, значну увагу до 
побутових, життєвих дрібниць, за якими, як і в житті, ховаються значні закономірності й наслідки. У 
"Гравцях" має місце різне початкове сприймання (читачем-глядачем) діалогів, фактів з 
ретроспективним осмисленням головного їх значення. У п’єсі "Ранок ділової людини" мають місце 
майстерно створені дурні, низькопробні, вульгарні розмови, які змальовують не героїв, а середовище. 
Бачимо тут і значну роль "підводних" мотивів, фрагментів, мікросюжетів.  

Але найбільш різнобічний і щільний зв’язок із чеховськими п’єсами з "підводною течією" 
тягнеться все-таки від гоголівського "Театрального роз’їзду".  

Хоча "Театральный роз’їзд" написаний як п’єса для читання, в ній або в зародку, або в 
розгорнутому вигляді є досить багато прийомів, розрахованих на сценічну п’єсу з обставинною 
образною системою, тобто сфокусованою на перевагу малих і великих обставинних образів (з 
конкретним локальним змістом). Заради  полегшення в сприйнятті такої переваги має місце 
спрощення зовнішньої сфери сюжету – вона обмежена звичайним роз’їздом глядачів після спектаклю. 
Використано й засіб побудови сюжету без головної сюжетної лінії, без головного традиційного героя 
(людини). Присутні й тематичний, замість інтриги героїв, розвиток дії, і відмова від поділу героїв на 
позитивних і негативних. Замість цього – наявність звичайних людей, поліфонізм розвитку сюжету і, 
головне, широка присутність підтекстів сюжетного плану, які своїм логічно-послідовним  п л и н о м  
створюють  р у х  підводних сюжетних фрагментів із тематично запрограмованим змістом.  

На початку "Театрального роз’їзду", цієї незвично новаторської п’єси, її герой на ім’я "автор 
пієси" – також обставинний, локального спрямування герой – відходить у бік сцени, аби послухати 
розмови про свою п’єсу, яка тільки що завершилась:  

"…Показывается несколько прилично одетых людей; один говорит…другому: Выйдем лучше 
теперь. Играться будет незначительный водевиль. Оба уходят… 

Бежит  о ф и ц е р, д р у г о й  удерживает его за руку.  
 
Первый офицер. Да останемся!  
Другой офицер. Нет, брат, на водевиль и калачом не заманишь. Знаем мы эти пиесы… на закуску: 

лакеи вместо актеров, а женщины – урод на уроде. (Уходят.)  
Светский человек, щеголевато одетый. Плут портной претесно сделал мне панталоны, все 

время было страх неловко сидеть. За это я (ему)… (Уходит)...  
Автор пиесы (про себя). И все еще никто ни слова о комедии!" [2: 364].  
Але чому ніхто ні слова? Про неї вже чимало сказано. Правда, не прямо, а  інакомовлено, за 

допомогою підтекстів сюжетного плану. В оформленні їх змісту взяли участь репліки героїв, 
ремарки автора, мізансцени, обставинні факти, подібні до зауваження про "незначний водевіль". 
Цього типу підтексти в сукупності склали підводні сюжетні фрагменти, які розповіли про те, що 
комедія, на відміну від наступного водевіля, значна за змістом, майстерна за формою, важлива у 
виховному, світоглядному  відношенні. Розповіли, що комедія поставлена чудово, з яскравим складом 
акторів. Крім того, видно, що вплив п’єси на глядача – процес обопільний: тут роль відіграє й рівень 
духовного світу глядача. З підводних фрагментів видно, що навіть значною за змістом і формою 
п’єсою за один раз не проб’єш, як мовиться, світоглядно-товстошкіру частину світської публіки.  

Думки, висновки від зіткнення підводних фрагментів спочатку невідомі, як бачимо, навіть "автору 
пієси" (тут не лише хитрощі, а й далекоглядність Гоголя). Вони відкриваються тільки окремим, 
уважним і "незашореним" читачам як наслідок осмислення підтекстів, запропонованих для 
прочитання автором Гоголем.  

У Чехова такі, сюжетного типу, підтексти й підводні фрагменти стануть різноманітнішими, 
рельєфнішими, численнішими, а крім того цілком сценічними. Але вони, як у Гоголя, нашаровуються 
одне на одне й масою своєю створюють  р у х, цілеспрямований  "п л и н  підтекстів", підводних суто 
авторських думок, тобто "підводну течію" обставинної п’єси.  

Про цей поетичний механізм побудови "підводної течії" чітко писав не лише Чехов. Виявляється, 
у Гоголя в "Театральному роз’їзді" цей механізм теж визначено  одним з героїв: "Смысл внутренний 
всегда постигается после. И чем живее, чем ярче те образы, в которые он облекся и на которые 
раздробился, тем более останавливается всеобщее внимание на образах. Только сложивши их вместе, 
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получишь итог и смысл создания. Но разбирать и складывать такие "буквы" быстро, читать по 
верхам и вдруг не всякий может; а до тех пор долго будут видеть одни "буквы" [2: 383]. 

Отже, поетичні форми підтекстів, з яких складається "підводна течія", Гоголь називав "буквами" 
– "цеглинками" незвичного, обставинного й логічно-послідовного руху дії твору. Пізніше, 
спираючись на матеріал творів Чехова, Д.В. Григорович буде називати їх "блискітками" (рос.: 
"блёстками"), а сам Чехов – "картинками": "…картинки, или, як Вы называете, блестки, тесно жмутся 
друг к другу, идут непрерывной цепью" [4: 285-288]. 

Таким чином, витоки чеховських "єретичних" підтекстів і "підводної течії" безпосередньо мають 
місце в наступних після "Ревізора" п’єсах Гоголя, особливо в "Театральному роз’їзді". Та й загалом 
драматургія Гоголя – одне з основних та безпосередніх літературних джерел художньої "єретичної" 
майстерності Чехова-драматурга. 
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Удалов В.Л. "Подтексты" і "подводное течение" в драматургии Гоголя и Чехова. 

Статья обращает внимание на наличие "еретической" формы драматургического конфликта, на 
механизм "подводного течения" не только в пьесах Чехова, но и Гоголя. 

Udalov V.L. The "undertexts" and the "undercurrent" in the Gogol’s and Chekhov’s plays. 

The article calls attention to the dramaturgic conflict "heretical" form presence , to  the "undercurrent" 
mechanism in the plays of not only Chekhov but also Gogol. 
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ДРАМАТИЧНІ ПОЕМИ ЙОСИПА СТРУЦЮКА "РОМАН" І "РОМАНОВИЧІ" ТА 
ВОЛИНСЬКИЙ ТЕКСТ 

У статті аналізується жанрова змістовність драматичних поем Й. Струцюка "Роман" і 
"Романовичi" , своєрідного диптиха;  ці два окремі твори, пов’язані одне з одним наскрізним 
історичним сюжетом, представлені як частини єдиного художнього цілого, що є виразником 

Волинського тексту в епоху кінця ХІІ – початку ХІІІ та першої половини ХІІІ ст.  

Драматичні поеми Йосипа Струцюка "Роман" і "Романовичі" як виразники Волинського тексту 
ще не розглядалися ні критикою, ні літературознавством. Звернення до їхнього аналізу в 
означеному в заголовку аспекті актуальне тому, що без виявлення смислових функцій жанрових 
особливостей диптиха неможливо усвідомити у всій повноті ні яскравість зображення в них події 
минулого, ні визначеність тих типологічних рис Волинського тексту, що притаманні йому 
протягом багатьох століть. З’ясування ролі жанру у вираженні художньо-ідейних завдань дозволяє 
розглядати диптих Й. Струцюка в широкому контексті творів, зі сторінок яких постає трагічно-
героїчна Волинь – невід’ємна частина всеукраїнської історії. У поетичній формі цей образ 
створений у вірші Надії Гуменюк "Над замком – Владича вежа...", де замок Люберта в Луцьку 
постає тим символом минулої боротьби за незалежність, який зобов’язує кожного замислитися над 
майбутнім українського народу та його держави: 

Над замком – Владича вежа, 
Від крові й вогню руда. 
Під замком зайшлась пожежа 
Круг замку зійшлась орда. 
.................................................... 
Століттями ця облога, 
Тривога ця день при дні, 
І ця кам’яна дорога 
Без витязя на коні. 
Лиш мури, зоря й пожежа, 
Лиш пісні сумний акорд.  
Й душа – як Владича вежа 
Супроти навали орд (тут і далі виділено мною – Л.О.) [1: 3].  
Cкладна й багатозмістовна концептосфера вірша Н. Гуменюк, виходячи за межі часу його 

написання, органічно пов’язується з концептосферами тих артефактів, що були створені до й після 
"Владичої вежі...". Кров, вогонь, пожежа, навали облога, орди – це водночас концепти війни і 
боротьби за волю волинської землі; Владича вежа, кам’яна дорога, пісні – концепти пам’яті й 
духовної стійкості. Вираз: століттями ця облога – вміщає в собі історичну ретроспекцію. Але це не 
просто минуле: облога  на кожному новому етапі історії, маючи свій конкретно-історичний вираз, не 
залишається тільки в тих далеких часах, вона продовжує позначатися на сьогоденні. 

Із позицій гіпертексту, який складається в тезаурусі реципієнта зі всіх різножанрових творів про 
Волинь, вірш Н. Гуменюк можна поставити в центр літературної частини Волинського тексту й 
розглядати його як своєрідний енсіпіт, код, що розгортається, розшифровується все повніше з кожним 
романом (У. Самчука, Б. Харчука, М. Олійника, М. Малиновської, Й. Струцюка, А. Криштальського 
та ін.), з кожною повістю, оповіданням, поемою, драмою тощо. Усе це разом складає широку 
різножанрову панораму. Жанр не є інертним до вираження змісту Волинського тексту й потребує як 
теоретичного, так й історико-літературного вивчення. Проте змістовна функція жанру й Волинський 
текст є великою темою, яка охоплює й драматичні твори Й. Струцюка.  

Мета статті полягає в тому, щоб розглянути важливу сторінку Волинського тексту через жанрову 
специфіку диптиха Й. Струцюка "Роман" і "Романовичі", розкрити змістовність жанрової функції в 
системі художнього цілого.  

Й. Струцюк, створюючи своїми драматичними творами фрагменти Волинського тексту, всією 
системою художніх способів – в тому числі й жанровою визначеністю – дає своєрідну творчу 
відповідь на ті нарікання, про які, посилаючись на Галину Журбу, згадує У. Самчук у статті "Про 
прозу взагалі і прозу зокрема": "Бракує нашим авторам сильних, яскравих, суспільних особистостей, 
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нема облич. Є середня масова людина, хоч історія й сучасність гобзують (насичені – Л.О.) постатями 
яскравими і великими. Український письменник не зумів чомусь використати цього матеріалу, а як 
використовує, то якось богомазно, на ярмарковий пошиб" [2: 30]. Хоч би як там було, але цей докір 
Г. Журби – та й У. Самчука – ґрунтувався на реальному стані речей: довгий час через суворі 
ідеологічні обмеження український державний, політичний, громадський діяч, а то й художник, не 
знаходив місця в красному письменстві. А якщо і ставав об’єктом художнього втілення, то в 
підмальованому до офіційних вимог вигляді, чи то Б. Хмельницький, чи то І. Мазепа, чи С. Петлюра 
та ін. Різка критика на історичний роман П. Загребельного "Я, Богдан" є яскравим доказом цього 
стану речей. Треба підкреслити, що Й. Струцюк своєю працею частково заповнює цю прогалину, 
написавши поетичні та драматичні твори з минувшини українського народу – "Смерть 
Хмельницького", "Свідчимо перед Богом" (про гетьмана Івана Виговського), "Анафема" (про 
гетьмана Івана Мазепу). Невипадково письменник, ідучи все далі в глибини історії, звертаючи свій 
погляд на життєдіяльність великого князя Романа Мстиславича та синів його – славетного Данила 
Галицького та його брата князя Василька, обирає жанр драматичної поеми. Цей жанр, що вже за 
характерними йому ознаками вимагає зображення драматизму, гостроти конфлікту та ліро-
епічності, своїми властивостями дав змогу Й. Струцюку синтезувати драматизм історичного 
конфлікту з конфліктами політичними, побутовими, особистісними, розкрити конфлікт між 
материнськими почуттями до своїх дітей, мріями жінки про сімейне життя та державними її 
обов’язками, які накладає на неї становище дружини Великого князя та матері князів. Не менш 
важливо показати й конфлікт у душі князя Романа, від якого державницькі інтереси вимагали бути 
мечем і надійним щитом [3: 63-64]. І хоча Великий князь завжди прагнув цього, душа мріяла про 
щось інше, про природне родинне життя в злагоді та праці: 

РОМАН 
Ой верба, верба і рожеві  
квіти... 
Вернуся з походу, розкину 
борті, 
ген на горбі висію гречку. 
І буде гречка рости-цвісти, 
і бджоли будуть густи 
довкруг. 
А вийду я зі своїми синами –  
з малим Данилком,  
а ще меншим Васильком... 
ТВЕРДЯТА 
Так буде, князю. Ось тільки 
вельфів 
поб’єм в далекій землі 
німецькій [3:  67]. 
Душевний стан князя Романа носить не лише індивідуальний, а й узагальнений характер. Завдяки 

народній пісні, що лунає в тексті й веде поетико-ліричний мотив: Під / небом оцим, / під високим, 
широким, / волинським! [3: 66] – князівські мирні мрії/думки, по-перше, виражають бажання всього 
народу, по-друге, постають як кінцева мета воєнних походів. Все це реалізується через смислотворчу 
структуру жанру драматичної поеми, яка єднає ліричне й епічне начало в органічне ціле. Роль пісні в 
цьому жанровому варіанті надзвичайно велика, бо саме вона значною мірою виконує синтезуючу 
функцію.  

І, аналізуючи художню ткань цих драматичних поем з урахуванням жанрової специфіки, уже не 
можна казати, що в них герої зображені богомазно, на ярмарковий пошиб. Зі сторінок волинського 
письменника постають трагічні постаті тих віддалених епох, коли точилася – потім століттями в 
різний спосіб продовжувалася – жорстока боротьба "за ствердження себе на планеті" [4:  61].  

В основу сюжетів творів Й. Струцюка "Роман" і "Романовичі" покладено історичні події на Волині 
часів князівства Романа Мстиславича (1200 – 1205 рр.) та Данила Галицького (1205 – 1264 рр.), тобто 
всі основні етапи тієї епохи, що коротко визначені істориком Іваном Крип’якевичем: "Після смерти 
останнього з Ростиславичів у Галичині, – писав він у 1919 р., – став князем Роман волинський. Таким 
чином Галичина та Волинь з’єдналися в одну Галицько-Володимирську Державу, яка істнувала 1200 
– 1340 р. Роман бажав зміцнити княжу владу й вів боротьбу з сильним галицьким боярством. <…> 
Роман загинув 1205 р. ... під Завихостом (над Сяном). <…> Сини Романа, Данило й Василько при 
смерти батька були малими дітьми і не могли утриматися на престолі. Галицькі бояре бажали 
позбутися сильної династії Романовичів і кликали до себе ріжних слабших князів. В Галичині настав 
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час 40-літньої хатньої війни. <…>  З цього безладдя скористали сусіди, Польща й Угорщина і 
вирішили поділити Галичину поміж себе (умова в Спишу 1214 р.). Галицький престол дістався в руки 
угрів (1214 – 1233); з того часу угорські королі носили титул королів Галичини й Володимирії 
(Galscsae et Lodomeriae rex). <…> після довгої боротьби Данило зміг вигнати чужинців зі своєї 
батьківщини, приборкати боярство й сісти на престолі. <…> Свою владу поширив і на Київ та оселив 
там свойого воєводу Дмитра. Але його ширші пляни припинили Татаре, котрі після здобуття Київа 
1249 р. знищили Волинь та Галичину. Данило був примушений їхати з поклоном до татарського хана, 
але не хотів визнати влади татар, а почав зараз готуватися до боротьби з ними" (збережено 
орфографію оригіналу) [5: 39-40]. Сюжетна канва перебігу подій, що визначають долю народу на цілі 
століття, складають епічний пласт диптиха. Проте, задовольнитися лише зображенням цих вузлових 
моментів історії Й. Струцюк не міг: цього було б недостатньо навіть для драми, не говорячи вже про 
драматичну поему. Як слушно зазначає відомий літературознавець, критик і дослідник драматичного 
мистецтва Ерік Бентлі (Eric Bentley) в книзі "Життя драми", "сами по себе события еще лишены 
драматичности (інформативний стиль І. Крип’якевича підтверджує цю думку. – Л.О.). Они обретают 
драматичность, только будучи увидены глазами зрителя. Увидеть в чем-то драматизм – значит, во-
первых, воспринять элементы конфликта и, во-вторых, эмоционально откликнуться на эти элементы 
конфликта" [6: 22]. Отже, створення емоційної атмосфери є найголовнішим завданням драматурга, 
що береться за історичну проблематику. Очевидно, що велика частка  у вирішенні цих завдань 
припадає на жанр, його можливості. Інакше кажучи, сам жанр стає одним із тих головних чинників 
оживлення минувшини, що дозволяє реципієнтові душею сприймати події тих далеких часів як 
сучасність і водночас, відчуваючи їхню ретроспективу, бачити, усвідомлювати основні магістралі 
подальшого розвитку історії. 

Емоційний пласт через специфіку жанру створюється різноманітними шляхами. Один з них – 
характер взаємодії стилів, що дозволяється в певних жанрових вимірах. У драматичній поемі 
"Романовичі" жанр здійснює свою емоційно-змістову функцію через зіткнення контрастних стилів та 
дискурсів – епічного і літописного: княгиня [Ганна] <…>вчинила раду з [воєводою ] Мирославом... – 
та розмовного: Але доволі, літописцю:/ про це я відаю не гірше/ од тебе... Бо таки прийшлося/ іти до 
Лешка в лядську/ землю [3: 83]. Ці стилі природно з’єднуються авторською ремаркою: ГАННА (читає 
з книги) – та коментарем Ганни, який вона робить під час читання, щоб пояснити своїм дітям, про що 
йдеться: При /цім Данила – тебе сину, / – узяв дядько перед себе [і]/ вийшов із города, а Василька./ – 
тебе, сину,/ – узяв піп Юрій...[3: 83].   

Важливу роль відіграє введення емоційних спогадів, дискурсу експресивних реакцій на зраду, на 
розбрат князів. Іноді тому служать самі назви, як-то: "Нечестиві бояри", "Нечестиві судді"  
("Ростиславовичі"), безпосередні вирази почуттів: "ДМИТРО: Я вас ненавиджу, бояри.../ можливо, 
більше, ніж орду,/ бо ті татари, наче хмари, / прийшли й пішли, а ви..." [3: 133]. Лайки типу собака, 
зміюка водночас виражають почуття і створюють негативний портрет бояр-зрадників. Почуття 
недовіри передається синтаксично: Батий?... Найкращого коня? І відпустив?... [3: 121]. 

Створенню потрібного емоційного настрою сприяє композиція тексту й різноманітна ритмічна 
його організація, в тому числі віршова – ця проблема потребує спеціального дослідження. 

Отже, диптих Й. Струцюка свідчить, що в українському красному письменстві продовжує 
активізуватися жанр драматичної поеми, що викликано необхідністю пробудити національну 
самосвідомість народу через емоційне переживання своєї історії, яка носила драматичний характер. 
Причому синтез його чинників все більш урізноманітнюється залежно від завдання, що ставить перед 
собою письменник. Якщо, наприклад, Л. Костенко, вважаючи за необхідне в цьому жанрі значно 
підсилити звучання епічних мотивів, видозмінює структуру драматичної поеми через синтез її з 
народною думою – "Дума про братів неазовських", – то Й. Струцюк, маючи на меті розкриття долі 
Волинського краю та його людей, іде шляхом урівноваження в жанровій структурі епічних і ліричних 
начал та введення в неї прозаїчних моментів життя. Все це говорить про невичерпаність 
продуктивних можливостей жанру драматичної поеми, чим і скористався вдало волинський 
драматург у своєму історичному диптиху "Роман" і "Романовичі". 
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Оляндэр Л.К. Драматические поэмы Иосифа Струцюка "Роман" и "Романовичи". 

В статье анализируется жанровое содержание драматических поэм И. Струцюка 
"Роман"  и "Романовичи", своеобразного диптиха; эти отдельные произведения, 

связанные между собой сквозным историческим сюжетом, представлены как части 
единого художественного целого, которое является выразителем Волынского текста в 

эпоху конца XII – XIII и первой половины XIII вв. 

Olyander L.K. Yosyp Strutsyuk’s Dramatic Poems "Roman" and "The Romanovyches" and Volyn Text. 

Genre content of Yo. Strutsiuk’s poems "Roman" and "The Romanovyches", original diptych, 
are analysed; these two separate works connected by through historical plot are represented 

as parts of the literary whole which expresses  Volyn text during the end of XII – the beginning 
of the XIII and the first part of the XIII centuries.
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ПРИЙОМ ЯК МИСТЕЦТВО: НЕСПІВПАДІННЯ СЛОВА Й ЖЕСТУ 
В ДРАМАТИЧНИХ ТЕКСТАХ ХХ СТОЛІТТЯ 

У статті розглядається застосування представниками драматургїї ХХ століття (А. Чехов, І. Ізу, 
С. Беккет, Е. Йонеско, Г. Пінтер, С. Мрожек, Є. Гришковець) оригінального художнього прийому 
неспівпадіння слова й жесту. Висвітлюється також парадоксальна філософія та естетика 

драматургів, що зумовила широке використання ними такого прийому. 

Серед низки парадоксальних художніх прийомів і засобів, що їх застосовують  у своїх творах 
драматурги ХХ ст., чільне місце посідає прийом неспівпадіння слова і жесту. Цей прийом, який 
можна знайти в Чехова і Жаррі, Арто і Мрожека, Йонеско і Беккета, є речником специфічної 
філософії та театральної естетики.  

У першому акті трагікомедії Семюеля Беккета "Чекаючи на Годо" є такий епізод. Один із 
персонажів драми, Поццо, усвідомлює, що "чомусь не може зрушити", і цієї ж миті починає рухатись 
[1: 373]. Драматург застосовує тут один із своїх улюблених прийомів – неспівпадіння слова й жесту. 
Проголошуючи свій рух, персонаж стоїть на місці, і навпаки, говорячи про свою нерухомість, 
рухається. Цей прийом зустрічається впродовж всієї трагікомедії Беккета, але особливо ефектним є 
його використання в моменти завершення обох актів: взаємне бажання Владіміра та Естрагона піти 
обертається на їхню нерухомість: 

Владімір. То, може, підемо? 
Естрагон. Пішли. 
Вони не рухаються [1: 408]. 
Неспівпадіння слова і жесту С. Беккет неодноразово застосовує й у трагіфарсі "Ендшпіль". На 

початку п’єси Клов говорить, що піде "на свою кухню", але стоїть на місці [2: 303]. Він же протягом 
всієї п’єси погрожує Гамму піти від нього, однак робить це лише наприкінці драми. У Беккетових 
героїв ця неспроможність руху – природжена. Так, після наказу Гамма піти Клов не рухається. Гамм 
обурений: "Я, здається, наказав тобі йти". На що Клов відповідає: "Я стараюся... Із самого 
народження" [2: 308].  

Поццо з "Чекаючи на Годо" належать псевдофілософські міркування, які певною мірою 
виправдовують як статику драми, так і її циклічно-замкнену структуру. Коли Лакі лушпарить 
Естрагона у відповідь на бажання витерти носовиком його сльози, Поццо дає цьому розумне 
пояснення: "Ви, так би мовити, замінили його, – каже він Естрагону, який стогне від болю. – Сльози 
світу суть величина постійна. Тільки-но хтось починає плакати, як інший припиняє. Так само й зі 
сміхом" [1: 360]. У цих словах – своєрідний ключ до філософії та поетики "Чекаючи на Годо": все 
повторюється й залишається на своїх місцях, будь то нерухоме очікування або ж безперервний рух. 

Принагідно зауважимо, що персоніфікацією пасивності в її різних формах у творчості  С. Беккета 
стає образ Белакви з "Божественої комедії" Данте. Белаква приречений за свою непомірну лінь 
нерухомо сидіти напочіпки біля входу до Чистилища усе своє "потойбічне" життя. Примітно, що 
Белаквою Беккет назвав героя своєї новели "Данте і лангуст", неодноразово цей персонаж згадується і 
в його романах. Своєрідними модифікаціями, нерухомого Белакви є й дійові особи Беккетової 
драматургії: всі персонажі "Чекаючи на Годо"; Гамм і Клов з "Ендшпілю", які доживають статичне 
життя в останньому притулку від смерті; Вінні та Віллі з "Щасливих днів"; спустошені протагоністи 
п’єс "Остання стрічка Креппа" і "Жаринки"; безмовний герой скетчу "Театр П", який "зберігав у собі 
вогник", але так і не зумів "розпалити його". 

Подібно до Белакви Данте, персонажі С. Беккета замкнені  до незмоги в обмеженому просторі: 
завалена піском протагоністка "Щасливих днів", оселились у сміттєвих баках Нагг і Нелл з 
"Ендшпілю", в трьох однакових урнах замуровані герої "Гри", прикута до ліжка мати героїні п'єси 
"Звук кроків". Так само прип'яті до свого місця чекання Владімір з Естрагоном – герої, які, до всього 
іншого, ледь пересуваються: Владімір через хворобу, Естрагон через замалі черевики. Статика 
персонажів "Чекаючи на Годо" споріднена з вічною статикою Белакви. Подібно до Дантового 
лінивця, ніякого "глузду від походу" не бачать ні Владімір з Естрагоном, ні інші персонажі 
драматичних творів С. Беккета, в яких панує статика й відсутність дії та подієвості. А в самій 
побудові цих п'єс немов бере участь "Господній птах" із твору Данте, який не дозволяє зрушити з 
місця ані персонажам, ані самим драмам. Як зауважує Ален Роб-Гріє, сказати, що в "Чекаючи на 
Годо" нічого не відбувається, "було б применшенням... Тут відбувається ще менш, ніж нічого. Все 
одно, якби спостерігати зворотній рух від нічого" [3: 111]. І якщо Е. Йонеско, за власним визнанням, 
створював драми-антитези нерухомим давньогрецьким трагедіям, то статика Беккетової трагікомедії 



Є.М. Васильєв. Прийом як мистецтво: неспівпадіння слова й жесту в драматичних текстах ХХ століття 

125 

куди більш нерухома, ніж, скажімо, статика "Закутого Прометея" Есхіла з усією його 
монументальністю й антидраматичністю. 

Слід зазначити, що прийом неспівпадіння слова й жесту характерний для всієї драматургії ХХ ст. 
Він зустрічається, наприклад, у п'єсі Ізідора Ізу "Марш жонглерів", ремарки якої вимагають, щоб жест 
актора нічим не відповідав тексту. Так, героїня, кинувши репліку "наше кохання спочатку було схоже 
на будь-яке інше", має стрибнути через скакалку [4: 246].  

Драматургія Ежена Йонеско має також чимало випадків неспівпадіння слова й жесту. Можна 
пригадати епізод із "Голомозої співачки", коли Брандмайор вибачається, що не має часу посидіти й 
тому лише скине свій шолом. Проте, за ремаркою, він сідає, але шолом не скидає [5: 132]. Аліса з 
"буфонади" Йонеско "Картина", показуючи язика жінці на картині, говорить братові, що "зовсім не 
показувала язика", і знову показує його [6: 105]. Джон Булль з "Повітряного перехожого" чує, як 
співає "англійська дівчинка", і говорить, що цю старовинну пісню слід виконувати інакше. Однак, 
співає він точнісінько так само, як попередня співачка [6: 188]. 

Аналогічний прийом застосовує в своїй п’єсі "Стриптиз" польський драматург Славомір Мрожек. 
Двоє персонажів, яких було "увіпхнуто" силою в якесь приміщення, говорять один одному: 

Пан І.  Але ми можемо піти в  будь-яку хвилину. Двері відчинені. 
Пан II. Тоді пішли. Ми й так загубили занадто багато часу [7: 263]. 
Діалог, що майже повторює обмін репліками Владіміра та Естрагона,  завершується аналогічним 

чином: Мрожекові персонажі також нікуди не йдуть. 
Подібну ситуацію можна спостерігати і в драмі англійського митця Гарольда Пінтера "Сторож". 

Волоцюга Девіс протягом усіх трьох актів торочить про свій намір дістатися до Сідкапу, де він нібито 
залишив свої документи. Він збирається туди, коли "розпогодиться", що рівносильно виразу "на 
Миколу та й ніколи". Незважаючи на свої обіцянки, Девіс так нікуди й не йде [8: 147-226].  

Та й у драматургії Антона Павловича Чехова прийоми неспівпадіння слова й жесту також 
зустрічаються. Наприклад, початок "Трьох сестер" нагадує своїми безплідними мріями героїнь 
"теоретичний" рух з місця очікуючих на Годо: 

Ірина. Поїхати до Москви. Продати будинок, скінчити все тут і до Москви... 
Ольга. Так! Скоріше до Москви [9: 335].  
А потому ідуть чотири дії справді Беккетової нерухомості.  
Ежен Йонеско своєрідно обґрунтував прийом неспівпадіння слова й жесту. Французький 

драматург іменує його "грою проти тексту". Сутність його, пояснює він, полягає в тому, що "на 
безглуздий, абсурдний, комічний текст можна накласти серйозну, урочисту, церемонну сцену". І 
навпаки, "щоб запобігти дешевих сліз, удаваних почуттів можна сполучити з драматичним текстом 
клоунаду, підкреслюючи за допомогою фарсових прийомів трагічний сенс п'єси" [10: 48]. "Гру проти 
тексту" Е. Йонеско застосовує практично в кожній своїй драмі. Недаремно він писав про свою п’єсу 
"Ігри в різню", де люди "помирають сотнями": "Дуже кумедно. Сподіваюся, це буде 
найгумористичніша з усіх написаних мною п’єс" [11: 284]. Проте сам прийом не є винаходом самого 
Йонеско, хіба що його назва. "Гра проти тексту" – ознака всієї драматургії ХХ ст. Наприклад, 
А. Жаррі, А. Арто і М. де Гельдерод часто-густо "накладали" на комічний текст церемонні, 
містеріальні, "метафізичні" сцени, а Д. Хармс, О. Введенський, Ф. Аррабаль за допомогою клоунади, 
балагану, фарсу підкреслювали трагізм людського життя.  

Яскравим прикладом застосування "гри проти тексту" в сучасній драмі може служити епізод із 
моноп’єси російського драматурга, режисера й актора Євгенія Гришковця "Як я з’їв собаку". У ньому 
персонаж, що три роки відслужив на флоті, демонструє глядачу процес "драенья палубы", під час 
якого, за авторською ремаркою, "должна заиграть очень красивая и торжественная музыка, и под 
эту музыку надо помыть пол, то есть сцену, так, как это делалось на флоте, то есть очень хорошо, 
быстро, но тщательно. При этом надо себе кричать громко… самому себе: "Бегом, бегом, падла! 
Еще бегомее! Суши палубу… сука…. Ты что, Родину не любишь?… Лизать палубу…. Если не лижешь 
палубу – палуба грязная а…а…а…ах ты, сука… и т.д. и т.п." [12]. Під час вистави сам Гришковець у 
божевільному темпі виконує ексцентричний  ритуал миття палуби під урочисту музику Генделя. 

Очевидно, що "гра проти тексту" проявляється в драматичних текстах ХХ століття на різних 
рівнях: жанровому, сюжетному, композиційному, вербальному тощо. Прийом неспівпадіння слова й 
жесту, що зустрічається у творах Е. Йонеско і С. Беккета, Г. Пінтера і С. Мрожека, є окремим, дуже 
показовим явищем тієї тотальної "гри проти тексту", що ведуть у своїх експериментальних, 
антиканонічних п’єсах численні представники театрального авангарду ХХ ст., чиї творіння уже 
встигли перетворитися на класику драматичного мистецтва.  
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Васильев Е.М. Прием как искусство: несовпадение слова и жеста в драматических 
текстах ХХ века. 

В статье рассматривается использование драматургами ХХ века (А. Чехов, С. Беккет, Э. Ионеско, 
Г. Пинтер, С. Мрожек, Е. Гришковец) оригинального художественного приема несовпадения слова и 
жеста, а также парадоксальная философия и эстетика, обусловившая широкое его примениние. 

Vasilyev Ye.M. A device as an art: word and gesture lack of coincidence in drama texts of the 20th century. 

The article deals with the analysis of the 20 th century dramatic art representatives  (A. Chekhov, S. Beckett, 
E. Ionesco, H .Pinter, S. Mrozek, E. Grishkovets)  original device of word and gesture lack of coincidence 

appliance.The paradoxical philosophy and aesthetics that determined its wide use are also concerned. 
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РАДІОП’ЄСА. СПЕЦИФІКА, ВИРАЗНІ ЗАСОБИ, ЖАНРИ 

У статті йдеться про радіоп’єсу, особливий вид драматичного мистецтва, який виник завдяки 
принципово новому носію інформації тексту п’єси – на основі радіоєфіру. Радіоп’єса через свою 

специфіку має неповторну поетику: опора на оповідь про дію, особливість слова, що звучить, музика, 
шуми, монтаж, обмежене число персонажів, відносно короткий час тощо. У статті вказано на 

основні жанри радіоп’єси. 

Будь-який вид чи рід літератури базується на мовних багатствах тієї чи іншої мови. Виникнення 
людської мови приблизно 40 тис. років тому в комунікативістиці називають "першою 
комунікативною революцією". Мова стала основним засобом спілкування й передачі інформації. За 
першою комунікативною революцією були ще три: виникнення писемності, винахід друкарського 
верстата, розвиток електронних мас-медіа, тобто друга революція перетворила усне мовлення в 
письмові символи, третя – трансформувала їх у друковані, а четверта – в електронні. Таким чином, у 
прадавні часи, в синкретичних релігійних обрядах людство, опанувавши органами мовлення, 
поклонялося язичницьким богам, використовуючи усну мову. Згодом, з виникненням писемності, 
літературні твори (назвемо їх так, пам’ятаючи про тогочасний синкретизм), набули нового технічного 
втілення – відображення певних символів на глині, папірусі, шовку, пергаменті, папері завдяки, 
відповідно, очеретяній паличці, стилосу, пензлику, каламу та перу. Починаючи з ХVІ ст., із 
виникненням друкарства, тексти драми набули нового технічного втілення. У 1924 р. в Англії Р. Хьюз 
написав радіоп’єсу "Небезпека", базуючись на принципово новій технічній основі – на технічній базі 
радіо, використовуючи вже не шрифт та папір, а електромагнітні хвилі – радіохвилі, що випромінює 
передавач та приймає приймач.  

Радіоп’єса – особливий вид драматичного мистецтва, розрахований у міру своїх специфічних 
особливостей та можливостей не на глядача чи читача, а на слухача. На мою думку, термін 
"радіоп’єса" не зовсім вдалий, бо передає не сутність певного літературного явища, а лише природу 
його виникнення чи, скоріше, існування цього явища. Більш влучним є німецький термін "Höhrspiel" 
чи польський "sluchowisko", які означають дослівно "слухоп’єса". Ці терміни передають сутність 
радіоп’єси: твір сприймається лише аудіально. Це й зумовлює своєрідність поетики "радіоп’єси", яка 
докорінно відрізняється від поетики традиційного драматичного роду. 

Виходячи з того, що радіоп’єса "незрима" для слухача і сприймається лише на слух, 
радіодраматурги всю увагу приділяють оповіді про дію. Це сприяє посиленню епічного начала в 
радіоп’єсі. Формальною ознакою епізації є опора на аудіоряд. Для створення відповідного настрою і 
зорових образів, автори широко використовують ефект "інтимності" радіо, технічні та акустичні його 
можливості – звукові ефекти, шуми, фонограми. За їх допомогою радіодраматурги посилюють певні 
моменти фабули та стрімко переміщують дію в часі й просторі. Радіоп’єсі притаманні строга 
концентрація дії, тісний зв’язок окремих сцен, обмежене число персонажів, монтажний принцип 
чергування епізодів, відносно короткий час радіовистави. За допомогою монтажу радіоп’єса може 
відтворювати й внутрішні стани (мрії, марення, внутрішні монологи, потік свідомості тощо). 

Звук. Радіоп’єса здійснює навіювання на людину. Монополія звуку має надзвичайно сильний 
уплив на підсвідомість і свідомість слухача, що зумовлює потребу знати й правильно 
використовувати специфіку радіомовлення. Зосередження уваги слухача на одному каналі сприйняття 
інформації розвиває образне мислення, надає можливість уявити себе безпосереднім учасником 
подій, фантазувати, домислювати, навіть розробити свою версію подій. Текст радіоп’єси засвоюються 
безперервно в потоці надходження все нових фраз. Тому радіоп’єса значною мірою впливає на емоції 
слухача й звернена до його відчуттів. "Радіо надзвичайно зручне для створення саме емоційного 
стану. Безперервний потік інформації, потік висловлювань, оцінок, думок, з одного боку, надзвичайно 
ускладнює логічне мислення, з іншої – сприяє створенню певного емоційного настрою"  [1: 35]. 

Головні особливості радіоп’єси визначаються природою звуку, його можливостями, психологією 
сприйняття звуку. "Звуковий конвеєр" визначає необхідність урахування і смислової, і стилістичної, і 
тональної організації звукового матеріалу, знання психології його сприйняття на слух. На радіо 
важливо не лише те, що сказано, але і те, як сказано. Відома фраза У. Черчилля в тексті однієї з його 
промов: "Довід слабкий – посилити голос". Характер звучання може бути додатковим аргументом у 
мові актора в радіоп’єсі. 

Головними формоутворювальними й виразними засобами радіоп’єси є слово, музика, шуми та 
монтаж. Всі вони підпорядковані вирішенню завдання, яке ставить перед собою драматург і яке він 
втілює в творчому процесі. Форма й тип зв'язку всіх компонентів можуть бути поліфункціональними. 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 30. Філологічні науки 

128 

У конкретному творі вони визначаються пафосом твору, творчим задумом автора, стилістичними 
особливостями, професійною підготовкою звукорежисера та режисера. 

Слово, що звучить. Всі звукові засоби є компонентами акустичної цілісності, в якій слово грає 
провідну роль. Хоча потрібно відзначити, що в певних уривках радіоп’єси музика й шуми можуть 
виконувати не лише допоміжну, але й самостійну функцію, "граючи" на смислове, емоційне 
розкриття теми.  

Слово в радіоп’єсі є вихідним матеріалом і продуктом цілеспрямованого мовного спілкування, 
підпорядкованого законам ефіру. Мова несе в собі як смислове, так і емоційне навантаження. Ці дві 
функції слова в радіоп’єсі невід’ємні одна від одної, оскільки слово, як зауважив Л. Виготський, 
одночасно є формою прояву думки й відчуттів. 

Характеризуючи виразні можливості мови радіоп’єси, слід насамперед виділити інтонацію. 
Багато лінгвістів визначають інтонацію, як основний засіб, що створює своєрідність мови. Причому, 
вона передає не тільки емоційний стан того, хто говорить, але і несе значне змістове, смислове 
навантаження. Існують підрахунки кількісного співвідношення інформації, що передається змістом 
тексту та його вимовою. Так, Є. Ножин вказує, що інтонація може нести до 40 % загального об'єму 
інформації повідомлення.  

Інтонація має відповідати текстові радіоп’єси й не вступати з ним у суперечність. Наголоси в 
радіоп’єсі зосереджують увагу слухачів на певному слові, фразі (йдеться про логічні, а не мовні 
наголоси). Смислові паузи повинні бути доречними. Щоб поглибити сильний емоційний вплив, 
необхідно зробити паузу. 

Ще Гегель вказував на значення голосу у віддзеркаленні духовного світу людини, вважаючи, що 
він "є головним способом, за допомогою якого людина може виявити своє внутрішнє єство" [2: 117]. 
Голос людини індивідуальний: він унікальний, як і відбитки її пальців. Голос, як зазначив Т. Готьє, 
найважче піддається опису. Якнайтонші відтінки звучання майже неможливо перенести на папір, бо 
голос передає відчуття, які описуються літературним текстом лише приблизно. 

У звичайному житті можна "побачити" мову, тобто побачити людину, що говорить, спостерігаючи 
за кінетичними чи невербальними прийомами. Жести, поза, міміка, ситуація спілкування, настрій на 
конкретну розмову – дають немало додаткової інформації. 

Сприйняття мовної інформації збагачується роботою уяви, яка помітно активізується механізмами 
слухового сприйняття. На цю психологічну особливість сприйняття слова, відокремленого від 
людини, звернув увагу Б. Шоу, говорячи про мікрофон як про "нещадного сищика", що проникає у 
внутрішній світ людини без його "відома" і "контролю", оскільки від свого голосу в процесі 
вимовляння мови не можна "сховатися". Б. Шоу писав про те, що при прослуховуванні мови на радіо 
посилюються, відтіняються інтонації голосу, які залишаються без уваги при контактному мовному 
спілкуванні. "Інтонації вашого голосу, яких не почуєш неозброєним вухом, відмінно чутно через 
мікрофон. А це цікаво: мікрофон фактично переносить вас у сповідальню, він робить вас абсолютно 
іншою людиною" [3: 243]. 

Музика. Музика – це вид мистецтва, що відображає дійсність у звукових художніх образах і 
активно впливає на психіку людини, за своєю природою дуже близька характеру радіокомунікації. 
Музика так само, як і слово, більшою мірою впливає на емоції слухача. 

Гегель розрізняв у музиці два різновиди: а) музика як супровід і б) самостійна музика  [4: 318]. 
"Самостійна в її власній сфері" музика виражає цілий світ думок і переживань людини, відбитий у 
різних формах і жанрах. Музика в її різновидах грає величезну роль як формоутворювальний чинник 
радіоп’єси. Музика виконує різноманітні функції та використовується у вигляді: розбивки між 
фразами в монолозі чи діалозі; музичної "шапки" радіоп’єси (характерні звукові фрази для 
впізнавання п’єси в ефірі); звукової декорації, що допомагає уявити місце дії чи характеризує 
історичну обстановку; звукового фону, що підкреслює ритм звучання мовного тексту; передачі 
звукової атмосфери, що допомагає авторові описати ситуацію, стан героя, а слухачу уявити їх; 
визначення темпу та ритму текстових уривків, що створюються з урахуванням музичного супроводу; 
художнього засобу для створення цілісного звукового образу світу. 

Значна композиційна роль музики. Обрамлення тексту (його початку і кінця) однією музичною 
фразою, фрагментом музичного твору, уривком пісні – створює єдину музичну тему, що виражає 
ставлення автора до подій, героїв. Музика може поєднувати різні часові й просторові відрізки, бути 
композиційним стрижнем всієї п’єси. Музика й літературний текст починають взаємодіяти на різних 
етапах – ще в задумі автора. У такому разі характер матеріалу, його тон визначають конкретну тему 
музичного уривка, а він в свою чергу впливає на стиль літературного тексту. 

Шуми. Під шумами в радіоп’єсі розуміється звуковий прояв (у живій і неживій природі), що 
протистоїть мові й музиці як компонентам, що самостійно та організовано звучать в ефірі. Шуми 
виконують таку функцію: служать звуковою характеристикою ситуації або дії. Шум, записаний 
синхронно з мовою, передає звукову характеристику дійсності, несе додаткову конкретизуючу 
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інформацію; складає звуковий фон, виконуючи роль своєрідної акустичної ілюстрації. Шуми 
відтіняють найбільш характерні деталі обстановки, дії; стають символічними в літературному 
контексті, використовуються для образної характеристики. У такому випадку вони вирішують 
самостійну естетичну задачу, є художньою деталлю, його звуковою "барвою". У радіоп’єсі автор та 
радіорежисер використовують шум залежно від завдання, яке вони ставлять перед собою. 
Різноманітні виразні поєднання цих формоутворювальних засобів досягаються за допомогою 
монтажу. 

Монтаж в перекладі з французької має чотири значення: суто технічне – 1) "добір і з’єднання 
окремих частин (елементів) у єдине ціле (машину, споруду тощо)" та три, тісно пов’язаних з 
мистецтвом – 2) "добір і з’єднання окремо знятих кадрів кінострічки", 3) "з’єднання окремих 
фотознімків певної теми в одне зображення", 4) "у радіомовленні – добір окремих сцен і епізодів в 
одне художнє ціле" [5: 448]. 

Монтаж зумовлює характер всього процесу, визначає і створення структурних форм, оскільки 
людина, що працює над фільмом, спектаклем, романом, оперою, нарисом, уявляє собі призначення 
всіх окремих елементів майбутнього твору та їх місця в його композиції.  

Саме монтаж лежить в основі створення звукового образу, який, за визначенням А. Шереля, є 
"сукупністю звукових (мовних, музичних, шумових) елементів, що створюють за допомогою 
асоціацій в узагальненому вигляді уявлення про матеріальний об'єкт, явище, характер людини" [6: 
212-213]. Основні форми призначення й використання монтажу в радіоп’єсі: скорочення тексту; 
композиційне переміщення фрагментів документальних записів у їх поєднаннях з авторським 
текстом; ущільнення часу; використання звукових виразних засобів у вигляді звукового фону чи 
звукової декорації згідно з задумом автора і характеру матеріалу; створення різних тимчасових і 
просторових планів, характеристика через них часу й місця дії, показу подій із різних точок звукового 
запису; використання контрасту різних виразних засобів, як прийому зіштовхування різних 
смислових, психологічних ситуацій, сцен, планів; використання асоціативного, послідовного, 
паралельного прийомів при розвитку сюжета; створення цілісної композиції радіотвору. 

У 20-х – 30-х роках ХХ ст. у світі та в Україні спостерігається сплеск інтересу до радіо та його 
можливостей. Наведемо кілька фактів [7] : 19.01.1926 р. – по Харківському радіо прозвучала опера 
"Камінний господар" за однойменною драмою Лесі Українки, що стало початком регулярної 
трансляції театральних спектаклів; грудень 1928 р. – відкрито Московський радіотеатр; травень 1930 
р. – Московський радіотеатр здійснив постановку радіоп’єси О. Афіногенова "Дніпрельстан". 
Сюжетна лінія в творі розвивається через сцени спогадів, "напливів" тощо. «У "Дніпрельстані", – 
зазначав О. Афіногенов, – місця дії і час рухаються й ущільнюються, чого немає в п’єсі, яка оперує в 
кожному конкретному епізоді, картині тощо місцем статичним, а часом майже не ущільнюваним» [7: 
80]. Про те, що "Дніпрельстан" як літературний твір специфічний і не може бути в такому вигляді 
поставлений ні в театрі, ні в кіно, ні на естраді, говорив режисер радіовистави М. Волконський; 21 
лютого 1933 р. – Харківське радіо здійснило постановку однієї з перших оригінальних радіоп’єс 
"Юбер аллес"; 4 жовтня 1935 р. – при Всесоюзному радіокомітеті створено спеціальну літературно-
драматичну студію, яка вела запис на плівку кращих спектаклів московських театрів і 
радіопостановок; 30 жовтня 1938 р. – американська компанія CBS запропонувала вільну 
радіоадаптацію фантастичного роману Герберта Уеллса "Війна світів". Передача, зроблена "під 
прямий репортаж", розпочиналася з того, що диктор тремтячим від хвилюванням голосом повідомляв 
аудиторії про появу в містечку Гроверс Мілл інопланетян. Спеціальні звукові ефекти й гра акторів 
змусила слухачів повірити в реальність того, що лунало з радіоприймачів. Почалася паніка… І хоча 
ведучі неодноразово повторювали, що в ефірі лунає лише інсценізація фантастичного художнього 
твору, паніка продовжувалася. 

Як видно з цього невеликого переліку історичних подій із хроніки радіо, вже з перших кроків 
радіодраматургія пішла кількома шляхами: створення оригінальних, власне радіоп’єс; обробка, 
прилаштування до вимог радіо вже існуючих літературних творів; запис та транслювання вже 
існуючих літературних творів без обробки. Сьогодні ситуація майже не змінилася. Більшість 
радіоп’єс – це або постановки літературних творів, або постановочне читання. І лише невелика 
частина – п'єси, створені спеціально для радіотеатру. Радіоп’єси хоча й адресуються в силу своєї 
природи найширшому загалу слухачів, проте нерідко мають і певне спрямування, адресність, 
призначаючись тій чи іншій віковій або професійній категоріям.  

В Англії, США та Японії радіоп’єса має струнку та теоретично обґрунтовану жанрову систему – 
"фіче" (feature), "потік свідомості" (stream of consciosness), "сімейна серія", радіоновела та ін. А в 
Німеччині радіоп’єса оформилися в два напрямки – філософська парабола-притча та поетична 
п'єса. Створюються як оригінальні, спеціально написані для радіо, твори, так й інсценуються вже 
існуючі літературні твори різних літературних родів.  
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Близнюк А.С. Радиопьеса. Специфика, выразительные средства, жанры. 

В статье идет речь о радиопьесе, особенном виде драматического искусства, который возник на 
принципиально новом носителе информации текста пьесы – на основе радиоэфира. Радиопьеса, 

благодаря своей специфике имеет неповторимую поэтику: опора на рассказ о событии, особенность 
звучащего слова, музыка, шумы, монтаж, ограниченное число персонажей, относительно короткое 

время звучания и т. д. В статье указаны основные жанры радиопьесы. 

Blyznyuk A.S. Radioplay. Specification, expressive facilities, genres. 

The article deals with a radioplay, a special type of dramatic art, which arose on the principally new 
data transmitter of a play text – on the basis of radioair. The radioplay, due to its specific has unique 

poetics, based on the recital of events, paculiarity of sounding word, music, noises, editing, limited 
number of characters, relatively short time of sounding and etc. The basic genres of radioplay are 

indicated in the article. 
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ДИНАМІКА ОПОВІДАЛЬНИХ ТА ДРАМАТУРГІЧНИХ ФОРМ У ТВОРЧОСТІ А.П. ЧЕХОВА 

У статті розглядається взаємодія оповідальних та драматургічних форм у творчості А.П. Чехова 
на прикладі одноактних драматичних етюдів, які є переробкою раніше надрукованих оповідань. Ці 
твори стали лабораторією письменника з розробки нових драматургічних принципів, збагачених 

досвідом оповідальних прозових жанрів. Переробки наочно демонструють процес епізації чеховської 
драматургії. 

У динамічному процесі жанрової еволюції А.П. Чехова велику роль відігравала взаємодія 
прозових і драматургічних форм творчості, яка наочно "матерізувалася" в цікавому жанровому яви-
щі – в драматичних "переробках". Така взаємодія була обумовлена, зокрема, одночасністю 
становлення Чехова-прозаїка й Чехова-драматурга. Підставою для широко розповсюдженого 
переконання про "перехід" письменника від прози до драми є той факт, що більша й найкраща 
частина його п’єс створена в період творчої зрілості. Однак це судження враховує лише підсумки, 
результат художнього розвитку, не беручи до уваги самого процесу становлення митця, прозаїка і 
драматурга. 

Прозові й драматичні жанри співіснували у творчості Чехова з самого її початку. Перший твір 
письменника, що вийшов друком, це оповідання "Лист до вченого сусіда" (1879), але одночасно 
молодий Антоша Чехонте звертається й до драматургічної форми – це велика, чотирьохактна драма 
"Без назви" (або "Платонов") 1880-1881 років, яка лишилася невідомою за життя автора. Тобто можна 
говорити про певний паралелізм розвитку Чехова-прозаїка і драматурга. Інтерес Чехова до 
драматургічних форм був органічним, але становлення їх йшло підспудно. У першій половині 80-х 
років драматургічні інтереси письменника реально, "наочно" виявлялися на доступній огляду 
"поверхні" творчого процесу у театральних фейлетонах і пародіях (фейлетони "Сара Бернар", "Знову 
про Сару Бернар" (1881 р.); "Гамлет на пушкінській сцені" (1882 р.);  "Фантастичний театр 
Лентовського" (1882 р.); "Нечисті трагіки і прокажені драматурги" (1884 р.) [1].  

Розвиток Чехова-драматурга йшов настільки синхронно розвитку Чехова-прозаїка, що у середині 
80-х років відбувається "схрещування" цих двох ліній його творчості. Виникає своєрідний, 
експериментальний жанр на перетині прози й драматургії. Йдеться про переробки письменником 
власних оповідань в драматичні етюди. Жанр "переробок" цікавий вже з погляду часу його 
виникнення у творчості Чехова. Середина 80-х –  початок 90-х років – це так званий переломний 
період у творчості письменника, він характеризується винятковою інтенсивністю художніх пошуків, 
що відбивається в різноманітності жанрових форм. Принципово, що наприкінці 80-х років Чехов до 
великої жанрової форми "підходив" з обох сторін – як прозаїк і драматург" [2: 331]. Одночасно 
з’являються драма "Іванов" (1887-1889) і повість "Степ" (1888), комедія "Лишак" (1888-1889 рр.) 
створюється паралельно з роботою над романом "Оповідання з життя моїх друзів" (1888-1889 рр.). 

Загострення інтересу до драматургічної форми  у творчості Чехова в середині 80-х років пов’язане 
з розвитком і становленням світогляду й естетики письменника. Своєрідний підхід Чехова до пошуків 
"загальної ідеї" як істини, що лежить поза межами тільки особистісного погляду автора на речі, 
породжував прагнення зображувати світ у його об’єктивних зв’язках. Вірогідно цією установкою 
Чехова й можна, зокрема, пояснити його інтерес до драматургічної форми, яка подає життєвий 
матеріал "незалежно" від автора і його сентенцій. Не випадково Г.Д. Гачев зауважує, що саме з 
"потреби у міцному об’єктивному пізнанні" (у ті ж самі 80-ті роки) "починається і звернення Льва 
Толстого до форми драми" [3: 52], коли він перестає вірити собі як "мірі речей". Драматичні 
"переробки" Чехова то є своєрідний художній експеримент з виявлення можливостей різних 
літературних форм, що використовують той самий життєвий матеріал. 

"Переробки" –  це одноактні драматичні етюди, які виникли на основі раніше написаних і 
надрукованих оповідань. Загалом у Чехова налічується десять одноактних п’єс, із них чотири 
написані на самостійні сюжети ("Ведмідь" (1889 р.), "Пропозиція" (1888-1889 рр.), "Тетяна Репіна" 
(1889 р.), "Про шкоду тютюну" (1886, 1889, 1902 рр.), а шість створені на прозовій основі: 
"драматичний етюд" "На великому шляху" (1885 р.) – з оповідання "Восени" (1883 р.); "драматичний 
етюд в одній дії" "Лебедина пісня (Калхас)" (1887-1888 рр.) – з оповідання "Калхас" (1886 р.); "жарт в 
одній дії" "Трагік мимоволі" (1889 р.) – з оповідання "Один з багатьох" (1887 р.); "сцена в одній дії" 
"Весілля " (1889 р.) – з оповідань "Весілля з генералом" (1884 р.), "Шлюб з розрахунку" (1884 р.) і 
підписів до малюнків "Шлюбний сезон" (1881 р.); "жарт в одній дії" "Ювілей" (1891 р.) – з оповідання 
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"Беззахисна істота" (1887 р.); "Ніч напередодні суду" (середина 90-х років) – з однойменного 
оповідання (1884 р.). Остання "переробка" лишилася незавершеною, що є симптоматичним. 
Вірогідно, можливості цього жанру, як жанру-"етюду", були до середини 90-х років вичерпані 
Чеховим і, зігравши свою роль у художньому становленні письменника, він назавжди зникає з його 
творчості. 

Гадаємо, що факт появи "переробок" у творчості Чехова цих років заслуговує уваги й своєї 
інтерпретації, адже в ці ж роки він пише і водевілі  на оригінальні самостійні сюжети. Отож, 
звернення до драматургічних переробок оповідань не можна пояснити відсутністю в письменника тем 
і сюжетів, які підходять для одноактних п’єс. Спроба осмислити місце "переробок" в жанровій 
еволюції Чехова дозволить інакше подивитися на драматичні мініатюри письменника: вони стали 
своєрідною школою розробки нових драматургічних принципів. 

Широко розповсюджена думка про відсутність новаторських рис в одноактних п’єсах 
письменника, лише в А. Штейна зустрічаємо зауваження про те, що "нові риси драматургії Чехова 
виявляються вже у водевілях" [4: 326]. Дійсно, через "переробки" пролягає шлях до великої 
драматургії Чехова, в них уже формуються основи нового розуміння драматичної дії, конфлікту, 
характеру і т. ін. Отже, чому, створюючи одноактні п’єси, Чехов звертається до переробок власних 
оповідань, а не до самостійних сюжетів? ("З мене водевільні сюжети фонтанують як нафта з 
бакинських надр"). Тому що Чехов свідомо прагне збагатити і оновити драму досвідом прози. Якщо 
традиційні автоінсценівки є пристосуванням прози до сцени, то в Чехова – протилежна задача: 
наблизити драматичну форму не до сцени, а до літератури, зорієнтувати її не на театрально-сценічні, 
а на загальнолітературні принципи зображення життя й людини. 

Якщо узагальнити судження істориків театру, літературних і театральних критиків кінця ХІХ 
століття, то головною рисою драматургії 80-90 років виявиться те, що вона різко відокремилася від 
решти літератури. При цьому, за словами Вл. Немировича-Данченка, "сцена з її умовностями на 
десятки років відстала від літератури" [5: 99]. Драма втратила своє літературне значення, свій 
художній грунт, стала явищем суто театрально-сценічним.  

У багаточисельних теоретичних висловлюваннях Чехова цих років і в його практиці драматурга 
чітко простежується усвідомлення тих задач, які стояли перед російською драматургією 80-90- х 
років, а саме: повернути драмі її літературне значення і зруйнувати драматургічні шаблони. Гадаємо, 
що поява "переробок" у творчості письменника пояснюється, перш за все, прагненням поставити 
драму на літературну основу. Отже, процес формування драматургічної форми в художній практиці 
Чехова визначений творчою установкою письменника на її оновлення через досвід прози. 
"Переробки" були своєрідними "студіями" по формуванню нових драматургічних принципів. 

Чеховські переробки різні й за структурою (вони мають від однієї яви ("Трагік мимоволі" до п’яти 
("На великому шляху"), і за емоційним забарвленням ("На великому шляху", "Лебедина пісня" 
характеризуються лірико-драматичним звучанням, а "Весілля" і "Ювілей" – сатиричним). Проте їм 
притаманна певна типологічна спільність визначена тим, що всі ці одноактні п’єси створені на основі 
типологічно схожих оповідань. 

В основу переробок покладені оповідання, які за своєю жанровою структурою є оповіданнями-
сценками в різних модифікаціях: психологічна сценка ("Восени"), сценка-монолог ("Калхас", "Один з 
багатьох"), побутові сценки (" "Весілля з генералом"", "Шлюб за розрахунком", "Беззахисна істота"). 
Жанрова структура цих оповідань визначена інтересом письменника, перш за все, до характеру 
(психологічна сценка, сценка-монолог) і до групового портрету однорідного соціального середовища 
(побутові сценки). Вибір саме такого типу прозаїчного матеріалу для драматургічного 
переосмислення й сценічного втілення дуже показовий як прояв своєрідності чеховського розуміння 
драматичного. 

Цікаво те, що Чехов звертається до переробок не сюжетних новел, а до оповідань безфабульних. 
Чехов-драматург відмовляється від події як прояву життєвого драматизму, письменник намагається 
максимально наблизити сценічну дію до природного руху життя. Цей драматургічний принцип, який 
Чехов використовує вже в своїх одноактних п’єсах, отримає розвиток і повноцінне втілення у зрілій 
драматургії письменника. 

І саме проза дає письменнику урок зображення життя не в окремих, найвищих проявах, а у всій 
складності його повсякденного плину і розвитку. З іншого боку, заперечення фабули, як штучно 
побудованої дії було полемічно спрямоване проти традицій "добре зробленої п’єси", де життєвий 
матеріал піддавався "драматичній ідеалізації". 

Своєрідність розуміння Чеховим драматичного виявилося не тільки у відборі матеріалу, але й у 
спрямованості його переробки. У драматичному творі зображення життя стає більш узагальненим у 
порівнянні з прозаїчною першоосновою. Ця тенденція виявилася вже в об’єднанні сюжетів декількох 
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"типових" оповідань в рамках однієї переробки ("Весілля") або у виникненні нових сюжетних епізодів 
("Лебедина пісня") і навіть нових сюжетних ліній ("На великому шляху"). 

Етюд "На великому шляху" був першою спробою письменника свідомо нового підходу до 
драматичного твору. Порівняльний аналіз оповідання "Восени" і створеної на його основі одноактної 
п’єси "На великому шляху" виявляє творчу установку письменника на оновлення драматургічної 
форми поетикою епічних жанрів. Драматичний етюд, написаний на основі прозаїчного твору, увібрав 
у себе деякі елементи оповідальної структури, які в подальшому міцно увійдуть у драматургічну 
систему письменника збагативши її. Це відбулося тому, що в основу драматичного етюду покладено 
прозаїчний матеріал – безподійне повсякденне життя пересічних людей. Це багато в чому визначило 
природу драматичного конфлікту, а саме відсутність зіткнення, боротьби між персонажами як 
протиборства їх волі, пристрастей. Сутність конфлікту полягає в тривалому, незмінному, 
неблагополучному стані життя героїв, саме усіх героїв п’єси. Сталість і тривалість конфліктної 
ситуації підкреслені тим, що її початок і її кінець перебувають поза сюжетними рамками твору. Долі 
героїв не показані в їх кінцевих підсумках. Характер конфлікту, його трактування автором 
визначають неможливість кінцівки (фіналу) в її традиційному розумінні. 

