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АКТУАЛЬНА ТЕМА
Мова і національна гідність
У травні цього року в Запорізькому
обласному інституті післядипломної педагогічної освіти відбувалася Всеукраїнська науково-методична конференція “Мова як чинник формування громадянина”. Атмосфера,
що панувала, зокрема, на пленарному засіданні конференції, порушила цілу гаму думок
і почувань, якими хочеться поділитися з
читачами освітянського часопису. Президія і
зал виразно контрастували. Тон задавали
депутати-реґіонали. І домінантою в їхніх
виступах була поліетнічність України та
захист російськомовного населення від…
української мови. Але з реакції залу (шум,
подив, репліки) на організований офіціоз
було видно, що люди розрізняють справжні
проблеми в сучасній мовній ситуації від
надуманих, фальшивих.
Мовне питання в Україні на сучасному
етапі, як відомо, виходить далеко за межі суто
лінгвістичної сфери. От саме тоді, у травневі
дні 2008 року, телеканал “Інтер” оприлюднював результати всенародного голосування, під
час якого ми мали назвати найвидатніших
українців. Було зачитано сотню імен у
почерговому порядку – залежно від кількости* набраних голосів, названо і першу
десятку, до якої, слава Богу, ввійшли
Т. Шевченко, С. Бандера, І. Франко, Леся
Українка, Г. Сковорода, Я. Мудрий, Б. Хмельницький. Але в межах першої десятки названо і
таких осіб, які самі ніколи не вважали себе
українцями й не розмовляли по-українськи.
Натомість численні знакові постаті, які
прославили українську націю в науковій галузі,
культурі, літературі тощо, не ввійшли до
першої десятки, деякі – навіть до першої сотні.
Цей факт як лакмусовий папірець значною
мірою відбиває ступінь нашої національної
свідомости, рівень ерудиції в галузі рідної
культури, історії, зрештою наявність або
відсутність національної гордости за великих
людей українського народу.
Чи багато маємо випускників середніх і
вищих навчальних закладів, які знають, хто
такий Юрій Дрогобич, Іван Мазепа, Пилип
Орлик, Максим Березовський, Дмитро Борт*

На прохання автора зберігаємо особливості правопису.

Захарків Олександра

нянський, Михайло Остроградський, Олександр
Архипенко, Лесь Курбас, Михайло Бойчук, Іван
Пулюй, Іван Горбачевський, Борис Грабовський, Ігор Сікорський, Володимир Кубійович,
Іван Фещенко-Чопівський, Михайло ТуганБарановський, Андрей Шептицький, Микола
Лисенко, Соломія Крушельницька, Борис Гмиря, Євген Маланюк, Богдан-Ігор Антонич,
Юрій Липа, Олег Ольжич, Олена Теліга, Роман Шухевич? Деякі з цих і багато інших
славетних українців, на жаль, більше відомі
за межами нашого краю, ніж у себе вдома.
Певна річ, українська молодь володіє сякоютакою інформацією про те, що є в навчальних
програмах.
Прикро, але факт: сьогодні школа не дає
дітям належного обсягу знань про наших
геніяльних учених, національних героїв, про
найвидатніших українських митців, не дає
бодай мізерної інформації про унікальне
українське декоративне та ужиткове народне
мистецтво, що могло б, без сумніву, посіяти в
юних душах зерна національної гордости за
свій народ. Молодь (у своїй більшости) не
співає народних пісень, не знає прекрасних
українських романсів, ні творів сучасної
української естради. Скрізь, особливо на
телебаченні, її фактично силоміць годують
російською попсою. А добірне поетичне
слово рідною мовою, та ще в талановитому
музичному оформленні – то велика сила.
Пригадую, у свої юні роки слухала радіопередачу “Улюблені пісні Шевченка”. Одна з
них справила особливе враження – “Ой зійди,
зійди ти, зіронько та й вечірняя”. Народна
пісня високого зразка. Довершена гармонія
тексту й мелодії. Я тоді записала її на ноти і
досі пам’ятаю.
Зважте: це були радянські часи. Тепер такі
передачі можна почути хіба що на каналі
національного відродження радіо “Культура”.
Пропонована Вашій увазі стаття містить
роздуми над мовною ситуацією в Україні ось
у яких аспектах.
Сподіваюся, шановні читачі-освітяни погодяться зі мною, коли скажу, що громадянин
України (не важить, якого він етнічного походження, а українського – і поготів) не може
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вважатися повноцінним громадянином, якщо
його не турбують проблеми сучасної мовної
ситуації: статус української мови в нашій
державі, умови її функціонування, ставлення
громадян до української мови як єдиної
державної, рівень індивідуальної мовленнєвої
культури, якість сучасного українського
мовлення в засобах масової інформації тощо.
Причини вищеназваних проблем своїм корінням сягають, передусім, часів бездержавности українського народу, періоду, коли
Україна була розшматована кордонами чужих
держав, коли була неволя – одна не легша за
другу. В Галичині австро-угорська чи польська влада – попри всіляке несприяння, цензуру – все ж намагалася, скажемо так, загравати з націоналами, допускала, наприклад,
діяльність НТШ, Просвіти, молодіжних українських національно-патріотичних, спортивнокультурних організацій, допускала діяльність
Церкви, яка мала українське національне
обличчя. На підросійській же частині України
за царату емсько-валуєвські зашморги душили українську мову азійськими методами, а
Церква там була завжди на службі владних
структур і допомагала можновладцям нищити
українство, російщити наш нарід. І навіть за
таких умов українське слово оживало – то
іскристим сміхом Енея, то вулканічним голосом Шевченкового “Кобзаря”, то сплеском
живої народної мови в “Русалці Дністровій”,
то дивовижними акордами геніяльної Лесиної
драматургії, то високопатріотичними нотами
у творчості Нечуя-Левицького, Руданського,
інших діячів нашої культури. Царизмові не
вдалося вбити українського духу, закодованого в національній мові.
Радянська імперія, що була достойною
продовжувачкою політики царської імперії
стосовно української мови, врахувала недопрацювання своєї попередниці і змінила тактику. Законів про заборону не було – натомість почалася добре спланована фарисейська
політика прихованої, але методичної асиміляції, може, й непомітна для простої нелукавої
людини. Починаючи від 30-х років ХХ ст.
витончено-підступні методи російщення
руйнують саму структуру української мови,
цілеспрямовано нівелюючи її питому природу, і водночас призводять до головної
кінцевої мети – витворюють патологічну
болячку на українському національному
організмові – відступництво, яничарство.
Як наслідок тривалої, впертої і послідовної
політики насильницького російщення маємо
4

нині – уже в самостійній Українській державі
– прикре явище самоасиміляції, добровільне
зречення, масове відчуження від власного
етнокультурного поля. Наше суспільство
втратило природні реакції самозахисту, які
мали б спрацьовувати на рівні колективного
інстинкту у випадках, коли чужа мова
загрожує існуванню своєї, – розмірковує
Лариса Масенко [1, с. 20].
Асимільовані українці самоідентифікуються як “русскоязичноє насєлєніє” – не росіяни і
не українці, своєрідні мутанти, чиї діти
позбавлені можливости пишатися своїм походженням, їм невідоме почуття національної
гідности, яке властиве представникам будьякої нації, що має самоповагу. Вони, щоправда, заслуговують не на осуд, а радше, на співчуття, як жертви тривалої політики російщення.
Про це треба говорити, слушно зазначає
літературознавець Інна Приходько, – “про
викорінювання всього українського, формування обрусілих покручів, які спершу соромляться, далі зрікаються всього свого, а потім
ще й агресивно воюють з ним” [2, с. 48].
Безперечно, треба писати, говорити, розтлумачувати. Але, мабуть, голосніше, виразніше,
радикальніше.
Тему патріотизму, національної гідности в
контексті ставлення до рідної мови глибоко і
всебічно висвітлено в українській літературі –
як науковій, публіцистичній, так і художній.
Легко навести перелік численних авторів, які
впродовж останніх десятиріч присвячували
цій темі свої праці. А хто їх читає? Переважно ті, кого не треба навертати до свого.
Дошкульні докори Віктора Баранова чи
Богдана Стельмаха, Євгена Дударя чи Володимира Шовкошитного, щемливі слова блаженної пам’яти Дмитра Білоуса чи Анатолія
Погрібного, адресовані українцям, які зреклися роду, схожі на зерна, що падають на
кам’янистий ґрунт і не можуть прорости, бо
національна хвороба безпам’ятства і самозневаги набула катастрофічних форм.
Коли заходить мова про те, скільки часу
потрібно на відновлення завмерлих клітин
українського національного організму, багато
хто згадує т. зв. закон клубка: мовляв, скільки
часу треба, щоб намотати, стільки ж треба,
щоб його розмотати. Але якщо замислимось,
відколи все це почалося, то хочеться
придумати щось оптимістичніше.
Пригадуєте – часи Петра І: 1720 рік – указ
царя стосується заборони книгодрукування
українською мовою та вилучення українських
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книжок із церковного вжитку; 1763 рік –
Катерина ІІ своїм указом забороняє викладання українською мовою в Києво-Могилянській
академії (а це ж один із перших вищих
навчальних закладів Європи, і, безперечно,
такий авторитетний осередок української
національної освіти, культури і національного
духу загалом був як сіль в оці правлячим
колам Росії); 1769 року синод Російської
Православної Церкви забороняє друкувати і
використовувати… українські букварі (!);
1775 рік – зі знищенням Запорізької Січі зліквідовано й українські школи при полкових
канцеляріях; 1862 року закрито недільні
українські школи для дорослих; 1863 рік –
Валуєвський циркуляр, у якому цинічно
проголошувано, що “никакого особенного
малороссийского языка не было, нет и быть
не может”; 1864 рік – циркуляр уже в дії: усі
початкові школи підросійської частини
України переведено на російськомовний
режим; 1876 рік – Емський указ Олександра ІІ
про заборону української мови (це був
фактично смертельний вирок українській
мові); 1884 рік – указ про заборону українських театральних вистав; 1888 рік – указ
Олександра ІІІ про заборону вживання
української мови в офіційних установах та
хрещення українськими іменами; 1892 року
заборонено переклади творів з російської
мови українською; 1894 рік – заборона ввезення до Російської імперії українських книг
із-за кордону; 1895 року заборонено видання
українських книжок для дітей; від 1903 року
(відкриття пам’ятника І. Котляревському)
заборонено публічні виступи українською
мовою; 1914 рік – указ Миколи ІІ про заборону української преси…
Вдумаймося в тексти, наведені після
названих дат: чого саме стосувалися ті заборони, яких саме сфер функціонування української мови торкалися вони? Букварі, книжки
для дітей, мовний режим у навчальних
закладах різного типу, церковна діяльність,
театральна діяльність, перекладацька сфера,
книгодрукування, преса, навіть усні публічні
виступи. Усе продумано, усе передбачено,
аби звести нанівець мову багатомільйонного
народу, одну з найбагатших і наймилозвучніших мов у світі.
Одначе всі ці диявольські зусилля були б
марними, якби не одна дуже суттєва деталь –
фальсифікація історії, витончена, рафінована
вигадка про “вєлікорусскій язик” і “малороссійскоє наречіє”. Не так просто позбавити

національної гідности гордий народ, який
знає свою історію, пишається власною
культурою, мовою. “Раби – це нація, котра не
має слова, тому й не може захистить себе”, –
гостро, але влучно і справедливо сказала
Оксана Пахльовська.
Чому ж саме українську націю задумали
перетворити на німого раба московські завойовники? Адже в царській Росії було багато інших
мов. Чому таку пильну, прискіпливу увагу
виявляли саме до мови української?
Перш, ніж відповідати на це запитання,
вважаємо за доцільне спочатку з’ясувати
навідне: теперішні учні та студенти, без
сумніву, чули про архаїчне словосполучення
руська мова і, тим паче, знають сучасне
словосполучення русский язык, але чи кожен
з них зуміє пояснити причину такої
співзвучности у різних за значенням словах –
руський і русский?
Відповідь на це запитання ще у ХVIII ст.
дав автор славнозвісної Історії русів, розтлумачивши своїм сучасникам та й нам з вами,
що у нас, українців-русичів, наше ім’я вкрадено: наш етнонім привласнили собі північно-східні сусіди – московити.
Позаяк українська мова – одна з найдавніших мов світу, – сягає своїми витоками глибини століть далеко до народження Ісуса
Христа, оскільки цією мовою у її писемному,
книжному варіянті створено такі шедеври, як
Слово про Ігорів похід, Повість врем’яних
літ, Київський літопис, Галицько-Волинський
літопис та інші, а в усному варіянті цією
мовою складено неоціненні зразки фольклору
ще в язичеські, дохристиянські часи, – то
завойовникам-колонізаторам кортіло заволодіти таким скарбом.
Намір Петра І був виразний: не тільки
загарбати наші землі, а й привласнити нашу
культуру, історію, історію нашої прадавньої
мови.
Реформувавши
своє
князівство
(Московское государство) в імперію, він
надав їй, новоствореній імперії, украдене у
нас ім’я, тільки в дещо видозміненій на
візантійський кшталт фонетичній структурі –
Росія (так греки називали наших предків –
росами). Саме тому українську мову впродовж віків московська імперія не визнавала за
окрему мову, називаючи її наріччям,
діялектом російської.
Наша учнівська і студентська молодь має
знати, що роси, руси, русичі, русини, рутенці
– це історичні назви українців.
Незважаючи на аргументовані висновки
5
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об’єктивних учених як українського, так і
неукраїнського походження (О. Потебня,
С. Смаль-Стоцький, І. Огієнко, В. Сімович,
О. Шахматов та ін.) про глибинну історію
саме української народної уснорозмовної
мови, радянська історіографія запопадливо
підкидала нас до т. зв. спільної колиски, з
якої багато хто з учених мужів та політичних
діячів досі ніяк не виборсається. Та ж не було
ніякої спільносхіднослов’янської народности
за княжої доби. Руська держава не була моноетнічною єдністю. Кожен східнослов’янський етнос має свою історію та історію своєї
мови. Мова наших предків давнього періоду
функціонувала як уснорозмовна ще до появи
письма, а згодом – уже в двох формах: усній і
писемній, які помітно відрізнялися одна від
одної. Над писемною українською мовою
давнього періоду, яку ми традиційно називаємо давньоруською, тяжіла сильна книжна
традиція, відповідно до якої для високого
стилю використовувано численні церковнослов’янізми. Але жива розмовна стихія, т. зв.
мова проста, все одно пробивала собі дорогу
до високих стилів літературної мови тих
часів, і вже в найдавніших писемних пам’ятках княжої доби зафіксовано стільки специфічно українських мовних фактів, що видумана спільна колиска, трансформована у
хворобливій уяві нинішніх антиукраїнських
сил як триєдиная Русь, не витримує жодної
критики, розсипаючись під вагою наукових
аргументів.
На жаль, від 1991 року і дотепер на
високих щаблях української влади майже
нічого не зроблено для спростування фальсифікацій, для прозріння дезорієнтованих жертв
російщення, які, повіривши облудній політиці
про неперспективність української мови,
втратили національну гідність, зреклися рідної мови і мову колишнього колонізатора
прийняли за свою.
“Завойовникам завжди мало хліба і м’яса...
– минущого й майбутнього: вони посягають
на вічне – на дух народу, на його слово.
Здійснюється це як грубою силою, так і
витонченим, підступним яничарством.
Результат? Він один і той самий: приручення, уяничарення народу...
Скинути з плечей і віддати останню
сорочку – ще залишитися живим, а скинути
сорочку духу – віддати свою душу, самознищитись” [3].
Надто довго наш народ перебуває в полоні
неправди, кривди, ілюзій. Тож закон вищезга6

