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РОЗВИТОК СЕРБСЬКОЇ БАЯННО-АКОРДЕОННОЇ ШКОЛИ: 

НАЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ 
 
Культурне призначення баянно-акордеонної школи Сербії вбачається 

завдяки різним видам музичної практики (виконавської, педагогічної, 
композиторської), яка має пізнавальну, просвітницьку, освітню 
спрямованість. На прикладі музичної освіти, завдяки збереженню та 
культивації кращих національних зразків, баяністи-акордеоністи 
відкривають для сучасного суспільства їх аксіологічну значущість, 
культурно-естетичне і виховне навантаження якої втілюється через власну 
духовно-емоційну відданість музикантів. Освіта є однією з форм 
збереження культурно-національного досвіду. Щоб вона не втратила свого 
«національного знаку», молодь, що навчається, має залучатися до 
вивчення  національно-духовних традицій. Провідну роль у цьому процесі 
можуть відігравати освітні заклади, особливо мистецькі, які здатні надати 
універсальну освіту особистості через поєднання суспільної свідомості, 
моральних принципів, національних традицій на почуттєво-естетичному та 
інтелектуальному рівні. 

До розробки теоретичних засад сербської баянно-акордеонної школи, 
змісту музично-педагогічної діяльності як одного з чинників її 
ефективності, торкалися педагоги музиканти різних галузей – В. Вуковіч-
Терзіч, М. Давидов, І. Єргієв, Ф. Ліпс, З. Ракіч, Я. Раміч, М. Ранковіч, 
А. Черноіваненко. Активно музично-педагогічні проблеми розроблялися в 
теорії і практиці музичної освіти, що розкриваються у баянно-
акордеонному вихованні, яке здійснюється у різних підрозділах 
педагогічних шкіл. 

Мета статті – визначити національний компонент розвитку баянно-
акордеоної школи, яка є невід’ємною складовою, атрибутом музичної 
культури Сербії другої половини ХХ початку ХХІ століття. 

Друга половина ХХ початок ХХІ століття визначається суттєвими 
змінами у суспільній свідомості, які потребують цілісної культурно-
виховної програми, спрямованої на розвиток інтелекту, здатного подолати 
можливі кризові ситуації у суспільстві. Але соціокультурна перспектива з 
огляду на полінаціональне буття розкривається завдяки діяльності 
культурно-масових осередків, наприклад, музично-професійні спільноти, 
спілки-однодумців. Завдяки взаємовпливу та своєрідному обміну 
почуттєвою інформацією засобами проведення культурно-масових заходів 
(конвенцій, мастер-класів, фестивалів, конкурсів тощо) стверджується 
національна культура зусиллями творчої молоді, в тому числі баяністів-
акордеоністів. Особливе значення мають їх перемоги на Міжнародних 



виконавських конкурсах. Розвиток баянно-акордеонної школи, як 
складової масового суспільства, лежить у площині культури. 

Феномен музичної культури розглядався багатьма вченими. Досить 
повно сутність поняття «музична культура суспільства» розкрив А. Сохор. 
Дослідник зазначає, що сутність «музичної культури суспільства» полягає 
у єдності музики і її суспільного функціонування. Це – складна система, до 
якої входять: 1) музичні цінності, які створюються або зберігаються у 
даному суспільстві; 2) всі види діяльності по створенню, збереженню, 
розповсюдженню, сприйняттю і використанню музичних цінностей; 3) всі 
суб’єкти такого роду діяльності разом з їх знаннями, навичками та іншими 
якостями, що забезпечують її успіх; 4) всі освітні заклади і соціальні 
інститути, а також інструменти і обладнання, які обслуговують цю 
діяльність [4, с. 234–237]. Автор виокремлює методи дослідження, 
характеризує завдання, розширює категоріальний апарат, розкриває 
змістовне наповнення понять: «історичний тип музичної культури» 
(відповідно, життя), «соціально-музичний інститут», «соціальні функції 
музики», «суспільно-музична комунікація» тощо [4, с. 239–240]. Значну 
увагу у своїх дослідженнях А. Сохор приділяє соціологічним проблемам 
жанрам масової музики та їх сприйняття суспільством. Автор не розглядає 
окремо питання пов’язані з соціокультурним функціонуванням баянно-
акордеонної школи в музичній культурі Сербії, проте він досить чітко 
окреслив актуальні проблеми музичної освіти та мистецтва, визначив коло 
питань пов’язаних з практикою масового функціонування музичних 
інструментів, накреслив схему типологізації музичної публіки. 