Епізований характер конфлікту визначив проникнення оповідальних рис у драматургію Чехова. 
Внутрішній конфліктний стан життя виявляється у взаємній відчуженості й ворожості людей – у 
кожного персонажу драматичного етюду своя біль, своє горе. Саме це загальне для всіх світовідчуття, 
настрій і є предметом зображення в драматичному етюді. У п’єсах Чехова кожен носить у собі свою 
драму. 

Своєрідність чеховського драматургічного конфлікту визначила й характерну сюжетну 
розосередженість. Поряд зі сюжетною лінією Борцова (що прийшла з оповідання) виникає на рівних 
правах з нею сюжетна лінія розбійника Меріка. Драма одного повторюється у драмі іншого. Це вже 
підступи до чеховської "драми колективного страждання", де в центрі уваги не стільки доля окремих 
особистостей, скільки загальний настрій "кінця століття", загальне світовідчуття. У новелі головним 
засобом створення настрою є інтонація авторського оповідання, яка зв’язує тему осінньої негоди й 
долі Борцова. Антитеза "осінь-весна", яка виникає в оповіданні, стає не тільки засобом створення 
настрою, але й вираженням теми людського падіння її туги за його відродженням. У п’єсі всі ці 
змістовні моменти не втрачаються, але досягаються вони іншими, драматургічними, засобами. 
Картина осінньої негоди переходить з оповідання в драматичний етюд і створюється вона 
авторськими ремарками й діалогами героїв. Проникнення пейзажу в чеховську драму − то є один з 
проявів її орієнтації на епічні принципи зображення життя. 

Таким чином, від прозаїчної структури в п’єсі "На великому шляху" – відсутність драматичної 
події, як прояву конфлікта; послаблення сюжетної лінії та причино-наслідкових зв’язків між 
епізодами з метою наближення драматичної дії до природного руху життя; розповідь про події на 
сцені а не їх зображення ("повість" про минуле Борцова); співіснування в межах драматичного етюду 
декількох сюжетних ліній; уведення пейзажу в драму в його багатофункціональному значенні тощо. 
Драматургія Чехова сприйняла в прози також і епічне охоплення хронотопу – важливого елементу 
образної системи. 

В оповіданні "Восени" місто дії – шинок, але його стіни не обмежують поле зору автора: в 
розповіді персонажів про долю Борцова виникає образ панської садиби, села й міста, куди прямує 
Борцов, і маєтку під Полтавою, який обманом купив його зять. Такий широкий просторовий захват – 
властивість епічного твору. Однак в одноактній п’єсі просторові рамки стають ще більш широкими зі 
збільшенням числа героїв та поглибленням їх індивідуалізації; бо кожен входить у твір зі своєю 
долею: старець Сава – вологодський, він говорить про свою губернію, яка за Москвою, в його 
розповіді виникає і сама Москва, і святі місця, і "Одест", звідти "кажуть в Єрусалим задешево 
відправляють". Мерік направляється "в Кубань". Тобто, драматичний жанр Чехова унаслідував в 
епічного здатність вміщувати в себе просторову безкрайність, а разом з тим і безмежність часу. 

Всі риси драматургічного "вільнодумства" Чехова, які складалися в пошуковому для письменника 
жанрі драматичного етюду, розів’ються і збагатяться у його зрілих п’єсах.  

Вони сформують ті основні принципи драматургічної системи письменника, які позначають як 
оповідальність та епізованість чеховських п’єс. Отже, "переробки" наочно демонструють процес 
динаміки і взаємодії оповідальних та драматургічних форм у творчості письменника. 
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Соболевская Г.И. Динамика повествовательных и драматургических форм в 
творчестве А.П.Чехова. 

В статье рассматривается взаимодействие повествовательных и драматургических форм в 
творчестве А.П.Чехова на примере одноактных драматических этюдов, явившихся переработкой 
ранее опубликованных рассказов. Эти произведения стали лабораторией писателя по выработке 
новых драматургических принципов, обогащенных опытом повествовательных прозаических 
жанров. Переделки наглядно демонстрируют процесс эпизации чеховской драматургии. 

Sobolevska G.I. The Dynamics of Narrative and drama Forms in A.P. Chekhov’s Works. 

The paper considers the interaction of narrative and drama forms in A. P. Chekhov’s works on the 
pattern of one-act dramatic sketches which came to be a thorough revision of formerly published 

short stories. These works became the writer’s laboratory on the development of new drama 
principles, enriched by the experience of narrative prosaic genres. Dramatizations clearly 

demonstrate the Chekhov’s drama eposation process. 
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МІЖ ЕПІКОЮ ТА ДРАМОЮ: ДОСВІД М. БУЛГАКОВА (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ 
"ЖИТТЯ ПАНА ДЕ МОЛЬЄРА" ТА П’ЄСИ "КАБАЛА СВЯТОШ") 

У пошуках нових форм, прийомів та цілісних структур епосу і драми Михайло Булгаков завжди 
спирався на традиції світової класики, не в останню чергу на досвід драматургічної реформи Жана-
Батіста де Мольєра. У статті розглядається розвиток драматургічних відкриттів Мольєра в 
художній практиці М. Булгакова а також процес взаємодії епічних та драматургічних начал у 

романі "Життя пана де Мольєра" і п’єсі "Кабала святош". 

Творча манера М. Булгакова настільки оригінальна й неповторна, що його новаторство й досі ще 
повністю не оцінене. Епос у нього пронизаний драматургічним мисленням і відповідними прийомами 
й навпаки. Цей свідомий синтез збагачує як прозові твори письменника, так і його п’єси. 

Із 14 п’єс М.О. Булгакова відомий текст 11-и. Характерним є те, що найбільш вагомі з них 
пов’язані так або інакше з його прозовими задумами: "Біла гвардія" – "Дні Турбіних"; п’єса "Біг" 
написана замість другої частини дилогії про крах Білої гвардії; "Кабала святош" – романтизована 
біографія життя Мольєра. Дослідники творчості Булгакова підкреслюють органічний зв’язок його 
прози й драматургії. Так, А. Смелянський відмічає, що п’єса "Дні Турбіних" має на собі "риси свого 
прозового походження" [1: 171], О. Бердяєва взагалі називає драматургію Булгакова 20-30-х років 
"ненаписаною прозою" [2: 43] (мова йде про п’єси "Біг", "Зойкіна квартира", "Адам і Ева", 
"Блаженство" ("Іван Васильович"). 

Окрім п’єси "Кабала святош" (1929 р.) і роману "Мольєр" (1933 р.) М. Булгаков зробив вільний 
переклад комедії "Міщанин-шляхтич" – "Полоумний Журден" (1934 р.) та контамінацію різних 
комедій на основі сюжету комедії "Скупий" (1935 р.) для видавництва "Academia". Таким чином, в 
творчій спадщині письменника склалася своєрідна , за його термінологією, мольєріана. 

Трагічною була доля цієї "мольєріани": в п’єсі побачили "аналогію між становищем письменника 
при диктатурі пролетаріату і при "безсудній тиранії" Людовика Х1У" [3: 232]. І після семи 
прем’єрних вистав у МХАТі "Кабалу святош" було знято з репертуару, а роман "Мольєр" побачив 
світ лише в 1962 році завдяки наполегливим зусиллям вдови М. Булгакова – Олени Сергіївни, яка і 
дала твору назву "Життя пана де Мольєра". 

Конфлікт всієї світової літератури, започаткований ще легендарним Гомером в "Іліаді", – це 
зіткнення Особистості й Держави. У Булгакова в цьому одвічному протистоянні чітко виділяються 
певні "комплекси" [4]. І серед них найбільш важливий – Художник і Суспільство, боротьба з 
тиранічною владою. 

Справжній митець, зображуючи світ, розповідає, перш за все, про себе, про те, що болить, 
бентежить, хвилює. І творча індивідуальність М. Булгакова в цьому плані унікальна, тому що поняття 
Честі, Гідності, Волі, творчої Незалежності навіть у часи рабського служіння літератури сталінському 
режиму для Булгакова були "нормою життя". І з одного боку, трагедія Мольєра для  письменника – це 
варіація власної долі, своєрідна метафора, спроба художньо дослідити, чи можливий компроміс між 
художником і владою. З іншого боку, автобіографічний підтекст не суперечить глибокому і 
всеохоплюючому історизму булгаковських творів. Історичний матеріал не лише кодує власну 
особистість, але й дає можливість пильно вдивитися у всесвітньо-історичні протиріччя – 
загальнолюдські, вічні, а саме: до якої межі може йти художник на компроміс заради життя своїх 
творів. Так виникає і в прозі, й у драматургії М. Булгакова живий зв’язок часів як типологічна риса 
структури його творів. 

Те, що М. Булгаков робить нервом всієї своєї творчості конфлікт Митця й Суспільства, 
невипадково. Цей конфлікт має подвійну природу: в драматичній поезії він драматичний, але в 
сприйнятті глядача перетворюється на епічний за своєю суттю. Відбувається зіткнення двох соціумів: 
зафіксованого в п’єсі й сприймаючого п’єсу. Ця своєрідність конфлікту й обумовила як появу п’єси 
"Кабала святош", так й ентузіазм роботи над романом "Мольєр", тому що дозволяла повною мірою 
проявитися хисту М.О. Булгакова, синтетичній природі його таланту – і драматичного, і епічного. 

Водночас у контексті проблем, характерних для його творчості, саме в романі та п’єсі про 
Мольєра відбувається "філософська переорієнтація його власної творчої діяльності: вищою ціллю 
стає вже не сам художник, а його твори" [4: 179]. І в "Театральному романі", і в "Майстрі і 
Маргариті", до якого Булгаков уже приступив, головна думка: якщо неможливо себе зберегти як 
особистість, то відповідальність перед майбутнім – зберегти свої твори ("Роман не вартий 
Голгофи",– радять Максудову, – "Рукописи не горять!" – безперечна істина для улюблених героїв 
останнього "містичного роману"). Тобто, літературний твір у системі вищих цінностей більш 
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важливий за життя його автора, і, за цією логікою, можна виправдати деякі компроміси з ненависною 
владою. Певною мірою епіко-драматичний диптих Михайла Булгакова пов’язаний з пушкінським 
питанням "Чи сумісні злочин і геній?". Маючи на увазі не злочин як фізичну розправу, а моральне 
падіння, відмову від високих принципів, від ідеалу. І автор напружено шукає відповіді на ці непрості 
питання, залучаючи читача й глядача до активних пошуків істини. 

У романі "Мольєр" Булгаков вдається до оповідної манери, не звичної для романної структури 
того часу: він створює героя-оповідача. Цей прийом, вважаємо, опосередковано пов’язаний з 
законами театрального мистецтва, з тими часами, коли автор безпосередньо виходив на авансцену і 
репрезентував свій твір глядачеві. Правомірність нашого припущення підтверджує композиційна 
структура роману – введення Прологу та Епілогу. 

В перших варіантах роману оповідь велася від імені сучасного московського письменника, 
вченого кабінетного типу, такого собі відірваного від життя розумника. В остаточному варіанті твору 
– це людина "в кафтане с громадными карманами, а в руке моей не стальное, а гусиное перо. Передо 
мной горят восковые свечи, и мозг мой воспален" [5: 227].  

Подібний, суто театральний прийом переодягання не лише створював історичний антураж та 
атмосферу достовірності, але й необхідну перспективу художніх узагальнень. До того ж, позбавляв 
"людину в кафтані" необхідності поводитися як "людина епохи Москвошвея". Дистанція між 
автором-оповідачем та його героєм іноді зменшується – і Булгаков ніби вживається в роль мешканця 
Парижу ХVІІ століття, інколи ж оповідач дивиться на Мольєра з далечі часу, і така пульсація часових 
епох створює справді епічну глибину та всеосяжність, коли "кожне слово пахне контекстом та 
контекстами". Водночас це також знак читачеві про умови гри в межах тексту, про "езопову" 
оповідну манеру. 

Додержуючись основних фактів життя відомого комедіографа, М.Булгаков часто вдається до 
інсценування певних епізодів. Так, розділ 4 "Не всякому нравится быть обойщиком", розділ 11 "Бру-
га-га", розділ 18 "Кто она? ", розділ 23 "Магический клавесин" та ін. нагадують невеличкі п’єски. 

Булгаков із його незалежністю поглядів, з боротьбою проти "обронзовения" класиків полемічно 
звертається до версії, згідно з якою дружина Мольєра Арманда Бежар насправді була його дочкою від 
зв’язку з Мадленою Бежар, подругою та примадонною мольєрівського театру. Булгаков, за його 
словами, зробив спробу "проникнути в загадку особистої драми Мольєра" [3: 227]. І тому не лише 
політичні алюзії, але й звернення до забороненої "аморальної" теми викликало нещадний відгук 
апаратної критики. (До речі, цю версію остаточно було спростовано лише в 60-і роки ХХ століття 
після бурхливої дискусії французьких літературознавців). 

Треба підкреслити, що мотив інцесту поданий у романі не як незаперечний факт, а як можлива 
версія дуже коректно і обережно. Для суто художніх завдань подібний мотив був справжньою 
знахідкою, а саме: значно драматизував оповідання, а також пояснював наростання трагічного, 
мізантропічного в характері Мольєра. 

Про те, що М.О. Булгаков багато розмірковував про природу епічного та драматичного, свідчать 
не лише його висловлювання в статтях та бесідах з колегами [3; 6], але й уривки з незакінченого 
"Театрального роману" (1936-1937 рр.): 

"Дом спал. Я глянул в окно. Ни одно в пяти этажах не светилось, я понял, что это не дом, а 
многоярусный корабль, который летит под неподвижным черным небом. Меня развеселила мысль о 
движении. Я успокоился. Так я начал писать роман" [7: 350-351]. Отже, роман – це багатоярусний 
корабель, що спрямований у вічність. Він летить, рухається, тобто, роман має епічну природу, 
об’єктивно-суб’єктивний характер, багатолінійність сюжету, багатоголосся, поліфонізм, великий 
обсяг тощо. 

Другий уривок: "Тут мне начало казаться по вечерам, что из белой страницы выступает что-то 
цветное. Присматриваясь, щурясь, я убедился, что это картинка. И более того, что картинка эта не 
плоская, а трехмерная. Как бы коробочка, и в ней сквозь строчки видно: горит свет, и движутся в ней 
те самые фигурки, что описаны в романе" [7: 374]. Драматичний твір повинен бути сценічним: це 
об’ємна картинка на сцені, а тому режисура, нові сценічні форми вимагають цілісності 
драматургічної структури, додержання  певних театральних законів. 

І театральний "Мольєр" – "Кабала святош" – стає воістину знаковим твором в плані 
драматургічного новаторства. За деякими даними, М. Булгаков вважав "Кабалу святош" своєю 
найкращою п’єсою [8]. На відміну від епічного твору композиційно тут головує не хронологічний 
принцип, а окремі епізоди з життя великого драматурга, певні "сплески", доленосний ланцюг подій, 
що зводиться до наступних перипетій: успіх у короля – немилість короля; одруження з Армандою – 
смерть. Трагедія Митця в деспотичному суспільстві втілена в п’єсі в більш концентрованому та 
локалізованому вигляді. Повністю поділяємо думку Н. Жирмунської про те, що в жанровому плані 
"Кабала святош" це свого роду драма-притча" [9: 632]. "Свого роду" означає не зовсім чітко 
проявлене притчове начало. І водночас притчові ознаки, такі як параболічність структури, 
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асоціативність, парадоксальність мислення та парадокс на рівні скуплення епізодів, зіткнення 
трагедійного та фарсового, великого та дрібного, доленосного та випадкового, притчове забарвлення 
драми в цілому, синтез епічного та драматургічного начал реально присутні в п’єсі, адже змістовний, 
концептуальний центр твору існує поза безпосереднім сюжетом. Подібно до того, як у Мольєра 
реалізм та театральність, правда та поезія були рівноправними, так і в Булгакова поєднуються 
інтерпретація буття і конкретне його зображення, інтелектуальне та образне співіснування. 

У п’єсі мотив невільного інцесту стає основою інтриги, що вигадують церковники проти Мольєра. 
Подібний конфлікт сприяв утворенню напруженості дії, що розкривалася в різних проявах та в 
багатьох аспектах: Мольєр – Людовик, Мольєр – церковники, Мольєр – придворні, Мольєр – 
літературні опоненти, Мольєр – актори; та більш особистих: Мольєр – Мадлена, Мольєр – Арманда, 
Мольєр – Бутон, Мольєр – Муаррон та ін. А це в свою чергу пов’язане з такими архетипними 
константами, як хазяїн – слуга (двічі), в дзеркальній опозиції Людовик – Мольєр, Мольєр – Бутон; 
чоловік – жінка (також двічі), Мольєр – Мадлена, Арманда – Мольєр. А також дуже важливий для 
Булгакова лейтмотив, пов’язаний з турботою про майбутнє своїх творів – Учитель –Учень (Мольєр – 
Муаррон). 

Впевнені, що драматургічне новаторство Мольєра не в останню чергу вплинуло на оновлення 
драматургічної системи М. Булгакова. Він творчо переосмислює термін "висока комедія". Але якщо 
Мольєр у комедію фарсового типу ввів елементи трагізму, то Булгаков ніби травестує цей прийом: 
справжню трагедію митця в умовах деспотичного режиму він пише в традиціях фарсу. В жанровому 
відношенні вважаємо п’єсу "Кабала святош" чистим трагіфарсом. Від Мольєра і наскрізний 
лейтмотив п’єси: викриття невідповідності зовнішньої парадності та реальної сутності речей і подій, 
що й досі називається "тартюфіанством". Саме в особі Мольєра Булгаков знайшов однодумця в 
пошуках ідеалу "вільного театру". 

Мольєр, як відомо, був винахідливим майстром ремарки, що мала як сценічний режисерський 
зміст (середовище, побут, одяг), так і сприяла додатковій характеристиці вад героя. 

У Булгакова в руслі тенденції епізації драми роль ремарок дуже важлива: інколи вони навіть 
нагадують окремі прозові фрагменти, великі за обсягом замальовки, що мають самостійне художнє 
значення. 

У п’єсі ремарки умовно можна поділити на певні категорії: 
1. Ремарки, що передують дії: сценічні мізансцени; опис інтер’єру, екстер’єру, одяг, портрет і т. і. 
2. Ремарки, що створюють внутрішній ритм, психологічну паузу, хронологічний зсув. Так, 

Муаррону в 1-й дії – 15 років, в 2-й – 22. 
3. Ремарки, що поряд із діями та словами героїв, стають канвою психологічного малюнку 

характеру. В розкритті складності та неоднозначності характеру Мольєра ремарки ніби в музичному 
творі виконують другу, але дуже важливу партію. Причому, наростанню драматизму 
взаємопов’язаних колізій відповідає зростання кількості та посилення експресивності ремарок. Так, у 
першій дії лише 4 ремарки, що пояснюють психологічний стан Мольєра. У другій діє їх вже 11, у 
третій – 12, а в четвертій – аж 24. Парадоксальному малюнку характеру головного героя (звичайна 
недосконала людина, яку терзають пристрасті, і великий талант, що вище натовпу святош) 
відповідають ремарки парадоксального плану: "вынимает шпагу" – "бросает шпагу", "забирается под 
одеяло и прячется под ним" – "тревожно высовывает голову из-под одеяла" (4 дія) [10]. 

4. Як "містичний письменник" Булгаков не байдужий до ремарок містичного натяку, що 
включають у себе як образи-символи (Лагранж – Темний лицар, Черниця – уособлення Смерті), так і 
символічний цвітопис: про Шаррона і брата Вірність драматург зауважує: "оба черны", тут ми бачимо 
і пряму вказівку на колір одягу, і водночас метафору їх людської сутності. 

5. Ремарки-символи: найбільш важлива "шекспірівська" – Театр, а також Дзеркало, Драбина, 
Клавесин. Завдяки багатозмістовності цих мікрообразів безмежно розширюються можливості 
потрактувань основного конфлікту драми. 

Булгаков демонструє, що стислість та виразність театральних драматургічних художніх засобів 
прекрасно заміщає епічний опис. У статті лише тезово намічені деякі аспекти проникнення законів та 
прийомів епічного мистецтва в тканину драматичного твору. Окрім ремарок, це й епіграф до п’єси, й 
образ Лагранжа як історика та хронікера мольєрівської трагедії і под. 

Епіграф п’єси "Для его славы уже ничего не нужно. Но он нужен для нашей славы" [10: 279] не 
лише підтверджує тезу про синтез родових начал у методі Булгакова, але й становить, на нашу думку, 
певний тайнопис так характерний письменникові. Епіграф застерігає нас від розуміння п’єси лише як 
коду про власну творчу долю, виводить історію конкретної особистості на рівень воістину 
"фаустіанського" трагізму існування творчої постаті в макросвіті суспільного життя. Волею-неволею 
присутнє тут також пророцтво про свою майбутню посмертну славу. 
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Бондаренко Г.Ф. Между эпикой и драмой: опыт М.Булгакова (на материале романа "Жизнь 
господина де Мольера" и пьесы "Кабала святош"). 

Поиски новых форм, приемов и целостных структур эпоса и драмы неизменно опирались у 
М. Булгакова на традиции мировой классики, не в последнюю очередь на опыт драматургической 
реформы Жана-Батиста Мольера. В статье рассматривается развитие драматургических 

открытий Мольера в художественной практике М. Булгакова, а также процесс взаимодействия 
эпических и драматургических начал в романе "Жизнь господина де Мольера" и пьесе "Кабала 

святош". 

Bondarenko H.F. Between epic and drama: M. Bulgakov’s experience: on the material of novel 
"Gentlemen de Moljer’s Biography" and play "Hypocrites’ Servitude". 

Bulgakov’s searching for new form, methods and complete structures of epic and drama was invariably 
based on world’s classic traditions and Moljer’s experience of drama reforms. An attempt to examine the 

development of Moljer’s drama innovations in Bulgakov’s literary practice, as well as the process of 
interaction of epic and drama beginnings in the novel "Gentlemen de Moljer’s Biography" and play 

"Hypocrites’ Servitude"is made. 
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ВИСТАВА ЯК ІНТЕРПРЕТАЦІЙНА МОДЕЛЬ ДРАМАТИЧНОГО ТВОРУ 

В статті розглядаються особливості буття драматичного твору, творчою  інтерпретаційною 
моделлю якого виступає театральна вистава. Окрема увага звертається на відмінності подієвої 
сутності   вистави  та прочитання літературного твору, а також на специфіку "матеріалізації" 
творів, призначених для постанови на сцені та для читання. На прикладі творчої історії п’єси 

М. Булгакова "Дні Турбіних"  визначається  поняття "авторська творча інтерпретаційна модель 
літературного твору".    

Врахування родової специфіки може мати особливе значення для теоретичного осягнення буття 
літературного твору. Драматичний твір призначається для постанови на театральній сцені. Отже, 
тетральна вистава як спосіб буття драматичного твору вочевидь набуває ознак саме буття, вступає в 
загальне буття як подія, що має не лише власний час, але й власний простір, об’єднує не лише автора і 
читача, а певний людський загал. Зрозуміло, що подієва значущість театральної вистави для її 
учасників і для її глядачів різна, по-різному  виокремлена з загального потоку життя. У той же час, 
коли вистава безпосередньо відбувається "на театрі", можна говорити про певну мистецьку подію, 
спільну для всіх її учасників. Завжди  важливим у театрі  був саме момент "спільності" – від 
античності, коли  за межами театрального дійства не лишався жоден громадянин давньогрецького 
полісу, до новітніх часів, коли театр перебував під пильним наглядом державної влади саме через 
свою здатність перетворюватись на "суспільну трибуну", впливати на формування громадської думки. 
Таким чином, театральна вистава переводить в іншу якість буття драматичного твору як твору 
літературного. Мета статті – спроба теоретичного осмислення особливостей існування драматичного 
літературного твору. 

Літературний твір – напружена єдність матеріального та ідеального полюсів, художнього тексту та 
поетичного світу, що як цілісність існує лише в процесі творчої діяльності автора та відтворюючої 
діяльності читача [1]. За думкою Й. Бродського, сила літератури в тому, що вона апелює до 
індивідуальної свідомості, звертаючись до людини "тет-а-тет", "без посередників", примушуючи 
читача гостро відчути свою неповторність, викликаючи в нього прагнення прожити саме своє, а не 
нав’язане будь-ким життя: "Независимо от того, является  человек писателем или читателем, задача 
его состоит прежде всего в том, чтоб прожить свою собственную, а не навязанную или предписанную 
извне, даже самым благородным образом выглядящую жизнь. Ибо она у каждого из нас только одна, 
и мы хорошо знаем, чем все это кончается" [2: 7]. У кожного читача виникає, безумовно,  власна, 
індивідуальна "конкретизація" (термін Р. Інгардена [3: 141]) кожного з прочитаних творів, 
конкретизація, яка може зазнавати суттєвих змін із кожним новим прочитанням. Якщо мова йде про 
читача як такого, звичайного читача, то сфера його індивідуального досвіду, яка пов’язана з 
прочитанням літературних творів, залишається такою ж непроясненою, малоусвідомленою, як й інші 
сфери. Цього не можна сказати про ідеальних читачів, якими можна було б визнати лише митців 
(зрозуміти поета, вважали романтики, може лише поет). Досвід прочитання власного твору в процесі 
роботи над ним втілюється у створенні нових, більш досконалих редакцій першопочаткового, 
чорнового варіанту художнього тексту. Досвід прочитання закінчених – власних та створених іншими 
митцями – літературних творів використовується в процесі роботи над подальшими творами. Але у 
будь-якому випадку поетичний світ твору як цілісна картина, що розгорнулася в уяві читача в процесі 
сприйняття художнього тексту (за Бахтіним, певним чином організованих словесних мас), 
залишається нематеріалізованим, ідеальним, і свідчення про нього можуть бути лише 
опосередкованими.  

Драматичний твір, як цілісність, від початку був зорієнтований на матеріалізацію не художнім 
текстом п’єси, а виставою, театральним дійством. Можливо, саме внаслідок цього більшість античних 
п’єс не збереглася, адже художній текст драматичного твору за межами драматичного дійства як 
цінність не сприймався. І в часи В. Шекспіра, і в часи Ж.-Б. Мольєра статки авторів драматичних 
творів залежали не від видання текстів п’єс, а від їх постанови. Відомо, що п’єси Шекспіра вийшли 
друком тільки після його смерті стараннями друзів та колег драматурга, а за його життя видавалися 
"піратські" записи текстів, зроблені під час вистави конкурентами. Ще на початку ХІХ століття в 
Росії тексти драматичних творів видавалися в театральних друкарнях, при чому поряд з іменами 
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дійових осіб вказувались прізвища акторів, що виконували відповідні ролі. Таким чином, художній 
текст драматичного твору був лише однією з площин його матеріалізації й у театральній виставі був 
присутній як "мова персонажів". Можна говорити про "театр Шекспіра" і "театр Мольєра" саме тому, 
що великі драматурги були режисерами-постановниками своїх п’єс (хоча саме поняття "режисер" 
пов’язане з театром ХХ століття). На досягнення певного загального ефекту працювала вся "плоть" 
театрального дійства: й акторська гра (з урахуванням можливостей якої писались ті або інші ролі), й 
оформлення сцени, й передбачена або непередбачена заздалегідь глядацька реакція. І Шекспір, і 
Мольєр, як автори літературних творів, були оцінені  сповна лише після смерті, коли загадку великих 
митців почали шукати не в "театрах", які після їх смерті як такі перестали існувати, а саме в 
драматургії, в драматичних творах. Поступова емансипація літературної основи драматичного дійства 
відбувається у зв’язку з осмисленням значущості таких явищ, як "театр Шекспіра" і "театр Мольєра", 
визначенні їх місця в історії культури. Це осмислення активізується на межі ХVІІІ-ХІХ столітть у 
зв’язку з літературно-філософською діяльністю просвітників та романтиків. Надзвичайно важливим 
етапом процесу емансипації драматичного твору як твору літературного стає трагедія Й.В. Гете 
"Фауст" – градіозний літературний твір, поетика якого увібрала в себе можливості театрального 
дійства, виразність його художньої мови. 

Значущим  для російської драматургії стає в цьому відношенні ХІХ століття. Надзвичайно 
показова історія комедії О.С. Грибоєдова "Лихо від розуму". Грибоєдов був відомий як один із 
авторів кількох комедій, поставлених на петербурзькій сцені. Ці комедії представляли в той час 
"школу Шаховського" і поза театральними виставами ніякої цікавості не викликали. Комедія "Лихо 
від розуму", як відомо, за життя автора поставлена не була, але її "прочитала" вся Росія. Для 
російської драматургії ця подія була вирішальною. Комедія від початку почала існувати як 
літературний твір не лише через неможливість її постанови на сцені, а й внаслідок високого рівня 
художності, який забезпечував самодостатність художнього тексту п’єси. Так само і трагедія 
О.С. Пушкіна "Борис Годунов", зорієнтована на високий шекспірівський канон і написана практично 
паралельно з комедією Грибоєдова, протягом кількох років існувала лише для єдиного читача, яким 
був сам автор (це і зумовило широко відому оцінку трагедії, яка належить не Пушкіну-автору, а 
Пушкіну-читачу). 

Таким чином, у ХІХ столітті можна було говорити не про "театр" О.С. Грибоєдова, О.С. Пушкіна, 
М.В. Гоголя, а саме про драматичні твори, драматургію перелічених авторів. Драматургія ж 
А.П. Чехова мала спочатку знайти геніального (ідеального) читача в особі К.С. Станіславського, щоб 
набути театрального втілення в діяльності Московського художнього театру. Отже, театр ХХ століття 
можна було б охарактеризувати як театр інтерпретації. Театральне дійство почало сприйматися як 
дещо вторинне по відношенню до драматичного твору, як версія його прочитання або, точніше, певна 
інтерпретаційна модель.  

Вистава – це творча інтерпретаційна модель драматичного твору, яку можна було б протиставити 
науковим моделям: аналітичній (статичній) моделі художнього тексту та інтерпретаційній 
(динамічній) моделі твору. Називаючи твір мистецтва художньою моделлю дійсності, Ю.М. Лотман 
співвідносить такого роду моделі з ігровими та науковими (теоретичними), зазначаючи, що 
театральна вистава – це "зіграний" текст п’єси [4]. Таким чином, вистава, як твір театрального 
мистецтва, виступає в якості художньої моделі дійсності й у той же час по відношенню до 
драматичного твору є ігровою моделлю, яка в плані літературознавчого осягнення буття 
літературного твору може бути охарактеризована як творча інтерпретаційна модель. 

 Вистава як творча інтерпретаційна модель драматичного літературного твору виступає як повна 
матеріалізація останнього. Художній текст тут отримує "звукову" матеріалізацію, він промовляється з 
певними інтонаціями, у певному голосовому регістрі, тобто, виступає як один з можливих варіантів 
"конкретизації" записаного художнього тексту (цікаво, що твори, що існують в усній формі, 
обов’язково реалізуються у численних варіантах, точніше, у різних інтерпретаціях, які варто було б 
розглядати не як паралельно існуючі, а як послідовні, такі, що продовжують одна одну). Поетичний 
світ драматичного літературного твору в театральній виставі теж набуває матеріалізації завдяки грі 
акторів, музиці, освітленню, реквізиту. 

М. Булгаков, розповідаючи в "Театральному романі" про виникнення задуму п’єси "Дні 
Турбіних", згадував про те, як раптом "побачив" героїв вже написаного роману "Біла гвардія" такими, 
що рухаються по освітленому невеликому просторі сцени: "Тут мне начало казаться по вечерам, что 
из белой страницы выступает что-то цветное. Присматриваясь, щурясь, я убедился в том, что это 
картинка. И более того, что картинка это не плоская, а трехмерная. Как бы коробочка, и в ней сквозь 
строчки видно: горит свет и движутся в ней те самые фигурки, что описаны в романе" [5: 218]. 
Звернімо увагу на те, що "картина" проступає крізь написані рядки, її видно  "крізь рядки". З іншого 
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боку, ця картина набуває саме сценічного втілення, адже освітлена коробочка – це простір сцени, 
завдяки якому "картина", що виникає в уяві автора, коли він виступає як читач власного твору, 
виявляється тривимірною, об’ємною. Таким чином, п’єса "Дні Турбіних" – це  авторська творча 
інтерпретаційна модель роману "Біла гвардія". Виникає такого роду модель шляхом зміщення, 
перекладу не лише на мову іншого роду літератури (драма, а не епос), але й іншого виду мистецтва 
(театр, а не література).  Не випадково, розповідаючи про написання п’єси оповідувач вживає поняття 
"гра" і вводить образ уявного глядача, якому необхідно було б "показати", як "крізь рядки" проглядає 
картина: "Ах, какая это была увлекательная игра, и не раз я жалел, что кошки нет уже на свете и 
некому показать, как на странице в маленькой комнатке шевелятся люди. Я уверен, что зверь вытянул 
бы лапу и стал бы скрести страницу. Воображаю, какое любопытство горело бы в кошачьем глазу, 
как лапа царапала бы буквы!" [5: 218]. Те, що в якості глядача оповідувач  Булгакова уявляє кицьку, 
створює додатковий смисловий ефект, підкреслюючи як раз момент перекладу літературного твору 
на художню мову іншого виду мистецтва: тварина не вміє читати, сторінки і букви для неї позбавлені 
будь-якого значення, але побачити дію й по-своєму відреагувати на неї може навіть вона. В той же 
час опис "тваринної" реакції на подію вистави виражає булгаківську потребу в людській, справжній 
глядацькій реакції, без якої вистава як подія неможлива. "Лише театр, – зазначає Ю.М. Лотман, – 
вимагає особово даного, присутнього у тому ж часі адресата і сприймає сигнали, що йдуть від нього 
(мовчання, знаки схвалення чи осуду), відповідно, варйюючи текст" [6: 589]. 

Погляд на драматичний твір як своєрідну інтерпретацію твору епічного надзвичайно характерний 
для драматургії ХХ століття. Той же Булгаков був автором "інсценізацій" поеми М.В. Гоголя "Мертві 
душі" та роману М. Сервантеса "Дон Кіхот". У цілому російський театр ХХ століття здійснив 
сценічну інтерпретацію багатьох класичних  епічних творів ХІХ століття, і кожна така інсценізація 
ставала подією в культурному житті. Сучасні російські драматурги протиставляють "театр 
інтерпретації", що актуалізує через подію вистави літературний твір (епічний, драматичний чи навіть 
ліричний), та авторський театр, зорієнтований на драматичне дійство, щодо якого записаний текст 
має підкреслено допоміжне, не самодостатнє значення. (Зазначимо, що у кіномистецтві емансипація 
літературної основи (кіносценарію) щодо кінофільму як певного художнього цілого не відбулася. 
Сценарії фільмів Андрія Тарковського, скажімо, настільки суттєво змінювались ним як режисером в 
процесі  зйомок, що можна було б говорити про багатоступеневу  інтерпретацію першопочаткової 
літературної основи, багатофазовий творчий  інтерпретаційний процес).  

У цьому плані надзвичайно цікавою є драматургія Б. Брехта. Брехтова епізація драми [7] може 
бути розглянута як прагнення бачити в п’єсі літературний твір, наділений величезним міжродовим 
потенціалом впливу на свідомість читача, і водночас літературну основу вистави, яка має стати 
інтелектуальною подією для глядачів.  Придумані Брехтом "моделі"  вистав були своєрідним 
режисерським "прочитанням" авторових п’єс, що мали лягти в основу вистав як творчих інтерпетацій 
цих п’єс. Ми назвали б ці "моделі" авторськими програмами творчих інтерпретаційних моделей 
драматичних літературних  творів, реалізацією яких мали стати театральні вистави.  

Сама ж театральна вистава теж може бути розглянута як об’єкт інтерпретації. "Сценічне дійство 
як єдність акторів, що діють та здійснюють вчинки, словесних текстів, що ними вимовляються, 
декорацій та реквізиту, звукового та світлового оформлення уявляє собою текст значної складності, 
що використовує знаки різного типу та різної міри умовності", – пише Ю.М. Лотман [6: 591]. Цей 
"текст" вимагає власного "прочитання", і взаємини театральної критики та театрального життя, театру 
та інших вже існуючих і ще не створених видів мистецтва, що могли б виступати як інтерпретаційні 
щодо театральної вистави, потребують окремого теоретичного осмислення. 
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Астрахан Н.И. Спектакль как интерпретационная модель драматического произведения. 

В статье рассматриваются особенности бытия драматического произведения, творческой 
интерпретационной моделью которого является театральный спектакль. Особое внимание 

обращено на отличия событийной сущности спектакля и прочтения литературного произведения, а 
также на специфику "материализации" произведений, предназначенных для постановки на сцене и 

для чтения. На примере творческой истории пьесы "Дни Турбиных" определяется понятие 
"авторская творческая интерпретационная модель литературного произведения". 

Astrakhan N.I. Performance as Interpretation Model of Drama Work. 

The article considers the specific features of drama work existence, the creative interpretation model of 
which is theatre performance. A separate attention is given to the performance’s course of events essential 

distinctions together with the literary work reading as well as the specific character of   "materialization" of 
works intended for staging and reading. M. Bulgakov’s creative story of the play "The Turbiny’s Days" is 
used as an example for defining a conception of "the author’s creative interpretation model of a literary 

work".
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ДОСВІТНІ ВОГНІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
(ДРАМА ОБРОБКА ЛЕСІ УКРАЇНКИ "КАМІННИЙ ГОСПОДАР") 

Дослідивши специфіку сюжетотворення та образної системи драми Лесі Українки "Камінний 
господар", зроблено висновок, що цей твір має всі ознаки драми-обробки: запозичений сюжет, "вічні 
образи", цільову переорієнтацію авторського задуму. Розуміння характеру літературних обробок 

стане ключем до різножанрового масиву світової культури. 

Письменницький талант Лесі Українки розцвів  новими барвами жанрів, форм та ідей у другому 
періоді її творчого життя. Особливо стрімкого злету  набули драматичні твори – від драматизованих 
етюдів та діалогів, цих блискучих зразків малої жанрової форми,  у яких розкриваються філософсько-
моральні, політичні та соціально-психологічні проблеми ("Прощання", "Йоганна, жінка Хусова", "Три 
хвилини", "В дому роботи, в країні неволі", "Айша та Мохаммед", "Вавілонський полон"  та ін.), до 
драматичних поем та віршованих драм ("Одержима", "На руїнах", "Ізольда Білорука", "Оргія", 
"Осіння казка", "В катакомбах", "Руфін і Присцілла", "Кассандра", "Камінний господар", "Адвокат 
Мартіан", "Бояриня") і, нарешті, – до вершинного твору Лесиної драматургії, своєрідної поетичної й 
філософської притчі про життя, драми-феєрії "Лісова пісня". 

Така скарбниця коштовностей могла б прикрасити будь-яку з європейських літератур, тим більше, 
що й сюжетно ці твори відповідали вимогам доби: як це споконвіку практикувалось у світовій 
літературі, Леся Українка творчо користувалась загальнолюдськими джерелами "вічних" мотивів, 
образів та фабул.  

Йдеться, власне, про драматургію обробок, цінність якої багатогранна∗ і незаперечна. По-перше, 
взаємозбагачуючись таким чином, світова література водночас зближає народи засобами духовної 
культури, сприяє кращому розумінню національних особливостей і національних інтересів.  

По-друге, проблеми, що актуалізуються драматичними обробками, в переважній більшості носять 
не лише національний, а й наднаціональний, глобальний характер. 

По-третє, до обробки світових сюжетів вдаються, як правило, митці, чиє обдарування й висока 
творча майстерність загальновизнані й не викликають жодних сумнівів.  

Нарешті, обробки запозичених сюжетів чи образів сприяють значному збагаченню жанрового 
розмаїття літературних творів. 

Хоча драматургія обробок має давню і багату історію, теоретичне дослідження цього явища та 
його інтенсивне поширення у світовій літературі досягло апогею в ХХ столітті, суттєво доповнивши і 
збагативши мистецтво авангарду в стихії модернізму. 

На нашу думку, Леся Українка задовго до Б. Брехта розкрила природу драматургії обробок, 
теоретично обгрунтувала її  внутрішні процеси та закони (якщо й не в окремих наукових працях, то в 
епістолярному жанрі) й практично збагатила цю форму специфічного літературного буття. Так, 
завершивши роботу над "Камінним господарем", драматичною обробкою донжуанівської теми, 
авторка сповіщала в листі до А.Ю. Кримського: "Я написала "Дон Жуана"! Отого-таки самого, 
"всесвітнього і світового", не давши йому навіть ніякого псевдоніма. Правда, драма (знов-таки 
драма!) зветься "Камінний господар", бо ідея її – перемога камінного, консервативного принципу, 
втіленого в Командорові, над роздвоєною душею гордої, егоїстичної жінки Донни Анни, а через неї і 
над Дон Жуаном, "лицарем волі" [1: 12, 396]. (Курсив мій – О.Н.). 

Цим Леся Українка констатувала, що характер драми-обробки визначається не лише проблемами, 
властивими якомусь певному часові (вони з однаковою гостротою стояли перед усіма 
письменниками, сучасниками авторки "Камінного господаря"), а передовсім, – перед особистістю 
митця, який, зважуючи ті проблеми своїм світосприйманням, виокремлює найважливіші з них і має 
мужність усім багатством художнього матеріалу, силою свого таланту творчо виразити власне 
ставлення до тих проблем. Сутність драми-обробки "Камінний господар", її стилістично позиційну 
оригінальність та особливості поетики Леся Українка з’ясувала таким чином: "Щоб зробити її  
короткою (вона була чи не вдвічі довшою, ніж тепер), щоб сконцентрувати її стиль, наче якусь 
сильну есенцію, зробити його лаконічним, як написи на базальті, увільнити його від ліричної млявості 
та розволіклості..., уняти сюжет в короткі енергічні риси, дати йому щось "камінного"" [1: 12, 461-
462]. 
                                                        

∗ Про феномен запозичених сюжетів, образів та драматургію обробок див. детальніше: Чирков А.С. 
Эпическая драма. Проблемы теории и поэтики;  Новобранець О. Очуднення – очуження: до історії 
літературознавчих термінів. 
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Так намічено властиву для драматургії обробок руйнацію сюжету-основи, окреслено систему його 
"матеріальних цінностей". Мета руйнації рецептованої основи визначена: створити нову художню 
реальність, що дасть змогу виразити власні погляди на важливі онтологічні проблеми, утвердивши  
свої ідеали. 

Трансформуючи традиційний сюжет, точніше, його зовнішню традиційну канву, Леся Українка 
змінює  разом із тим соціально-побутове та морально-етичне спрямування всіх образів і 
функціонально переорієнтовує основні сюжетні колізії  (Дон Жуан – Анна, Командор – Дон Жуан, 
Дон Жуан – Долорес); за уподобанням обирає жанр обробки ("знов-таки драма"), даючи йому 
нетрадиційну назву, що відповідає суті задуму. 

Основного значення в обробці набуває, таким чином, образ Командора. 
Свою "уважність" до образу Командора, його місце та роль в образно-художній системі драми 

Леся Українка підкреслила вже тим, що назвала свою обробку нетрадиційно – "Камінний господар" 
(не гість, а господар), привернувши увагу до Командора як до виразника основного задуму, власного 
бачення філософської проблеми "свобода і влада". 

Уже від перших реплік Командора віє філістерським холодом: 
Командор (до Анни – О.Н.). Я волі вашої не хтів стісняти. 
Долорес.    Се чудно слухати, як наречений 
                   Боїться положить найбільший примус 
                   На ту, що хутко сам же він прив’яже 
                   Ще не такими путами до себе. 
Командор. Не я її в’яжу, а Бог і право. 
                   Не буду я вільніший, ніж вона [1: 6, 87]. 
Отже, Командор усвідомлює себе лише трансформачем якоїсь мертвущої сили, камінної волі 

"гори" – права і церкви, яка, по суті, є для дона Гонзаго не виразником християнської моралі, не 
захисником, а грізним стражем обов’язків, моралі й етики верхів’я "камінного навкілля", де постійно 
точиться боротьба за найвищу сходинку. Ця боротьба, точніше, її внутрікланові, неписані закони, 
сама прив’язаність дона Гонзаго до "камінної гори" (командорським плащем, мечем та патерицею – 
усім, що символізує сутність влади) робить його камінним. 

Нема сумніву, що образ Командора, який є, власне, сюжетно-смисловою домінантою драми-
обробки, по-своєму складний і функціонально неоднозначний. Сфокусувавши цей образ на 
віддзеркалення провідної філософської проблеми твору, авторка разом із тим передала йому й значні 
сюжетно-стильові та композиційні функції. Зокрема, завдяки образові Командора Леся Українка 
зуміла (як і задумала) надати сюжетові "камінного": камінний господар стає уособленням влади, 
середовища, що кам’янить усе довкола: повітря, людське щастя, зрештою – саме життя.  

Відзначимо, що "Камінний господар" це метадрама, складна філософська картина життя, в якій як 
живі характери сприймаються й інші персонажі, непрості, неоднозначні – Анна, Долорес, Дон Жуан. 
Та це вже не герої з донжуаніани попередників Лесі Українки, а нові оригінальні образи з 
психологією та мораллю іншого віку, де утвердились інші суспільні відносини, інші життєві 
принципи та цілі; де існує своє розуміння волі та влади, своя оцінка того "тягара", того камінного 
палацу, що зрештою виявляється камінною тюрмою і домовиною.  

З огляду на це, не такі вже й антагоністичні образи Анни та Дон Жуана, якими вони видаються на 
перший погляд. Їх єднає надегоїстичність, примарна воля, яку, щоправда, вони розуміють по-різному. 

Недаремно Леся Українка "не мала на меті додавати щось нового до усталеного в літературі типу 
Дон Жуана, хіба лише підкреслити анархічність його вдачі"  [1: 12, 461-462]. Авторка "Камінного 
господаря" не додає й нових перемог, які поповнили б  мартиролог Дон Жуана новими іменами. 
Залишаючи за традиційним образом дещо алюзорний характер, Леся Українка інтерпретує його з 
урахуванням філософської функції твору, з урахуванням того, як цей образ сприяє урахуванню 
проблеми "влада і воля". 

По суті, в інтерпретації Лесі Українки "отой-таки... всесвітній і світовий" психологічно 
підготовлений до ролі "Камінного". Завершений індивідуаліст й егоїст, здатний переступити все 
заради своєї забаганки, Дон Жуан і владу, і волю сприймає інстинктивно. Воля для нього – то 
незалежність від влади, нехтування мораллю, інтересами суспільства. І разом із тим – то необмежена 
можливість владарювати над людьми заради вдоволення егоїстичних примх та інстинктів. 

Таким чином, у драмі-обробці "Камінний господар" Леся Українка не лише акцентує увагу на 
анархістичності вдачі Дон Жуана, а й розкриває його деградацію під упливом зовнішніх та 
внутрішніх камінних сил, які спіткали необачного шукача пригод на шляху до влади. Цей процес, на 
нашу думку, надто уважно дослідила  Л.І. Міщенко, яка пише: "Протягом шести картин відбувається 
складний процес метаморфози. Позбавивши Дон Жуана романтичного ореолу і містичного нальоту, 
автор послідовно здемасковує його фальшиве волелюбство, підкреслює анархізм, безпринципність, 
зраду ідеалам" [2: 245]. 
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Деградація Дон Жуана досягає кульмінації, коли настав час для вирішальної розмови, давно 
продуманої Анною: 

Дон Жуан.  От і замкнулась камінна брама! 
                    (Гірко, жовчно сміється). 
                    Як несподівано скінчилась казка! 
                    З принцесою і лицар у в’язниці!.. 
Анна.          Чи то ж кінець лихий собі дістати 
       З принцесою і гордую твердиню? 
       Чого ж нам думати, що се в’язниця, 
                    а не гніздо – спочин орлиній парі? 
       Сама звила я се гніздо на скелі, 
                    Труд, жах і муку, все переборола 
       і звикла до свлєї високості. 
       Чому не жити й вам на сім верхів’ї?  [1: 6¸156]. 
Скупими ремарками Леся Українка лише доповнює, домальовує внутрішній стан спільників. 

Тепер Анна, як колись камінний Командор, зберігає витримку, спокій, врівноваженість, і мова її 
переконлива, владна, "камінна", а Дон Жуан то гірко, жовчно сміється, то "впадає в річ", то "в 
задумі", то "захоплений" – де й поділась його "дотепність", самовпевненість і демонстративна 
незалежність: 

Анна.           Так. 
                     Я вам здобуду й гідність командорську. 
        Бо вже ж обранець мій не стане низько  
                     в очах лицарства й двору... 
Дон Жуан (в задумі). 
        ... Як чудно... лицар волі – переймає 
         до рук своїх тяжкий таран камінний,  
                     щоб городів і замків добувати... [1: 6, 157]. 
Метаморфоза закінчується. Анархічний індивідуаліст Дон Жуан робить фатальний крок до 

таємниць камінної сили, з її жорсткими законами й хижим норовом. Власне, зі своїм характером, 
прагненнями, зі своєю філософією "надлюдини", що вічно ворогує з суспільством, Дон Жуан завжди 
був готовий до такої ролі. Тому й схиляється з видимою поквапністю до пропозиції Анни. 

Та зазіхнувши на високе, владне місце, Дон Жуан тим самим прирік себе на трагічний кінець, 
який, можна сказати, став результатом не лише неспроможності його життєвих принципів, а й 
результатом одвічної безкомпромісної боротьби на верхів’ї влади, боротьби на виживання – без 
правил і без моралі. 

Розбиваються об камінь і наміри Анни здобути владу на верхів’ї. Вона, за задумом драматурга, 
"нарешті таки покорилась" усім усталеним нормам життя, усьому "камінному" саме тоді, "як їй 
здавалось, що вона опанувала своєю долею"  [1: 6, 160-161]. 

Прагнення владарювати завжди керувало вчинками Анни. Вона й Дон Жуана обрала своїм 
спільником тільки тому, що зрозуміла, що може ним управляти, в той час як камінний командор не 
допускав над собою ніякої зверхності. Зверхність же над Дон Жуаном проявляється майже в кожній 
репліці Анни: "Між людьми, мов дикий звір межи мисливцями на полюванні" [1: 6, 104]; "Чи не 
забагато ви дозволяєте собі, сеньйоре? " [1: 6, 105]; "Просити вас я не збираюсь ні про що" [1: 6, 108]; 
"Доволі вже комедії! Вставайте! " [1: 6, 109]. 

А як очевидно демаскує Анну оте її камінне слово, суворий наказ, з яким вона звертається до Дон 
Жуана: "Обручку! " [1: 6, 108]. Так Анна вимагатиме все від усіх. І негайно. Тому її й не так страшить 
камінне, що вона в ньому не неволю бачить, а опору для себе, владу, яку теж можна підкорити собі 
або заволодіти нею: "Ні, командор мій – то сама гора" [1: 6, 81]; або "потрібен камінь, коли хто хоче 
будувати міцно" [1: 6, 143]. 

І хоч між Анною й Дон Жуаном нерідко виникають суперечки стосовно важливих онтологічних та 
морально-етичних проблем, вони не загострюють колізії, а, навпаки, знімають напруженість, 
приводять до взаєморозуміння, оскільки морально-етична сутність Дон Жуана і донни Анни 
міститься в одній площині – в площині егоцентризму та індивідуалізму. По суті, обоє вони однаковою 
мірою не терплять влади над собою, не переносять того "камінного", що душу кам’янить, зате будь-
якою ціною прагнуть досягти необмеженої влади над іншими. Тому навряд чи можна вважати Дон 
Жуана та Анну жертвами лише зовнішніх, "камінних" обставин: вони приречені на трагічний фінал 
суб’єктивно-камінним світосприйманням, антигуманістичною філософією "надлюдини". 

Отже, в драмі-обробці Лесі Українки "Камінний господар" розкривається не стільки сутність 
влади як такої, скільки стрімка стежка на камінну гору, перипетії входження до влади, боротьба без 
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правил за "міцний, суворий замок на верхів’ї". А стежка ця, як відомо, в усі часи терниста і справді 
сатанинська. 

 На нашу думку, сатанинський мотив донжуанівської теми, оте "щось диявольське, містичне" 
асоціюється з Апокаліпсисом, де про антихриста сказано: "І дано йому було вкласти дух у облік звіра, 
щоб образ звіра говорив і діяв так, аби убитим був кожен, хто не буде поклонятись образу звіра". Звір 
той, що з’являється в "Камінному господарі" з інфернального світу, – Камінний ідол командора. 
Такий образ, як відомо, теж традиційний у світовій літературі. Подібні архетипи зустрічаються у 
творах О.С. Пушкіна ("Камінний гість", "Мідний вершник"), М.В. Гоголя ("Майська ніч, або 
Утоплениця", "Вій", "Портрет"), Е.-Т.-А. Гофмана ("Пісчана людина"). Та лише в драмі "Камінний 
господар" Лесі Українки цей образ подано не в метафоричному, не в містично-побутовому плані, а в 
філософсько-сугестивному віддзеркаленні авторського розуміння складних історико-соціальних 
проблем, які драматург залишає в творі усвідомлено не вирішеними, щоб спонукати наступні 
покоління, кожен новий напрямок суспільної думки знаходити свої відповіді на них відповідно до 
історико-культурної епохи. 

У цьому, безперечно, теж проявляється той прийом, який є закономірністю драматургії обробок, – 
послідовність процесу творення нової художньо-драматичної реальності від очуження традиційного 
сюжету до відчуження новотвору з його проблемами та ідеями, що спонукало Лесю Українку рішуче 
стверджувати невдовзі по закінченні "Камінного господаря": " ... я вже вийшла з того настрою, в якім 
писала ту драму, вона вже мені не підвладна тепер, се вже "окремий організм", і не можна його 
вернути назад в материнське лоно... " [1: 12, 463]. 

Без теоретичної основи, теоретичного обгрунтування ми, як правило, вивчаємо не багатство й 
глибину літературного (в тому числі і драматичного) твору-обробки, а умовний (у часі й просторі) 
відрізок дійсності, зводячи, таким чином, і художній образ, створений драматургом, до реальної 
особи, не усвідомлюючи своєрідної аберації, що тут виникає. Аналізуючи поведінку персонажу як 
реальної (а здебільше й сучасної) людини, досліджуючи мотиви її вчинків, ми виходимо зі свого 
розуміння життєвих реалій, свого світосприймання і своєї правди життя. А в письменника  чи 
драматурга своя логіка, своя життєва позиція, своя творча концепція. І все це втілюється художніми 
засобами, характерними саме для певного жанру й притаманними митцю як особистості. 

У драматургії обробок, наприклад, закономірним є використання анахронізмів та анатонізмів, як 
це, нагадаємо, спостерігається в драматичних обробках В. Шекспіра чи Б. Брехта. Так, у трагедії 
"Гамлет" Шекспір згадує не лише про характерні для свого часу події з театрального життя, але й про 
театр, на сцені якого здійснювалася постановка "Гамлета". А Б. Брехт відповідно до власної концепції 
переносить пролог своєї "Антігони" до Берліну 1945 року. Анатонізм тут очевидний, але він ніскільки 
не знижує художньої цінності новотвору, а лише підкреслює допустимі перспективи збагачення 
поетики драматургії обробок. 

Хоч Леся Українка й не вдається безпосередньо до таких засобів, однак проблематика "Камінного 
господаря", суспільна актуальність цієї драми-обробки настільки осучаснені новим розвитком 
сюжету, характерами персонажів, що запозиченими з традиційної донжуанівської теми видаються 
лише імена героїв. До речі, цю особливість "Камінного господаря" відзначила й І. Журавська, яка 
писала: "Що являють собою Дон Жуан і Донна Анна в Лесі Українки? Якщо відняти в них традиційні 
імена і помістити в п’єсу з іншим сюжетом, сюжетом більш сучасного характеру, хіба не можна їх 
прийняти за сучасників Лесі Українки, типових інтелігентів кінця ХІХ століття з властивими їм 
прагненнями і протиріччями? " [2: 157]. 

Таким чином, звернувшись до архетипу "камінного" як узагальнено-образної схеми влади, Леся 
Українка в драматичній обробці "Камінний господар" надає цьому архетипу конкретно-історичного 
значення, розкриває його соціально обумовлені прояви в обстановці ідеологічної та суспільно-
політичної боротьби, загостренням якої позначався початок ХХ століття. Таким чином, архетип у 
драмі-обробці "Камінний господар" розвинуто драматургом до категорії типу, оскільки в ньому 
відображена не модель "колективного несвідомого", а хода історії з її конкретними проявами й 
шляхами. 

Однак феномен драми-обробки "Камінний господар" очевидно не обмежується лише тим, що Леся 
Українка цією обробкою спонукала суспільство початку ХХ століття до глибоких роздумів над 
окресленими в творі ідейними, соціально-політичними, екзистенціальними та філософськими 
проблемами. Письменниця створила якісно новий образ "камінного", яким не стільки розкрила 
сутність суспільно-політичних, моральних, правових відносин, що склалися на початку ХХ століття, 
скільки передбачила трагічну позначку камінного символу деспотичної тоталітарної влади на 
подальшій ході історії. Закономірність появи такого пророчого образу, побаченого талановитим 
художником у перспективі, з’ясовує М.Н. Епштейн у праці "Парадокси новизни", де, зокрема, 
відзначено: "Все, що виникає, має свій надобраз у майбутньому, про щось пророчить або застерігає, і 
ця комора надобразів значно багатша, ніж ларець першообразів, у якому замкнуто несвідоме давності. 
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Для того і дана людству відкритість історії, щоб у ній народжувався, проявлявся зміст, вічність 
одержувала б "додаткову" вартість і образ її не просто зберігався, а виростав у часі" [3: 416]. 

Такий надобраз М. Епштейн називає (за аналогією з архетипом) кенотипом, розуміючи його як 
пізнавально-творчу структуру, що віддзеркалює нову кристалізацію загально-людського досвіду, яка 
склалась за конкретних історичних обставин і виступає як прообраз можливого або прийдешнього. 

Образ "камінного" у драмі-обробці  "Камінний господар" що, поза всяким сумнівом, став 
прообразом прийдешнього, кінцевою перспективою конкретного, що виростає з історії й переростає 
її,  за своєю природою, на нашу думку, є кенотипом. Безперечно, творенню кенотипу "камінного", що 
став художньою домінантою віддзеркалення історико-суспільного буття віку, визначальною 
характеристикою тоталітарних, диктаторських режимів усіх типів, об’єктивно сприяла культурно-
історична ситуація того періоду, коли Леся Українка взялась за обробку донжуанівської теми. Але 
треба було мати великий талант, щоб піднятися над атмосферою витонченого декадансу й досягти у 
своєму філософському передбаченні рівня геніальних "хворих провидців"  – Достоєвського і Ніцше. 

Талант української Кассандри, вулканічну енергію Лесі Українки, з якою вона нагадувала своєму 
поколінню про його велике призначення – "спалити молодість і полягти при зброї", відзначали 
критики різних ідеологічних спрямувань. Зокрема, Д. Донцов у статті "Поетика українського 
рісорджіменту" писав: "Як та кішка, що надовго перед людьми прочуває близьку катастрофу 
землетрусу, кидалася вона, волаючи рятунку там, де її окруження спокійно віддавалося щоденній 
праці. Там, де вони бачили лиш золотеє жито і синє небо, – привиджувалися їй смерть і трупи, а 
повільні степові річки спливали кров’ю. Перед нею вставали гнітючі примари "страшної і невсипущої 
війни", "страшної і невблаганної борні" [4: 152-153]. 

Таким чином, багата драматургійна спадщина Лесі Українки, яка силою свого таланту випередила 
найбільш яскраві відкриття майстрів драми ХХ століття, стала вагомим внеском у теорію і практику 
драматургії обробок. 
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Новобранец Е.Б. Предсветные огни украинской литературы 
(драма-обработка Леси Украинки "Каменный хозяин"). 

На основе изучения  специфики сюжетостроения и образной системы драмы Леси Украинки 
"Каменный хозяин", в статье показано, что данное произведение имеет все признаки драмы-
обработки: заимствованный сюжет, "вечные образы", целевую переориентацию авторского 

замысла. Понимание характера литературных обработок – это ключ к разножанровому массиву 
мировой культуры. 

Novobranets O.D. Lesya Ukrainka’s drama adaptation "A Stone Master". 

The paper deals with the spesific features of plot structure and character system of LesyaUkrainka’s drama 
"A Stone Master". The work is proved to possess  such features of drama-adaptation as a loan plot, "ever-

existing characters", author’s conseption purpose reorientation. It has been shown  that realisation of 
literary adaptation nature is the key to various plot mass of world’s culture. 
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"ТКАЧІ" Г. ГАУПТМАНА  Й  ТРАДИЦІЯ НІМЕЦЬКОЇ РЕАЛІСТИЧНОЇ ДРАМИ 

У статті розглянуто драму Г. Гауптмана "Ткачі" в аспекті "шекспірізації" німецької драми, 
наслідуванні автором традицій Х.Д. Граббе і Г. Бюхнера, що знайшло вираження в особливостях 
драматургічного конфлікту та його сценічному втіленні, які зумовили як структурні особливості 

драми, її епізацію, так і розширення її жанрового параметру. 

