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Ми досить часто вибудовуємо і шукаємо аргу-менти для наших уподобань в звичайному житті, у сфері професійного становлення та в інших ви-дах діяльності. Насамперед це стосується людей, професійна діяльність яких формується, викрис-талізовується під впливом ідей особистостей, яких, за словами Е. М. Ремарка, можна схарактери-зувати такими словами: в темні часи добре видно світлих людей. Такою особистістю в професійно-му зростанні німецької дослідниці ЕрікиГартманн став Василь Олександрович Сухомлинський. Як зазначає О. В. Сухомлинська, значення ді-яльності Е. Гартманн, з-під пера якої вийшла «перша в історії сухомлиністики монографія, при-свячена аналізу творчості В. О. Сухомлинського», є важливим чинником виникнення зацікавленості у дослідницькому просторі Німеччини до його педагогічної спадщини [4]. Сформульовано гіпотезу дослідження: діяль-ність відомої німецької дослідниці Еріки Гарт-манн, дослідниці творчості В. О. Сухомлинського, розглянуто в рамках етичної концепції, базовим концептом якої названо «любов до тварин». Ви-кладено авторське розуміння становлення озна-ченої концепції та висловлено припущення стосо-вно спорідненості її концептуальних засад зі стрижневими концептами педагогіки добра В. О. Сухомлинського; виявлено смислові тамо-рально-етичні наскрізні лінії, що характерні для теоретиків руху захисту прав тварин в німецько-мовному сегменті європейського інформаційного простору. 

Якщо розглядати публікації німецької дослід-ниці Е. Гартманн, присвячені творчості В. О. Сухо-млинського в бібліографічному контексті, до сло-ва буде згадати бібліографічні покажчики, (1978, 1987, 2001, 2008, 2013 і 2018 рр.), в яких досить ґрунтовно і повно висвітлено науковий доробок німецької дослідниці, починаючи з 1984 р., коли з’явилася зазначена вище монографія Еріки Гарт-манн «Педагогіка між людьми і виробництвом в моральному вихованні за В. О. Сухомлинським» і 2010 рр., публікцією в журналі «Шлях освіти» статті: «Сухомлинський: критик радянської та капіталістичної системи: новий погляд на спад-щину класика педагогіки» [2; 3]. Зрозуміло, що хронологічний діапазон публі-кацій має досить значний хронологічний промі-жок, що, певним чином, обумовлено зміною ідео-логічних, політичних векторів розвитку німецько-го суспільства, так і беззаперечним впливом цих факторів на життєві пріоритети німецької дослід-ниці. Незмінними залишилися професійні й осо-бистісні константи, що відобразилися в подаль-шій творчості Еріки Гартманн. Що ж слід розуміти під такими зрозумілими для нас поняттями «добро» і «зло»? З позицій  філософських течій, як неокласичного, так і пост-модерністського напрямів, в яких еклектичне по-лотно сконструйовано з етнічних, національних, релігійних та інформаційних елементів з певною рефлексивною символікою і термінологічною новизною, слова «добро» і «зло» вже самі по собі за лексичним складом є позитивно і негативно 

НАТАЛІЯ КРОПОЧЕВА · Еріка Гартманн – дослідник діяльності В. О. Сухомлинського в Німеччині:  ідеї педагогіки добра в діяльності дослідниці 2003–2010 рр. УДК 37.015.31:179.3 (430) 
Наталія  КРОПОЧЕВА  

науковий співробітник відділу історії освіти 
Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. 

м. Київ 
e-mail: veritas59@i.ua.  

ЕРІКА ГАРТМАНН – ДОСЛІДНИК ДІЯЛЬНОСТІ 
В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО В НІМЕЧЧИНІ:  

ІДЕЇ ПЕДАГОГІКИ ДОБРА В ДІЯЛЬНОСТІ ДОСЛІДНИЦІ  
2003–2010 рр. 

 
На основі огляду публікацій Е. Гартманн в 2003–2010 рр. про пошуки нових шляхів взаємодії та вихо-