У соціокультурних процесах Сербії другої половини ХХ – початку 
ХХІ століття безпосередню участь брали баяністи-акордеоністи. Від їх 
перших виступів у відкритих просвітницьких культурно-масових заходах 
минуло не так багато часу. Тому лишилась певна невизнаність історичного 
значення баянно-акордеонної школи. Причина полягає, на нашу думку, не 
в рівні  складності чи невдалих спробах її дослідження, а у тому, що це 
гуманістичне явище до кінця не вичерпується за буття одного, двох 
поколінь у суспільстві. Баянно-акордеонна школа є окремим суб’єктом у 
вирішенні проблеми творення музичної культури у локально зазначеній 
країні, її розвитку і його успішність залежить від особливостей 
історичного періоду, культурного розвитку суспільства, економічному та 
політичному статусу країни. 

Стійкі позитивні культуротворчі наслідки для суспільства не можуть 
давати епізодичні проведення відповідних заходів. Забезпечити цей процес 
можливо через відповідне виховання, що здійснюється в творчих 
навчальних закладах. Тому на викладачів музичних спеціальностей лягає 
значна відповідальність за його успіх. Виконавцями соціального 
замовлення сучасного суспільства Сербії є в значній мірі баяністи-
акордеоністи. Стає зрозумілим, що сукупно з іншими факторами баянно-



акордеонне навчання є суб’єктом культуротворення у суспільстві за 
рахунок поширення його «культурного знаку» (засобами музичного 
просвітництва), високого професійного рівня викладачів і учнів, 
усвідомлення музикантами своєї культурно-просвітницької функції. 

Оскільки головним завданням освіти є визначити цінність культури, 
Сербія здатна відіграти унікальну роль у світовій історії завдяки своєму 
геополітичному становищу на межі східної й західної культурних 
традицій. Сербія не є державою з лише однією національною культурою. 
Перебуваючи впродовж багатьох попередніх століть у сфері орієнтальних 
культур та різних релігій, у складі різних балканських держав Сербія 
водночас зберігала власний культурний стрижень, увійшла в третє 
тисячоліття з новим «культурним знаком». В культурі країни вдало 
трансформуються впливи орієнтальних культур, формується новий тип 
культури, в якому органічно «перегукується» національна атрибутика з 
східною та західною традиціями. У процесі історичного розвитку виникло 
суспільство, здатне створити унікальну національну самобутню цілісну 
систему в межах світової культури. 

Культурологічність характеризується наявністю «школи» як 
складової систем більшості гуманітарно-наукових галузей – педагогіки, 
соціології,  психології, теорії й історії культури, мистецтвознавства, а в їх 
структурах музичної освіти. 

Сербія є унікальним прикладом естетизації суспільства засобами 
популяризації форм народного музикування, які відбиваються в галузі 
музичної освіти, тим самим мають безпосередній вплив на розвиток 
баянно-акордеонної школи та її зміст в свідомості нації. В музичній освіті 
Сербії більш ніж півстоліття паралельно з академічною музичною освітою 
існують школи народної спрямованості, в яких учні навчаються прийомам 
гри народної музики, вивчають стилістику, форму, орнаментику, народні 
інструменти, традиції та звичаї, але головним завданням учнів є гра 
традиційного сербського народного танцю «Кола» на баяні-акордеоні. 
Популярність подібних шкіл в локально зазначеній країні з кожним роком 
зростає. Спираючись на демографічні показники з загальною численністю 
сербського населення 7 млн. 400 тис., визначимо рівень популярності 
початкової «народно-інструментальної» освіти за фахом в Сербії. В 
процесі вивчення протокольних даних державних та приватних початкових 
музичних шкіл Сербії, зазначимо, що в подібних школах навчається 70 тис. 
школярів (дані на 2012 рік), а бажаючих навчатися баянно-акордеонному 
музикуванню складає значно більший відсоток. У процесі аналізу 
вступних випробувань 2011–2012 навчального року конкурс претендентів 
на вступ склав 80 чоловік на 1 місце, з можливістю зарахування у 
початкову музичну школу саме 10 учнів на перший рік навчання за фахом. 
Наведені статистичні показники складають своєрідний феномен в світових 
масштабах у галузі баянно-акордеонного виконавства та музичної освіти 



Сербії, яка ґрунтується на національно-духовних традиціях, стає 
національною емблематикою країни, атрибутом сербського суспільства. 