Теоретик натуралізму Е. Золя, розглядаючи особливості французької драми другої половини ХІХ 
століття, яка розвивалася в традиції класицистичної й романтичної драматургії, відзначав основним її 
недоліком доведений до крайності принцип дії, коли на перший план виступила "заплутана інтрига, 
з’явилися маріонетки, котрих смикають за ниточки, безкінечні перипетії, несподівані театральні 
розв’язки" [1: 341]. У такій драмі зникає аналіз характерів героїв, панує "гніт умовностей, штампів, 
готових образів" [1: 347]. Вважаючи натуралізм новим етапом у розвитку реалізму, Е. Золя мав надію 
на те, щоби під упливом уже розвинутого натуралістичного роману в театр прийшло "справжнє 
життя", і п’єса перетворилася на "логічну оповідь про реальні події" [1: 357]; мова нової драми має 
бути "гнучкою, натуральною" [1: 360], а завданням драматургів стане дослідження "взаємного впливу  
персонажів на події й  подій на персонажів" [1: 357]. 

Очікуваний Е. Золя тип драми репрезентує соціальна драма Г. Гауптмана "Ткачі" (1892 р.), у якій 
"реалістичні і демократичні тенденції натуралізму досягли… своєї вищої точки" [2: 312]. Як автор 
"Ткачів", Г. Гауптман продовжує традицію німецької реалістичної драми, що бере свій початок у 
"Наполеоні" (1831 р.) Х.Д. Граббе й  "Смерті Дантона" (1836 р.) Г. Бюхнера. Розвиток реалістичної 
драми, яка відмовилася від будь-якої штучності, саме в німецькій, а не в англійській і французькій 
драматургії, зумовлений плідним засвоєнням традицій В. Шекспіра (автора історичних хронік), 
цікавість до творчості якого виникла під упливом становлення національної самосвідомості, а також 
унаслідок "нерозробленості власної демократичної традиції в літературі" [3: 58]. "Шекспірізації" 
зазнали передусім ті драматурги, котрі прагнули відтворити широку панораму доби й змалювати 
представників різних соціальних прошарків – Й.В. Гете ("Гец фон Берліхінген"), Ф. Шиллер 
("Валленштейн"), а вслід за ними Х.Д. Граббе та Г. Бюхнер. Вона виявила себе в способах типізації й 
створенні індивідуалізованих характерів, мові персонажів, а також у структурно-композиційних 
принципах – "епізації" драми, засобами створення якої є: розгортання фабульних подій у лінійному 
вимірі, часта зміна місця дії, наявність широких масових сцен, подрібнених на окремі епізоди, 
розгорнуті деталізовані ремарки, заміна показу оповіддю. 

Усі зазначені ознаки "шекспірізації" притаманні "Наполеону" Х.Д. Граббе, за виключенням од-
нієї – мови, бо навіть у цій драмі, де розвінчується культ героя, характерний для драматурга, 
зберігається її пафосність. Наслідування національної драматургічної традиції Г. Гауптманом 
виявилося, в першу чергу, в засвоєнні принципів побудови драми, що визначило її структурні 
особливості. 

У "Ткачах", як і в зазначених драмах Х.Д. Граббе і Г. Бюхнера, – попри всі концептуальні 
відмінності – предметом зображення є революційно-історичний процес, "народ вже не виступає лише 
тлом" [4: 275], він є суб’єктом історії й носієм сценічної дії, а історичні протиріччя втілено майже 
завжди з документальною точністю в драматургічні конфлікти. Основою конфлікту "Ткачів" є 
класове протистояння. Отже, конфлікт, який являє собою "певний стан життя" [5: 104], має епічний 
характер (доречно зауважити, що така особливість конфлікту була використана Б. Брехтом у 
розробленій ним "епічній драмі"). Обґрунтовуючи його, Г. Гауптман наслідував Г. Бюхнера, який 
стверджував, що "протиріччя між багатими й бідними є єдиним важелем революції у світі" [6: 274]. 
Однак композиційна побудова драми, її максимальна наближеність до дійсності походить до традиції 
Х.Д. Граббе. Прагнучи підкреслити документальність своєї драми, присвяченої зображенню 
повстання сілезьких ткачів 1844 року, Г. Гауптман у вводній ремарці зазначає: "Події, які описано в 
цьому творі, відбулися в сорокові роки в Кашбаху в Ейленгебірзі: а також у Петерсвальдау і 
Лангенбілау, розташованих біля підніжжя Ейленгебірга" [7: 224]. Оскільки драматург змальовує 
трагедію народу, і народ, а не особистість, є героєм драми, він створює масові сцени, які дають змогу 
осмислити докорінні проблеми доби. У яскравих, сповнених внутрішньою енергією й поділених на 
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окремі епізоди відносно закінчених народних сценах діє 41 персонаж, представники різних 
соціальних прошарків і професій, а також безіменні "старі й молоді ткачі та ткалі" [7: 224]. 

В основу сюжету "Ткачів" покладено хронікальний принцип: драма розпочинається зображенням 
задушливого дня кінця травня 1844 року, коли ткачі зійшлися з навколишніх сіл до будинку 
фабриканта Дрейсігера в Петерсвальдау для того, щоб здати готовий товар, а закінчується картиною 
червневого повстання ткачів. У традиції Х.Д. Граббе і Г. Бюхнера,   Г. Гауптман вільно поводиться з 
часом і простором, місце дії драми постійно змінюється: вона відбувається в конторі Дрейсігера 
(1 акт); у хижці старого Анзорге в Петерсвальдау (2 акт); у шинку Вельцеля в Кашбаху, в 
Ейленгебірзі (3 акт); в квартирі Дрейсігера (4 акт); у майстерні старого ткача Гільзе в Лангенбілау 
(5 акт). Зміна місця дії в кожному акті розширює панораму зображуваних подій: в епічно 
організованій фабулі сценічно зафіксоване в часопросторі середовище – ткачі у злиденному побуті й 
каторжній праці. Як і в натуралістичному романі, у Г. Гауптмана особливого значення набуває 
деталь: розвалені печі, курні хати, дитина, що знепритомніла від голоду, бліді, як полотно, дівчата, 
м’ясо собак і кішок, яке вживають у їжу ткачі тощо. Зображенню середовища сприяють, як і у 
Х.Д. Граббе, надзвичайно розгорнуті ремарки. Вони не тільки подають необхідні відомості про місце 
дії та героїв, але й переростають у виразну картину життя ткачів, завдяки чому в гранично 
деталізованій формі постає узагальнений портрет доведених до відчаю людей. 

Розвиток драматичної дії "Ткачів" пов’язаний із розгортанням в усіх актах двох основних і 
взаємопов’язаних мотивів – голоду та злиднів і непокори, що переростає у повстання. У драмі можна 
визначити таку схему розвитку дії: перший акт – експозиція – тут змальовано соціальне середовище, 
де розгорнеться драматична боротьба, а також намічено конфлікт – він є зав’язкою драми – зіткнення 
молодого ткача Беккера й фабриканта Дрейсігера, що стане рушійною пружиною її дії; три наступних 
акти – наростання дії, яка завершується розгромом дому Дрейсігера, а п’ятий акт – масове повстання 
ткачів (воно поширилося на навколишні села) – є водночас і кульмінацією, і розв’язкою "Ткачів". 
Уплив Х.Д. Граббе на Г. Гауптмана очевидний: хоча драму поділено на 5 актів, класичну структуру 
драми фактично зруйновано, бо, як і в "Наполеоні", в "Ткачах" немає піраміди дії – дія з кожним 
актом наростає і в останньому акті різко обривається. Однак, якщо в "Наполеоні" батальні сцени 
зумовили розпад драми на дві частини, об’єднані лише темою Наполеона і Ста днів, і тим самим було 
беззастережно зруйновано традиційну форму драми, то Г. Гауптман, принаймні зовні, прагне її 
зберегти. Він помірковано використовує художній досвід Х.Д. Граббе в сценічному втіленні 
повсталої народної маси – повстання відбувається поза сценою, тому показ замінено оповіддю про ці 
події. Крім того, драматург прагне досягти єдності драматичної дії, яка б об’єднала подрібнені на 
окремі епізоди масові сцени не лише ретельним – у традиції Г. Бюхнера – веденням основних 
мотивів, але й реалізацією основного конфлікту в кожному акті спочатку на локальному рівні й лише 
у фіналі – на загальному. З цією метою він широко використовує пісню ткачів "Кривавий суд", яка 
звучить у найнапруженіших і поворотних епізодах п’єси, починаючи з другого акту, і стає її суттєвим 
структурним елементом. Пісня ткачів виконує подвійну функцію: і композиційну, і змістовну, бо вона 
передає зростання самосвідомості гноблених трудівників, їх рішення піднятися на боротьбу. 
Використання пісні як лейтмотиву дії нагадує 3 акт "Наполеона", де паризька біднота, демонструючи 
свою силу і непримиренність, з’являється на сцені з революційною "Ça ira". 

У традиції Х.Д. Граббе, який характеризує історичних персонажів через ставлення до пісні, котру 
співає народ, Г. Гауптман виявляє політичні й моральні позиції своїх персонажів: для Беккера – це 
"чудова пісня" [7: 232], для Дрейсігера – "мерзенна пісня" [7: 231], для Баумерта – це пісня, в якій 
"кожне слово… правда, як у біблії" [7: 251]. 

Хоча головним героєм "Ткачів" є народна маса, Г. Гауптман створює індивідуалізовані характери 
ткачів: кожний із персонажів переднього плану наділений "своїм особистим характером" і не 
виступає в ролі "бутафорського приладдя або декоративного ефекту" [8: 237], бо драматург досліджує 
як актуальні соціальні проблеми, так і душевне життя особистості. Створенню індивідуалізованих 
характерів сприяє наявність у драмі поряд із основним – зовнішнім конфліктом – конфлікту 
внутрішнього. Засобом створення внутрішнього конфлікту є введення в драму дискусії про 
становище ткачів (3–4 акти) і права ткачів на повстання (5 акт). Саме в гострій суперечці старі ткачі 
Баумерт і Анзорге переживають прозріння, відбуваються зрушення в їхній свідомості – набожні й 
покірні, вони усвідомлюють необхідність боротьби. Завдяки дискусії драматург змальовує ці важливі 
в розвитку сюжету образи в динаміці, внаслідок чого сценічна дія поєднується з психологізмом. З 
другого боку, змальовуючи повстання з різних точок зору – адже з розвитком дії коло персонажів все 
збільшується – він досягає розширення й підсилення основного, зовнішнього конфлікту драми. 
Водночас уведення дискусії в соціальну драму спричинило розширення її жанрового параметру: 
"Ткачі" набувають рис драми ідей. 
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Традиційно поняття "драма ідей" пов’язують з іменем Г. Ібсена, а дискусію в драматичному творі 
розглядають як один із основних елементів його новаторства. Художні пошуки Г. Ібсена відповідали 
потребам доби, і драма ідей стала чи не найпоширенішим модусом драми в ХХ столітті. Однак, у 
німецькій драматургії драму ідей було створено значно раніше: Г. Бюхнер будує конфлікт "Дантона" 
на зіткненні протилежних точок зору на мету революції аскета Робесп’єра й гедоніста Дантона, а 
реакція третьої сили – народної маси – констатує хибність поглядів обох вождів. У трьохрівневому 
вимірі  теза – антитеза – реакція народної маси, запровадженому Г.Бюхнером у "Дантоні", 
реалізовано також і внутрішній конфлікт "Ткачів". 

Фінал драми повертає до традиції Х.Д. Граббе, який завершив "Наполеона" зверненням 
фельдмаршала Блюхера до всіх воїнів, що брали участь у битві при Ватерлоо: "Якщо майбутнє буде 
гідним вас – нехай живе воно! – Якщо воно не буде таким, тоді нехай вам буде втіхою, що ваша 
жертва була варта кращого!" [9: 330]. У словах персонажа відображено роздуми автора про долю 
Європи після поразки одного великого тирана. Кінцівкою драми, яка є елементом не композиційного і 
не сюжетного, а оповідного рівня, є заклик Блюхера: "Вперед, пруси!" [9: 330], вона вносить новий, 
непідготовлений сюжетним розвитком мотив, відкриваючи перспективу майбутнього. Фінал "Ткачів", 
як і фінал "Наполеона", відкритий. Г. Гауптман відходить від історичних фактів і закінчує драму не 
поразкою ткачів, а втечею солдатів. У ремарці, де зафіксовано смерть Гільзе, єдиного ткача, котрий 
не залишив своєї майстерні, зазначено також: "Голосні вигуки "ура", люди, які стоять у сінях, 
вибігають на вулицю" [7: 304]. Так фінал драми Г. Гауптмана розмикає її часові рамки в прийдешні 
часи, а відхід від історичних фактів, зумовлений авторським баченням проблем своєї доби, засвідчує 
позицію драматурга щодо зображуваних подій. 

Отже, Г. Гауптман, рання творчість якого репрезентує німецький натуралізм, як автор соціальної 
драми "Ткачі", використав художній досвід національної реалістичної драми, що плідно засвоїла 
традиції В. Шекспіра в зображенні народу в історії. У драмах Х.Д. Граббе "Наполеон, або Сто днів", 
Г. Бюхнера "Смерть Дантона", а пізніше "Ткачах" Г. Гауптмана творче засвоєння шекспірівської 
традиції виявило себе передусім в особливостях драматургічного конфлікту (він є епічним) та його 
сценічному втіленні, що зумовило структурні особливості драми, її епізацію. Граничною 
наближеністю до реальності композиційної побудови як низки масових, подрібнених на окремі 
епізоди сцен, відсутністю піраміди дії, розгорнутими описовими ремарками, широким використанням 
пісні (Г. Гауптман зробив її лейтмотивом дії), а також відкритим, зверненим у майбутнє фіналом, у 
якому виявляється авторська позиція, драма зобов’язана зверненням її творця до традиції 
Х.Д. Граббе. Натомість розвиток драматичної дії в подрібненій на епізоди фабулі ретельним веденням 
мотивів, уведення в драму внутрішнього конфлікту, побудованого на зіткненні різних точок зору на 
повстання, завдяки чому драматург отримує можливість не лише підсилити основний конфлікт п’єси, 
пов’язаний з класовим протистоянням, але й, поєднавши сценічну дію з психологізмом, змалювати 
індивідуалізовані образи ткачів, походить від традиції Г. Бюхнера, як і введення в соціальну драму 
дискусії, що сприяє розширенню жанрового параметру "Ткачів" – вона набуває рис драми ідей. Так, 
плідний розвиток традицій німецької реалістичної драми зумовив новаторський характер "Ткачів" у 
драматургії кінця ХІХ – початку ХХ століття як в плані змісту, так і форми, завдяки чому Г. Гауптман 
підняв німецьку драму свого часу "до європейського рівня соціально-критичного аналізу" [10: 308] і 
став одним із попередників епічної драми Б. Брехта. 
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Евченко Н.В. "Ткачи" Г. Гауптмана и традиция немецкой реалистической драмы. 

В статье рассматривается драма Г. Гауптмана "Ткачи" в аспекте "шекспиризации" немецкой 
драмы, развития автором традиций Х.Д. Граббе и Г. Бюхнера, что нашло выражение в 

особенностях драматургического конфликта и его сценическом воплощении, которые обусловили как 
структурные особенности драмы, ее эпизацию, так и  

расширение ее жанрового параметра. 

Yevchenko N.V. "The Weavers" by G. Hauptmann and the Tradition of  German Realistic Drama. 

The article regards Hauptmann’s drama "The Weavers" in the aspect of the  "shakespearization" of the 
German drama, author’s imitation of H.D. Grabbe’s and G. Buchner’s traditions, which found its 

manifestation in the special features of drama conflict and its stage realization that determined both the 
drama structural distinctive features, its epic character, and the expansion of its genre parameter. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПОЕТИКИ ПРИТЧ Т. ВАЙЛДЕРА 

У статті основну увагу зосереджено на особливостях поетики п’єс-притч Т. Вайлдера "Довга 
різдвяна вечеря" та "Наше містечко". Серйозний і надзвичайно оригінальний драматург, Уайдлер 
часто виористовував нереалістичні театральні методи: суміщення часових пластів, мінімум 

сценічних декорацій, безпосередній діалог персонажа і глядача, що визначає оригінальність і новизну 
його творів.  

Відомий американський драматург Торнтон  Вайлдер сказав, що розглядає театр, як найвеличнішу 
форму мистецтва, оскільки з його допомогою одна людина може поділитися з іншою своїми 
відчуттям того, що ж воно таке  – бути  людиною.  Ймовірно, що саме таким ставленням драматурга 
до театру й пояснюється успіх його п’єс-притч "Довга різдвяна вечеря" та "Наше містечко". Створені 
відповідно 1931 та 1938 року, вони продовжують активне сценічне життя. Обидві притчі написані 
наче під знаком вічності, проникнуті відчуттям фатальної  запрограмованості всього, що відбувається 
з людиною в її земному житті. Ця причетність до таїнства Буття особливо відчувається в п’єсі 
Вайлдера "Наше містечко", найбільш знаменитій його роботі для театру, яка принесла авторові другу 
в його житті Пулітцерівську премію. Побут та буття, конкретика та відстороненість, швидкоплинне та 
вічне, минуле, теперішнє і майбутнє – у своїх п’єсах Вайлдер поєднує все це в єдиний та неподільний 
потік життя з містичною силою, яка мимоволі  відчувається за словами тексту. 

"Довга різдвяна вечеря" розповідає про життя одинадцятьох людей, які представляють чотири 
покоління родини Байярдів. На початку п’єси родина Байярдів, до складу якої входить молоде 
подружжя (Люсія та Родерік), а також матуся Байярд, збирається на свій перший різдвяний обід у 
новому будинку, згодом до них приєднується кузен Брендон. Матуся Байярд помирає, а в Люсії та 
Родеріка народжується син Чарльз та донька, яку на честь бабусі називають Женев’євою. Діти стають 
дорослими й починають власне життя. Час дещо змінюється. Тепер Родерік перетворюється на хвору 
помираючу людину, Женев’єва вирушає закордон навчатися музики, а Чарльз одружується з 
дівчиною на ім’я Леонора. У Чарльза та Леонори народжуються троє дітей: близнята Люсія та 
Семюел і ще один син Родерік. Семюела вбивають під час першої світової війни, а Люсія та Родерік 
залишають свій дім. Через умовних дев’яносто років у старому тепер будинку лишається стара кузина 
Еменгарда. Вона читає листа від Леонори, яка вже сама літня жінка. На цьому закінчується повний 
життєвий цикл, однак відразу ж починається новий: 

"Еменгарда: Мері, я отримала зранку такого гарного листа від міссіс Байярд. Такого гарного 
листа. Сьогодні в них перша різдвяна вечеря у новому домі. Вони, мабуть, дуже щасливі"  [1].  

У кінці п’єси різдвяний стіл лишається порожнім, однак останній монолог Еменгарди є водночас і 
першим  у наступному життєвому колі родини Байярдів, яке розпочнеться в іншому будинку, але в 
загальних рисах буде повторювати "одну довгу щасливу різдвяну вечерю". Читач, безперечно, 
розуміє, що кінець п’єси-притчі "Довга різдвяна вечеря" є початком нескінченної притчі про основні 
закони буття. 

У згаданій п’єсі з’явилися ті особливості, що розвинулися в наступних притчах Т. Вайлдера, 
зокрема, й у "Нашому містечку", а згодом стали його "театральним брендом": телескопічність часу, 
мінімум декорацій та реквізиту, своєрідність використання простору. Простір у п’єсі обмежується 
трьома дверима. Вхід означає народження, тому він прикрашений гірляндами з квітів та фруктів, що 
символізують родючість. Байярди або їхні служниці найчастіше з’являються на сцені з дитиною на 
руках чи з дитячим возиком.  Вихід – двері оздоблені чорним оксамитом – смерть. Персонажі, які 
зникають у цих дверях не повертаються. Щоправда деяким дійовим особам вдається на короткий час 
обдурити смерть. Так Родерік, прямуючи до виходу, повертається на деякий час, що має 
символізувати тимчасове одужання. Є ще двері, що ведуть до холу – це нейтральна територія. 
Байярди виходять та заходять у ці двері, що відображає плин часу. Попри те, що родина сидить за 
справжнім столом, автор наполягає, що Байярди їдять "уявну їжу уявними ножами та виделками". 
Подібний прийом використовується й у  "Нашому містечку", при постановці якого актори повинні за 
допомогою міміки зображати своє оточення, а також предмети, з якими вони працюють.  

"Довга різдвяна вечеря" та "Наше містечко" є п’єсами багатоаспектними,  не зважаючи на 
зовнішню простоту, а подекуди й примітивність сюжету. У центрі обох п’єс перебуває родина. У 
"Довгій різдвяній вечері" сутність сім’ї виявляється через універсальний ритуал святкової вечері. 
Діалоги, які провадять персонажі, мають позачасове звучання, оскільки добре всім знайомі: гарні 
новини, погані новини, обговорення сімейних проблем, повсякденність життя будь-якої людини. У 
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першій дії "Нашого містечка" помічник режисера знайомить нас з одним із багатьох днів у житті 
маленького Гроверс-Корнерса: родини Веббів та Гіббсів готують своїх дітей до школи, жінки 
обговорюють місцеві плітки, зароджуються стосунки Емілі та Джорджа. Емілі Вебб та Джордж Гіббс 
втілюють "хлопця та дівчину, що мешкають по-сусідству", а їхній шлюб подібний до тисяч інших 
шлюбів, сповнених сумнівів та взаєморозуміння. Вдаючись до маленьких деталей  повсякденного 
життя, Торнтон Вайлдер використовує архетипні та стереотипні уявлення про середньостатистичну 
родину, що й робить згадані п’єси "позачасовою класикою". 

Час – це друга ключова тема притч Т. Вайлдера. Троє жінок з родини Байярдів, кожна з яких 
втратила дитину, зауважують: "Лише час може допомогти". Діти ж скаржаться на повільний плин 
часу в маленькому містечку. У "Довгій різдвяній вечері" рух часу та старіння персонажів передається 
за допомогою хусток та сивих перук, які повинні бути одягнутими, як зазначає автор, "у визначені в 
п’єсі моменти без будь-яких коментарів". Крім цього,  відчуття плинності посилюється й зміною імен 
служниць: спочатку це Гертруда, а потім будуть Маргарет, Жозефіна, Хільда, Мері, і тим, що будинок 
Байярдів, щойно побудований на початку п’єси, старішає разом зі своїми власниками. У першій 
сцені, коли перед читачем з’являється молоде подружжя Байярдів, Родерік захоплено проголошує, 
звертаючись до старої матусі Байярд: "Як  тобі тут подобається? Наша перша різдвяна вечеря в 
новому будинку?" [1]. Згодом  спостерігається поступове згасання ентузіазму: з появою кузена 
Брендона будинок виглядає "як новенький", пізніше Родерік, тепер уже зріла людина, повідомляє, що 
має намір "зайнятися будинком. <...> А то зараз можна подумати, що йому сто років" [1]. З часом 
той самий будинок, що викликав у Родеріка та Люсії радість, оскільки знаменував початок їхнього 
щасливого спільного життя, для наступного покоління Байярдів має зовсім інше значення: 

"Леонора. Він справді дуже старий, Чарльзе. І такий потворний з всіма цими залізними гратами 
та жахливим куполом. 

Женев’єва. Чарльзе! Ти що, збираєшся переїхати? 
Чарльз. Ні-ні. Я не поїду звідси. Але, господи, будинку вже півсотні років. Весною ми прибиремо 

купол и побудуємо флігель поряд з  тенісним кортом" [1]. 
Ще одним натяком на стрімкий рух часу в п’єсі є міні-розповідь матусі Байярд, яка сприймається 

як слова очевидця на початку твору, а в кінці перетворюється на  оповідання, достовірність якого вже 
викликає сумніви: 

"Матуся Байярд. Моя дорога Люсія, адже я ще пам’ятаю часи, коли всюди жили індіанці. А я вже 
була не дитиною. І я пам’ятаю, як на той берег Міссісіпі нам доводилося переправлятися на плоту. В 
ті часи в Сант-Луї та  Канзас-Сіті було повнісінько індіанців. <...> 

Люсія (одягаючи сиву перуку) … Рівно двадцять п’ять років тому. Матуся Байярд сиділа ось 
тут, в своєму кріслі-гойдалці. Вона ще пам’ятала часи, коли всюди жили індіанці, і тоді на інший бік 
їй доводилося переправлятися на плоту. 

Чарльз и Женев’єва. Цього не може бути! Це неправда! <...>  
Чарльз. Існує легенда, що моя бабуся Байярд перетинала Міссісіпі на плоту, коли не було ні 

мостів, ні паромів. Вона померла ще до того, як народилися ми з Женев’євою". 
Зазначені епізоди п’єси, що нагадують пришвидшений показ кадрів кінофільму, створюють 

відчуття своєрідного рухомого часового тла, атмосферу невпинної зміни історичних періодів. Таким 
чином, у п’єсі-притчі Торнтона Вайлдера обігрується теза про скороминучість людського життя 
зокрема та й взагалі усього створеного людиною (наприклад, будинку, який занепадає зі старінням 
своїх господарів).  Поряд із думкою про безперервний рух часу в концепції "Довгої різдвяної вечері" 
стверджується ще одне, не менше важливе положення. На перший погляд, воно цілком протилежне 
до тези, про яку йшлося вище і яку ми визначили наступним чином – життя людини надзвичайно 
коротке, і навіть покоління змінюються з калейдоскопічною швидкістю. Акцентуючи на змінюваності 
оточуючого світу притча Т. Вайлдера разом з тим приводить до розуміння сталості, незмінності 
світоустрою. 

Попри всі наявні в п’єсі свідчення динаміки, основною її подією є різдвяна вечеря, і персонажі 
залишають свої місця за столом лише у двох випадках: або привітати "новонароджених", або 
зникнути у дверях, оздоблених чорним оксамитом, тобто тоді, коли помирають. Під час кожної з 
дев’яти десятків різдвяних вечерь родина Байярдів веде розмови, які мало чим відрізняються одна від 
одної, і лише сиві перуки персонажів нагадують про стрімкий біг років: 

"Люсія. … Добраніч, дорогенька. (Вона поглядом супроводжує возика, якого нянька відвозить до 
зали). Уявіть собі! Колись вона виросте і скаже: "Доброго ранку, мамо. Доброго ранку, тату". <...> 

Леонора (стоїть і дивиться, як нянька вивозить возика до зали). Колись вони виростуть. 
Подумайте! Вони зайдуть і скажуть: "Доброго ранку, мамо!" (її розпирає від щастя)" [1]. 

Реципієнт, спостерігаючи за дією п’єси, врешті-решт приходить до висновку, що попри всі зміни в 
родині Байярдів "і через сто років мало що зміниться". У "Нашому містечку" Помічникові режисера 
знадобилося лише одне речення, щоб описати все життя середньостатистичної родини: "За своє 
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життя я вінчав більше двохсот пар. <...> М. одружується з Н. ... Їх мільйони. Власний будинок, 
дитячий возик, недільні прогулянки у автомобілі, перший напад ревматизму, онуки, другий напад 
ревматизму, смертне ложе, читання заповіту..." [2]. У притчах Вайлдера час може розглядатися у 
двох площинах, залежно від способу його вимірювання. Якщо підходити до проблеми часу з позиції 
життя окремого індивіда, то ми, безперечно, зауважуємо його стрімкий незворотній рух, однак, якщо 
йдеться про той самий час із погляду всього існування людства, то п’єси-притчі Торнотона Вайлдера 
розповідають про незмінність та непорушність світоустрою, що в такому випадку втілюються в 
одвічному чергуванні життя та смерті. Така подвійність у трактуванні продиктована алегоричним 
звучанням твору. Власне, за допомогою різноаспектного погляду на світ автор і побудував концепцію 
своїх притч. 

П’єси Вайлдера – алегоричне зображення мінливості й у той же час незмінності світу, це алегорія 
життя, яке постає в них як "одна довга щаслива різдвяна вечеря". Примушуючи читача слідкувати за 
поступовою зміною персонажів, автор дає змогу накласти долю окремої людини на загальнолюдське 
тло й розмірковувати про роль індивіда в літописі всесвіту, а також про гармонію світового порядку. 
Цікавим видається той факт, що авторський погляд у "Довгій різдвяній вечері" постає як досить 
відсторонений – це погляд "згори", який малює об’єктивну картину світу. У цьому світі буття 
складається з доль окремих людей, кожна з яких не є значущою сама по собі, адже Байярди – 
звичайні, так би мовити середньостатистичні люди, позбавлені виняткових якостей. Людське життя 
надзвичайно коротке, однак саме його минущість забезпечує сталість існування. Думку про 
гармонійне співіснування динаміки та незмінності підтверджує й форма п’єси: як було зазначено 
вище, різдвяна вечеря триває дев’яносто років, однак цей проміжок часу минає в межах одного акту, 
що є свідченням цілісності й послідовності авторського задуму. Ця п’єса  Вайлдера має циклічну 
форму, і в представленому акті постає один із циклів.  У "Нашому містечку" кожна з трьох дій  
відтворює той чи інший етап життя людини: першу можна умовно назвати "Родина", другу – 
"Кохання та шлюб", а останню – "Смерть". Таким чином, перед нами знову постає повний життєвий 
цикл, так зване життєве коло. 

Слід зауважити, що смерть у притчах Торнтона Вайлдера відіграє таку ж важливу роль, як і 
народження. Автор підводить читача до думки, що смерть, яка є невід’ємною частиною життя як його 
персонажів, так і кожної людини, – процес до певної міри рутинний. Прихід у світ та відхід з нього 
людини зображаються в п’єсі як закономірні процеси, що не порушують загальної гармонії. Після 
того, як "крісло матусі Байярд без будь-яких видимих причин від’їжджає від столу, повертає 
направо і повільно рухається до чорного порталу"   [1], а згодом матуся Байярд зникає, персонажі 
витримують незначну паузу і різдвяна вечеря продовжується, а вже за кілька реплік (з яких, втім, 
читач дізнається, що від дня смерті матусі Байярд минув деякий час) "через вхід Народження нянька 
завозить дитячого візочка, прикрашеного блакитними стрічками" [1]. Так само після того, як 
різдвяний стіл залишають кузен Брендон та Люсія, знову з’являється нянька з возиком. За допомогою 
такого прийому автор привертає увагу до тези про існування нерозривного зв’язку між життям і 
смертю людини: Торнотон Уайлдер іншими словами і, безперечно, з іншим настроєм говорить про те 
ж саме, що й  Поццо та Владімір у "Чекаючи на Годо" Семюела Беккета: 

"Поццо. ... Люди ледве народжуються, а вже час їм приходить лягати в могилу, сонце на мить 
вигулькне і знову ніч без кінця-краю"; 

"Владімір. Розпластані на могилі народжують у муках. А грабар у ямі вже тихо ворушить 
заступом" [3: 405].    

У "Нашому містечку" через смерть героїні перед читачем постає мораль п’єси.  Емілі Вебб мусила 
померти, щоб зрозуміти наскільки жалюгідно коротким є людське життя, а особливо в порівнянні з 
мільйонами років, які потрібні світлу зірок, щоб досягти землі.  Лише після своєї смерті вона 
зрозуміла, що "рухалась наосліп в тумані ... гаяла час, наче до її послуг були мільйони років" [2]. Своїм 
читачам Вайлдер дає шанс зрозуміти це ще за життя, пропонуючи  власну філософію: "Я раджу не 
запитувати себе "чому?" і "що далі?", а просто насолоджуватись морозивом, допоки воно у нашій 
тарілці". 

Серйозний та оригінальний драматург, Торнтон Вайлдер  вдається до нереалістичної техніки: 
суміщення часових відрізків, мінімум сценічних декорацій, безпосередня розмова персонажів з 
аудиторією та використання оповідача. Завдяки універсальності порушених проблем, чіткості та 
прозорості образів, використанню архетипних уявлень п’єси-притчі Торнтона Вайлдера  промовляють 
до всіх поколінь: вони є простим, однак ґрунтовним нагадуванням про те, що важливо в житті 
людини, а також про те, що істину та красу можна знайти в щоденних рутинних турботах. 
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Веремчук Ю.В. Особенности поэтики притч Т. Уайлдера. 

В статье рассматриваются отличительные особенности поэтики пьес-притч  Т. Уайдлера  "Долгий 
рождественский обед" и "Наш городок". Серьезный и чрезвычайно оригинальный драматург, 

Уайдлер  часто прибегает к использованию нереалистических театральных методов: совмещение 
временных пластов,  минимум сценических декораций, непосредственный диалог персонажа и 

зрителя, что и определяет оригинальность и новизну его произведений. 

Veremchuk Yu.V. Peculiarities of Thornton Wilder’s parable plays poetics. 

The article focuses upon the main features of poetics in Thornton Wilder’s parable plays "Long Christmas 
Dinner"  and "Our Town". A serious and highly original dramatist, Wilder often employed nonrealistic 

theatrical techniques: combination of time planes, used minimum of scenery,  character and spectator direct 
dialogue, that determines his works’  peculiarity and novelly.    
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АНТИЧНИЙ ХОР У ДРАМАТУРГІЇ ТОМАСА СТЕРНЗА ЕЛІОТА 

У статті розглядаються особливості використання Т.С. Еліотом хору як важливого запозичення з 
античної трагедії у власній віршованій драмі. Аналізуються характер та причини звернення 

драматурга до використання хорових партій у контексті його драматичних та культурологічних 
поглядів. 

За всіх часів антична література та міфологія привертали велику увагу митців та письменників. У 
ХХ столітті європейські поети та драматурги звертаються до античного міфу та стародавньої історії в 
контексті власних естетичних, культурологічних, філософських, політичних поглядів на культуру та 
суспільство. У Великобританії найбільш відомими митцями, які плідно використовували у своїх 
творах античну міфологію, можна вважати Джеймса Джойса та Томаса Стернза Еліота. Останній із 
надзвичайною майстерністю, тонко, а іноді завуальовано, використовував давньогрецькі міфи у своїх 
віршованих драмах. Переосмислення стародавнього матеріалу стало для нього важливим знаряддям 
для формулювання власних філософських та релігійних поглядів, свого відношення до сучасного 
світу; цей же матеріал допоміг йому розробити власну концепцію віршованої драми. 

Свою зацікавленість античною трагедією Т.С. Еліот висловив у ряді своїх критичних праць. Так, в 
есе "Сенека у перекладі єлізаветинців" (1927 р.) він писав: "У діалозі давньогрецької драми ми завжди 
відчуваємо особливу конкретну дійсність, яка втілює своєрідну емоційність. У драмі слів – драма дії, 
тембр голосу, особливе хвилювання… Кожна фраза втілює власну красу. Це – той особливий випадок 
єдності конкретного та абстрактного у філософії, єдності думок та почуттів, дій та роздумів у житті" 
[1: 53]. Такі особливості давньогрецької драми Еліот пов’язував із психологічними особливостями 
характеру давніх греків, протиставляючи ним римлян. На його думку, давньогрецькі драматурги були 
представниками свого народу та певного політичного уряду, тому в їхніх творах мораль сплітається з 
трагічною ідеєю: "Мораль давньогрецьких драматургів – це почуття, яке виховане багатьма 
поколіннями, вона – спадкоємна та релігійна подібно до того, як їхня драматична форма є наслідком 
розвитку ранніх літургій. Етика думки єдина із етикою поведінки" [1: 57]. 

Відомий дослідник драматургії Т.С. Еліота Арнольд Кеннеді в монографії "Шість драматургів. У 
пошуках драматичної мови" (1975 р.) вважає, що "діяльність Томаса Стернза Еліота посідає 
центральне місце у могутньому русі із реміфологізації мови з метою надання їй підсиленого 
значення… Перша хвиля реміфологізації, романтична, була сконцентрована у могутній спробі 
відтворити Діоніса для сучасної людини завдяки діяльності Р. Вагнера та Ф. Ніцше. Звернення до 
міфу стало джерелом появи нових сюжетних ліній та створення драм, у яких грецький міф 
переосмислюється в дусі нового часу" [2: 98-99]. 

Т.С. Еліот звертався до міфу у своїх поетичних та драматичних творах дуже часто, намагаючись 
знайти сумісність між формою сучасної мови та головною ідеєю міфу. В есе "Улісс", порядок та міф" 
(1923 р.) він писав: "Використовуючи міф, постійно підтримуючи паралель між сучасністю та 
античністю, Джеймс Джойс звертається до методу, який є спробою підпорядкувати форму та 
значення нескінченній панорамі порожнечі та анархії, якою є сучасна історія… Це – крок до того, 
щоб зробити сучасний світ доступним до мистецтва, крок до ладу та форми" [3: 89]. У багатьох п’єсах 
Еліота міф завуальований, але він завжди існує на рівні композиції, сюжету, проблематики, а власна 
концепція віршованої драми базується на структурних прийомах античної трагедії. 

Важливим запозиченням із античної трагедії в драматургії Т.С. Еліота видається використання 
хору, який грає роль не стороннього глядача, а персонажа п’єси, що діє на рівних правах з усіма 
іншими персонажами та несе основну сюжетну напругу. При цьому слід відзначити, що хор в 
античній драмі був поліфункціональним та виступав засобом звернення до глядачів, виражаючи 
філософсько-моральний сенс зображаємих подій. Фрідріх Ніцше у своїй відомій роботі "Народження 
трагедії" назвав використання хору в сучасній драмі "рішучим кроком там, де відверто 
проголошується війна натуралізму в мистецтві" [4: 98]. У. Кортні у своїй праці "Ідея трагедії у 
сучасній та античній драмі" (1967 р.) писав: "У Давній Греції люди шли на виставу як на релігійне та 
державне свято. Подібно до того, як у громадському зібранні вони висловлювали власні думки 
стосовно політичної ситуації, так й у театрі вони були активними учасниками подій у виставі. На 
жаль, сучасний театр відокремлює актора від глядача межами сцени" [4: 7]. 

Уперше Т.С. Еліот використовує хор в експериментальній п’єсі "Суіні-агоніст" (1927 р.), де хор 
стає своєрідним супроводом казки головного героя Суіні та виражає основний сенс події. 
Зацікавленість формами античної драми, де хор грав важливу роль, втілюється в наступній п’єсі-
містерії "Скеля" (1934 р.), яка стала початком звернення Еліота до форми церковної літургії та 
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використання хору в новому значенні. Ця релігійна драма втілює притаманну авторові християнську 
ідею "страждання-непохитності" й тему схрещення часу та вічності. Драматургічним засобом 
проникнення крізь поверхню дії на рівень теологічного та філософського підтексту стає для Еліота 
використання хору як ідеологічного коментарю до драматичної дії. А поетична форма хорових партій 
є не тільки відтворенням традиції грецької драми, але й засобом більш тісного спілкування автора з 
аудиторією. 

У релігійній драмі "Вбивство в соборі" (1935 р.) Т.С. Еліот майже цілком застосовує методику 
побудови хорових партій у дусі трагедії Есхіла, коли хор був повноправним учасником дії як й актор. 
В есе "Поезія та драма" (1951 р.) він вказує на дві причини використання в п’єсі хору: "Перша 
причина полягає в тому, що головна дія у драмі через історичні факти та зміст була мною обмежена… 
Я намагався зосередитися на смерті та мучеництві. Впровадження хору збуджених жінок Кентербері 
допомогло мені у створенні певного настрою п’єси. Друга причина полягає в тому, що поету, який 
вперше пише для сцени, легше застосовувати віршовану партію хору, ніж драматичний діалог. Таким 
чином, використання хору підсилило потужність та приховало недоліки театральної техніки цього 
твору" [5: 81]. 

П’єса містить вісім партій хору, які пов’язані між собою різдвяною інтерлюдією-проповіддю 
головного героя Томаса Бекета, архієпископа Кентербері. Хорові партії є своєрідними стрижнями, на 
яких будується головна подія у творі, а їхній розподіл між різними частинами драми сприяє 
підвищенню емоційної напруги. Режисер-постановник драм Т.С. Еліота Мартін Браун писав: 
"Т.С. Еліот настільки вдало відтворив хор жінок Кентербері, що кожна учасниця має власний тембр 
та силу голосу, які зливаються в такі акорди, що втілюють єдність та гармонію мислення" [6: 87]. 

Слід відзначити, що в англійській драмі ХХ століття до Еліота хор застосовували переважно 
У.Б. Йетс та Г. Боттомлі, але хор ніколи не грав значної ролі в їхніх творах. Т.С. Еліот відновив 
багатоголосний хор давньогрецької трагедії після того, як довгий час він був скорочений до одного 
учасника дії. А драматичні поеми Мільтона та Суїнберна, в яких також був використаний повний хор, 
були призначені скоріше для читання, ніж для сценічної вистави. Девід Джонс у монографії "П’єси 
Т.С. Еліота" вважає, що драматург "повернувся до першоджерел європейської драми та відновив 
методологію Есхіла, використовуючи хор для розкриття дії у всій його значності, чого ніхто після 
Есхіла вже зробити не зміг" [3: 53]. Але ж Т.С. Еліот не копіював Есхіла, бо він надав хору в своїх 
драмах нове значення у світлі християнства. На відміну від Есхіла, в якого хор у більшості випадків 
був виразником думок автора та головним засобом зображення такого бачення подій у драмі, у 
"Вбивстві в соборі" хор втілює власний досвід скоріше, ніж авторську точку зору на все, що 
відбувається. 

Хор у п’єсі Еліота завуальовує певні недоліки сценічної вистави. Завдяки ньому глядач бачить 
Кентербері зовні собору, відчуває зміну пори року, спостерігає за діями та розмовами селян, 
священиків, короля, стає учасником церковної церемонії – тобто глядач знає все, що необхідно знати 
для розуміння змісту та подій у п’єсі. Хор жінок Kентербері відображає почуття простого народу, 
виконуючи функції антиподу головних персонажів (у Еліота жінки – це завжди втілення 
вселюдського тяжіння до спокою): 

Ми не хочемо турбуватися. 
Сім довгих років ми мешкали у спокої, 
Не привертаючи до себе уваги, 
Мешкали як усі. 
Була стерпна неправдивість, 
І все ж ми мешкали, 
Мешкали як усі [7: 251]. (Тут і далі переклад мій – Т.К.) 

Явна аналогія сюжету у "Вбивстві в соборі" та трагедії Есхіла "Агамемнон", а функція хору 
кентерберійських жінок паралельна до ролі хору аргоських старців у драмі Есхіла. Жінки звертаються 
до Бекета, певним чином передбачаючи його скору загибель, й у цьому вони також подібні до 
есхілівської провидиці Касандри: 

Страх великий над нами, страх багатьох, 
Страх довічний як смерть та різдво, коли перед нами, 
Смерть та різдво у первозданному вигляді. 
Страх незрозумілий. Та не зрозуміти його нам… 
Залиш нас, підніми вітрила, 
Між небом сірим та морем гірким…[7: 253]. 

Хор аргоських старців має ще одну паралель у драмі Еліота в хорових партіях священиків, які 
намагаються врятувати Томаса Бекета від лицарів короля Генріха ІІ подібно до дванадцяти старців, 
які є свідками того, що відбувається в палаці в четвертому епісодії "Агамемнона" Есхіла. При цьому 
ані аргоські старці в Есхіла, ані священики в Еліота не можуть запобігти дії долі. 
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Необхідно підкреслити й той факт, що існували певні труднощі, обумовлені, по-перше, 
характером виконання рядків хорових партій акторами сучасного театру (такі проблеми характерні 
взагалі для англійських вистав давньогрецьких драм), а, по-друге, труднощами сприйняття глядачем 
особливої мови літургії (Е. Кеннеді вважає таку мову "вичерпаною мовою драми, що можна 
порівняти тільки із білим віршем" [2: 106]). Вірогідно, що вже тоді виявилися причини майбутнього 
відмовлення Еліота від використання хору в наступних п’єсах, починаючи з "Вечірки з коктейлями" 
(1949 р.), у якій автор намагався звести до мінімуму той факт, що п’єса взагалі складена у віршах. 

У драмі "Возз’єднання родини" (1939 р.) Т.С. Еліот ще використовує хор класичної трагедії, але 
він підкреслює певні труднощі, пояснюючи це таким чином: "Використання чотирьох незначних 
персонажів, які уособлюють родину, або іноді – окремих героїв у ролі хору, не дуже задовольняло 
мене. З одного боку, несподіваний перехід від окремого героя до участі в загальному хорі потребує 
багато майстерності від акторів: цей перехід важко здійснити. З другого боку, хор у "Возз’єднанні 
родини" навіть у разі успіху не міг бути більше використаний в іншій п’єсі" [5: 82]. Еліот зменшив 
кількість хоревтів до чотирьох тіток головного героя Гаррі Монченсі та надав кожному власне 
обличчя у залежності від певних драматичних функцій, незалежно від їхньої ролі в хорі. Більшість 
критиків вважають, що в цій п’єсі спроба Еліота використати хор була невдалою. Виконавці партій 
уособлюють дуже нереальних персонажів, які створюють хаотичність у п’єсі: 

Чому ми засмучені, нетерплячі, 
Роздратовані, відчуваємо втому, 
Як актори-аматори, котрим бракує ролей? 
Як актори, які, коли піднімається завіса, 
Виявляють, що вдягнені до іншої п’єси 
Та репетирували зовсім не ту роль. 
Чекаючи на шелест у ложах, 
Сміх та свистання на гальорці? [8: 26] 

Передчуття нещастя та розуміння марності намагань запобігти йому чітко виражені в хорових 
частинах п’єси. Особливо символічною видається остання партія хору, яка починається рядком "Ми 
загубили шлях у темряві…" та закінчується словами "Але ми повинні пристосуватися до 
теперішнього: ми повинні робити те, що необхідне" [8: 93]. Дослідниця драматургії Т.С. Еліота Керол 
Сміт у праці "Драматична теорія та практика Т.С. Еліота: від "Суїнї-агоніста" до "Літнього 
державного діяча" (1963 р.) пише: "В конфлікті між двома сферами існування, які уособлюють 
головні герої – Гаррі Монченсі та його мати Емі (відповідно Орест та Клітемнестра), роль хору 
зведена до того, щоб, по-перше, показати відмову персонажів від влади Емі, а потім – їхнє 
збентеження порушенням очікуваних подій, та жах, що призводить до перемоги довічного над 
теперішнім" [9: 145-146]. Простежуються також певні аналогії в побудові, метриці та римуванні 
хорових партій у п’єсах "Возз’єднання родини" та "Вбивства в соборі", що можна пояснити 
спільністю проблематики обох драм та намаганням автора знайти відповідні засоби зображення 
впливу духовного на сучасне життя. 

Хор у "Возз’єднанні родини" ще побудований за всіма правилами античної драми, але в наступній 
п’єсі "Вечірка з коктейлями" (1949 р.) Еліот відмовляється від використання хору, хоча ритуальна 
сцена наприкінці п’єси, в якій охоронці виконують своєрідний реквієм головній героїні Селії 
Коплстоун, може вважатися своєрідною хоровою партією: 

Захистить її від голосів, 
Захистить її від примар, 
Захистить її від бентежень, 
Захистить її у спокої [10: 150]. 

Остаточну відмову від хорових партій у двох останніх п’єсах сам Еліот та його критики 
пояснюють по-різному. Але безперечно, що головною причиною цього було те, що партії хору 
виявилися надто важкими і для виконання акторами, і для сприйняття глядачем. І ці труднощі не 
вдалося нейтралізувати експериментуванням з метрикою віршованого рядка: метрична ускладненість 
хорових партій у Еліота мало подібна до такого ж явища в античній драмі, де хор мав музичний 
супровід, для нас нині втрачений. Але, незважаючи на це, запозичення із античної трагедії мали на 
меті висловити культурологічні, філософські та соціальні погляди письменника на роль античності у 
збереженні культури в сучасному суспільстві. 
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Козимирская Т.И. Античный хор в драматургии Томаса Стернза Элиота.  

В статье рассматриваются особенности использования Т.С. Элиотом в своей стихотворной драме 
хора как важного  заимствования  из античной трагедии. Анализируются характер и причины 
обращения драматурга к использованию хоровых партий в контексте его драматических и 

культурологических взглядов. 

Kozymyrska T.I. Ancient Choir in the Plays of Thomas Stearns Eliot. 

 There are considered the peculiarities of using choir as an important adoption from the ancient tragedy in 
the plays of T. S. Eliot. The characteristic features and reasons for its use are analysed in the context of the 

playwright’s dramatic and cultural views. 
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ДРАМА МИРОСЛАВА КРЛЕЖИ "АРЕТЕЙ, АБО ЛЕГЕНДА ПРО 
СВЯТУ АНЦИЛЛУ, РАЙСЬКОГО ПТАХА" 

У статті розглянуто драму М. Крлежи "Аретей, або легенда про святу Анциллу, Райського птаха" в  
контексті інтелектуальної літератури 30-50 років ХХ століття, а також проаналізовано засоби 
творення інтелектуалізму в ній на рівні змісту (проблемно-тематичному), композиції й  тексту.  

У драмі хорватського письменника М. Крлежи "Аретей" (1942–1959 рр.) відбилися роздуми автора 
про причини трагедії людини й історії та роль науки в розвитку людства. Її проблематика та художні 
форми втілення свідчать про те, що вона є яскравим взірцем інтелектуальної літератури ХХ століття. 

Дія "Аретея" відбувається в Кастелькарпіо в Італії протягом одного дня 1938 року і в добу 
раннього християнства – третьому столітті нашої ери. Сюжетний розвиток драми пов'язаний із 
мандрівкою в часі двох персонажів, європейських політичних емігрантів, учених-медиків – Вигнанця 
А. і Вигнанця Б., які є дійовими особами всіх п’яти картин. У першій картині вони знайомляться з 
маєтком-музеєм Аретея, уславленого лікаря Стародавнього Риму; в другій – спускаються в гробницю 
його дружини, святої Лівії Анцилли; у третій – повертаються "у сонячний вересневий день першої 
картини" [1: 468] і серед туристів зустрічають знаних у науковому світі політичних біженців, а також 
Аретея, якого райський птах переніс у ХХ століття; у четвертій – Вигнанці А. і Б. приводять 
пораненого Аретея в аптеку, щоб надати медичну допомогу, і знайомлять його з "двічі лауреатом 
Нобелівської премії" [1: 449], політичним емігрантом професором Моргенсом; у п’ятій картині, дія 
якої розгортається в готелі "ХХ століття", ці персонажі разом з Аретеєм стають свідками подій, котрі 
свого часу спричинили життєву трагедію Аретея – його, загрожуючи розправою, примушували 
отруїти дружину Цезаря, і тими ж самими засобами домагаються від професора Моргенса прикрити 
своїм підписом політичне вбивство – коло замкнулося. 

Однак функція Вигнанця А. і Вигнанця Б. у драмі не обмежується тим, щоб забезпечити рух 
сюжету: ці персонажі виконують ту роль, яку в драмах Б. Брехта відведено хору або історичному 
коментарю. Так, у першій картині вони читають й іронічно коментують путівник маєтка-музею 
Аретея. У такий спосіб не лише подаються відомості про Аретея, його таємниче зникнення в той час, 
як його дружину-християнку було спалено на вогнищі, але й створюється паралель між античним 
Римом і Європою ХХ століття. "Ми й гадки не маємо, що відчували люди минувшини, коли їх 
спалювали на вогнищах, так само, як і людям прийдешнього важко буде уявити, що ми відчуваємо, 
згоряючи на вогнищах сьогодення", – каже Вигнанець А. [1: 435]. Із їхнього діалогу випливає, що 
політика як "отруювала", так і отруює людей, у тому числі й митців – їх основним жанром став 
позбавлений художності памфлет; футбол – "рев натовпу",  який уподібнюється до реву натовпу 
римського звіринцю, коли "сто тисяч маніяків… ревуть від захоплення, споглядаючи, як леви 
роздирають людей живцем", а інші байдуже спостерігають усі безчинства; галас футбольного матчу 
"переростає у шаленство політичного мітингу", і шанси залишитися живими "серед звірів, які й нас 
примушують бути звірами", лишаються мінімальними [1: 437-438]. Герої з гіркотою констатують, що 
незважаючи на прогрес, людина не змінилася, бо "важливим є не те, що ми розмовляємо по телефону, 
а те, що нашими вустами, як і раніше, говорить горила", тому що "сокира ката як категоричний 
імператив застосовується в усі часи" [1: 440-441]. Розмірковуючи над тим, якою ціною Аретей здобув 
славу й багатство, герої драми, котрі осмислюють сучасне через призму минулого й навпаки, ставлять 
питання про те, як вченому протистояти глупоті й варварству в усіх його проявах, зберегти людську 
гідність. В експозиції драми автор ставить універсальні проблеми, що стануть предметом міркувань 
героїв у наступних картинах: історичної правди й брехні, байдужості, бездуховності, права сили, 
фетишизації, людської совісті та гідності, призначення науки й людини, її вибору. 

Інтелектуалізм драми виявляє себе на трьох рівнях: змістовому (проблемно-тематичному), 
композиційному й текстуальному. У першому рівні реалізовано погляди письменника на розвиток 
людства й на природу людини. Філософія історії М. Крлежи нагадує погляди авторів історико-
філософських романів Л. Фейхтвангера й  Г. Манна, котрі вважали, що в основі розвитку людства – 
одвічна боротьба між розумом і глупотою, цивілізацією і варварством; в їхній інтерпретації фашизм є 
однією з форм варварства, що зумовлена реаліями ХХ століття. Подібно до Л. Фейхтвангера, 
М. Крлежа розглядає глупоту – "Велике Безголове Щось" [2: 38], "всемогутню силу" [1: 503] як 
іманентну властивість людської природи, що унеможливлює історичний поступ людства. У свою 
чергу, розуміння людини як "політичної тварини", а політики – як "боротьби зі звіром, котрий сидить 
у людині" [1: 500], асоціюється з концепцією людини В. Голдінга, реалізованою в його романах-
притчах і передусім у романі "Володар мух". 
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Другий рівень – композиційний. На відміну від Б. Брехта, автора "Галілео Галілея", М. Крлежа 
будує свій твір не за параболою, а на художньому прийомі зіставлення двох різних епох, який 
зумовлює появу в драмі притчового, узагальненого плану (притаманного, в першу чергу драмі-
параболі) й забезпечує можливість пізнання універсального не в алюзивних, а міметичних формах. 
Крім того, він є засобом створення парадоксальної ситуації. Покладена в основу композиції драми, 
вона набуває першорядного значення для абсурдизації історії, бо людська природа потрактовується 
як така, що протягом цивілізаційного розвитку не зазнає змін і визначає абсурдну незмінність історії. 
У Аретея, який потрапив у ХХ століття, "під ногами шумлять потоки крові… стогнуть страдники 
двох тисячоліть" [1: 468]. Через глупоту людство нічому не може навчитися. Вільне поводження 
драматурга з історичними фактами надає змогу створити політичну атмосферу минулого й 
узагальнені образи тирана і вченого. Зіставлення різних, але внутрішньо споріднених подій, 
акцентування в образах героїв не індивідуального, а загальнолюдського, використання фантастичних 
ситуацій і образів, іронічно-парадоксальний діалог героїв є основними засобами створення ефекту 
очуження, необхідного автору для іронічно-парадоксального дослідження сучасності. Майстерне 
введення драматургом мотивів звіринцю, печери, крові, байдужості тощо, які трансформуються у 
всеохоплюючий – у традиції Е. Роттердамського – мотив глупоти, надає єдності дії багатопроблемної 
драми. Інтелектуалізації драми на рівні композиції сприяє також відкритий фінал, пов'язаний із 
розвитком мотиву людської руки. Після проголошення слави людській руці Моргенсом – останні 
слова тексту – репліка Вигнанця Б.: "Ви маєте рацію". Але є ще й уточнення до цього галенівського 
апокрифу, що належать Аретею: "І все ж цей вінець творіння – рука мавпи" [1: 529]. Відкритим 
фіналом драматург акцентує найважливішу проблему твору, вирішити яку має сам реципієнт. 

На третьому рівні – рівні тексту – інтелектуалізм виявляє себе у створенні інтелектуальної 
атмосфери ХХ століття, яка постає добою, що акумулювала всі цивілізаційні досягнення людства. Як 
і Т. Манн, автор роману "Доктор Фаустус", М. Крлежа вводить у драму численні імена світових діячів 
культури. В "Аретеї" лише в першій картині згадуються імена Цицерона, Горація, Тацита, Плутарха, 
Гіппократа, Цезаря, Данте, Еразма Роттердамського, Шопена, Дебюссі, Равеля, Генделя, Малера. 
Герої-інтелектуали у своїх діалогах-роздумах демонструють свою культурологічну й наукову 
обізнаність, вони посилаються на судження відомих істориків, філософів, учених-природознавців, 
полемізують із ними (як Аретей із вченням Галена), іронічно переосмислюють їх відомі вислови 
(Сенеки, Шекспіра, Канта), що надає додаткової глибини проблемам, які є предметом осмислення у 
творі. Парадоксальні судження героїв утілено в афористичній формі: "Сумління, як холера, – не 
більше, ніж інфекційна хвороба" [1: 434]; "Ми вибудували Храм миру, де горить вічний вогонь, але 
єдиним нашим ідеалом залишається війна" [1: 483]; "Європа пожирає своїх дітей, як м'ясо дикого 
кабана" [1 : 509] тощо. Інтелектуалізації тексту драми сприяє також цитування мовою оригіналу 
уривків із "Божественої комедії" Данте і "Фауста" Й.В. Гете. Цитування виконує різні функції, 
передусім воно є засобом створення ефекту очуження. Але водночас цитування у фіналі експозиції 
уривку "Божественої комедії" допомагає автору змоделювати фантастичну ситуацію подорожі героїв 
у часі в наступній картині драми й намітити мотив пекла, в який трансформуються мотиви звіринцю 
та печери. Іншу додаткову функцію виконує цитування уривку з "Фауста" з відомим рядком 
"Зупинися мить…" – так автор підкреслює велич створеної людським генієм цивілізації ХХ століття. 

Крім того, інтелектуалізації драми сприяє широке використання музики в останній, п’ятій, 
картині. Вона є не лише супроводом, тлом дії, але й бере участь у її творенні. П’яту симфонію 
Бетховена, яка доповнює атмосферу м’яких вечірніх сутінок, змінює звучання Ноктюрну до мінор 
Шопена. Драматург створює контраст між музикою Шопена й музичними радіопередачами з Лондона 
й Парижа після поразки Іспанської республіки й оголошення мобілізації – то є "заупокійна меса" і 
"рояль у борделі і вальси Штрауса" [1: 512]. Для Аретея, який полюбив Шопена, захоплюється 
Бетховеном і терпіти не може додекафонії Шенберга, музика – "поранений птах зі зламаними 
крилами, туга за простором, гіркота від того, що не можемо жити по-людськи, і все ж вона говорить 
про те, що ми можемо стати людьми" [1: 512-513]. Так музика допомагає автору розвивати мотиви 
злочинної легковажності та байдужості людства, його трагічної долі, а також оцінювати події, вона 
"нарівні зі словом виражає думку митця, слугує залученню глядача в процес осмислення того, що 
відбувається на сцені, стимулює активність глядача [3: 142]. 

Аналіз драми М. Крлежи "Аретей" дає змогу зробити висновок, що за своєю проблематикою та її 
інтерпретацією ця багатопроблемна драма співвідноситься з інтелектуальними творами видатних 
митців ХХ століття. Її інтелектуалізм виявляє себе на рівні змісту, композиції, тексту й музичного 
оформлення. Оригінальний прийом зіставлення двох віддалених у часі епох зумовлює притчовий 
план драми, однак на відміну від драми-параболи, в якій універсальне постає в алюзивній формі, в 
"Аретеї" універсальне пізнається в  гранично відвертій формі завдяки прямій паралелі між добою 
варварства і сучасністю. 
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Евченко А.В. Интеллектуальная драма М. Крлежи "Аретей, или Легенда о святой 
Анцилле, Райской птице". 

В статье рассматривается драма М. Крлежи "Аретей, или Легенда о святой Анцилле, Райской 
птице" в контексте интеллектуальной литературы 30-50 годов ХХ века, а также анализируются 
способы создания интеллектуализма в ней на уровне содержания (проблемно-тематическом), 

композиции и текста.  
 

Yevchenko A.V. Miroslav Krlezha’s Intellectual Drama "Aretheus, or Legend about Saint Ancilles, 
Paradise Bird". 

The article deals with M. Krlezha’s drama "Aretheus, or Legend about Saint Ancilles, Paradise Bird" 
within the context of ’30-50s of 20th century intellectual literature  intellectualism creation means on 

the content level (problem and subject), composition and text are also analysed. 
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ДРАМАТУРГІЯ Б. БРЕХТА І "МОНТАЖНЕ МИСЛЕННЯ" ХХ СТОРІЧЧЯ   

У статті проаналізовано специфічну змістовність активної монтажної композиції драми, яка в 
ХХ столітті почала витісняти замкнені подієві вузли. Основна увага зосереджена на драматургії 
Б. Брехта, адже драматургічні твори Брехта несуть у собі модель нового "універсального зв’язку 

світу", який здійснюється за законами монтажу. Така драматургія диктує й новий спосіб 
прочитання, й передбачає нового читача та глядача – носія "монтажного мислення".  