дуваного клубка з його хронологічними паралелями – не для нас.
Це і так велике чудо Господнє, що
дарована українцям мова – попри царські цинічні заборони й радянські витончено-облудні
методи руйнації – вижила, живе і ще й нині
не перестає дивувати й захоплювати своїм
багатством та красою навіть чужинців, які
нею цікавляться. Але зважмо: йдеться про
м о в у – безперечно, не про мовлення.
Недавно вийшла друком чудова, змістовна
книга львівської колеги Ірини Фаріон під
назвою “Мова – краса і сила” [3]. Мимоволі
навіяла вона асоціяції з сильною, життєздатною і прекрасною рослиною, що пробивається крізь асфальт. Подумаймо разом, що і як
робити, щоб ця найчарівніша квітка не
опинилася під важким брудним чоботом. Не
треба ворогів – самі топчемо її, святу.
Саме такі думки снувалися в голові під час
згадуваної конференції, що відбувалася в
Запоріжжі. Не давали вони спокою і в дорозі
до Львова.
РОЗДУМИ У ВАГОНІ
(Потяг “Запоріжжя – Львів”)
В дорогу їду чи додому
вертаюся – милують зір
однаково при небі голубому
верба, тополя, осокір...
З вікна простори неозорі
так само милі над Дніпром,
як смерекові коридори,
з дитинства звичні, – над Дністром.
Однаково. Чому ж на серце
незрима сила наляга?..
Ні, не елегія, не скерцо –
щемлива музика-туга.
Нестерпно з нею наодинці:
в ній дисонанс, фальшивий тон –
російськомовні українці
цей парадокс-оксиморон.
Живуть з позиченим язиком –
до мови рідної німі.
Скарби духовні спередвіку
для них заперті у тюрмі.
Як роздобуть братам євшану,
щоб відступила німота, –
того, що гоїть кривду-рану,
самоповагу поверта.
Як залюбити в рідну мову?
Вона, як мати серед зим,
чекає вірно знову й знову,
щоб повернувся блудний син.
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Кохані сестри, браття любі!
Смачніший вам чужинський хліб?
Невірність наша і байдужість
зведуть святую матір в гріб.
Сталінсько-брежнєвські методи “зближення і злиття”, облудна теорія “двомовности”,
яка завжди була підступним троянським конем, не одному притупили національну гідність.
Якщо ж торкнутися аспекту проблеми –
ставлення до державної мови з боку громадян
неукраїнського походження, то він передбачає як мінімум володіння цією мовою. А
вивчити мову можна лише за умови бажання
або ж усвідомлення гострої потреби. Якщо
інтелігентний, культурний громадянин України неукраїнського походження думає не
тільки про свої права, але й про обов’язки, то
він, залишаючись вірним рідній мові у
приватній сфері, усвідомлює потребу опанувати державну мову і використовувати її
скрізь в офіційній сфері. Для тих же, хто такої
внутрішньої потреби не здатен відчувати,
потрібний закон. Тільки закон про державність української мови, обов’язковий для всіх
громадян України, створить п о т р е б у
шанобливо ставитися до цієї мови.
Чому українець, який тривалий час живе в
Італії, Польщі, Росії чи Франції, мусить знати
мову країни і поза межами своєї домівки
розмовляє цією мовою? Дивне запитання, чи
не так? Та це ж випливає зі здорового глузду.
Мова держави – це і її кордон: в’їжджаєш
на територію, приміром, Німеччини – і за мовою дізнаєшся, де ти перебуваєш; перетнеш
кордон – і чуєш уже іншу мову. Натяк зрозумілий? То в чому ж “унікальність” України?
Коли я працювала в Національному університеті “Львівська політехніка”, був у мене
студент-африканець, який, обравши курс
“Українська мова як чужоземна”, з власної
волі відвідував ще й курс “Культура українського ділового мовлення” разом зі студентамиукраїнцями. Якось після канікул зустрілись
ми в коридорі, питаю: – Як справи? – каже: –
Був у Донецьку. – І які враження? – запитую.
– Та я там єдиний говорив по-українськи.
Мені пояснювали, що українською розмовляють тільки бандерівці... – Ну тоді вважайте,
що бачите перед собою чорношкірого
бандерівця, – відповів юнак.
Мій колишній студент міг вибрати курс
“Російська мова як чужоземна”, як це робили
інші, але ж він приїхав на 5 років не до Росії,
а до України і йому було цікаво ознайомитися

з нашою культурою, пізнати історію, вивчити
мову. Логічно, нормально. Але, погодьтеся,
така нормальність наразі в Україні – рідкісне
явище. Серед нас живуть (не тимчасово!)
численні особи, які, очевидно, не доросли до
рівня свідомості вищезгаданого чужоземця.
Навіть із трибуни парламенту антиукраїнські сили дозволяють собі послуговуватися
мовою сусідньої держави і цим ігнорувати
українську мову, одверто демонструючи зневагу до неї (а можливо, власну інтелектуальну недолугість, яка обмежує розумові потенції до єдиної мови).
Але чому в Литві чи в Естонії інакше? Бо
там люди мають національну гідність, тому й
викликають повагу до себе з боку громадян
російського походження. Без сумніву, ставлення громадян України неукраїнського
походження до нашої мови значною мірою
залежить від того, наскільки міцним є
національний хребет титульної нації.
Що ж до зросійщених українців, яким ще
радянська система зламала національні
хребти, варто лише поспівчувати, а от їхні
нащадки потребують допомоги, щоб навернення до рідномовних джерел принесло
радісне полегшення, перетворило їх на
повноцінних громадян своєї держави, щоб не
довелося пережити стану запізнілого каяття,
яке добре передав В. Шовкошитний у вірші
“Я украинец”.
На наш погляд, не тільки зречення рідної
мови, й недбале ставлення до культури
індивідуального мовлення слід кваліфікувати
як нехлюйство і байдужість. Мавпування
російської граматичної структури (тотальна
відмова від кличного відмінка в усному
українському мовленні), вживання зайдсуржикізмів тоже, вроді, люби́й та ін. (коли у
своїй мові – такий великий вибір синонімічних варіянтів) – хіба це не є жалюгідна
безхребетність? А одверті матюки, лихослів’я
та блідо завуальовані вульгаризми у вигляді
т. зв. евфемізмів? Поширене в наш час
фіґойолкобліноязичіє – це страшна пошесть,
яка захоплює щораз більші верстви населення
незалежно від реґіону, віку, освіти і посади
тих горе-мовців. Цій пошесті треба запобігати
величезною працею, до якої ми ще й не
бралися до ладу.
Добірна, зразкова українська мова, яка має
стати модною, престижною, – наразі скидається на фантастичну мрію. А для того,
щоб це не була фата морґана, потрібні
колосальні зусилля всього суспільства.
7
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Навіть мовлення деяких дикторів, журналістів, інших публічних осіб найвищого
рівня, м’яко кажучи, далеке від ідеалу, то що
вже говорити про люд посполитий? Надія,
певно, тільки на тих майбутніх громадян
України, яким тепер 5–10 років. Поки владні
структури вестимуть політику невтручання у
мовні процеси або ж одверту й нахабну
антиукраїнську політику, відповідальність
падає на національно свідому інтелігенцію,
передовсім на освітян. Мова потребує порятунку. Позиція “не тратьмо, куме, сили –
спускаймося на дно” нам не пасує. Починаймо з себе – сім’я, садочок, школа, громадські організації, позашкільні дитячі
заклади...
Дитина, яка чує лагідну материнську
колискову, яка вихована на казках, віршах і
піснях рідного народу, згодом пізнаватиме
ширші горизонти, але дивитиметься на світ
українськими очима.
На одному з дитячих ранків довелося почути виступ-діалог шестирічної дівчинки і
ледь молодшого хлопчика – вірш під назвою
“Октолог “Вірую” української дитини”, автором якого є Остап Хомицький:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Хто ти, хлопчику маленький?
Українець молоденький.
У якій живеш країні?
В незалежній Україні.
Який герб в твоїй державі?
Тризуб золотий у славі.
Що для тебе Україна?
Моя рідна батьківщина.
Як здобута її воля?
В боях лютих серед поля.
Хто боровся за Вкраїну?
Весь народ в лиху годину.
Чи ти любиш Україну?
Люблю її до загину.
У що віриш, дитя миле?
В Бога й велич України.

І подумалося: якщо б концепція великого
педагога Григорія Ващенка “Бог і Україна”
була наскрізною ідеєю сучасної школи, багатьох проблем, напевно, можна б уникнути.
Дитина, вихована на засадах християнської моралі та в патріотичному дусі, не зможе
брутально лаятись, ба й не дозволить собі
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піддаватися стадному інстинктові, як це
роблять численні молоді особи, що розсипають навсібіч слівця на кшталт тіпа-карочєблін і взагалі, навіть не соромлячись, прилюдно демонструють власне мовленнєве
безкультур’я, бездуховність та сумнівні інтелектуальні потенції.
Мовне лінивство нічим виправдати. Суржик бере вже верх над нормальною мовою.
Знебарвлення, спрощення, примітивне калькування російських лексичних, граматичних і
навіть фонетичних структур – ось тенденції
сучасного українського мовлення. Однією з
причин цієї недуги також, на наш погляд, є
брак національної гідности. Кожному публічному мовцеві – педагогам, політикам, журналістам, священикам – треба працювати над
індивідуальним мовленням, щоб було воно
добірним, повнокровним. Бо ж наша молодь
фактично не має зразка.
Зневажена, покалічена, вона – мова народу
нашого – все ж таки живе. Живе і не втрачає
надії, що ми виявимося гідними її – величавої, потужної, багатої, милозвучної.
Надто багато ворогів вона має. Та
найприкріше те, що рідні діти зрікаються,
цураються мови свого роду.
Трагічна мово!
Вже тобі труну
Не тільки вороги, а й діти власні тешуть.
Безсмертна мово! Ти смієшся гірко.
Ти ж в тій труні й не вмістишся, до речі.
Вони ж дурні, вони ж знімали мірку
З твоїх принижень – не з твоєї величі!
(Ліна Костенко)
Повірмо ж і ми в незнищенну силу величної мови. Але водночас не забуваймо про
завзяту працю, щоб оживала й процвітала наша мовна нива – для нас і багатьох майбутніх
поколінь.
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НАУКА – ШКОЛІ
“Невгнутий лицар українського слова…”

Приходько Інна

“Україно, Україно, моя рідна мати, чи ще
довго над тобою будуть панувати?”
Степан Руданський
Шостого січня 2009 р. минуло 175 років з
дня народження Степана Руданського. Широкому читачеві тривалий час нав’язували
уявлення про цього поета лише як про
гумориста, а ще – сентиментального лірика.
Мало що змінилося й тепер. Проте його слово
сповнене гніву за нашу зневажену націю в
московському ярмі. Зі своїм болем за неї поет
і нині серед нас.
Зазнавши сповна безпрецедентного насильницького зросійщування українців, Руданський сформувався як патріот і залишив
нащадкам свою багатобарвну творчість –
велике оскарження політики колонізатора.
Драматична особиста доля поета. Був він з
тих шістдесятників ХІХ ст., про яких писав
С. Єфремов як про бідолашне покоління, що
не мало куди прихилитися, не знаходило
твердого ґрунту. Гурток з “основ’ян” (від
журналу “Основа” – І.П.) – Руданський,
Свидницький, Кузьменко, Кулик, Олельнович
та ін. – всі вони “не пережили критичного
часу й вигибли протягом одного-двох десятиліть дочиста, всі вони в житті бідували,
борсалися, кидалися то в один, то в другий
бік, спивалися і сходили один по одному в
незнану могилу” [1, с. 5]. Ім’я Руданського – в
мартиролозі тих українських митців, хто не
дожив і до сорока років, це був “український
поет із справжнім талантом”, але пропав –
“непотрібний”, “самотній” [1, с. 7]. Складна й
історія друку його творів. За життя (Руданський помер 1873 р.) було опубліковано лише
окремі вірші у петербурзькій “Основі”,
тижневику
“Русский
мир”,
календарі
“Львов’янин”. Першим видавцем книжечки з
28 співомовок (1880) була Олена Пчілка (під
ще одним псевдо “Н-й Г-к Волинський” –
тобто “Невеличкий гурток Волинський”).
Далі завдяки Агатангелу Кримському, Іванові
Франку, Василю Лукичу (справжнє ім’я –
Володимир Левицький) та ін. твори Руданського з’являлися на сторінках галицької
періодики (“Зоря”, “Ватра”). Зібрати розпорошену спадщину було нелегко. Влучно висло-

вився про це професор Львівського університету, автор багатотомної історії української
літератури Омелян Огоновський: “Порвалось
цінне намисто і порозсипувались дорогі
жемчуги: деякі найшлися зараз і збереглись
од загибелі, інші ж покотились геть далеко…”
[4, с. 329]. Зусиллями найретельнішого упорядника творів Руданського А. Кримського, а
також українського бібліографа М. Комарова
вийшов друком семитомник поета (упродовж
1895–1903 рр.). До впорядкування VІ та VІІ
томів був причетний І. Франко. Це видання
було повторене в 1908–1912 рр., а потім його
ще раз здійснила львівська “Просвіта” (1912–
1914 рр.). Відтоді твори Руданського друкувалися досить часто, але все як “вибране”. До
найповнішого за часів більшовицької окупації
України видання спадщини поета у трьох
томах (1972–1973) не включено щонайменше
чотири десятки творів різних жанрів. Нарешті, у 2005 р. з’явилося видання: “Степан
Руданський. Усі твори в одному томі” [7], де
знаходимо твори, не друковані після згадуваних львівських видань. Стосовно ж вивчення спадщини, то початок студіям поклав
І. Франко, подавши 1892 р. в “Зорі” статтю
“До студій над Ст. Руданським”, а продовжили
А. Кримський, С. Єфремов, В. Лукич, І. Брик,
В. Герасименко, М. Левченко. У 60-ті роки й
далі – І. Пільгук, М. Сиваченко, Г. Нудьга,
П. Колесник, В. Яременко, Ю. Цеков та ін.
З погляду жанрового творчість С. Руданського різноманітна: балади, ліричні поезії,
поеми, “Байки світовії”, “приказки”, переспіви, переклади зі світової літератури (“Ілліада”, “Енеїда”, “Слово о полку Ігоревім”, “Війна Жаб з Мишами”, “Демон” Лєрмонтова,
частково переспіви Краледворського і Зеленогорського рукописів). Вносив у кожну з тих
жанрових форм багато оригінального, нетрадиційного, свіжого, несподіваного, питомо
українського. Дуже влучно, хай і ненормативно з теоретичного погляду, визначав він ті
форми, уточнюючи, увиразнюючи їх. Це дає
матеріал для зацікавлення учнів питаннями
9
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теорії літератури, зокрема, жанровими різновидами. Те, що пропонує Руданський у
підзаголовках, може бути імпульсом до
роздумів, асоціацій, а врешті – до кращого
запам’ятовування нормативних визначень, що
таке балада, ліричні жанри, поема тощо.
Наприклад, серед ліричних поезій є у нього
“жальки”, “скаржки”, “гадки”, “взбудки”. У
двох перших – інтим, “болі більнії’”, як
висловився сам автор. “Гадки” є своєрідними
медитаціями, роздумами. “Взбудки” – поезії
закличного характеру. Цікаво, що балади поет
іменував “небилицями” (і в тому є свій сенс,
якщо зважити на те, що баладі традиційно
притаманний
напружений
драматичний
сюжет з елементами ірреального, неодмінно
пафосного – це стало канонічними ознаками
балади у світовій літературі). Руданський
поділяв свої “небилиці”-балади на “замогилки” (з демонологічним елементом), “змінки”
(з метаморфозами-перетвореннями: дівчина
чи невістка стала тополею тощо), “звичайки”
(з провідним побутовим елементом, але
незвичайною подією). Разом “небилиць” у
Руданського 12 – створених на фольклорній
основі, історичному матеріалі та переспівах з
інших літератур.
Є у творчості Руданського і зразок
літературної трансформації фольклорного
жанру небилиці (“Вір не вір, а не кажи:
“брешеш”), яку упорядники видань часто
об’єднують зі співомовками-“приказками”.
Тому вчителеві треба мати на увазі, що
авторське жанрове визначення “небилиця”
стосується балади, а не власне відомого у
фольклорі однойменного жанру (на жаль,
мало вивченого дослідниками).
Свою драматичну спробу “Чумак” (можливо, це було лібрето для фольклоризованої
опери) Руданський назвав “дивоспівом”.
“Співами” він називав поеми, “піснями” –
ліричні вірші (з поділом на “жальки”, “скаржки” тощо). Короткі поетичні оброблення
народних анекдотів, те, що нині, з подачі
І. Франка, прийнято називати “співомовками”, сам автор визначав як “приказки” (знову
ж у тому щось є).
Його своєрідні “Байки світовії (лірникові
думи)” – це не просто історія “створення
світу” в народному викладі, не лише обробка
апокрифічних оповідань про початок світу,
велетнів, людей і тварин тощо, а спроба
осмислити народне світобачення, моральноетичні уявлення українців про світ на основі
християнської моралі. І викладено те все у
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поетичній та прозовій формах – саме українською мовою. Руданський-патріот прагнув
своєю інтерпретацією світових біблійних
сюжетів збагатити національний фонд
української літератури. До того ж зроблено це
з певною настановою, що її пояснив автор у
“преслівлі” (передмові) до прозової частини
“Байок...”: “На наше нещастя, наші молодії
паничі, як перший раз заглянуть у школу, уже
начинають забувати і свою мову, і своїх
людей. І то ще добре, як [котрий], скінчивши
школи і натягнувши чужий жупан, занесе з
собою на чужий край кілька рідних пісень, а
то звичайне з них виходить ні родині свічка,
ні Москві огарок” [6, с. 337].
Як бачимо, дуже виразно сказано про
зросійщення молоді в навчальних закладах,
про “чужі жупани” (промовиста алегорія!)
численних канцеляристів, писарів і писарчуків, котрі, сяк-так навчившись “калякать”, з
погордою й ненавистю дивляться на своїхтаки одноплемінців: вони-бо вже вищі, пани...
Гостро реагував на це Руданський, як, до речі,
й Шевченко (згадаймо хоча б його поему
“Сон” у “петербурзькій” її частині чи його
листи до брата, інші твори), та більшість
наших класиків. До слова, чиновник у російській імперії діставав 20% до своєї платні “за
обрусєніє інородцев”.
Таке розмаїття жанрових форм у творчості
Руданського. Загалом же усім своїм творам
він давав назву “співомовки”, тобто “мова
Співи”, або “Музи”, про що писав А. Кримський [2, с. 162]. Додамо: і залишався вірним
античному тлумаченню поняття “поет” –
“співець”.
Ліричних поезій написав С. Руданський 37
(деякі дослідники вважають – 36). Серед них
лірика особисто-любовна та національнопатріотична. В основі першої групи – мотиви
самотності. Тужливі, розпачливі настрої – не
лише через зраджену любов (“Повій, вітре, на
Вкраїну”, “Ти не моя”, “Мене забудь” та ін.),
але й через розрив із батьком, (зросійщеним
попом, який ламав душі не лише своїх
парафіян, а й власних дітей, про що свід-чить
лист С. Руданського до брата Григорія [3,
с. 358-359]), тугу за рідною землею, передчуття власного кінця на чужині (“Сиротина я
безродний”, “До моїх дум”).
Центральним у ліриці Руданського національно-патріотичного плану в більшості його
творів інших жанрів є мотив неволі України.
Автор використовує широкі алегорії на
означення поневоленої, зросійщеної, здемора-
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лізованої, пограбованої чужинцями України.
У Руданського, як і в його сучасників –
українських поетів, простежуємо багатозначні образи-символи. З одного боку – це
“батькове поле”, “могили”, “ниви”, “червона
калина”, “свята земля”. Діяльна національнопросвітня праця патріотів зображена як
“орання плугом з новим череслом і лемешем”, “сіяння ярого зерна” тощо. З іншого
боку, ціла низка алегорій вживається для
змалювання ворожого нищення України,
перетворення її синів на покручів, перевертнів: “чужий жупан”, “насіння нерідне”,
“чорнобиль”, “будяки”, “сухе бадилля” та ін.
У використанні цих образів-символів в
українській ліриці ХІХ ст. склалася певна
традиція (згадаймо в Шевченка – “переліг”,
“сіяти”, “жати”, “орати”...). То був зашифрований вираз української патріотичної ідеї.
Для сучасників Руданського такі алегорії
були достатньо прозорими і зрозумілими, а з
огляду на цензуру вони слугували своєрідним
прикриттям.
Ці особливості поетики Руданського
необхідно враховувати під час вивчення його
творчості. Можна запропонувати різноманітні
форми роботи з поетичними текстами: усно
або письмово пояснити зміст образів-алегорій
у тій чи тій поезії, окремій частині твору (при
цьому є нагода вийти за межі програми й
ширше ознайомити з творчістю Руданського);
відшукати подібні образи в ліриці Шевченка,
Куліша, Старицького, Франка, Самійленка та
ін. (такі прийоми можна використовувати й
надалі, вивчаючи творчість інших українських письменників); написати невеликі
реферати за творчістю Руданського, теми
яких уміщено в кінці цієї статті. Саме через
алегоричний образ-символ можна підвести
учнів до осмислення ідейно-художнього
змісту окремого твору чи всієї мистецької
спадщини письменника або особливостей
образного мислення цілого покоління митців
певної історичної доби.
Твори, з яких постає поет високої національної свідомості, датовано переважно
1857–1860 роками. Це час його навчання у
Петербурзі. Ситуації й форми обираються
найнесподіваніші. Ось мати співає колискову
(“Над колискою”). Вона ніби бачить майбутнє
свого сина – невеселе майбутнє: і як буде він
наймитом, “цілий вік, як той чорний віл, у
ярмі й неволі”, і як збиткуватимуться над
ним, і як забриють йому лоба – заберуть до
війська. Але от що характерне – і тут ври-

