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Статтю присвячено з’ясуванню місця й ролі музичного мистецтва в 

молодіжній політиці ордену єзуїтів XVI – XVII ст. Охарактеризовано 
погляди перших єзуїтів на роль музики в організації молодіжної політики, 
розкрито мету, механізм та особливості функціонування єзуїтських бурс 
музикантів. Автори визначили роль музично-хорового супроводу молодіж-
них процесій Товариства Ісуса, орденських шкільних вистав, диспутів, 
декламування віршів. Узагальнено значення музичного компоненту моло-
діжної політики єзуїтів для освіти та виховання ранньомодерної молоді в 
дусі християнських цінностей і католицького гуманізму. 
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Сучасне суспільство перебуває у стані постійного напру-
ження, відчуває гостру потребу в досягненні внутрішньої рівно-
ваги, у гармонізації суспільних взаємин, у культурі соціального 
умиротворення та національного єднання. Це стосується й кожної 
окремої людини, особливо молоді, перед якою постають завдання 
пошуку шляхів заповнення внутрішньодуховного вакууму, 
необхідності протидії ціннісному хаосу сучасних реалій. Саме 
тому важливого значення набуває музичне мистецтво, яке має 
виняткову можливість впливу на емоційний стан людини, сприяє 
її духовно-особистісному зростанню, розбудові чеснот, мораль-
ному вдосконаленню, обумовлює діяльну ініціативу. Розуміли це 
й європейці XVI – XVII ст., зокрема, орден єзуїтів, у молодіжній 
політиці якого християнській музиці небезпідставно належала 
важлива духовно-педагогічна роль. 
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На тлі вагомих успіхів у вивченні історії ордену єзуїтів 
загалом, історіографічна рецепція порушеної проблеми представ-
лена доволі скромно й налічує декілька праць, оглядових публіка-
цій вітчизняних і зарубіжних дослідників. Це наукові доробки 
Л. Гжебня, Є. Кохановича [21-22], Р. Пельчара (висвітлено ґенезу 
й організацію єзуїтських бурс музикантів у Речі Посполитій), 
А. Швейковської (розкрито внесок Товариства Ісуса в музичну 
культуру Польщі), А. Папазової [18], С. Сєрякова [14-16], 
Т. Шевченко [19-20] (представлено окремі аспекти історії 
єзуїтських бурс музикантів на українських землях), Г. Бемера [2] 
(охарактеризовано місце музики в місіонерському служінні 
ордену), Т. Блінової [3] (показано роль музики в житті єзуїтсь-
кого театру на білоруських землях). Варто виокремити 
мистецтвознавчі студії О. Зосім [6-7], І. Кузьмінського [10], 
М. Степаненка [17], у яких розглянуто внесок ордену єзуїтів в 
історію музичної культури України XVI – XVIII ст., реконструйо-
вано місце західноєвропейської духовної пісні у східнослов’ян-
ському пісенному репертуарі ранньомодерної доби. 

Джерельна база дослідження представлена духовно-інтелек-
туальною спадщиною єзуїтів: актовими, епістолярними та 
наративними джерелами. Передусім, це «Конституції Товариства 
Ісуса» [9] та «Ratio studiorum: Уклад студій Товариства Ісусо-
вого» [13]. Крім того, ми залучили листи та орденську докумен-
тацію, що дозволяє виявити ставлення ченців Товариства Ігнатія 
Лойоли до церковного співу, розкрити їхнє бачення місця музич-
ного мистецтва в діяльності ордену [8, с. 12]. 

Метою статті є з’ясування місця і ролі музичного мистец-
тва в молодіжній політиці ордену єзуїтів. Зокрема, охарактери-
зуємо погляди перших єзуїтів на роль музики в організації 
піклування про молодь, розкриємо особливості моделі функціо-
нування єзуїтських бурс музикантів, проаналізуємо місце музики 
в молодіжних процесіях і виставах ордену єзуїтів, нарешті, 
узагальнимо значення музично-хорового компоненту в молодіж-
ній політиці Товариства Ісуса. 