Традиційний театр і драма в ХХ столітті зазнають істотних змін, пов’язаних з тим, що концепція 
естетичного впливу ХІХ сторіччя (драматургія цілісної дії й герой, який організує та з’єднує цю дію) 
змінюється впровадженням монтажного мислення, яке апелює до "нового" глядача (не 
співпереживання, а аналітичне співставлення, збирання вистави воєдино) [1: 51]. Як відомо, термін 
"монтаж" в естетичному та культурологічному значенні перш за все мав розповсюдження в кіно. 
Сучасні мистецтвознавці стверджують, що "відкриття" монтажу та його формоутворюючої ролі в 
цьому масовому виді мистецтва не могло не призвести до пошуків прототипів в інших – більш 
традиційних – формах творчості [1; 2; 3; 4; 5]. Інтенсивне використання принципів монтажу, 
складний процес його перевірки й уточнення в дослідницькій практиці дають змогу виявити аспекти 
цього явища, що підлягають подальшому вивченню, а саме: своєрідність монтажу в драматургії, його 
естетична сутність та художня функція. Метою розвідки є аналіз принципів монтажу, як одного із 
способів суб’єктивного перетворення митцем реальної дійсності. Проблема, що нас цікавить, не 
обмежується лише загальними властивостями даного художнього феномену. Присутність його 
дається взнаки на різних рівнях (сюжетному, композиційному, образному). У драматургії Б. Брехта 
монтаж постає у всій своїй вагомості й конкретності художнього втілення дійсності. 

Екстраполяція монтажних принципів у сферу культури в самому широкому діапазоні – безумовна 
заслуга С. Ейзенштейна. Якщо монтаж – ключ до естетики одного з найпоширеніших у ХХ сторіччі 
видів мистецтва, то правомірно припустити, що він, нехай у прихованому стані, існував споконвіку та 
наповнював різноманітні твори. Крізь призму монтажного мислення все – від ієрогліфів та 
образотворчого мистецтва Сходу до віршів Пушкіна, реалістичних живописних полотен та прози 
Флобера і Діккенса – розкладалось на частини і з’єднувалось знову, що давало новий художній ефект. 
Переконливість цих, сьогодні класичних, аналізів, буквально відкривши очі на "монтажність" 
класики, не залишає сумнівів у цінності такого розширеного тлумачення [2: 24]. 

Як зазначав С. Ейзенштейн, основне завдання монтажу – зв’язно послідовний виклад теми, 
сюжету, дії, вчинків. Унаслідок зіставлення двох монтажних уривків вони стають більш подібні не на 
їх суму, а на результат множення. При цьому, що для С. Ейзенштейна дуже суттєво, "бажаний образ 
не дається, а виникає, народжується" [6: 163]. Таке виникнення образу створює абсолютно нові 
контакти з глядачем. У творчий процес залучаються його емоції та розум, адже "глядач не тільки 
бачить зображені елементи твору, він, як і автор, переживає динамічний процес виникнення та 
створення образу" [6: 165]. 

Отже, статус естетичної категорії монтаж отримує саме в кіно: рух кадрів одного за одним є 
суттєвим для фабули фільму, як для літературного тексту зміна епізодів. Монтажне порушення 
лінійності представляє інший вид співвідношення цих епізодів. Унаслідок дії цього співвідношення 
відбувається переакцентування, перерозподіл смислових валентностей (відтінення, збільшення, 
відсилання до інших художніх творів). Співрозташування кадрів породжує інше значення, смисл 
якого не дорівнює сумі смислів, що містяться в окремих кадрах. Розосередженість кадрів не порушує 
зв’язності тексту завдяки з’єднуванню просторово суміжних епізодів.  

Будучи гармонічним прийомом у кінематографі, монтаж увійшов у плоть сучасної культури, став 
одним із головних механізмів смислопородження. Адресат постмодерністських текстів – носій 
особливого типу сприйняття,  "монтажного мислення", виразні ознаки якого містяться в 
інтелектуальних пошуках 20-30-х років минулого сторіччя. 

В. Шкловський так охарактеризував підхід, що вкоренився в мистецтві ХХ століття: "Монтаж – це 
не тільки поєднання двох шматків. Треба пам’ятати під час монтажу його мету. Потрібен не просто 
монтаж, а далекий монтаж, бо ж він пов’язаний з несподіваним переосмисленням" [7: 61]. Монтажний 
план, фраза і навіть епізод – це частина цілого, яке добудовується у свідомості читача або глядача. 
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Але для цього частина повинна нести достатньо інформації, необхідної для добудування цілого. Саме 
закон Post pro Toto (частина замість цілого), за В. Шкловським, дає можливість створити образ, а не 
показувати його просто як факт або послідовність подій [7: 32]. 

Яскравими прикладами монтажної композиції є п’єси Б. Брехта. Він подолав ототожнення сюжету 
з подієвою канвою. Значущою для нього стала думка про розчленованість єдиного потоку дії, 
завершеність у собі епізодів, сцен, а також особливий порядок їх слідування. Драматург 
підкреслював, що динаміка зображуваного не повинна переважати в сучасній драмі, і зазначав, що в 
епічній драмі, на відміну від аристотелівської, попередня сцена не зумовлює наступну, кожна є 
незалежною, і головне, що лінійний розвиток подій поступається місцем монтажу [8: 38]. 

Сюжети п’єс "Трикопійчана опера",  "Матінка Кураж та її діти", "Кавказьке крейдяне коло" 
побудовані на складних комплексах несприятливих для кожного персонажу ситуацій, так що події 
стосуються різних аспектів життя людей. Брехтівські драматичні сюжети, позбавлені замкнутого 
подієвого вузла, не стають, одначе, ескізними й фрагментарними. Розробивши декілька рівноправних 
і незалежних одна від одної ліній дії, Брехт, проте, зумів зробити сюжети своїх п’єс внутрішньо 
єдиними, монолітними та цілісними. Він побудував їх на глибоко продуманих, багатозначних 
зіставленнях персонажів, подій, сценічних епізодів, реплік. Ці зіставлення дуже різнопланові й 
ведуться як по схожості, так і по контрасту. Будучи власне композиційним ефектом, вони створюють 
у читача й глядача відчуття єдності твору. 

На перший план у п’єсах Брехта висуваються сцени-ансамблі, в яких на рівних правах бере участь 
значна кількість дійових осіб. І цим одночасним перебуванням на сцені персонажів, кожен із яких 
живе своєю долею, почуттями та думками, що стосуються лише його, досягається своєрідний 
художній ефект. Висловлювання дійових осіб, які інколи здаються випадковими, розкиданими 
хаотично й безладно, багатозначно зіставляються одне з одним. 

При цьому внутрішній стан різних персонажів п’єс Брехта в кожний окремий момент має єдиний 
емоціональний смисл. Ті чи інші сцени або навіть цілі акти забарвлюються певним настроєм, який 
створюється схожими переживаннями декількох героїв, а також пейзажем, подробицями побуту, 
звуками тощо.  

Досвід Брехта-драматурга, який відкинув традиційну сюжетну єдність, як бачимо, не тільки не 
порушує, але й по-новому підтверджує уявлення, що склалося здавна: єдність ідеї твору повинна 
втілитися в єдності його сюжетно-композиційної форми. Зовнішньо роз’єднані лінії дії мають 
смислову спільність, і завдяки цьому сюжети, навіть за відсутності єдиного вузла подій, стають 
завершеними і цілісними.  Зіткнення різнорідних начал здійснюється в сюжетній структурі творів 
Брехта й шляхом співрозташування в одному й тому ж тексті уривків різного жанрового, 
композиційного й стильового характеру, тобто з використанням рядоположення. 

В основному йдеться про сонги, тобто віршовано-музичні вставки, пісні, що переривають 
безпосередній розвиток п’єси і, таким чином, очужують дію. Якщо персонажі брехтівських п’єс, за 
всього його бажання уникнути натуралістичності в побудові діалогу, говорять усе ж таки сценічною 
мовою, тобто виступають від свого імені й так чи інакше беруть участь у діалозі, то сонги 
"переривають течію сценічного мовлення й виводять за межі цієї сценічної дії, вводячи елемент 
підкресленого узагальнення, рефлексії, інколи прямого звертання до публіки" [9: 57]. 

Сонги  коментують дію, кидають додаткове світло на образи, часто бувають ключем до основної 
драматичної концепції п’єси. Руйнування органічної безперервності дії посилюється тим, що й без 
того розрізнені епізоди перериваються виконанням сонгів. Він ніби "розвалює" сюжет і цим "вбиває" 
сценічну ілюзію. Але парадокс сонгу полягає в тому, що ніби "розвалюючи" сюжет, він водночас, як 
визначальний лейтмотив драми, "цементує" окремі епізоди в певну цілісність. І цілісність така 
досягається перш за все завдяки єдності думки, яка приваблює до себе увагу, змушує замислитися над 
головним, обминаючи деталі. 

У сонгу даються взнаки невідомі моральні якості драматичного героя та його приховані душевні 
резерви; їм не дано з’явитись у вузьких рамках існуючих житейських відносин – у попередньо 
встановлених межах сюжету. Поллі Пічум ("Трикопійчана опера") на своєму весіллі співає баладу про 
піратку Дженні. За діями Поллі, здійснюваними у відповідності до сюжету п’єси, важко припустити, 
що в її душі живуть такі загрозливі, криваві видіння. Балада про Дженні-піратку змушує по-новому 
подивитися на Поллі Пічум – наречену бандита. Поллі співа від свого імені й не від свого. 
Драматичний герой у сонгу не дорівнює самому собі. 

У сонгу здійснюється вертикальний монтаж – найвища, як вважав Ейзенштейн, стадія монтажу [6: 
98]. І якщо в загальному русі п’єси монтажний принцип здійснюється в часі через серію 
відокремлених епізодів, які йдуть один за одним, то в сонгах розділені елементи сприймаються 
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одночасно, як звучання інструментів-суперників у джазовому оркестрі чи симультанна декорація в 
містеріальному театрі. 

Прагнучи до створення величезної напруженості й найбільшої внутрішньої концентрації в своїх 
творах у межах точно відмежованого сценічного світу, Брехт створює й зовнішню напруженість 
шляхом "рваної" побудови сюжету, включення сонгів і хорів, взагалі шляхом подолання органічності 
сценічного світу, його підриву. По-новаторськи насичуючи свою драматургію рухом думки, 
"сюжетно значущим інтелектуальним діалогом і соціально значущим аналітичним сюжетом", Брехт 
підриває замкненість сценічної дії та створює драму, побудовану на монтажі контрастуючих 
компонентів тексту й на оголенні умовності театральної дії [9: 67]. 

Життєвість сюжетно-композиційних концепцій "брехтівського типу" можна пояснити перш за все 
тим, що вони дають автору широкі можливості синтезуючого висвітлення явищ дійсності. Внутрішня, 
власне композиційна єдність твору активізує асоціативність думки читачів та глядачів, адже 
справжній смисл сюжету не завжди розкривається легко. Дуже часто, як у картинах Брейгеля, його 
суть лежить на відстані від центру композиції. До нього ведуть обхідні шляхи.  

За Брехтом, функція сюжету полягає не тільки в експозиції душевного життя персонажів і 
підготовки пізнання художніх образів таким способом. Він призначений для того, щоб дати глядачам 
ключ до подій, щоб показати їм, яким чином у світі відбуваються зміни, або ж чому такі зміни не 
відбуваються. Брехт не визнавав ненавмисний сюжет, він висловлювався за те, щоб "окремі події 
були так пов’язані між собою, що в очі кидалися б усі вузли" [10: 135]. Отже, драматургія Б. Брехта, 
яка відкриває своїми прийомами нову епоху в розвитку літератури, диктує й новий спосіб 
прочитання, передбачає нового читача й глядача – носія монтажного мислення, здатного побачити 
дискретність одиниць, а потім здійснити операцію монтажного співрозташування, оскільки саме в ній 
вони отримують свою осмисленість, створюють особливий тип художньої цілісності, яка досягається 
через монтаж. 

Творчість Брехта переконує, що традиційна єдність дії в драмі не обов’язкова, що існують два 
типи сюжетно-композиційної єдності драматичних творів. Перший тип єдності ґрунтується на 
замкнутому вузлі подій, які знаходяться в причинно-наслідкових зв’язках між собою. Другий тип 
єдності створюється емоційно-смисловими зіставленнями долей, характерів, подій, висловлювань, 
деталей. Тут художнє мислення автора втілюється в активній, багато в чому незалежній від дії, що 
розвивається, монтажній композиції [4: 142]. 

Елементи єдності емоційно-смислового й власне композиційного виникали в історії драми 
неодноразово. Відхилення від аристотелевського канону Шекспіра, Пушкіна, Островського були 
кроками в бік "монтажної" єдності драми, яка в якості сформованого художнього принципу має місце 
в п’єсах Брехта. Цей принцип відбивається й в самій ідеї епічної драми як драми, що поєднує різні 
стихії мистецтва. При цьому слід зазначити, що відхід драми ХХ століття від традиційної замкненості 
дії та зовнішніх зчеплень між подіями не знаменує послаблення її сюжетно-композиційної єдності. Ця 
єдність стає більш змістовною, більш відповідною художньому мисленню драматурга. Літературний 
текст, звільнившись від влади єдиної зовнішньої дії, насичується  живою грою думки драматурга: 
багаточисельними смисловими паралелями й контрастами, найрізноманітнішими зближеннями, 
вставками, аналогіями, варіаціями, повторами, які відіграють часом роль лейтмотивів. 

Так окреслюється специфічна змістовність активної монтажної композиції драми, яка у ХХ 
столітті почала витісняти замкнені подієві вузли. Ця нова форма відповідає художньому мисленню, 
яке поєднує явища, що не мають одне з одним безпосередніх контактів. Загальне призначення такої 
монтажної композиції в Брехта – це "непряме роз’яснення смислу зображуваних подій, характеру 
художніх образів", тобто роз’яснення суті всього того, що показане в драмі, причому таке 
роз’яснення, яке подається в максимально напруженій, динамічній формі [10: 94].  
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Матеріал надійшов до редакції 20.11.2006 р.  

Соколовская С.Ф. Драматургия Б. Брехта и" монтажное мышление" ХХ века. 

В статье проанализирована специфическая содержательность активной монтажной композиции 
драмы, которая в ХХ веке начала вытеснять замкнутые событийные узлы. Основное внимание 
сконцентрировано на драматургии Б. Брехта, поскольку драматургические произведения Брехта 
несут в себе модель новой "универсальной связи мира", который осуществляется по законам 

монтажа. Такая драматургия диктует и новый способ прочтения, и предполагает нового читателя 
и зрителя – носителя "монтажного мышления". 

Sokolovska S.F. B. Brecht’s drama and "montage thinking" of the 20th century. 

The article deals with the specific content of the active montage drama composition, which in the 20th 
century began to displace closed concentration of events. The attention is focused on B. Brecht’s drama, as 

Brecht’s plays contain the model of new "universal world connection", which is realized according to 
montage rules. Such drama demands a new way of perception as well as another kind of the audience – the 

bearer of "montage thinking".
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УДК 821.161.1’04-2 
З.М. Ржевська, 

старший викладач 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка ) 

ЛОМОНОСОВ ЯК ДРАМАТУРГ (НА МАТЕРІАЛІ ТРАГЕДІЇ "ТАМІРА І СЕЛІМ") 

У статті визначається роль Ломоносова в розвитку російської класицистичної драматургії, 
утвердженні жанру трагедії на російській сцені. Аналізується перша трагедія Ломоносова "Таміра і 
Селім".  Розглядаються тематика й проблематика п’єси, сюжет, особливості конфлікту, образи,  

оригінальність відображення історичного минулого, слідування європейській традиції й 
новаторство Ломоносова-драматурга. 

М.В. Ломоносов відомий як геніальний вчений, реформатор російської літературної мови, 
віршування, творець жанру оди в російській літературі, талановитий оратор. Проте він є автором двох 
трагедій – "Таміра і Селім" (1750 р.) та "Демофонт" (1751 р.). Про драматургічну діяльність великого 
поета згадують майже всі дослідники його творчості: Гуковський Г.О., Морозов О.А., Западов О.В., 
Кудрявцев Б.Б., Серман І.З., Орлов П.О., Берков П.Н., Стеннік Ю.В. тощо. Але увагу вчених 
зосереджено не на аналізі трагедій в цілому, а лише на деяких окремих питаннях: історія створення, 
джерела, своєрідність відтворення минулого, особливості конфлікту, виділення певних рис характеру 
персонажів тощо. 

Мета статті – дати цілісний аналіз трагедії "Таміра і Селім", визначити її місце в російській 
драматургії епохи класицизму. 

Цікаво, що п’єса була написана за наказом імператриці. У журналі Канцелярії Академії з’явився 
запис: "Сего числа (29 сентября 1750 г.) Академии Наук господин Президент объявил именной Ее 
Императорского Величества изустный указ, коим ему г. Президенту повелено: профессорам 
Тредиаковскому и Ломоносову сочинить по трагедии" [1: 68]. 

Всього за місяць трагедію "Таміра і Селім" було завершено. Трагедія "Демофонт" стала другою й 
останньою в драматургічному доробку письменника. П’єси Ломоносова не є значним досягненням 
автора на відміну від його поетичної спадщини. Але це були перші кроки російської класицистичної 
драматургії, які визначали особливості розвитку трагедії на російському  ґрунті. До імператорського 
розпорядження єдиним творцем цього жанру в російській літературі був  Сумароков. При дворі 
панував французький та італійський репертуар. 

На відміну від французьких класицистів, Ломоносов, як і Сумароков, звертається до вітчизняної 
тематики. У п’єсі висвітлено одну з найважливіших історичних подій – Куликовську битву (1380 рік), 
яка поклала початок звільненню Русі від татарського ярма. Розгром Мамая на сцені не показаний. Про 
те, що сталося на полі бою, глядач дізнається з розмов та розповідей персонажів трагедії. 
Оригінальним є рішення Ломоносова зробити місцем дії твору Кримське царство, а героями –  
спільників Мамая, тобто ворогів Русі. 

В основі трагедії – подвійний конфлікт: на першому плані – традиційний любовний трикутник, на  
другому – боротьба Дмитра Донського з Мамаєм. Перемога московського князя визначає й долю 
кохання дочки кримського царя Таміри. 

Згідно з правилами піїтики, трагедія відкривається "кратким изъяснением", у якому 
повідомляється, про що йдеться в п’єсі. Обставини смерті Мамая різні літописні джерела описують 
по-різному. Ломоносов відтворив те, що здавалося йому найбільш вірогідним. 

Любовний трикутник об’єднує трьох героїв: Таміру, Мамая й Селіма. Батько Таміри, не 
сумніваючись у перемозі Мамая, пообіцяв йому руку дочки. Брат Таміри Нарсім із невеликим 
військом посланий на допомогу Мамаєві. Саме в цей час багдадський царевич Селім, за повелінням 
свого батька, переслідує кримських морських розбійників, які  грабували багдадське купецтво. Він 
взяв в осаду порт Кафу (нині – Феодосія). У кримського царя Мумета не вистачало сил опиратися 
Селімові, тому він випросив перемир’я, сподіваючись за цей час дочекатися повернення Нарсіма.  

Подальша дія відбувається в перший день після перемир’я в царському палаці. 
Селім і Таміра покохали одне одного. Але Мумет дав слово Мамаєві, який невдовзі з’являється у 

Кафі й розповідає про свою "велику перемогу". Він намагається прискорити весілля. Здається, нічого 
вже змінитися не може. Таміра робить відчайдушну спробу втекти до Селіма, але її зупиняють. Селім 
вступає у двобій з Мамаєм, якому допомагають татарські мурзи. Лише поява Нарсіма рятує 
багдадського царевича, Мамай гине. Стає відомою правда про Куликовську битву. Перепон для 
шлюбу Таміри й Селіма більше не існує. 

Сюжет трагедії нескладний, але охоплює досить багато різних життєвих явищ. Ломоносова завжди 
хвилювали проблеми війни і миру – "возлюбленной тишины". Війна – це завжди руйнування, 
кровопролиття, смерть. Страждання випадають не тільки на долю тих, хто захищає свої права на 
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свободу, але й на долю загарбників. Ситуація, що складається в Кримському царстві, яскраво про це 
свідчить. Але найбільші випробування випадають на долю простих людей. Держава,  яка завжди  в 
центрі уваги письменників-класицистів, не може досягти справжньої могутності й розквіту за рахунок 
війни. Протиставлення війни й миру прослідковується протягом всієї п’єси: "любезна тишина" – 
"военная непогода", "желанный мир" – "военная гроза", "надежное спокойство" – "неустройство" 
тощо. 

Війна порівнюється з грізними явищами природи. На мешканців Кафи направлено "тучу стрел". 
Селім порівнюється з орлом, який "... с высоты на агньца хочет пасть" [2: 354]. Декілька разів 
повторюються слова "жах", "жахливий". 

Цар Мумет, ледь звільнившись від осади, не робить необхідних висновків. Психологія кримського 
володаря – це психологія завойовника. Він радіє брехливій звістці про поразку россів і захоплено 
передає розповідь гінця про страшні руйнування, що приніс Мамай "Росской стране". Ця картина 
уподібнюється великому стихійному лихові. 

Проблеми війни й миру невіддільні від проблеми влади. Брат Мумета Надір не поділяє захоплення 
царя перемогами Мамая. Він переконаний, що загарбницька політика не несе нічого позитивного 
людству, а насильницька влада є тимчасовою. На його думку, саме  "Несытая алчба имения и власти" 
[2: 394] приводить до кривавих воєн, наслідком яких є знищення культурних цінностей: 

Где были созданы всходящи к небу храмы 
И стены, труд веков и многих тысяч пот, 
Там видны лишь одни развалины и ямы… [2: 394]. 
Перелічені проблеми  були дуже актуальними на початку 50-х років ХVIII ст., коли Європа 

напружено готувалася до війни, яку згодом буде названо Семилітньою.  
Своєрідного характеру набуває в Ломоносова традиційна для класицистичної трагедії боротьба 

між обов’язком і пристрастю. Нормативний позитивний герой завжди надає перевагу обов’язку, 
негативний – пристрасті. Позитивні герої "Таміри і Селіма" підкоряються почуттям, але саме це й 
виявляє їх найкращі риси: волелюбність, чесність, щирість, людяність, уміння дружити й кохати. Це 
відбувається тому, що їх вчинки, продиктовані почуттям, не є зрадою обов’язку. Навпаки, це 
перемога добра над злом. Кохання Таміри й Селіма припиняє ворожнечу між двома царствами. 
Дружба Селіма й Нарсіма допомагає знищити страшного й небезпечного ворога – Мамая. Наприкінці 
твору стає зрозумілим, що Мумет більше не буде ворогом Русі. 

Найпривабливішим образом трагедії є Таміра. Вона любляча й турботлива дочка й сестра. Їй 
також притаманне глибоке патріотичне почуття. Зрозумівши, що кохає Селіма, тобто ворога, Таміра 
переживає докори сумління: "Коль тяжко мучусь я!... Преступница отцу, преступница закона! " [2: 
359]. Ще  більших мук завдає звістка про те, що батько вже вибрав їй нареченого. Вона інтуїтивно 
відчуває підступність Мамая: "Кичливому ни в чем Мамаю я не верю…" [2: 361]. 

Царівна заздрить простим людям, які вільні любити за покликом серця: 
Коль счастлива была б, коль счастлива Тамира! 
Когда б с ней был Селим в одном лугу пастух: 
Не злато, не венцы, не царская порфира, 
Но верная б любовь соединила двух [2: 366-367]. 
Після освідчення Селіма Таміра вже не вагається. Прийняте рішення остаточне: 
К неистовому я не преклонюсь Мамаю. 
Пусть весь свет победит, не победит меня [2: 374]. 
Вона сміливо кидає виклик Мамаєві, не приховуючи, що кохає іншого, називаючи шлюб з 

нелюбом полоном. Монолог Таміри наприкінці ІІІ дії (явище 8) – останній вияв боротьби в душі 
героїні обов’язку й почуття. Зважитися на втечу з рідної домівки непросто. Але пристрасть, що 
полонила усе єство, бере верх. Емоційну напругу душевного стану Таміри передають її мольби, 
звернені до долі ("О промысл! о судьба! слезами умягчитесь! "), до сил природи ("О небо! о земля!, о 
ветры! о моря! ") [2: 391]. Після кожного слова – знак оклику! Останні слова адресовані вітчизні: 
"Прости, дражайшее отечество, прости! " [2: 392]. 

Спроба втекти не вдалася. Заїсан, візир Муметів, повернув царівну. Але Таміра не збирається 
здаватися, коритися несправедливим вимогам батька. Щире кохання виявляє її сильну волю, 
рішучість, здатність чинити опір долі, твердість характеру. Дізнавшись, що Селім загинув, вона не 
допускає й думки про шлюб з Мамаєм. Кохання продиктувало інший вибір: 

Но ныне не хочу и в смерти разлучиться: 
Ты умер для меня; я следую тебе [2: 411]. 
Саме в той момент, коли Таміра хоче заколотися, з’являється Селім і рятує кохану. 
Таміру можна назвати ідеальною героїнею. Вона не має негативних рис. А її відповідальне 

рішення втекти до коханого – справжній виклик усталеним суспільним нормам, законам 
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магометанського світу. За таку сміливість критики докоряли Ломоносову ще й у ХІХ ст., вважаючи 
втечу Таміри зайвою й непристойною [3: 214].  

Своє серце царівна віддала гідному юнакові. Як слушно зауважує  Западов, найкращою якістю 
Селіма, на погляд Ломоносова, є його просвітницький розум: "... жодному з російських письменників 
ХVІІІ ст. не спадало на думку вказувати на ступінь освіченості своїх персонажів, але ж вони не були 
Ломоносовими!" [3: 214]. Саме освіченістю обумовлені позитивні риси багдадського царевича: 
героїзм, сміливість, мужність, здатність приймати самостійні рішення, відданість у дружбі й коханні. 

Виконуючи повеління батька, Селім не отримує насолоди від жорстокої війни. Зачарований 
прекрасною Тамірою, він недовго вагається, приймаючи рішення припинити бійню. Герой  цінує 
дружні стосунки з Нарсімом та Надіром. Знайомство з ними відбулося в Індії, де всі троє  пізнавали 
науки. Він не звик говорити про почуття, тому що вчився іншому: "Иметь недвижим дух и бегать от 
любви…" [2: 368]. Але тепер сумлінний учень індійських філософів не намагається уникнути 
кохання. Освідчення Селіма Тамірі підкупає граничною щирістю, пристрасністю, неабиякою 
сміливістю й рішучістю. Мужній воїн не принижується, ставши перед коханою на коліна. Це ще раз 
свідчить про велику силу його почуття: 

Ты видишь пред собой, прекрасная царевна, 
Тобой плененного презрителя любви; 
Тобой мне будет жизнь блаженна иль плачевна, 
Коль хочешь, оживи, коль хочешь, умертви [2: 371]. 
Юнак переконався в тому, що кохання є взаємним. Водночас царівна сповіщає й про волю 

Мумета. Але тепер Селім повний рішучості йти до кінця, визначаючи для себе лише два шляхи: 
"Умру, или с тобой в триумфе возвращусь" [2: 373]. Дізнавшись про появу Мамая, він вступає з ним у 
двобій. Шляхетний і чесний, царевич не скористався падінням ворога. Контрастно поводить себе 
Мамай, покликавши на допомогу своїх приспішників.  

Трагедія класицизму осуджує й карає порок, винагороджуючи доброчесність. Тому й небеса 
прихильні до закоханих. Нарсім приходить на допомогу Селімові й розправляється з Мамаєм, 
одночасно помстившись і за його підлу зраду. 

Нарсім, улюблений брат Таміри, має багато спільного з Селімом. Він освічена людина, мужній 
воїн, вірний друг. Нарсім з'являється лише наприкінці твору, але про нього весь час згадують інші 
герої. Він поїхав із невеликим військом на допомогу Мамаєві. Рідні хвилюються, нетерпляче 
очікуючи його повернення. Ці нагадування не дають забути про основну подію, якій присвячена 
п’єса, – Куликовську битву. Дію винесено за лаштунки сцени, але Нарсім розповідає про перемогу 
російського війська дуже детально. При цьому його розповідь носить оціночний характер. Поразку  
Мамая, підлого, брехливого, підступного, юнак вважає справедливою. Доля прихильна до тих, хто 
стоїть за правду й свободу: 

Я кверьху смутные возвел свои глаза, 
Тогда над росскими полками отворились 
И ясный свет на них спустили небеса. 
Ударил гром на нас, по оных поборая. 
И подал знак, что бог на помощь им идет! [2: 416]. 
Саме просвітницький розум допомагає Нарсімові об’єктивно описати важливу історичну подію й 

зробити правильні висновки. 
Домінуючий принцип класицизму – принцип державності – знаходить у п’єсі типово 

ломоносівське втілення: "Не усвідомлення своїх обов’язків перед державою... як засіб боротьби з 
пристрастями, а наука й просвітництво... " [3: 215]. 

Близьким до Селіма й Нарсіма є й брат Муметів Надір. Його можна вважати рупором ідей самого 
автора. В його вуста Ломоносов вкладає цікаві думки про обов’язки людини – громадянина, про 
тиранію, про право людини на кохання тощо. Промови Надіра пронизані співчуттям до простих 
людей, турботою про долю людства. Саме він відкриває Муметові очі на варварство й жорстокість 
Мамая, наголошуючи на тому, що спустошувальні походи останнього вічно тривати не можуть. Надір 
переконаний: Русь все одно переможе. Підтвердженням є славні сторінки історії: 

На плач, на шум, на дым со всех сторон стекутся; 
Рассыпанных враждой сберет последний страх. 
Какою силою в единстве облекутся, 
Владимир нам пример и храбрый Мономах [2: 377]. 
Отже, усі позитивні герої "Таміри і Селіма" не настроєні вороже проти Русі. Ломоносов вважає 

можливими добрі стосунки між людьми, незалежно від віросповідання. 
Контрастним негативним образом виступає Мамай. Це варвар, людиноненависник, деспот, 

людина без жодних моральних принципів. Він хизується своїм походженням, вважає себе володарем 
світу, не припускає непокірності з будь-якого боку. Його не цікавлять державні інтереси, а лише 
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власна вигода. Зброя Мамая – підлість, підступність, брехня, жорстокість. Він тривалий час веде 
спустошувальні війни, сіючи всюди смерть, але сам не наділений ні мужністю, ні хоробрістю, ні 
відвагою. Навпаки, Мамай непомірно трусливий. У ньому зосередилися найогидніші якості. 

Що ж до Мумета, царя кримського, це постать неоднозначна. Він володар, деспот, вчинками якого 
керує жага влади й могутності. Саме тому Мумет стає спільником Мамая й хоче видати за нього 
дочку, не враховуючи її власних бажань. Однак, дізнавшись про кохання Таміри й Селіма, Мумет  
починає сумніватися: "Но как я кровь свою тиранствовать  могу? " [2: 376]. Але це  триває недовго. 
Вісник приносить радісну звістку про "перемогу" Мамая, цар більше не вагається: 

Мамаю небеса Тамиру поручают, 
И слово данное сама судьба крепит [2: 379]. 
Він відмовляє Селімові, погрожує непокірливій Тамірі, замикає в темницю вірну Клеону. Однак не 

Мумет  визначає долі закоханих, а обставини. Боги виявляються милосерднішими й справедливішими 
за батька. Повертається Нарсім  та оповідає правду про Куликовську битву й зраду Мамая. І Мумет 
сам веде Селіма й Таміру до вівтаря, прощає Клеону. Саме в його вуста вкладено моралізаторський 
висновок трагедії. Цар здатний визнати свої помилки: 

Я с небом и с судьбой и с вами соглашаюсь, 
Исполню, что велит любовь и красота. 
Я счастием своим и вашим утешаюсь! 
Живи в веселии, любезная чета [2: 418]. 
Зображуючи  правителя Кримського царства, Ломоносов порушує канони класицизму. Можливо, 

таке обережне змалювання царя пояснюється тим, що автор намагався обійти гострі кути, щоб 
уникнути незадоволеності імператриці. Така постановка теми правителя проводить вагому межу між 
трагедіями Ломоносова й Сумарокова. 

Привертає увагу ще один образ. Це мамка Таміри Клеона. На думку дослідників, у її образі 
яскраво проглядаються риси російських кріпосних жінок. Невільно напрошується паралель між 
Клеоною й нянею Тетяни: "Таміра, звичайно, не Тетяна Ларіна, але уважному окові видно, що між 
мамкою Клеоною... й нянею Тетяни в основі характеру великих відмінностей немає. І те, що 
Ломоносов у своїй першій трагедії приводить нам невільно на пам’ять Пушкіна, говорить про його 
художній талант" [3: 213]. 

Головне місце в п’єсі відводиться монологам героїв, які є не лише засобом їх характеристики, 
розкриття  внутрішнього світу, відтворення прагнень, переживань і почуттів персонажів. Монологи 
виконують й інформативну функцію. З них глядач дізнається про те, що відбувається за стінами 
царського палацу, що передувало початку дії, показаної на сцені, отримує деякі відомості з минулого 
окремих діючих осіб тощо. Часто роздуми героїв про особисте щастя перетворюються на міркування 
про сенс людського життя взагалі, що надає п’єсі філософського характеру. 

Цікаво, що на особливостях релігійних вірувань магометан у трагедії увагу не закцентовано. 
Поведінка героїв, їх вчинки зумовлені загальнолюдськими прагненнями й устремліннями, не 
залежними від віросповідання. Таке ставлення до релігії було притаманне багатьом представникам 
дворянської інтелігенції ХVIII ст., починає з’являтися тип "вільнодумця", який виступає проти 
релігійних установ. "Ломоносов руйнує церковні уявлення про життя. Всім розвитком дії він показує, 
що хоча люди власні бажання й вчинки приписують волі потойбічної сили – долі, насправді все, що 
відбувається з людиною, є справа людських же рук" [4: 101]. У "Тамірі і Селімі" перемагають активні 
герої, які власними вчинками рішуче захищають своє право на щастя. Перемога Русі також є 
результатом єднання, організованого опору сильному ворогу.  

Спірною, на наш погляд, є думка Западова про те, що саме домінування героїв-магометан, серед 
яких – головні позитивні персонажі, стало причиною недовготривалого  сценічного життя п’єси [3: 
210]. Трагедія ставила загальнолюдські проблеми, зображувала переживання й почуття, близькі 
кожній людині, акцентувала увагу на тому, що об’єднує, а не роз’єднує людей. Окрім того, вже 
досить багато часу пройшло з часів татаро-монгольщини, щоб покоління ХVIII ст. сприймало 
магометан як заклятих ворогів. 

Трагедія "Таміра і Селім" в цілому класицистичний твір. Але прагнення автора до правдивого 
відтворення дійсності, неоднобічного змалювання характерів, розкриття істинних причин учинків 
людей, намагання зробити зображуване природним  і зрозумілим пояснює ті відхилення від норм 
класицистичного мистецтва, про які мова вже йшла. Це позначилося й на стилі твору. Урочистість і 
піднесеність, що відповідає правилам класицизму, притаманна "Тамірі і Селіму". Але іноді 
відчуваються мотиви народної поезії, любовного романсу ХVIII ст., звучить жива розмовна мова, що 
порушує високий стиль трагедії, але наближує її до більш широкого кола читачів і глядачів. 

Отже, талановитий поет-новатор зробив новаторські кроки й в драматургії. Трагедії Ломоносова 
стали підтвердженням різнобічності його таланту. Їх не можна розглядати як цікаву, але не потрібну 
сьогодні літературну пам’ятку минулого. Проблеми, поставлені в них, не втратили своєї актуальності 
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в наш час: "... вустами своїх героїв Ломоносов-драматург говорить найчастіше... про вірність 
патріотичному обов’язку, про огиду до завойовницьких воєн, про твердість духу й про упокорення 
низьких пристрастей силою розуму" [3: 216]. 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

1. Кудрявцев Б.Б. Михаил Васильевич Ломоносов: Его жизнь и деятельность. – М. – Л.: Гос. изд-во техн.-
теорет. лит., 1950. – 112 с. 

2. Ломоносов М.В. Избранные произведения. – Л.: Советский писатель, 1990. – С. 353-418. 
3. Западов А. Отец русской поэзии. – М.: Советский писатель, 1961. – С. 208-222. 
4. Касаткина Е.А. Трагедия М.В. Ломоносова "Демофонт" // ХVIII  век. Сб.3. – М. – Л.: Изд-во АН СССР, 

1958. – С. 91-110. 
 
Матеріал надійшов до редакції 07.08.2006 р.  

Ржевская З.М. Ломоносов как драматург (на  материале трагедии "Тамира и Селим"). 

В статье определяется роль Ломоносова в развитии русской классицистической драматургии, 
утверждении жанра трагедии на российской сцене. Анализируется первая трагедия Ломоносова 

"Тамира и Селим". Рассматриваются тематика и проблематика пьесы, сюжет, особенности 
конфликта,  образы,  оригинальность отображения исторического прошлого,  следование 

европейской традиции и новаторство Ломоносова-драматурга. 

Rzhevska Z.M. Lomonosov as a Playwright (on the material of tragedy "Tamira and Selim"). 

The article determines Lomonosov’s role in the Russian classicistic dramatic works, the establishment of 
tragedy genre on the Russian stage. The first Lomonosov’s tragedy "Tamira and Selim" is analysed. The 
author also regards the subjects and problems of the play, its plot, the specific features of the conflict, 
images, the originality of historical past, European tradition imitation  and Lomonosow’s playwright 

innovation. 
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МАГІЧНИЙ "СКАРБ" "ЛІСОВОЇ ПІСНІ" ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

У статті зосереджено увагу на магічному реалізмі – найбільш радикальному художньому методі 
вторгнення і зміни домінуючих дискурсів. "Лісова пісня" –  форма нової драми, приклад боротьби 
домінуючого народницького й нового антинародницького (модерністського) дискурсу. Показується, 

що ця форма є магічно-реалістичною. Тому "Лісова пісня" – це магічний "скарб", закладений в 
народному житті, який дозволив створити справжній витвір мистецтва та будувати нову світову 

літературу. 

Більшість, якщо не всі літературознавці, пов’язують появу магічного реалізму з 
латиноамериканською традицією. Але магічний реалізм має своє коріння на загальній сцені світового 
модернізму й реалізму [1; 2]. Термін "магічний реалізм" (Magischer Realismus) був уведений Францем 
Ро в монографії "Постекспресіонізм, магічний реалізм: проблеми новітнього європейського 
живопису" (Nach-Expressionismus, Magischer Realismus: Probleme der neuesten Europäischen Malerei) 
(1925), який визначав нову тенденцію в європейському мистецтві. Хоча основною темою дослідження 
було образотворче мистецтво, Франц Ро здійснив загальний аналіз "магічного реалізму" в літературі. 
Завдяки цьому аналізу, були очевидні дві його вихідні літературні тенденції: перша пов’язана з 
раннім символістом Артюром Рембо, друга – з прихильником принципів натуралізму Емілем Золя. 

Починаючи з 1925, літературне суспільство прийняло термін Франца Ро. Для представників 
магічного реалізму було характерне ретельне опрацьовування побутових і пейзажних деталей. 
Одночасно з цим вони акцентували риси романтичного відчуження, прихованого символізму та 
символічного підтексту, вільнодумних політичних натяків, які створювалися в умовах посиленого 
цензурного гніту. В результаті цього початковий мотив твору стає сном наяву. 

Зі становленням та розвитком модернізму, як тенденції в літературі, магічний реалізм став одним з 
найбільш радикальних художніх методів. У термінах літературної критики магічний реалізм 
описується як добровільний акт відмови від центрального дискурсу, експериментування, що 
починається з реалізму й проходить через натуралізм до модернізму. 

У парадигмі магічного реалізму художник розглядався як носій магічної здатності "заклясти" 
реальність, додати їй – за допомогою творчих (інтерпретаційних) зусиль – ті або інші риси,  аж до 
таких, які зробили б її прийнятною для людини. Магічний реалізм дублює існуючу реальність, щоб 
створювати альтернативний світ, який виправляє так звану "існуючу реальність". Таким чином він 
виправляє помилки, від яких ця "реальність" залежить. Отже, магічний реалізм проявляє себе як 
прийом вторгнення й зміни домінуючих дискурсів. 

Становлення модернізму в український літературі відбувалося на зламі ХІХ та ХХ століть у 
боротьбі двох дискурсів: народницького, домінуючого на той час, й нового, антинародницького, який 
тільки-но народжувався й містив у собі потенціал модерністського дискурсу. У критиці зламу віків 
термін "народництво" використовувався як означення старої й побореної вже традиції української 
літератури. Народництво бачилося головним ворогом нового, тим несучасним, що гальмувало 
літературу. Відомий критик народництва Микола Євшан пов'язує з народництвом культурний 
утилітаризм, культ практичного розуму, спрямованого проти химер фантазії. Він підкреслює, що 
література, яка називалася народною, по суті, такою ніколи не була: "...наші народні письменники 
рідко коли наближувалися до народної душі, ходили напомацки і найбільше припадково надибали на 
скарби… Народної літератури ми, таким чином, не маємо. Нове покоління пішло хибним шляхом. 
Воно не на тому терені вело війну з українофілами, на якому її треба було вести. Як це треба робити, 
показала Кобилянська в "Землі", Коцюбинський у "Тінях забутих предків", Леся Українка в "Лісовій 
пісні"… Отже, нове покоління мало використати спочатку скарби, закладені в народному житті, а не 
будувати одразу нову літературу" [3:148]. 

Дійсно, стосовно української літератури можна навести яскравий приклад появи ознак магічного 
реалізму – драму-феєрію Лесі Українки "Лісова пісня" (1911 р.). Леся Українка розглядала саме драму 
головним жанром сучасного мистецтва, модерності. Вона була дуже нетерпима до національного 
імітаційного народницького театру, який, як підкреслювала Соломія Павличко, "дотепер офіційним 
літературним каноном відноситься до кращих надбань української культури" [3: 64]. Леся Українка 
вважала, що театр був найслабшим місцем української культури, з найбільш відсталою тематикою й 
поетикою, а тому рішуче вимагав радикальної зміни на прикладі європейської драми, особливо 
німецького драматурга Герхарда Гауптмана. Наприклад, у листі з Берліну до сестри вона пише: 
"Німці грають чудово, дуже типічно і вже так "народно", що нехай наші українські актори 
сховаються!" [4: 87]. 
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Драми Гауптмана зламу століть – разом з драмами Ібсена – були основою репертуару нового 
європейського театру та демонстрували конфлікт традиційної етики старшого покоління з 
прагматизмом молодих. Гауптман є одним із "законодавців" стильових шукань епохи та творцем 
"нової драми". Драми Гауптмана вражають надзвичайним різноманіттям поетичних засобів і 
художніх прийомів. Вони соціально і філософськи насичені, глибоко психологічні, рясніють 
символами, що додають приватним конфліктам характер узагальнення. 

Попередником "Лісової пісні" була символістська драма-казка (ein Marchendrama) "Затоплений 
дзвін" (1896 р.). У драмі синтезовані риси символізму, реалії німецької провінції й картини, 
народжені фантазією автора, фольклорні мотиви й елементи старонімецьких християнських міфів. 
Перед нами – два абсолютно чужих один одному світи, один з яких – населена обивателями "долина", 
інший – гори, населені казковими, фантастичними істотами. Мешканці гір – Водяний і Лісовик, стара 
мудра чаклунка Віттіха і юна золотоволоса фея Раутенделейн, гноми й ельфи – з презирством 
відносяться до "долини", до "людей-вовків", які завжди готові "світлу зіпсувати життя, запаскудити 
його". У драмі "Затоплений дзвін" присутня тема художника й мистецтва. Художником-творцем є 
ливарник дзвонів майстер Генріх. Генріх мріє про згоду частин із цілим, про гармонійність і 
завершеність, які і є прикметами "скарбу", дозволяють із "маси грубої", з "хаосу" народитися "формі", 
справжньому витвору мистецтва. Але він не може з'єднати, сплавити в своїй творчості обидва ці 
початки. Він і сам весь витканий із суперечностей: зухвалий і слабкий, честолюбний і щирий, гордий 
і жалюгідний. Метання між реальністю і мрією, "долиною" і "горами" закінчується смертю Генріха. 

Леся Українка назвала "Лісову пісню" драмою-феєрією, тому що в ній, як і в драмі Гауптмана, 
відбуваються незвичайні, неймовірні перетворення та поряд із людьми діють постаті, створені їхньою 
уявою. Авторка зазначала, що "Лісова пісня" з'явилася в результаті спогаду про дитинство, проведене 
на Волині, коли її навіки зачарував образ лісової русалки, мавки. А прототипами реальних образів у 
драмі були волинські селяни. У листі до А.Ю. Кримського в жовтні 1911 року Леся Українка пише: 
"Треба було в Єгипті вродитись, то, може, й був би лад, але ж найгірша помилка мого життя – се що я 
зросла у волинських лісах, решта все тільки логічні наслідки. А проте я не згадую лихом волинських 
лісів. Сього літа, згадавши про їх, написала "драму-феєрію" на честь їм, і вона дала мені багато 
радощів, хоч я й відхорувала за неї (без сього вже не йде!). Се, властиве, ein Marchendrama, по 
термінології Гауптмана (так він зве свій "Потоплений дзвін"), але я не знаю, як би се могло по-
нашому зватись. Чи Ви знаєте, що я дуже люблю казки і можу їх видумувати мільйони?" [5: 373]. 

У драмі природа, міфічні персонажі (Лісовик, Перелесник, "Той, що в скалі сидить", "Той, що 
греблі рве", Водяник, русалки та Мавка) є повноправними дійовими особами. Перед головним героєм 
п’єси Лукашем постає складне питання вибору між світами: духовним, творчим (любов до Мавки, яка 
високо цінує здатність людини до творчості), земним матеріальним (одруження з багатодітною 
вдовою Килиною). Поетичний світ високої духовності стикається з меркантильним світом. Під 
упливом матері Лукаш одружується з Килиною та втрачає абсолютно все: і любов, і вміння відчувати 
красу, милуватися нею, і здатність до творчості. І що дуже символічно: він навіть втрачає можливість 
грати на сопілці, чарівний звук якої в першій дії й пробудив кохання Мавки до нього.  

Хоча драма "Лісова пісня" має багато загальних рис, вона, на відміну від драми "Затоплений 
дзвін", є новаторською. Це підкреслює у статті Тамара Борисюк: "У прагненні авторки гармонізувати 
високі філософські проблеми й фантастику фольклорно-міфологічного світу – оригінальність задуму 
поетеси, її новаторство в розвитку жанру феєрії… В образі Гауптманового Генріха письменниця 
бачить неспроможність рішуче і назавжди порвати з буржуазною сім’єю, в полоні якої він 
перебуває… Обдарованість, що найяскравіше втілилась у Лукашеві, свідчить про можливості 
народного характеру. Душа прагне волі як свободи "природної" людини. У своєрідній міфологічній 
формі Леся Українка дала свою концепцію людини, детерміновану співвіднесенням реального і 
символічного. Ідейно-естетична позиція Лесі Українки розкривається в "Лісовій пісні" через 
світосприйняття дійсності й міфа" [6:17-18]. 

Новаторство "Лісової пісні" полягає в тому, що авторка йде далі натуралізму та символізму та 
переборює метання між реальністю й мрією. Своєю високою поезією Леся Українка як магією 
"заклинає" реальність, створюючи альтернативний світ. Цей світ узгоджує та єднає людину й 
природу, формує гармонійність і завершеність. Тому драма має оптимістичне закінчення – останній 
монолог Мавки – це пісня про невмирущість духовного, про вічність краси: 

О, не журися за тіло!  
Ясним вогнем засвітилось воно,  
чистим, палючим, як добре вино,  
вільними іскрами вгору злетіло. 

Легкий, пухкий попілець  
ляже, вернувшися, в рідну землицю,  
вкупі з водою там зростить вербицю, -  
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стане початком тоді мій кінець. 
Будуть приходити люди,  

вбогі й багаті, веселі й сумні,  
радощі й тугу нестимуть мені,  
їм промовляти душа моя буде.  

Я обізвуся до них  
шелестом тихим вербової гілки, 
голосом ніжним тонкої сопілки, 
смутними росами з вітів моїх. 

Я їм тоді проспіваю 
все, що колись ти для мене співав, 
ще як напровесні тут вигравав, 

мрії збираючи в гаю... 
Грай же, коханий, благаю! [7: 292] 

Таким чином, драма-феєрія "Лісова пісня" – глибоко філософський твір про взаємодію добра і зла, 
про боротьбу людини за вільне, красиве, духовно багате життя. Це гімн єднанню людини й природи. 
Визначаючи форму нової драми в незакінченій статті "Новітня суспільна драма" (1901 р.) Леся 
Українка пише: "…це форма драми настрою, символічно-реалістична…" [8: 250]. Продовжуючи її 
думку, можна ґрунтовно визначити драму "Лісова пісня" як магічно-реалістичну. Ця форма – 
магічний "скарб", закладений у народному житті, який дозволяє створити справжній витвір мистецтва 
та будувати нову світову літературу. Дмитро Чижевський пише: "Леся Українка закінчує історію 
українського реалізму в надзвичайно цінній формі, яка фактично виводить літературу далеко за межі 
реалізму, а українську літературу робить – уперше – літературою світовою. … В "Лісовій пісні" 
поєднується Гоголь з Гауптманом. … Вона вже почала свій власний шлях … і від поширення 
літературної мови переходила до поширення літературних форм у цілком новому напрямі" [9: 560].  
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Ячменева М.Н. Магическое "сокровище" "Лесной песни" Леси Украинки. 

В статье сосредоточенно внимание на магическом реализме –  наиболее радикальном 
художественном методе вторжения и изменения доминирующего дискурса. "Лесная песня" – форма 

новой драмы, пример борьбы доминирующего народнического и нового антинароднического 
(модернистского) дискурса. Показывается, что эта форма является магически-реалистичной. 
Потому "Лесная песня" – это магическое "сокровище", заложенное в народной жизни, которое 
позволило создать настоящее произведение искусства и строить новую мировую литературу. 

Yachmeneva М.М. Magic "treasure" of Lesya Ukrainka "Forest song".  

In the article concentrated attention on magic realism – most radical artistic method of encroachment and 
change of dominant discourses. The "Forest song" is the form of new drama, example of fight of dominant 

populist and new antipopulist (modernistic) discourse. It is shown, that this form is magically-realistic. That 
is why the "Forest song" is the magic "treasure" stopped up in folk life, which allowed to create the real work 

of art and build new world literature. 
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РОДО-ЖАНРОВА ПРИРОДА ЛІРИЧНОЇ ДРАМИ Я. МАМОНТОВА "ДІВЧИНА З АРФОЮ" 
(АСПЕКТИ МІСТИФІКАЦІЇ) 

У статті досліджується родо-жанрова специфіка ліричної драми Я. Мамонтова "Дівчина з арфою", 
у якій спостерігається невідповідність закладеної в  назву авторської прагматики і ознак поетики 

п’єси, що відбивають протилежний до ліричної драми дискурс. Це дозволяє говорити про 
містифікацію автором читача. 

Злам ХІХ – ХХ століть у драматургії й літературі в цілому – період гострої ідейної боротьби та 
художніх шукань. У драматургії це ще й час, коли відбуваються значні зміни й у самій структурі 
драматичного твору, утверджується в правах п’єса особливого типу, яка увійде в літературу під 
назвою "нова драма". Як зазначає Л. Борисова, ця назва не випадкова. "Нова драма" у багатьох 
відношеннях була запереченням старого, "аристотелівського театру" [1: 3]. З виникненням "нової 
драми" поширюються жанри соціальної, психологічної й інтелектуальної "драми ідей", які були 
надзвичайно продуктивними в драматургії ХХ ст. Засновником "нової драми" справедливо вважають 
Г. Ібсена, творця психологічної драми й філософської "драми ідей", найяскравішого представника 
драми "реального символізму", вплив якого позначився на українській драматургії цього періоду. 
Драматурги ХХ століття орієнтувались на символічну драму, ознаки якої чи не вперше в українській 
літературі визначив у статті "Драма живих символів" М. Вороний. Відомий критик і театрознавець 
уважає фундаторами "нової драми" Г. Ібсена, С. Пшибишевського, С. Виспянського, Г. Гауптмана, 
А. Чехова, В. Винниченка. "Вони утворили нову концепцію драми, дали їй іншу будову і характер" [2: 
165].  

Символістська драма в пореволюційній літературі та мистецтві поступово втрачає свою  
актуальність, оскільки сама ідеологія, тип мислення 20-х років ХХ ст. спрямовував до "затвердівання 
смислів", уникнення багатозначності, у зв’язку з чим символ алегоризується, профанізується його 
метафізична сутність, що спостерігається в деяких творах Миколи Куліша, Івана Дніпровського, 
Євгена  Кротевича та інших, або зберігається на рівні окремих елементів поетики й  естетики, як це 
помітно в перших драматичних етюдах Якова Мамонтова.   Певно, це й стало причиною того, що 
вони лишилися майже не поміченими критикою в контексті тогочасних драм, які відображали 
цілковито нові, "соціалістичні" реалії й виробляли абсолютно не схожу на попередню систему 
прийомів естетичного зображення. Більше того, ця поодинокість символістських поетикальних 
засобів у перших драматургічних творах Якова Мамонтова й пізніше не раз слугувала  підставою для 
їх ігнорування у визначенні стильової палітри драматурга або ж трактувалася як анахронізм та 
псевдомодерністський антураж. Так, аналізуючи ранні п'єси Якова Мамонтова (ліричну драму 
"Дівчина з арфою", драматичні етюди "Захід", "Dies irae", "Третя ніч" і драму "Над безоднею"), 
О. Білецький писав, що "пожовклою книжкою тхне від їхніх дієвих осіб і від їхніх настроїв. 
Проносяться тіні Г. Ібсена, С. Пшибишевського,    З. Тетмаєра, В. Винниченка... Дія –  поза простором 
і часом, та час і не важний: дієві особи такі високошляхетні, такі витончено чулі, що звичайно 
існувати вони могли тільки у мріях, а не в життєвім оточенні драматурга. Чинять вони, до речі, мало, 
але вони мріють і говорять, а говорять лишень про "високі матерії". Земні клопоти чужі їм, їх 
хвилюють вічні проблеми. Та на авторове горе, в устах його персонажів ці проблеми виглядають 
банальними, часом  навіть смішними" [3: 13].  

Як зазначає С. Хороб у своїй роботі "Українська модерна драма кінця ХІХ – початку ХХ століття", 
це пояснюється, вочевидь, тим, що, з одного боку, такі драматургічні символістські спроби й справді 
хибували якоюсь вторинністю художніх прийомів, мистецькою обмеженістю й схематичністю образів 
(такими сприймаються, наприклад, Статуя Науки, безкровні, з кістлявими руками наукові абстракції з 
твору "Дівчина з арфою"), а з другого (як це не парадоксально) – конкретними ідейно-естетичними 
завданнями, що їх ставили перед собою на той час творці українського драматургічного символізму: 
будь-яким чином заперечувати інші, немодерністські типи художнього мислення або й такі, що були в 
опозиції до нього [4: 207]. 

Доцільно розглядати драматургію Я. Мамонтова в контексті новаторства символістської драми, у 
зв’язку з чим самий тип художнього мислення символістів потребує теоретичного осмислення й 
аналізу. Для цього звернемось до сучасного розуміння явища символізму, що знайшло  обґрунтування 
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в працях Т. Гундорової, Л. Мороз, Н. Мірошниченко. Більшість дослідників уживають термін 
символізм щодо течії, яка узагальнила поняття символу й перетворила його на код реальності [5]. 
Символісти, заперечуючи міметичний принцип у мистецтві, втілювали в художньому образі 
знаковість полісемантичного символу (варто згадати тезу про зміну єдиної картини світу М. 
Хайдеґґера). Вищою реальністю декларувався "інший світ", ніколи до кінця непізнаваний у своїй 
глибині.  За концепцією В. Пахаренка, основними  рисами  символізму  можна  назвати: 

1. Прорив оболонковості світобачення. – Відкинувши раціоцентризм, матеріалізм, символісти 
прагнули проникнути крізь матеріальну оболонку в духовну, трансцедентну сутність явищ 
(передовсім людини). 

2. Індивідуалізм замість масовізму, повернення в епіцентр твору "Я" автора, героя, читача. 
3. Іманентний (від лат. іттапепtіs – властивий) психологізм, досконаліша його форма. 

Зосередження на інтуїтивному пізнанні, на неповторному світі особистості, а також суб'єктивізм 
зумовили те, що найвизначальнішою рисою символізму став саме психологізм, зокрема посилена 
увага до позасвідомих сфер психіки, внутрішньої боротьби роздвоєного людського "Я". 

4. Усюдипроникний (навіть у прозу, драматургію, публіцистику) ліризм  (тобто настроєвість,  
посилена увага до переливів  почуттів, емоційних станів, інтимна, неформальна настанова). 

5. Серцевинний естетизм. Головне не "що сказати", а "як сказати". Краса для символізму – вже не 
тільки форма, а й зміст, мета його творчості. У творенні краси (ідей, образів композиції, мови, віршу-
вання) він убачає свою місію досотворення, удосконалення світу. 

6. Умовність, відмова від мімесису. Ця риса спричинена попередніми, надто ж психологізмом, 
естетизмом. Символісти пішли шляхом вивільнення мистецтва із затісних, суто людиноподібних 
форм (тобто дегуманізації). 

7. Волюнтаризм (від лат. voluntas – воля). Це культ сили волі, активності, чину, боротьби. 
Волюнтаризм приніс у символістський характер такі риси, як догматизм, дразливу нетерпимість до 
інакодумства, а то й епатажність (епатаж – франц. epatage – скандальна витівка, вчинок, скерований 
на те, аби викликати чиєсь обурення) [ 6: 50 -51]. 

Зауважимо, що ліризація висловлювання безпосередньо пов’язується дослідниками з крайнім 
суб’єктивізмом модерністського мислення, очевидно це сприйняття було характерним і для рубежу 
ХІХ – початку ХХ століття. 

Перші драматичні твори Я. Мамонтова, написані з 1914-го по 1921-й рр., позначені своєрідною 
спробою втілення засад модерністського мислення. У драмах Якова  Мамонтова екзистенційно-
моральна проблема збереження людиною своєї істинної сутності художньо розв'язувалась через 
випробування творчим призначенням. Реалізація себе у творчості в широкому розумінні цього слова, 
як буттєва проблематика, спосіб існування, що найбільш відповідає індивідуальній унікальності, дає 
духовну насолоду самій людині та користь іншим, – такий основний сенс внутрішніх пошуків героїв 
п’єс Я. Мамонтова, якого вони прагнуть всупереч тиску зовнішнього світу  в різних його іпостасях. 

У першій драмі Я. Мамонтова "Дівчина з арфою" екзистенційна колізія є не лише смисловим, а й  
структурним стрижнем твору. У цій ліричній драмі співвідносяться засоби символістського та 
реального вираження. Поєднання їх зближує перші драматичні спроби Я. Мамонтова з творами 
Г. Ібсена останнього періоду  ("Привиди", "Гедда  Габлер"), названого в деяких літературознавчих 
розвідках періодом "реального символізму". У  творах  Г. Ібсена,  що  належать до цього періоду, 
загалом реальна колізія поступово набуває символічного звучання трагічної суперечності буття. 
Неспроможність героїв її подолати, їх смерть як виклик долі, метафорично наснажена й афористично 
спрощена мова дійових осіб, велика кількість предметних  символів та символів – живих персонажів, 
пророчих видінь та снів – усі ці формально-змістові ознаки пізньої ібсенівської драматургії 
відбиваються й у перших драмах Я. Мамонтова. 

Авторські інтенції проявляються насамперед у жанровому підзаголовку до  терміна "лірична 
драма". За визначенням самого драматурга, назва п’єси "Дівчина з арфою" набуває символічного 
характеру (пригадаймо "Арфами, арфами... " П. Тичини, "Як  тільки на арфі плачевній" Д. Загула). Як 
зазначає Н. Щур у статтях "Художня своєрідність ранньої драматургії Я.А. Мамонтова", "Модерна 
драма Якова Мамонтова", заголовок п’єси "Дівчина з арфою" свідчить про "музичність 
світосприйняття драматурга" [7: 290], [8: 76]. Дійсно, образи, музика та спів відіграють значну роль в 
естетиці Я. Мамонтова:  нею насичується поетика ліричних драм "Дівчина з арфою" та "Над 
безоднею";  переможний марш лунає в етюді "Dies irae". Музика в  Мамонтова не лише  тло,  на  
якому  розгортається драматична дія, вона є виявом екзистенційного переживання поета-автора, 
присутність якого виявляється в модальності висловлювання. В межах реальної дії музична 
образність вказує на  небуденність драматичної дії. За допомогою музичного начала формується 
явище катарсису. Визначенням "лірична" драма Я. Мамонтов підкреслив суб’єктивність візії свого 
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героя, яка не стикується  з тим, що відбувається в реальній дійсності. Уявлення героя про дівчину з 
арфою  очужується, іронічно дистанціюється від світосприйняття інших персонажів. Завдяки  цьому 
виникає пародійно-іронічний дискурс не лише по відношенню до настрою героя, але й до жанрових 
ознак ліричної драми. Сама пісня дівчини, що подається як окремий текст в  тексті, створює враження 
непоетичного дискурсу, в ній навіть не зберігаються ні віршований розмір, ні  пісенна  форма: 

Далекий  острів  на  морі. 
За горами  високими – 
Далекий,  тихий  острів. 
На  острові  тому – зелений  сад. 
Зелений  сад  і  білі  квіти. 
Мій  наречений  любе  квіти: 
Він  любе  білі-білі  квіти 
І  ними  голову  мені  вбірав... 
Давно-давно...     [9: 16-17]. 