вається ота болюча нота, оте пекуче почуття
національної кривди, що ніколи не полишало
Руданського:
Поженуть тебе в чужу сторону,
І зачнуть муштрувати,
І приказ дадуть – мову рідную
На чужую зламати.
І наломишся, і забудеш ти
Свою мову рідненьку,
Спом’янеш не раз не по-рідному
Свою рідную неньку
[6, І, с. 47-48. Підкресл. тут і далі – І. П.].
Саме ці рядки найчастіше обходять
увагою. А тут, як бачимо, недвозначно
сказано про один із шляхів насильницької
денаціоналізації українців – через військо,
через позбавлення рідної мови.
І в пізніше написаному вірші “Наука”
(1860) – все та ж тривога. Цей вірш – про
загрозу стати перевертнем, зректися свого
кореня. Виряджають у науку сина і різні
настанови дають мати й батько. Матері
бажається, аби син жив ліпше, ніж вони з
батьком.
Вона радить своїй дитині “склонити себе,
як билиночку”, аби лиш з панами порівнятися: “В сріблі-золоті Закупаєшся, З полем
батьковим Розпрощаєшся!” [6, І, с. 87].
В останніх словах треба прочитувати,
виходячи з контексту, глибинну ідею: розпрощатися з батьковим полем означає зректися
всього рідного – мови, звичаю, моралі. Протилежне висловлює батько: він проклене
свого сина, якщо той “зігне спиночку”,
простелиться “на рядниночку”. Він бажає
синові “все спізнати”, тобто вивчитись: “В
добрі-розумі Закупаєшся, З полем батьковим
Привітаєшся!” [6, І, с. 88].
Отже, цей образ-рефрен – “батькове поле”
– є змістовим центром поезії, широкою
алегорією. Цьому “полю”, Україні, потрібні
не просто освічені люди, але інтелігентипатріоти, національно свідомі, послідовні,
непохитні, бо гине Україна. Образ її асоціюється в іншій поезії з могилою (“Над
могилою”, перша назва – “Могила”). Та
могила – “в степах, де гриміла козацькая
сила”, тепер же її ніби “зашептала на сон
чарівниця”, поставивши на сторожі “чорнобиль” (теж певний символ з давніх часів, а
для нас тепер уже й зовсім моторошний).
Поезію побудовано як монолог-звернення до
могили-України, через тіло якої “пройшли
тяжкі плуги” і воно “як вуголь, зчорніло”. Ці
фольклорні ремінісценції підсилюють основ11
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ний мотив Руданського: “Споров плуг
тяженький, Задрапало рало, І в рани насіння
Нерідне попало. Запало насіння, Коріння
пускає І силу чужую Без жалю спиває” [6, І,
с. 50-51].
Знову асоціації повернуті до тієї ж ідеї –
коли “нерідне насіння” пускає корінь, народ у
неволі втрачає все. І як апокаліптичне видіння, як тяжке пророцтво, як асоціацію з
“Полин-зорею” можемо сьогодні сприймати
кінцеві рядки: “Чорнобилю много! Подивіться, люди! Но Бог святий знає! Що то за
рік буде... Де була калина, Там нап’ята буда...
На верху могили Чорнобилю груда... І димить
чорнобиль,
Заким запалає.. І “Вічную
пам’ять” Божий птах співає...” [6, І, с. 51].
Авторова думка б’ється, як в тенетах, то
розпачливо, то докірливо, то заклично. Поет
прагне вивести українців зі стану заціпеніння,
апатії, рабської покори. Тоді з’являється
образ волів-биків, які “стали”. І оте “Чого ж
ви стали? Гей, бики!” стає рефреном, алегоричним лейтмотивом поезії “Гей, бики!”
(1859). У першодрукові цього вірша в
журналі “Основа” (1861, № 1) була назва –
“Гей-гей, воли!” Руданський пристрасно
кличе ломити бадилля, валити його “на прах”:
“Нехай не буде того зілля На наших
батьківських полях” [6, І, с. 77].
Гарячковито бачаться йому (маряться у
вогкому, холодному Петрополі) облиті “золотом поля” його “святої землі”: “І все мине, що
гірко було, Настануть дивнії роки... Чого ж ви
стали, мої діти? Пора настала, гей, бики!” [6,
І, с. 77].
Писалося 1859 р., часу непевного,
“розхитаного” у суспільному житті (з ваганнями влади – звільняти чи не звільняти селян
від кріпацтва), з неясними надіями, очікуванням... Була ж якась відлига і для українського руху, короткочасна, як потім виявилось. Комплекс оцих складних настроїв –
суміш гіркоти, сум’яття, слабкої надії, сумний якийсь поклик – все оце сконцентрувалося у поезії “Гей, бики!”. А її досі продовжують трактувати з класових позицій тільки
як заклик до боротьби з кріпацтвом. Для
неупередженого ока, незашореного розуму –
тут ідея прозора: підіймайтеся, покірні, як
воли, українці, за волю України!
О, як хоче автор, щоб його земляки не
гнулися лозою, “куди вітер пігне”. Звичайно,
можна вік прожити, як лоза зігнувшись і
зогнивши “без слави, в багні”, але очі поета
звернені до могутнього дуба як стійкого
12

антипода гнучкої лози (“До дуба” – 1859). Він
бажає, аби той дуб “як скала” затвердів і на
сторожі стояв, “як той Бог світовий”. Ця
алегорія віддзеркалює діаметрально протилежні тенденції громадської поведінки: з
одного боку – несхитний патріотизм, з іншого
– пристосуванство, холуйство і зрада.
Зболена поетова душа прагне відплати за
неволю України – і з’являються гострі рядки
поезій “Псалом 136”, “Пісня Хмельницького”, “До України”. Разом з “Могилою” вони
переважно замовчувалися, хоча у тритомнику
1972–1973 pp., підготованому М. Сиваченком, три з них є, окрім “До України”. У
коментарях до І тому М. Сиваченко пише, що
не включив історичних поем “Мазепа,
гетьман український” та “Іван Скоропада”, а
також вірша “До України”, бо в них погляди
Руданського “виявились національно обмеженими” [6, І, с. 478].
“Псалом” спершу у Руданського мав назву
“Псалом 109” і під такою назвою друкувався
у семитомниках 1895–1903 та 1908–1912 pp.
У псалтирі ж, як пояснював тоді А. Кримський, це псалом 136-й. Варіант переспіву
Руданського має виразні акценти, характерні
для всієї його творчості. Тут невипадкові
наголошування вже на перших словах твору –
“неволя”, “тяжкії наші вороги”, “чужі верби”,
обурення з приводу глузувань чужинців з
національних музичних інструментів, пісень,
їхніх зверхньо-поблажливих, “братських”
слів. Переспів пронизаний ремінісценціями з
української історії: “... як ворог тяжкий невинні душі побивав! Як руйнував твою
святиню І над руїнами кричав...” [6, І, с. 64].
А кричав гнати “в неволю молодят”, різати
старців і дітей (асоціації з трагедією нищення
Батурина, та й не лише Батурина). Тому й
кінцівка – про відплату за кривди й трагедії
України. Тому лунає заклик до нещадної
помсти і в “Пісні Хмельницького” (1857): “До
боку шабельку, на руки повіддя, На ноги
стальні стремена!” [6, І, с. 55]. Тут дібрано
емоційні, точні, разючі епітети (ярмо
“залізне”, край “нещасний”). Тут “шабелька”
стала епіцентром і лейтмотивним, наскрізним
образом з розгалуженою асоціативністю. Тут
цікава композиція – на рефренах нанизування
риторичних питань з повтором “чи”: “Чи в
нас не та сила, що у батьків була? Не тая
шабелька у нас?” А далі йде п’ятикратне
“нехай” при початках рядків: “Нехай знову
брязне шабелька стальная – В козацьких
залізних руках! Нехай знову ляжуть ворогові
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кості...” [6, І, с. 55]. Зважмо – як “перемістився” епітет “залізний”: з “ярма” до “козацьких
рук”. Завершується поезія пересторогою:
“Нехай ворог знає, повік не гадає Знущатися
над козаком” [6, І, с. 55]. Написана у маршово-бадьорому ритмі, ця “Пісня” могла виконуватися як музичний твір. Руданський пропонує у підзаголовку і “голос”, тобто мелодію, до неї: “Hej! Вгасіа opryszki!”
У формі монолога козака написано вірш
“До України”, поезію з тим самим мотивом –
протест проти окупації України:
“Україно, Україно,
Моя рідна мати!
Чи ще довго над тобою
Будуть панувати?
Чи ще довго кривавицю
Будуть з тебе пити?
Та й діточок твоїх бідних
В кайданах водити?
Твоя слава – у могилі,
А воля в Сибірі,
От що тобі, матусенько,
Москалі зробили!
Гукни ж, гукни, Україно,
Нещасная вдово!
Може, діти на твій голос
Обізвуться знову!
Може, знову розв’яжуться
Зв’язанії руки.
Може, знову бряжчатимуть
Козацькі шаблюки!
Може, військо запорізьке,
Як море, заграє.
А дівчина, як і перше,
Пісню заспіває!
Тоді вже нас не забудуть
І московські внуки,
Бо кров за кров катам нашим
І муки за муки!
Гукни ж, серце-Україно,
Та тілько скоріше,
Бо чим дальше, ссуть кров нашу
Все більше та більше!”
[9, ІІІ, с. 172-173].
Болюче, у загостреній формі, як бачимо, –
наголошено на кривдах України в московському ярмі. Мав цілковиту рацію Богдан
Лепкий, коли писав про Руданського: “Не
сміхун він, а козак-невмірака, невгнутий
лицар українського слова” [8, 7].
Таким постає він і в поемах. Рання – “Цар
Соловей” (1857). Це – алегорична поемаказка, досить велика за обсягом, складається з
чотирьох частин. Підтекст поеми, окремі

