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ЗНАЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО ВИХОВАННЯ В ПРОЦЕСІ ТВОРЧОЇ 
САМОРЕАЛІЗАЦІЇ В.В. ПУХАЛЬСЬКОГО: 

СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ 

Осягнути перебіг особистісного формування, процес творчої саморе-
алізації митця допомагає біографічний метод. Він дає можливість у  кон-
тексті епохи проаналізувати і зрозуміти життя та діяльність особи, що 
утворюють єдність. На сьогоднішній день біографічний метод визначаєть-
ся як спосіб вивчення особистості митця, при якому його біографія, тобто 
індивідуальний прояв культурного змісту, розглядається як визначальний 
чинник. Таким чином, мета статті полягає у тому, щоб за допомогою біо-
графічного методу як засобу відтворення сутності індивідуального, дослі-
дити феномен творчої особистості В.В. Пухальського. 

Актуальність. У статті вперше розглядається вплив військового ви-
ховання на становлення особистості В.В. Пухальського. Погляд на митця з 
цієї точки зору допомагає зрозуміти, як формувалися притаманні йому зді-
бності вмілого організатора, талановитого керівника. Адже це одні з осно-
вних якостей, завдяки яким він досягнув успіху в усіх сферах його буття та 
творчості. 

«Видатний музикант, чудовий піаніст, геніальний педагог 
В.В. Пухальський належав до перших у Росії музичних діячів-
просвітителів», – так характеризує свого вчителя один із його учнів, відо-
мий музикознавець А.О. Альшванг [1, с. 1]. Саме В.В. Пухальському ми 
завдячуємо активізації культуротворчих процесів в українському мистець-
кому житті кінця XIX – першої третини XX століття. 

Важливим джерелом, що дозволяє відтворити життєвий шлях митця 
в аспекті військового виховання та осягнути той творчий імпульс, який дав 
поштовх для майбутньої діяльності В.В. Пухальського, є його мемуари 
«Записки про моє життя», які в оригіналі ми використовуємо вперше. Ці 
спогади дають можливість познайомитися з ним особисто, як із реальною 
людиною; з його переживаннями, страхами, станом здоров’я; відносинами 
в родині, стосунками з друзями, з оточенням; з його відношенням до куль-
турного життя того часу. Варто відзначити, що ця праця вражає широтою 
охоплення фактичного матеріалу та не втрачає своєї актуальності. На жаль, 
спогади доведені лише до часу вступу В.В. Пухальського у віці 22 років до 
Петербурзької консерваторії.   

В «Записках про моє життя» В.В. Пухальський торкнувся питань 
стосовно системи свого виховання. Як і в більшості дворянських родин, 



Володимира  готували до військової кар’єри. Тому у вихованні суттєвими 
були:  
- система естетичного виховання молоді у військових навчальних закла-
дах, що набула форми устрою життя. Російська імперія прагнула дати 
юнкерам інтегральне виховання, тобто духовне, інтелектуальне та пат-
ріотичне. Трансформуючись через сприйняття батька, ця система на-
вчання вплинула на формування характеру сина;  

- військова спрямованість батька, який брав участь у багатьох військових 
кампаніях Російської імперії;  

- спосіб життя сім’ ї військового;  
- безпосередній вплив військового виховання в Петербурзькому   Павлів-
ському військовому училищі. 
Коротко охарактеризуємо особливості системи виховання у військо-

вих навчальних закладах Російської імперії XIX сторіччя29.  
Після реформи 1861 року почалася і військова реформа, на чолі якої 

стояв військовий міністр Д.О. Мілютін. Реформуванню підлягала як сама 
армія, так і система підготовки військових фахівців. У дореформеній армії 
з легкої руки верховних головнокомандуючих (царів Павла I та Олександ-
ра I) найбільше цінувалися різного роду дійства: паради, огляди і т. д., під 
час яких понад усе були композиція параду, естетика строю та ін. «Фрунт» 
був наукою та мистецтвом одночасно, і міркування про красу, «струн-
кість» завжди виявлялися тим вищим критерієм, якому всі Павловичі при-
носили в жертву і здоров’я солдатів, і свою власну популярність в армійсь-
кому середовищі, і боєздатність армії», —  зазначає відомий літературозна-
вець, культуролог Ю.М. Лотман [3, с. 193].  