В процесі дослідження сербської баянно-акордеонної школи стає 
зрозумілим, що в педагогічній практиці неможливо залишатися тільки на 
позиціях минулого або сучасного. Постійний пошук у галузі незвичайного 
та новітнього часто стикається з усталеним, традиційним, звичайним. 
Тому, перспективним напрямом в педагогічній діяльності є синтез двох 
полярних тенденцій – опора на традицію з втіленням нового, 
перспективного. Досвід сербської музичної освіти уможливлює взаємодію 
цих двох тенденцій в педагогічній практиці, що забезпечить «циклічність 
традиції» та народження новітніх технологій. Дослідження історичної, 
культурологічної, педагогічної, мистецтвознавчої, теоретичної та освітньої 
сутності ключових понять та їх взаємозв’язку розкривають виховну 
даність сербської традиції засобом її впровадження в практику музичної 
освіти. 

Отже, усвідомлення історичного значення національних «знаків» 
визначає один з аксіологічних чинників духовності в музичній освіті. 
Збереження національної музичної традиції забезпечується завдяки 
функціонуванню різних форм, які об’єднані спільним змістом – 
забезпечення процесу виховання духовності покоління послідовників 
сербської баянно-акордеонної школи. 

Спирання на національну атрибутику є головним завданням 
музичної освіти Сербії. Вдосконалення та поширення цих тенденцій, їх 
подальший розквіт цілком залежить від прилучення молоді до цінностей 
історії поколінь. Адже сербська музична освіта має потужний потенціал у 
вихованні високоморального національно-цілісного суспільства, який 
спроможний розуміти не лише власну культурну спадщину, а й пізнавати 
інші національні культури. 

На прикладі сербської баянно-акордеонної школи «наступність» 
музичних традицій забезпечується завдяки таким засобам: вибір 
відповідного музичного репертуару; використання у педагогічній практиці 
кращих зразків фольклорних творів (варіацій, обробок народних пісень і 
танців); розкриття емоційно-артистичного «іміджу» виконавця як принцип 
художньої завершеності; конкурсно-концертна систематичність як форма 
збереження духу просвітництва. Якщо збереження та наслідування кращих 
зразків попередніх поколінь-творців відбувається у контексті традиції, то 
можемо уважати їх трансляцію та популяризацію виховним процесом, 
орієнтованим на збереження ціннісно-духовного сенсу сербської культури. 

В. Шульгіна феномен «національної музичної школи» розглядає як 
національний ідеал, що «ґрунтується на пріоритеті формування творчої 
особистості як основної суспільно-естетичної цінності і рушійної сили у 
розвитку національної музичної культури». Однією з головних передумов 
у відродженні національної музичної школи авторка вбачає засоби 



реалізації у вихованні ідеї засвоєння позитивних традицій національних та 
орієнтальних  культур [5, с. 4–54]. 

І. Власенко у вивченні поняття «виконавська школа» застосовує 
синергетичний підхід. З позицій синергетики виконавська школа є 
«складною дисипативною еволюціонуючою системою з багаторівневою 
структурною ієрархією і наявністю потенціалу самоорганізації» [1, с. 95]. 
На думку І. Власенко, «школа» – це складна автономна, інформаційна 
система. Її «підсистемами» виступають національні, регіональні, галузеві 
та авторські  школи. 

У більш широкому антропологічному ракурсі інтерпретується 
поняття М. Давидовим: «школа – бажання і моральне право заявити про 
себе у певному обсязі дійсно існуючих оригінальних досягнень і не тільки 
у вузько виконавському плані, але також і в інших, основоположних 
аспектах професійної освіти» [2, с. 123]. 

В сербській баянно-акордеонній освітній системі, починаючи з 1991 
року, літні та зимові школи, майстер-класи, семінарії є поширеною 
усталеною формою підвищення кваліфікаційного рівня викладачів за 
фахом, пізнавально-творчою лабораторією у вихованні майбутніх 
музикантів-виконавців. Центрами проведення подібних творчо-
педагогічних заходів стали: приватна музична академія м. Белград 
(засновник М. Дойчіновіч), Державна музична академія м. Крагуєвац 
(засновник М. Томіч) та музичне училище (засновник П. Йовановіч). 

Національна музична традиція вимірюється у наступних аспектах: 
переробка певних програм, які в процесі розгортання часу визнані 
вичерпними за фаховою об’єктивністю, що відбувається завдяки 
удосконаленню технологічних прийомів та засобів музичної виразності. У 
контексті розвитку баянно-акордеонної школи відбуваються постійні 
технологічні пошуки з метою поширення художньо-емоційного «образу», 
що пов’язано зі змінами у трактуванні прийомів, технік та засобів музичної 
виразності баяністів-акордеоністів; домінантність духовно-емоційного 
змісту в мистецтві. 