вислови, образи дають підстави розуміти цей
твір як роздуми про взаємини слов’ян між
собою. Цар Соловей – то слов’янський прабатько; царевич Пастух з чарівною дудкою –
Чехія; пан Мисливий з поляни (Мисливець) –
Польща; Царівна Золотокрила (їй дано у
крилах велику силу – як стріпне ними, то
сипляться козаки на конях; їй заповідано не
виходити заміж, бо то – неволя) – Україна;
нарешті одновірний Причепа з півночі –
Росія. У поемі багато історичних натяків –
наприклад, набіги Канчука на степи царівни
Золотокрили, бійки поміж дітьми Канчука за
спадок. Характерно, що троє братів Канчуків
прийшли до Причепи, аби розсудив їх у
суперечці за майно. А той, п’яний, зіткнув їх
поміж собою. Прозорий натяк на політику
розпалювання російським урядом братовбивчих сутичок, щоб не мати сильних сусідів.
Підступно, через хміль, заволодіває Причепа і
Золотокрилою. Втратила на час Золотокрила
розум, втратила волю, втратила крила – а з
ними й силу (козаків). Через алегорії, може,
дещо й наївні (але ж і жанр автор визначив як
казку), поет пробує передати історичні
взаємини, а точніше – постійні зазіхання
сусідів на Україну (за поемою – через
сватання до Золотокрили, через бійки за неї).
Завершується поема повчанням, яке виголошує дух покійного царя Соловея із закликом до єдності братів-сусідів.
Дослідники не раз писали, що на цій поемі
позначився вплив ідей Кирило-Мефодіївського братства, ідей спілки незалежних
слов’янських держав на засадах рівноправності. Мабуть, це так і є. До того ж, зауважимо, написана поема у 1857 р., в рік десятиліття розгрому братства, написана у Петербурзі, де на середину 50-х pоків після відбутих покарань (у різних формах і за різними
термінами) оселилися колишні кирило-мефодіївці. Всі вони працювали знову для України, надихала їх українська ідея, заповітна
мрія про незалежність України, її волю, її рівність серед усіх слов’ян, серед держав Європи.
Інші поеми Руданського – а їх ще шість –
становлять своєрідний цикл, якщо зважити на
спільну для них наскрізну ідею: протест
проти підневільного стану України. “Мазепа,
гетьман український”, “Іван Скоропада”,
“Павло Полуботок”, “Вельямін”, “Павло
Апостол”, “Мініх”. Ці поеми Франко вважав
цікавим свідченням того, чим займався на
початку 60-х pp. ХІХ ст. у Петербурзі
молодий студент медицини, а саму думку
13
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створити “поетичну хроніку Гетьманщини” –
сміливою, хоч і пахла вона “трохи середніми
віками”, французькими “реймськими хроніками” [11, 28, с. 219]. Проте виконання задуму, як писав Франко, не було “вдатним”, без
“поетичної стійкості”. Це було побіжне зауваження Франка у короткій статті, опублікованій у першому числі журналу “Зоря” за
1892 рік, де йшлося про записані Руданським
з уст народу оповідки про “створення світу”,
матеріали – “майже всі високої етнографічної
і язикової вартості” [11, 28, с. 221]. Франко не
аналізував поем Руданського на історичну
тему, і оцінка його надто сувора. Пізніше одні
дослідники погоджувалися з нею, інші – ні
(наприклад, Б. Лепкий). Дві з тих поем – “Мазепа, гетьман український” та “Іван Скоропада” – не друкувалися довгий час.
Найбільша за обсягом перша поема – “Мазепа, гетьман український”. У характерному
для Руданського коломийковому ритмі поет
мовить про драматичні події минувшини,
запрошуючи читача осмислити їх. Він зображає Мазепу всупереч пушкінським інтерпретаціям, про які, безперечно, знав, як державного мужа, патріота України. Події стиснуто
в часі: починається все перед трагічною
поразкою під Полтавою, а завершується смертю гетьмана в чужині. Руданський не творить
романтичного ореолу, не ставить у центрі
любовні перипетії, натомість – суворі внутрішні монологи Мазепи, діалоги його з Карлом XII та однодумцями – Пилипом Орликом,
Войнаровським, Чечелем (останнього автор
називає – “триворог москов-ський”). Ось як
передає він на початку поеми думки Мазепи:
“Чого ж іще ждати?
Та луччого тепер часу
Нічого чекати.
І нічого похилятись,
Бити головою
Перед вражою Ляхвою
Та перед Москвою.
......................................
Тепер би нам відплатити
За нашу недолю,
Тепер би нам підійнятись
З неволі на волю.
.....................................
І від Донця і Орелі
По самі Карпати
Могучеє та сильнеє
Царство збудовати”
[9, ІV, 110].
Впадає в око акцент автора на ідеї
соборності й державності України, тоді, як
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відомо, розшматованої двома імперіями –
Російською та Австро-Угорською. Одним із
перших українських письменників Руданський порушує цю тему, наголошуючи саме на
державницькій ідеї у діях гетьмана Івана
Мазепи.
У подальшому викладі подій, за поемою,
на пропозицію Карла іти разом на Петра
Мазепа дипломатично відповідає, що не все
готове – “коні розсідлані на чистому полі”,
“люди ізмучені в тяжкій неволі”, ще й за ним
“московськії очі поглядають серед дня і
посеред ночі” [9, VI, с. 111]. Але готується
виступити. Автор подає фрагментами і
погром Батурина, і призначення Петром І
Скоропади гетьманом. У фіналі – сцена прощання Мазепи із сподвижниками і смерть.
Цю поему треба, думаємо, сприймати як
увертюру до цілого – хроніки кривд і окупації
України. Увертюра суцільно трагічна: ривок
“з неволі на волю” закінчився поразкою, тому
далі – ще страшніша неволя. У поемі “Іван
Скоропада” – реєстр оскаржень наслідків тієї
неволі. Провідна думка: “Москва каже, що
Вкраїні без Москви не жити” [9, ІV, с. 143].
Продовжує тему поема “Павло Полуботок”. Головний герой постає сміливцем,
котрий говорить в очі цареві, що той піднявся
“на погибель мої України”: “І всі вольності
козацькі Хочеш потопити. І козаків як худобу
На роботу гониш І над ними “Вічну пам’ять”
По болотах дзвониш” [6, І, с. 428].
Серед оскаржень – скасування царем демократичних інституцій в Україні: власного
суду, права обирати гетьмана (тепер він
призначався царем), запровадження 1722 р.
Малоросійської колегії як наглядового органу, що фактично позбавляв гетьмана будьяких прав, свавілля воєвод. Полуботок домагається відновлення колишніх прав.
У поемах Руданського різні історичні
особи, різні їхні політичні орієнтації, різна
роль окремих осіб в історії України. Але
виразно простежується думка – за будь-який
вияв незалежницьких устремлінь Москва
жорстоко карала. Та й над особами, далекими
від прихильності до України, які чимось не
догоджали, чинили свавілля.
Об’єднує всі шість поем одне – кривди
України, її драматична історична доля.
Об’єднує просвітницька ідея автора-патріота,
прагнення донести до свідомості української
суспільності в доступній, навіть у народнопісенній манері зміст і народовбивчі наслідки
московської окупації України.
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Це авторське завдання підказувало відповідну форму і стиль. Усі поеми починаються
як кобзарські думи, – заплачками: “Не орел то
сизокрилий Квилить серед степа: В Білій
Церкві свою гадку Гадає Мазепа” (“Мазепа,
гетьман український”); “Сидить сова на камені, Лупає очима; Сидить гетьман Скоропада
Та й ниже плечима” (“Іван Скоропада”);
“Полуботку, Полуботку, Наказний гетьмане,
А хто ж тобі гетьманськую Булаву дістане?
(“Павло Полуботок”); “То не туман, то не
сірий В’ється по долині: То Вельямін без
гетьмана Радить на Вкраїні” (“Вельямін”);
“Україно, Україно, Що ти за то дала, Що
старого Апостола Гетьманом обрала?” (“Павло Апостол”); “Ходить сокіл коло моря, Крила розпускає; Ходить Мініх коло двору Та й
думу гадає” (“Мініх”).
І ці початки, і композиція, і почергове
використання діалогічного та монологічного
мовлення, і риторичні питання, і ритмомелодика тощо дають підстави говорити, що перед
нами – співаний, речитативний ліро-епос,
зразки співаної поезії, коріння якої у фольклорі, але, думаємо, що це не є стилізація під
народнопоетичні зразки. Українська поезія
взагалі має в собі потужний, унікальний
струмінь співаної поезії, дуже цікаву традицію, по суті, не вивчене явище. Можливо,
І. Франко не зосередив уваги на цьому, коли
назвав поеми Руданського “школярськими”,
наслідувальними. Та й, як свідчать статті
Франка, у нього не було остаточно виваженої
оцінки творчості Руданського, яка, очевидно,
є глибоко закоріненим у традицію, оригінальним явищем. Принагідно згадаємо і ще один
багатозначний штрих – на своїх рукописних
збірках Руданський писав, що це твори
“Козака Вінка Руданського”. “Вінок” означає
“Степан” (грецьк. – Стефанос). Але чи тільки
то ім’я автора у грецькому варіанті? Чи не
наявний тут ще й натяк на широковживані у
бароковій літературі напівтерміни, всі оті
“Сади”, “Вінки” і т. ін., що їх зустрічаємо у
лекціях з поетики Митрофана Довгалевського? Стежки можуть вести до традиції
українського бароко, але то вже матеріал для
спеціального дослідження. Зараз ми лише
зробимо висновок – ці поеми засвідчують
гострий розум і гостре слово Руданського,
його безкомпромісність, патріотизм, емоційність, козацьке зухвальство і задерикуватість,
ніколи не схилену голову – власне, все,
характерне для цієї яскравої творчої індивідуальності.

Гострословом постає він і у своїх “приказках”. Б. Лепкий писав: “...іноді відкладав
меч-перо набік, гладив козацький вус і сміявся своїм ворогам у вічі... Ось я живу, ось я не
вгнувся перед тобою, жорстока доле, перед
вами, вороги наші!” [8, с. 7-78]. “Приказок” у
Руданського понад 200 (у тритомнику 1972–
1973 pp. вміщено 167). Вони дуже розмаїті за
тематикою. Поділ “приказок” самим – “На
своїх”, “На чужих”, “На себе самих” – того
розмаїття далеко не відбиває. У тих двох з
гаком сотнях блискучих поетичних мініатюр
зафіксовано величезний комплекс моральноетичних засад, народної мудрості і, зрештою,
ознак українського менталітету.
Сміх Руданського, перш за все, делікатний, хоч і ущипливий. Інтонаційна амплітуда
широка – від лірично-співчутливої тональності до сарказму. Важко назвати людські вади,
які не потрапили би до гумористичного
об’єктива поета: корисливість, зажерливість,
заздрість, скнарість, самовпевненість, хвалькуватість, хитрість, підступність, лицемірство, брехливість, хабарництво і т. ін. Серед
його персонажів – люди різних національностей, професій, станів: цигани, шинкарієвреї, поляки, москалі, попи, ксьондзи, урядовці, королі, царі, сенатори, пани, селяни.
Зверхності чи зневаги до будь-кого автор собі
не дозволяє, українців не ідеалізує. Але його
ліричний герой завжди лишається людиною з
гідністю, людиною, що у її генах живе
історична пам’ять, скільки б її не вбивали.
“Приказки” Руданського пронизують історичні ремінісценції, чи й прямі згадки про
часи Хмельницького, про козаків, ляхів, турків. Він торкається і заборонених тем, як,
скажімо, зруйнування Січі. У приказці “Запорозькі шори” автор подає ситуацію безвиході
оточеної москалями Січі та козацької
винахідливості: козаки “вбрали у шору”,
тобто надурили москалів, дописуючи нулики
до цифри “30” на дозвільних папірцях для
виходу за межі Січі ніби “риби половити”,
внаслідок чого в Січі лишилася тільки половина запорожців. Руданський у властивій
йому манері сконцентровує у коротких рядках і глибокі думки, і багату інформативність.
“Запорозькі шори” відбивають невмирущий
оптимізм, вміння у скруті сміятися на зло
ворогам, тямковитість, невичерпну енергію
українців за найдраматичніших обставин.
Серед співомовок, які намагалися замовчувати, велика група таких, де персонажем є
москаль. Нічого образливого для росіян у них
15
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немає. Руданський спирається на чисто народне ставлення до москаля як до людини з
рушницею, окупанта на українській землі, а
не в Росії. Так зафіксував їх фольклор ще від
часів Переяславської угоди (фольклор, сподіваємось, не “буржуазний націоналізм”?).
Саме звідти витоки бачення Руданським суспільних процесів, його оцінки соціальних,
політичних і побутових явищ, дані у блискітках “Варєнікі, варєнікі”, “Гусак”, “Московська ікра”, “Москаль з полотном”, “Москаль
на волах”, “Скачі, Мікалай” та багато інших.
Це бачення народне, це історія – і того не
змінити. Чи є сенс замовчувати? Люди ж все
одно пам’ятають.
Ось переповідає Руданський ситуацію із
спробою викрадення гуски, коли спійманий
на гарячому москаль відповідає: “Ах ты бог
мой? Это гуска? Экой я дурак! Возьми, бабка,
єй-єй думал, Что это гусак” [“Гусак”]” [6, І,
с. 112]. Чи викрадення полотна (“Москаль з
полотном”), або коня (“Скачі, Мікалай!”). А
коли той москаль їде волами, то автор
неодмінно докине – “нашими волами”, ще й
двічі це повторить (“Москаль на волах”).
Руданський не дає своїх прямих оцінок. Ситуації промовляють самі – грабунки, безпардонність чужого війська.
Фольклорні зразки з “лівобочної України”
XVII ст. на цю тему подані у збірниках
Опанаса Марковича та ін., що їх уклав
М. Номис. Наприклад: “Москалики, соколики, Позаїдали ви наші волики, А як вернетесь
здорови, То поїсте і корови” [10, с. 76].
А на Харківщині у Краснокутському районі ще й досі побутує такий варіант: “Москалики, соколики, Поїли наші волики, А як
вернуть з походу здорови, Поїдять і корови.”
Впадає у вічі використання їдкої іронії у
пестливій формі вислову: “москалики”,
“соколики”, “волики”, а в інших випадках –
“воріженьки”.
У конфліктні взаємини з персонажеммоскалем найчастіше вимушено вступає
“баба”, бо ж тягнуть з її господарства. Часом
вона потрапляє у скрутну ситуацію через
незнання – скажімо, кидає порох до печі, бо
москаль назвав то “солдатською ікрою”. Піч
зірвало. “Чи ж не біс, – говорить баба, – З
вражою ікрою! І в ікрі ще москалина, А
смердить москвою!” [“Московська ікра”] [6,
І, с. 141]. В іншому випадку бабі вдається
перехитрити москаля. “Сидить москаль на
прилавку, Прищурює очі. Так і знати, що
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псявіра Вареників хоче [“Варєнікі, варєнікі”]
[6, І, с. 145].
Господиня скористалася тим, що москаль
забув назву страви, хитрувала всіляко,
нагадуючи інші страви – пироги, галушки, аж
доки не зачула “барабан”, і москаль пішов з
хати. Не стрималася, щоб навздогін не
сказати: “Вареників, може?” Кмітливість,
м’яка лукавинка, але завжди, насамперед –
людська гідність. До речі, “барабан” тут, без
сумніву, не випадковий. Руданський у часи
навчання на Поділлі записував фольклор і міг
знати один з народних анекдотів про москаля
в пеклі, що дозволило поету обіграти мотив
“барабан – москаль”, підказало художню
деталь у “Варєніках...” – “барабан”. Зміст
народного анекдоту такий [3, с. 70]. Після
смерті москаль потрапив на той світ, і, звісно,
до пекла. Там порозвішував на кілках свою
амуніцію (ранець, шинель, “ружжо” і т.ін.).
Питає у чортів, куди він потрапив. Дізнавшись, що це пекло, москаль тішиться, що тут
тепло. Цікавиться далі, що кипить у казанах.
Чорти кажуть: “Душі”. Він: “Ну, слава богу,
що є галуші, дайте ложку...”. Зайняв усе
пекло, вигнав чортів. Ті плачуть, а далі, за
порадою баби-знахарки, роблять барабан із
шкури забитого собаки. Зачувши звук
барабана, москаль каже: “Ох, у поход пора”. І
вибігає з пекла. Таким способом чорти
збулися москаля. Як бачимо, образ москаля
був у фольклорі постійним об’єктом
висміювання – крав, обдурював, жебрав, хоча
й сам був упослідженим своєю військовою
старшиною, що нерідко називала його “сєрая
скотінка”.
Серед замовчуваних творів С. Руданського – “приказка” “Московська справа”, в
якій ідеться про одну з форм насильницького
російщення через зміну прізвищ на російський лад. І то не лише українців, але й поляків,
як у цій “приказці”.
Звісно, прізвиська в ляхів
На “ський” та на “овський”,
Але москаль, що діпне,
Верне по-московській.
Ото колись москалі
Перепись складають,
Питаються двох ляшків:
– Как вас называют?
Ото й каже іден з них:
– Ja – Pawlin Gruszecki.
– A ja, – другий підхопив, –
Maryjanek Klecki.
– Піші ж єво, – каже той:
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Адін – Павел Грушкін,
А другой... другой... другой...
Ну! Мірон Галушкін.
Ті біднії і кричать:
– Dla Boga! Co chcecie?
Familie nа со nam
I inne psujecie?
А той тільки: “Да малчатъ!
Что тут за расправа!”
Оттака-то, коли хоч,
Московськая справа!
[9, ІІІ, с. 125].
Друкуючи цю “приказку” у III томі львівського видання 1897 р., Агатангел Кримський
у примітці писав: “Року 1895-го петербурзька
часопись “Свет” радила правительству, щоб
усі вкраїнські прізвища з закінченнями -енко,
-ук і т. д. позмінювати на -ов. Напр., щоб зам.
“Янчук” виставили в документах “Иванов” і
т. п.” [9, ІІІ, с. 125].
Як бачимо, С. Руданський торкався гострих
політичних питань у творах різних жанрів –
патріотичних віршах (“піснях”), поемах, “лірникових думах”, “приказках” тощо. А сміхова
тематична панорама “приказок” Руданського
є віддзеркаленням багатого фольклорноанекдотичного українського репертуару. Цілком очевидним є те, що Руданський ні в чому
не погрішив щодо відступу від нього і
заслужив на оцінку неперевершеного інтерпретатора українського гумору.
Отже, і через сміховини-приказки пройшов той самий, центральний у Руданського,
мотив оскарження неволі України, що її тягар
відчувають люди коли безпосередньо, коли
інтуїтивно. Його персонажі не втрачають
здатності сміятися – і над чужинцями, і над
собою, доводячи тим самим життєздатність
народу. “Це не звичайний сміх, – писав
Б. Лепкий, – це протест невміручої душі,
заява незаперечних прав до радости життя”
[8, с. 8].
Мав би і сьогодні Руданський, поет
національного болю, вчити українців бути