вання «нового» ставлення людини до природи та фауни, сформульовано та викладено основні погляди її 
автора на місце людини в світі, виявленні системи її цінностей;виникненні і закріпленні такої негатив-
ної риси характеру як жорстокість, впливу її на процес соціалізації дитини. На основі викладених відо-
мостей про діяльність Е. Гартманн, констатовано, що саме поняття «любов до тварин» в її розумінні 
об’єднує наступні елементи: емотивний, естетичний та діяльнісний, що в теоретичному значенні пев-
ним чином уможливлює організаційну, змістову направленість діяльності громадських організацій за-
хисту безпритульних тварин в Німеччині. 
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зафарбованими уже за своїм змістовим визначен-ням. Добро, за В. О. Сухомлинським, це насамперед міра, з якою людина підходить до пояснення й оцінки людських стосунків; «охоронець совісті людини, спонукач моральної, непохитної, духов-ної стійкості, ідейної мужності» [5]. Як бачимо, сутність добра «вплетено» в безпосередню діяль-ність людини в суспільстві, воно розуміється як засіб і зброя в боротьбі людини за торжество справедливості, як діяльність, праця, воля у не-примиренності насамперед до зла [1]. Зробимо спробу виявити та розглянути, як розкрито основні поняття педагогіки добра В. О. Сухомлинського у діяльності відомої німець-кої дослідниці його творчості Еріки Гартманн. Так, в 2003 році було опубліковано результа-ти дослідження Е. Гартманн (Tierliebe. DieVer-nunftderKinder = Любов до тварин. Пізнавальне дорослішання дітей на основі 17-ти інтерв’ю з дітьми) (переклад автора статті – Н. К.) [8]. На думку дослідниці, яка аргументована ре-зультатами проведеного анкетування дітей віком від 5-ти до 15-ти років, жорстоке поводження з домашніми тваринами впливає на виникнення і закріплення такої негативної риси характеру як жорстокість, на якість процесу соціалізації дити-ни. Психологічні травми, отримані дітьми внаслі-док жорстокого поводження з тваринами (мається на увазі всі форми прояву цієї риси – роз-ведення і «забиття» свійської худоби і т. п.), обу-мовлюють подальше життя дитини. На думку ав-торки, любов до тварин у дітей носить підсвідо-мий, інтуїтивний характер, що має глибокі мо-ральні підвалини. Дилема відносин в родині, яка виникає і формує першу психологічну травматич-ну ситуацію, в якій існування домашнього улюб-ленця (в основному, це свійські тварини) зале-жить від практичних міркувань дорослих. Який результат можна передбачити у подальшій соціа-лізації дитини при такому відношенні до тварин?  Авторка обґрунтовує тезу про взаємозв’язок травматичного досвіду дитини після пережитого нею стресового стану після вбивства домашніх тварин з ідентифікацією себе як суб’єкта насилля жертви або жертви. В обох випадках цей стан стає одним із етапів прихованого почуття провини дитини. Адже і в школі, і в інших осередках соціа-лізації споживання їжі тваринного походження сприймається як данність, де нівелюється почут-тя провини за те, що ти їси [8]. Сподівання авторки на те, що модель нової педагогічних відносин ґрунтуватиметься на заса-дах вільного волевиявлення дитини, прояву емо-ційного співпереживання, особливо до тварин, – 

детерміновано такими чинниками: альтруїстич-ною відданістю і любов’ю до тварин, що наповнює життя дитини повноцінним та багатогранним  змістом.  Знайомлячись зі змістом книги і читаючи рецензію С. Бітц, яка, як і авторка книги, є членом громадської спілки захисту тварин, стверджуєть-ся теза: дітям властива вроджена турбота і любов до тварин, що обов’язково повинно враховува-тись у педагогічній діяльності [6]. Звичайно, перелік основних віх біографії Еріки Гартманн 2003–2010 рр., не можна продовжувати лише на основі рецензій на її праці означуваного періоду. Нам конче потрібно окреслити весь діапа-зон (в усякому разі спробувати це зробити) діяль-ності Е. Гартманн упродовж зазначених років. Так, найбільш значимими суспільними подія-ми життя німецької дослідниці можна вважати участь в роботі Міжнародного вегетаріанського товариства (International Vegetarian Union) (IVU), зокрема в 38-му конгресі цієї організації, що про-ходила в Дрездені (27–03.08.2008 р.) [8]. Досить характерним і вагомим результатом участі в цьому відомому на зарубіжних теренах об’єднанні стала її доповідь в рамках означеного заходу: «Symptomatik derpsy chis chen Folgendes Fleischkonsum = Симптоматика психічних наслід-ків споживання м’яса. Текст доповіді, на жаль, не можливо проаналізувати, так як матеріали фору-му викладено в графічному форматі з переліком лише тематики доповідей [10]. Ще одним, на наш погляд, суттєвим етапом в біографії дослідниці є участь в діяльності німець-ко-болгарської спілки охорони безпритульних тварин. Головним чинником виникнення людяно-сті в дитини вона беззастережно визнає необхід-ність нових відносин людей і тварин [10]. Вивчаючи праці Еріки Гартманн, мимоволі вибудовуєш основні конструкти, в змісті яких сфокусовано основні поняття її подальшої дослід-ницької траєкторії, котру можна розглядати в єдності та подальшому розвитку концепції «Терапія за допомогою тварин», засновником якої став Борис Левінсон, послідовниками та продов-жувачами цієї справи в Німеччині можна назвати Магнуса Швантьє і Гюнтера Штольценберга [9; 11]. Акцентуючи увагу на цих особистостях, які внесли вагомий вклад в становлення концепту-ального, організаційного та медійного забезпе-чення діяльності об’єднань захисників прав тва-рин середини 20-х років минулого століття і які стояли у витоків руху захисту і порятунку домаш-ніх тварин, можемо стверджувати, щоїхні праці досить добре відомі Еріці Гартманн. Зокрема, в статті, опублікованій в журналі «Шлях освіти» в 
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НАТАЛІЯ КРОПОЧЕВА · Еріка Гартманн – дослідник діяльності В. О. Сухомлинського в Німеччині:  ідеї педагогіки добра в діяльності дослідниці 2003–2010 рр. 2010 р., викладено систему аргументації, заснова-ній на працях зазначених вище дослідників. Таким чином, узагальнюючи викладені вище відомості про професійні й дослідницькі орієнти-ри в діяльності відомої німецької дослідниці, слід зазначити, що саме поняття «любов до тварин» в її розумінні об’єднує наступні елементи: емотив-ний,естетичний та діяльнісний. Виділяючи елеме-нтну структуру, ми намагаємося увійти в тонку сферу відносин людини і «братів наших менших», певну ілюзорність і слабкість зв’язку яких набуває дедалі все більш відстороненого і прагматичного характеру. За звичним для нас змістом поняття «любов до тварин» приховано глибинні психологі-чні та соціальні пласти смислів, кожному з яких відповідають наукові узагальнення, що зроблено на основі соціальної, педагогічної практики, нау-кових розвідок українських та німецьких фахівців. 