Перехід від орієнтації на прусську побудову армії з її парадно-
стройовою видовищністю до армії нового типу, побудованої на більш де-
мократичних принципах, природно позначився на постановці естетичного 
виховання та освіти у військових училищах, корпусах, на поширенні есте-
тичних елементів в армійському середовищі в цілому.  

В першу чергу слід сказати про те, що атрибути естетичного вихо-
вання та освіти, наявні в цивільних навчальних закладах, в основному по-
вторювалися і в військових. Однак військова специфіка вносила свої коре-
ктиви, змінюючи окремі акценти, надавала естетичним відносинам війсь-
ковий колорит. 

                                                 
29 Див.: [2].   



Перевага армійського колективного виховання і освіти полягала в 
тому, що до викладання залучалися кращі сили Петербурга, Москви та ін-
ших міст, де розташовувалися військово-навчальні заклади.  

Танцювальне мистецтво, хори, вистави, літературні читання – все це 
неодмінно присутнє у всіх військових навчальних закладах, і підходили 
до подібного роду занять вкрай серйозно. Таке ставлення випливало 
крім усього іншого ще й з того, що прийшовши в полки, офіцери самі 
ставали вихователями солдатів і повинні були стежити не тільки за ста-
ном бойової готовності та фізичної витривалості, але й за станом духу 
підлеглих, що, за свідченням відомих воєначальників минулого століття, 
вважалося найважливішим. 

Особливої уваги заслуговує питання про роль музики в підготовці 
офіцера. Училищні оркестри займали в житті майбутніх офіцерів значне 
місце. У вільний від занять час оркестри допомагали створювати естетичне 
середовище, вмілим підбором музичного репертуару сприяли формуванню 
смаків. «По четвергах оркестр давав концерти, і цих концертів юнкери че-
кали з нетерпінням. До репертуару включалися твори Штрауса, Шумана, 
Шуберта, Мендельсона, Вагнера. До складу оркестру входили чудові му-
зиканти, більшість яких потім грали в оркестрі Великого театру. Сам ор-
кестр і його диригент були предметом постійного інтересу юнкерів», – так 
описує свою «військову юність» О.І. Купрін [4].  

Будучи випускниками військових навчальних закладів, в мистецтво 
прийшли десятки видатних історичних особистостей: засновник російсько-
го театру Ф.Г. Волков; поети і письменники О.П. Сумароков, 
М.Ю. Лермонтов, Ф.І. Тютчев, О.К. Толстой, Л.М. Толстой, О.І. Купрін; 
композитори Ц.А. Кюї, М.А. Римський-Корсаков, О.М. Скрябін, 
М.Я. Мясковський; художник В.В. Верещагін і багато інших.  

В силу дворянського контингенту учнів (кількість дітей спадкових і 
особистих дворян досягала 80%) освітня програма імператорських війсь-
ково-навчальних закладів включала музичні і танцювальні заняття, що для 
дворянських дітей було абсолютно природним, оскільки вони з 5–6 років 
музикували, танцювали, брали участь у домашніх спектаклях. 

До вихованців, які приймали участь у хорі або оркестрі, застосовува-
лися заходи заохочення. Сюди відносилися: безкоштовне відвідування ви-
став в імператорських театрах, можливість грати на інструментах закладу в 
святковий та канікулярний час, сольний виступ на концертах, нагороджен-
ня цінними подарунками (інструментами і рідкісними нотними виданнями, 
додатковий час до відпустки) [5, с. 21–22]. 



Безмежна любов до музики сприяла найбільш талановитим вихован-
цям знаходити можливість займатися музикою, брати уроки у професійних 
педагогів за межами закладу. 