українцями, вчити ненавидіти будь-яке ярмо,
прагнути волі.
Проаналізовані твори можна запропонувати учням для вивчення напам’ять (вибірково)
і використати як основу при складанні
сценарію літературно-мистецького вечора під
назвою: “Україно, Україно, моя рідна мати,
чи ще довго над тобою будуть панувати?”. У
тому сценарії могли би бути й інсценізації за
поемами “Цар Соловей”, “Павло Полуботок”.
Доречним вважаємо й письмове завдання –
подати невеликий реферат чи розгорнутий
коментар до поетичних рядків:
1. “З полем батьковим привітаєшся...”
2. “Нехай не буде того зілля на наших
батьківських полях...”
3. “І димить чорнобиль, заким запалає...”
4. “І все мине, що гірко було...”
5. “І приказ дадуть – мову рідную на
чужую зламати...”
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Етнографічна структура державної
території та державних кордонів України
як геополітичний чинник
Незалежна Україна у 1991 році успадкувала територію УРСР, конфігурація якої
остаточно окреслилась після Другої світової
війни. Територія УРСР була сформована
лише з частковим урахуванням етногеографічного чинника, тому процес успадкування
визначив помітну невідповідність і розмірів, і
конфігурації державної території до української етнічної, яка на основі національного
принципу державотворення мала б стати
ядром державної території України. Складність історії державотворення, яку здебільшого зумовлювало зовнішнє втручання,
спричинила державно-політичне відокремлення від основного українського етнонаціонального ядра цілих історичних й етнографічних областей, що послабило етнокультурний та геополітичний потенціал України
як самобутньої країни. Такі переважно
етнічно українські регіони, що не увійшли до
складу України, як Холмщина, Підляшшя,
Берестейщина, Лемківщина, Кубань, вклинюючись глибоко в інонаціональні території,
поєднували
одночасно
Прибалтійський,
Центрально-Європейський, Кавказький світи,
несучи в собі певні їхні ознаки, що, своєю
чергою, робило загальноукраїнську національну культуру і світогляд більш багатогранними, а економіку й політику перспективними. І, зрозуміло, їхнє здебільшого насильне
прилучення до інших держав знизило загальнонаціональні можливості. Хоча, безумовно, з огляду на незворотні наслідки тривалих змін та необхідність збереження політичної стабільності у Центрально-Східній
Європі не може бути мови про перегляд у
сучасних умовах державно-територіальних
реалій, що встановилися у післявоєнний період.
Історично-географічні особливості формування державності України впродовж ХХ ст.
свідчать, що її державна територія в етногенетичному відношенні має інтеграційний характер, тобто включає регіони, які тривалий час
розвивалися в складі різних держав, зумовлюючи помітні регіонально-культурні відмінності. Але, незважаючи на це, основним чинником, який визначив об’єднання різних історичних регіонів в одному державному утворенні, незалежно від того, яким шляхом це
було здійснено, була географія етнічних
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українців, розуміння їхньої єдності в середовищі культурних і політичних еліт, право
українського народу на самовизначення на
своїй етнічній території. Це і зумовило той
факт, що близько 95% України – це українська етнічна територія, що, своєю чергою,
ставить Україну за історично-генетичними
засадами в один ряд з іншими національними
державами, сформованими на основі політичного самовизначення етносів-націй (насамперед центрально-східноєвропейських).
Тому із заходу на схід (від Львівської до
Сумської областей), і з півночі на південь (від
Чернігівської області до північного Криму)
етнонаціональна структура населення є
доволі однорідною і характеризується великим превалюванням етнічних українців, що
може стати природною геополітичною
основою цілісності українського суспільства.
Водночас складні перипетії формування
державної території та кордонів зумовили й
наявність в Україні ареалів компактного
розселення етнонаціональних спільнот і груп
та етнічно змішаних територій (Крим).
Користуючись статистичними даними перепису 2001 р. у розрізі адміністративних одиниць середньої ланки (адміністративних
районів і міст обласного підпорядкування),
можна досить точно локалізувати ці території. Отже, етнічні росіяни в Україні становлять більшість в адміністративних одиницях
середньої ланки АР Крим (за винятком
Красноперекопського і Первомайського районів), а також в Станично-Луганському, Краснодонському районах Луганської області, Путивльському районі Сумської області, таких
містах обласного підпорядкування Луганської
області, як Краснодон, Свердловськ, Красний
Луч, Стаханов та деяких містах обласного
підпорядкування Донецької області; угорці –
лише в Берегівському районі Закарпатської
області; етнічні румуни – в Герцаївському
районі Чернівецької області; етнічні молдавани – в Новоселицькому районі Чернівецької
області, Ренійському районі (відносна
більшість) Одеської області; болгари –
абсолютну більшість у Болградському районі
і відносну більшість в Харцизькому і
Тарутинському районах Одеської області. У
жодному адміністративному районі чи місті
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обласного підпорядкування не становлять
абсолютної чи відносної більшості кримські
татари, євреї, поляки, гагаузи.
В умовах наростання глобалізаційних
процесів на етногеографічну ситуацію в
Україні суттєво впливатиме її зовнішньоетногеографічне положення, насамперед розміщення щодо сусідніх центрально-європейських та східноєвропейських держав,
включаючи ідентифікацію етнополітичних
проблем і тенденцій, що у них простежуються. В цьому контексті позитивним
чинником є те, що всі держави регіону
визнають непорушність кордонів як один з
основних принципів міжнародного права,
підтверджений європейськими форумами і
загальновизнаний усім міжнародним співтовариством. Але оскільки сучасні кордони у
регіоні Центрально-Східної Європи є порівняно “молодими” і переважно формувалися в
складних умовах Другої світової війни та
післявоєнного періоду під впливом великих
держав-переможців (на Тегеранській (1943),
Ялтинській (1944) та Потсдамській конференціях (1945)), які хоча й були підкріплені
двосторонніми міждержавними угодами, то
все ж залишається відчутною визначальна
роль інтересів великих держав коаліції, закладаючи в сучасних умовах і певні моменти
напруженості. Це пов’язано передусім з
деякою невідповідністю державних кордонів
етнічним межам, а також з іншими суб’єктивними чинниками розмежування. Так, є великі
ареали історичного розселення угорців на
території Румунії і Словаччини, албанців – на
території Сербії і Македонії, сербів – на
території Хорватії, Боснії і Герцоговини.
Історичні німецькі області (без корінного
населення) опинилися в складі Польщі і Росії.
Внаслідок цього висуваються й територіальні
претензії, але переважно на неофіційному
рівні. Так само поширюються й ідеї відновлення великодержав. У цьому контексті генетично експансіоністське мислення окремих
політичних еліт найбільше затрималося у
Росії та Румунії. Ці та багато інших моментів
є причиною певного етнополітичного напруження, проте все ж більшість політичних сил
регіону керується принципом реалізму і не
ставить під сумнів доцільність стабільності
державних кордонів.
На етногеографічну ситуацію в Україні,
зокрема, в її прикордонних регіонах, певний
вплив мають і територіально-політичні процеси, що відбуваються в сусідніх державах,

які за певних умов можуть стати генератором
етнополітичного збурення. Наприклад, проблема визначення місця і ролі національних
меншин гостро стоїть для Румунії (велика
угорська, німецька й українська меншини),
Словаччини (велика угорська й українська
меншини), Сербії та Македонії (велика
албанська меншина), Хорватії (велика сербська меншина), держав Балтії (велика російська
меншина), Росії (народи Північного Кавказу,
Поволжя, Європейської Півночі, велика українська меншина). Напруженими є стосунки між
державоформувальною нацією та ромамициганами в Чехії, Румунії, Словаччині. Гостре
етнополітичне протистояння простежуємо в
Боснії і Герцоговині, історичній області Косово (Сербія). На етнополітичні рухи на Кавказі
і Балканах частково наклалася й активізація
ісламського чинника. Тому для Росії, Молдови, Боснії і Герцоговини, Македонії залишаються актуальними проблеми реорганізації
територіально-політичного устрою в аспекті
етнополітичної федералізації чи автономізації, насамперед задля забезпечення етнополітичних потреб автохтонних етнонаціональних
спільнот і груп. З огляду на невідповідність
державних кордонів та етнічних меж для
багатьох держав також важливо, щоб державні кордони не стали бар’єрами, які розділяють цілісні етнокультурні організми.
Враховуючи складність історії формування, характерні і водночас суперечливі
етногеографічні особливості мають також
кордони України. Загальна довжина сухопутного державного кордону становить близько
5624 км, морського – понад 1050 км [1, с. 11].
Україна межує по суходолу з сімома державами Центральної і Східної Європи. Найбільша частка довжини кордону (34,8%) припадає
на кордон з Росією, далі йдуть: Молдова –
21,4%; Білорусь – 19,3%; Румунія – 10,8%;
Польща – 9,6%; Угорщина – 2,4%; Словаччина – 1,7%. Конфігурацію кордонів Україна
успадкувала від УРСР, але, з огляду на умови
та обставини проведення, – це кордони, переважно нав’язані в односторонньому порядку
впродовж того періоду, коли український
народ не виступав повноправним суб’єктом
міжнародно-правових відносин, не мав змоги
реалізувати право на самовизначення на всій
своїй етнічній території. В історично генетичному аспекті деякі ділянки державного
кордону України, передусім закарпатська
ділянка, враховуючи обставини встановлення
і їхню значну невідповідність етнічним
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межам, мають ознаки колоніальних, тобто
вони проводились механічно за попередніми
кордонами, які впродовж 20–30-х років минулого століття роз’єднували держави (Чехословаччину з Угорщиною і Румунією), що в
культурно-національному відношенні не мають
нічого спільного з українською державністю.
З огляду на суб’єктивні моменти формування, Державний кордон України відповідає
межі української етнічної території, що
склалася на початок ХХ ст., лише на деяких
ділянках: північному сході – з Білоруссю, на
сході (від р. Десни до околиць м. Білопілля
Сумської області) – з Росією і на незначних
ділянках кордону з Угорщиною і Молдовою.
Водночас
державно-політичний
чинник
(переселення і депортації населення, насильна
і природна асиміляція) уже значною мірою
призвів до того, що крайні межі західного
українського розселення збігаються із
західним державним кордоном, особливо з
його польсько-українською ділянкою. Якщо у
післявоєнний період за межами державного
кордону України у прилеглих регіонах
сусідніх держав проживало близько 3 млн
етнічних українців [2, с. 162], то зараз їхня
кількість через несприятливі культурнополітичні умови набагато зменшилася. Разом
з тим, в Україні прикордонні ареали розселення національних меншин, які досить добре
забезпечені соціально-культурною інфраструктурою й одержують допомогу сусідніх
національних держав, зазнали лише незначного звуження. Отже, на сьогодні у прикордонній смузі України, тобто у 86 адміністративних районах, що безпосередньо прилягають до кордону, проживає понад 1 млн
етнічно неукраїнського населення, що становить 10% від усього населення етнонаціональних меншин України. Саме у прикордонній смузі розміщено дев’ять адміністративних
районів з усіх 23, де етнічні українці становлять меншість (абсолютну чи відносну).
Найбільша концентрація етнічно неукраїнського населення у прикордонні з Угорщиною,
Румунією, Молдовою. Причому насамперед у
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сільській місцевості. Так, якщо у Берегівському районі етнічні угорці у 2001 році
становили 76,1% населення, то у м. Берегове
значно менше – 48,1% [3, с. 12]. Безпосередньо у західній прикордонній смузі,
зокрема, розселено понад 90% всіх угорців та
румунів і понад 80% усіх молдован та болгар
України. Водночас порівняно незначна частка
представників етнонаціональних меншин
проживає у прикордонні з Білоруссю та Польщею. На східній ділянці кордону найбільш
вагомою є частка етнічних росіян у прикордонній смузі в межах Луганської області.
Отже, такі особливості етнонаціональної
структури прикордонної смуги свідчать про її
важливе місце в територіальній етнополітичній системі держави, що мусить бути
предметом всебічного моніторингу.
Характерною етнополітичною особливістю східних прикордонних районів України
є нижчий рівень самосвідомості (етнонаціональної і державно-політичної) українського населення, поширеність регіональної та
т. зв. “радянської” ідентичностей, особливо
серед населення старших вікових груп. Разом
з тим, серед населення молодших вікових
груп є помітне зростання української етнонаціональної та державно-політичної самосвідомості як наслідок об’єктивних етнополітичних процесів. Ця особливість є ще одним
підтвердженням того, що разом з непростими
процесами становлення державного кордону
зростатиме серед українського населення у
прикордонній з Росією смузі й рівень
усвідомлення своєї самобутності, причому
більшою мірою це стосуватиметься саме
державно-політичної ідентичності.
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Український правопис: стан і перспективи
І. Бурхливі дискусії стосовно якости1 чинного Українського правопису і щодо потреби
його вдосконалення, викликані появою
Проєкту нової редакції Українського правопису (К., 1999), досягли були свого піку в
кінці 2000 – на початку 2001 року, але дуже
скоро вщухли, наче їх і не було.
З одного боку, як кажуть, нема злого, що б
на добре не вийшло. Можна б наразі заспокоїтись. Адже справді, коли розпочалась ота
гостра дискусія в наукових і зовсім не
наукових колах, усе виглядало якось дивно та
безнадійно.
Прикро було спостерігати безсилля компетентних науковців перед войовничістю, агресією тих учасників дискусії, аргументи яких
зводилися до „сентенцій” на кшталт незвично,
вперше чую або в нас так не говорять. Ці
„опоненти” вдавалися й до спотворення
фактів, до наклепів на укладачів Проєкту2,
часто виявляючи при цьому власне неуцтво.
Парадокс, але врешті саме вони здобули перемогу: реформу правопису не тільки відклали
на рік, але про неї зовсім забули.
Щоправда, принципові науковці, які втомилися чекати на офіційне затвердження
Проєкту, де можна, впроваджують у життя
всі його пункти або більшість із них. Отож, на
перший погляд, це добре, бо лінгвістично не
освічені особи поволі звикають до нормальних правописних структур і аргументи „незвично” чи „вперше чую” поступово втрачають актуальність.
Але, з другого боку, фактично радіти нема
з чого. Правописне безладдя надто затягнулося. Воно особливо шкодить випускникам
середньої школи, яким доводиться вибирати
між узаконеною помилкою (чинний правопис) і логічною, правильною структурою, але
не дозволеною (Проєкт). На наш погляд,
настала пора припинити хаос, офіційно
затвердити остаточні правила Українського
правопису, певна річ, дещо вдосконаливши
Проєкт (далі про це мова піде детальніше).
Вважаємо, що всі 24 пункти передбачуваних у Проєкті змін заслуговують на підтримку. По-перше, тому, що це фактично не є
зміни, не є жодні нововпровадження, а спроба
1
На прохання авторки зберігаємо правописані
особливості тексту.
2
Проєкт нової редакції Українського правопису
(К.,1999) тут і далі – Проєкт.

Захарків Олександра

усунути спотворення, які з’явилися в українському правописі ще у 30-х рр. ХХ ст., та повернути йому нарешті його питоме наукове
обличчя.
Рішуче відкидаємо думку тих опонентів
Проєкту, які хоч і критично ставляться до
чинного правопису, але вважають, що братися за роботу над його вдосконаленням не на
часі. Така позиція абсолютно не прийнятна.
Ніхто ж не заперечує: в сучасній мовній
ситуації є й інші, не менш серйозні проблеми,
але це аж ніяк не означає, що з реформою
правопису можна і далі зволікати. Адже
знаємо, що науковці вважали за потрібне
активно працювати над усталенням правописних норм у значно тяжчі часи – в період
неволі, коли Україна була поділена кордонами чужих держав, у воєнні роки.
ІІ. Трохи історії3. Згадаймо роль Галицькоруської матиці, Просвіти, а особливо Наукового товариства ім. Шевченка у створенні
спільного правопису, єдиного на всіх українських землях. Під егідою НТШ здійснено колосальну працю у справі впорядкування
українського правопису. 1900 року для вироблення ортографічних норм спеціяльно створено т.зв. язикову комісію, до якої в різні
роки входили О. Колесса (перший її голова),
М. Павлик (його заступник), М. Пачовський
(секретар), члени комісії – В. Гнатюк, М. Грушевський, І. Джиджора, В. Дорошенко, І. Кокорудз, Ф. Колесса, А. Кримський, С. СмальСтоцький, К. Студинський, Є. Тимченко,
І. Франко та ін. (2.13). Комісія уклала й видала у Львові 1904 року посібник „Руска
правопись зі словарцем”, що містив правописні правила, схвалені Філологічною секцією НТШ (9.11).
3

Найдавніші етапи понадтисячолітньої історії
української ортографії докладно характеризує проф.
В.Німчук у Передньому слові до хрестоматії „Історія
українського правопису: XVІ–XX століття” (9.5 – 26).
Тут читач знайде інформацію про давньоукраїнський
ортографіний
узус
(княжа
доба),
староі
новоукраїнський періоди, зокрема про роль таких
учених, як Л.Зизаній, М.Смотрицький, О.Павловський,
діячі Руської Трійці, П.Куліш, П.Житецький,
К.Михальчук,
М.Драгоманов,
Є.Желехівський,
Є.Тимченко,
А.Метлинський,
М.Гатцук,
К.Шейковський та інші, у формуванні української
правописної системи.

21
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У 1907–1908 рр. „язикова комісія” НТШ
уклала новий, удосконалений варіянт правопису, який з невеликими змінами та доповненнями вживано у виданнях Товариства до
1922 р.
Наукове товариство імени Шевченка брало
участь також і в обговоренні проєкту правопису, запропонованого для видання „Словаря
української мови” за редакцією Б. Грінченка.
1918 року НТШ створює спеціяльну
„правописну комісію” „для реформи правопису та очищення мови”. Її членами були
І. Брик, Я. Гординський, К. Студинський,
О. Макарушка, В. Щурат. Радником у роботі
комісії обрано О. Барвінського (3.16).
Хоч у підросійській частині України, до
складу якої за царату входило понад дві
третини українських земель, українську мову
офіційно трактували не як окрему мову, а як
діялект російської і всіляко обмежували її
функціонування, але саме тут почав формуватися сучасний український правопис – від
появи
„Грамматики
Малороссійскаго
нарђчія” О.Павловського (СПб., 1818).
Ортографічна система автора базувалася на
фонетично-морфологічному принципі. Цю
практику, закріплену і в галицькому альманасі „Русалка Днђстровая” (Будим, 1837),
підтримав на Наддніпрянщині П.Куліш.
Перешкодою для поширення т.зв. кулішівки стали переслідування української мови
в царській Росії, валуєвсько-емські заборони
українського письма. Кулішівка, желехівка,
частково драгоманівка знаходили своїх прихильників на різних теренах України. Історико-етимологічні ж принципи правопису, що
їх пропагував М. Максимович, були дуже
складні для вживання і не набули особливої
популярности4.
4