Антипоетичність цієї пісні створює пародію на висловлювання ліричної драми. 
У п’єсі Я. Мамонтова розпізнаються ознаки реалістичності й символічності, хоча символічні, за 

нашими спостереженнями, вироблені штучно – виникає ефект імітації символістського дискурсу, що 
повинно було містифікувати читача. Візійні образи п’єси – статуя Науки, Наукові Абстракції, Фея, 
Казка – скоріше набувають алегоричного характеру. "Символ же далекий від алегорії, – зазначав 
В’ячеслав Іванов, – Символ – це ехо, натяк, він завжди багатозначний" [10: 65]. Символ указує на 
щось неоднозначне, динамічне, метафізичне, він багатозначний, а алегорія однозначно виражає суть 
явища чи предмета. Тому символічним, як зазначає Н. Щур, можна вважати лише образ дівчини з 
арфою: це і реальна особа – вулична жебрачка, чимось схожа на померлу доньку професора, вона ж і 
"живий символ" тієї мрії, що плекав професор до зустрічі з дівчиною-арфяркою [11: 291]. Цей образ 
існує в тканині тексту і як реальна особа і як візія, мрія. 

Ан. Пет. Артизму в неї, розуміється, не має... Але є щось більше за артизм. Екстаз ... екстаз 
божевільної мрії! ...  

Дівчина з арфою – се тільки випадок. Се так би мовити, тільки живий символ моєї мрії  [9: 13-
14]. 

Ан. Пет. Дівчина з арфою ще може знайти свого нареченого. Принаймні, вона може вмерти з 
вірою в свій зелений острів [9: 36].  

У розмові професора Анатолія Будновського з другом – лікарем йдеться одночасно ніби про 
реальну постать і про візію героя.       

Про неї (дівчину з арфою) – напівбожевільну жебрачку, що отримує милостиню грою на арфі, в 
п’єсі лише ведеться розмова, а сама вона так і не з’являється. Її пісня, почута одного разу на вулиці, 
справляє на професора велике враження. Анатолій Петрович Будновський замислюється над своєю 
подальшою науковою діяльністю й вирішує покинути кафедру, поїхати в мандри до далекого 
невідомого острова. Він, досягши вершин наукового пізнання, розчаровується  в науковій  діяльності.   

Ан. Пет. Я  все сказав: пізно. Надто високо піднявся йдучи шляхом науки. Крутиться  голова, коли 
дивлюся вниз. Метаморфоза – неможлива. Де вже там, Дівчина з арфою ще  може знайти свого 
нареченого. Принаймні, вона може вмерти з вірою в свій зелений  острів. А для мене навіть се 
неможливо. ... Коли я писав сей  вірш, то, розуміється, хотів,  щоби  він  був,  до  певної  міри,  
пророчим  для  самого  автора.  Воно,  власне,  так  і  сталося.  Тільки  останній  акорд  не  
справдився:  не  сад  Господній,  а  безрадісну  людську  пустелю  знайшов  пілігрім  в  кінці  свого  
шляху  [9: 36-37].              

Стихійний бунт ученого закінчується пострілом – самогубством напівбожевільного  професора у 
власному кабінеті. Автор майже іронізує над ситуацією. Зіставивши  протилежні за модальністю 
ситуації: коли з дальніх покоїв чується плач і розпачливі  вигуки дружини професора, а на сцені, 
затуливши обличчя руками, беззвучно ридає його  син, драматург подає мажорний заключний акорд, 
який звучить в останньому абзаці  ремарки:  "Радісними  потоками  ллється  в  вікна  сяйво  весняного 
сонця і десь далеко чується пісня дівчини в супроводі арфи"  [9: 38]. 

Розгорнута  ремарка  другого  акту  не  стільки  передає  настрій,  рефлексії, емоції суб’єкта 
висловлювання – вона утворює ефект реалістичного  дискурсу  інтер’єру, насичений емоційністю й 
оцінкою авторської риторики. У  ремарці підкреслена відсутня символічна образність, мовлення 
опредмечене,  конкретизоване,  однозначне. 

"Морок  і  тиша  опанували  невеликою  кімнатою,  де  на  протязі  довгих  років  допитлива  
думка  професора, озброєна  всесильною  наукою,  суворо  руйнувала  легенди  наївного  людського  
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розуму  і  медотично  оголяла  кістяк  реальної  правди,  одкидаючи  геть  пишне  фантастичне  
убраннє,  за  яким  вона  ховалася. 

На  передконі  велично  виступає  з  мороку  біла,  висока  статуя  Науки:  голова  її  гордовито  
піднесена;  лице – суворе  і  прорізане  глибокими  зморшками;  волоссє  падає  на  плечі,  постать  
закутана  довгою  тогою  з  грубими  згортками... 

Тишу  порушує музика:  тихими,  ледве  чутними  акордами  розливається  серед  німого  мороку  
глибока  втома  і  гірке  розчаруваннє  людського  духу,  обтяженого надмірною вагою фактичного 
знання;  геній,  що  гордовито  йшов  на вершини науково-технічного прогресу, роздумливо 
спиняється і дивиться сумно  на підвладний йому позітивний, буденно-реальний світ, і з тугою згадує  
фантастичну  красу  і  таємничість  безповоротно  втраченого  світу – легенди"  [9: 17]. 

В останньому абзаці ремарки не стільки формується сугестивний вплив символістичної 
образності, скільки виникає іронія над риторикою  містичного,  фантастичного, ірреального  
дискурсу. Загалом риторичність насичує пафос висловлювання, що створює ефект віддалення від 
реальності, хоча насправді автор іронічно осторонює дискурс раціонального, рефлексивного пізнання, 
властивий ученим. 

У ліричній драмі Я. Мамонтова "Дівчина з арфою" відчутна претензія на одну з головних ознак 
символістської драми – внутрішній план значно переважає зовнішній, але в поетиці самого тексту 
вона абсолютно знищується. Як зазначає М. Вороний, "...символічна драма малює боротьбу 
індивідуума з самим собою; се драма почувань, передчувань, докорів сумління, драма неспокою, 
вагання волі, ляку і жаху; се страшливий образ кривавого побоїща в душі людини. Вся увага 
художника в ній скуплюється в психологічній концепції,  через те, не пориваючи з реальністю,  він 
інтригу, зовнішні обставини, побутові ознаки відсуває на другий план" [2: 165]. У п’єсі "Дівчина з 
арфою" переважає зовнішній план дії з виразним побутовим характером розвитку подій, відсутня 
психологізація дії, редукуються психологічні характеристики дійових осіб, ординарних, заземлених, 
вчинки яких мотивуються здебільшого побутовими чинниками (всі події відбуваються навколо 
професора,  тобто його бажання поїхати на острів змінює життя всієї родини, тим самим відбиває 
лінію їхньої поведінки, але внутрішній стан самого професора залишається незрозумілим). Тому, 
очевидно, романтизовані репліки дружини професора сприймаються як вияв нерозуміння його мрії. 

Вір. Мар. ... Я радо пішла-би за ним на край світа, аби тільки знала, що він іде поруч зо мною, 
опирається на мене і сам мене підтримує. Але в нашій подорожі я буду почувати себе зовсім зайвою. 
Мрію про острова пробудила в нього яка-то химерна, пів-божевільна дівчина з арфою, а моєї 
ридаючої арфи він ніколи не чув і, певне, вже не почує. Се – образливо, Юлій... і боляче... боляче... 
(закриває лице хусткою) [9: 165].   

Монологічна форма вислову, яка реалізує, почасти, структурні ознаки ліричних  жанрів,  ліричної 
сцени, у п’єсі Я. Мамонтова  не  зберігається послідовно. Навіть внутрішня  візійна  дія, що 
розгортається в  уяві  професора  Анатолія  Петровича  Будновського,  не  відповідає  поетичній 
ідеальності, бо символічний монолог Статуї Науки представляє профанний  дискурс, у якому 
репродукується та позиція, що  уява  професора  не  гра-фантазія,  а шлях раціонального пізнання  
(свідомо  руйнується  натяк  на  дискурс  фантазії,  казки,  мрії).  Такий уявлюваний персонаж як 
Казка  дитинства  не  відповідає  природі  уявлення,  оскільки  аналізує  вчинки  професора з його  
сьогодення  і  минулого.  Це  викликає  пародійний  ефект  щодо  візійного  характеру  чи  
походження  образу.  

Казка  дитинства.          А  ти  переродився  з  того  часу, 
Коли  в  моєму  царстві  жив... 
Коли  на  килимі,  на  самольоті 
Перелітав  моря  і  гори, 
І  бився  з  змієм  стоголовим, 

І  визволяв  з  тюрми  царівну...  [9:  20] 
В  уявній розмові професора з Казкою дитинства аналізується його минуле шляхом зіставлення 

минулого й теперішнього життя. Навіть навіювання Казкою дитинства фантастичних мрій не 
справляє враження суґестії, цілісність драматичної дії руйнує пісня феї:  

Давно  над  морем  місяць  плине. 
На  берег  вийшла  я  давно... 
Туман  ростане,  ніч  пролине 
І  я  вернусь  на  темне  дно 
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Спіши,  спіши,  палкий  юначе!  
Бо  близько  сонце  золоте. 
Ніхто  нас  зараз  не  побаче: 
Любов  в  тумані  розцвіте...     [9:  22]. 

Отож, у ліричній драмі "Дівчина з арфою" спостерігається невідповідність характеру 
драматичного висловлювання нав’язуваним назвою й деякими остороненими чинниками поетики, 
змісту ознакам  ліричної  драми. Характер слова в ліричній драмі "Дівчина з арфою" не відповідає 
засадам поетичного, ідеального, символічного  висловлювання, а навпаки, створює антипоетичний, 
антиідеальний,  антисимволічний  дискурс. 

Крім того, "Дівчина з арфою" є глибоко полемічним твором. Як слушно зауважує Г. Семенюк, 
вона є втіленням полеміки  з  футуристами,  які  називали  себе  могильниками  культури, краси, 
фетишизували  місто, співали гімн високорозвиненій техніці й науці [12: 45].  Зразком такого 
"виходу" на сучасність є діалог між  професором та лікарем: "Якби нашу  розмову почули репортери,  
то  ...  ці добродії  моментально причепили  б до тебе сотню  всяких  ізмів  і  зчинили  б  неймовірний  
голос:  професор  Будновський  і  неофутуризм! Професор Будновський і островізм! Од дарвінізму до 
арфізму!" [9: 14]. Ця репліка й загалом будова діалогів у п’єсі           Я. Мамонтова "Дівчина з арфою"  
свідчить про своєрідне втілення засад "аналітичної драми" Г. Ібсена, яку дослідники сприймають як 
"драму ідей", полемічну драму з помітним раціоцентристським способом ведення діалогу. Нав’язливе 
запровадження аналітичних прийомів мислення, ведення полеміки в  драмі "Дівчина з арфою" також 
може розглядатися як транстекстуальне віднесення до аналітичного підходу, до структурування дії та 
до способів розгортання діалогів у драмах Г. Ібсена.  Так,  В. Адмоні в праці "Генріх Ібсен: начерк 
творчості" висловлює спостереження щодо принципів будови аналітичної драми Г. Ібсена. Він 
зауважує, що "...для більш точного  визначення структурної суті "нової драми" міг бути в нагоді 
термін  "інтелектуально-аналітичний",  бо він відмежував би аналітизм Ібсена від інших  видів 
аналітизму – загалом, від аналітизму античної трагедії чи від аналітизму класичного детективу. Так, 
розв’язка п’єси в Ібсена в його "новій драмі" приносить із собою не просто розкриття будь-якої 
таємниці,  будь-яких важливих подій із минулого життя персонажів, які були їм раніше невідомі. У 
драмах Г. Ібсена розв’язка  п’єси одночасно направлена на інтелектуальне осмислення  персонажами 
як цих подій, так і всього свого життя... У "новій драмі" Г. Ібсена ситуації інтелектуального 
осмислення того, що відбувається з персонажами,  подані не лише в заключних сценах і в 
"прощальних" монологах, але  й розкидані в діалогах і по всій п’єсі" [13: 145-146]. 

Отже, в ліричній за авторською назвою драмі "Дівчина з арфою" виявляється авторська іронія над 
ознаками  ліризації й засадами нової символістської драми, завдяки чому п’єса  почасти набуває 
штучного драморобного характеру. 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

1. Борисова Л. М.   Художественная специфика русской драмы конца ХІХ начала ХХ века. – К.: УМК  ВО, 
1988. – 68 с. 

2. Вороний М. Драма живих символів // Вороний М. Театр і драма. – К.: Мистецтво, 1989. –  С. 159 – 168. 
3. Білецький О.  Українська драматургія після жовтневої доби //  Нове мистецтво. – 1926. – № 28. – С. 9-21. 
4. Хороб С.  Українська  модерна  драма  кінця  ХІХ – початку  ХХ століття (Неоромантизм, символізм, 

експресіонізм). – Івано-Франківськ: Плай, 2002. – 413 с. 
5. Мірошниченко Н.  Модернізм  в  українській  драматургії  початку  ХХ століття  // Український  театр  ХХ 

століття. – К.: ЛДЛ,  2003. –  С. 4-35. 
6. Пахаренко В. Поетика модернізму, авангардизму, постмодернізму //  Українська мова та література в 

середніх школах, гімназіях, ліцеях та  колегіумах. – 2006. – № 2. – С. 50-56. 
7. Щур Н.  Художня своєрідність ранньої драматургії Я. А. Мамонтова // Літературознавчі студії. – К.: ВПЦ 

"Київський університет", 2001. –  С. 286-295. 
8. Щур Н. Модерна драма Якова Мамонтова // Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство. –– 

Рівне, 2000. – Вип. ХІІ. – С. 72-80. 
9. Мамонтов Я.   Дівчина з арфою  //  Шлях. – 1918. – Ч. 10 – 11. – С. 7-38. 
10. Гофман  В.   Язык символистов  //  Литературное  наследство. – 1937. – Т. 27-28 (Русский символизм). –  С. 

54-105.  
11. Щур Н.  Художня своєрідність ранньої драматургії Я. А. Мамонтова  // Літературознавчі студії. – К.: ВПЦ 

"Київський університет", 2001. –  С.286  -295 
12. Семенюк Г.Ф. Українська драматургія 20-х років: конфлікти, характери, жанри: Автореф. дис. ... д-ра філол. 

наук. – К., 1992. – 62 с.  



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 30. Філологічні науки 

180 

13. Адмони  В. Г.   Генрих Ибсен: Очерк творчества. – Л.: Худож. лит., 1989. – 272 с. 
 
Матеріал надійшов до редакції 10.09.2006 р.  

Беляева А.А. Родо-жанровая природа лирической драмы  Я.Мамонтова "Девушка с арфой" 
(аспекты мистификации). 

В статье рассматривается родо-жанровая специфика лирической драмы Я.Мамонтова "Девушка с 
арфой", вследствие чего прослеживается несоответствие заложенной в название авторской 
прагматики и особенностей поэтики пьесы, которые отображают ироническое остранение 
признаков символической "новой драмы" и характерных признаков лирического высказывания в 

драме. Это позволяет говорить о  мистификации  автором читателя. 

Belyaeva O.O.  The genre and generic specifity of the lyric drama by Ya. Mamontov "The girl with the 
harp" (the aspects of mistification)  

The  article analyzes the genre and generic specifity of the lyric drama by Ya. Mamontov "The girl with 
harp" in consequence of such analysis the discrepancy between the author's pragmatic in the title of the 

play and peculiarity of play's poetics, which reflect  the ironic pushing aside of the "new drama" and 
characteristic indications of lyric outgiving in the drama is studied. It allows to say about the mistification  

of the reader by the author. 
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СТИЛІЗАЦІЯ  СЮЖЕТУ П’ЄСИ І.П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО "МОСКАЛЬ - ЧАРІВНИК" У 
ДРАМАТУРГІЇ Ю. ФЕДЬКОВИЧА ТА С. ВОРОБКЕВИЧА  

У статті йдеться про інтертекстуальне відтворення сюжетної основи п´єси  
І.П. Котляревського "Москаль-чарівник" у п´єсах Ю. Федьковича та С. Воробкевича, яке 

значно збагачує жанрову природу творів. 

На думку дослідників О. Гончара, Т. Бовсонівської, українські драматурги Просвітительського 
реалізму активно використовують у своєму жанротворенні – в переосмисленому вигляді – жанрові 
форми, що історично склалися в античній літературі, літературі класицизму та бароко, а також у 
фольклорі. Деякі жанри (мелодрама, комічна опера, водевіль) відтворювалися драматургами 
просвітительського спрямування з майже повним збереженням основних ознак. Інші жанрові форми 
створювалися на основі більш чи менш радикально модифікованих художніх структур, наявних у 
фольклорі й попередній літературі.  

На початку ХІХ ст. низка жанрів, відомих в європейській літературі, з’являється в українській 
літературі вперше, причому виявляється орієнтація українських драматургів на твори 
західноєвропейської драми. На думку Т. Бовсунівської, перед українською літературою нового часу 
постала необхідність створення нових форм комічного, які б не залежали від амбівалентності сміху в 
системі бурлеску. Жодна європейська література нового часу не переживала становлення шляхом 
адаптації народного бурлеску, хоча в кожній він існував як супутник якихось магістральних ліній 
розвитку. У цьому своєрідність української літератури, оскільки бурлескне начало присутнє в усіх 
жанрових формах української літератури [1: 12]. 

У формуванні нової системи жанрів позначилися передусім жанрові принципи барокової 
драматургії, що насамперед виявилося у використанні елементів жанрової структури інтермедії.  

Інтермедії переважно включалися в структуру вертепної драми, поширеної в українській 
літературі ще в другій половині XVIII ст. Система персонажів інтермедії, розробка сюжету 
послужили одним із факторів формування драматичних жанрів просвітительського реалізму, що 
особливо помітно на прикладах п’єс І.П. Котляревського "Москаль-чарівник", В. Гоголя "Простак".  

Не випадково І. Франко спостерігав дві жанрові тенденції, що були започатковані п’єсами 
"Москаль-чарівник" і "Простак", а саме водевільну, означену п’єсою "Москаль-чарівник", та 
інтермедійно-фарсову, представлену п’єсою "Простак". 

Учені М. Возняк, О. Дашкевич, М. Зеров, О. Перетц, П. Рулін, І. Франко та ін. дослідили певною 
мірою ґенезу сюжету "Москаль-чарівник" і вказали на його можливі джерела. Серед основних 
сюжетних мотивів, використаних у п’єсі  "Москаль-чарівник",  варто назвати сюжетний мотив, який 
полягає в розігруванні солдатом сімейного подружжя.   

Так, І. Франко в статті "Галицький "Москаль-чарівник" вказує на можливі джерела походження 
сюжету п’єси І.П. Котляревського. Першим таким джерелом постає французький водевіль "Le soldat 
magicien". Адаптація п’єси німецькою мовою була зроблена німецьким драматургом Вайдманом. 
Дослідник зазначає також, що ця п’єса була перекладена чеською й польською мовами.  

Національна художня традиція проявилась зокрема й у величезному впливі  фольклорних жанрів і 
ознак поетики. Жанрові риси народних ліричних пісень та балад із характерним для них драматизмом 
відбилися у драмі, а риси народних жартівливих пісень, анекдотів, комічних дійств та діалогів – у 
комедії й водевілі [ 2: 52]. 

Важливим джерелом для написання п’єси І.П. Котляревського "Москаль-чарівник" стала 
фольклорна основа, що виявляється  можливим довести в разі зіставлення кількох народних сюжетів 
із сюжетом п’єси. Такий варіант походження сюжету п’єси доводив у своїй праці О. Дашкевич. 
Основою таких народних сюжетів була типова анекдотична ситуація, що полягала у викритті зради 
жінкою чоловіка третьою особою, якою міг виступати наймит чи чужинець-солдат. Особливу увагу 
звертає дослідник на співвіднесення сюжету "Москаля-чарівника" зі схожими за сюжетними 
конструкціями п’єсами Степана Петрушевича "Первописна опера" і Василя Гоголя "Простак". П’єса 
С. Петрушевича була видана у 30-ті роки ХІХ ст., приблизно в той же час була видана й п’єса І.П. 
Котляревського, що може вказувати на досить широке поширення такого типу сюжету  [3: 2]. 

У п’єсі "Простак" відтворюються подібні мотиви. Зав’язка в п’єсі В. Гоголя полягає в 
анекдотичній ситуації, вигаданій господинею, Параскою, з метою примусити чоловіка, Романа, 
залишити хату: Роман полює на зайця за допомогою поросяти. Зовсім інша зав’язка у п’єсі "Москаль-
чарівник", де першою постає сцена, що її головними діячами виступають Тетяна та Финтик. Подібна 
ситуація відтворюється і у п’єсі Гоголя. Протягом розвитку дії в обох п’єсах з’являється солдат, що 
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розігрує дружину з метою викрити її ймовірну зраду. Розв’язка в п’єсах однакова: господиня визнає 
свою провину. Розігрування солдатом подружжя достатньо чітко співвідноситься з водевільними  й 
фарсовими сюжетами кінця XVIII ст., що їх часто використовували в своїх п´єсах відомі 
західноєвропейські драматурги. Схожі сюжетні елементи синтезуються з інтермедійним началом, що 
виступає як основа народної української традиції. В основі фарсу, як відомо, розігрування "крутієм" 
(тип персонажу) головного героя чи подружжя. Досить часто подібну сюжетну основу 
використовували у водевілі.  

Хоча у п’єсах "Простак" та "Москаль-чарівник" розробляється один мотив, І. Франко дає їм різні 
жанрові визначення: перша п’єса – комедія-водевіль, а друга – інтермедія-фарс, оскільки персонажі 
п’єси "Москаль-чарівник" – персонажі-маски, а режисером дійства виступає "москаль". Типи 
естетичного освоєння дійсності автором в обох творах відмінні: героїня Котляревського сама бере 
участь у розігруванні й визнає свою провину за драматичною традицією просвітительського реалізму, 
а в п’єсі В. Гоголя героїня Параска внаслідок драматичної ситуації потрапляє в драматичне 
становище. Поєднання комічного з драматичним виводить п’єсу "Простак" за рамки фарсу, це, як 
вказував І. Франко, насправді перша комедія в українській літературі  [4: 193].   

Підтверджуючи висновки І. Франка, М. Зеров у своїй статті "Драматичні твори Котляревського" 
зазначає, що драматурги першої чверті ХІХст. наслідували в тій чи іншій мірі теми й літературні 
форми І.П. Котляревського. С. Писаревський, Г. Квітка, В. Гоголь, Я. Кухаренко – всі вони стоять на 
ґрунті комічної оперети та оперети-водевіля і розробляють по суті той самий сюжет.  

М. Зеров зазначає також, що п’єса Василя Гоголя "Простак или хитрость женщины, перехитренная 
солдатом", написана невдовзі після "Москаля-Чарівника" й видрукувана в "Основі" за 1862 р. Сюжет 
"Простака" цілком тотожний із сюжетом "Москаля-Чарівника". Проте Куліш доводить, що Гоголь 
писав із натури й герої його комедії – "немудрий Роман та дотепна Параска" – справді належали до 
двірської служби Трощинського, але біограф Котляревського Стеблин-Каменський твердить, що зміст 
"Москаля-Чарівника" – полтавського походження ("из местных преданий") [5: 214]. Однак, найбільш 
правдоподібною є версія, що схожість "Москаля-Чарівника" і "Простака" лежить не в подібності 
кибинецького та полтавського "происшествия", як вказує дослідник М. Зеров, а в тому, що обидві 
п’єси постають як два варіанти одного мандрівного мотиву. М. Зеров, спираючись на попередні 
дослідження, стверджує, що джерелом для написання п’єси "Москаль-чарівник" була  французька 
п’єса "Le soldat magicien" [5: 215]. 

П’єси "Москаль-чарівник" І.П. Котляревського і "Простак" В. Гоголя відтворюють схожий 
конфлікт, що набуває, одначе, відмінної розв’язки. Обидва твори за сучасним розумінням 
драматичних жанрів дослідники відносять до водевілю. Зокрема ще М. Возняк зазначав, що водевіль 
в українській драматургії народжується шляхом "схрещення" "міщанської драми", російської 
комічної опери та традиції української інтермедії [5: 11]. Інтермедії, або інтерлюдії, одноактні 
комедійні п’єси анекдотичного характеру, набули поширення в українській драматургії з XVII – 
XVIII ст. Назва "інтерлюдія" чи "інтермедія" (від лат. inter – між, ludus – гра, medium – те, що 
знаходиться посередині) походить від того, що ці п’єси вставлялися між окремими частинами 
основної, серйозної драми, здебільшого містерії, мораліте.  Подекуди зміст інтермедій був зв’язаний з 
темами, які розвивалися в основній дії п’єс, здебільшого ж вони своїм сюжетом були незалежні від 
цих п’єс  [6: 10].  

Треба вказати на сюжетні й структурні ознаки жанрової форми водевілю, втілені в п’єсах І. 
Котляревського "Москаль-чарівник" та В. Гоголя "Простак". Як зазначає М.Н. Сербул, виникнення 
водевілю зумовлене розвитком народної театральної традиції, проникненням елементів такої 
театральної традиції  в українську драматургію.  Водевіль – п’єса легкого комедійного чи 
сатиричного змісту, в основу якої покладені театральні прийоми: перевдягання, приховування, 
випадкова чи умисна плутанина, обман унаслідок якого втілювалися веселі, кумедні непорозуміння з 
життя селян, переважає побутова тематика, танцювально-пісенна основа. Персонажі не впізнавали 
один одного, відбувалися діалоги, комізм яких обумовлювався тим, що кожен співрозмовник 
сприймав іншого за іншу особу. Характери водевільних персонажів не були складними, насамперед 
вони відзначалися однією якістю чи властивістю. На початку ХІХ ст. водевіль – це переважно 
одноактна п’єса, в основі якої лежала подія, пригода, анекдотична ситуація побутового та приватного 
життя персонажу  [6: 82]. 

Як у французькому і російському, так і  в українському водевілі наявні персонажі, які 
відтворюють загально гуманістичний контекст буття людини, значна кількість їх має виразну 
національну  етнохарактеристику.  

Автори українського водевілю першої половини ХІХст., не вдаючись до зовнішніх чинників 
розвитку дії, всі художні ресурси твору пов’язують з характером персонажу, його умінням 
співвіднести дійсність і реальне. Особливі авторські настанови втілюються у дидактичному пафосі, 
притаманному цьому жанру. Треба зазначити, що пафос у водевілі акцентує позицію головного 
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позитивного героя твору, скажімо, Тетяни в п’єсі І. Котляревського "Москаль-чарівник", а також 
неодмінно наповнює кінцівку твору, прикінцевий піснеспів усіх героїв. Безперечною водевільною 
ознакою в українській драматургії є наявність народнопісенної символіки. Специфіка українського 
водевілю відповідає афористичності, властивий мовленню героїв. Ми фіксуємо у водевілях численні 
прислів’я й інші фольклорні елементи. Значною мірою специфіку водевільного жанру  в системі 
української драматургії забезпечує й переважання в ньому етичної проблематики.  

Водевіль "Москаль-чарівник" характеризується стильовим синкретизмом. В основі твору  лежить 
випробування шлюбних взаємин у родині. Однак Котляревський-драматург у водевілі "Москаль-
чарівник" утілив не специфіку інтриги, враховуючи її "універсальність", а особливості системи 
образів.  Принципово інша модель жіночого та чоловічого образів у п’єсі В. Гоголя "Простак".  Так, 
скажімо, важко знайти спільні риси вдачі та поведінки в Михайла Чупруна І. Котляревського та в 
Романа з п’єси "Простак" В. Гоголя.  Параска вдається до хитрощів із метою обманути чоловіка, але 
при цьому вчинок її не викликає осуду, на відміну від Тетяни в п’єсі І. Котляревського. Водевіль І. 
Котляревського за характером конфлікту – водевіль учинків, твір "Простак" В. Гоголя можна віднести 
до водевілю, де основною характеристикою персонажа виступає одна типова риса, вада, що вказує на 
жанрову приналежність п’єси "Простак" до комедії. У п’єсах В. Гоголя та І. Котляревського маємо 
справу з типовим  класичним "любовним трикутником" [7: 8]. 

Одними з найпоширеніших в українській драматургії кінця ХІХ ст. стали, як зазначають 
дослідники, одноактні водевілі, жарти, комедії-мелодрами. 

За спостереженнями Г.А. Тиме, більшість драматургів називали свої одноактні п’єси фарсами, 
"жартами", анекдотами, комедіями-жартами, проте більшість з таких п’єс за своїми структурними 
ознаками належали до водевілів. Справа в тому, що в середині ХІХ ст. водевіль втрачає свою головну 
ознаку – наявність куплетів і танців, вокальних номерів. Саме водевіль найкраще застосовував 
механізм драматичної дії, створював основу  для яскравого сценічного видовища [8: 8]. 

     Тематична трансформація відомих сюжетів, мотивів відбувалася як із збереженням жанрово-
стильових ознак оригіналу, так і провокувала до полеміки з ним. За спостереженнями М. Ласло-
Куцюк, породження тексту в драматургії не відрізняється принципово від його породження в 
розповідній прозі. Тексти породжувалися з текстів, навіть якщо поштовхом служила реальна життєва 
подія, що можна простежити на прикладі п’єси І.П. Котляревського [5: 230]. 

Стилізація сюжету п’єси "Москаль-чарівник" у драматичних творах Ю. Федьковича та С. 
Воробкевича вказує  на інтертекстуальні відносини текстів. У такому разі виявляється важливим 
дослідити інтертекстуальний компонент, який збагачує жанрові характеристики п’єс. 
Літературознавство давно вивчає проблеми міжтекстової взаємодії, проте новий імпульс цим студіям 
надало введення у науковий обіг таких понять, як "чуже слово", інтертекстуальність. У зв’язку з 
зазначеними міжтекстовими взаємодіями важливо назвати імена  дослідників, що запропонували 
концепції розуміння терміну "інтертекстуальність". Серед них Ю. Крістєва, Р. Барт, Ж. Женèтт, Н. 
Фатєєва та ін.  

Кожний текст містить сукупність уривків культурних кодів, формул, ритмічних структур, 
фрагментів соціальних ідіом. Як необхідна попередня умова для будь-якого тексту, 
інтертекстуальність не може бути зведена до проблеми джерел і впливів; вона репрезентує загальне 
поле анонімних формул, походження яких не завжди можна виявити, несвідомих чи автоматичних 
цитат, що подаються без лапок. Ми спираємося у своїх дослідженнях на те розуміння 
інтертекстуального аналізу творів, що було вироблене Ю. Крістєвою, Ж. Женéттом, Р. Бартом та ін., 
причому ми вживаємо це поняття у широкому розумінні за Ж. Женéттом. 

Вважаємо за доцільне застосувати розширене розуміння інтертекстуальності, що запропонував у 
своїх працях Ж. Женéтт.  У 1992 році Ж. Женéтт осмислив основні види інтертекстуальності, які 
означив як транстекстуальні зв´язки. У роботі "Палімпсести. Література другого ступеня" він виділив 
п’ять різновидів транстекстуальних зв’язків: присутність одного тексту в іншому у вигляді алюзій, 
ремінісценцій, цитації, плагіату; паратекстуальність (стосунки між текстом і паратекстом – коментарі 
до тексту, епіграфи, передмови, післямови, назва тексту, жанрова вказівка, вступ); метатекстуальність 
(тип текстуального відсилання, що вбирає коментарі до іншого тексту (дискурсивні висловлювання 
про чужі тексти в певному тексті); гіпертекст (будь-який текст, що утворює похідний від більш 
раннього тексту через певні трансформації або імітації, травестіювання, пародіювання, стилізацію); 
архітекстуальність (відсилка сучасного тексту до загальних правил, норм, щодо яких він створений 
(родові, жанрові ознаки, категорії поетики), архітекстуальність формує сферу граматики літератури) 
[9: 347]. 

Інтертекстуальне сприйняття драматургії Ю. Федьковича та С. Воробкевича  значно віддаляє 
"горизонт читацьких сподівань", враховуючи, що на перший погляд ці тексти не виходять за межі 
"селянської мелодрами".  
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Розглядаючи п’єсу С. Воробкевича "Пані молода з Боснії", можна простежити трансформований 
сюжетний мотив, використаний у п’єсах І.П. Котляревського "Москаль-чарівник" та В. Гоголя 
"Простак".  Зав’язка п’єси С. Воробкевича спостерігається у сцені появи циганки Зої та її вихованки 
Катинки, в яку закохується селянський парубок Гриць, та появою військового Пантелея Трубки. 
Подальший розвиток дії певним чином збігається з основною сюжетною лінією п’єси "Москаль-
чарівник" І.П. Котляревського: Пантелей Трубка змушує батьків Гриця повірити, що їх син 
збирається одружитися з молодою туркенею, якою перевдягається Катинка. Утілюється відповідний 
композиційний прийом – розігрування "солдатом" подружжя з метою умовити їх прийняти шлюб  
сина з циганкою. Унаслідок використання такого композиційного прийому в п’єсу проникають 
водевільні елементи. Насамперед ознаки водевіля проявляються на сюжетному рівні й на рівні 
характеристики комедійного персонажа. Образ Пантелея Трубки доречно  зіставити з образом 
москаля з п’єси Котляревського. Передусім їх можна порівняти за наявністю типу персонажа-маски, 
який розігрує роль блазня. Відповідність персонажів амплуа блазня проявляється на рівні вчинків, 
мовлення, впливів  героїв на читача. Пантелей Трубка виступає ніби режисером дійства. Він вигадує 
це розігрування, він його планує і завдяки його впливу розігрування реалізується. У мовленні 
персонажів використовуються лексеми різних мов, і це сприймаються як характеристика персонажа.  

Пантелей Трубка:   Осьма рота… Wicegefreiter Федько і маркитанка Санда. .так, так… 
Habacht! Presentirt! Disciplin! [10: 387]. 

Подібними ознаками характеризується й образ москаля з п’єси І. Котляревського, який також 
виступає режисером дійства та розмовляє російською мовою, проговорюючи  російські слова з 
українською вимовою 

Москаль: Здравствуй, хозяин! Я твой постоялец. Давай угол, да на ужин курыцу, да нет ли и 
лавреников?  [11: 208].  

 Серед інших ознак водевілю, наявних у п’єсі С. Воробкевича, можна спостерігати стильову 
синкретичність, властиву водевілям початку ХІХ ст. Зосередження на соціальній проблематиці 
відповідає реалістичній естетиці. Такий аспект утілюється через ставлення сім’ї Гриця до Катинки. 
Це виявляється, наприклад, у мовленні Санди, матері Гриця. 

Санда: Краще вже туркеня, ніж циганка  [12: 376]. 
У четвертій сцені 3 акту використовується прийом "сцени в сцені", коли в дію однієї п’єси 

втручається інша: Зоя та Катинка перевдягаються в туркень. Такий прийом використовується в п’єсі 
В. Шекспіра "Приборкання норовливої". Його можна співвіднести з композиційним прийомом, 
використаним І.П. Котляревським у п’єсі "Москаль-чарівник": москаль розігрує подружжя, 
перевтілюючись у чаклуна, що викриває зраду дружини. Втілення сюжетних мотивів, жанрових ознак 
водевіля, відповідного конфлікту в п´єсі вказує на міжтекстуальні відносини текстів "Москаль-
чарівник" та п’єси "Пані молода з Боснії", що відповідають гіпертекстуальним відношенням. 
Переноситься сюжетна основа одного тексту до іншого. 

Розглянемо сюжет п’єси Ю. Федьковича "Сватання на Гостинці". Автор називає п’єсу  "Сватання 
на Гостинці" мелодраматичною фрашкою. Термін "фрашка" походить з італійської мови й 
перекладається як "гілочка". У перекладі з французької мови цей термін означає "хитрий, вибагливий, 
несподіваний поворот" [12: 16]. 

Тематична специфіка фрашки полягає в тому, що  об´єктом зображення фрашки має бути 
правдива життєва сценка або правдоподібно вигадана, яка передається крізь призму сміху. Сміх може 
бути двоякий: як джерело розваги, безтурботний, веселий, викликаний комізмом зображеної ситуації 
чи особи, і сміх, як засіб сатиричного викриття негативних рис характеру людей, певних громадських 
вад та нездорових суспільних явищ [12: 16]. Такі ознаки жанру фрашки можна простежити й у п’єсі 
Ю. Федьковича "Сватання на Гостинці". Об’єктом комічного зображення постає двірник Дарадуда. 
Автор цілком свідомо називає свою п’єсу мелодраматичною фрашкою, оскільки більшість 
драматургів цього періоду називають свої п´єси мелодрамами, підкреслюючи сентименталістську 
спрямованість  п’єси. 

Зав’язка п’єси – зустріч Андрія й Олени. Андрій, прагнучи одружитися з Оленою та влаштувати 
шлюб свого друга Штефана з Марією, розігрує молоду вдову, удаючи з себе цигана. Відтворюється 
типова водевільна ситуація, коли герой, умовно названий дослідниками "крутій", розігрує героя, 
якого часто співвідносять із "героєм-жертвою". Кульмінацією в п’єсі стає викриття обману. Таким 
чином, можна констатувати, що образ молодого урльопника Андрія відповідає образу москаля з п’єси 
І.П. Котляревського, використовуються схожі водевільні прийоми. Втілюється традиційна форма 
водевіля: Ю. Федькович зображує анекдотичний випадок, парадоксальну ситуацію, що відтворюється 
завдяки  перевдяганням Андрія в цигана, і у такий спосіб досягається розігрування молодої удови.  
Відтворюється велика кількість фольклорних елементів, подібна інтрига, можна виявити схожу 
модель жіночого типу, оскільки образ Гарбузихи можна співвіднести з образом Тетяни з п’єси 
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"Москаль-чарівник". Інтрига стає головним чинником характеристики персонажів. Характери в п’єсі 
потрактовано доволі однозначно, а дія персонажів не позначена складною мотивацією. 

П’єса відтворює певну соціальну проблематику, яка стає головною ознакою фрашки середини ХІХ 
ст., що поступово втрачає характер грайливого гумористичного твору. 

Андрій:  Та як не стоїт, молодице ма годна та пишна!..  Обом твоїм донькам стоя воскове люде, 
та й тоще не прості собі люди!... Оден з близка, а другий з далеку, ніби з гір. Того з близького ти 
знаєш, бо був він уже у твоїй хаті, а той далекий паде з ним разом з дороги у твій дім, Бог би тя 
скитив!... Коли се не так, то аби…[ 13: 230]. 

Гарбузиха: Се вже Штефан! – запевне, що Штефан! – моде ще ё товаришя з собов приведе!  Але 
кому стоїт то третє весілля…. [14: 236]. 

У п’єсі "Сватання на Гостинці" помітно відтворюються елементи сюжетної будови п’єси 
І. Котляревського "Москаль-чарівник": розігрування, перевдягання, викриття задумів через обман. 
П’єсу "Москаль-чарівник" і "Сватання на Гостинці" об’єднують архітекстуальні відношення. 
Міжтекстові стосунки мають велике значення для формування жанрового змісту п’єси 
Ю. Федьковича. П’єса за жанровою приналежністю відноситься до мелодрами-фрашки. Згідно з 
вимогами жанру фрашки Ю. Федькович зображує анекдотичний випадок, парадоксальну ситуацію. 
Завдяки трансформації мігруючого сюжету водевіля І. Котляревського в п‘єсі Ю. Федьковича 
втілюються водевільні ознаки. 

Процеси родо-жанрових трансформацій в українській драматургії кінця ХІХ – початку ХХ ст. 
відбивають різні аспекти загальноеволюційного процесу родо-жанрових змін, тенденції тогочасної 
культурної ситуації та іманентні закономірності в системі драматургічних жанрів. Трансформація 
мігруючого сюжету "Москаля-чарівника" у п’єсах західноукраїнських драматургів пов’язана зі 
спробою літературизації селянської або, за висловленням І. Франка, "людової" п’єси побутового 
характеру. 
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Чадович В. Стилизация сюжета пьесы И.П. Котляревского  "Москаль-волшебник" в 
драматургии Ю. Федьковича и С. Воробкевича. 

Автор статьи анализирует интертекстуальное воплощение сюжетной основы пьесы 
И.П. Котляревского "Москаль-волшебник" в пьесах Ю.Федьковича и С. Воробкевича, которое 

значительно обогатило жанровую природу  произведений. 

Chadovich V. Stylization of the plot of the play "Moskal-magician" by  I. Kotlyarevsky in drama of 
J.Fed’kovich and S.Vorobkevich. 

The article analyzes the plot basis intertextual realization  of I. Kotlyarevsky’s play "Moskal-magician" in 
the plays of J.Fed’kovich and S.Vorobkevich which enriched genre nature. 
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ДРАМАТИЧНА ПОЕМА В ТВОРЧОСТІ Д.Г. БАЙРОНА 
У статті проаналізовано особливості жанру драматичної поеми в творчості Д.Г. Байрона. 

Порівнюючи поему "Манфред" і містерію "Каїн", виділено головні й другорядні елементи в структурі 
жанру, їх взаємодію та взаємовплив і запропоновано авторське визначення драматичної поеми. 

Розквіт драматичної поеми як жанру, в якому органічно поєднуються форми драми та ліро-епічної 
поеми, на думку багатьох вчених, пов’язаний із перемогою в європейській літературі романтизму [1: 
36]. Серед письменників, які своїми творами долучилися до процесу творення нової жанрової 
структури, найчастіше згадується ім’я видатного англійського поета-романтика Д.Г. Байрона, автора 
відомої ліро-епічної поеми "Паломництво Чайльд Гарольда". Увагу дослідників привертає його поема 
"Манфред", яку сам автор характеризував як "...необузданна, метафизична и необъяснима…" [2: 820]. 
Але не тільки поема "Манфред" викликає зацікавлення в дослідників жанру драматичної поеми, є у 
творчості англійського письменника ще один твір, який сам Байрон вважає подібним до вище 
згаданої поеми. Так, в листі до Мура в 1821 р. поет писав про свій новий твір: "Трагедия написана в 
метафизическом стиле "Манфреда" [3: 347]. Мова йде про містерію "Каїн". Тому логічно буде для 
з’ясування генотипу драматичної поеми, створеної  Д.Г. Байроном, звернутися до цих двох творів: 
поеми "Манфред" і містерії "Каїн", тому що "...Сравнение не уничтожает специфического качества 
изучаемого явления, напротив, только с помощью сравнения – можно установить, в чем 
заключается это качество…" [4: 137]. 

Теми обох творів підказані автору подіями його особистого життя (втрата родини, багаторічне, 
добровільне вигнання) і бажанням зрозуміти сенс людського існування. І в "Манфреді", і в "Каїні" 
Байрон звертається до серйозних філософських питань: життя й смерть, призначення людини. Цікаво, 
що ці проблеми в названих творах хвилюють тільки одного головного героя, що є характерною рисою 
романтизму. Саме він у своїх роздумах намагається вирішити поставлені питання: 

Манфред: Скорбь – знание, и тот, кто им богаче, тот должен был в страданиях постигнуть, 
что древо знания – не древо жизни… [5: 6]. 

Каин:...Дало же древо знанье, 
Другое – жизнь дало бы. Жизнь есть благо, 
И знание есть благо. Как же может 
Быть злом добро? [5: 332]. 
І поема "Манфред", і містерія "Каїн" насичені глибокими переживаннями головних героїв, їх 

боротьбою з самими собою, і сила почуттів наростає з наближенням трагічного фіналу. Головний 
герой кожного твору подумки, через моральні страждання шукає правильний шлях, і тільки в кінці 
виявляється спроможним на вчинок: Манфред іде з життя, Каїн кидає виклик Ієгові й відправляється 
у вигнання. 

Власне, подібний кінець є очікуваним, запрограмованим автором із самого початку, як фатум, рок, 
прокляття, наперед визначеність, у давньогрецькій трагедії: 

Манфред:... моя душа 
Не знает сна, и я глаза смыкаю 
Лишь для того, чтоб внутрь души смотреть. 
Не странно ли, что я еще имею 
Подобие и облик человека, 
Что я живу? [5: 5, 6]. 
Каин: Мне не о чем молиться. 
Адам: И не за что быть благородным? 
Каин: Нет. 
Адам: Но ты живешь? 
Каин: Чтоб умереть? [5: 332]  
Слід зазначити, що близькість до архітектоніки давньогрецької трагедії спостерігається й у 

взаємодії головного героя з другорядними. Якщо Манфред і Каїн посідають місце "протагоністів", то 
про другорядних героїв можна сказати, що їм дісталася роль античного хору: вони розповідають про 
героя й репліками спонукають до певних роздумів, тобто виконують роль автора. 

Наприклад, в поемі "Манфред": 
Голос, що закликає: 
Изливаю над тобой 
Уготованной судьбой, 
Роковой финал твоих 
Мук и горестей земных: 
Ни забвенья, ни могилы 
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Не найдет твой дух унылый… 
Без конца томись, страдай 
И в страданьях – увядай! [5: 13] 
Цікаво, що автор не вклав ці слова у вуста жодного з героїв, це просто голос, що промовляє 

закляття, віщує долю. В містерії "Каїн" всі герої в очікуванні смерті, хоча ніхто з них "не може 
пояснити її як явище чи події": 

Каин: Отец мой говорит 
О ней как о чудовище; мать плачет 
При слове "смерть"; брат Авель к небесам 
Возводит очи;  Села потупляет 
Свои к земле, шепча молитву; Ада 
Глядит в мои  [5: 341]. 
Навіть Люцифер не втручається в хід подій, а тільки констатує факт: 
Люцифер: Ведь кто наполнить 
Должен царство смерти? 
Ты и твой род. Оно еще так пусто 
В сравненье в тем, что будет [5: 366]. 
Лінійна композиція, в якій "... моменти індивідуалізму персонажів, їхніх діянь і вчинків наче 

спроектовані виразним актом волі... " [6: 69], добігає логічного кінця, запрограмованого автором. Ще 
В.Г. Белінський пропонував літературу, в якій " поэт… пересоздает жизнь по собственному идеалу, 
зависящему от образа его воззрения на вещи", назвати ідеальною [7: 262]. Таким чином, критик 
підкреслив, виділив роль суб’єктивного, ліричного, а в якості прикладу наводив поему Байрона 
"Манфред". Продовжуючи думку В.Г. Белінського, можна висловити припущення, що саме завдяки 
пафосно-емоційному забарвленню внутрішнього сюжету й особливо через трагічний кінець, поема 
набуває драматичного звучання. Але з іншого боку, драматична поема є драматичною не тільки 
завдяки трагічним переживанням героїв, але і формально, бо нагадує драму переліком дійових осіб, 
скупими ремарками, власне дійством, яке розгортається ніби-то саме по собі, без участі автора. Хоча 
можна зауважити, що власне дійства в поемі "Манфред" і в містерії "Каїн" немає: внутрішній сюжет 
породжує схематичність характерів другорядних героїв, інтер’єру й пейзажу.  

І як наслідок, проблематичність постановки на сцені, бо "... драматична поема – це твір, написаний 
у драматичній формі, але без звернення особливої уваги на сцену та її закони. Входи і виходи, рух на 
сцені, зміна декорацій, слухові і зорові ефекти – все те, що зветься сценічністю, - все це небагато 
важить у жанрі драматичної поеми... Основний наголос падає на сам текст літературного твору" [6: 
147]. 

Ще М.В. Гоголь зауважував, "что драма живет только на сцене", а не придатну до постановки 
п’єсу називав "неоконченным произведением" [8: 150]. 

Отже, драматична поема, створена Д.Г. Байроном, є неосинкретичним жанром, у якому головну 
роль відіграє ліричний елемент, що набуває підсилення завдяки драматичній формі. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

1. Н.А. Гуляев. Теория литературы. – М.: Высшая школа, 1977. –  345 с. 
2. Д.Г. Байрон. Стихотворения. Поэмы. Драматургия. – М.: Рипол классик, 1990. – 820 с. 
3. Д.Г. Байрон. Избранное. – М.: Просвещение, 1984. – 382 с. 
4. В.М. Жирмунский. Сравнительное литературоведение. – Л.: Наука, 1979. – 491 с. 
5. Д.Г. Байрон. СС в 4-х т.– М.: Правда, 1981. – Т.4. – 481 с. 
6. С. Хороб. Українська драматургія: крізь виміри часу. (Теоретичні та історико-літературні аспекти драми). 

Івано-Франківськ: Лілея. – НВ, 1999. – 353 с. 
7. В.Г. Белинский. ПСС. – М.-Л., 1953. – Т.1. – 596 с. 
8. А.С. Пушкин. Драматические произведения. Проза. – М.: Просвещение, 1984. – 350 с. 

 

Матеріал надійшов до редакції 17.09.2006 р.  

Тименко Т.Г. Драматическая поэма в творчестве Д.Г. Байрона. 
 В статье анализируются особенности жанра драматической поэмы в творчестве Д.Г. Байрона. 
Сравнение  поэмы "Манфред" и мистерии "Каин" позволяет выделить главные и второстепенные 

элементы в структуре жанра, их взаимодействие и взаимовлияние; предложено авторское 
определение драматической поэмы. 

Timenko T.G. Dramatic Poem in G.G. Byron’s Works. 
The article analyses the specific features of dramatic poem in G.G. Byron’s works. Сomparing  poem 
"Manfred"with a mystery play "Cain" author sets apart the main and secondary elements in the genre 

structure as well as their interaction and mutual influence and suggests her own definition of the dramatic 
poem. 
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ХРИСТИЯНСЬКА ПАРАДИГМА В ПОЕТИЦІ "НОВОЇ ДРАМИ" 

У статті йдеться про поняття християнської  парадигми як витвору  виключно "нової драми". 
Представлені сутнісні ознаки поетики "нової драми". Природа суб’єктивного у поетиці "нової 
драми" характеризується як суб’єктна. Подано функціональні основи поетики "нової драми". 
Подається докладний аналіз двох функціональних основ: роль християнської парадигми в 

інтелектуалізації "нової драми" та її роль у створенні притчового начала. 

Кожного разу, тільки-но мова заходить про поетику твору, завжди передбачається унікальне, 
індивідуальне, одиничне, а ,отже, й суб’єктивне, те, що вирізняє, те, що дає змогу виокремити з-
посеред іншого. Рівняння "твір = унікальне" породжує явище поетики. Адже першим логічним 
висновком такого рівняння є зацікавлення: в який спосіб досягнуто цієї унікальності. Таким чином, 
аналіз поетики завжди базується на аналізові суб’єктивного. З вищесказаного випливає, що поетика – 
це привілей одного твору або одного автора, привілей одниці, привілей суб’єктивного. Проте природа 
суб’єктивного різна. Однак, не обов’язково суб’єктивне – це одиничність, індивідуальність та 
несхожість. Так, коли мова  йдеться про літературну течію, групу авторів, все ж правомірно говорити 
про поетику течії як про сукупність поетик індивідуальних авторів, яких об’єднує щось загальне. 
Поняття поетики (суб’єктивності одного автора) зберігається і за умов групи, течії. Так, існують 
загальні настанови течії, принципи, які стосовно поетики (суб’єктивності одного автора) є 
параметрами, програмою: задають межі діяльності. Автори ж групи мають певний творчий простір, 
можливості для виконання програми течії (того загального, що єднає в течію) в індивідуальний, 
суб’єктивний, хоча й регламентований спосіб. 

У "нової драми", як і в кожної течії, є спільне надзавдання (те, що об’єднує розрізнену сукупність 
авторів у виокремлену систему): здійснити відродження християнства в людині. Саме в цьому 
моменті дається взнаки унікальність поетики "нової драми". Так, техніка, механізм звершення 
програмної для течії настанови є немовбито ворожими принципу поетики літературного твору. 
Відродження передбачає те, що автори "нової драми" повинні були використовувати й залишати у 
своїх творах християнський матеріал без змін у канонічності, без змін у тлумаченні. Це пояснюється 
так: християнство й так втратило свій статус орієнтиру, втратило довіру до себе. Проте автори "нової 
драми" створювали все ж літературні твори, і у цих творів, отже, має бути поетика, тобто 
суб’єктивність. Проте, як вже знаємо, "нова драма" подавала християнство у своїх творах майже 
переписуючи Євангеліє, тобто без змін, тобто, на перший погляд, суб’єктивність, як ознака поетики, 
відсутня. Проте це не так, суб’єктивність все ж була присутня у творців "нової драми". Так, "нова 
драма" виконує важливе завдання: вона реалізує, виконує християнство. Християнство задає певну 
програму людини. "Нова драма" реалізує її. У цьому сенсі вона є суб’єктом. Суть суб’єктивного 
моменту в творенні "новою драмою" християнської парадигми (християнська парадигма = 
використання християнського матеріалу без суттєвих змін) полягає в суб’єктному, активному  
ставленні до цієї парадигми. Суб’єктивний фактор у використанні "новою драмою" християнської 
парадигми можна визначити так: а) "нова драма" не змінювала канонічний християнський матеріал; 
б) "нова драма" намагалася зробити експеримент, моделювання: помістити людину в конкретні 
біблійні, новозавітні часопростори (= обставини, ситуації) і скоригувати її дії, її поведінку стосовно 
цих часопросторів, і, відповідно, скорегувати тлумачення, сприйняття людиною християнства; 
в) "нова драма" намагалася максимально поріднити християнство й життя людини, зумовити їх 
взаємозв’язок; вона намагалася обґрунтувати ідею християнства, як єдиної основи життя людини. 

"Нова драма" своєю суттю, немовбито, виключає суб’єктивність. Виникає особливий, породжений 
виключно явищем "нової драми" вид суб’єктивності, тобто особливий, унікальний вид поетики – 
поетики "нової драми". Унікальність поетики "нової драми" – не в змісті, а в механізмі цієї поетики. 
Отже, поетика "нової драми" полягає: а) у запереченні суб’єктивності (використання без змін 
християнського матеріалу); б) у породженні нового виду суб’єктивності – суб’єктності 
(конструктивний аналіз християнства); в) у взаємовиключаючій єдності суб’єктивності та техніки 
виконання програмної настанови "нової драми".  

Поетика літературного твору – явище завжди похідне. Питання "Як?" є підпорядкованим питанню 
"Для чого?". Йдеться про таку ознаку поетики як функціональність. Отож, поетика завжди 
функціональна. Як зазначалося вище, надзавданням поетики "нової драми" є здійснення відродження 
християнства на зламі ХІХ – ХХ віків. Поетика обумовлена наступними функціями християнської 
парадигми: 1) християнська парадигма як втілення філософічності "нової драми"; 2) християнська 
парадигма як інтелектуалізація "нової драми"; 3) християнська парадигма у створенні притчового 



Ю.Ю. Міснік. Християнська парадигма в поетиці "нової драми" 

189 

начала "нової драми"; 4) християнська парадигма як втілення духовності "новою драмою". 
Розглянемо роль християнської парадигми в інтелектуалізації "нової драми" та її роль у створенні 
притчового начала. 

Змістовим та формальним відповідниками у творах "нової драми" є християнська парадигма. У 
функції інтелектуалізації літератури набуває прояву значення християнської парадигми як 
формального відповідника у творі. Особливо плідно цю функцію християнської парадигми втілив у 
своїй творчості Б. Шоу. Звісно, у кожного з представників "нової драми" є інтелектуальні твори: у 
Г. Ібсена це, наприклад, твори "Пер Гюнт" та, звісно, "Кесар та Галілеянин". Останній твір – 
"найзбитковіша із усіх ібсенівських драм" [1: 215], як зазначає Б. Шоу. Це говорить про її 
непопулярність, тобто про нерозуміння її, тобто про її інтелектуальний характер. 

 Початок творчості Б. Шоу припав саме на час панування в театрі пустих, вульгарних п’єс. Він 
говорив про такий театр: "Але і тут, і там бачимо навмисну відсутність думки, яка опирається все на 
ту ж теорію, немовби публіці думка ні до чого, вона не хоче думати і взагалі не хоче від театру нічого, 
окрім розваги" [2: 11]. "Навіть Шекспіра грали, витравивши з нього всяку думку", – говорить Б. Шоу 
[2: 11]. Наявність ідей у творі – принципова настанова для Б. Шоу. "Людина, що володіє технікою, 
але яка не має ідей, незначуща, як той будівничий каналу, котрий не сповнює його водою <…>" [2: 
33]. Про свій інтелектуальний твір "Людина та надлюдина", заснований на християнському матеріалі 
раю та пекла, Б. Шоу говорив: "Нині я урочисто визнаю, що робив всі ці розумні штучки зовсім не 
через невпинне марнотратство: я боровся з найбільш поганою з ходячих умовностей театральної 
критики того часу, впевненої у тому, що інтелектуальній серйозності на сцені нема місця, що театр – 
це вид поверхової розваги, що люди приходять туди вечорами для того, щоб їх заспокоювали після 
непосильного робочого дня. Коротше кажучи, вважалось, що драматург – це людина, задача якої 
виготовляти з дешевих емоцій шкідливі ласощі. Замість відповіді я виставив всі мої інтелектуальні 
товари на вітрині під вивіскою "Людина та надлюдина" [3: 63]. "З того часу кондитерський погляд на 
театр виявився не в моді, і прихильники його були вимушені встати в позу інтелектуалів", – 
продовжує Б. Шоу [3: 63].    

Інтелектуальність твору передбачає певний буфер, перепону для його сприйняття читачем. Таким 
буфером послужила увтворчості Б. Шоу християнська парадигма. Можна без застережень сказати, що 
всі твори Б. Шоу, в яких присутня християнська парадигма, є інтелектуальними. Християнська 
парадигма не несе сама в собі інтелектуалізації творів. Вона є лише можливістю такого маневру. Це 
очевидно, якщо порівняти творчість Г. Ібсена, Б. Шоу, Г. Гауптмана та Лесі Українки. У своїх творах 
Г. Ібсен – протестантський проповідник (особливо це дається взнаки в його ранніх творах, де в 
буквальному смислі він постає відкритим християнським проповідником). Він надто піклується про 
доступність своїх творів, ідей, поданих у цих творах. Тому в його творах інтелектуальне 
навантаження не так відчутне. Звісно, формальна прихованість смислу не завжди є атрибутом 
інтелектуалізації твору. Інтелектуалізація – в складності та напрузі думки. У Б. Шоу, однак, 
інтелектуалізація послуговується допоміжним прийомом: у Г. Ібсена складні думки відразу подані, в 
той час як у Б. Шоу ці думки треба ще віднайти. Улюблений прийом приховування ідей у Б. Шоу – 
алюзія. Твори Г. Ібсена – твори для усіх. Твори Б. Шоу теж твори для усіх. Тільки він своїм процесом 
інтелектуалізації стимулював усіх до розвитку в пізнанні, до власного розвитку людей. Твори 
Г. Гауптмана подібні за питомою вагою інтелектуалізації до творів Г. Ібсена, хоча Г. Гауптман не був 
таким проповідником як Г. Ібсен. Леся Українка більш нагадує Б. Шоу стосовно міри 
інтелектуалізації своїх творів. 

 Процес інтелектуалізації твору в Б. Шоу передбачає для читача існування другого паралельного 
твору: для того, щоб зрозуміти вихідний авторський твір, треба використати ресурси другого 
передбаченого автором твору (що виключає можливість інтерпретації, на відміну від аналізу твору). 
Інтелектуалізація твору – це вибудовування автором потенційного принципу перспективи – принципу 
живопису. Інтелектуалізація твору відбувається за двома напрямками: знання і розуміння. Розглянемо 
перший із напрямків інтелектуалізації твору – знання. Він передбачає лише віднайдення вже існуючої 
інформації. Читачеві треба тільки змобілізувати процес пошуку. Йдеться про читацьку ерудицію, 
зауважмо, скеровану в певному руслі. Автор лише подає факти, проте не пояснює їх зміст. 
Віднайдення змісту – прерогатива читача. Б. Шоу відсилає до певного джерела (основа – 
християнська парадигма). Існування конкретного джерела з відповідями забезпечує об’єктивне 
розуміння вихідного твору автора: суб’єктивно-індивідуальне (пропонуємо розрізняти наступні два 
терміни: суб’єктивний – будь-який стан активності людини є суб’єктивним; та суб’єктивно-
індивідуальний – характеризує людину як інтерпретатора, людина тут має право помилятися в 
тлумаченні твору) тлумачення не є можливим. Таким джерелом і є християнська парадигма. 
Розглянемо інший ракурс інтелектуалізації твору – напрям розуміння. Автор конструює свою власну 
філософію, яку можна зрозуміти або не зрозуміти. Це найвищий ступінь інтелектуалізації твору. Твір 
треба зрозуміти, виходячи з ресурсів самого твору. На основі християнської парадигми автор будує 
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свою власну філософію. Звісно, розподіл процесу інтелектуалізації творів за двома напрямками 
(знання та розуміння) досить умовний у процесі практичного виокремлення. Як правило, в цьому 
сенсі інтелектуальні твори є синтетичними.  

Більш-менш у чистому вигляді інтелектуалізація твору за принципом розуміння відображена у 
творі Б. Шоу "Назад до Муфасаїлу". В цьому творі письменник на основі християнського матеріалу 
вибудовує власну філософію. Для її розуміння недостатньо знати християнський матеріал, треба 
зрозуміти те, до чого не існує готового ключа. Здебільшого всі інші твори Б. Шоу, в яких міститься 
християнська парадигма, інтелектуалізуються за напрямом знання. 