Незважаючи на всі передумови та можливості зробити надзвичайно  
престижну на той час військову кар’єру, В.В. Пухальський пережив розрив 
з існуючою традицією, з «культурним стереотипом», з прийнятими у сус-
пільстві поглядами про удосконалення людської особистості шляхом здо-
буття військової освіти, і обрав своєю професією музику. 

Відзначимо, що музика була основою духовного складу матері 
В.В. Пухальського. Вона добре грала на фортепіано і тонко відчувала сут-
ність цього мистецтва. У «Записках про моє життя» В.В. Пухальський про 
духовний вплив своєї матері пише: «Мати моя пильно стежила за моїми 
вчинками, даючи мені завжди хороші поради, причому уникала шаблонних 
прийомів і прописних істин і, якщо я придбав звичку ставитися серйозно 
до життя, то я цим цілком зобов’язаний генію моєї матері» [6, с. 13].  

Батько В.В. Пухальського відбувся в житті як військова людина. При 
цьому він не був позбавлений чутливості до естетичних властивостей зву-
ку.  Будучи любителем музики, він не перешкоджав розвитку музичних 
здібностей сина. Але у вихованні сміливості, рішучості, самостійності, 
мужності і лідерства істотними були вплив на сина військової спрямовано-
сті батька та його особистий приклад: «Батько мій був красенем як зрос-
том, так і фігурою, причому володів величезною силою, що впливала  на 
його характер. Він не боявся ніяких небезпек і старався, очевидно, і мене 
загартувати в цьому напрямку. Тому з ранніх років він брав мене з собою 
на навчання, маневри, феєрверки і т. д., ведучи мене за руку і не звертаючи 
уваги на мій тривожний стан духу. Система ця мала ту перевагу, що дала 
мені ідею працювати самостійно над своїм характером» [6, с. 3–4]. 

Труднощі й радощі життя сім’ ї військового, які загартовували 
В.В. Пухальського з раннього дитинства, природно і яскраво описані ним у 
його мемуарах. Про те, як батько став військовим, В.В. Пухальський пише: 
«Батько мій належав до старого польського дворянського роду, що пере-
йшов у російське підданство при розділі Польщі. Народився він у Києві. 
Будучи сином поміщика і рано залишившись круглим сиротою, він був 
узятий на виховання старшим братом Агафоном, який мав свій маєток у 
Липовецькому повіті, недалеко від Умані. Наскучивши перебуванням у  
селі, батько задумав поступити на військову службу. Боячись якої-небудь 
перешкоди, він таємно втік від брата і з’явився до командира одного з пол-
ків і в юному віці (15 років) був зарахований на військову службу юнке-



ром» [6, с. 3]. З цього часу В’ячеслав (Вацлав) Пухальський вірою і честю 
служив своїй державі, своєму государю.   

«Одружившись після закінчення кампанії 1831 року, яку батько 
пройшов від початку й до кінця, він незабаром примушений був розпочати 
мирний похід на південь Росії, прихопивши з собою мою матір із Мінська. 
З цього часу починаються для неї дні важких випробувань. Будучи незвич-
ною ні до похідної обстановки, ні до середовища, що її оточувало, переїж-
джаючи з села в село без всякої видимої для себе цілі, залишаючись часто 
одна, так як батько постійно був у роз’ їзді, мати почала сумувати і хворі-
ти», – такими непростими були соціально-побутові умови життя сім’ ї вій-
ськового [6, с. 4]. Матері судилося об’ їздити Росію в різних напрямках і 
територію Царства Польського з Литвою. 

Дослужившись до чину полковника, батько задумав віддатися мир-
ним заняттям, вийшов у відставку і оселився в Мінську. Тут у 1848 році 
народився син Володимир.  