Найбільшим досягненням кулішівки – фонетичного
правопису, що його запровадив П.Куліш, – було
усталення вжитку літер і та и для передавання звуків
української мови [і] та [и] будь-якого походження.
Правопис П.Куліша набув свого часу значного
поширення у підросійський частині України. На
західноукраїнських землях кулішівка лягла в основу
правописної системи Є.Желехівського (желехівки).
Желехівку було офіційно утверджено в школах
Галичини й Буковини (1893) замість попереднього
етимологічного правопису.
М. Драгоманов, працюючи в Женеві, уклав
правопис, що продовжував традиції його фонетизації,
але за принципом, щоб кожному звукові відповідала
окрема буква (цьа, jа, шче). Драгоманівка, однак, не
здобула офіційного визнання в Україні.
Максимовичівка, що базувалася на історикоетимологічних засадах, полягала у відображенні на
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Перші спроби розробити українські правописні правила на наукових основах припадають на часи визвольних змагань 1917–
1921 рр., коли з’явилася надія на нормальний,
безперешкодний розвиток української мови
(11.22).
До 1917 року Наукове товариство ім. Шевченка фактично виконувало роль всеукраїнської академії наук. Широкі правописні
дискусії на сторінках його видань допомагали
творити наукові підвалини єдиної української
ортографічної системи, долаючи досить
відчутні розбіжності, які можна було спостерігати у правописній практиці Наддніпрянщини і Галичини.
Проголошення в УРСР державности
української мови дало поштовх до вільного
функціонування та утвердження її права
виконувати конечні суспільні функції. Саме
тоді вийшли друком „Головніші правила
українського правопису” (1919р.), а згодом
доповнені – „Найголовніші правила українського правопису” (1921р.), створені УАН під
керівництвом акад. А.Кримського і схвалені
урядом.
Академічний правописний кодекс мав
великий авторитет. Вже 1922 року у Львові
вийшли „Правописні правила, прийняті Науковим Товариством ім. Т. Шевченка у Львові”. А що значною мірою їх наближено до
„Найголовніших правил…”, то був це великий поступ у вироблені єдиного правопису
для всіх українців (9.15).
Створення нового, фундаментального,
повного ортографічного кодексу припало на
добу українізації. Цьому передувала кількарічна праця й широка дискусія у фахових
колах: висловлювали свої думки й подавали
конкретні пропозиції найвидатніші тогочасні
лінгвісти, письменники. Від 26 травня до 6
червня 1927 року в Харкові відбувалася Правописна конференція, у якій брали участь
нарком освіти М.Скрипник, п’ять академіків,
двадцять вісім університетських професорів,
вісім учителів, сім журналістів і вісім письменників. На Конференцію до Харкова прибули делегати з усіх тоді роз’єднаних реґіонів
України: з різних міст УРСР, із Галичини,
Буковини, Волині, Закарпаття, а також і з
діяспори.
письмі не тільки вимови, а й походження певного звука
та в збереженні традиційної форми його написання
(стôлъ, пêчь, лђто, мы, ходили, добрû) (6.73–74, 88–89,
160–161, 572; 12.11–13).
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Остаточну редакцію нового варіянта
українського правопису зредагував і скодифікував Олекса Синявський.
Доопрацьований на основі ухвал Конференції текст 6 вересня 1928 року затвердив
М.Скрипник як загальнообов’язковий в УРСР.
1929 року зазначений правопис прийняло
Наукове товариство ім. Шевченка у Львові.
Його почали популяризувати в Галичині й на
Закарпатті. Ним досі послуговується значною
мірою українська діяспора.
У межах радянської України академічний
правопис 1928 року (його ще називають
„харківський” та „скрипниківський”) офіційно діяв до 5 вересня 1933 року, в Галичині
протримався до 1939 року – часу приєднання
її до УРСР.
Долю харківського правопису, означеного
як „націоналістичний”, було остаточно вирішено, коли до керма влади поставлено
П.Постишева – особистого представника
Сталіна в Україні. Правопис заборонено, його
укладачів репресовано.
1933 року з’явився новий, запроваджений
директивно правопис, який був виразно зорієнтований на російські фонетико-морфологічні
зразки.
Правописна комісія на чолі з академіком
Л. Булаховським, яка в евакуації під час війни
працювала над новим виданням правопису,
що вийшло 1946 року, намагалася бодай почасти повернути вилученні українські
ортографічні норми. Але жодна з пропонованих змін не пройшла (єдине, що заслуговує
на увагу в цьому новому виданні, – у зросійщених фонетичних структурах на місці
недоречних і, е після голосного відновлено
букви ї, є, та й то непослідовно: наприклад,
Каір, наівний, діета, діез виправлено на Каїр,
наївний, дієта, дієз, але проект залишено без
змін).
Творці наступної редакції правопису
(1960 р.) теж мусили керуватися настановою
забезпечити єдність із правописами „братніх
народів Радянського Союзу, особливо – російського” (тепер, може, комусь буде важко
повірити в це, але така одверта мотивація
справді фігурувала у передмовах до видання
1960 р. і попередніх).
У 1969 році Б.Антоненко-Давидович на
шпальтах „Літературної України” спробував
подати свій голос на захист деяких ортографічних структур (зокрема літери ґ), але це був
голос волаючого в пустелі.

Аж у другій половині 80-х років ХХ ст.
наукова громадськість уже масово вдарила на
сполох, загострила увагу на катастрофічному
становищі, в якому опинилась українська
мова, заговорила про потребу готувати до
друку нове видання українського правопису,
очищене від деформацій, заподіяних йому в
період сталінщини.
Одначе тодішній склад Орфографічної
комісії Академії наук (у своїй більшості) був
надто далекий від усвідомлення потреби
взяти за основу правописний кодекс 1928
року, готуючи нову редакцію правопису.
Видання українського правопису 1990 р.
все ж можна вважати поступом, але хіба що з
уваги на два суттєві факти – повернення до
абетки літери ґ та номінації кличний відмінок
(замість клична форма).
Дальші видання – 1993р. та ін., на наш
погляд, слід оцінювати ще скромніше: можливо, й не варто було витрачати на них державні кошти.
Робоча група Української національної
комісії з питань правопису, що її очолив
член-кореспондент НАНУ В.Німчук, підготувала і видала 1999 року працю „Проєкт нової
редакції українського правопису”, яка нарешті заслуговує на увагу фахівців. Проєкт у
150 примірниках розіслано для обговорення в
колах компетентних фахівців. Остаточний
текст Проєкту мала обговорити й затвердити
Українська національна комісія з питань правопису при Кабінеті Міністрів України, яку
було заплановано скликати у повному складі
в лютому 2001р. Але передбачуваному завершенню потрібної справи не судилося
здійснитись.
В умовах штучно спровокованого ажіотажу навколо проблем українського правопису
Президент України Л.Кучма підписав
доручення тодішньому прем’єр-міністрові
В. Ющенкові відкласти розгляд питання про
внесення змін до „Українського правопису”
до 2002 року.
Далі – нове доручення Президента Л. Кучми, цим разом уже А.Кінахові, щодо перегляду персонального складу Української
національної комісії з питань правопису при
Кабміні України. Кінець історії.
ІІІ. Від публікації Проєкту спливло ціле
десятиріччя. Різні редакції, видавництва,
канали телебачення демонструють неоднакове ставлення до чинного українського
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правопису, спричиняючи розгубленість читача і слухача.
У цій ситуації науковці, на наш погляд, не
мають права бути пасивними спостерігачами.
Поки в урядових колах визріє усвідомлення
остаточно навести лад у правописній справі,
вважаємо за потрібне хоча що-небудь зробити
негайно: принаймні на офіційному рівні
констатувати перехідний етап на шляху до
вдосконалення чинного Українського правопису та узаконити слушні ортографічні
структури тимчасово бодай як паралельні
поряд із тими, що їх пропонує чинний
правопис5. Це може зробити Правописна
комісія, якщо вона має від уряду такі
повноваження. Коли ж ні, то виходить, що
знову за цю нагальну справу має взятися
НТШ.
IV. Спробуймо без упередження розглянути найважливіші пункти чинного Українського правопису, які перш за все вимагають втручання правописної реформи.
Насамперед назвімо природні українські
правописні структури, що їх із політичних
міркувань або з інших причин вилучено в
період сталінщини, і з’ясуймо, де це можливо, конкретні підстави цього вилучення.
1. Після Резолюції НКО 1933 р. про боротьбу „з націоналістичними виявами на мовному фронті” потрапили під обстріл запозичені слова з літерами г і ґ: Гааґа стала
Гаагою, Геґель став Гегелем, Ґете – Гете,
Ганс – Хансом, гокей – хокеєм, гіт – в одних
джерелах зберігся як гіт, в інших перетворився на хіт. Причина тут „рахункова”:
українська мова має обидва буквено-звукові
відповідники для g та h, російська – тільки
один – проривний задньоязиковий звук, а
глоткового не має. Відтоді там, де в
російській мові [h] передавався літерою х,
накинуто хекання й українській мові, а ґ
взагалі вилучено з абетки.
У Проєкті передбачено навести лад, на
жаль, тільки у власних назвах з етимологічним [h] (Ганс, Гельсинкі, Гофман). Загальні назви чужомовного походження з
незрозумілих причин залишено у зросійщеному вигляді (хобі, хокей).
5
Порівняймо один із поглядів, що їх коментує
С.Караванський: „… розбудова мови у демократичних
умовах мусить дозволяти співіснування кількох
самостійних правописів” (7.6). Згода. Але хай би це
співіснування якнайскоріше завершилося перемогою
здорового глузду, тобто наукової істини.
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У тих запозиченнях, де в мові-оригіналі
був задньоязиковий глухий, буква х закономірна: Бах, хаос, хорда, хром. Але на місці h –
в українській мові х нічим виправдати6. Отже,
так само, як пишемо узвичаєні бухгалтер,
Гайдн, гандбол, Гаррісон, Гаха, Гашек, гінді,
нігілізм, так і послідовно маємо відмовитися
від х у словах гіт, гокей та ін.
Стосовно ж чужомовних назв осіб, у яких
був етимологічний [g], автори Проєкту слушно запропонували передавати його літерою ґ:
Верґілій, Ґете.
Чекають на впорядкування і чергування
фонем /ґ/ – /дж/ – /дз´/ у процесі словозміни і
словотвору (детальніше про це – 5.35).
2. Цілком поділяємо думку авторів
Проєкту, що пів у значенні ‘половина чогось’
в українській мові має статус слова і, як
усякий числівник, треба писати його окремо
від іменника: пів на другу, пів чайної ложки,
пів яблука тощо. Так і було доти, доки не
набрали розмаху асиміляторські процеси.
Нині важко переконати вдумливого школяра
у правильності структур півметра, пів’яблука,
пів-Японії. Але чомусь деякі науковці покірно
змирилися з тим, що було накинуте українській мові з ідеологічних мотивів. На наш
погляд, зовсім легко побачити різницю в
нижченаведених парах структур, тобто з’ясувати, де числівник є частиною складного
слова, а де – окремим словом:
п’ять років – п’ятирічка
пів року – піврічний
півтора року – півторарічний
пів кулі – півкуля
пів острова – півострів
пів метра – півметровий
У лівій колонці скрізь маємо числівник як
окреме слово поряд з іменником у формі
родового відмінка.
3. Сподіваємося, що укладачі Проєкту вже
звернули увагу на узаконену в чинному
Українському правописі (§§54-55) помилку –
у родовому і знахідному відмінках множини
від слова тато поряд із правильною татів
виступає як паралельна і форма тат. Недоладні словоформи – з нульовим закінченням
тат і навіть тата у називному відмінку
6

Щодо антропоніма Бетховен, літера х тут цілком
недоречна. У мові-оригіналі [h] не вимовляється після
[t], тому вважаємо за краще обрати структуру Бетовен
(за звуковим сприйманням) або ж Бетговен (за зоровим
образом).
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множини – зафіксовано ще 1973 року у
словнику-довіднику „Українська літературна
вимова і наголос”. Повторюють їх автори
деяких інших друкованих праць, чуємо ці
покручі від журналістів в усному мовленні.
У Проєкті не було згадано вищеназваних
вад чинного правопису, тож тепер треба
усунути недогляд: залишити у родовому –
знахідному відм. мн. тільки форму таті́в7 та
додати окремий пункт про те, що в називному
відм. мн. іменник тато має тільки форму
тати́. Це ж бо іменник чоловічого роду, а не
середнього (сита, корита, сит, корит).
Над укладачами чинного українського правопису, очевидно, тяжіли зразки російської
мови: папа – род. мн. пап. Але ж відповідник
українського слова тато в російській мові є
іменником першої відміни, отже, аналогія
цілком недоречна. Щодо місця наголосу, то
помилки та́ти, та́тів також спричинені
відміностями акцентуаційних норм української та російської мов (пор. укр. батьки́,
боги́, брати́, вовки́, діди́, дядьки́, тати́ і рос.
бо́ги, во́лки, де́ды, па́пы тощо)8.
4.
Парадоксальним
явищем
для
української мови є накинуті їй структури
проект і геніальний, комедіант, матеріальний, Юліан тощо – з вилученим звуком [й]
між двома голосними (порівняймо спільнокореневі слова і словоформи: об’єкт, суб’єкт;
геній, матерія, матерій, категорія, категорій, категорійний – із наявним [й]).
Річ у тім, що відсутність інтервокального
[й] у вимові або й на письмі характерна для
російської мови. Українська ж мова не любить так званого зіяння. Але у 30-і роки
такого „неподобства” не могли стерпіти реалізатори ідеї „наближення до мови братнього
російського народу”. Тоді й українській мові
виправили є на е (проект) та ія на іа в
середині слів, як у російській: категориальный, материальный (російська мова має ия
тільки в кінці слів: категория, материя).
Либонь, чудом зберегли властиву українській мові фонетико-графічну структуру поодинокі слова (напр., маніяк, парафіяльний,
7
До речі, у чинному правописі допущено і в цій формі
помилку – акцентуаційну: та́тів.
8
Такі грубі помилки, узаконені в чинному правописі,
ставлять педагогів-практиків у скрутне становище.
Думаю, що нікому з укладачів тестових завдань для
ЗНО не спаде на думку пропонувати абітурієнтам, щоб
вони з’ясовували, котрі з форм іменника тато в
називному – родовому – знахідному множини є
правильними.

Маркіян), які не потрапили під руку асимілятора. Пора усунути невиправдану різницю
в написані слів: комедія – комедіант, маніяк
– маніакальний тощо.
5. Здоровий глузд вимагає передавати
чужомовний дифтонг аu через ав: авгур,
авдит, авдиторія, авкціон, як ми це робимо у
словах авто, автор та інших, адже в мовіоригіналі названий дифтонг утворює один
склад, а не два. Мовці, які знають, що в кінці
складу в читається як [ў], а не як губнозубний – [аўра], а не [авра], – цілком
спокійно сприймуть правопис слова авра і
подібних. Причини накинутого українській
мові „аукання” в період сталінщини зрозумілі. Але в наш час такий хаос нічим виправдати. Особливо разючим дисонансом звучить
цей різнобій в етимологічно споріднених
словах (авто – аутизм, лавр – лауреат, фавн
– фауна) або навіть в одному (інавгурація,
інаугурація) (1.494, 1525, 1530; 10.13,29).
Мабуть, із дипломатично-компромісних міркувань у Проєкті залишено деякі винятки,
щоправда, з не завжди переконливою
мотивацією.
6. У російській мові слова грецького походження з літерами θ й η засвоєно порізному: відповідно θ як ф або т (ортопед,
орфография), а η – як и або е (хемосорбция,
химия). В українській мові грецькій теті
відповідала літера т, а еті – е: маратон, міт,
етер, ортодокс, ортопед, ортографія, ортоепія, хемія, хемосорбція, Атена, Атени. Мішанину т – ф, е – і, тобто різне написання
однотипних структур (до речі, навіть у
спільнокореневих словах) накинуто українській мові 1933 р. також з метою уподібнення
її до російської. Якщо мовознавці не спроможні вже сьогодні зробити рішучий вибір,
то варто пристати на пропозицію укладачів
Проєкту – наразі бодай узаконити варіянтність вищезгаданих структур (етер – ефір,
ортографія – орфографія, хемія – хімія).
7. На відміну від російської мови, де
запозичені іменники з кінцевим [о] (кино,
пальто, пианино, ситро і подібні) належать
до невідмінюваних, в українській такі лексеми адаптувалися, піддалися словозміні: кіно
– кіна, пальто – пальта, в пальті. Щоб
штучно затерти цю різницю у способах
засвоєння слів чужомовного походження,
невідмінюваність іменників з кінцевим о
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накинуто й українській мові (чомусь врятовано тільки пальто й ситро, які залишилися
відмінюваними). У Проєкті запропоновано
дозволити словозміну загальних і власних
назв чужомовного походження з кінцевим [о],
якому передує приголовсний: авто - авта, авт,
автами, Леонардо – Леонарда, Леонардові, з
Леонардом (але: з какао, біля радіо, до
Маріо).
8. Конче треба усунути різнописання слів
чужомовного походження з початковим
звуком [й] перед [о] та [у]: йон (не іон) (пор.
йод, йота), Йоан (не Іоан), Йов (не Іов); Юда
(не Іуда).
9. На беззастережне схвалення заслуговує
пропозиція усунути зайвий й, що його пишемо відповідно до чинного правопису всупереч написанню і звучанню в мовах-джерелах: гуйява, майя, фойє (але, на щастя, конвеєр).
10. Англійське w чинний український
правопис рекомендує передавати по-різному:
слушно – через в (Вільсон, Вільямс; за традицією російської ортографії – через у (Оуен,
Уайльд, Уеллс, уїк-енд, Уолл-стрит, Хемінгуей). Логічно, на наш погляд, приголосний
передавати послідовно приголосним: вік-енд,
Вінстенлі, Вітні, Гемінґвей тощо.
11.
Вимагають
уніфікації
правила
передавання німецьких дифтонгів еі, еu –
відповідно як ай (не ей) і ой (не ей):
капельмайстер (як майстер) Гайне (як Айзенах, Кайзер, Майнгоф, Нортгайм); Нойман,
Фройд (як Нойбрандербурґ). Фахівці радять
залишити без змін тільки „одомашнене”
лейтенант.
12. Буквосполучення еu у латинізованих
словах грецького походження треба послідовно передавати українським ев: евфорія,
неврохірургія (не ейфорія і не нейрохірургія),
як невроз, неврастенія.
13. Автори Проєкту цілком слушно
звертають увагу на імена по батькові, утворені від основ іменників м’якої групи Ігор,
Лазар, і виправляють хибні структури
Ігорович, Лазарович на логічні – Ігорьович,
Лазарьович (пор. Васильович).
14. На всіляке схвалення заслуговує також
пропозиція скороченого варіянта слова гривня
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– грв – замість недоречно узаконеного в чинному
правописі грн (порівняймо крб – не крц).
V. Наступні пункти загалом прийнятні, але
викликають певні застереження.
1. Фонема /и/, яка реалізується у звукові
передньо-середнього ряду [и], на різних
теренах українського мовного простору виявляється в усіх позиціях: у середині, у кінці та
на початку слова.
Позаяк у російській мові нема жодного
питомого слова зі звуком [ы] в ініціяльній
позиції, то й з українського правопису вилучено початковий [и], що був природним у
загальних назвах, та замінено його на [і].
Структури типу інший, індик, іржати, ірій,
ікати, ікавка, іч також накинуто українській
мові 1933 року – в час посилення пресу
тотального російщення.
З другого боку, російська мова має
особливість вимови – перехід початкового
[и], що стоїть після приголосного, в [ы]. Таке
явище характерне як для загальних назв, так і
для власних: [в ымя], [с ыглой], [в ыталии], [с
ырой], [прыехал ыгорь]. А в префіксальних
структурах на кшталт разыграть, сыскать
його закріплено й на письмі.
Слід звернути увагу на те, що суржикомовці автоматично переносять вищеназвану
рису російської вимови на український мовленнєвий ґрунт, тобто коли, приміром, словам
ім’я чи Ісландія, Італія передує приголосний
звук, тоді чуємо: в им’я, з Исландії, над
Италією, брат и сестра. Оскільки такий
рівень мовленнєвої ”культури” демонструють
навіть журналісти, вважаємо, що з упровадженням слушної пропозиції – відновити
українській мові початкову літеру и перед н, р
у загальних назвах – варто, мабуть, трохи
почекати, поки працівники ЗМІ підвищать
свій професійний рівень володіння нормами
української літературної вимови – бодай
настільки, щоб відрізняти випадки, коли в
українській мові на початку слів має звучати
і, від тих, де в російській вимовляється ы. На
тлі нинішнього суцільного порушення норм
української ортоепії з боку публічних осіб
пересічним мовцям поки що, мабуть, важко
буде засвоїти нововведення, хоча воно,
безперечно, заслуговує на позитивну оцінку
науковців.
Нашого застереження можна й не брати до
уваги. Свої до певної міри суб’єктивні міркування висловлюємо без наполягання враховувати їх. Адже розв’язанню серйозної науко-
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вої проблеми не мав би стати на заваді чийсь
ганебно низький рівень культури усного
мовлення. Однак не хотілось би, щоб повторилася ситуація, подібна до тієї, коли зі
справедливим відновленням літери ґ малоосвічені мовці почали запопадливо вимовляти проривний [ґ] і там, де його ніколи не
було, наприклад, у словах гарувати, гонор,
гоноровий.
2. Як на початку слова, так і в коренях та
суфіксах давній [и] рефлексувався на українському мовному ґрунті в [и]: инший, книга,
столик, рости, пишучи. Якщо не брати до
уваги виняткових ситуацій (дія закону аналогії), таку фонетичну закономірність спостерігаємо у більшості випадків і в закінченнях,
зокрема йдеться про форми родового відмінка
однини іменників ІІІ та IV відмін: вісти,
радости, приязни, чверти, мисли9, скорби,
крови, любови, соли, благодати9, пам’яти,
сповіди, осени, тіни, Руси, Білоруси, імени,
племени.
Флексія -і в українських словоформах є
логічною та закономірною тоді, коли вона
походить із -ђ, тобто коли російські відповідники мають закінчення -е (укр. на воді –
рос. на воде).
Важко знайти логіку в тотальній заміні
закономірної флексії родового відмінка - и на
- і (радості, чверті, любові, імені), адже вона
не є рефлексом етимологічного ятя ні в іменників третьої, ні четвертої відміни.
Винятки можливі, наприклад, у деяких
словах із основою на ль (бандеролі, деталі,
молі, пекторалі, спіралі, сталі). Однак не
гоже винятки перетворювати на правило.
До речі, уподібнювачам української мови
до російської чомусь забракло послідовности:
у четвертій відміні покалічено тільки іменники на -ен-: імені, племені, співзвучні з
російськими відповідниками имени, племени.
Без спотворення залишено ті, що набувають
формотворчого суфікса -ат- (напевно, тому,
що для російської мови вони не характерні,
пор. укр. дитя, теля, ягня – рос. ребенок,
теленок, ягненок); заціліла й прислівникова
структура безвісти.