Відомо, що орден єзуїтів (Товариство Ісуса) – це католиць-
ка, чернеча, духовно-світська організація, заснована 1534 р. 
іспанським дворянином Ігнатієм Лойолою для боротьби з Рефор-
мацією і посилення духовної й інтелектуальної міці католицизму 
шляхом катехізаторської, проповідницької, місіонерської, 
соціальної, освітньої-виховної діяльності. У багатьох публіка-
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ціях [1; 4; 5] ми констатували, що Товариство Ісуса одним із 
перших у ранньомодерному суспільстві розпочало втілення сут-
тєво нової та своєчасної соціокультурної та педагогічної ініціа-
тиви – молодіжної політики. Вона реалізовувалася у двох напря-
мах: перший – залучення молодого покоління до католицької віри 
шляхом організації освіти, проповідницької, місіонерської та 
доброчинної діяльності; другий – формування кадрового складу 
ордену з талановитого і здібного юнацтва. Її організаційно-
ідеологічний каркас містив систему розроблених форм, методів і 
прийомів впливу на молоде покоління, серед яких музичному 
мистецтву належало винятково важливе значення в духовно-
емоційній, популяризаційній та освітній площинах. 

Розкриваючи місце музичного мистецтва в молодіжній 
політиці Товариства Ісуса, варто наголосити на неоднозначному 
ставленні перших єзуїтів до співу й сакральної музики. «Не 
можна, – зазначалося у «Конституціях», – тримати в домі різні 
знаряддя (ігри, музичні інструменти), що схиляють до нероб-
ства» [9, с. 118].  

Утім, у Товаристві Ісуса швидко зрозуміли важливість 
музики в реалізації орденської діяльності. Про це свідчить зміст 
нормативних документів та офіційного листування між членами 
ордену. Наприклад, у листі учасників першого збору конгрегації 
литовської провінції Товариства Ісуса в Браневі (1611) до гене-
рала ордену зазначалося: «Маємо 5 колегіумів при парафіях, а у 
всіх інших (костелах) досі утримуються від співу. Проте бачимо, 
що через його відсутність у наших костелах спадає побожність 
вірних і багато переходять до інших храмів. Окрім того, пастирі 
та інші ксьондзи закінчують школи без ознайомлення зі співом, а 
схизматики та єретики саме ним залучають до своїх храмів 
простий люд» [10, с. 13]. Як бачимо, ченці-єзуїти надавали музиці 
важливого духовно-пропагандистського значення, пов’язували з 
нею успіх релігійної, пастирської та освітньої діяльності. 

Вони особливу увагу звертали на необхідність надання 
орденській молоді музичної освіти. Так, у листі папського місіо-
нера в Москві пана Геральда до отця Франциска Дубського 
(1698) є такі слова: «Музика в нашій церкві велична, на трубах і 
литаврах грають музиканти пана посла. На свято Янгола Охорон-
ця у нас був такий спів, яких не почути у ваших країнах [захід-
них. – Авт.]. Усе це викликає інтерес та приваблює єретиків. 
Поміж тим, ми думаємо про вагому необхідність навчити музиці 
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деяких дітей, із тих, кого виховуємо, щоб коли пан посол 
повернеться додому й сторонні музиканти не будуть з’являтися, у 
нас був би хоч якийсь спів» [8, с. 9-10]. Крім того, єзуїти уважно 
ставилися й до рівня музичних компетентностей викладача: 
«Учителеві, – писав єзуїтський місіонер Франциск Еміліан, – 
необхідно добре знати музику, принаймні вміти правильно грати 
на органі та бути майстерним у співі, бо без цих знань він не 
принесе жодної користі» [12, с. 22]. 

Значної уваги музичній освіті вихованців надавали органі-
затори музичних бурс, які стали органічною складовою частиною 
освітньої моделі єзуїтського колегіуму й займали важливе місце у 
розгалуженій мережі домів Товариства Ісуса (поряд із конвікта-
ми, храмами, каплицями, бібліотеками, театрами, братствами 
учнів тощо). Ініціатива заснування бурс, які спочатку мали назву 
бурс для бідних (bursae pauperum), належала папському місіоне-
рові Антоніо Поссевіно. У них юнаки, окрім освіти, отримували 
право безкоштовно мешкати, одягатися, харчуватися і лікуватися. 
Утім, через те, що bursae pauperum не завжди мали достатню 
фундацію, єзуїти вирішили пов’язати їх із навчанням музики. Так 
бурси для бідних були реорганізовані в заклади музичної освіти 
(bursa musicorum, bursa pauperum musicorum, musica, chorus, 
cantus) [20, с. 86-88]. 