Особлива цінність різносторонньої діяльності відомої німецької дослідниці діяльності Василя Олександровича Сухомлинського полягає в до-триманні і продовженні тих традицій, які закладе-ні в педагогічній спадщині великого гуманіста, а саме: продовження вивчення його спадщини в новому цивілізаційному вимірі, який поєднує і теоретичні здобутки, започаткування такого на-пряму як філософія ненасильства, що продукує нові концепції захисту прав тварин; альтернатив-ного (рослинного) способу харчування як базово-го постулату буття особистості. Отже, подальша діяльність Еріки Гартманн, особливо в 2003–2010 рр., проводилась в рамках гуманістичної парадигми, в основі якої концепт «любов до тварин» визнано стрижневим понят-тям її морально-етичної концепції. 
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Наталия Кропочева. Ерика Гартманн – исследователь деятельности В. А. Сухомлинского в 

Германии: идеи педагогики Добра в деятельностиі тсследователя 2003–2010 гг. 
С учетом обзора публикаций Э. Гартманн 2003–2010 гг., направленных на поиски новых путей взаи-

модействия и «нового» отношения человека к природе и фауне, сформулированы основные взгляды ав-
тора на место человека в мире.Выявлены основные элементы системы ценностей в отношениях детей 
и животных.Обоснована зависимость возникновения жестокости и влияния ее на процесс социализации 
ребенка. На основании изложенных сведений о деятельности Э. Гартманн констатировано, что само 
понятие «любовь к животным» в ее понимании объединяет следующие элементы: эмотивний, эстети-
ческий и деятельностный, что в теоретическом смысле определенным образом структурирует орга-
низационную, содержательную направленность деятельности общественных организаций защиты 
бездомных животных в Германии. 

Ключевые  слова :  Эрика Гартманн, социализация ребенка, любовь к животным. 
 
Nataliia Kropocheva. Erica Hartmann – Researcher of V.O. Sukhomlynskyi's work in Germany: 

ideas of pedagogy of good in the research activity of 2003–2010 
Taking into account the review of publications E. Gartmann in 2003–2010 aimed at finding new ways of in-

teraction and the new relation of the person to the nature and fauna the main opinion of her author to the place 
of the person in the world is formulated and stated, basic elements of a system of values are revealed; the depend-
ence of emergence of cruelty and its influence on process of socialization of the child is proved. On the basis of the 
stated data on activity E. Gartmann, it is noted that the concept "love to animals" of her understanding unites the 
following elements: emotivny, esthetic and activity that in theoretical sense definitely structures organizational, 
substantial orientation of activity of public organizations of protection of homeless animals in Germany. 

Keywords :  Erika Gartmann, socialization of the child, love to animals, pedagogy of good, socialization of 
the child.  