У Проєкті викликає застереження незрозуміла вибірковість слів, у яких передбачено
відновити закінчення -и в родовому відмінку
однини. Виникає низка запитань. Чому не всі
іменники жіночого роду на -ть, а тільки ті, в
яких кінцевому приголосному передує с або р
(радість, чверть)? Чому не всі іменники на нь (приязнь, тінь...), а тільки осінь? Чому
матері, а не матери? Чому соли, але мислі,
печалі? Чому не всі іменники з кінцевим
губним (Об, скорб…), а тільки кров, любов?
З уваги на узвичаєну мовну практику,
мабуть, таки треба йти на деякі компроміси і
погодитись на певні винятки – структури з
флексією -і.
Вважаємо, що логічно було б послідовно
відновити закінчення -и в родовому відмінку
однини слова мати, в іменниках з основою на
дь, нь, ть, губними і винятково – в іменниках
сіль, мисль, печаль, Русь, Білорусь. Решта
іменників – з кінцевими свистячими, шиплячими та ль – матимуть закінчення -і: мазь,
міць, рись, різь, ніч, подорож, туш, сталь
тощо. На наш погляд, у такому разі можна
бачити бодай якусь систему, закономірність,
а не довільну вибірковість. Ще краще у цій
ситуації – послідовно відновити -и, але й -і
який час не вважати за помилку, тобто узаконити паралельні форми, як це зроблено,
наприклад, стосовно -ові та -у в давальному
відмінку однини.
3. Щодо т.зв. правила „дев’ятки”, в
чинному правописі спостерігаємо непослідовності, зокрема різне написання (и – і) в
етимологічно споріднених словах – загальних
і власних назвах (дизель – Дізель), у власних
географічних та назвах осіб (Вашингтон –
Вашінгтон). Пропозиція авторів Проєкту поширити правило „дев’ятки” і на антропоніми,
безперечно, посприяє уніфікації вищеназваних та інших правописних структур: Аристотель, Дизель, Сизиф тощо. Але стосовно
доцільности її прийняття мовознавці висловлюють різні думки10.
Вимагає усталення і правопис адаптованих
в українській мові слів церковно-релігійної
10

9

Звернімо увагу на римування у живому мовленні: „Ой
нависли чорні хмари, нависли, нависли, Не зійдеш ми,
мій миленький, ні з гадки, ні з мисли” – уривок з
народної пісні в обробці С.Людкевича (репертуар
М.Процев’ят); у Шевченка: „Пошли тобі Матер-Божа
Тії благодаты, Всего того, чого маты Не зуміє даты”.

На наш погляд, нинішній правописний хаос у
написанні прізвищ типу Арістотель, Ґріґ, Ґрімм,
Сібеліус, Ціцерон, Шіллер у різних друкованих
джерелах є серйозною підставою для того, щоб таких
структур, які є дискусійними, ні в якому разі не
подавати у тестових завданнях ЗНО для учнів і
випускників середніх навчальних закладів.
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сфери, як алилуя, Вавилон, євангелист,
єпископ, митра, Никодим, Пилат.
4. У Проєкті висловлено, на наш погляд,
слушну пропозицію послідовно писати з
апострофом загальні назви чужомовного
походження – як б’єф, інтерв’ю, комп’ютер,
прем’єр, к’янті, так і б’юро, б’язь, вестиб’юль, п’юре, г’яур, к’ювет, к’юре тощо.
Адже запозичені слова мають підпорядковуватися фонетичним законам української
мови, а їй не властиві м’які губні та г, к.
Однак серед мовознавців, які загалом є прихильниками Проєкту, чимало таких, хто цей
пункт не підтримує.
Вважаємо, що вимогу написання з
апострофом треба поширити і на питомі
слова типу духм’яний, мавп’ячий, полб’яний, у
яких губним передують тверді приголосні, а
написання без апострофа свідчить про
недоречне пом’якшення губних за російським
взірцем. Правопис слів дзвякнути, свято,
тьмяний, цвях можна пояснити: якщо губному передує м’який приголосний, то відбувається асиміляція щодо м’якости. Коли
такого сусідства немає, апострофом засвідчуємо твердість губного приголосного у
питомих і запозичених словах – б’ю, м’ясо,
м’яч, п’ю, п’ять, інтерв’ю, б’юро і подібні.
5. Відповідно до чинного правопису
позбавлено подвоєння приголосних низку
слів, серед яких не тільки давніші запозичення, як каса, маса, сума, але й бароко,
бравісимо, інтермецо, лобі, стакато, хобі та
ін., що не викликало одностайного схвалення
у лінгвістичних колах. У Проєкті перелік
таких слів запропоновано розширити ще й на
слова тона, бруто, нето.
VI. Заслуговують на серйозне обговорення
дискусійні питання та недосконалі пункти
чинного правопису не згадані у Проєкті.
1. Мабуть, варто прислухатися до поради
германістів – чужомовні лабіялізовані голосні
ö, ü передавати відповідно як е, і: Белль,
Ґетте, Шенбах, Ґрін, Міллер, Мінхен, Ріккерт
(4.104; 8.143).
Доцільність букви і та недоречність ю на
місці німецького ü яскраво засвідчує, на наш
погляд, таке запитання: як транслітерувати
кирилицею слова über alles, übermensch або
прізвище німецького композитора A. Überlee?
Позиція ü на початку складу передбачає в
українській мові, звісна річ, і, а не ю. Та й у
28

середині складу вибір і (проти ю) можна
підтвердити низкою аргументів, про що вже
не раз мовлено в інших публікаціях.
2. Негайно слід остаточно вирішити, чи
узаконювати у правописі тенденцію, яку
простежуємо останнім часом у деяких ЗМІ
стосовно відновлення початкового е у словах
типу евро, Европа, Еспанія, чи визнати нормативною практику, закріплену чинним правописом (євро, Європа, Іспанія).
3. Навести лад треба і з дискусійним
питанням т.зв. ляльолюкання (пор. Фінляндія, але Голландія, альфа, анальфабет, але
алфавіт, лумпен і люмпен, лапідарний і
ляпісний, латекс і лятекс, умлаут і
умляут...). Безперечно, більшість лінгвістів
схильна погодитися на твердий л (блузка,
лампа). Але варто, мабуть, обговорити деякі
часткові випадки, наприклад, щодо правопису
слів ляйтмотив, Ляйпциґ і, безперечно,
умлявт (5.32).
4. Не згадано в Проєкті хибно утворених
похідних слів від основи іменника Рівне:
рівненський, Рівненщина. Такі структури
могла запропонувати тільки особа, яка не знає
фонетичних закономірностей української мови у процесі словотворення. Порівняймо
спільнокореневі рівний – рівень, отже, похідні
від власної назви Рівне – рівенський,
Рівненщина.
Нема жодної потреби в сумнівному
вирівнюванні основи з додаванням зайвого
[н] та ігноруванням історичного чергування
[е] з нулем звука. Адже в аналогічних структурах таке чергування визнаємо: Лубни –
лубенський, Лубенщина, Ромни – роменський,
Роменщина.
5. Варто подумати над доцільністю
української правописної структури священик
(автори Проєкту не заторкнули цього дискусійного питання). У російській мові слово
священник має цілком логічну правописну
структуру, чого не можна сказати про
український відповідник – з однією літерою
н. Наявність щ (а не ч<т) засвідчує
церковнослов’янське походження цього слова
і не дозволяє зараховувати його до самобутніх східнослов’янських моделей віддієслівних (віддієприкметникових) іменників
зі словотвірним значенням результату дії, на
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зразок крутити – крученик, де відсутність
подвоєння нн є вмотивованою.
6. У чинному правописі складне питання
поділу на групи іменників чоловічого роду з
кінцевим приголосним передбачає наявність
граматичних структур, які не вкладаються у
жодну з трьох груп, тобто мають специфічну
словозміну (напр., закінчення -і в називному
множини деяких іменників твердої групи – §
45 ІІ, п. 1).
До переліку винятків такого типу конче
треба додати у Проєкті нової редакції
українського правопису й іменник Господь,
представивши усю систему відмінкових форм
з наголосами: Госпо́дь, Го́спода, Господе́ві,
Го́сподом, у Го́споді, Го́споди. У чинному
правописі це слово ніде не згадується. В
ортографічних словниках переважно подається тільки закінчення родового відмінка.
Порівняймо, наприклад, ортографічні словники української мови – К.,: Довіра, 1994 або
Харків: Прапор, 1997.
7. Стосовно слів Ігор, Олег – вважаємо
невмотивованою варіянтність форм кличного
відмінка. Пропонуємо вилучити з правописних правил штучні структури Ігоре, Олегу
й узаконити лише форми Ігорю (як в інших
іменників м’якої групи – Василю, кобзарю,
царю) та Олеже (як в інших іменників з
основою на г – Боже, друже).
8. Треба чіткіше окреслити правило перенесення частин слова з рядка в рядок. Із
чинного правопису виходить, що одну букву
не можна відривати тільки від другої частини
слова в композитах. Залишається, одначе,
сумнів стосовно випадків типу нап/рик/лад (5.37).
9. У чинному правописі узаконено паралельні форми, одна з яких, на наш погляд,
небажана чи науково не вмотивована. Якщо
вже конче треба йти на компроміс і залишати
обидві з них, то варто хоча б наголосити на
тому, котрий із варіянтів є природнішим,
характернішим для української мови. Це
стосується форм давального відмінка однини
на -ові, -еві (директорові, учителеві), синтетичних форм ступенювання прикметників і
прислівників (зручніший, найзручніший, найдосконаліше), а також словоформ родового
відмінка типу Прокопова, Ковалева (5.36-37).

VIІ. Щоб нарешті припинити різнописання
у сучасній видавничій практиці в Україні та
за її межами, маємо прискорити видання
нової редакції Українського правопису,
взявши за основу Проєкт 1999 р. і врахувавши слушні поради, висловлювані продовж
останнього десятиріччя у працях об’єктивних
учених, які керуються тільки науковими
критеріями у процесі вдосконалення нашого
ортографічного кодексу.
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Про доцільність вирізнення нового наукового
напряму – антропогенної геології

Традиційно геологія як наука про Землю
має таку змістовну структуру: динамічна
геологія, яка об’єднує дослідження про
процеси, що відбуваються в її надрах і на
поверхні та причетні до утворення і
руйнування мінералів, руд, гірських порід,
призводять до зміни форм і умов залягання
останніх, породжують землетруси та вулканічні виверження, а також утворюють і
знищують форми рельєфу, тобто визначають
загальний вигляд поверхні земної кори і її
внутрішню будову; речовинна геологія, до
якої належать галузі, що вивчають речовинний склад земної кори на хімічному, мінеральному і породному рівнях організації геологічної речовини – це мінералогія, петрографія, літологія та геохімія; історична геологія,
що займається вивченням історії розвитку
земної кори, а також встановлює закономірності, що керують цим розвитком і послідовністю геологічних подій, які відбувалися
на Землі впродовж її існування, включно з
гідросферою, атмосферою і біосферою; прикладна геологія, головна мета якої полягає у
вивченні геологічної будови і металогенії
територій, прогнозуванні, розшуках і виявленні родовищ корисних копалин, без яких не
може існувати та розвиватися людське
суспільство.
Така структура науки дає можливість
успішно вирішувати фундаментальні та
прикладні питання геології. Разом з тим будьяка галузь і дисципліна зазначена спрямовані
на вивчення конкретного об’єкта, розпочинаючи від хімічних елементів і їхніх сполук
через мінерали, гірські породи, формації,
структурно-формаційні комплекси та завершуючи геоструктурними елементами і земною корою як природними системами.
Вивчення властивостей, складу, будови, законів та закономірностей розвитку цих систем –
головне завдання класичної геології. Проте з
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появою на планеті людини почали відбуватися зміни властивостей зовнішніх геосфер,
що проявляється і в закономірностях їхнього
розвитку. Забруднення атмосфери, гідросфери, формування техногенних форм рельєфу,
зміна гідродинамічного режиму рік тощо,
призвели до порушення природного перебігу
екзогенних геологічних процесів, а активне
розроблення родовищ корисних копалин,
спорудження мегаполісів, гідротехнічних
споруд, створення техногенних фізичних
полів, безумовно, має безпосередній вплив на
розвиток ендогенних процесів загалом і
природні фізичні поля Землі зокрема. Окрім
того, науково-технічний прогрес дав змогу
створювати нові хімічні сполуки, мінерали і
породи. Тобто, людина, як справедливо зазначав колись В.І. Вернадський, стала геологічною силою. Вона створила окрему систему,
основним чинником розвитку якої став техногенез, і сьогодні є вже всі передумови говорити про створення в складі природної системи планетарного рівня організації речовини
нової природно-антропогенної системи, вивчення закономірностей розвитку якої передбачає застосування окремих досліджень.
Головною складовою цієї системи є так
зване геологічне середовище, під яким
потрібно розуміти частину земної кори,
гідросферу, атмосферу та біосферу, що зазнають змін природних властивостей під
впливом діяльності людини та спричиняють
зміни в природному ході геологічних процесів як основної рушійної сили діалектичного розвитку Землі.
Сьогодні
геологічне
середовище
є
об’єктом вивчення екологічної геології, яка,
на думку Г. Рудька та О. Адаменка, також
становить новий науково-практичний напрям
в геології. Проте, на наш погляд, екологічна
геологія, мета якої полягає у вивченні складу
і передбаченні можливих змін у геологічному
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середовищі під впливом техногенезу як найважливішої компоненти екологічних систем,
не торкається всіх аспектів впливу людини на
формування таких антропогенних геологічних об’єктів, як техногенні родовища, синтетичні мінерали, техногенне мінералоутворення, техногенні фізичні поля, мінеральносировинна база та “хвости” її використання,
обґрунтування економічної доцільності розробки мінеральних ресурсів загалом і окремих родовищ зокрема, прогнозування геологічного розвитку Землі в умовах техногенезу
тощо. Натомість поєднання двох різних за
об’єктом, предметом, методами вивчення
наук – геології і екології в одну – не коректне.
Екологія – це біологічна наука про взаємовідношення між живими організмами і середовищем їхнього проживання. Належить
вона до фундаментальних підрозділів біології, які вивчають властивості життя надорганізмового рівня організації природної
речовини. Головним предметом екології є
вивчення сукупності живих організмів, які
взаємодіють між собою і утворюють з навколишнім середовищем єдину систему (екосистему). Головне завдання екології полягає у
вивченні взаємодії енергії та матерії в
екосистемі. Екологія керується комплексом
біологічних, хімічних, біохімічних методів.
Геологія в сучасному розумінні – це наука
про склад, будову, розвиток Землі та процеси,
які відбуваються в її надрах та на поверхні,
включно з водною і повітряною оболонками,
про утворення мінералів і гірських порід,
їхній хімічний склад та фізичні властивості;
про закони формування і закономірності
поширення корисних копалин, а також економічну доцільність їхнього використання.
Тобто об’єктом вивчення геології є природна
система планетарного рівня організації речовини, а предметом досліджень – внутрішні
(ядро, мантія, літосфера) і зовнішні (гідросфера, біосфера, атмосфера) оболонки, їхні складові та процеси і явища, що лежать в основі
розвитку Землі загалом і кожної з геосфер
зокрема. Головними методами геології, окрім
низки власне геологічних, є група математичних, хімічних, фізичних, геоморфологічних і
навіть астрономічних методів.
Як екологія, так і геологія, вивчають природні системи, а людина створила нову,
природно-антропогенну геологічну систему,
яка характеризується своїми властивостями
та розвивається за новими законами і,
відповідно, вона (людина) стала творцем