У структурі осередків ордену бурси музикантів функціону-
вали на засадах інституціональної автономії. До такого висновку 
дійшов вітчизняний дослідник С. Сєряков, який серед доказів 
такого самоврядування наводив окреме розташування музичних 
закладів, спеціальні джерела фінансування, наявність широкого 
адміністративного самоуправління (відомі посади префекта бурс, 
магістра хору) [15, с. 139]. Також на автономний статус bursa 
musicorum звернув увагу й польський науковець Є. Коханович. 
Він говорив про те, що єзуїтські музичні заклади самостійно вели 
власні розрахункові книги, складали інвентарний опис інструмен-
тів і список особового складу [22, с. 547]. 

Мету функціонування єзуїтських бурс музикантів необхідно 
розглядати тривимірно. Насамперед завданням закладів було 
навчити молодь музики та співам, тобто підготувати кваліфікова-
них музикантів. Далі, бурси забезпечували музично-хоровий 
супровід богослужінь і публічних урочистостей (вистав, диспу-
тів, проголошення промов і віршів, процесій). Нарешті, викорис-
товуючи духовну музику як засіб власного позиціонування та 
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популяризації в суспільстві, єзуїти намагалися залучити вірних 
до храму, некатоликів до латинської віри, молодь до єзуїтських 
шкіл. 

До бурс музикантів приймали підлітків 12-15 років. 
Молодші учні були винятком. Більшість вступала до закладів 
після 15 років [20, с. 87]. Юнаки відбиралися серед загалу єзуїт-
ських вихованців за умови наявності музичних здібностей і 
походження з незаможної родини [14, с. 173]. Навчання музиці 
(грі на музичних інструментах, сольному і хоровому співу, умін-
ню читати й писати ноти) тривало від року до семи. Час навчання 
залежав від того, чи хлопець уже володів якимось музичним 
інструментом, чи розпочинав музичну освіту від почат-
ків [20, с. 87]. Як правило, молодь здобувала музичну освіту три 
роки. Після закінчення трирічного терміну навчання юнаки, 
віддаючи своєрідний борг школі, ще три роки навчали музиці 
своїх молодших колег. Після другого трирічного терміну перебу-
вання в бурсі музикантів дозволялося вийти зі складу установи й 
працювати церковним органістом або залишитися в ній 
викладачем, отримуючи за свою працю винагороду. 

Однак музичне мистецтво в ордені єзуїтів було навчальним 
предметом не лише у спеціалізованих бурсах. Спів мав статус 
обов’язкової дисципліни й у звичайній єзуїтській школі, зокрема 
у трьох нижчих класах граматико-риторичної школи (studia 
inferiora). Така музична підготовка та вокальні виступи учнів 
відбувалися, як правило, після уроків упродовж години. Крім 
того, учні мали можливість розвивати власну майстерність духов-
ного співу завдяки постійній участі в богослужіннях, де лунали 
літургійні мелодії, церковні піснеспіви та духовні гімни. 
Водночас, якість музичної освіти у звичайній школі ордену 
оцінюється сучасними науковцями неоднозначно. Наголошується 
й на суто утилітарному призначенні навчання музики та співам у 
колегіумі товариства [22, с. 551]. 

Особливе місце належало музичному мистецтву в житті 
єзуїтського театру, який був, без перебільшення, головним елеме-
нтом культурного життя ранньомодерних міст Європи, збирав 
міську інтелігенцію, дворянство і буржуазію. Музичний супровід 
надавав виставам яскравості, підвищував їхній емоційний вплив. 
Єзуїти талановито поєднували виступи інструментальних і вока-
льних ансамблів із репертуаром театрів, танцями, монологами. За 
висновками згадуваного вже Є. Кохановича, шкільні театри орде-



ISSN 2226-4051. Естетика і етика педагогічної дії. 2015. Вип. 10 

147 

ну не лише співпрацювали з бурсами музикантів під час влашту-
вання вистав у стінах колегіуму, але й спільно з ними брали 
участь у публічно-культурницьких заходах за його межами 
(урочистих привітаннях сановників, весіллях на магнатських 
дворах, процесіях Божого тіла) [22, с. 553]. 

Музика була важливим елементом і життя маріанських 
содаліцій – студентських релігійних конгрегацій, які створюва-
лися з метою популяризації серед учнів культу Діви Марії та 
були покликані прищеплювати їм набожність, моральність і 
засади християнської поведінки. З цією метою содаліси в неділі 
та свята брали участь в урочистих процесіях, церемоніях, пов’яза-
них із віховими подіями в житті колегіуму [15, с. 129]. 