Розглянемо значення християнської парадигми для створення притчового начала "новою драмою". 
Отож, літературна притча – це жанр, який орієнтується на Христову притчу не тільки за формою 
(славнозвісна алегоричність), проте й за змістом (ідейно-ціннісна складова євангельських притч). 

Функцію християнської парадигми – притчотворення – втілив у своїх творах Б. Шоу. Його твори-
притчі відповідають розглянутому вище поняттю літературна притча. 

Літературна притча складається з двох констант: алегоричності (яку завжди з необхідністю 
породжує алюзія) та християнського змісту. Друга складова – християнська тематика – представлена 
прозоро, тобто її наявність не викликає сумніву. Розгляду вимагають особливості функціонування 
алегоричності в розглянутих вище творах. 

Алегоричність (іносказання) передбачає побудову двох планів: плану зображення й плану 
вираження. За планом зображення стоїть план вираження – це механізм алегорії. Особливістю 
побудови притчової  алегорії в творах-притчах Б. Шоу є той факт, що механізм алегорії базується на 
принципі алюзії (натяки) на християнські теми. Іншими словами, письменник досягає алегоричності 
так: бере до розгляду, християнські за змістом, цільні, сюжетно оформлені лінії. Йдеться саме про 
цільні, сюжетно оформлені лінії, оскільки в іншому випадку, якщо автором використовуються окремі 
образи, символи, теми тощо, то останні не утворюватимуть основи для притчі, оскільки оригінально 
притчі (план зображення) є історіями. Цільні, сюжетно оформлені лінії є межею в кваліфікації 
функції християнської парадигми як притчотворчої. Б. Шоу алюзійно вводить у твір християнські 
історії (історія Ноєвого ковчегу – "Дім, де розбиваються серця", доля Христа – "Свята Іоанна"). Читач 
впізнає присутність християнського матеріалу в творі і, звісно, намагається зрозуміти сенс такого 
алюзійного, напівприхованого залучення – так утворюється алегоричність. Читачу відомий смисл 
оригінального християнського матеріалу й він знає, що цей смисл не є самодостатнім у своїй 
присутності у творі. Отож, читач свідомий того, що він повинен поширити цей оригінальний смисл 
(план зображення) на щось інше (план вираження) у творі. Тобто, читач знає, що оригінальний 
християнський матеріал має щось сказати не про себе, а про щось інше: логіка оригінального 
християнського матеріалу має перенестися на щось інше, нове  для кращого розуміння цього іншого, 
нового. 

В інших творах-притчах Б. Шоу практично не змінює принцип побудови алегорії. Змінюється 
лише те, що письменник вносить християнський матеріал до своїх творів відкрито, без натяків 
(Судний день – "Простачок з Неочікуваних островів", Едемський сад – "Назад до Муфасаїлу", рай та 
пекло – "Людина та надлюдина"). Однак, алегоричність, властива для жанру притчі, зберігається. 
Який сенс жанру притчі? Через одне сказати інше – це обов’язкова настанова притчі. Усіма цими 
християнськими історіями Б. Шоу воліє сказати щось інше за посередництвом оригінального смислу 
християнського матеріалу. В чому конкретно полягає це інше, якого прагне автор за посередництвом 
християнського матеріалу? Це інше – актуалізація християнського матеріалу в житті людини 
(залучення людини в біблійні часопростори призводить до того, що людина вимушена реагувати в 
якийсь спосіб на ці часопростори), тобто моделювання. Він моделює ситуації поєднання 
християнства та життя людини й з цього робить висновки. Він звалює на людину конкретні біблійні 
перекази, часопростори, ті, що вже відбулися, або ті, які ще мають відбутися. Він поміщає людину в 
конкретні обставини. Таким чином він забезпечує для себе можливість побачити, як людина 
поводиться, коли їй загрожує (загрожував) Божий потоп ("Дім, де розбиваються серця"), як людина 
ставиться до проблеми вічності ("Назад до Муфасаїлу"), як людина ставиться (ставилась) до Христа 
("Свята Іоанна"), як людина ставиться, розуміє рай та пекло ("Людина та надлюдина"), як людина 
поводитиметься за часів Судного дня ("Простачок з Неочікуваних островів"). Б. Шоу робить 
експеримент: він прагне поєднати людське життя з християнством і подивитися, що з цього буде. 
Моделювання розпадається на два плани. Таким чином, Б. Шоу прогнозує (план майбутнього) або 
відтворює (план минулого) спосіб поводження людей за певних біблійних часопросторів (потоп, 
Едемський сад, Голгофа, Судний день тощо). Письменник подає відповідь на запитання: як це було 
або як це буде  (стосовно дій людини в конкретних біблійних часопросторах). У цьому сенс 
алегоричності, яку виконує християнська парадигма в "новій драмі" Б. Шоу. 
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Мисник Ю.Ю. Христианская парадигма в поэтике "новой драмы". 

В статье речь идет о понятии христианской парадигмы как о творении исключительно 
"новой драмы". Представлены сущностные характеристики поетики "новой драмы". Природа 

субъективного в поетике "новой драмы" характеризуется как субъектная.  Поданы 
функциональные основы поетики "новой драмы". Представлен тщательный  анализ двух 

функциональных основ: роль христианской парадигмы в интелектуализации "новой драмы" и 
ее роль в создании притчевого начала. 

 Misnik Yu.Yu. The christian paradigm in the poetics of "modern drama". 

The article deals with the concept of  the christian  paradigm  as belonging exceptionally  to "new drama". 
The essential features of "new drama"  poetics  are represented.  Nature of the subjective in the "new drama"  
poetics  is characterized as subjective.  The functional bases of "new drama"  poetics are given.  The detailed 

analysis of two functional bases role of christian paradigm in the "new drama"  intellectualization and its 
role in creation of the parable beginning  is given.
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"ТРАГЕДІЯ МОВИ" ЯК ФОРМА АБСУРДИЗАЦІЇ ДРАМИ ЕЖЕНА ЙОНЕСКО 

У статті йдеться про мовний експеримент Ежена Йонеско в його ранніх антип’єсах. Сутність 
"трагедії мови" полягає в невмінні людей спілкуватися, що проявляється в  руйнуванні мови на всіх 
рівнях. Фрагментарність, беззмістовність  та алогічність висловлювань створюють відчуття 
абсурдності, яка відображає насамперед сучасну дійсність. Таким чином, абсурдизм є одним із 
засобів  зображення ірраціонального світу й гармонійним продовженням реалістичної традиції. 

"Трагедія мови" згідно Йонеско – це неможливість спілкування людей за допомогою 
формалізованої мови банальностей та кліше, оскільки вона втратила свою комунікативну функцію і  
не передає ні думок ані почуттів. З іншого боку, мова є системою, і як будь-яка система вона обмежує 
волю людини, є інструментом влади над індивідом, а отже, підлягає руйнуванню. Мова стала 
головним героєм ранніх п’єс Ежена Йонеско, таких як "Лиса співачка", "Урок", "Стільці". Драматург 
показав, як криза думки та логіки відбивається в мові, а беззмістовний обмін репліками 
уподібнюється абсурдній машині, що виходить з ладу та в кінці кінців повністю ламається. Невміння 
говорити випливає з невміння мислити та відчувати [1: 502]. "Трагедія мови" починається там, де 
слова втрачають комунікативну функцію, підміняючи її констатуючою:  
Пані Сміт: О, дев’ять годин. Ми їли суп, рибу, картоплю з салом, англійський салат. Діти випили 

англійської води ("La cantatrice chauve") [2: 9]. 
Абсурдність ситуації посилюється невідповідністю між словами та діями персонажів і руйнування 

мови продовжується, зачіпаючи логічні зв’язки висловлювання:  
Пані Сміт: Всі ви, чоловіки, однакові! Сидите, палите весь день. І п’ятдесят разів на день 

чепуритесь та підфарбовуєте губи. Або весь день пиячите [2: 10]. 
Дуже часто автор використовує прийом логічного абсурду – виявлення протиріччя основного 

положення або висновків:   
Мері: Елізабет – це зовсім не Елізабет, а Дональд – зовсім не Дональд. І ось вам доказ – дитина, 

про яку казав Дональд, – зовсім не дочка Елізабет, це інша дитина. Як у дочки Дональда так і у дочки 
Елізабет одне око біле, а інше червоне. Але у дочки Дональда праве око біле, а ліве червоне, в той час 
як у дочки Елізабет праве око червоне, а ліве біле. Таким чином вся система доказів Дональда 
руйнується зіткнувшись з цим останнім аргументом, що зводить нанівець усю його теорію. 
Незважаючи на неймовірні співпадіння, які здаються безперечними доказами, Дональд та Елізабет, 
не будучи батьками однієї дитини, насправді не є  Дональдом та Елізабет  [2: 20]. 

Безглуздість висловлювань підкреслюється свідомим поєднанням непоєднуваних речей, слів, які 
не вписуються в загальний контекст:  
Пані Сміт: Йогурт корисний для шлунку, нирок, апендициту та апофеозу [2: 11]. 
Беззмістовність та загальний характер фраз пояснюється тією порожнечею, що лежить між 

мовцями і яку вони намагаються заповнити словами:  
Пані Мартен: Гм, гм, гм… 
Пан Мартен: Гм, гм, гм… 
Пані Мартен: Так, звичайно…[2: 22]. 
Але напруженість від такого спілкування лише зростає і розмова перетворюється на обмін 

незв’язними звукосполученнями. Саме так виглядає будь яка розмова між людьми, якщо 
абстрагуватися від неї і подивитися ззовні:  
Пан Сміт: А, ц, о, у, а, ц, і, о, у, а, ц, і, о, у, і!  
Пані Мартен: Б, ц, д, ф, г, л, м, н, п, р, с, т, в, ікс, зет!!  
Пан Мартен: Всюди вода, у воді вода!  
Пані Сміт(імітуючи потяг): Пф, пф, пф, пф, пф, пф, пф, пф, пф, пф, пф! [2: 42]. 
 В антидрамі "Урок" мова керує вчинками персонажів й перетворює провінційного вчителя на 

маніяка. Спочатку скромний і ввічливий вчений  поступово відчуває свою владу над ученицею і 
пригноблює її за допомогою однієї лише мови: 
Учитель: Чи не буде вам зручніше сісти… сюди... І чи не будете ви заперечувати, якщо я з 

вашого дозволу також сяду тут, навпроти?( "La Leçon") [2: 48]. 
Учитель: Ах, зуби! Ось я зараз їх тобі  вирву, тоді вони одразу перестануть боліти! [2: 67]. 
Його сила полягає не в обізнаності чи інтелекті, він захоплює весь простір та час своєю промовою, 

але зовні логічні та наукові теорії виявляються повною нісенітницею: 
Учитель: …Таким чином звуки, наповнені теплим повітрям, легшим ніж зовнішнє середовище, 

полетять догори… [2: 61]. 
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Учениці не залишається нічого іншого, як повторювати те, що від неї вимагають, і, нарешті стати 
черговою жертвою вбивства. Особливе місце в "Уроці" посідає вчення про мову:  
Учитель: І ці, і всі інші можливі слова у всіх мовах матимуть однакове значення, однакову 

будову, однакове звучання. Оскільки кожному поняттю в будь якій країні відповідає одне-єдине слово, 
не враховуючи синонімів. [2: 64]. 

Ця теорія провокує появу протилежної думки: хоча речі, що існують об’єктивно, однакові в будь-
якій країні, не лише кожний народ, але й кожна  людина зокрема вкладає свій особливий сенс у 
позначення речей словами. Таким чином, вимовляючи однакові слова, люди вкладають в них різний 
зміст, а, отже, взаєморозуміння між ними неможливе.  

Ідея неможливості порозуміння посилюється в "Стільцях" за допомогою суперечливих, 
уривчастих та безглуздих розмов Старої та Старого. Вони марно намагаються пригадати своє життя, 
але "пам'ять як скло":  
Старий: А далі…За Парижем що було…було що?  
Стара: Що ж там було далі, любий, і хто? ("Les Chaises")  [2: 144]. 
Їх розмова – це калейдоскоп безглуздих та беззмістовних образів:  
Стара: Що це, пане? Квітка? Корзина? Ворона? Перина?  
Старий: Та ні, ти ж бачиш,  це – картина! [2: 157].   
Йонеско змушує своїх персонажів суперечити один одному:  
Стара: Був у нас синок…ні, він живий-здоровий… він пішов з дому… 
Старий: На жаль…але дітей у нас не було…а я так хотів мати сина…[2:160]. 
Відчуття абсурдності та маразму поглиблюється завдяки інфантильній поведінці Старого. Мова 

Старої та Старого замкнута в собі, складається з постійних повторів:  
Стара: Ох, ти – великий вчений! У тебе такі здібності! Ти б міг стати головним президентом, 

головним королем, і головним маршалом, і навіть головним лікарем, якби у тебе було хоч трохи 
честолюбства… [2: 145]. 

Трагедія "Стільців" - це неможливість виразити свою думку. Оратор, хоча й знає якусь істину, не 
може передати її іншим людям, а для оточення, з іншого боку, його істина є лише незв’язним 
белькотінням:  
Оратор: Мгнм... нмнм... гм... гм... [2: 182]. 
У "Носорогах" Йонеско найближче підійшов до поняття "абсурду" у його первинному значені: 

surdus – глухий та absonus – какофонічний, він зображає тотальну дисгармонію між прагненням 
людини бути зрозумілою та глухотою світу: 
Жан: Ваші жарти нікуди не годяться! 
Беранже: Але я зовсім не збирався… 
Жан: Я терпіти не можу, коли наді мною знущаються! 
Беранже: Любий Жан, я б ніколи не дозволив собі… 
Жан: Так, мій дорогий Беранже, але ви собі дозволяєте! 
Беранже: Ні-ні, я нічого собі не дозволяю. 
Жан: А я кажу, що дозволяєте! 
Беранже: Як ви можете так думати… 
Жан: Я думаю те, що є! 
Беранже: Запевняю вас… 
Жан: Ви що, знущаєтесь наді мною? 
Беранже: Але ж і впертий ви! 
Жан: Ще не вистачало, щоб ви мене обзивали віслюком. Ось бачите, як ви мене ображаєте. 
Беранже: Мені це на думку навіть не спадало… 
Жан: Це тому, що думок у вас немає  [2:550]. 
Зовні нормальна повсякденна мова виявляється послідовністю гасел, алогічних сентенцій та 

беззмістовних повторів: 
Ботар: Ваш носоріг – міф! 
Дезі: Міф? 
Месьє Папійон: Панове, час братися за роботу! 
Ботар: Це такий же міф, як і літаючі тарілки! 
Дюдар: Але ж кішку все таки роздавили, ви не будете цього заперечувати! 
Беранже: Я сам був свідком! 
Месьє Папійон: Панове, панове! 
Ботар: Масовий психоз, месьє Дюдар, масовий психоз! Ну, на приклад, як  релігія, котра, всім це 

відомо, є опіумом для народу! 
Дезі: А я , наприклад, вірю в літаючі тарілки. 
Ботар: Пффф! ("Rhinocéros")  [2: 578]. 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 30. Філологічні науки 

194 

Але не зважаючи на відсутність сенсу у висловлюваннях, саме за допомогою мови здійснюється 
пригноблення людини: 
Беранже: У мене немає такої сили волі, як у вас. Я не можу. Я ніяк не можу пристосуватись до 

життя. 
Жан: Кожен має пристосовуватися. Подумаєш – надлюдина! 
Беранже: Я не претендую… 
Жан: Я, знаєте, не гірше вас, а в дечому, навіщо ж зайва скромність, набагато краще. 

Надлюдина – це людина, яка виконує свій обов’язок. 
Беранже: Який обов’язок? 
Жан: Ну, на приклад, обов’язок службовця. 
Беранже: А так, так, обов’язок службовця…[2: 541]. 
Ежен Йонеско у своїх антидрамах прагнув досягти ірреальності шляхом абсурдизації, але дійшов 

до вражаючого висновку, що власне абсурд і є тією реальністю в якій живе людина: у сучасному 
беззмістовному світі всі її дії виявляються марними, позбавленими сенсу. Абсурд у літературі є 
засобом зображення ірраціонального, хаотичного світу, алогізм є лише однією з форм передачі реалій 
життя. Абсурдизм і реалізм мають на меті зображення багатогранної реальності, кожен зі своєї точки 
зору, але ці полярності знаходяться в динамічній єдності. Тому абсурд є не запереченням реалістичної 
традиції, а її своєрідним продовженням і доповненням. 
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Татура И.В. "Трагедия языка" как форма абсурдизации драмы Эжена Ионеско. 

В статье идет речь о языковом эксперименте Эжена Ионеско в его ранних антипьесах. Сущность 
"трагедии языка"  состоит в неумении людей общаться, что проявляется в разрушении языка на 
всех его уровнях. Фрагментарность, бессмысленность и алогичность высказываний создают 

ощущение абсурдности, которая в первую очередь отображает современную действительность. 
Таким образом, абсурдизм является средством изображения иррационального мира и гармоничным 

продолжением реалистической традиции. 

Tatura I. V. "The tragedy of language" as a form of absurdization in Eugene Ionesco’s dramas. 

The article sheds light upon Eugene Ionesco’s language experiment in his early anti-plays. The essence of 
the ‘tragedy of language’ is people’s inability to communicate with each other that results in destruction of 

the language at all its levels. Senseless, disrupted and illogical utterances create the atmosphere of absurdity 
which reflects present-day life. Therefore, absurd is the means of depiction of our irrational world, it also 

harmoniously continues the realistic tradition. 
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ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ ЖАНРУ ІСТОРИЧНОЇ ДРАМИ-ХРОНІКИ 

Стаття присвячена інтертекстуальності жанру історичної драми-хроніки. Розглянуті п’єси 
Вільяма Шекспіра "Річард III", Альфреда Жаррі "Убю-король" і Бертольта Брехта "Кар’єра Артуро 

Уї" дають змогу глибше осягнути природу жанрових трансформацій, яких зазнала традиційна 
драма-хроніка в ХХ столітті, а також засвідчують відкритість питання про інтертекстуальність 

як характерну ознаку жанру. 

Коментуючи власну драматургічну переробку шекспірівського "Короля Джона", Фрідріх 
Дюрренматт підкреслив: "Драматична хроніка перетворилася в параболу, в комедію політики, певної 
визначеної політики" [1: 84]. Відомому швейцарському письменнику таким чином вдалося 
наголосити на тій особливій рисі, що вирізняє історичну драму-хроніку XX століття, а саме – її 
параболічному характері, а також відзначити специфічну роль комічного в ній. Авторська варіація 
шекспірівського "Короля Джона", здійснена Ф. Дюрренматтом, отже, дає ключ до розуміння не лише 
театральних переробок єлизаветинських "хронік", а й оригінальних творів драматургів минулого 
століття, які, привносячи в традиційний жанр драми-хроніки риси параболи, притчі, вдаючись до його 
авторських трансформацій, нерідко звертаються й до відомих уже сюжетів, цитують, запозичують, 
інтерпретують, зрештою пародіюють їх. Однак проблема інтертекстуальності залишається однією з 
найменш досліджуваних у літературознавчих розвідках, присвячених жанру історичної драми-
хроніки. Бодай частково прогалину може заповнити дослідження Д. Затонського "Шекспір, 
Стріндберг, Дюрренматт і сучасне мистецтво", у якому автор відштовхується від такого "виду 
літературної діяльності, як обробка, перелицювання, травестія запозиченого сюжету" [1: 90], однак і 
воно не дає вичерпної відповіді на питання про інтертекстуальність драми-хроніки XX століття. 

В. Шекспір як творець довершеної художньої моделі драми-хроніки неминуче слугує відправною 
точкою для наступних поколінь драматургів. Однією з найбільш відкритих п’єс жанру для 
різноманітних сценічних і літературних прочитань залишається "Річард III". Творячи власні авторські 
варіації жанру, до шекспірівського протосюжету звернулися два абсолютно несхожих між собою 
драматурги, творчість яких розділяє кілька десятиліть. 1896 року на сцені паризького театру Евр 
відбулася скандальна постановка гротескної пародії Альфреда Жаррі "Убю-король", яка, не будучи 
історичною драмою-хронікою в тому сенсі, в якому її прийнято розглядати в літературознавстві, дає 
проте розуміння жанрової еволюції, що відбулася майже через півстоліття в драматичній хроніці-
алегорії Бертольта Брехта "Кар’єра Артуро Уї, яку можна було спинити", написаній 1941 року й 
уперше поставленій 1959 року, вже після смерті автора. 

"Секретар-режисер" паризького театру Евр Альфред Жаррі, автор "Убю-короля", був одним із 
перших, хто в пародійно-травестійному ключі, відштовхуючись від шекспірівського сюжету, 
переосмислив традиційний жанр драми-хроніки. Французький драматург зберіг у загальних рисах 
сюжетний стрижень шекспірівського "Річарда III", перенісши події однак до напівміфічної Польщі 
лише задля того, щоб представити на суд глядача сміливий театральний експеримент із суто 
умовними часом і місцем дії, шокуючими декораціями та костюмами. 

Однак, жанр п’єси, в рамках якої автор зіткнув абсолютно різнорідні жанрові елементи, ще й 
гротескно підкресливши їх, однозначно визначити доволі непросто. Відомий радянський режисер 
Г. Козинцев, характеризуючи п’єсу "Убю-король", писав: "Гротескний фарс – бурхливе зміщення усіх 
планів, фантастичний дебош – зайняв сцену" [2: 218]. Сам Жаррі залишив лист керівнику театру Евр 
Люньє-По з рекомендаціями щодо постановки "Убю-короля", які можуть пролити світло на жанрову 
природу твору: "1. Маска для основного персонажа Убю… 2. Кінська голова з картону, яку він міг би 
почепити собі на шию, як у старому англійському театрі, для двох кінних сцен… 3. Вибрати одну-
єдину декорацію… Як у гіньйолях, який-небудь пристойно одягнутий персонаж з’являвся би на сцені 
й чіпляв плакат, що означав би місце, у якому відбувається дія… 4. Відмова від натовпу на сцені, що 
часто виглядає безглуздо та дратує своєю беззмістовністю. Один солдат у сцені параду, один – під час 
штовханини, коли Убю каже: "Який натовп, яка біганина, і т. д…" 5. Вибрати спеціальний "акцент" 
чи, краще, спеціальний "голос" для основного персонажа. 6. Костюми повинні, наскільки це можливо, 
не асоціюватися з жодним конкретним місцем і часом (що краще передасть ідею чогось вічного); 
бажано сучасні, оскільки сатира сучасна; й такі, що викликають неприязнь, адже від цього події 
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драми видаватимуться більш жалюгідними та страшними" [3: 196]. Не важко помітити збіг основних 
положень цього своєрідного мистецького маніфесту А. Жаррі з прологом до "Генріха V", у якому, як 
відомо, В. Шекспір попереджає глядачів про умовність власного "театру історії" та закликає долати її 
за допомогою уяви: "Умовність гри уява хай розвіє: Коли один вояк на сцену вийде, Вважайте – ціле 
військо перед вами; Коли про коней мова – уявляйте, Що землю б’ють копитами вони; У пишних 
шатах уявіть державців; Перенесіть і час, і місце дії; Хай те, що відбувалося роками, Займе годину…" 
[4: 352]. 

Альфред Жаррі, таким чином, шукаючи нові можливості театрального мистецтва на зламі століть і 
протестуючи проти надмірності натуралістичного театру кінця XIX століття, парадоксальним чином 
повертається до В. Шекспіра. Він чітко зазначає жанрово-стильові координати, в яких творить свого 
"Убю-короля": "старий англійський театр", гіньйоль, сатира. Авторський епіграф до п’єси також 
вказує на традицію, якій слідує Жаррі: "И тогда Папаша Убю растряс грушу, которую по прошествии 
времени англичане назвали Шекспиром, и под этим именем были сотворены и записаны 
превосходные трагедии" [5: 232]. Беручи за першооснову шекспірівський сюжет, Альфред Жаррі не 
може не зберегти й головні прикмети "хронік" В. Шекспіра. Водночас окремі положення його 
естетичної програми щодо драми "Убю-король" та суто формальні прийоми попереджують знахідки 
драматургії XX століття: позачасовий і позаісторичний характер подій, які набувають притчового 
змісту, персонажі-"маріонетки", поява плакатів з написами, котрі вказують на місце дії і, на думку 
автора, мають "сугестивну" перевагу над традиційними декораціями, адже "ані декорація, ані масовка 
не зможуть створити образ польської армії, яка здійснює марш Україною" [3: 196]. 

На інтертекстуальні зв’язки між п’єсами вказує й типологічна близькість образів дійових осіб у 
Жаррі та Шекспіра, що виявляється насамперед в образах Убю та Річарда. Але й решта персонажів 
"Убю-короля" безумовно має власних прототипів у шекспірівській "хроніці". Однак фарсові 
персонажі п’єси Жаррі, які виконують другорядну роль "супутників" стосовно головної "маріонетки" 
Убю, знеособлені, схематизовані й карикатурні. "Король Убю" – це п’єса, написана не для 
маріонеток, але для акторів, котрі грають, мов маріонетки", – наголошував французький драматург, 
пропонуючи акторам, перетворившись на великих маріонеток, відмовитися від власної 
індивідуальності й злитися з маскою [6: 230]. 

Питання про взаємовідношення образів Убю та Річарда може бути зрозумілим лише в контексті 
атмосфери жаху й насильства, яка пронизує обидві п’єси. Так, В. Шекспіру навіть доводиться 
вдаватися до часової компресії, надзвичайно ущільнюючи реальний історичний час, щоб вивести на 
сцені всі неймовірні злочини Річарда. Жаррі, позбавлений на відміну від Шекспіра жорстких рамок 
історичного жанру, створює абсолютно фантастичну сцену, під час якої батечко Убю влаштовує 
справжній конвеєр убивств з метою заволодіння титулами й майном, по черзі хапаючи велетенським 
гаком вельмож, суддів і фінансистів королівства, котрих проводять перед ним, і жбурляючи до 
підземелля, де їх піддають "патранню мізків". 

Але, якщо жорстокість Річарда ще якось можна виправдати чи принаймні пояснити, то насильство 
в п’єсі А. Жаррі зовні цілковито безглузде, ірраціональне. Тому-то воно носить і підкреслено 
театральний, буфонадний характер. Герої лупцюють один одного кулаками й палицями, повсюдно 
ллються бутафорські потоки крові. Отже, сцена бою нічим не відрізняється від сварки між 
подружжям Убю на кухні, а сварка набуває розмаху кривавої баталії. Ремарки на зразок "страшным 
ударом распарывает ему брюхо" [5: 244], "взмахивает шпагой, делает мулине, всюду потоки крови", 
[5: 244] або "кидается на него и разрывает на части" [5: 264] лише посилюють відчуття ірреальності 
всього того, що відбувається на сцені. Так, скупа шекспірівська ремарка, яка описує смерть Річарда 
від рук Річмонда ("Гамір бою. Входять король Річард і Річмонд, б’ючись один з одним; Річмонд 
убиває короля Річарда й виходить" [7: 423]), розростається в п’єсі Жаррі до сцени грандіозної бійки, 
під час якої в хід іде все від кулаків до туші вбитого ведмедя. Однак насправді лише так, на думку 
А. Жаррі, можна виявити найбільш загальні закономірності буденного мислення крамаря, котрий 
піднісся на вершину історії, показати його схему, перетворити персонажа в маріонетку, позбавивши 
будь-яких ірраціональних мотивів поведінки, більше того висміяти їх [8: 177]. Батечком Убю та йому 
подібними керує черево, ниточки, що рухають маріонеткою, тягнуться з нього ж. Іншими словами, 
горб шекспірівського Річарда, який надає образу головного героя рис демонізму, перетворюється в 
п’єсі Жаррі на банальне, хоч і надміру гіпертрофоване, черево Убю. 

Образ Убю, що, за висловом автора, має "сферичну або майже сферичну форму, як у зародкової 
клітини" [6: 229], позбавлений тих "інтелектуальних рис" шекспірівського героя, які породжують у 
глядача не лише відчуття відрази, але й замилування. На зміну тирану-монарху В. Шекспіра 
приходить тиран-буржуа А. Жаррі, рушій і головний герой буржуазних революцій. Маленька і, 
більше того, мізерна людина опиняється в ролі вершителя історії. Убю – товстун, скнара, хвалько та 
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боягуз, жорстокість і жадібність якого, як і його бездонне черево, не мають меж. Жаррі ніби показує, 
що може трапитися, коли, скажімо, мольєрівський пан Журден, невинний по суті персонаж, отримає 
владу бодай у масштабах країни і до яких трагічних наслідків це може призвести. Дрібний обиватель 
Убю і в ролі "міщанина-короля" до історії підходить з тією ж обивательською міркою, якою зазвичай 
міряє власне життя. 

Безумовно, що твір Жаррі складається з нескінченного напластування різноманітних літературних 
цитат, як і образ головного героя, який акумулював у собі досвід художньої сміхової культури від 
героїв Рабле й шекспірівського Фальстафа до мольєрівських міщан. Але за формою, від якої 
відштовхується, яку травестує Жаррі, він наближається до драми-хроніки. Проте, незважаючи на 
точну вказівку місця дії й конкретні географічні реалії, події п’єси не мають з історією нічого 
спільного. Сам автор із приводу "Убю-короля" зауважував: "Дія п’єси… відбувається в Польщі, тобто 
ніде" [3: 231]. У певному сенсі "Убю-король" – псевдоісторична п’єса, тож годі шукати в ній прямі 
історичні аналогії. У перевернутому карнавально-буфонадному світі "Убю-короля" зловісний тиран 
перетворюється на сміховинного псевдомонарха, громадянська війна на банальну бійку, армію 
зображує одна людина, а королі гарцюють на палицях замість коней і под. Жаррі обертає жанр драми-
хроніки на пародію, а історію на трагіфарс, який спрямований не в минуле, а в майбутнє. 

А. Жаррі одним із перших, задовго до Б. Брехта чи Е. Йонеско вивів на сцену маленьку людину, 
випадкового персонажа, позбавленого будь-яких виняткових здібностей, котрий силою обставин 
опиняється в ролі вершителя історії, – своєрідного гібрида "крамаря та носорога" [8: 173]. 
ХХ століття, у якому автор "Убю-короля" прожив лише сім років, породило історичні колізії, що 
перевершили своїми катастрофічними наслідками будь-які мистецькі прогнози й перестороги зламу 
віків. Власне вони спонукали Бертольта Брехта, письменника, що опинився на півдорозі між 
Німеччиною й Сполученими Штатами, рятуючись від нацистського режиму, до створення 
драматичної хроніки-алегорії "Кар’єра Артуро Уї", яка, на думку письменника, мала нагадати деякі 
відомі всім події. 

Помічено, що із драматичних сцен й історичних коментарів до них у "Кар’єрі Артуро Уї, яку 
можна було спинити" Б. Брехта виникають два самостійних подієвих ряди. Сцени вигадані, пов’язані 
з "гангстерською історією", алегоричні за своїм змістом, очужують ряд історичних коментарів до них 
[9: 67]. Художнє завдання, котре вирішував Б. Брехт, полягало в тому, щоб "с одной стороны, ясно 
очертить, сделать узнаваемыми подлинные исторические события, с другой – придать собственную 
жизненность образам, выступающим в аллегорическом "облачении" (каковое является, собственно, 
"разоблачением")" [10: 152]. Однак не менш важливим у драмі є так званий другий рівень очуження, 
пов’язаний з відтворенням у сюжетній структурі п’єси Брехта структури шекспірівського "Річарда 
III". Згідно з естетичною теорією Б. Брехта глядачу належить не переживати побачене, а 
розмірковувати над ним. Природа катарсису відтак докорінно змінюється. Але сюжетні колізії й ті 
переживання, які вони неодмінно породжують, можуть завадити цьому, відволікаючи глядача від суті 
зображуваного. Тому, як слушно висловився Д. Затонський, "кращий, з його точки зору, сюжет – чи, 
принаймні, один з кращих – сюжет "чужий", навіть тривіальний, навіть заїжджений" [1: 89]. Б. Брехт 
не приховує, більше того, підкреслює такий зв’язок. У пролозі до драми Оповісник говорить: "Тут 
Річарда третього згадає кожен І його криваву добу. Та одначе Стільки крові ще світ не бачив Від часів 
Червоної й Білої Рожі!" [11: 11]. 

У сцені сьомій Артуро вдається до послуг Актора, що "погорів на Шекспірі" і вчиться в нього 
ходити, стояти й промовляти, "як у Шекспіра". Ряд інших сцен брехтівської п’єси також прямо 
відсилає нас до протосюжету. Спроба зваблення Артуро Бетті Далфіт, удови видавця Ігнатія Далфіта 
неминуче нагадує сцену з Річардом й Анною в шекспірівській п’єсі. Об’єднує обидві п’єси й мотив 
сну. Кульмінаційна сцена "Річарда III" В. Шекспіра, у якій духи віщують Річарду поразку, а Річмонду 
блискучу перемогу, відлунює в п’єсі Б. Брехта сном Артуро Уї, в якому йому з’являється "дух 
Ернесто Роми з простреленим чолом" [11: 165]. 

Гангстер Уї немовби шекспірівський Річард, діючи де грубою силою, де підступом, усуваючи 
старого Догсборо, що уособлює собою владу, встановлює контроль над трестом "Цвітна капуста" в 
Чикаго, а згодом у сусідньому містечку Сісеро. Вся "гангстерська історія" подана автором у 
пародійно-гротескному ключі. Отже, Брехт завідомо знижує не лише власне історію (історію приходу 
Гітлера до влади в Німеччині та аншлюс Австрії), а й фабулу шекспірівської "хроніки". Крім того, 
п’єса написана "кульгавими" ямбами, завдяки чому Брехт також досягає пародійного ефекту. Однак 
Шекспір для Брехта аж ніяк не об’єкт пародіювання, радше він потрібен йому як певне естетичне 
мірило. Комічне в п’єсі Б. Брехта лише одне – об’єкт зазіхань гангстера Уї – трест "Цвітна капуста" й 
увесь овочевий бізнес у Чикаго та околицях, довкола якого, проте, розгортається аж ніяк не комічна 
боротьба з шантажем, підкупом і вбивствами. 
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Отже, персонажі "Кар’єри Артуро Уї, яку можна було спинити" співвідносяться з героями 
шекспірівського "Річарда III": Артуро – Річард, Король Едвард IV – старий Догсборо, верховоди 
овочевого тресту  – британські сановники, Ернесто Рома – Бекінгем, Бетті Далфіт – Анна, удова 
принца Уельського тощо. Зрештою, неважко помітити, що героя, співвідносного з Річмондом, 
опонентом Річарда, у Брехта просто немає. Але й закінчується п’єса аж ніяк не поразкою, а тріумфом 
чиказького гангстера. Уї, незважаючи на арсенал злочинних засобів, якими він доволі вправно 
користується, позбавлений, проте, будь-яких демонічних рис власного прототипу, постає в хроніці-
алегорії Б. Брехта банальним ділком, котрий просто звик залагоджувати всі справи з позицій грубої 
сили. Однак (згадаймо історичну першооснову п’єси) масштаби такої діяльності зрештою призводять 
до катастрофи. 

Невідомо, чи був знайомий Б. Брехт з творчістю А. Жаррі, однак не одну лише драматургічну 
техніку творця "Убю-короля" можна розглядати як попередницю естетичних засад брехтівського 
театру, а й саму п’єсу французького драматурга, на думку Г. Зінгер, варто оцінювати як важливу 
ланку еволюції культурного процесу, в "результаті якої Батечко Убю перетворився в Брехта в Артуро 
Уї; патологічний космос стиснувся до масштабів пустого державного механізму; його будову було 
пояснено, а відтак деміфологізовано. Антиутопія перетворилася в памфлет; Місце Апокаліпсиса 
ницості, що загрожує розумному світу, заступила "Кар’єра…, яку можна було спинити" [8: 180]. 

Таким чином, п’єси А. Жаррі та Б. Брехта відзначаються розгалуженими інтертекстуальними 
зв’язками з історичною драмою-хронікою В. Шекспіра "Річарда III", завдяки чому історичні явища 
постають насамперед у притчово-алегоричних формах, набувають понадчасового узагальненого 
змісту, водночас дозволивши автору "втекти" від грубої актуальності сучасного матеріалу. Втім, 
кожна з розглянутих п’єс характеризується рядом специфічних рис. У "Річарді III" В. Шекспіра 
історичні події постають у формах конкретної історії; у п’єсі А. Жаррі історична подія має 
сприйматися як багатозначний символ; у брехтівській "Кар’єрі Артуро Уї" історія набуває рис 
параболи. У "Річарді III" історія набуває легендарних рис; в "Убю-королі" перетворюється на фарс, 
подається в травестійному ключі; у "Кар’єрі Артуро Уї" слугує об’єктом пародіювання. Зрештою, в 
Шекспіра історія має викликати співпереживання глядачів; у Жаррі події, представлені на сцені, 
повинні викликати в глядача відразу та страх; у Брехта глядач набуває історичного досвіду, займає 
позицію спостерігача. 

Водночас, драми А. Жаррі та Б. Брехта дають змогу глибше осягнути природу жанрових 
трансформацій, яких зазнала традиційна драма-хроніка "шекспірівського типу" в ХХ столітті, а також 
засвідчують відкритість питання про інтертекстуальність як характерну ознаку жанру, яка 
притаманна творчості М. Андерсона, Б. Стейвіса, А. Міллера, Ф. Вольфа та багатьох інших. 
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Закалюжный Л.В. Интертекстуальность жанра исторической драмы-хроники. 

Статья посвящена интертекстуальности жанра исторической драмы-хроники. Рассмотренные 
пьесы Вильяма Шекспира "Ричард III", Альфреда Жарри "Убю-Король" и Бертольта Брехта 

"Карьера Артуро Уи" дают возможность глубже постичь природу жанровых трансформаций, 
которые претерпела традиционная драма-хроника "шекспировского типа" в ХХ веке, а также 

подтверждают открытость вопроса об интертекстуальности как характерном признаке жанра. 

Zakalyuzhnyy L.V. The intertextuality of the historical chronicle drama genre. 

The article is devoted to the historical chronicle drama genre intertextuality study. The considered plays of 
William Shakespeare "Richard III", Alfred Jarry "Ubu the King" and Bertolt Brecht "The career of Arturo 
Ui" give an opportunity for understanding the sense of genre transformations, which traditional historical 
chronicle drama of "Shakespeare’s type" endured in the 20th century, and also confirm the openness of the 

question about the intertextuality as a typical sign of the genre. 
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ЛІРИКО-МІФОЛОГІЧНА ДРАМА ТЕННЕССІ УЇЛЬЯМСА: 
МІЖ СТАНІСЛАВСЬКИМ ТА БРЕХТОМ 

У статті розглянуто основні напрямки художніх пошуків у царині драми та театру, які велися 
митцями у ХХ столітті. Особливу увагу зосереджено на феномені лірико-міфологічної драми, яка 
була репрезентована, зокрема, ім’ям американського драматурга Теннессі Уїльямса та виступила в 

якості своєрідного синтезу сценічних традицій драматичного та епічного театрів. 

Атрибут "ліричний" (або ж "поетичний") часто вживався дослідниками, критиками та митцями 
стосовно сутності реалізму Теннессі Уїльямса. Так, іще 1958 року англійський критик Е. Мартін 
Браун писав: "Mr Williams is a poetic realist, or rather perhaps a realistic poet" ("Містер Уїльямс – 
поетичний реаліст або, швидше, реалістичний поет" – А.З.) [1: 7]. Дослідник американської 
драматургії Г. Злобін назвав свою статтю про творчість автора "Теннессі Уїльямс – поет сцени" [2: 
465-474]. Або ж, як зазначав режисер Роман Віктюк: "У страшних картинах, які досить часто 
народжувалися під його (Т. Уїльямса –  А.З.) пензлем, неодмінно присутня Поезія; і якщо забути про 
те, що Уїльямс – Поет, атмосфера його творів виявиться втраченою, а їх сприйняття – поверховим" [3: 
2].  

При цьому режисер безпосередньо пов’язував сутність авторської ліричності з пластикою: 
"Звертаючись до Уїльямса, ми, люди мистецтва, чомусь зазвичай забуваємо про концепцію 
"пластичного театру", яку висунув драматург у передмові до знаменитого "Скляного звіринця". Але ж 
у цій концепції й заховано ключ до його творчості – за її допомогою можна відкрити двері тісного 
"будинку побуту" й поринути у прекрасне" [3: 2].  

Згаданий зв’язок є вкрай суттєвим для розуміння авторської творчості ще й з огляду на те, що саме 
співвідношення між п’єсою та її театральною інтерпретацією й стало одним з факторів протистояння 
між традиційним драматичним та епічним театром ХХ століття. 

У класичному вигляді відмінності між драматичним та епічним театром були сформульовані 
Б. Брехтом у його програмній праці "Сучасний театр – театр епічний", яка є широко відомою. Однак 
запропонована митцем схема була не зовсім повною, оскільки автор не брав до уваги "технічно"-
театральні відмінності між двома вищезгаданими формами театру. Як говорив актор та режисер 
К.П. Хохлов: "Є два основних способи гри, два основних підходи до мистецтва актора, є "два театри". 
Є театр, на сцені якого ми бачимо природну людську поведінку, бачимо людей, які справді 
здійснюють ті чи інші вчинки, по-справжньому глибоко мислять, впевнено прагнуть досягти своїх 
цілей, щиро хвилюються з приводу тих становищ, у які вони потрапляють за ходом дії. (…) Інший 
театр показує нам акторів, які зображують лише зовнішні вияви людської поведінки, прикидаються, 
роблять "вигляд", що вони щось роблять, думають, відчувають. Приблизно схожими способами 
зображують вони на сцені ті почуття, які має відчувати дійова особа у п’єсі, але які цілком відсутні у 
самого актора" [4: 13-14].  

Класичним вченням про акторську гру першого типу стала система режисера та актора 
К.С. Станіславського. Згідно з її канонами, актор мав будувати свою гру виходячи з взаємозв’язку 
між дією та почуттям, яка існує в житті, однак неодмінно деформується в штучних умовах сцени. Як 
пише, підсумовуючи вчення К.С. Станіславського, режисер М. Рєзнікович: "…усе відкриття 
Станіславського фактично полягає в тому, що коли на сцені артист кожну секунду свого існування 
буде зайнятий справою, причому буде зайнятий справою активно, цілеспрямовано, свідомо, з вірою в 
те, що він робить, буде здійснювати безперервний ланцюжок вчинків для досягнення своєї мети, то 
водночас несвідомо у нього виникне потужний емоційний ряд, виникнуть почуття, емоції" [5: 204]. 

Манера акторської гри в епічному театрі сягає своїм корінням вчення Д. Дідро, яке було викладене 
ним у праці "Парадокс про актора" [6: 296]. Її автор писав: "Що ж таке сценічна правдивість? Це – 
відповідність дій, розмов, обличчя, голосу, рухів, жестів до ідеального зразка, створеного уявою поета 
і часто перебільшеного актором" [7: 28]. У формі епічного театру, яка була запропонована Б. Брехтом, 
ця думка Д. Дідро отримувала подальший розвиток. Актор мав не просто не зливатися в єдине ціле зі 
своїм персонажем, але й залишати простір для своїх коментарів щодо вчинків персонажа. При цьому 
мала підкреслюватися умовність подій на театрі, їх "притчовий" характер ("ефект очуження"), а деяка 
"приблизність" сценічного втілення актором певних рис свого персонажа не дозволяла глядачеві 
відчути захоплення подіями.  

З огляду на канони акторської гри та загальнотеоретичну природу драматичного театру 
драматургія, призначена для його сцени, мала бути значною мірою психологізована. Необхідною 
умовою постановки мала бути наявність точно вибудуваних характерів, психологічно достовірних 
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колізій, видовищних сюжетних ходів, яскравих, подекуди навіть спрощених, проте чітких конфліктів 
тощо. Адже, як пише М. Рєзнікович: "Драма розрахована на негайний вплив. Тому конфлікт у драмі 
завжди максимально оголений, у певному розумінні примітивний" [5: 49]. Важлива роль відводилася 
авторським ремаркам, багато з яких ("Народ безмолвствует", "Немая сцена", "Дядя Ваня плачет, а 
Астров свистит" тощо) стали визнаною класикою не лише драми, але й театру.  

Проте традиції епічного театру з його установкою на "ефект очуження" та раціоналізацію 
глядацького сприйняття твору, натомість, вимагали точного драматургічного відповідника своїй 
специфічній природі. Своєрідний ефект епізації драми досягався шляхом неспішності дії, її 
одночасного коментування, зміни ракурсу глядацького погляду на події тощо. При цьому залучалися 
текстові та сценічні вставки – яскраві афоризми, зонги, театралізовані дійства (наприклад, сцена 
вуличного карнавалу в п’єсі "Життя Галілея") тощо. Інколи з цією ж метою до постановок залучалися 
елементи кінохроніки (документальний театр Е. Піскатора), малюнки, графіка, фотографії , "живі 
газети" тощо. А курс театру на нове прочитання класики або ж уже відомої глядачам сучасної п’єси 
змінювався необхідністю щоразу переписувати твір наново, "підлаштовуючи" його під канони вже не 
драматичного, а епічного театру. Саме нестача подібних творів перетворилася свого часу на гостру 
проблему для Е. Піскатора, який упродовж раннього періоду своєї діяльності весь час відчував гостру 
нестачу п’єс, які "підходили" б йому.  

Однак, між обома формами театру існував і тісний взаємозв’язок. Театр як такий мав відповідати 
на запити сучасності, й тому трактування  п’єс найчастіше було підкреслено злободенним, потрібним 
"сьогодні" та "зараз". Саме таким мав бути й очікуваний вплив на глядача – невідкладним та по 
можливості конкретним. Уплив мистецького твору на реципієнта тлумачився як похідний від нього 
вчинок з боку останнього. Так, широко відомим є той факт, що після перегляду, наприклад, п’єс 
М. Горького глядачі нерідко вступали в сутички з поліцією тощо. Й подібний запис знаходимо в 
щоденнику Б. Брехта: "Панівний театр перетворював публіку, яка складалася з інженерів та 
революціонерів, на просто театральну публіку (на естетів, пасивних споживачів). Новий перетворює 
театральну публіку (активних споживачів) на інженерів та революціонерів" [8: 377]. 

Найважливішим результатом знайомства Т. Уїльямса як зі здобутками традиційного драматичного 
театру, так і з практикою епічного театрального мистецтва було засвоєння ним найважливіших 
принципів їх функціонування, їх жорстких норм та канонів. Проте, як нам здається, саме Теннессі 
Уїльямс став драматургом, який зумів виразити на театрі культурологічно та психологічно 
самобутній дух американської нації, відійти від експортованих з Європи та адаптованих до 
американських реалій художніх зразків. Це супроводжувалося запереченням теоретичних форматів як 
драматичного, так і епічного театру, їх оригінальною переробкою, що призвело до появи самобутньої 
форми театрального мистецтва.  

Сам Уїльямс називав свій театр – повністю закладений у площині авторської драматургії – 
"пластичним". Ми, натомість, схильні визначити його як ліричний театр, або навіть лірико-
міфологічний театр з огляду на ряд обставин, викладених нижче. 

При цьому запропонована Б. Брехтом схема отримувала наступне доповнення: 
Драматична форма 

театру 
 

Дія  
 
 
Залучає глядача до сценічної дії 
і розтрачає його активність 
 
 
 
 
 
 
Дає глядачеві змогу виявляти 
почуття 
 
Переживання 
 
Глядач співпереживає 
 
 

Епічна форма театру 
 
 

Розповідь 
 
 
Робить глядача спостерігачем, 
але пробуджує його активність 
 
 
 
 
 
 
Примушує глядача приймати 
рішення 
 
Світогляд 
 
Глядач вивчає 
 
 

Лірична форма  театру 
 
 

Пластика та ритм театральної 
вистави  
 
Активність глядача 
спрямовується на 
віднаходження асоціацій, твір 
водночас залучає глядача до 
світу зображуваного та 
відволікає від нього 
 
 
Створює у глядача певний 
настрій 
 
Світовідчуття  
 
Глядач оперує ракурсами 
бачення та асоціаціями, однак не 
може віднайти остаточні з них 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 30. Філологічні науки 

202 

Гіпноз 
 
 
 
 
 
 
Сприймання консервується 

Аргументація 
 
 
 
 
 
 
Сприймання переходить у 
пізнання 

Міфологізація – стирання 
традиційних уявлень 
реципієнта про явища 
дійсності, яке реалізується на 
не-логічній, асоціативній 
основі 
 
Сприймання  
міфологізується – сценічний 
світ та світ реальний 
виступають як взаємопроникні, 
що у подальшому залишає 
глядачеві можливість 
"зустріти" побачені події у 
реальному житті 

 
При цьому, однак, слід відзначити, що сам Уїльямс усіляко протестував проти тлумачення своєї 

творчості як "поетично-реалістичної". Як згадував він в одному з інтерв’ю: "Критики все ще 
вважають мене поетичним реалістом, а я ніколи ним не був. Усі мої герої більше, ніж життя, "не 
реалісти" [9: 28]. На нашу думку, і автор і дослідники рівною мірою мали рацію. Заперечуючи 
судження критиків, Теннессі Уїльямс, насправді, лише конкретизував та поглиблював їх, 
наполягаючи на тому, що "поетичність" його реалізму є не новою вдалою формою, а новою 
методологією пізнання дійсності та її зображення у мистецькому творі. При цьому "тема" та 
"втілення" виступали як невіддільні одне від одного, принципово синтезовані, як це має місце в 
ліриці. Автор підкреслював своє протистояння застарілим, на його думку, канонам драматичного 
театру, він прагнув оновити саму теоретичну природу театру, змінити усталений театральний 
фігуратив. 

При цьому важливим було те, що, полемізуючи з канонами як драматичного, так і епічного театру, 
Теннессі Уїльямс не відкидав їх сценічної та драматургічної техніки. Проте їх об’єднання в рамках 
одного твору призводило до того, що елементи драматичного та епічного театру перекреслювали 
один одного, їх взаємодія на практиці перетворювалася на взаємознищення. Визначаючи ритмічну 
партитуру твору, чергування "драматичних" та "епічних" епізодів, разом з тим, не визначало зміст 
п’єси, її звучання та таку важливу для Уїльямса атмосферу [10: 796]. Натомість, фактором 
об’єднання вистави в єдине ціле виступала пластика – колір, освітлення, музика, пластичний малюнок 
ролей, типаж актора тощо, – повністю закладена в літературному творі.   

Завдання драматургії Уїльямса полягає в тому, аби "заразити" реципієнта настроєм п’єси, її 
атмосферою, однак логічно декодувати цей настрій неможливо, як неможливо "пояснити" зміст 
поетичного рядка, який з позицій жорсткої логіки може взагалі його не мати. Натомість основним 
його змістом є інший, емоційний зміст, який продукується незвичністю поєднання певних пластичних 
елементів, їх можливою протидією сюжетному розвитку твору, взаємопереходом та взаємовпливом 
тощо. Реципієнт має звернутися до своїх асоціацій, зробити авторські театральні тропи своїми – 
відчути їх. При цьому, можна сказати, виникала нова якість розуміння твору реципієнтом. 

Шляхом акцентування яскравості та видовищності сценічно-драматургічного матеріалу 
досягалося підкреслено емоційне сприйняття твору глядачем та, автоматично, гальмувалося 
аналітичне мислення останнього. Переглянувши виставу, реципієнт зберігав гостроемоційне 
враження від неї при мінімальному показнику її логічного "розуміння". Натомість логічний аналіз 
побаченого з боку глядача планувався драматургом як принципово проспективний, здійснюваний у 
якості своєрідної глядацької післямови. Приводом для її виникнення мали стати певні події реального 
життя, які нагадали б реципієнтові побачене на сцені. Й, таким чином, літературно-театральний твір у 
свідомості пересічного глядача багато в чому й справді перетворювався на міф.  

Осмислення життя в категоріях переглянутого твору відбувалося не на основі зближення 
характерів певних людей та певних героїв (драматичний театр), не на основі співставлення сюжетів та 
конфліктів життя з їх театральними відповідниками (епічний театр), а за рахунок співпадання 
почуттів та асоціацій глядача, особливостей його вражень тощо, які виникли стосовно побаченої 
вистави та реального життя. Можна говорити про те, що раціональний спосіб тлумачення вистави 
мінімізувався, хоча й не зникав повністю.  

Такий тип рецепції було свого часу описано А. Жідом у "Трактаті про Нарциса": "Книги, мабуть, 
не така вже й необхідна річ. Спочатку досить було й кількох міфів, які повністю містили в собі ту чи 
іншу релігію. Ці легенди викликали у людей захоплення; вони благоговіли перед ними, нічого до 
пуття в них не розуміючи. Лише старанні жерці, прагнучи проникнути вглиб явлених їм образів, 
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прискіпливо осягали таємничий зміст ієрогліфу. Далі виникла потреба у витлумаченні; тоді поряд з 
міфами з’явилися книги. Але, загалом, досить було й декількох міфів" [11: 217].  

Категорії своєрідних "міфу" та "міфологеми" посідають чільне місце в творчості Теннессі 
Уїльямса. При цьому констатуємо, що вони виступають у якості приблизних відповідників понять 
"художній твір" та "актуалізація твору в глядацькій рецепції". Аналізуючи відмінність між згаданими 
поняттями, Н. Хамітов пише: "Міфологема відрізняється від міфу як спогад про мистецький твір чи 
його переказ (перегляд, прочитання) відрізняється від самого твору. Міфологема – магічне інобуття 
міфу, спосіб вільного існування міфу в культурі, його конкретно-історичне вираження, причому як у 
соціумі, так і персонально. Соціумність тут наслідок, а персона – початок. Міфологема є вираження 
міфу в потоці індивідуального життя, з його стражданнями, радощами та відчаєм" [12: 74]. Таким 
чином, твір тлумачиться дослідником як незмінний та непізнаваний за своєю суттю об’єкт, який 
можна по-різному висвітлювати та аналізувати, не претендуючи збагнути до кінця. Пізнати (але 
багаторазово, хронологічно та психологічно змінно) можна лише певний його аспект, один із його 
незліченних вимірів. А відносне пізнання міфу можливе лише на основі його перманентного 
перепрочитання – "поетичного" розуміння. 

При цьому знову ж таки акцентується роль символу. Так, дослідник пише: "Символ є згущення 
міфу, таке згущення, в якому міф кодується, згортається, немов у цисту, й подорожує від епохи до 
епохи, від культури до культури, щоб врешті-решт бути розкритим та оживленим. Символ – міф 
зачарований та німий. Символ – міф, який спить. Пробудити міф здатне мистецтво. Воно розкриває 
його символічні двері, випускає назовні, включає в текст та контекст культури" [12: 92-93]. З думкою 
про провідну роль символа в художньому тектсі погоджувався свого часу і Ю. Лотман, який зазначав: 
"…символ виступає в ролі згущеної програми творчого процесу. Подальший розвиток символа – 
лише розгортання певних прихованих у ньому потенцій. Це глибинний кодуючий пристрій, 
своєрідний "текстовий ген" [13: 240]. З огляду на це видається за можливе зблизити сутність твору-
"міфу" та "поетичного" твору у вищенаведеному розумінні.  

 У подібному контексті варто зазначити, що "ліричні" та "міфічні" елементи, на нашу думку, 
виступали як оптимальним чином синтезовані в традиціях "поетичного" кіно. При цьому необхідно 
зазначити, що театрально-драматичний пошук Теннессі Уїльямса зближувався з його художніми 
пошуками змістовно та хронологічно. Як писав В. Шкловський: "Існує прозаїчне та поетичне кіно, й 
це є основний поділ жанрів: вони відрізняються одне від одного не ритмом, або не лише ритмом, а 
переважанням технічно формальних моментів (у поетичному кіно) над змістовими, причому 
формальні моменти замінюють змістові (курсив мій – А.З.), завершуючи композицію" [14: 242]. 

Варто відзначити, що думки Уїльямса з приводу "поетичності" як методології зображення подій 
майже слово в слово повторював кінорежисер Мілош Форман: "Мене завжди зачаровувало те, що 
називають "дійсність". Я завжди прагнув і прагну, щоб мої фільми були реалістичними. Одначе 
камера завжди спотворює реальність, яку вона записує, люди перед нею завжди втрачають свою 
природність. І цьому ніяк не зарадити. Хоч як це дивно, але моя залюбленість у реальність привела 
мене до художності, аби в такий спосіб я міг створити свою реальність та істину" [15: 17]. Як бачимо, 
подібно до Т. Уїльямса, митець вважає "художність" не якістю зображуваного, а методом зображення 
подій, який є альтернативним щодо натуралістично-психологічного, з одного боку, та епічно-
логічного, з іншого боку.  

У такому сенсі драматургія Т. Уїльямса та її театральні постановки (майже повністю сплановані 
самим митцем) були саме "поетичними" у запропонованому В. Шкловським розумінні. Проте з 
огляду на особливості їх глядацької рецепції, важливим було й те, що М. Туровська згодом визначила 
як принцип глядацької рецепції "поетичного" кіно (та, зокрема, фільмів А. Тарковського): 
"Витлумачення належить кожному глядачеві й залежить від його життєвого досвіду, установок, 
"тенденційності", як говорить режисер. Діапазон можливих тлумачень є надзвичайно широким, 
розтягнутим, але не безмежним. Він обмежений структурами, запропонованими уяві, – структурою 
мотивів, хронотопу, особливою "поетичною" структурою образу…" [14: 243]. 

При цьому можна стверджувати, що в драматургічній традиції Теннессі Уїльямса (хоча й у 
своєрідному сенсі) вперше склалася у подальшому типова для постмодернізму ситуація, яка 
передбачала написання творів, розрахованих на принципово нетотожне прочитання реципієнтами 
різних рівнів ерудиції. А в практиці "пластичного" театру Теннессі Уїльяма вперше, як зазначає 
стосовно постмодерністського театру Н. Корнієнко, "…ревізії було піддано сам логос" [16: 35]. 
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Зорницкий А.В. Лирико-мифологическая драма Теннесси Уильямса: между Станиславским и 
Брехтом 

В статье рассматриваются основные направления художественных поисков в сфере драмы и 
театра, проводившиеся художниками в ХХ веке. Особое внимание сосредоточено на явлении лирико-
мифологической драмы, представленной, в частности, именем американского драматурга Теннесси 
Уильямса и выступившей в качестве своеобразного синтеза сценических традиций драматического и 

эпического театров. 

Zornytsky A.V. Lyrical-mythological drama of Tennessee Williams: between Stanislavski and Brecht 

The article highlights the main directions of experiments in the field of theatre and drama, which were 
conducted by the artists of the 20th century. Special attention is concentrated on the phenomenon of lyrical-
mythological drama, which was represented, namely, by the American playwright Tennessee Williams, and 

constituted a peculiar synthesis of the dramatic and epic stage traditions. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПОЕТИКИ МАЛИХ ДРАМАТИЧНИХ ФОРМ У РАННІЙ 
ТВОРЧОСТІ Б. БРЕХТА  

У статті йдеться про особливості поетики  малих драматичних форм у ранній творчості 
Бертольта Брехта, на прикладі  одноактної п’єси "Біблія" (1913 р.), яка є першим завершеним 
драматичним твором Брехта. Розглядається реалізація характерних ознак малих драматичних 

форм "скорочення" та "ущільнення". 

Творчість всесвітньо відомого німецького драматурга Бертольта Брехта попри значну вивченість 
зберігає й на сьогоднішній день низку проблем, які потребують детального дослідження. Однією з 
таких білих плям в дослідженні творчості Брехта є його ранні одноактні драматичні твори "Біблія" 
(Die Bibel) написана в 1913 році та 5 п’єс написаних  в 1919 році: "Весілля (дрібних бюргерів)" ("Die 
(Kleinbürger)Hochzeit"), "Прошак або мертвий пес" ("Der Bettler oder der tote Hund"), "Він виганяє 
чорта" ("Er treibt den Teufel aus"), "Світло в нетрях" ("Lux in tenebris ") і "Тенета" ("Fischzug"). Ці п’єси 
досить довгий час залишалися   поза увагою режисерів та літературознавців. Із шести вище згаданих 
п’єс лише одна "Весілля (дрібних бюргерів") ("Die (Kleinbürger)Hochzeit") була поставлена на сцені 
ще до 1945 року у Франкфурті в 1926 році. Саме для цієї постановки назва була змінена з "Die 
Hochzeit" ("Весілля") на "Die Kleinbürgerhochzeit" ("Весілля дрібних бюргерів») [1: 61]. Ця п’єса 
користується популярністю та виконується в Berliner Ensemble і сьогодні. Вона була також першою 
серед інших надрукована у першій збірці одноактних п’єс в Німеччині "Spiele in einem Akt" ("П’єси в 
одній дії"), яку видав Вальтер Гьолерер (Walter Höllerer) у 1961 році [2]. Всі вище названі одноактівки 
були вперше надруковані в 1984 році в окремому виданні "Bertolt Brecht. Einakter und Fragmente" 
("Бертольт Брехт Одноактні п'єси і фрагменти") [3] і були пізніше включені до першого тому 
Великого коментованого Берлінського і Франкфуртського видання творів Бертольта Брехта, виданого 
в 1988 році [4]. 