Відставка батька виявилася тимчасовою. Вже через рік В’ячеслав 
Пухальський вирішив знову вступити на службу. Після зарахування він 
отримав наказ сформувати в Москві резервну бригаду для навчання моло-
дих солдатів з метою комплектування ними армії. Однорічною дитиною 
Володимир опинився у вирі військового життя, він був вивезений із Мін-
ська здійснювати з батьком поїздку до Москви. Військова служба батька в 
Москві була складною і відповідальною. Але дитячій уяві Володі все мос-
ковське життя малюється сповненим зручностей та різноманітності. 

Чотирирічне перебування в Москві наближалося до кінця. Батько 
отримав наказ рушити з бригадою у Варшаву. Прибуття до Варшави збіг-
лося з розвитком жахливої епідемії холери. З будинку, де жила сім’я Пу-
хальських, холера забрала 23 людини. Батько остаточно вирішив залишити 
військову службу, вийшов у відставку і в 1857 році родина переїхала з Ва-
ршави до Мінська.  

Грошові кошти В’ячеслава Пухальського танули не по днях, а по го-
динах: «Батькові моєму не можна було розраховувати знайти собі в прові-
нції якусь справу або місце. Тому він надумав поїхати шукати щастя в сто-
лицю і став говорити про Петербург» [6, с. 114]. Глибокої осені 1862 року 
батько зважився залишити Мінськ. У червні 1863 року і Володимир з ма-
тір’ю поїхали до Петербурга, де батько отримав місце доглядача артиле-
рійських казарм.  

Здобувши загальну освіту (Мінська єзуїтська та Перша Петербурзька 
гімназії), Володимир став відвідувати літні підготовчі курси у приватній 
гімназії інженер-полковника Беренса для зміцнення себе в математиці. Він 



вирішив не перечити батькові і тримати іспити в інженерне училище.  Во-
лодимир здав вступні іспити. Однак набраних балів було достатньо для 
вступу в будь-яке військове училище, крім інженерного. Зрештою 
В.В. Пухальський був прийнятий у Петербурзьке Павлівське військове 
училище (1866 рік).  

В.В. Пухальський не відрізнявся міцним здоров’ям, у нього іноді 
траплялося сильне серцебиття, часто нападала хандра. Про свої фізичні 
можливості він згадує: «Все, що стосувалося фізичної сили, було не для 
мене» [7, с. 39]. Училищне життя, як і курс наук, що проходили, були дуже 
складні і важкі. Підводячи підсумки занять у Павлівському військовому 
училищі за півроку, він з’ясував, що зможе потрапити в інженерне учили-
ще. Але це не тільки не принесло йому радості, а, навпаки, затьмарило йо-
го настрій духу: «Я відчув, що тільки музика є моїм справжнім покликан-
ням» [7, с. 54–55]. 

Після серйозної розмови з батьком він залишив Павлівське військове 
училище (1867 рік).  

Військове виховання відіграло важливу роль у формуванні характеру 
В.В. Пухальського: «Вдячна пам’ять про військове училище, яке дало мені 
так багато досвідченості в такий короткий час, виникала у мене завжди, ... 
училище дало мені дивовижно різноманітну гімнастику розуму» [7, с. 60]. 
Сувора, військова дисципліна також принесла користь: «Я привчився три-
матися прямо, як стовп, з увігнутими лопатками і грудьми колесом, не гор-
битися і йти легко, не ставлячи ніг тумбами» [7, с. 61].  Крім того, вона на-
вчила коритися і бути більш впевненим і спритним, у В.В. Пухальського 
виникло важливе переконання: «щоб уміти керувати іншими і змушувати 
їх підпорядковуватися  собі, необхідно самому пройти школу покори ін-
шим і в діях своїх бути неухильно педантичним, точним і ввічливим» [7, 
с. 61]. Він прийшов до остаточного висновку: «Пройдена мною школа 
сформувала мій характер» [7, с. 61].   

Виховання в сім’ ї військового, навчання в Павлівському військовому 
училищі сприяли зміцненню сили духу і волі, необхідних при досягненні 
мети, виробленню точності і скрупульозності в діях, усвідомленню необ-
хідності дотримання дисципліни та неухильного виконання прийнятих рі-
шень, відданості своїй справі і відповідальності за свої вчинки.  