Академік М. Давидов акцентує увагу на музичній освіті, уважаючи, 
що саме вона мала вирішальний вплив на соціокультурний «знак» 
народного інструментарію: «Уведення музичної освіти на народних 
інструментах за своїм загальним художнім кінцевим ефектом значно 
перевершує так званий ідеологічний підтекст і становить епоху запізнілого 
відродження в локальному інструментально-виконавському напрямку – 
баянно-акордеонному музикуванні. Цей період, як і належить Ренесансу, 
висунув діячів енциклопедичної різнобічності музичних обдарувань в 
одній особі – виконавців, композиторів, диригентів, теоретиків 
виконавського мистецтва й музичної педагогіки» [2, с. 151]. Саме ця 
вказівка на ренесансний масштаб творчості музичних діячів, які 
працювали в галузі «народної музики», їхній універсалізм та 



енциклопедичність у вирішенні творчих завдань і були тим фоном, 
творчою лабораторією, що спричинила такий небачений розквіт та зміну 
соціальної функції й водночас «іміджу» баянно-акордеонної школи Сербії. 

Визначалися і різні функції баянно-акордеоної школи. 
І. Імханицький визначає «тонізуючу» функцію баянно-акордеоної школи, 
розглядаючи її у сфері виконавської моторики. Дослідник уважає, що 
конструкція, тембр та технічні можливості інструмента здатні 
реалізовувати художні потреби суспільства [3, с. 149]. У цьому сенсі 
дослідник визначає актуальність баянно-акордеонної школи у другій 
половині ХХ століття переважно для слов’янських країн. Адже темброво-
акустичні можливості інструмента цілком відповідають тенденціям «Нової 
музики», а гра на інструменті безпосередньо впливає на сферу емоційно-
психологічних реакцій прихильників-слухачів, партнерів-виконавців, 
учнів-послідовників. У цьому сенсі визначимо біоенергетичну функцію 
баянно-акордеонної школи, яка діє на рівні виконавського компонента як 
«віртуальний» інформативний обмін. 

З посиленням та ускладненням художньо-образної сфери музики 
постійно збагачується музично-виразна палітра виконавців, яка потребує 
нових методологічних рішень у реалізації технічних завдань. Акцентуємо 
увагу на імпровізаційному «спонтанному» компоненті виховання сучасної 
баянно-акордеонної школи, який підпорядкований жанровим-стильовим 
особливостям репертуару баяністів-акордеоністів, що постійно оновлюється 
та ускладнюється у мовному та художньо-змістовному контексті. 

У мистецтвознавчих дослідженнях поняття «школа» здійснюється у 
контексті творчої діяльності, яка складалася протягом десятиліть плеядою 
музикантів, творців, відомих діячів культури та мистецтва. У баянно-
акордеонній школі Сербії постійно культивується досвід попередніх 
поколінь митців та відкриваються нові тенденції у розвитку національної 
інструментальної школи за рахунок використання універсальних 
можливостей баяна-акордеона та модернізації поглядів щодо 
вдосконалення змісту й форм навчання. Це сприяє збереженню традицій 
попередніх поколінь митців та створенню власних технологій, що 
характеризує локально-національну школу. 

За роки незалежності (з 1991 року) сербська баянно-акордеонна 
школа продовжує збагачувати кращі традиції минулих поколінь, посилює 
їх власними досягненнями, відкриваючи нові імена у галузі баянно-
акордеонного виконавства (Й. Джорджевіч, З. Вуйовіч, А. Васіч, 
Д. Мілановіч, Б. Б’еліч, Й. Павловіч, Б. Ціновіч, Б. Йовановіч, Д. Василевіч, 
В. Благуевіч, П. Маріч та ін.). Сербськими баяністами-акордеоністами ми 
уважаємо тих, хто є родом з Сербії, працюють в межах своєї країни зараз і 
тих, хто здобував освіту і продовжував свою творчу кар’єру в межах 
геополітичного світового простору, свідомо здійснив вагомий внесок у 
розбудову та розвиток національної баянно-акордеонної школи, 



продовжуючи творчо-професійні настанови, традиційні надбання своїх 
наставників. 

Перспективи подальших наукових розвідок полягають у дослідженні 
педагогічної діяльності видатних баяністів-акордеоністів, яка залишається 
за межами спеціального дослідження та отримує епізодичне висвітлення в 
пресі, архівних документах та спогадах діячів. 
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