У монографії "Одноактні п’єси Бертольта Брехта", опублікованій 1980 року, Інга Вінсен (Inge 
Vinςen) уперше робить спробу ґрунтовного дослідження особливостей поетики ранніх одноактних 
п’єс Б. Брехта [1]. У цій праці, проте, не розглядається перша одноактна п’єса "Біблія", написана 15-
літнім гімназистом Брехтом ще в кінці 1913 року, хоча вона теж становить неабияку вагу для 
дослідження становлення Брехта як драматурга, будучи його першим завершеним драматичним 
твором. У межах статті ми спробуємо саме на прикладі першої одноактної п’єси Бертольта Брехта 
"Біблія" окреслити особливості поетики малих драматичних форм у ранній творчості письменника. 
Детальну інформацію про історію написання "Біблії" та інших одноактівок Б. Брехта подає в першому 
томі "Довідника Брехта" ("Brecht-Handbuch") (2001 р.) Ян Кнопф (Jan Knopf) [5]. У біографії 
творчості Бертольта Брехта "Чудовисько Брехт" ("Ungeheuer Brecht") трьох авторів: Франка Томсена 
(Frank Thomsen), Ганса-Гаральда Мюллера (Hans-Harald Müller) і Тома Кіндта (Tom Kindt), яка 
з’явилася 2006 року, "Біблії" присвячується перший розділ, де вона трактується як доказ яскраво 
вираженого протестантського світогляду юного Б. Брехта, в той час як інші одноактні п’єси взагалі 
залишаються поза увагою дослідників [6]. Таке твердження авторів є, звичайно, дуже полемічним, але 
їх акцентування на важливості "Біблії", в якій досить чітко помітні риси характерні для всієї ранньої 
творчості  Б. Брехта, видається цілком виправданим. Ян Кнопф наголошує, що вже поетичні шкільні 
роботи в "Щоденнику № 10" (1913 р.) [7] засвідчують, що авторові не так важливо було "виразити" 
свої особисті проблеми. Вони вказують, як зазначила Брігітта Бернгайм щодо сонетів з цього 
щоденника, про чітко виражене усвідомлення важливості форми літературного твору в 15-літнього 
Брехта, яке стосується без винятку всіх інших форм, у яких Брехт пробував свої сили, в тому числі й 
ранньої одноактівки "Біблія" [5: 5]. Слова Брехта в "Щоденнику № 10" (1913р.)  після віршу "Die 
Heimat" ("Батьківщина"): "Das war die Probe einer Ballade. Ich beherrsche den Stil nicht!" ("Це була 
спроба написати баладу. Я ще не володію цим стилем!") [7: 23] слугують підтвердженням цьому. 
Одноактна п’єса "Біблія", як слушно зазначає Ян Кнопф, є свого роду експериментом Бертольта 
Брехта з драматичною формою [5: 67]. 

"Біблія" з’являється в журналі "Die Ernte" ("Врожай"), який видавав Бертольт Брехт разом із 
декількома друзями з гімназії під керівництвом учителя з німецької мови та літератури протягом 1913 
та початку 1914 років. Майже весь січневий номер 1914 року займає п’єса "Біблія", під якою єдиний 
раз за всю свою творчість Брехт підписався під псевдонімом Bertolt Eugen [4: 503]. На думку 
дослідників основними джерелами для написання першої п’єси Бертольта Брехта були Біблія, "Юдіт" 
Ф. Геббеля, "Емілія Галотті" Г.Е. Лессінга, трагедія Т. Кернера «Цріни» та балада "Жертва" Д. фон 
Ліліенкрона [4: 502]. Вибір релігійної тематики, а саме критики релігійного догматизму, для першої 
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п’єси був невипадковим. Бертольт Брехт виховувався матір’ю та бабусею в протестантських 
традиціях, відвідував протестантську гімназію. Біблія відігравала значну роль також в усій подальшій 
творчості письменника. Під час опитування, яке проводила одна з Берлінських газет у 1928 році, на 
питання про те, який літературний твір справив на нього найбільше враження, Бертольт Брехт, давно 
відомий на той час в широких колах як антибуржуазний та антирелігійний автор, відповів: "Ви будете 
сміятися: Біблія" [4: 503, 504]. Мотив дівчини, яка може врятувати оточене місто від зруйнування, 
принісши себе в жертву, був знайомий Брехту з біблійної історії про Юдіт, яка, провівши ніч з 
ватажком варварських орд Олоферном, убиває його й тим самим допомагає іудейському війську 
розгромити безпорадних нападників, а також з п’єси Ф. Геббеля "Юдіт", у якій використовується 
вищезгаданий біблійний мотив і головна героїня також наважується принести себе в жертву, 
переступивши таким чином через існуючі моральні норми глибоко віруючого суспільства. Бертольт 
Брехт переносить місце дії в Нідерланди в часи релігійних війн. Вихідна ситуація зберігається: місто 
глибоко віруючих протестантів оточене військами католиків і лише дочка бургомістра може запобігти 
знищенню всіх міщан, якщо погодиться провести ніч із ворожим генералом. Розв’язка у Брехта інша. 
Після вагань дівчина не наважується занапастити свою душу слідуючи принципу: "Одна душа більш 
цінна ніж 1000 тіл!" [3: 13]. У Брехта з’являється також критика заможних бюргерів. Бургомістр 
відмовляє проханню дочки роздати запаси продуктів зі сховку біднішим жителям міста [3: 11]. 

"Біблія" має низку ознак характерних для одноактної п’єси, як однієї з малих драматичних форм 
поряд із драматичною сценою та мікроп’єсою. Ми не будемо робити спробу пояснити  особливості 
поетики "Біблії" впливом натуралізму чи експресіонізму, як це робить, наприклад, Ян Кнопф [5: 248], 
роблячи акцент на особливостях поетики зумовлених специфікою малої драматичної форми. 
Найхарактерніша ознака малих драматичних форм "скорочення" та її додатковий фактор 
"ущільнення" [8: 9] присутні на різних рівнях п’єси. "Біблія" має поділ на 3 сцени. Перша сцена 
слугує експозицією для розвитку подій у другій сцені. Кульмінація й розв’язка відбуваються в третій 
сцені. У п’єсі присутня єдність місця, часу та дії. Автор залишає цілу низку "порожніх місць" 
(Leerstellen) [8: 8], які мають бути заповненні глядачами самостійно. У п’єсі відсутні перед- та 
післяісторія. Ситуація зображується у вже сформованому стані та є свого роду окремим моментом, 
вирваним із життя дійових осіб. Кількість дійових осіб зводиться лише до 4 членів однієї сім’ї. 
Центральною фігурою є "Дівчина", яка має прийняти доленосне для себе й усіх жителів міста 
рішення, і по відношенню до неї визначаються інші дійові особи: "Дід", "Батько, бургомістр" та 
"Брат" [3: 2]. Риси дійових осіб подаються суто в контексті зображуваної ситуації суперечки щодо 
дотримання чи недотримання релігійних догм і зводяться лише до тих, які характеризують їх, як 
типових носіїв релігійного світогляду різних поколінь у суспільстві. На прикладі однієї сім’ї Брехтові 
вдається зобразити так званий "конфлікт поколінь". Якщо дідусь втілює релігійного фанатика, для 
якого Біблія непорушна істина, а життя на землі нічого не варте, його син бургомістр – розважливий, 
обачливий і водночас набожний бюргер, який не здатен приймати кардинальних рішень, прагнучи 
лише зберегти вже існуючий порядок речей, і придатний для спокійного й безпечного життя, то 
наймолодший представник сімейства, син бургомістра, критикує релігійний догматизм, ладен піти на 
будь-які поступки, якщо вирішується доля тисяч людей. Брехт чітко виражає своє розчарування в 
здатності релігійних догм забезпечити існування суспільства. Дівчина, яка знаходиться під впливом 
протестантського виховання дідуся, слідує біблійним заповідям, і місто та його мешканці будуть 
знищені. Разом з тим, відмову пожертвувати собою, небажання померти геройською смертю заради 
свого рідного міста можна трактувати як критику фанатичного псевдопатріотизму, який виховувався 
в молоді в часи Вільгельмівського Рейху й ставив служіння батьківщині вище за окреме людське 
життя. Вже через декілька місяців після написання "Біблії" розпочнеться Перша світова війна, в якій 
мільйони юних німців втратять своє життя заради імперських амбіцій Вільгельма ІІ. У 1917 році в 
шкільному творі на тему "Солодко й почесно вмерти за батьківщину" Бертольт Брехт напише: 
"Вислів, що вмерти за батьківщину солодко й почесно, можна розцінювати лише як тенденційну 
пропаганду. Прощатися з життям завжди важко, в ліжку так само, як і на полі бою, і, особливо, 
молодим людям у розквіті сил" [9: 6]. 

Перша завершена п’єса Бертольта Брехта "Біблія", хоча і є свого роду експериментом із 
драматичною формою 15-літнього гімназиста, містить низку рис притаманних для всієї подальшої 
творчості драматурга, а також особливості поетики малих драматичних форм, які характерні й для 
інших ранніх одноактних п’єс. 
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Липисивицкий Н.Л. Особенности поэтики малых драматических форм в раннем 
творчестве Б. Брехта 

В статье речь идет об особенностях поэтики малых драматических форм в раннем творчестве 
Б. Брехта на примере одноактной пьесы "Библия" (1913 г.), первого завершенного драматического 
произведения Брехта. Рассматривается реализация основных признаков малых драматических форм 

"сокращение" и "уплотнение". 

Lipisivitskyy M.L. The particularities of the short plays poetic  in B. Brecht’s early creation. 

The article deals with the particularities of  the short plays’ poetic in B. Brecht’s early creation on the basis 
of the one act play "Bibel" (1913), the first completely finished dramatic work of Brecht. Realisation of the 

main signs of short drama  forms "reduction" and "compression" are under the investigation.
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ПРОБЛЕМА РОСІЙСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ В ДРАМАТУРГІЇ 
ЯКОВА КНЯЖНІНА (НА МАТЕРІАЛІ ТРАГЕДІЇ "РОСЛАВ") 

У статті розглянуто вплив на російського драматурга Якова Борисовича Княжніна 
західноєвропейських класицистів, зокрема П’єра Корнеля, зроблена спроба виявити 

подібності та відмінності у творчих методах цих двох письменників та відповісти на 
питання про особливості російського національного характеру.   

Одним із видатних представників високого жанру трагедії в російському класицизмі по праву 
вважається Яків Борисович Княжнін. Це дослідження побудоване на матеріалі його трагедії "Рослав" і 
має на меті виявити вплив на драматурга західноєвропейських класицистів, зокрема П’єра Корнеля, 
знайти подібності та відмінності у творчих методах цих письменників й дати відповідь на основне 
питання твору – виявлення специфіки російського національного характеру в драматургії 
Я.Б. Княжніна. 

Загальновідомим є те, що класицизм як літературний напрям сформувався у Франції в XVII 
сторіччі, досяг свого розквіту в період установлення там абсолютистської форми державної влади. У 
цьому розумінні утвердження принципу абсолютизму в Росії після реформ Петра І можна розглядати 
як вирішальну передумову для формування російського класицизму. 

Класицизм орієнтувався на естетику античної драми. Корнель, Расін, Вольтер активно звертаються 
до античних сюжетів, нормативність класицизму також є результатом трактування теоретичних робіт 
Аристотеля та Горація. 

Росія не переживала епохи Відродження на відміну від Європи. Школою майстерності для 
російських драматургів у жанрі трагедії класицизму були п’єси європейських авторів і, насамперед,  
знаменитих французьких драматургів XVII – XVIII ст. 

Місце античності як джерела тем та сюжетів російської трагедії XVIII ст. посіли факти 
давньоруської історії, напівлегендарні події з часів Київської Русі та древнього Новгороду. 

Все XVIII сторіччя характеризувалось ростом національної самосвідомості, цим і пояснюється 
звернення драматургів до вітчизняної історії. 

Я.Б. Княжнін під час написання своєї трагедії "Рослав" мав на меті втілити в образі головного 
героя основні риси російського національного характеру. 

Незвичне для російської драматургії того часу завдання Княжнін намагався вирішити засобами, 
які підказувала йому теорія класицизму та, зокрема, драматургія Корнеля, вплив якого чітко 
простежується в цьому творі. 

Значення Княжніна в розвитку російської трагедії зазвичай прийнято пов’язувати з його 
тираноборчою п’єсою "Вадим Новгородський", так як вона стала висновком творчого шляху 
драматурга. 

Художні пошуки Княжніна разом із залежністю, а іноді з його наслідування методу європейських 
драматургів, виділили новий етап в еволюції жанру. 

Жанровий канон класицистичної трагедії в Княжніна не змінився. Використання п’єс 
західноєвропейських драматургів, активна перекладацька діяльність – все це сприяло збереженню 
трагедії в її чистому класицистичному вигляді. О.С. Пушкін писав, що Княжнін свої трагедії та 
комедії складав головним чином шляхом перекладання на російські нрави "іноземних зразків", 
перейняв у них французьку віршову традицію [1: 37]. 

У 70-ті роки XVIII ст. Княжнін активно займається перекладом п’єс Корнеля. Він перекладає  
чотири його трагедії: "Сід", "Цинна", "Горацій", "Смерть Помпеєва".  

 Співставляючи творчу спадщину Княжніна та француза П’єра Корнеля, можливим є побачити 
явну орієнтацію на художній досвід останнього. 

Трагедія Корнеля – трагедія політична. У центр він ставить значимі суспільні проблеми: влади, 
патріотизму, громадянського обов’язку. Ті ж проблеми ми знаходимо й у Княжніна, який зберігає й 
обов’язковий конфлікт – зіткнення між обов’язком та пристрастю (Рослав – Зафіра): 

Коль счастья с должностью не можно согласить, 
Тогда порочен тот, кто хочет счастлив быть. 
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Се добродетели едины законы. 
Неодолимые меж нами суть препоны: 

Я помню честь и долг; хоть смертно я горю, 
В Зафире я княжну врагов российских зрю. 

И если б днесь и было сердце вольно, 
Чтоб пламень погасить – я росс, – сего довольно [2: 38]. 

За думкою Корнеля, любов як показник людської слабкості не може домінувати в героїчній п’єсі, 
вона може лише бути прикрасою, а не основою. У "Рославі" любовну лінію Рослав – Зафіра Княжнін 
також не робить домінантною. 

Драматичні твори обох авторів характеризуються статичністю характерів. 
Персонажам Корнеля та Княжніна  притаманна одна домінуюча риса. Так, у характері Рослава – це 

любов до вітчизни, а новим є те, що ця риса не морального плану, а усвідомлення своєї національної 
приналежності, гордості від того, що "Я - рос". У цих словах вся сутність цього характеру, його 
узагальнена суть. 

Уплив Корнеля на Княжніна ми знаходимо і в мові героїв, вона є монологічною. В той же час 
монологи героїв "Рослава" занадто довгі, риторичні, одноманітні: 

Душ нежных чувствию, к несчастным состраданью, 
Сему толь редкому во смертных дарованью, 
Которое людям со божеством равнит, 
В Зафире, государь даешь иной ты вид; 
И, милосердие во слабость превращая, 
Ты унижаешься. Зафиру унижая [2: 38]. 

На відміну від монологів героїв Корнеля, у яких раціоналізм класицистичного типу мислення 
проявляє себе більш чітко, строго навіть у структурі вишуканого "олександрійського вірша". 

Події та характери персонажів у Княжніна відповідають історії – вони правдоподібні. У Корнеля 
герой діє позаісторично. Конфлікт – загальнолюдський, вічний. 

Правда трагедій і в Корнеля, і в Княжніна виступає як правда характерів. В обох авторів герой – 
цільовий, незламний, безстрашний (Сід, Нікомед у Корнеля, Рослав, Вадим у Княжніна). 

Але якщо французький драматург славить принцип обов’язку, громадянський пафос, служіння 
монарху, то Княжнін через домінуючу рису в характері Рослава (любов до вітчизни, дружба) створює 
зовсім інший характер – російський. Любов, дружба, життя – все має бути принесено в жертву 
батьківщині , але саме батьківщині, а не монарху. 

Свобода жизнь моя во власти суть твоей, 
Но ты над чувствами души не властен сей, 
Котора, честности уставы чтя едины, 

Не может упадать под игом злой судьбины. 
Ты долгом чтишь меня к измене принуждать, 
А я за общество со славой умирать [2: 52]. 

Тільки раби поспішають виконати волю монарха, незалежно від того, наскільки вона корисна 
вітчизні. Рослав – син вітчизни, а не раб, і він повністю заперечує слова Любомира "что князь тебе 
велит, то должно быть священно". 

Людське життя має належати вітчизні, а не монарху. В "Рославі" Я.Б. Княжнін дав вичерпну 
відповідь на питання "З чого складається національний російський характер?" Він поставив під 
сумнів теорію Катерини ІІ про "образцовое послушание "руського народу"", яку заперечила з часом і 
російська історія. 

Княжнін створив національний тип російської трагедії класицизму, в якому погляд на царя як 
найвище надособистісне начало є вторинним, а на передньому плані – ідея патріотизму, вірності 
обов’язку, відчуття людської гідності, як найвищий людський та божественний ідеал. 

Не випадково у вуста шведського тирана Христиєрна Княжнін вложив  багатозначні слова: 
Так, есть на свете  власть превыше и царей, 
От коей и в венце не избежит злодей! [2: 96]  
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Калтаева  Д.Е. Проблема русского национального характера в драматургии  Я.Б. Княжнина 
(на материале трагедии "Росслав"). 

В статье рассмотрено  влияние на русского драматурга Я.Б. Княжнина западноевропейских 
классицистов, в частности Пьера Корнеля, сделана попытка найти сходство и различия в 
творческих методах этих двух писателей и ответить на вопрос об особенностях русского 

национального характера. 

Kaltaeva D.E. The problem of the Russian national character in the plays of Knyazhnin (based on the 
tragedy "Roslav"). 

This article is devoted to the discovering  West-European classicists, specifically P. Cornel influence on  the 
Russian dramatist Y.B. Knyazhnin,  the  attempt to reveal the similarities and differences between the 

creative methods of these two writers and to answer the question about the particularities of the Russian 
national character is made.  
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РІЗНОВИДИ ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНИХ СТАТЕЙ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХНЬОЇ 
ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ТА ВЕРТИКАЛЬНОЇ ПОБУДОВИ (НА ОСНОВІ ІНТЕРНЕТ-ВИДАНЬ) 

Стаття присвячена проблемі різновидів літературно-критичної статті на прикладі оцінно-
аналітичної літературно-критичної статті, а також питанню особливостей її композиційної та 

структурної організації. 

Характерною ознакою епохи високих технологій та глобальної інформатизації є інтерес у 
лінгвістиці до комунікації загалом, масової комунікації та однієї з її форм – електронної – зокрема. З 
появою в XX столітті електронних засобів зв’язку характер ЗМК (засоби масової комунікації) 
змінився докорінно. Відбувається глобалізація ЗМК, трансформується вся структура комунікативного 
досвіду людини. Масова комунікація стає не тільки "магічним вікном", через яке ми дивимося на світ, 
але і "дверима", через які ідеї проникають у нашу свідомість [1: 232]. Однією з таких змін є 
виникнення Інтернету, де комп’ютерно опосередкована, або віртуальна, комунікація об’єднує 
мільйони користувачів. У інтернет-повідомленнях змінюється форма передачі інформації, однак 
залишається актуальним питання ефективності комунікації, використання мови як засобу впливу, 
тому доцільно розглядати структури її представлення. Як новий системний ЗМК, Інтернет привертає 
увагу дослідників з різних галузей науки – теорії та практики інформації, психології, соціології, 
дискурсознавства, лінгвістики тощо. Закони розвитку та функціонування вимагають дослідження 
Інтернету як системного продукту, що впливає на всі аспекти комунікативного процесу. Тому нові 
комунікативні та інформаційні технології являють собою інтерес не тільки як потужний інструмент 
пізнання, але і як об’єкт дослідження, з метою виявлення специфіки вже сформованого на їх базі 
дискурсу. Саме завдяки поєднанню цих технологій сьогодні відбувається активний розвиток 
електронного дискурсу як нового інструмента в забезпеченні потреб засобів масової комунікації. 

Отже, стаття присвячена проблемі різновидів літературно-критичної статті, а також питанню 
особливостей її композиційної та структурної організації. За основу ми взяли дослідження текстів 
представлених в Інтернет-виданнях The Guardian, The Observer, та Independent (загалом 50 текстів). Ці 
аспекти продовжують залишатися проблемним у галузі лінгвістики. Їх дослідження може мати не 
тільки теоретичний, а й прикладний характер, особливо у галузі масової комунікації. 

Проблемами, що пов’язані із текстами масової комунікації саме літературно-критичних творів, у 
різні часи займалися такі науковці, як: Т.С. Сіндєєва [2], Т.А. Беневоленська [3], О.Л. Малиновська 
[4], В.Н. Вакуров, Н.Н. Кохтев, Г.Я. Солганик [5], Д.П. Вовчок [6], Н.М. Разинкина [7], С.М. Явор-
ська [8] та ін., але дуже мало є розвідок, пов’язаних із цією проблематикою, що за основу мають 
електронні видання, адже сучасному світу притаманне широке використання новітніх інформаційних 
технологій. Власне, це і накладає свій відбиток на творення текстів та особливості їх написання. 

Метою цієї статті є спроба на основі ідеально-типової форми (інваріанта) літературно-критичної 
статті встановити основні риси горизонтальної та вертикальної структури оцінно-аналітичної 
літературно-критичної статті як одного з її різновидів у текстах, представлених в Інтернет-виданнях. 
У мовленні тексти статей представлені численними варіантами, але в плані мови вони можуть бути 
виявлені певною моделлю тексту – ідеально-типовою нормою структурно-семантичної будови, що 
являє собою певний набір текстотвірних елементів. 

За основу для класифікації ЛКС (літературно-критична стаття) було прийняте зіставлення тексту 
статті із так званим взірцем. Його функції виконує певна інваріантна модель жанру ЛКС як певна 
стійка система структурно-композиційної організації. У результаті проведеного аналізу щодо 
виявлення типової структурно-композиційної побудови тексту ЛКС виявилося, що тексти ЛКС 
відрізняються від текстів жорсткої структури. Тексти ЛКС створені за гнучкою моделлю, отже, для 
них характерна можливість варіювання. Однак це не заперечує існування інваріантної моделі, яка 
характеризується закономірностями формування тексту певного типу [2: 17]. 

Актуальним є завдання розрізнення типів текстів на базі інваріантної моделі, накопичення знань 
про їхні лінгвістичні ознаки та побудова на цій основі типології тексту ЛКС. 

У лінгвістиці тексту під інваріантом, варіанти якого існують у конкретних текстах, розуміють 
модель мовленнєвих жанрів. Проведене дослідження ґрунтувалося на розумінні "інваріанта" як 
скороченої назви класу стосовно однорідних об’єктів. Під "варіантом" розумілися об’єкти, які 
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становлять клас і поєднують у собі ознаки загального і окремого, яке притаманне лише певному 
об’єктові [9: 32]. 

Для визначення інваріантної моделі структурно-композиційної організації ЛКС брався до уваги 
термін "інтегральний конструкт", уведений Н. Петефі [10], і який було у подальшому розвинуто у 
роботах Т.І. Сіндєєвої [2], Е.Г. Різель [11] та ін. На думку вчених, цей термін є вдалим, оскільки 
модель мовленнєвого жанру має два види закономірностей: реалізація комунікативних настанов 
(вертикальна структура) та лінійне розгортання тексту (горизонтальна структура). 

Отже, інваріантна модель структурно-композиційної організації – це функціонально ієрархічно 
побудована система, яку утворюють дві структури: горизонтальна (композиційний рівень) та 
вертикальна (комунікативний рівень). Горизонтальна структура моделює текст як певний 
мовленнєвий твір. Вона відповідає за конкретні мовленнєві дії. Вертикальна структура орієнтована на 
моделювання тексту як функціонального мовленнєвого твору. У ній відбиваються певні мовленнєві 
операції [12: 5]. На думку Т.І. Сіндєєвої, горизонтальна структура тексту – це її фундаментальна 
модель, адже вона складається з певних композиційних елементів, між якими існує структурний 
зв’язок, що забезпечує композиційну цілісність. Вертикальна структура – це абстрактна модель 
побудови типу тексту, тому що її композиція – комунікативні блоки – не мають у тексті чіткого 
розшарування, а їх виділення досить умовне. Побудова вертикальної структури передбачає 
встановлення функціональної специфіки тексту, домінантних та факультативних рис, а також 
характерних засобів їх реалізації. Горизонтальна структура передбачає визначення головних 
компонентів композиції ЛКС. 

Результати дослідження фактологічного матеріалу свідчать про те, що композиційний рівень 
інваріантної моделі ЛКС утворюють такі композиційні елементи, як: заголовковий комплекс, головна 
частина, кінцівка, які, у свою чергу, об’єднуються у два композиційні блоки: інформативний КБ 
(композиційний блок) та оцінний КБ, що відрізняться між собою за типами поданої у них інформації. 

Однак горизонтальна та вертикальна структурні інваріантні моделі мають певні модифікації у 
конкретних текстах ЛКС. Це пов’язано з їхнім різним функціональним призначенням. Варіювання у 
вертикальній структурі ЛКС зумовлені переважанням у тексті певної функції: аналітичної, оцінної, 
інформативної чи рекламної. Горизонтальна побудова тексту ЛКС відрізняється їх обов’язковим чи 
необов’язковим характером. 

Рисою, що поєднує композиційний та комунікативний рівень тексту в єдине ціле, за твердженням 
А.А. Мецлера, є головна комунікативна риса (КР), що є "універсальним параметром для творення 
тексту, підпорядкована змістовно-тематична та структурно-композиційна організація тексту, оскільки 
КР передбачає не тільки простий відбір потрібних фактів, але й подання їх у певному ракурсі. Тобто 
вона змушує адресанта відповідно його організовувати й зумовлює композицію та характер мовних 
засобів" [13: 35]. Особливості організації та співвідношення цих двох структур ЛКС можуть бути 
підставою для визначення таких типів мовленнєвих творів: оцінно-аналітична стаття (ОАС), стаття-
репортаж (СР), стаття-анотація (СА). 

Розгляньмо на прикладі ОАС композиційну та комунікативну структури побудови тексту. 
Розуміючи під композицією логіко-семантичну побудову тексту, що складається з певних змістових 
одиниць, кожна з яких має свою прагматичну настанову, свою тематичну єдність і є певним етапом в 
оцінній характеристиці рецензованого твору, можна розглядати композиційну побудову ОАС як 
єдність вербальних та невербальних компонентів. До вербальних компонентів належать: 
заголовковий комплекс (заголовок, підзаголовок), інформативний додаток, зачин, головна частина, 
кінцівка. Кожен із цих компонентів отримує в тексті рецензії відповідне змістове і графічне 
оформлення. До невербальних компонентів композиції ми відносимо ілюстрації, фото, обкладинки, 
різноманітні шрифтові виділення, кольорове маркування. Власне, невербальні засоби є досить 
розповсюджені в текстах Інтернет-видань, адже електронне середовище дає необмежені можливості 
для створення креалізованих текстів. Ще один компонент, який існує на межі вербальних та 
невербальних засобів, – це гіперпосилання, яке може бути представлене як у вигляді тексту, так і у 
вигляді зображення. Наведені фактори дають змогу автору статті привернути увагу читача, досягти 
адекватного сприйняття ним тексту, викликати у читача певні емоції, тобто максимально вплинути на 
нього. 

Перед тим, як зупинитися на характеристиці компонентів горизонтальної побудови тексту ОАС, 
необхідно звернути увагу на те, що при написанні текстів для Інтернет-видань варто враховувати 
певні особливості організації інформації в мережі, а також специфіку сприйняття тексту з екрана. 
Вона полягає в тому, що читач електронних текстів перед тим, як прочитати текст повністю, 
проглядає (‘сканує’) його, зупиняючи погляд на заголовках, частково першому абзаці та виділених 
елементах. Тому в Інтернеті широко використовується однин із варіантів журналістської форми 
подачі інформації – ‘принцип піраміди’, де інформація розташована в порядку зменшення ступеня 
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важливості – декілька послідовно розташованих пірамід. Власне, такий спосіб розміщення матеріалів 
є прийнятним у мережі, тому що він відповідає особливостям читання тексту в Інтернеті.  

Ще однією важливою рисою композиції статті в Інтернет-виданнях, за допомогою якої 
здійснюється зв’язок між компонентами, є гіперпосилання, яке виконує функцію, подібну до 
посилання у звичайному тексті з однією принциповою відмінністю – способі переходу від джерела 
посилання до його об’єкта, при якому відбувається ефект монтажу. Гіперпосилання як один із 
найважливіших елементів структури електронного тексту сприяє високій когерентності й 
обов’язковій наявності експліцитних зв’язків між окремими частинами тексту. Способи реалізації 
гіперпосилань є практично не обмеженими: будь який об’єкт, що з’являється на екрані, може 
виконувати функцію посилання, і при його активізації на екрані монітора з’являється нове 
зображення. Вказані зв’язки представляють різноманітні анафоричні схеми і, відповідно, схеми 
розвитку теми: схеми прямих, непрямих, повторних и колаборативних посилань до попереднього 
змісту. 

Отже, заголовковий комплекс – це особливо важлива частина статті для Інтернет-видання, він є 
початковим імпульсом до сприйняття тексту, найбільш репрезентативною її частиною, оскільки 
головне завдання заголовка полягає в тому, щоб привернути увагу читача, спонукати його 
ознайомитися з повним текстом статті. Заголовковий комплекс ОАС характеризується 
поліфункціональністю. Результати нашого аналізу свідчать про те, що функції заголовкового 
комплексу розподіляються наступним чином: рекламна, інтригуючи та оцінна функції, які полягають 
у наданні перших відомостей про твір, або роз’яснювальна функція. Слід наголосити, що розподіл 
функцій зумовлений прагматичною настановою автора статті.  

Наступний елементом композиції є зачин. Він налаштовує читача на певне сприйняття подальшого 
тексту, "задає весь тон оповіді" [2: 13]. Зачин передусім скеровує увагу читача на передумови та 
обставини, суттєві для нових повідомлень. Зачин покликаний змусити читача до читання цілого 
тексту статті, встановити з ним контакт, підготувати до сприйняття оцінок та висновків щодо 
рецензованого твору, тобто має, за визначенням В.А. Кухаренко, "сигнальну функцію, функцію 
введення системи координат, функцію організації зв’язку між заголовком та текстом" [14: 134]. Зачин 
ОАС має декілька видів схеми його побудови: він може бути стислим чи розгорнутим, подавати різну 
інформацію, а тому мати свої різновиди. Спираючись на класифікацію О.Л. Малиновської, ми 
розрізняємо інформативний, описовий, оцінний, експозитивний та біографічний типи зачину [4]. Усі 
типи зачину мають спільну функцію – підготувати читача до сприйняття подальшої інформації, яка 
міститься у головній частині тексту статті. 

Тема, подана у заголовку та зачині, детально розгортається у головній частині статті. У ній 
автор докладно ознайомлює читача із творчим доробком письменника, суттєвими моментами його 
біографії, аналізує його творчі принципи, роль у розвитку певного напряму літератури та вплив 
останнього на творче кредо автора; розглядає зміст, структуру, ідейну спрямованість твору. У 
головній частині загальна оцінка твору чи творчості автора переходить у стадію аналізу. Головна 
частина "пояснює, розвиває апріорну оцінку, яка була подана у зачині, підводить її під фундамент 
доказів та аргументів, на основі яких виводиться підсумкова оцінка у кінцівці" [15: 15].  

Підсумки процесу накопичення, поглиблення та конкретизації інформації відбувається у кінцівці 
[15: 17]. Вона виконує інтегруючу функцію тексту всієї статті, "функцію актуалізатора категорії 
завершеності та делімітативну функцію" [14: 138]. Тут поєднується і повторюється та оцінна 
інформація, що міститься у головній частині, набуваючи при цьому підсумкового характеру. 
Інтегруюча функція також чітко виявляється у взаємодії кінцівки із зачином. Зачин та кінцівку можна 
розглядати як "кільцеве оточення тексту, яке наголошує на його цілісності та завершеності, надає 
йому експресії" [16: 186]. Зв’язок кінцівки із заголовком проявляється через їхню пов’язаність як 
актуалізаторів категорій системності та концептуальності. 

Останнім елементом композиції є інформативний додаток, що доповнює основний текст 
літературно-критичної статті і містить у собі дві частини. Перша виконує суто рекламну функцію, 
надаючи дані про ціну, час, місце видання та продажу книги, про яку йдеться у статті. В Інтернет-
виданнях інформативний додаток переважно поданий у вигляді гіперпосилання, натиснувши на яке, 
можна відразу придбати книгу. Друга виконує інформативну функцію і також представлена у вигляді 
гіперпосилання – ‘інші статті цього ж автора’. Скориставшись цим посиланням, можна прочитати 
інші літературно-критичні роботи автора статті, причому в різних Інтернет-виданнях. Саме в 
інформативному додатку найбільше проявляються властивості електронного тексту, що виражаються 
у нелінійності, мультимедійності та креалізованості. Щодо змісту самої статті, цей графічно 
відокремлений від основного тексту елемент композиції можна розглядати як факультативний, 
оскільки текст статті є завершеним і без інформативного додатка, але в Інтернет-виданнях він 
становить єдине інтегральне ціле із текстом завдяки особливостям сприймання інформації з екрана 
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монітора. Певна послідовність композиційних елементів, а також прагматична спрямованість 
кожного із них забезпечують реалізацію основної комунікативної настанови ОАС – дати ґрунтовну 
оцінку на основі докладного аналізу твору літератури. 

Отже, горизонтальна структура тексту ОА ЛКС будується на наступних композиційних 
елементах: заголовковий комплекс (заголовок, підзаголовок), зачин, головна частина, кінцівка, 
інформативний додаток. Між ними існує композиційна спадкоємність, результатом якої є цілісність 
та когерентність тексту статті. 

Вертикальна структура тексту передбачає аналіз функціональної спрямованості тексту. 
Комунікативна риса (КР) тексту визначає характер його комунікативно-цільової структури, яка 
трактується як ієрархія рис комунікативно значущих фрагментів тексту. Реалізація головної КР тексту 
рецензії здійснюється через розв’язання конкретних завдань. Кожний комунікативний блок (КБ) 
тексту ЛКС має свою рису та втілює певний зміст, який є окремою мікротемою. Розкриття теми 
цілого тексту статті відбувається не механічним додаванням мікротем усіх складників КБ, а через їх 
взаємодію та взаємодоповнення в тексті. Отже, вертикальна структура ЛКС створюється сукупністю 
комунікативних блоків, під якими ми будемо розуміти "комунікативно орієнтовані відносно 
самостійні одиниці, що несуть певний зміст" [13: 56], тобто відрізки тексту, які об’єднані певною 
темою та певною комунікативною настановою, у центрі яких завжди перебуває тільки одна ознака 
об’єкта висловлювання [17: 73]. 

Головними характеристиками комунікативної одиниці є наявність смислового потенціалу, який 
зумовлює місце цієї одиниці в ієрархії рівнів смислових утворень тексту, існування системи засобів 
зв’язку, які функціонують у межах цієї структурної одиниці, єдність ритмічної організації фрагмента 
[13: 23]. Оскільки об’єктами висловлювання в ЛКС виступає інформація про вихідні дані книги, 
аналіз та оцінка, яка підсумовується у кінцівці, то весь текст статті побудовано відповідно до цих 
чотирьох рис. Вертикальна структура ОАС містить такі КБ: інформативний КБ, аналітичний КБ, 
оцінний КБ, інферативний КБ. Кожний комунікативний блок передає певний тип інформації, 
відповідно до якого вжито мовленнєві форми, зумовлені особливістю жанру ЛКС. 

КБ реалізує свою прагматичну спрямованість відповідним набором ‘мовленнєвих типів’ [7]. Вони 
виступають знаряддям створення мовленнєвого твору, формуючи його предметно-тематичний зміст. 
Взаємодіючи у загальній структурі ЛКС, вони формують думку та упорядковують її розвиток, тобто 
забезпечують логіку розгортання структурно-композиційної організації ЛКС у межах цілого тексту. 

Коротко зупинимося на характеристиці кожного КБ. 
Інформативний КБ. КР цього блоку полягає в інформуванні, повідомленні, розгляді реальних 

якостей об’єкта статті. Слід зазначити, що інформація в ОАС подається як елемент аналізу та оцінки. 
Вона розсіюється по всьому тексту статті, пронизуючи всі елементи горизонтальної побудови. 

Оскільки КБ є функціональним, а не субстанціональним компонентом тексту [18: 13], обмеження 
щодо його обсягу не накладаються. КБ може бути представлений однією або кількома 
понадфразовими єдностями, а також одним реченням. Це стосується й інформативного КБ. 
Комунікативна риса інформативного КБ реалізується переважно через мовленнєвий тип ‘констатуюче 
повідомлення’, яка представлена реченнями, що містять твердження та факти. Вони мають 
результативний характер, інформаційно насичені та лаконічні [19: 263]. 

Аналітичний КБ – найсуттєвіший для ОАС, оскільки саме він визначає характер рецензії, її 
прагматичну спрямованість. Комунікативна риса цього блоку – ґрунтовний аналіз із аргументацією 
правомірності оцінки та висновків, реалізованих у формі мовленнєвого типу "міркування". 

Оцінний КБ містить суб’єктивний погляд автора на об’єкт рецензування, тобто його оцінку. У 
лінгвістиці під оцінкою розуміють висловлювання про наявність чи кількість вартості в об’єкті [20: 
3]. Оскільки оцінка у головній частині виводиться на основі всебічного аналізу, оцінний та 
аналітичний КБ тісно пов’язані між собою, що робить правомірним висновок про існування 
комбінованого аналітико-оцінного КБ. 

КР оцінного КБ реалізується за допомогою мовленнєвого типу ‘оцінне міркування’ як різновиду 
базової форми ‘міркування’. Головною ознакою цього мовленнєвого типу, на думку Т.І. Сіндєєвої, є 
використання оцінних висловлювань – речень, у яких вираження оцінки має предикативне 
оформлення [2: 5-7]. З погляду змісту такі речення виступають оцінними судженнями про те, що 
людина вважає за добре, погане чи байдуже. Між оцінними висловлюваннями існують такі типи 
логіко-мовленнєвих відносин: обґрунтування, пояснення, поєднувального перерахування. Функцію 
обґрунтування оцінки можуть виконувати ілюстрації, приклади, неоцінні описи. 

Інферативний КБ. Функціональне призначення цього блоку полягає в інтегруванні семантики 
всього тексту через підсумки, синтезування та узагальнення текстової інформації, у зв’язку з чим 
Т.В. Лук’янова відрізняє відповідні інферативні КБ: підсумовуючий, синтезуючий, узагальнюючий. 
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Семантичне варіювання інферативних КБ регулюється їх змістом та функціональним призначенням 
[18: 7]. 

Комунікативне призначення інферативних КБ має поліфункціональний характер. З одного боку, 
вони полегшують реципієнтові сприйняття тексту як цілісної комунікативної одиниці, вказуючи на 
взаємозв’язок і взаємозалежність текстової інформації. З іншого – зміст інферативних КБ та їх місце у 
композиційній структурі тексту визначає характер прагматичного впливу на реципієнта. Оскільки 
останнє передбачає формування позитивного чи негативного ставлення до рецензованого твору, яке 
відбувається через його оцінювання, інферативні КБ містять елементи оцінки, зазвичай вираженої 
імпліцитно. Поряд з інформативним КБ інферативний КБ має сильну позицію в тексті. Отже, можна 
констатувати, що кожний КБ вертикальної структури АОР – це фрагмент комунікації і виступає в 
тексті як відносно самостійна одиниця. 

Зіставлення моделі ОАС з інваріантним інтегральним конструктом ЛКС дає нам підставу 
стверджувати, що інваріант у цьому випадку набуває модифікації завдяки появі нових елементів. 
Доповнення інваріанта такими компонентами, як інформативний додаток на рівні лінійного 
розгортання, аналітико-оцінного та інферативний КБ на композиційному рівні, зумовлено низкою 
чинників. По-перше, збільшеним обсягом статті. Це спричиняє появу додатка з інформацією про 
вихідні дані книги, що позбавляє потреби шукати їх у тексті. По-друге, прагматична спрямованість 
тексту ОАС. Оскільки домінантна функція ОАС полягає у наданні обґрунтованої оцінки на основі 
докладного аналізу, це зумовлює появу аналітичного КБ та інферативного КБ, останній містить 
висновок, що випливає з аналізу та оцінки твору. 

Отже, горизонтальна і вертикальна структура тексту, його організація як виваженого і спеціально 
сформованого повідомлення передбачає не лише чітке розуміння завдань комунікації, але й 
використання спеціальних прийомів та методів зазначеної організації, що і було представлено на 
прикладі оцінно-аналітичної літературно-критичної статті. 

Попри конкретні психологічні, соціальні культурні умови сприймання тексту, будь-який твір 
містить об’єктивно представлений набір засобів впливу. Дослідження цієї бази на лінгвістичному 
рівні передбачає визначення компонентів твору, що несуть на собі основне тематичне навантаження, 
особливостей їх поєднання у творі та доцільності й ефективності такого поєднання. Особливо це 
виявляється в електронному тексті, оскільки тут змінюється сама система організації тексту з лінійної 
на нелінійну, формуються нові принципи цієї організації, що, безумовно, потребує подальшого 
дослідження. 
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СКЛАДНІ НЕЕЛЕМЕНТАРНІ РЕЧЕННЯ У ТВОРАХ М. РИЛЬСЬКОГО 

У статті проаналізовано основні підходи до проблеми ускладнення складного речення, критерії для 
окреслення типів складних неелементарних речень, як окремого виду предикативних одиниць, подано 
найбільш відомі класифікації таких синтаксичних одиниць (на матеріалі творів М. Рильського) 

Питання про кваліфікацію так званих складних неелементарних, або ускладнених, речень є досить 
актуальним і вимагає особливої уваги, оскільки складні речення, яким властива різноманітна 
ускладненість граматичних зв'язків між предикативними частинами, надзвичайно поширені в усному 
га писемному мовленні. До вивчення цієї проблеми звертаються у своїх працях такі мовознавці, як 
І.Р. Вихованець, А.П. Грищенко, К.Ф. Шульжук, М.В Мірченко, Н.В. Гуйванюк, О. В. Кульбабська та 
ін. Мета нашого дослідження – вивчити та проаналізувати основні підходи до проблеми ускладнення 
складного речення. Завдання цієї статті полягає в узагальненні специфічних особливостей складних 
неелементарних речень різних типів на матеріалі творів М. Рильського. 

Для створення поетичної картини М. Рильський, як майстер художнього слова, використовує всі 
можливі синтаксичні побудови, зокрема й ускладнені складні речення різних типів, тему його твори є 
багатющим джерелом для дослідження синтаксичних одиниць. 

Складні речення, що складаються з двох предикативних частин, поєднаних сурядним чи 
підрядним, сполучниковим чи безсполучниковим зв'язком, називаються елементарними складними 
реченнями. Проте частіше вживаються складні речення, до складу яких входять три і більше 
предикативних частин, поєднаних сполучниковим та безсполучниковим зв'язком у 
найрізноманітніших комбінаціях. Вони займають центральне місце в системі складних речень. 

Останнім часом учені все частіше почали використовувати поняття "елементарне складне 
речення" й "неелементарне складне речення". Формально елементарним складним реченням є 
біпредикативна конструкція, що об'єднує компоненти на основі сурядного. підрядного чи 
недиференційованого зв'язку, подібні до простого речення. Формально ускладнене (неелементарне) 
складне речення вміщує мінімум три компоненти в можливих трьох різновидах внутрішніх зв'язків [1: 
34]. 

І хоч у мовленні ці структури функціонують дуже широко, в українському мовознавстві вони 
залишаються досі малодослідженими. 

У мовознавчій науці існують різні погляди на поняття "ускладнення складного речення". 
Б.М. Кулик, наприклад, до таких речень зараховував лише структури з сурядністю та підрядністю. "У 
складному реченні, – писав він, – складнопідрядні і складносурядні речення, комбінуючись, 
об'єднуються в одне синтаксичне більш складне ціле" [2: 317]. Більшість учених сходяться на тому, 
що складним багатокомпонентним ("багаточленним", "ускладненим") реченням є речення з різними 
типами зв'язку, тобто речення, які складаються більше ніж із двох предикативних одиниць. З певною 
долею умовності до складних багатокомпонентних конструкцій належить і період (розгорнутий 
вислів, який чітко розпадається на дві частини, що характеризуються єдністю змісту й чіткою 
ритмоінтонаційною організованістю), а також різні способи передачі чужого мовлення. 

Н.В. Гуйванюк вважає, що поняття структурно-семантичного ускладнення складних речень є 
явищем суто синтаксичним. Воно пов'язане передусім з ускладненістю граматичних зв'язків між 
предикативними частинами складних речень, що призводить до видозміни їх структури [3: 16]. 

При кваліфікації складних ускладнених речень учені висувають різні критерії, зокрема, основним 
проголошується кількісний (три І більше предикативних одиниць) – цієї думки дотримуються 
І.Р. Вихованець, К.Ф. Шульжук, М.В. Мірченко, А.П. Грищенко. Говорячи про "статус так званих 
складних речень ускладненого типу", А.П. Загнітко покликається на чеських дослідників Л Двонча та 
Й. Грбачека, які пропонують при визначенні ускладнених складних речень як синтаксичних утворень 
вважати провідним суто синтаксичний критерій, оскільки "кількісний критерій не відображає 
сутності самого речення", хоч може виступати домінувальним А.П. Загнітко вважає більш доцільним 
"розглядати ускладнення структури лише на тлі визначальних сполучникових типів зв'язку – 
сурядності або підрядності" [4: 334]. 

Більш суттєвими є звичайно ознаки структурно-граматичні характер синтаксичного зв'язку 
(однотипний і неоднотипний зв'язок) між частинами, їхня структурно-семантична однорідність і 
неоднорідність, рівень семантичної розчленованості компонентів складної конструкції загальна 
структурна схема речення. 
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Потрібно сказати, що у визначенні критеріїв для окреслення типів складних синтаксичних 
конструкцій немає чіткості. Як немає чіткого розуміння принципів ускладнення структури складного 
речення. 

Дехто з мовознавців вважає що структурно-семантичне ускладнення, хоч і означає розвиток 
структури того чи іншого типу складного речення, проте не призводить до виникнення абсолютно 
нових семантико-синтаксичних зв'язків та відношень [5: 331; 6: 172]. 

Такий підхід заперечує дослідник багатокомпонентних складних речень К.Ф. Шульжук, 
вважаючи, що складне неелементарне речення має ознаки складного речення мінімальної будови і, 
будучи складнішим утворенням, має такі ознаки, які відсутні в складному елементарному реченні: 
мінімум два сполучні засоби; різні види підрядного зв'язку; більшість їх можна ускладнити новими 
предикативними одиницями; переважна частина цих речень має багатомірну структуру, зовнішній і 
внутрішній рівні членування; семантична структура цих конструкцій складніша, ніж в елементарних 
складних реченнях, що пов'язане з ієрархічними відношеннями [7: 216] 

На думку Н.В. Гуйванкж та О.В. Кульбабської, структуру ускладнених складних речень формують 
такі фактори: 

протиставлення сполучникового та безсполучникового зв’язку, кожен з яких має свою специфіку в 
передачі диференційованих чи недиференційованих (при безсполучниковому зв'язку) відношень, 
поєднання сполучникового і безсполучникового зв'язку є одним з основних критеріїв структурно-
семантичного ускладнення складного речення; 

протиставлення сполучникового сурядного і підрядного зв’язку як граматично рівноправного і 
граматично підпорядкованого; на основі сурядного й підрядного зв'язку виникають неоднопланові 
(внутрішньо диференційовані) відношення; 

протиставлення відкритості/закритості структури в межах складносурядних та складних 
безсполучникових речень; відкриті структури становлять незамкнений ряд предикативних одиниць, а 
закриті структури відзначаються взаємозалежністю двох предикативних частин та різних семантико-
синтаксичних відношень; 

протиставлення однотипності/різнотипності семантико-синтаксичних відношень при відкритій 
структурі; ускладненими будуть складносурядні речення відкритої структури з різнотипними 
відношеннями; однотипність синтаксичного зв'язку і семантичних відношень, що передаються 
складними реченнями, на думку авторів, не порушує їх елементарності, не ускладнює їх ні з боку 
структури, ні з боку семантики, як-от Ми збирали з сином жолуді дубові, І про день майбутній я казав 
синкові, І пливли багрові хмари в вишині І співала осінь весняні пісні! (М. Рильський) [3: 18]. 

К.Ф. Шульжук звертає увагу на співвідношення між синтаксичними зв'язками в складних 
багатокомпонентних реченнях, де часто наявні ведучі та підпорядковані синтаксичні зв'язки, тобто 
такі речення мають один зовнішній (основний) рівень членування й один чи кілька внутрішніх 
(підпорядкованих). 

Залежно від характеру сполучних засобів на зовнішньому та внутрішньому рівнях членування 
дослідник виділяє шість основних комбінацій синтаксичних зв'язків, що охоплюють усі типи 
складних сполучникових багатокомпонентних речень: підрядний –сурядний; сурядний – підрядний; 
підрядний – підрядний; сурядний – сурядний; підрядний –підрядний, сурядний; сурядний – 
підрядний, сурядний (складносурядні багатокомпонентні конструкції; складнопідрядні 
багатокомпонентні речення; складні сполучникові речення з різними видами зв'язку; складні 
безсполучникові багатокомпонентні речення; складні сполучниково-безсполучникові речення) [7: 
215]. Подібна класифікація складних багатокомпонентних речень відзначена і в інших авторів, 
зокрема І.Р. Вихованця, А.П. Грищенка. 

Найбільш повною, на нашу думку, є класифікація складних речень ускладненої структури, 
запропонована Н.В. Гуйванюк та О.В. Кульбабською. 

Враховуючи названі критерії формування ускладнених складних речень та беручи до уваги те, що 
граматична специфіка будь-якого складного речення виникає внаслідок складної взаємодії 
структурних одиниць (предикативних частин), автори виділяють такі основні їх типи: 
ускладнені речення з одним видом синтаксичного зв'язку: 
- ускладнені складносурядні речення: 
а) відкритої структури з різнотипними відношеннями, напр.: Хоч би злочинні гордощі чола, Хоч би 

Кармен привабливо пройшла і задзвеніли п'яні кастаньєти! (М. Рильський); 
б) відкритої і закритої структури з різнотипними відношеннями, напр.: Я натомився від екзотики, 

Від хитро вигаданих слів, – а на вербі срібляться котики, і став холодний посинів (М. Рильський); 
в) трикомпонентні складносурядні речення закритої структури, напр.: Не тільки жайворонки 

нас, мене й товаришів, стрічали, але й гречки в той самий час рожевим голосом співали, а ми все 
йшли й не помічали оцю красу в ранковий час (М. Рильський); 
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- ускладнені складнопідрядні речення: 
а) з послідовним підрядним зв'язком, напр.: Надходила найтяжча праця і людям найдорожчі дні, 

коли з природою змагаться так радісно в отій борні, що називається жнивами, - сказавши простими 
словами (М. Рильський); 

б) з супідрядним зв'язком, напр.: Хто сіє хліб, хто ставить дім, хто створює поему, – той буде 
предком дорогим нащадкові своєму (М. Рильський); 

в) з супідрядно-послідовним зв'язком, напр.: Зірву зо стін малюнки і квітки, Дешеву розметаю 
позолоту, Щоб вийшов день, високий і стрункий, Як каменяр виходить на роботу, Щоб жест руки, 
розмірено скупий, Валив каміння і ламав стовпи (М. Рильський); 

- ускладнені складні безсполучникові речення: 
а) відкритої і закритої структури, напр.: Є й досі люди: вітер і ліси Одбилися у їх очах жорстоких, 

В них перегукуються голоси, Загублені у давніх, сивих роках (М. Рильський); 
б) закритої структури з різнотипними відношеннями, напр.: Розіллються  ріками скрипки, 

Килимом простеляться метали – Так мені й синкові щебетали На тугому дроті ластівки 
(М. Рильський); 
ускладнені речення з різними видами синтаксичного зв'язку: 
а) речення з сурядним та підрядним зв'язком, напр.: Як хочеш від людей шаноби, Любов і гнів бери 

у путь, а то лиш допотопні сноби твою поезію приймуть (М. Рильський); 
б) речення з сурядним та безсполучниковим зв'язком, напр.: В чорнім горі й журі віру нашу не 

підтяти: Умирають матері, та не вмре ніколи Мати (М. Рильський); 
в) речення з підрядним та безсполучниковим зв'язком, напр.: Все записуй в серці молодому, буде 

це як знахідка тобі, коли в старість прийдеш ти додому, як у гавань тиху кораблі (М. Рильський); 
г) речення з сурядним, підрядним та безсполучниковим зв'язком, напр.: Народи й царства мруть, 

міняються віки, І там, де чабани дрімали супокійно, Зростають городи, киплять криваві війни, В 
змаганні вічному шаліє смертний люд! (М. Рильський)[3: 19]. 

Питання про структурно-семантичне ускладнення складного речення по-новому розглядається з 
урахуванням напрацювань у галузі семантичного синтаксису. 

Як вважає І.Р. Вихованець, порівняно з елементарною й неелементарною формально-
синтаксичною структурою семантико-синтаксична структура складного речення має багатовимірну 
організацію. Семантичне складним реченням можна визнати тільки таку синтаксичну конструкцію, у 
якій наявні принаймні два предикати з притаманною їм валентністю, тобто хоча б два елементарних 
простих речення, між якими встановлюються відповідні семантико-синтаксичні відношення. У 
семантичне неелементарних складних реченнях об'єднано понад два елементарних простих речення. 

Із погляду семантичної елементарності/неелементарності може втрачатися відмінність між 
складними і простими у формально-синтаксичному плані реченнями. Нерідко одне з вихідних 
семантичне елементарних простих речень набуває у структурі складного речення форми 
словосполучення (звороту) або синтаксеми. Визначальним у семантико-синтаксичній кваліфікації 
речення виступає тип семантико-синтаксичних відношень, притаманний складному реченню. 
Наприклад, в елементарному з формально-синтаксичного боку реченні Лягла зима Завіяло дороги 
Тремтять хати від холоду (М. Рильський) наявна причинова синтаксема від холоду, що вказує на 
формування цього семантично складного речення з двох семантично елементарних простих речень. 
Проте ядром складного речення є складні як із формально-синтаксичного, так і семантико-
синтаксичного погляду конструкції [8: 294]. 

Учені сходяться на думці, що ускладнене складне речення - окремий тип синтаксичних одиниць, 
що займає проміжне місце між складним реченням і надфразною єдністю (тобто поєднанням кількох 
самостійних речень, об'єднаних тематично та змістом). Семантику складного речення не можна 
розглядати як "суму значень" частин, важливу роль при цьому відіграє характер семантико-
синтаксичних відношень. 
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Вольская Ю.В.  Сложные неэлементарные предложения в произведениях М. Рыльского. 

В статье проанализированы основные подходы к проблеме осложнения сложных предложений, 
критерии для определения типов сложных неэлементарных предложений, как отдельного вида 

предикативных единиц; поданы наиболее известные классификации таких синтаксических единиц 
(на материале произведений М. Рыльского). 

Volska Уu. V. Compound non-elementary sentences in the works of M. Rylskyi. 

In the article the main approaches to the problem of the compound sentence complication, the criteria for the 
determination of the types of the compound non-elementary sentences as a separate kind of predicative units 

are analysed. The article presents the most well-known classifications of such syntactic units 
(on the material of works by M. Rylskyi). 
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ПЕРЕКЛАД АНГЛІЙСЬКИХ ЕМФАТИЧНИХ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ 
УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ 

Стаття присвячена проблемі передачі англійських емфатичних словосполучень українською мовою. 
У статті аналізуються різні прийоми перекладу емфатичних словосполучень. 

Предмет статті – виявлення прийомів передачі англійських емфатичних словосполучень 
українською мовою. Об’єктом дослідження є приклади перекладів емфатичних словосполучень з 
англійської мови українською. Мета статті – характеристика особливостей перекладу таких 
емфатичних  конструкцій, як емфатичні словосполучення. Проблема передачі емфатичних 
словосполучень достатньо не досліджена, тоді як це становить певний інтерес для теорії перекладу 
художніх текстів [1; 2], де найчастіше вживаються емфатичні групи, і тому є  актуальною. 

Як відомо, в англійській мові існує група емфатичних словосполучень, які широко 
використовуються в розмовному мовленні [1]. До них, зокрема, належать такі: in the world, on earth, in 
hell, the dickens, the hell, the shit, in Mother Mary’s name, in God’s name, in the name of heaven, hell of 
тощо. В українській мові таких емфатичних елементів менше [2].  

Розглянемо спочатку переклад словосполучень, що складаються з означеного артикля та іменника 
(the hell, the dickens, the shit). Як правило, емфатичні сполучення the hell та the dickens перекладаються 
українською мовою за допомогою словосполучень "у біса", "у дідька" тощо, наприклад:   

How the hell did you do that? (Gibson W. "Burning Chrome") − Як у дідька ти зробила це?; 
How the hell do you know that? (Hamilton L. "Guilty Pleasures") − Звідки у біса ти знаєш це?;  
What the hell was going on? (Hamilton L. "Guilty Pleasures") – Що у дідька вібувалося?;  
What the hell are you talking about? (Hamilton L. "Guilty Pleasures") – Про що у біса ти кажеш?; 
What the hell happened? (Hamilton L. "Guilty Pleasures") − Що у біса трапилося?; 
Who the hell's McNally, anyway? (Chalker J. "A Jungle of Stars") − Хто у дідька цей Макнеллі?;  
Just who the hell are you? (Chalker J. "A Jungle of Stars") − Та хто у дідька ти такий?; 
What the hell happened, Doc? (Chalker J. "A Jungle of Stars") − Що у біса трапилося?; 
So what the hell am I supposed to do? (Chalker J. "A Jungle of Stars") − То ж що у біса я повинний 

робити?;  
Who the hell are you? (Chalker J. "A Jungle of Stars")− Хто у дідька ти такий?;  
What the hell is that? (Chalker J. "A Jungle of Stars") − Що у біса це таке?;  
I wonder what the hell it's made of? (Chalker J. "Ninety Trillion Fausts") − Цікаво, з чого у біса воно 

зроблене?;  
Where the dickens can they be? (Collier J. "Back for Christmas") − Де у біса вони можуть бути? 

(тут і далі переклад наш − Н.Д.). 
Іноді емфатичне словосполучення the hell може передаватися за допомогою фрази "заради Бога": 

What the hell for? (Chalker J. "A Jungle of Stars") − Для чого, заради Бога? Емфатичне словосполучення 
the shit має пейоративне значення і тому речення моделі What the shit is this? перекладаються 
відповідною українською конструкцією з пейоративним елементом: "What the shit is this?", he thought 
angrily (Chalker J. "A Jungle of Stars") – "Що це за мурня?", розсерджено подумав він. 

Розглянемо тепер прийоми перекладу емфатичного словосполучення on earth. Це 
словосполучення може перекладатися кількома способами. Перш за все, слід зазначити його 
найближчий за значенням українській відповідник − "у світі":  We already produce enough food to feed 
every starving child on earth (Banks I. "Complicity") − Ми вже виробляємо достатньо їжі, щоб 
нагодувати будь-яку голодну дитину у світі. 

Ще одним українським відповідником англійського емфатичного словосполучення on earth є "у 
дідька" (або "у біса"): Guy, what on earth’s the matter? (Maugham W.S. "The Force of Circumstances") − 
Гай, що у біса трапилося?; What on earth is anybody supposed to do with such an impossible man? − Що 
у біса хтось має зробити з таким нестерпним чоловіком?; How on earth am I suposed to get from here 
to Wales? (Banks I. "Complicity") − Як у дідька я маю дістатися звідси до Уельсу?; I tried to think what 
on earth I was going to do (Banks I. "Thе Wasp Factorу") − Я намагався подумати, що у дідька я 
збирався робити.  

Іноді українським контекстуальним відповідником словосполучення on earth може бути 
словосполучення  "аж ніяк": But what on earth or off it − has all this to do with me? (Clarke A. "Fountains 
of Paradise") − Мене все це аж ніяк не стосується! 
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Англійське емфатичне словосполучення on earth може також передаватися в українському 
перекладі за допомогою частки (зокрема "ж") у сполученні з вказівним займенником "це": I didn’t see 
her go. Where on earth − (Bates H.E. "How Vainly Men Themselves Amaze") − Я не бачив, що вона пішла. 
Куди ж це…?; What on earth do you mean? (Banks I. "The Wasp Factory") − Що ж це ти маєш на увазі? 

Англійське емфатичне словосполучнення in the world перекладається переважно двома способами 
− за допомогою словосполучення "у світі", сполученням частки "ж" із вказівним займенником "це" та 
сполученням частки "ж" з висловом "у дідька (біса)":  

Who in the world has dropped a gold chain down the bathtub drain? (Collier J. "Back for Christmas") − 
Хто ж це кинув золотий ланцюжок у стік у ванні?; How in the world did you wind up with it? − Як же 
у дідька ти покінчив із цим?; Where in the world is Robie? − Хто ж це такий Робі?; How in the world 
did you two get in? − Як же у біса ви двоє потрапили сюди?; Now what in the world caused that? − То 
що ж у біса спричинило це?; My darling, I’ll do anything in the world for you (Maugham W.S. "The Force 
of Circumstances") − Моя люба, я зроблю для тебе будь-що у світі; Nothing else in the world mattered 
but her. − Нічого більше у світі не мало значення, окрім неї; You have the best teacher in the world. − Ти 
маєш найкрашого вчителя у світі. 