Насамкінець варто згадати й тих, хто забезпечив розвиток 
музичного мистецтва в Товаристві Ісуса – єзуїтів-композиторів. 
Серед них – о. Ян Брант, о. Шимон Берента, о. Марцін Кречмер, 
Яцек Щуровський, Вацлав Матей Штейєр, Ян Дісмас Зеленка, 
Адам Міхна, Ян Антонін Кожелух та ін. [11, с. 16]. 

Як бачимо, музичному мистецтву та духовній пісні належа-
ла винятково важлива роль у молодіжній політиці ордену єзуїтів. 
Єзуїти вдало поєднували музику з життям орденської молоді: на 
початку уроків юнаки співали благочестиві пісні; у неділі та 
святкові дні слухали літургічний спів на месах; під час 
театральних вистав, декламування, диспутів і процесій брали 
участь у вокальних виступах. Окрім цього, єзуїти поставили 
музичну освіту на широку організаційну основу. Музичні бурси 
Товариства Ісуса цілком небезпідставно вважаються першим 
видом консерваторій ранньомодерної Європи, бо вони викону-
вали не лише завдання соціалізації незаможних верств юнацтва, а 
й знайомили молодь із досягненнями духовної музичної 
культури, виховували молоде покоління в координатах 
християнських цінностей. 
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Борис Год, Руслан Басенко 
ЕВРОПЕЙСКАЯ МОЛОДЕЖЬ И МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ 

ОРДЕНА ИЕЗУИТОВ XVI –XVII ВВ. 
Статья посвящена определению места и роли музыкального искусства в 

молодежной политике ордена иезуитов XVI – XVII вв. Определены взгляды 
первых иезуитов на роль музыки в организации молодежной политике ордена. 
Авторы акцентировали внимание на том, что цель функционирования иезуит-
ских бурс музыкантов следует рассматривать в трёх измерениях. Прежде 
всего, в заведениях молодежь учили вокалу и игре на музыкальных инструмен-
тах. Кроме того, музыкальные бурсы обеспечивали музыкально-хоровое сопро-
вождение богослужений и публичных мероприятий. Также важнейшая роль 
бурс музыкантов для ордена была в том, что при помощи духовной музыки они 
старались завлечь верующих в храм, некатоликов – к латинскому вероисповеда-
нию, молодежь – в иезуитские школы. 

Авторы охарактеризовали механизмы и конкретизировали особенности 
функционирования иезуитских бурс музыкантов, а также обобщили значение 
музыкального компонента молодежной политики Общества Иисуса для образо-
вания и воспитания европейской молодежи Нового времени в духе христианских 
ценностей и католического гуманизма.  

Ключевые слова: орден иезуитов, католическая церковь, молодежь, 
молодежная политика, музыка, музыкальные бурсы, музыканты, христианские 
ценности, образовательно-воспитательная модель ордена иезуитов, иезуит-
ские коллегии, католический гуманизм. 

Boris Hod, Ruslan Basenko 
EUROPEAN YOUTH AND MUSICAL TRADITIONS 

OF THE JESUIT ORDER IN XVI – XVII CENTURIES 

The article is devoted to show the sense of music in youth policy of Jesuits in 
XVI-XVII centuries. In particular, there were established the opinions of the first 
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Jesuits of the role of music in youth policy, there was revealed the mechanism and 
details of Jesuit seminary musicians. It was showed that functioning of Jesuit seminary 
musicians should be considered in three dimensions. First, the task was to teach 
youth basis of music and singing to  prepare skilled musicians. Second, the seminary 
provided the musical and choral support of public worship and celebrations 
(performances, debates, speeches and poems proclamation, processions). Finally, 
using sacred music as a means of personal positioning and promotion in the 
community, the Jesuits tried to attract the faithful people to the church, non-Catholics 
to the Latin faith and young to Jesuit schools. In addition, it was determined the role of 
musical and choral support youth processions the Society of Jesus, medal school 
performances, debates, reciting poetry and rhetorical vpravlyan youth.  

The significance of musical component of youth policy of Jesuit education and 
training for young people in the spirit of early Christian values and Catholic 
humanism was generalized. 

Keywords: Jesuits Order, a Catholic church, youth, youth policy, music, 
musical seminary, musicians, Christian values, processions, educative model of Jesuits 
Order, Jesuit College, Catholic humanism. 
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