Залишивши Павлівське військове училище, В.В. Пухальський став 
відвідувати гурток хористів італійської опери, де він «зробився справжнім 
акомпаніатором» [7, с. 87]. Вечори в цьому гуртку все сильніше вабили йо-
го в сферу мистецтва: «[Вони – А.Р.] довели мені з найбільшою перекон-
ливістю, що поза музикою для мене не може бути ні музики, ні кар’єри» [7, 



с. 88]. З першого вересня 1869 року розпочалося консерваторське життя 
В.В. Пухальського. 

Таким чином, на тлі військового виховання відбулася зміна модусу 
творчого самоздійснення цієї особистості. Всупереч традиції дворянсь-
ких родин готувати юнаків до соціально значимої тоді військової 
кар’єри, В.В. Пухальський обирає професію музиканта й цілком присвя-
чує себе музиці.  

Пізня самореалізація багатьох музикантів XIX століття пов'язана з 
роками пошуку й осмислення, організації та розвитку професійної музич-
ної освіти у Російській імперії.  

Будучи кадетом морського корпусу (1856–1862), М.А. Римський-
Корсаков керував хором вихованців, а у вільний від занять час регулярно 
відвідував оперні вистави, займався на фортепіано, пробував складати і 
оркеструвати музику. Згодом він організовував концерти зведених війсь-
ково-морських хорів (1874–1883). У репертуари кадетських і багатьох ін-
ших військових оркестрів включалися уривки з його опер.  

О.М. Скрябін абсолютно самостійно вирішив стати військовим. У 
кадетському корпусі, де він навчався протягом 1882–1889 років, завдяки 
музичним здібностям, він заслужив вільний графік відвідування занять і 
мав більше часу займатися музикою. 

М.Я. Мясковський у роки навчання (1895–1899) в кадетському кор-
пусі грав у струнному оркестрі, познайомився з різними музичними ін-
струментами та симфонічною музикою, отримав навички ансамблевого 
виконання, пробував писати музику.  

Вони вчилися в різний час і в різних військових закладах, але їх 
об’єднували родинні традиції, військове виховання, любов до музики і 
прагнення жити по-своєму, безперешкодно віддаватися мистецтву творчо-
му, високому і прекрасному.  

Відзначимо, що П.І. Чайковський почав професійно займатися музи-
кою вже після освоєння іншої професії. Він закінчив училище правознавс-
тва в Санкт-Петербурзі (1859), служив в міністерстві юстиції до 1863 року. 
Паралельно займався музикою в класах Російського музичного товариства, 
на базі яких у 1862 році було відкрито Петербурзьку консерваторію. 

У той час, коли В.В. Пухальський вчився у військовому училищі, 
демократичні тенденції в армії тільки зароджувалися. Незважаючи на те, 
що військова реформа розпочалася в 1861 році, проблема обов'язкового 
музичного виховання військовослужбовців виникла лише  у  1880-х роках.  



Що стосується родини Пухальських, то ні Володимир, ні його батьки 
не усвідомлювали навіть значення недавно виниклої консерваторії. Вступ 
до неї вважався ризиком.  

У середині XIX століття, коли мова заходила про вибір професійної 
сфери діяльності і подальшого навчання, батьки не бажали ризикувати й 
усіляко переконували власних синів не обирати насичене небезпеками 
життя артиста.   

Лише на рубежі XIX–XX століть мистецтво в Російської імперії по-
чинає розглядатися як форма духовного розвитку, самопізнання і самовдо-
сконалення особистості (див. [8]). В цей період часу затверджується нове 
розуміння мистецтва, згідно з яким його значення вже не вичерпувалося 
лише прикладною функцією виховання моральності (таке його трактуван-
ня було характерним для середини XIX століття), але пов’язувалося з мож-
ливістю пізнання світу і людини.  
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