Англійське емфатичне словосплучення in hell перекладається за допомогою словосполучень "у 
біса" або "у дідька":  

What in hell have I been up to now? (Koval I. "Pagan Saints") − А ким у біса я був досі?; "What in hell 
do you think you're doing?" (Gibson and Sterling "The Difference Engine") − Що у біса ти думаєш, що 
робиш?; Then how in hell would we get back down? (Gibson W. "Burning Chrome") − Тоді як у дідька ми 
б дісталися назад?; Now what in hell are ants? – То що ж у дідька є мурахи?; What in hell am I going to 
do with an old rascal like you? – Що ж у біса мені робити із таким старим негідником, як ти?; What 
in hell was happening with her? – Що ж у біса трапилося з нею?; But why in hell are they all soldiers? – 
То чому ж у біса вони всі солдати?; And where in hell was Kittichorn? А де у біса був Кіттічорн?; What 
in hell is going on here? – Що у біса тут відбувається? 

Англійські емфатичні словосполучення in God’s name та in Mother Mary’s name перекладаються 
українським словосполученням "заради Бога", наприклад: 

How, in God's name? (Clarke A. "A Space Odyssey") − Як, заради Бога?; Where in God's name am I? 
(Clarke A. "A Space Odysseу") − Де, заради Бога, я є?; How in Mother Mary’s name did we survive that? 
(Hamilton P. "The Reality Dysfunction") − Як, заради Бога, ми пережили це? Фраза in Mother Mary’s 
name замінюється в українському перекладі на "заради Бога" через нехарактерність вислову "заради 
матері Божої" та "заради матері Марії" для українського мовлення. 

Так само перекладається українською мовою й англійське емфатичне словосполучення in the name 
of heaven: What in the name of heaven is the wretch trying to say? (Gibson and Sterling "The Difference 
Еngine") − Що, заради Бога, намагається ця бідолага сказати? Англійське емфатичне 
словосполучення "hell of + іменник" перекладається такими способами: 

1) українським прикметником, відповідником прикметника, утвореного  від словосполучення "hell 
of + іменник": Hell of a world we live in, huh? (Gibson W. "Burning Chrome") − Ну й у скаженому світі 
ми живемо, еге ж?; Hell of an exhibition, I thought suddenly. – Вражаюча виставка, раптово подумав 
я; Hell of an example, too. – Гідний приклад також; It’s been a hell of a night. – Це була жахлива ніч; 
It’s a hell of a plot. – Це жахлива змова; Even without that singularly absurd death it was one hell of a 
story (Barker C. "Boх of Blood") − Навіть без цієї надзвичайно абсурдної смерті все це стало 
жахливою історією. 

2) словосполученням "просто заради мистецтва": I steal things I can’t eat, just for the hell of it (Banks 
I. "Complicity") − Я краду речі, які не можу їсти, а просто заради мистецтва. 

3) сполученням часток "ну" та "й": We’re gonna have one hell of a party! – Ну й вечірку ми 
влаштуємо!  

4) емфатичними словами на зразок "безперечно": Still, we made a hell of a good team! – І все ж 
наша команда безперечно відбулася! 

Англійському емфатичному словосполученню in my life в українській мові є сталий відповідник "у 
своєму житті": I’d never in my life experienced anything like that. − Я ніколи у своєму житті не відчував 
щось подібного; I never felt better in my life. − Я ніколи у своєму житті не почувався краще; All that I 
have done since has been the only truly happy time in my life. − Усе, що я робив відтоді, стало єдиним 
найкращим періодом у моєму житті.  

Слід зазначити, що в складі українських відповідників англійських емфатичних словосполучень 
нерідко вживаються видільні частки, яких в українській мові значно більше, ніж в англійській. 
Перспективним є виявлення оказіональних англійських емфатичних словосполучень та аналіз 
прийомів їх перекладу. 

 



Н.В. Денисенко. Переклад англійських емфатичних словосполучень українською мовою 

223 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

1. Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури: Граматичні труднощі, лексичні, 
термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми. − Вінниця: Нова Книга, 2002. − 564 с.  

2. Попович А. Проблемы художественного перевода. – М.: Высш. школа, 1980. – 199 с. 
3. Большой англо-русский словарь: в 2-х т. / Под общ. рук. И.Р. Гальперина и Э.М. Медниковой. – М.: Рус. 

язык, 1987 − 1988 с.  
 

Матеріал надійшов до редакції 11.09.2006 р. 

Денисенко Н. В. Перевод английских эмфатических словосочетаний на украинский язык. 
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РОЛЬ ОЦІНКИ У СТВОРЕННІ ТОНАЛЬНОСТІ КОМПОЗИЦІЙНО-МОВЛЕННЄВОЇ 
ФОРМИ "СТАТИЧНИЙ ОПИС" У НАУКОВО-ПОПУЛЯРНОМУ ТЕКСТІ 

У статті проаналізовано оцінку, яка є одним із компонентів тональності. Описано раціональну, 
емоційну та естетичну оцінки у створенні тональності тексту. Також розглянуто науково-

популярний підвид наукового стиля, який характеризується раціональною оцінкою, що виражається 
мовними засобами різних рівнів. 

Оцінка є одним із компонентів тональності. Розрізняють раціональну, емоційну та естетичну 
оцінки. Для науково-популярного підстилю наукового стилю властива раціональна оцінка, яка 
виражається мовними засобами різних рівнів. Питання дослідження текстової категорії тональності 
передбачає визначення її складових та їхньої ролі. 

Оцінка як невід’ємна частина нашого мислення знаходить своє відображення і у писемному 
мовленні та проявляється на всіх рівнях, у тому числі на текстовому. "Наша думка (і в цьому одна з 
причин величезної її слабкості) постійно й ненавмисне додає до найменшого сприйняття елемент 
оцінки... всі наші сприйняття супроводжуються відчуттям задоволення/незадоволення" [1: 183]. 
Підтверджуючи обов’язковість оцінки, Ш. Баллі одночасно наголошує і на її суб’єктивності та 
пов’язаності як із раціональною, так і з чуттєвою сферами.  

Вивченню проблем аксіології у лінгвістиці присвячено цілий ряд праць [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 
12], які розглядають особливості оцінки в цілому, а також окремі її аспекти, вираження на різних 
рівнях мовної системи – від нижчих до вищих – у тому числі і роль та значення оцінки у тексті, 
можливість трактування у широкому контексті. 

Найчастіше виділяють (залежно від того, яка сфера свідомості задіяна) раціональну, естетичну та 
емоційну оцінки. Інші класифікації оцінок не відрізняються істотно. Так, Т. Шиппан у "залежності від 
розташування об’єкта мовлення за визначеним порядком під час мислення і його характеристики як 
негативного чи позитивного у відповідності до визначених видів відношень свідомості та її сфер" 
виділяє прагматичні відношення ("корисний – шкідливий"), етичні ("добре – погано"), естетичні 
("гарний – бридкий"), політико-ідеологічні ("прогресивний – реакційний"), які є базою для 
оцінювання [12: 8-12]. 

Що стосується загального тону тексту та окремих тональностей, то ми погоджуємося з тими 
авторами, які розглядають оцінку як одну зі складових Брандес [13], Матвєєва [14]. Складовою 
тональності композиційно-мовленнєвої форми (КМФ) є не лише емоційна оцінка [14], але й 
раціональна та естетична, оскільки на практиці нерідко ці види оцінок взаємозв’язані між собою і їх 
неможливо розділити механічно.    

Емоційна оцінка – це "безпосередня реакція на об’єкт", і вона, як правило, експресивна та 
спрямована на зміну емоційного стану співрозмовника та викликання відповідної реакції у 
співрозмовника [4: 40-41]. Емоційна оцінка пов’язана зі ставленням до об’єкта оцінювання з погляду 
чуттєвого сприйняття його суб’єктом оцінки. 

Раціональна оцінка виділяється на основі критерію відповідності/невідповідності об’єкта оцінки 
певним нормам і ознакам [15: 76]. Вона спрямована на згоду/незгоду з висловленим судженням.. 

Естетична оцінка зв’язана наявністю/відсутністю певної естетичної вартості з погляду ставлення 
людини до дійсності, поняттями краси, гармонії, прекрасного, наявністю естетичних потреб. Сутність 
естетичної оцінки пов’язана із природою художньої творчості та загальними законами пізнання. 
Одухотворена природа, матеріальні твори, насамперед мистецтво, – все це оцінюється, виходячи з 
доцільності і краси, навіть у тих випадках, коли ці закони порушуються, і тоді критерієм естетичної 
оцінки явищ служить поняття краси [15: 163].  

Оскільки естетичне зачіпає сферу як раціонального, так і чуттєвого, то естетична оцінка до певної 
міри є інтегрованою, такою, що поєднує елементи емоційної та раціональної оцінок. 

Широкий діапазон оцінних характеристик не обмежується поняттями "добре" – "погано", а має 
численні градаційні ознаки, наприклад, "краще", "гірше", "зовсім погано", "посередньо" та ін. 
Позитивна оцінка сприймається як норма, а негативна – як відхилення від неї. Ми погоджуємось із 
думкою учених, які припускають, що "оцінна шкала не любить рівноваги і норма збігається з 
позитивною частиною шкали... Негативна оцінка сигналізує про аномалії, про порушення певного 
порядку" [8: 18].  

Оцінка може входити уже в семантичну структуру слова, однак у контексті і нейтральні щодо 
оцінки лексичні одиниці можуть ставати оцінними, або оцінне значення може посилюватися, 
послаблюватися або змінювати знак на протилежний. Контекст уточнює, посилює аксіологічні 
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характеристики, додає їм експресивного забарвлення; в умовах словесного оточення реалізується 
оцінний потенціал, додаткові градації цінностей. Лише у контексті можна визначити суб’єкт, об’єкт 
оцінювання, аксіологічні визначення, мотивації позитивного чи негативного ставлення тощо. Тому 
для з’ясування чинників, пов’язаних з оцінюванням, обов’язково слід звертатися не до окремих 
речень, а до ширшого контексту. Саме у контексті можна говорити про загальну та окрему оцінки. 
Загальна оцінка не дорівнює сумі окремих оцінок, у неї входять як позитивні, так і негативні 
характеристики об’єкта оцінювання, і загальна оцінка має той знак, який переважає в окремих 
оцінках. Ця перевага може визначатися як за кількістю "плюсів" чи "мінусів", так і за важливістю 
якогось певного критерію. Один важливий позитивний аспект може переважати кілька незначних 
"мінусів" і навпаки. 

КМФ СО служить у науково-популярному стилі засобом роз’яснення, ілюстрації, зображення 
деталей та важливих рис предмета чи явища. Слід якомога точніше та об’єктивніше передати 
властивості предмета, важливі у конкретному випадку. Оцінка предмета опису – не обов’язкова 
ознака СО у науково-популярному стилі. Менше половини СО містять оцінку у тій чи іншій формі. 
Оцінка у КМФ СО може стосуватися як об’єкта опису, так і особливостей його дослідження. 
Оцінюватися можуть результати наукового пошуку. У науковому стилі доцільно говорити про 
загальну та окрему оцінку, адже оцінка може стосуватися як об’єкта опису взагалі, так і певних його 
характеристик. У науково-популярному стилі вона слугує деякому спрощенню та адаптації наукового 
викладу, наближає його до розмовного мовлення та прояснює позицію вченого з того чи іншого 
питання.  

Як показує проаналізований матеріал, загальна чи окрема оцінка властива 47 % СО; у більшості з 
них переважає раціональна оцінка. Це майже 80 % від усіх текстів із вираженою оцінкою, частині з 
них властива, крім раціональної, також емоційна оцінка (20 % від загальної кількості), 6,6 % містять, 
крім раціональної, естетичну оцінку. Інтенсивність оцінки є, як правило, невисокою. Негативна 
загальна оцінка характерна усього для 1,8 % СО, решті властиве позитивне оцінювання. 

Оцінку в науково-популярному стилі передають у першу чергу якісні прикметники та прислівники 
всіх ступенів порівняння (wichtig, stark, charakteristisch, reichste, einer der schönsten, am besten та ін.), 
які часто поєднуються з модальними словами, прислівниками (besonders, wichtig, nur einige 
charakteristische). Це можуть бути також іменники із оцінною семантикою (Artenreichtum, Vielfalt, 
Klimaverschlechterung), дієслова (entfalten, erhalten), оцінні у контексті, заперечні частки nein, nicht, 
заперечний займенник kein, синтаксичні засоби та стилістичні фігури: Afrika ist  der an Säugetieren, vor 
allem an Großsäugern, reichste Kontinent der Erde. Nur S-Asien kann hierin noch mit Afrika verglichen 
werden, und seine Tierwelt zeigt auch die engsten Verwandtschaften zu der Afrikas. Da die 
Klimaverschlechterungen der Eiszeiten hier nicht so weit gingen. Dass sie eine starke Artenauslese 
erzwungen hatten, konnte sich der Artenreichtum weitgehend ungestört entfalten und erhalten. Außerdem 
ermöglicht die Vielfalt der Vegetation eine so vielgestaltige Tierwelt, dass man sie für eine Beschreibung am 
besten nach ihren Lebensbereichen, den Vegetationseinheiten, gliedert. Es können jedoch nur einige 
charakteristische oder besonders wichtige Arten genannt werden [17: 385].  

Цьому СО властива раціональна та емоційна оцінка, виражена у першу чергу за допомогою 
прикметників reichste, vielfältig, charakteristisch wichtig, am besten, де вживання найвищого ступеня 
порівняння контрастує з науковим стилем і цим самим передає емоційність, захоплення, стає засобом 
експресії. Іменники зі значенням позитивної оцінки Artenreichtum, Vielfältigkeit, ужиті поряд із 
прикметниками, стають засобом позитивної оцінки умов існування тварин та багатства дикої 
природи. Заперечна частка nicht може у залежності від контексту змінювати знак оцінки на 
протилежний: тут із "мінуса" на "плюс" (Klimaverschlechterungen der Eiszeiten hier nicht so weit 
gingen), оскільки іменники з негативними аксіологічними характеристиками стають позитивно 
оцінним.  

Загальна оцінка, дана у першому реченні, розгортається, аргументується у контексті, пояснюється, 
чому саме так думає автор. Цьому служать підрядні речення, вживання дієслів із позитивним 
значенням. У СО дається також оцінка наукових досліджень: Es können jedoch in dieser Übersicht 
jeweils nur einige charakteristische oder besonders wichtige Arten genannt werde. Тут автор висловлює 
свій жаль із приводу того, що не може докладно зупинитися на багатстві тваринного світу Африки. 
Це емоційне твердження надає стилістичного забарвлення, вносить ефект експресії у весь СО і 
впливає на загальний тон. 

Як уже було сказано вище, найчастіше у науково-популярному підстилі наукового стилю 
зустрічається раціональна оцінка, тобто предмет оцінюється з погляду відповідності/невідповідності 
певним нормам і ознакам. Однак частина СО (53 %) нейтральна щодо оцінювання, пор.: Jupiter ist der 
größte Planet des Sonnensystems mit einem wahrscheinlichen Durchmesser von 143 640 km. Er übertrifft die 
Erde an Volumen über tausendmal, an Masse jedoch nur 318mal. Sein mittleres spezifisches Gewicht von 
1,36 lässt auf wenig feste Bestandteile schließen. Spektroskopische Untersuchungen im reflektierten 
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Sonnenlicht zeigen in der äußersten Atmosphäre hauptsächlich Ammoniak und Methan; freier Sauerstoff 
kann demnach nicht vorkommen. Wasserstoff und Helium herrschen in dem vermutlich noch heißen Innern 
des Planeten vor. Bedingt durch den starken Druck, vermutet Wildt sogar einen aus diesen Atomen 
bestehenden festen Jupiterkern. Die Sonnenstrahlung auf dem Jupiter ist 27mal geringer als auf der Erde, 
die Oberflächentemperatur wird auf – 100˚C geschätzt. Wolkenbildungen mit bewegter Struktur zeugen von 
heftigen Bewegungsvorgängen. Die Wolken bestehen vermutlich aus Ammoniakkristallen, wie die hohen 
Zirrus auf der Erde aus Eiskristallen bestehen [16: 54]. Оцінка у цьому СО відсутня. Автор намагається 
якомога точніше і об’єктивніше зобразити планету Юпітер. Не можна вважати оцінними вирази der 
größte Planet, größer als die gesamte Erdoberfläche, адже у цьому випадку неможливо визначити, чи це 
позитивні, чи негативні явища, це образна, експресивна констатація факту, яка сприяє кращому 
розумінню читачем того, про що йдеться. Емоційна оцінка доповнює оцінку раціональну: Das bis 3 m 
hohe Gras bietet zwar reichliche (wenn auch nicht sehr gute) Nahrung für Grasfresser, ist aber nur 
schwierig durchzudringen. Große Lauftiere sind daher am besten angepasst [17: 386]. Раціональна оцінка 
передається прикметниками та дієприкметниками reichlich, schwierig durchzudringen, am besten 
angepasst. Емоційна оцінка, яка є і експресивною, виділена і взята в дужки wenn auch nicht sehr gute і 
становить украплення популярного викладу в науковий стиль. 

Як уже зазначалося вище, особлива роль у передачі оцінних значень відводиться емоційно 
забарвленим якісним прикметникам та прислівникам: Bis vor drei Jahrzehnten gab es noch Löwen (die 
prächtigen Berberlöwen) [17: 388]. Im Zentrum der Scheibe befindet sich ein ellipsförmiger Kern, der von 
einem sehr feinen, sphärischem Halo umgeben wird [16: 340]. Прикметники prächtig, fein не лише 
позитивно характеризують об’єкт оцінювання, а й уносять експресивність у текст завдяки власній 
семантиці.  

Емоційна оцінка може бути виражена також імпліцитно, за допомогою стилістичних фігур 
синтаксису, насамперед повтору, переліку та ін.: Da die Trockenwälder einen (meist hüpfnohen) 
Grasunterwuchs aufweisen, fehlen auch hier die Kuh- und Leierantilope nicht. Die Elenantilope ist durch 
eine kleinere Unterart vertreten. Versteckt wie das Bleiböckchen lebt das Kronenducker. Das 
zoogeographische Spektrum wird bereichert durch den großen Kudu, obwohl man infolge seines scheuen 
Wesens und seiner formauflösenden weißen Längsstreifen nur selten sieht. Zahlreiche Antilopenarten finden 
sich auch in den breiten, von Hochgras bestandenen Talmuden, den Dambos. Dort weiden die Luangwa-und 
Angola-Moorantilopen, der ihnen ähnliche Litschi-Wassserbock und der große Reidbock. Dort brütet noch 
der große Klunkenkranich, dorthin ziehen sich während der Trockenzeit die Elefanten und Kafferbüffel 
zurück. Der gegensätzliche Lebensraum zu diesen Überschwemmungsländern sind in der Trockensavanne 
die felsigen Inselberge. Hier leben murmeltierähnliche, aber den Elefanten verwandte Klippschliefer, und 
unter Felsvorsprüngen ruht der Leopard, der die Zahl der Babuine, einer häufigen Pavianart, klein hält [17: 
387]. 

Загальна оцінка об’єкта опису позитивна. Про це свідчать такі фактори: у першому реченні 
нейтральний щодо оцінки іменник Grasunterwuchs та дієслово aufweisen характеризують природні 
умови як сприятливі для існування певних видів тварин. Перелічування різних видів тварин непрямо 
підтверджує таку характеристику. Синтаксичний паралелізм та анафоричний повтор (Dort weiden 
…Dort brütet…, dorthin ziehen…) посилюють значення окремих лексичних одиниць, виділяють у описі 
ритмічно поєднані частини, і тим самим надають тексту піднесеного тону, висловлюють захоплення 
автора. З цією метою використовується порушення порядку слів (Versteckt … lebt). Воно також 
опосередковано підтверджує позитивне оцінювання об’єкта опису. Стилістично забарвленим є і 
дієслово ruht, адже наука – "не лише логіка, а й джерело емоцій" [13: 33]. Без інтересу вченого до 
предмета дослідження та радості від пізнання нового не було б наукових відкриттів. Це і зумовлює 
прояви естетичної оцінки та появу естетичних елементів у науковому стилі: Saturn ist nicht viel kleiner 
als Jupiter. Er ist von einem freischwebendeп Ring umgeben, der ihn zum vielleicht schönsten Objekt des 
gestirnten Himmels macht. Sein mittleres spezifisches Gewicht beträgt nur 0,72, er befindet sich vermutlich 
im Gaszustand. Im übrigen ist der Aufbau des Saturns dem des Jupiters ähnlich. Der Ring besteht aus einer 
großen Zahl von Einzelkörpern, die sich wie einzelne Monde um die Sandkugel bewegen [16: 54]. 

Прикметник, ужитий у формі найвищого ступеня порівняння, разом із модальним словом vielleicht 
schönsten Objekt не лише виражає позитивну естетичну оцінку, а й надає особливого урочистого тону 
всьому опису. Модальне слово vielleicht компенсує появу емоційно забарвленого елемента у 
науковому стилі. У цьому контексті ми можемо також говорити про стилістичне та емоційне 
забарвлення термінів der gestirnte Himmel, freischwebender Ring, einzelne Monde. Емоційні та естетичні 
елементи різко контрастують із науковим раціональним викладом і тим самим створюють текстову 
експресивність, стають частиною загальної тональності.  

Слід відзначити, що відсоток КМФ СО з естетичною оцінкою у науково-популярному стилі 
незначний, усього 4 тексти. А це 6,6 % від їхньої загальної кількості. Але не слід недооцінювати 
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їхньої ролі, оскільки саме такі елементи завдяки контрастності особливо виділяються на загальному 
фоні і створюють невимушений тон. 

Переважній більшості КМФ СО властива загальна позитивна оцінка, а окремі негативні 
характеристики урівноважуються, компенсуються виділенням позитивного. Загальна негативна 
оцінка зустрічається лише в одному СО, а це –1,6 % від загальної кількості. Unberührte Urvegetation 
ist auch in den immerfeuchten Tropen nur noch in einem Teil der Waldgebiete anzutreffen. In den dichter 
bevölkerten Teilen herrschen Nutzflächen und Sekundarvegetationen vor, dass die ursprüngliche 
Ausdehnung des Regenwaldes und die Grenzen seiner potentiellen Verbreitung kaum noch zu bestimmen 
sind. In S-Nigeria zum Beispiel sind von den ursprünglich zusammenhängenden Wäldern nur noch verstreute 
Reste übrig [17: 376]. У цьому СО негативна оцінка виражена за допомогою заперечних часток nur 
noch in einem Teil, kaum noch zu bestimmen, nur noch verstreute Reste. В останньому випадку 
заперечення посилює негативну оцінку іменника Reste. Автор наукової праці намагається бути 
об’єктивним і нейтральним та підходити до оцінки фактів і явищ з наукового погляду, навіть якщо 
буденна, стереотипна оцінка об’єкта є негативною: Malariamücke und Tsetsefliegen sind auch in der 
Feuchtsavanne bis in die Höhenlagen von 1500 m häufig. Weniger bekannt sind die Kriebelmücken in 
Westafrika, die gefährliche Augenwürmer übertragen. Überall fallen die zahlreichen Termitenbauten auf. 
Die holzfressenden Termiten bedrohen Aufforstungen, Pflanzungen und Gebäude. Das Erdferkel und Erdwolf 
und die Schuppentiere, die sich hpts. von Termiten nähren, sind deshalb in den meisten afrikanischen Staaten 
geschützt.  Selten bekommt der Reisende giftige Schlangen, wie die Schwarze Mamba oder die Speikobra 
oder der Puffotter zu Gesicht und selbst, dann versuchen sie eher zu flüchten, als sich durch einen Angriff zu 
verteidigen [17: 386]. Названі тут тварини є небезпечними для людини, а отже, і їхнє значення має 
негативну аксіологічну маркованість (Malariamücke, Tsetsefliegen, Kriebelmücken, Termiten, giftige 
Schlangen, Schwarze Mamba, Speikobra, Puffotter), що підкреслюється також ужитими з цими словами 
означеннями giftig, gefährlich, holzfressend, присудком  bedrohen, які також характеризують їх як 
небезпечних для людини. І навпаки, природні вороги цих тварин у контексті мають позитивне 
значення. Але і небезпечні для людини представники фауни – також частина природи і мають право 
на існування. У природи існують свої механізми захисту. Протиставлення корисного шкідливому, а 
безпечного – небезпечному пом’якшує негативну оцінку. Прислівник selten підкреслює 
перебільшення небезпеки та згладжує негативну оцінку отруйних змій, які стають небезпечними 
переважно з вини самої людини: dann versuchen sie eher zu flüchten, als sich durch einen Angriff zu 
verteidigen.  

Для науковця небезпечні представники фауни – також частина природи, і автор виправдовує їх у 
наших очах і характеризує їх загалом позитивно. Негативна оцінка є переважно частковою, 
спрямована на розкриття дійсного стану речей, на привернення уваги до проблем, які вимагають 
вирішення: Neben den gewöhnlichen Bergzebra und dem schmalstreifigen Crèvy-Zebra gab es in Südafrika 
das nur vorn gestreifte Quagga und das schmal- und breitstreifige Burchellzebra, die beide ausgerottet 
wurden. Den Gnus nahe verwandt sind die in Reservaten noch häufigen "Hartebeets" (Alcelapus 
buselaphus),  große Kuhantilopen mit stark abschüssigen Rücken, von denen jedes Savannengebiet Afrikas 
seine eigene Unterart besitzt: …und in Nordafrika lebte bis zu ihrer Ausrottung vor 50 Jahren die 
Nordafrikanische Kuhantilopa [17: 386]. Учений розцінює як невідповідність нормі зникнення чи 
загрозу зникнення для певних видів тварин; негативне ставлення до таких фактів передають дієслова 
у формі минулого часу gab es, lebte, лексеми з негативною маркованістю ausgerottet wurden, 
Ausrottung, а також частка noch. Водночас автор намагається привернути увагу до проблем захисту 
довкілля. Негативна оцінка, яка сприймається як відхилення від норми, видається інтенсивнішою 
[пор. 18: 96] і тому потребує пом’якшення за допомогою підкреслення позитивних характеристик.  

У науково-популярному стилі оцінка служить для підкреслення існування дійсного стану речей, 
пояснення і уточнення поданих фактів, і лише частково – для висловлення почуттів та емоцій. У 
науково-популярному викладі переважає раціональна оцінка, присутність емоційної та естетичної 
оцінок є факультативною рисою, однак наявність таких оцінок не є відхиленням від норми. Як 
правило, емоційна та естетична оцінки вживаються з певними обмеженнями, що виявляються у 
застосуванні для їхнього вираження вставних конструкцій, модальних слів, wahrscheinlich, тощо, 
однак роль емоційної та естетичної оцінок як засобів контрасту дуже важлива. Раціональна оцінка 
сприяє створенню епічної тональності, а інші види оцінок уносять окремі тони у епічну тональність 
(захоплення, радості, суму, попередження та ін.). Інтенсивність оцінки у науково-популярному стилі, 
як правило, невисока. На наш погляд, подальше дослідження категорії тональності передбачає 
визначення ролі компонентів нормативного стилістичного значення та відхилень від нього як засобу 
експлікації оцінки. 
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Садливская О.И. Роль оценки в создании тональности композиционно-речевой формы 
"cтатическое описание" в научно-популярном тексте. 

Статья посвящена анализу оценки, являющейся одним из компонентов  тональности. Описано роль 
рациональной, эмоциональной и эстетической оценочности в создании тональности текста.  Также 

рассмотрен научно-популярный подвид научного стиля, характеризующийся  рациональной 
оценочностью, которая выражается разноуровневыми языковыми средствами.  

Sadlivska О.I. The role of estimation in the creation of tonality of the composition-speech form "static 
description" in popular-scientific text. 

The article deals  with estimation as one of the tonality components. Rational, emotional and aesthetic 
estimations are described.  The popular-scientific substyle  characterized by rational estimation which is 

expressed by language means of different levels is examined 
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ПРОБЛЕМА САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ ПОКОЛІНЬ У СУЧАСНІЙ ПОЛЬСЬКІЙ ТА 
УКРАЇНСЬКІЙ "МОЛОДІЙ" ЛІТЕРАТУРІ 

У запропонованій статті розглянуто різні підходи сучасних літературознавців до термінологічного 
означення письменницьких поколінь на матеріалі української і польської літератури останніх 

десятиріч. 

Видатний польський літературознавець Казімєж Вика у своїй монографії "Літературні покоління" 
("Pokolenia literackie") зауважив, що поняття покоління, хоч дуже часто використовується в 
науковому та щоденному дискурсі, рідко піддається глибокому аналізу [1: 5]. У сучасному 
українському та польському літературному континуумі помітна схильність до опису літератури в 
категоріях генерації (покоління): шістдесятники, сімдесятники, вісімдесятники, дев’яностики, 
двотисячники в українському дискурсі та roczniki szcześćdziesiąte (вони ж – покоління або формація 
"бруЛіону", за назвою краківського альтернативного літературного журналу), roczniki siedemdziesiąte, 
osiemdziesiąte тощо в польському. В Україні генераційний принцип оцінки критикою літературної 
епохи актуалізували шістдесятники – група яскравих творчих особистостей, час дебюту яких припав 
на сьому декаду ХХ ст. А отже, на відміну від польського літературознавства, в якому прийнято 
називати генерації письменників за роками їх народження (roczniki siedemdziesiąte – це люди, які 
народилися у 70-х рр. ХХ ст.),  в українському дискурсі, присвяченому сучасній літературі, 
письменницькі покоління окреслюються відповідно до років їх дебюту (дев’яностики та 
дев’ятдесятники – це ті, які в дев’яностих роках дебютували).  

Переконання про поколіннєву зміну кожні 25 років, прийняте в соціології та демографії, в 
гуманістиці, а особливо літературній критиці, виявляється непридатним. Польська й українська 
критично-літературна практика показує, що чергове літературне покоління може анонсувати 
щодесять років, відтак складається враження, що письменники живуть у дещо іншому, ніж решта 
смертних, біологічному ритмі.  

Основним конститутивним чинником покоління є своєрідне, спільне для певної вікової групи 
людей переживання доби. Історичні події, важливі суспільні переломи закарбовуються в людській 
свідомості не рівномірно, а в залежності від того, на яку фазу її віку припадають. Саме період, 
названий Е. Шпранґером "вростанням молодої людини в суспільство", є тією фазою віку, коли 
психологічний апарат характеризується найвищою перцептивною здатністю. Саме переживання 
молодості залишає найглибший слід і формується у призму, через яку молода людина дивитиметься 
на дійсність. Отже, проблема появи, зародження покоління генетично пов’язана й від початку 
перехрещується з проблемою молодості – доби посиленого підлягання зовнішнім впливам [1:  44-66] . 

Під визначенням польська й українська "молода" література маю на увазі авторів, народжених у 
70-х рр. ХХ століття, котрі виходили на літературну сцену в другій половині 90-х, а отже, належать до 
"постбруЛіонівської" у Польщі або "постбубабістської" в Україні хвилі письменників. І тут постає 
перший сумнів: чи є підстави говорити про них як про окрему, відмінну від попередників, 
генераційну письменницьку формацію й чи віддавна помічене соціологами та дедалі більш поширене 
в сучасних розвинених західних суспільствах явище "поколіннєвої акселерації" – пришвидшеної, у 
зв’язку з високою суспільно-економічною динамікою, зміни поколінь – можна проектувати також на 
літературу?  

Найбільш активні молоді письменники, зосереджені в молодолітературних середовищах на 
марґінесі великої "мейнстрімної" літератури, у своїх безпечних нішах навколо таких часописів, як 
"Портрет", "Ха!арт", "Студіюм", "На Дзіко", "Нови Вєк" (Польща) або "Кальміюс", "Четвер", до кінця 
дев’яностих – "Авжеж!" (Україна) за великим рахунком самі себе відкривають, енциклопедизуючи 
свої досягнення з певним випередженням – поки широкий читацький загал ознайомиться з їх 
творчістю. Адже виданням молодої літератури займалися й займаються переважно малі й середні 
видавництва, книги дебютантів виходять мінімальними накладами.  

Власне, яскравий дебют Л. Дереша у 2001 р. в Україні та Д. Масловської в 2002 році в Польщі 
відкрив у цих культурах кон’юнктуру на молоде письменство. Слід пам’ятати, що на межі 90-х – 
2000-х рр. воно було цілком марґіналізоване (про складний письменницький старт для цього 
покоління писали в 2001 році Павел Дунін-Вонсович [2: 10] і Єжи Яжембський [3: 10] на сторінках 
"Ґазети Виборчої". На молодолітературних сценах як України, так і Польщі є автори, які не проти 
вскочити в потяг під назвою "покоління", і такі, які цього уникають, намагаючись підкреслити тим 
самим свою винятковість й індивідуальність. Перших, згуртованих у молодих літературних 
навколочасописних середовищах, Роберт Осташевський називає "нішовиками", других, 
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дистанційованих від творчих угрупувань і їх інституцій – "вільними електронами" (прикладом 
реалізації другої з-поміж цих постав в Україні є видання антології "Позадесятники" Олександра 
Гордона). Цікаво, що в Польщі схильність літературної критики до поколіннєвого "шухлядкування" 
молодих літераторів і з боку так званих "нішовиків", i "вільних електронів" супроводжує 
підкреслення недовіри до вживання терміна "покоління" стосовно вікових груп письменників, його 
цілковитої неадекватності. У Польщі існує більш чітка межа між цими поколіннями (народжені в 
сімдесятих створюють власні часописи, видають власні антології, організовують фестивалі та 
конкурси, адресно скеровані до певної вікової групи авторів). В Україні опубліковані в середині 90-х 
рр. видавництвом "Смолоскип" антології поезії, прози та літературної критики "Молоде вино" (1994 
р.), "Тексти" (1995 р.) й "Іменник" (1997 р.) засвідчили про появу покоління, що само назвалося 
"дев’яностиками", при тому, що віковий діапазон їх є досить широкий (різниця у віці між 
репрезентованими в "Іменнику" В. Даниленком та С. Жаданом становить 15 років!). Ядро всіх трьох 
антологій склала група авторів, яку прийнято вважати середовищем "Смолоскипа" – це передусім 
лауреати премії однойменного видавництва, його стипендіати, учасники організованих під його 
егідою літературних турів та фестивалів. Цікаво, що після того, як частина авторів, представлених у 
"смолоскипівських" антологіях, віднайшла своє неповторне творче обличчя і вже не асоціюється 
безпосередньо з середовищем "Смолоскипу" (С. Жадан, В. Махно, Т. Прохасько), навколо 
видавництва в рамках акцій, організованих ним, почала гуртуватися хвиля нових дебютантів, 
молодших на кілька років, котрі послуговуються вже самоокресленням "двотисячники". 

У польській пресі полеміка, присвячена народженому в 70-х рр. ХХ ст. поколінню, проходила на 
двох рівнях: критично-літературному та популярно-соціологічному. До речі, останній (популярно-
соціологічний) рівень хронологічно був вислідом першого (критично-літературного). Літературну 
дискусію навколо наймолодшої групи дебютантів започаткував березневий номер журналу "Опція" 
(1997 р.), у поетичному додатку до якого – "На Дзіко" – був опублікований фейлетон Бартоломея 
Майзеля "Народжений у сімдесят четвертому році порпається в літературі" ("Rocznik siedemdziesiąty 
czwarty grzebie w literaturze"). Текст цей викликав ґвалтовну атаку з боку літературних критиків, котрі 
висували претензії, що хтось завчасу починає говорити про авторів, більшість із яких навіть не 
дочекалася свого книжкового дебюту. Своєрідною реакцією на фейлетон Б. Майзеля була ініціатива 
редакції журналу "Креси", яка в тому ж 1997 році провела анкету серед двадцятирічних на той час 
авторів, запитуючи про сенсовність (можливість) чергової поетичної (бо про прозу тоді ще важко 
було говорити з огляду на відсутність необхідного корпусу текстів) формації. Характерно, що 
літературний рух молодих поколінь і в Україні, і в Польщі починався саме з поезії (це стосується і 
покоління бруліонівсько-бубабістського, і молодших дев’яностиків). В українській і польській 
літературах так склалося, що поезія домінувала над прозою, була  мобільніша, швидше реагувала на 
зміни [4: 8-9]. Навесні 2000 року редакція познанського часопису  "Про Арте" оголосила конкурс для 
народжених у 70-х рр. авторів, що було певною інтелектуальною провокацією, адже, як це 
багаторазово підкреслювалося, організатори не переймалися  проголошенням нового літературного 
покоління. Планований познанською редакцією фестиваль не відбувся, але ініціативу перейняло 
середовище журналу "Ха!арт", і в листопаді того ж року в Кракові мав місце легендарний "Фестиваль 
тих, хто подає надії" ("Festiwal zapowiadających się"). У міжчассі в літературно-критичних виданнях 
з’являлися все нові й нові тексти, присвячені молодому, аморфному, неокресленому явищу, яке вміло 
вислизало від будь-яких спроб ближчого синтетичного окреслення. Найбільший корпус текстів, 
присвячених цьому "поколінню", з’явився на сторінках таких спеціалізованих на наймолодшій 
літературі часописів, як "Ха!арт", "Портрет", "Студіюм", "Фа-арт" та ін. Цих текстів разом з 
відповідями-рефлексіями на анкети можна нарахувати понад чотири десятки.  

Молоде, народжене у 70-80-х рр., покоління прозаїків виходило на літературну сцену без жестів 
непокори щодо старших попередників, без виразних маніфестів, які мали б на меті руйнувати старе й 
на його залишках будувати нові замки, без радикально нових естетичних пропозицій і їх формальних 
вирішень. У їх ставленні до літературної традиції відчувається бажання продовжувати, а не 
заперечувати раніше почате, заселяти готові й ще теплі від присутності попередників гнізда. Така 
модель входження в літературу не передбачає кристалізації, увиразнення автономної літературної 
формації, передумовою яких є бунт і заперечення традиції. Це різнить молоду хвилю письменників 
від бубабістів чи покоління "бруЛіону", які, дебютуючи на початку 90-х років, піддали гострій 
критиці літературу попередніх десятиліть.  

Зауважимо, що молоді письменники самі не хочуть потрапити до спільної шухляди під назвою 
"покоління", воліють "плавати в окремих акваріумах", як це метафорично окреслив М. Сєневич у 
відповіді на анкету журналу "Декада літерацка", що не означає цілковитої відмови від 
послуговування цією категорією в акціях розпродажу. Часто висловлюється думка, що категорія 
покоління є літературним відповідником рекламної кампанії, багаторазово випробуваним 
маркетинговим прийомом, черговим критично-літературним міфом, уникнути якого майже 
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неможливо. Залишається взяти її в лапки, прикрасити знаком запитання, обтяжити посиланнями та 
уточненнями, бо втекти від неї не можна, як і від власної тіні. Саме в такий спосіб намагалися 
впоратись із цим обтяжливим критично-літературним означенням упорядники першої в Польщі 
синтетичної праці, присвяченої наймолодшому тоді поколінню авторів, – "Текстиль. Про народжених 
у сімдесятих роках" ("Tekstylia. O "rocznikach siedemdziesiątych"), що побачила світ у Кракові в 
2002 р.  

Р. Харчук у статті "Покоління постепохи" здійснює уважний огляд української літературної 
ситуації останніх декад, зокрема питання поколіннєвого самоокреслення письменників, котре 
викликає в дослідниці спротив. Авторка пропонує відмовитися від цієї глибоко вкоріненої в 
українській критиці практики подесятилітнього окреслення поколінь і звернутися до більш загальних, 
але й більш адекватних, назв "покоління постепохи" чи "покоління епохи "пост": пострадянське, 
постколоніальне, постчорнобильське і под. Що дає така зміна визначення? Передовсім уможливлює 
об’єднання безпідставно розділених за справою попередніх окреслень "вісімдесятників" та 
"дев’яностиків", котрі мають, на думку дослідниці, більше спільного, ніж відмінного. Дискусійним 
для Р. Харчук є виправдовування їхньої окремості різною дозою "совковості", котру отримали автори, 
що приписуються восьмій і дев’ятій декаді, адже живучість радянського комплексу здатна отруїти 
навіть пострадянські покоління. Таким баченням проблеми авторка полемізує з твердженням 
О. Забужко, що  у наступному столітті ми матимемо дійсно блискучу літературу. Надто описовим 
видається також Р. Харчук здійснене Л. Демською розділення "вісімдесятників" та "дев’яностиків" на 
покоління "барикад" (відносимо до нього Ю. Андруховича, Є. Пашковського, О. Забужко, 
І. Римарука, О. Лишегу та ін.), яке виборювало права й свободи особистості, слова та покоління 
"руїн" (С. Жадан, І. Мельників, Ю. Бедрик, А. Кокотюха, Т. Прохасько, Р. Скиба та ін.), "покликане 
дати новій державі нову літературу, зламати старі традиції і створити нові" [4: 8-9] . 

У 2002 році в "Ґазеті Виборчій" з’явився текст басиста відомого польського рок-гурту "Cool Kids 
of Death" Куби Вандаховича "Генерація НІЩО" ("Generacja NIC"), який розгорнув соціологічний 
вимір аналізованої проблеми. Рок-музикант висловлює занепокоєння станом духу своїх однолітків, 
народжених у сімдесятих роках, молодих людей, яких нова політична й ліберально-економічна 
дійсність перетворила на зазомбованих споживачів, манекенів у капіталістичному театрі ляльок, що 
змушені іти на компроміс зі своїми ідеалами, адже бунт проти системи ставав би водночас бунтом 
проти власних шлунків, матеріального добробуту. "Генерація НІЩО" викликала шквал полемік і 
дискусій. У самій "Ґазеті Виборчій" було опубліковано кільканадцять текстів-реплік, на інтернет-
форумі вміщено 250 записів-рефлексій на цю тему. Відголосом варшавської полеміки була дискусія в 
люблінському часописі католицької молоді "Спойженя", а в 2004 році – присвячений на десять років 
молодшому поколінню жовтневий номер часопису "Ґазета Студенцка". Позбавлені виразної 
поколіннєвої травми (військовий стан, путч був не до кінця осмисленими дитячими спогадами), ці 
молоді люди формувалися в період особливого міжчасся, коли, ще відчуваючи за спиною останні 
подихи старої системи, мусили стати перед лицем постколоніальної ранньокапіталістичної 
реальності, яка давала великі можливості тим, хто міг вчасно пристосуватися до нових умов і зайняти 
теплі посади в рекламних аґенціях, новопосталих банках, численних фірмах, компаніях, залишаючи 
за бортом свого комфортабельного корабля під назвою "Західна Цивілізація" всіх непристосуванців, 
контестадорів нового ладу. 

Таким чином, свобода, яку приніс на хвилі здобуття Україною і Польщею незалежності початок 
дев’яностих, виявилася пропагандною ілюзією. Комуністична тотальність замінилася іншою – 
ліберально-демократичною та вільноринковою, не менш аґресивною та нав’язливою ідеологічно. 
Поширення західноєвропейсько-американського стилю побуту та формування міжлюдських 
відносин, споживацький підхід до життя, поява маскультури та поступове зміцнення середнього 
класу, який почав проглядатися у західному стилі життя – усі ці спричинені ранньокапіталістичною 
реальністю зміни для одних були добродійством  нової системи, а для інших – аутсайдерів та 
непристосуванців – новим тоталітаризмом. Розпорошені, дезінтегровані, зосереджені по своїх нішах у 
кольоровому світі безлічі пропозицій,  де кожен може знайти для себе безпечну комірку – такий образ 
"покоління ікс" або покоління "острів’ян" ("wyspiarzy", за окресленням Я. Кужемпи) – під наведеними 
назвами воно функціонує в багатьох текстах – постає у читача присвячених аналізованій 
проблематиці статей-реплік. Характерно, що учасниками і критично-літературної дискусії, 
присвяченої "поколінню" народжених у 70-х рр. письменників, і її популярно-соціологічного виміру в 
масовій пресі були здебільшого представники цього покоління. Паралельно до літературно-критичної 
рефлексії над молодим письменством, спроби поколіннєвого самоокреслення здійснювали самі 
автори у своїх творах – одними з перших були Йоанна Вілєнґовська, Радослав Коберський, Славомір 
Лучак, Маріуш Сєневич, Міхал Вітковський, пізніше – Мірослав Нагач і Дорота Масловська. І хоч 
самі письменники заперечують можливість прочитання їх творів як голосу генераційної спільноти чи 
поколіннєвого маніфесту, художні тексти частково стають літерною реалізацією образу покоління 
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НІЩО, який знаходимо в популярно-соціологічних статтях. Й. Вілєнґовська у своїй мініповісті 
"Японське село" ("Japońska wioska") заміщує адресований до читачів-однолітків "тест" на 
приналежність до того самого покоління [5: 8]. У Р. Коберського маркером генераційного мислення є 
часте вживання першої особи множини, узагальнюючого "ми": "Кажуть про нас ці великі знавці та 
співці історії, що ми народилися в абсолютно безстатевому часі. З одного боку, ми так собі 
"мугикали" за пляшкою каберне, ні до чого не надавалися, бо нас безпосередньо не зачепили наслідки 
варшавського повстання, а з іншого – ми не могли збагнути особливостей комунізму, бо тринадцятого 
грудня були ще сцикунами з космічними прагненнями. Каправе покоління" [6: 27; тут і далі цитата у 
перекладі з польської авторки статті]. Автор підкреслює свою опозиційність щодо старшого 
покоління, яке було набагато сильніше втягнуте в історію, і водночас протиставляє себе молодим, 
цим дітям  раннього капіталізму, вершиною мрій яких є вільний доступ до споживацького раю [7: 
601]. Наратор повісті Славоміра Лучака "Архіпелаг Ринок, або Щоденник Бриджида Джонса" 
("Archipelag Rynek, czyli Dziennik Brygida Dżonsa") не відчуває себе частиною жодної поколіннєвої 
спільноти, він говорить про своїх майже тридцятилітніх знайомих так: "Ми не представляємо 
жодного покоління, не ідентифікуємо себе з жодною генерацією – п’ємо пиво, нам блаженно, 
приємно... " [8: 11].  

Кількарічна перспектива, з якої ми сьогодні дивимося й на критично-літературні, й на художні 
тексти, які заторкували проблеми поколіннєвого самоокреслення наймолодшої на той час хвилі 
письменників, занадто невелика, щоб спокуситися на узагальнення, підсумки або прогнози. На 
питання чи письменники, народжені в сімдесятих, утворюють цілісну естетичну формацію, 
літературні критики та й самі молоді автори, які взяли участь у присвяченій цій проблемі полеміці на 
шпальтах літературних часописів, частіше дають заперечну відповідь. Те, чи покоління народжених у 
сімдесятих або покоління дев’яностиків чи двотисячників стане черговим літературно-критичним 
міфом, післябруліонівським або післябубабістським ар’єрґардом [9 : 122], покаже його майбутня 
літературна практика. Однак температура цієї полеміки, велика кількість статей та есеїв, у яких 
автори поверталися й повертаються до цього відкритого на сьогодні питання, свідчать про те, що цих 
авторів поєднує щось більше, ніж лише близькі дати народження. Остаточну відповідь на це питання 
може дати лише час. 
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НАУКОВЕ ЖИТТЯ ЖИТОМИРСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДРАМАТУРГІЧНІ ЧИТАННЯ 
 

29-30 листопада 2006 року в Житомирському державному університеті імені Івана Франка 
відбулися Драматургічні читання – наукова конференція, присвячена актуальним проблемам історії та 
теорії драми. Ініціатором Драматургічних читань виступила кафедра зарубіжної літератури та 
науково-дослідний центр "Поетика художнього твору", одним із напрямків діяльності якого є 
дослідження поетики родових форм. 

Питання історії та теорії драми вже понад 30 років являють собою центральну сферу наукових 
інтересів доктора філологічних наук, професора, академіка АН ВШ України, почесного професора 
Житомирського державного університету імені Івана Франка О.С. Чиркова, автора теорії епізованої 
драми, що відома та визнана не лише в Україні. З моменту заснування в 1991 році наукової школи 
"Історія та теорія драми", очолюваної професором О.С. Чирковим, під його науковим керівництвом 
було захищено 9 кандидатських дисертацій. 17 осіб із 40 учасників Драматургічних читань – учні 
професора О.С. Чиркова. Відкриваючи роботу Драматургічних читань, ректор нашого університету 
доктор філософських наук, професор, академік АН ВШ України П.Ю. Саух вручив О.С. Чиркову 
диплом "За значний внесок у науковий розвиток університету та підготовку наукових кадрів". 
Учасники наукової конференції поздоровили професора О.С. Чиркова з нагоди 65-річчя, високо 
оцінили його наукову та викладацьку діяльність, відзначили її величезний вплив на кілька поколінь 
науковців та вчителів – випускників Житомирського державного університету імені Івана Франка.   

У роботі Драматургічних читань взяли участь представники вищих навчальних закладів та 
наукових установ Києва, Луцька, Одеси, Рівного, Львова, Симферополя, Миколаєва, Острога. Велику 
цікавість учасників конференції викликали доповіді доктора філологічних наук, професора, академіка 
АН ВШ України О.С. Чиркова (Житомирський державний університет), доктора мистецтвознавства, 
професора, академіка АН ВШ України В.Г. Горпенка (Інститут екранних мистецтв), доктора 
філологічних наук, професора, академіка АН ВШ України В.Л. Удалова (Волинський державний 
університет), доктора філологічних наук, професора П.В. Білоуса (Житомирський державний 
університет), доктора філологічних наук, професора Б.Б. Шалагінова (Національний університет 
"Києво-Могилянська академія"), доктора філологічних наук, професора, почесного академіка АН ВШ 
України Л.К. Оляндер (Волинський державний університет), доктора філологічних наук, професора 
В.І. Гуменюка (Таврійський національний університет), кандидата філологічних наук, доцента 
Н.П. Малютіної (Одеський національний університет), кандидата філологічних наук, доцента 
Є.М. Васильєва (Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету). 

Дискусію, розпочату на пленарному засіданні, було продовжено під час роботи трьох секцій 
("Питання теорії драми", "Українська драматургія: історико-літературний аспект", "Зарубіжна драма: 
проблеми, традиції, пошуки"). Робота секцій була охарактеризована учасниками Драматургічних 
читань як плідна, така, що спонукає до подальших дослідницьких пошуків, веде до усвідомлення 
нових обріїв вже окреслених літературознавчих проблем та постанови проблем нових.  

Підводячи підсумки роботи, учасники конференції зазначили, що драматургічні читання мають 
відбуватися періодично – один раз на два роки. Професор О.С. Чирков як голова організаційного 
комітету перших драматургічних читань вніс пропозицію провести наступні читання у 2008 році й 
присвятити їх 110-ій річниці з дня народження Б. Брехта. У майбутньому періодична робота 
драматургічних читань може сприяти створенню на базі кафедри зарубіжної літератури 
Житомирського державного університету загальноукраїнського наукового центру вивчення 
актуальних проблем історії та теорії драми, що, з точки зору учасників заходу, є назрілою 
необхідністю.  

 

кандидат філологічних наук, доцент Н.І. Астрахан, 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
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ПРАВИЛА 
для авторів "Вісника Житомирського державного університету імені Івана Франка" 

 

У "Віснику Житомирського державного університету імені Івана Франка" публікуються 
оригінальні (раніше не опубліковані) статті теоретичного і експериментального характеру з різних 
галузей науки. Вони повинні бути певним науковим внеском в ту галузь, якій присвячена робота. 

 

Редакція просить авторів при оформленні статей керуватись такими правилами: 
 Мова рукопису - українська. 
 Рукопис подається на дискеті 3,5 дюйма, що містить матеріали, набрані у вигляді документа 

Word (російський варіант редактора Microsoft Word 97 for Windows чи пізніших версій). До дискети 
додається підписана автором роздруківка тексту. Текст рукопису має бути перевірений коректором 
(філологом), а роздруківка тексту – ним підписана. Матеріал рукопису на дискеті повинен бути 
ідентичним роздруківці. 

2.  Параметри сторінки: формат А4, поля – 3,5 см з усіх боків, верхній колонтитул – 1,27 см, 
нижній колонтитул – 2 см. Сторінки без нумерації (нумеруються олівцем на звороті).  

3.  Текст набирається гарнітурою Times New Roman Cyr 10 пунктів, без переносів. Допускається 
виділення символів (фрагментів тексту) напівжирним шрифтом, курсивом та підкресленням. Бажано 
уникати (там, де це можливо) набору тексту великими літерами. Назву статті не допускається 
набирати лише великими літерами. Необхідно використовувати прямі лапки (не парні). При наборі 
тексту потрібно розрізняти символи дефісу та тире (тире відокремлюється з обох боків пропусками та 
є більшим за довжиною від дефісу). Текст повинен бути виконаним стилем Обычный. Використання 
інших стилів не допускається.  

4.  Параметри абзацу: перший рядок – відступ 0,5 см, відступи зліва і справа – 0 мм, інтервал 
між рядками одинарний, інтервал між абзацами – 0 мм. Вирівнювання абзаців – за шириною (якщо 
інше не передбачено даними правилами). 

5.  Рисунки нумеруються. Елементи окремого рисунку групуються в один об'єкт  і разом з 
надписами поміщаються у рамку, для якої встановлюється горизонтальне вирівнювання по центру 
поля. Нижній абзац рамки містить номер та назву рисунка, виділяється курсивом та вирівнюється по 
центру.   

6.  Таблиці виконуються в редакторі за допомогою пункту меню "Таблиця". 
7.  Формули в статтях мають бути набраними за допомогою редактора Equation Editor і 

відповідати наведеним нижче формам (рис. 1). Параметри редактора формул: розміри - Full 10 pt, 
Subscript/Superscript 7 pt, Sub-Subscript/Superscript 5 pt, Symbol 16 pt, Sub-Symbol 10 pt.  

Крім того, усі формули мають бути вставлені у таблиці без обрамлення: 
Формула вставляється в таблицю без абзацу з виключкою вліво, а номер формули - в другу 

колонку з виключкою вправо. Перша колонка таблиці зсунута відносно поля на 20 мм вправо.   
 

   
 

Рис.1. Параметри для розмірів та стилю редактора формул. 
 
 

8. Обсяг публікації прийматиметься в межах: 
-  стаття - 0,5 др. арк. (за вимогами п.п.3-5 - орієнтовно до 4½ сторінки тексту, 

включаючи формули, таблиці, рисунки тощо, без тексту анотацій);  
-  повідомлення - 0,25 др. арк. 
-  рецензія - 0,3 др. арк. 
-  хроніка - 0,2 др. арк. 

9. Матеріали розташовуються у такій послідовності: 
а)  індекс УДК (окремий абзац з вирівнюванням по лівому краю); 
б) ініціали та прізвище автора/авторів (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю); 
в) вчене звання, вчений ступінь, посада (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю); 



 

 

г) місце роботи: назва установи, населеного пункту (якщо його назва не входить до складу 
назви установи), назва країни (для іноземних авторів). Всі дані про місце роботи беруться у 
дужки та поміщаються в окремий абзац з вирівнюванням по правому краю; 

д) персональна e-mail адреса (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю);  
е) назва статті (напівжирний шрифт, малі літери, окремий абзац без відступів першого рядка з 

вирівнюванням по центру); 
є) анотація статті (5 рядків) українською мовою без назви статті і прізвища автора (курсив, 

окремий абзац з вирівнюванням по центру); 
ж) текст статті; 
з) список використаної літератури; 
і) місце для запису дати надходження рукопису до редколегії, наприклад "__"_____ 2000 р. 

(окремий абзац, вирівнювання по правому краю); 
ї) анотації статті російською та англійською мовами. 
 
10.  Список використаної літератури подається у порядку посилань. У тексті статті посилання 

позначаються в квадратних дужках, наприклад, [4]; номер сторінки відділяється двокрапкою, 
наприклад, [6: 35]; номер тому також відділяється двокрапкою, наприклад, [6: 2: 35] (6 пункт списку 
літератури, другий том, 35 сторінка); декілька джерел відділяються крапкою з комою, наприклад, 
[6; 7; 8], [8: 21; 9: 117]. Список починається підзаголовком "Список використаних джерел та 
літератури" (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру). 
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239. 
Автореферат дисертації  
Васько Р.В.  Лінійна синтагматика кінакем у консонантних групах готської мови: Автореф. дис. 

... канд. філол. наук: 10.02.04 / Київськ. держ. лінгвіст. ун-т. – Київ, 1997. – 24 с. 
Дисертація 
Квеселевич Д.И. Интеграция словосочетания в современном английском языке: Дис. … д-ра 

филол. наук: 10.02.04. – Житомир, 1985. – 328 с. 
Тези доповіді 
Манакін В.М.  Актуальні завдання контрастивного вивчення лексики слов'янських мов // 

Проблеми зіставної семантики: Тези міжнародної наукової конференції / Університет мовознавства 
НАН України. – Київ, 1996. – С. 29-31. 

11.  Анотації статті російською та англійською мовами з іменем автора та назвою статті (курсив). 
Зразки: 
Стеценко О.И.  Особенности стиля научно-технической литературы в украинском и 

английском языках (на материале журнальных статей по машиностроению). 
Выявлены изоморфные и алломорфные характеристики украинского и английского научного 

функционального стиля на разных уровнях: морфологическом, лексическом, фразеоматическом, 
синтаксическом и текстовом. 

Stetsenko O.I.  Style peculiarities of scientific technical literature in Ukrainian and English (on the 
material of journal articles in the field of mechanical engineering). 

Isomorphic and allomorphic characteristics of the scientific functional style in Ukrainian and English are 
revealed at different levels: morphological, lexical, phraseomatic, syntactic and textual. 

 
Матеріали, оформлені з порушенням вказаних вище вимог, прийматися не будуть. 
Роздруковані матеріали подаються секретареві редколегії, ст. викладачеві кафедри мови з 

методикою викладання у початкових класах Шевчук Тетяні Олександрівні. Дискети, що містять 
остаточні (з усіма внесеними правками коректора) електронні варіанти статей подаються окремо у 
видавничий відділ університету Зарицькій О.Л. (кім. № 213 центрального корпусу).  

Дискети з текстами статей авторам не повертаються.  
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П О С Т А Н О В А 
 

15.01.2003  N 7-05/1 
Про підвищення вимог до фахових видань, 

внесених до переліків ВАК України 
 

Необхідною передумовою  для  внесення  видань   до   переліку наукових фахових  видань  
України  є їх відповідність вимогам пункту 7 постанови президії ВАК України від 10.02.1999 р. N 1-
02/3 "Про публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук 
та їх апробацію". Однак окремі установи-засновники таких видань не дотримуються  вимог  до складу 
редакційної колегії видань, не організовують належним чином рецензування та відбір статей до 
друку, не надсилають свої наукові видання до бібліотек, перелік яких затверджено постановою 
президії ВАК України від 22.05.1997 р.  N 1Б/5,  тим  самим обмежуючи   можливість   наукової   
громадськості  знайомитися  із результатами дисертаційних досліджень.  У зв'язку з  цим  президія 
Вищої атестаційної комісії України 
 

П О С Т А Н О В Л Я Є: 
 

1. Попередити установи-засновники наукових фахових видань, що у разі відсутності видань у 
фондах визначених ВАК бібліотек вони будуть вилучені з переліку наукових фахових видань 
України, в яких дозволяється друкувати результати дисертаційних досліджень. 

2. Установам-засновникам фахових видань оновити склади редакційних колегій так, щоб 
більшість у них становили фахівці, основним місцем роботи яких є установа-засновник фахового 
видання. 

3. Редакційним  колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір статей до друку. 
Зобов'язати їх приймати до друку у виданнях, що виходитимуть у 2003 році та у подальші роки, лише 
наукові статті, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її 
зв'язок із важливими науковими чи  практичними   завданнями; аналіз останніх досліджень і 
публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення 
невирішених раніше частин загальної   проблеми,   котрим   присвячується   означена  стаття; 
формулювання цілей статті (постановка завдання);  виклад основного матеріалу  дослідження  з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і 
перспективи подальших розвідок у даному напрямку. 

4. Спеціалізованим   ученим  радам  при  прийомі  до  захисту дисертаційних  робіт  зараховувати  
статті,   подані   до   друку, починаючи  з лютого 2003 року,  як фахові лише за умови дотримання 
вимог до них, викладених у п.3 даної постанови. 

5. Встановити обов'язковим подання до ВАК  України  разом  із клопотанням  про  внесення 
видання до переліку фахових також копії свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу у  
Державному комітеті  інформаційної  політики,  телебачення  та  радіомовлення України. 

6. Зобов'язати установи,  які є засновниками фахових  видань, протягом  2003  року  надсилати  до  
ВАК  України один контрольний примірник видання із супровідним листом.  

7. Експертним радам ВАК України провести до 1 січня 2004 року аналіз  наукового  рівня  
публікацій  у  фахових виданнях і подати президії ВАК України пропозиції щодо внесення 
відповідних змін  до переліку фахових видань. 

 
 
Голова ВАК України  В.В. Скопенко 
 
Вчений секретар 
ВАК України    Л.М. Артюшин 
 
"Бюлетень Вищої атестаційної комісії України", № 1, 2003 р. 
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