нової геології, яку без перебільшення можна
назвати антропогенною геологією.
Зауважимо, що такий напрям в циклі геологічних наук вже має синонім – “четвертинна геологія”. В цьому контексті потрібно
нагадати, що об’єктом четвертинної геології,
мета якої полягає у вивченні умов утворення і
стратифікації відкладів четвер-тинного періоду розвитку Землі, є також природні системи,
на формуванні яких ще не позначився вплив
техногенезу. В зв’язку з цим запропонована
нами до вирізнення в самостійний науковий
напрям “антропогенна геологія” – це геологія
природно-антропогенних геологічних систем,
а вивчення їхньої будови, складу та закономірностей розвитку передбачає відмінного від
класичної геології підходу.
Окрім того, вирізнивши “антропогенну
геологію” в самостійний напрям, ліквідовується не тільки необґрунтоване поєднання
двох різних за суттю і об’єктами вивчення
наук – екології та геології, а й знімається ціла
низка дискусійних питань у формуванні
освітньо-професійних програм, освітньо-професійних характеристик і навчальних планів,
які виникли при започаткуванні підготовки
фахівців з екологічної геології.
Сьогодні підготовка фахівців з екологічної
геології готують в межах спеціальності “Екологія і охорона навколишнього природного
середовища” і за освітніми стандартами,
розробленими для напряму “Екологія”, де
базовими є саме біологічні дисципліни. Тобто
майбутні фахівці з екологічної геології
отримують базову біологічну освіту, геологію
вони пізнають в межах вибіркових дисциплін,
що, відповідно, не може забезпечити належного рівня знань для вирішення питань,
пов’язаних зі зміною природних властивостей
геологічних процесів та об’єктів під впливом
діяльності людини. Цей недолік у підготовці
фахівців-геологів з охорони геологічного
середовища від негативного впливу людини
можна ліквідувати, виділивши в освітньому
напрямі “Геологія” спеціальність “антропогенна геологія”, де базовими стануть саме
геологічні дисципліни.
Підводячи підсумок, потрібно зазначити,
що сьогодні настала потреба у цілеспрямованому комплексному вивченні проблеми
впливу людини на геологічні процеси та
об’єкти, а це можливе тільки, як зазначалось
вище, за умови вирізнення самостійного наукового та освітнього напряму.
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Основна мета антропогенної геології, на
нашу думку, полягає у всебічному вивченні
властивостей, будови, складу і закономірностей розвитку природно-техногенних геологічних систем, а також формуванні мінерально-сировинної бази світу та обґрунтуванні економічної доцільності використання
мінеральних ресурсів.
Структура напряму повинна складатися,
вірогідно, з таких підрозділів: геологічне
середовище, охорона геологічного середовища, мінерально-сировинна база світу, економічна геологія, техногенні родовища корисних копалин, техногенна і технологічна мінералогія, геохімія техногенезу, геофізика.
Основні завдання кожного з підрозділів
такі;
• геологічне середовище – всебічне вивчення
властивостей, будови, складу і закономірностей розвитку геологічного середовища, як
природно-антропогенної (природно-техногенної) системи;
• охорона геологічного середовища – моніторинг розвитку геологічного середовища,
встановлення чинників негативного впливу
техногенезу на зміни його властивостей,
прогнозування розвитку негативних процесів
та явищ і розроблення превентивних заходів
мінімізації негативного впливу техногенезу
на геологічне середовище;
• мінерально-сировинна база світу – встановлення динаміки формування та функціонування мінерально-сировинної бази світу і
прогнозування розвитку цього процесу;
• економічна геологія – геологічне вивчення
надр з метою їхнього комерційного освоєння,
економічна оцінка геологічного простору,
економічні механізми державного регулювання використання надр, економічне обґрунтування доцільності розроблення родовищ

корисних копалин з врахуванням збереження
умов життєзабезпечення довкілля загалом і
геологічного середовища зокрема;
• техногенні родовища корисних копалин –
вивчення властивостей техногенних родовищ
і розроблення технологій використання
техногенних відходів мінеральної сировини;
• техногенна і технологічна мінералогія –
вивчення властивостей синтетичних мінералів, мінералів, утворених техногенним
шляхом в териконах і при металургійному та
інших процесах, розроблення технологій безвідходного збагачення і використання
корисних копалин;
• геохімія техногенезу – вивчення впливу
техногенезу на міграцію і акумуляцію хімічних елементів та їхніх сполук в межах геологічного середовища, встановлення чинників
формування техногенних хімічних елементів,
техногенних геохімічних аномалій тощо.
• геофізичні дослідження фізичних полів
(магнітних, гравітаційних тощо), що створюються мегаполісами, різноманітними металургійними, гідротехнічними та іншими
спорудами.
Безумовно, це далеко не повний перелік
тих завдань, які повинна вирішувати антропогенна геологія, та й саму структуру цього
наукового напряму ще потрібно суттєво
доопрацювати, але вирізнення його є
актуальним і очевидним.
Потрібно зазначити, що антропогенна
екологія аж ніяк не перекреслює завдань, які
стоять перед екологічною геологією, а
навпаки – розширює і доповнює їх, що забезпечить збереження нашої планети від негативного впливу діяльності людини як основного геологічного чинника на сучасному
етапі розвитку Землі.

Проблема креативності у педагогічних

Фрицюк Валентина

дослідженнях
Сьогодні все частіше феномен креативності досліджують не тільки філософи та
психологи, а й педагоги, які розглядають
вчителя як творця, а педагогічну діяльність –
як творчу.
Попри те, що проблема креативності
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досить глибоко досліджена у психології, слід
визнати, що в педагогіці таких досліджень
мало. Якщо для психології креативність є
усталеною категорією, то в педагогіці це поняття досі не має чіткої наукової інтерпретації. Проте з креативністю як здатністю
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до творчості безпосередньо пов’язані практично усі види діяльності вчителя.
Здатність до творчості є актуальною професійною якістю майбутніх учителів, потребу
в яких відчуває сьогоднішня освіта. Успіхів у
професійній діяльності сьогодні може досягнути тільки той вчитель, який має високий
рівень креативності, який відбувся як творча
особистість.
У психолого-педагогічних дослідженнях
останніх років креативність посідає чільне
місце. Про це свідчать роботи М.М. Гнатка,
Л.Б. Єрмолаєвої-Томіної, У.В. Кали, В.М. Козленка, К.О. Торшиної та ін. Шляхи формування
креативності досліджували Т.О. Сидорчук,
Л.О. Степанова; вплив соціального мікросередовища на формування креативності –
Н.В. Хазратова; розвиток креативності у педагогічному спілкуванні – Т.Ю. Колошина,
Г.Ф. Похмелкіна, В.І. Шинкаренко та ін.;
креативність у зв’язку з інноваційною діяльністю учителя – Т.М. Галич, Л.С. Подимова,
В.О. Сластьонін та ін. Н.Ф. Вишнякова розглянула психологічні основи розвитку креативності в акмеології; взаємозв’язок креативності мислення і креативності спілкування
вивчала С.Ю. Канн, місце креативності в
структурі особистості – О.Л. Солдатова, розвиток креативності школярів – К.К. Лютова,
А.В. Назаретова, дошкільнят – Є.В. Алфєєва.
Термін “креативність” вітчизняними та
зарубіжними вченими трактується неоднозначно. Аналіз літератури засвідчує, що немає
загальноприйнятого визначення цього поняття. Цей термін походить від латинського
слова “creatio”, що означає “створення”. В
англомовній літературі словом “creativity”
позначають те, що має безпосереднє
відношення до створення чогось нового, чого
не існувало раніше: сам процес такого
створення, продукт цього процесу, його
суб’єкт (або суб’єкти), обставини, в яких
творчий процес здійснюється, чинники, які
його детермінують та ін.
Дж. Гілфорд увів термін “креативність” у
60-х роках XX ст.
для позначення
властивості,
яка
відображає
здатність
індивіда створювати нові поняття та
формувати нові навички.
У трактуванні самого поняття креативності є відмінності, а саме: по-різному визначають її місце в структурі особистості, рівень
усвідомлення виявів креативності, а також
джерела і умови розвитку цієї якості.

Наприклад, Л.Б. Єрмолаєва-Томіна розглядає
креативність як “природну функцію мозку,
яка виявляється і реалізується в діяльності,
коли є спеціальні здібності до тієї чи іншої
конкретної діяльності” [2]. Ф. Гальтон вважає, що креативність – це біологічне явище
психіки, яке спонтанно-індивідуально розвивається, якому заважає будь-яка соціалізація;
інші дослідники характеризують її як
соціально-зумовлене явище, яке розвивається
у навчанні [3].
Дослідження засвідчують, що креативність
як особистісна якість відображається у всіх
компонентах поведінки і діяльності людини і
корелює з такими індивідуальними особливостями психічних процесів (мислення,
сприйняття, уява, відчуття, емоції, воля,
пам’ять, увага), які сприяють досягненню
творчих результатів у діяльності.
Майже всі дослідники погоджуються з
тим, що креативність є однією з провідних
рис особистості інтегративно-комплексного
характеру, яка пов’язана практично з усіма
іншими її рисами. Вона виявляється на різних
рівнях: несвідомому, свідомому, орієнтувально-перетворювальному та дослідницькому і в
індивідуальній діяльності, і в соціальнорольовому плані. Дослідники виявили численні зв’язки креативності з різноманітними
якостями особистості. Наприклад, у сприйнятті це, передусім, цілісність, синтетичність,
свіжість, самостійність, здатність бачити те,
чого не бачать інші, неупередженість та
гострота. Для креативної особистості характерна яскрава саморегуляція сприйняття,
спрямованість творця на вирішення якоїсь
проблеми або завдання, “чіпкість” уваги, яка
може бути тривалою і стійкою. Така сильна
домінанта у процесі виконання завдання,
особливо творчого, часто є причиною
неуважності, тому що центр уваги пов’язаний
не з навколишньою дійсністю, а з об’єктом
креативного інтересу. Причому креативна
особистість, немовби скануючи навколишнє,
творить цілісну картину побаченого.
Л.Б. Єрмолаєва-Томіна виділяє такі перцептивні особливості, які найчастіше корелюють із креативністю: висока чутливість до
субсенсорних подразників, здатність сприймати неточності, відхилення, незвичайність та
унікальність рис об’єкта, здатність зауважувати зв’язки між ознаками, які формально не
мають їх; здатність сприймати комплексно,
помічаючи головне, суттєве; вміння бачити
потенційне, те, що ще не виявилось; уміння
33
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під час сприйняття звільнитися від фіксованої
настанови та сталості, тобто сприймати
самостійно, неупереджено. У процесі сприйняття для креативних особистостей найбільшу привабливість мають невизначені, невпорядковані об’єкти, з яких самостійно відбирається потрібне та значуще [3].
Цікавий зв’язок креативності з пам’яттю.
Креативні особистості володіють значним
запасом знань, пов’язаних із спрямованістю
їхніх інтересів, тому досить легко ними
користуються. З іншого боку, креативні
особистості швидко забувають або зовсім не
можуть запам’ятати звичайних для всіх фактів: ціни, імені, дати тощо. Легко схоплюючи
головне, вони швидко забувають другорядне.
Разом із тим малосуттєву, здається, деталь
при віддалених асоціаціях вони легко згадують, встановлюючи цілісну картину більш
загального. Креативи легко помічають та
пам’ятають багатозначність слів, нерідко самі
винаходять нові значення слів або їхнє
трактування, при цьому, крім звичних знань,
демонструючи свою спостережливість та
фантазію.
Уяву та фантазію взагалі вважають
найяскравішими і найтиповішими виявами
креативності. Вони допомагають побачити і
спрогнозувати мету і наслідки дій, проектуючи динаміку розвитку продуктивних процесів.
Уява може бути і відтворювальною
(репродуктивною), і творчою (продуктивною), а фантазія має суто креативний характер і ніколи не репродуктивний. Креативна
уява – це власне те, що ми називаємо фантазією. Уява креативних особистостей відрізняється особливою яскравістю, несподіваністю, фантастичністю та образністю.
У креативних особистостей високий рівень
емоційної збудливості. Є свідчення про пряму
залежність між емоційним напруженням із
супутніми емоційними зрушеннями та рівнем
креативного процесу. На креативність позитивно діють такі чинники, як радість,
пристрасть, наплив емоцій, прагнення до
домінування, ризику, потяг до незалежності,
порушення порядку, зняття почуття страху,
фрустрації. Емоційні кореляти креативності
найбільш показові, і без емоційної активності
власне креативності не буває [8].
Виділяють такі особистісні характеристики, які притаманні більшості креативів: відхилення від шаблону в поведінці, ініціативність,
оригінальність, упертість, самовідданість,
неабияка енергійність, винахідливість, пря34

мота суджень, спритність, незалежність,
внутрішня зрілість, критичність, скептицизм,
мужність, упевненість в умовах невизначеності та хаосу, схильність до алегоричності,
метафоричності, двозначності, підкреслювання свого “Я”, висока самооцінка, гордість [4].
Узагальнення наведених поглядів свідчить
про те, що на сьогодні немає чіткої, єдино
прийнятої структури креативності.
Важливим для нашого дослідження є
питання: чи є креативність нормативним
явищем, яке має сильніші і слабші вияви, чи
вона доступна тільки вибраним індивідам
(Едісону, Пікассо, Моцарту та ін.) у певні
моменти? З останньою точкою зору погоджуються такі вчені, як Ф. Баррон, Х. Грубер,
С. Девіс, Т. Емебайл, пояснюючи свою
позицію тим, що креативність виникає тільки
внаслідок сприятливого поєднання багатьох
чинників: структури індивідуальності, необхідних навичок, наявності проблем, спеціального оточення. Вони розглядають творчі здібності як вроджені, які не піддаються змінам.
Критерій творчих здібностей – якість кінцевих продуктів діяльності. Цей підхід не передбачає можливості розвитку креативності.
Переважна більшість дослідників, з їхньою
думкою збігається і наша, визначає креативність як нормативне явище, притаманне усім
у різній мірі, тобто таке, на розвиток якого
можна впливати.
Феномен креативності не вичерпується
тільки філософськими та психологічними
аспектами. Все частіше звертається до
креативності педагогічна наука.
Творчій спрямованості вчительської праці
надавалось велике значення у роботах педагогів-класиків (К.Д. Ушинський, С.Т. Шацький, А.С. Макаренко та ін.). На глибоке
переконання С.Т. Шацького, творчі здібності
є майже у всіх, потрібно тільки створити
сприятливі умови для їхнього виявлення,
розвитку і поглиблення. Наголошуючи на
необхідності естетичного виховання учнів,
видатний педагог зазначав, що його не слід
зводити тільки до отримання знань і розвитку
умінь у різних галузях мистецтва, воно має
глибоко пронизувати весь педагогічний
процес, сприяти всебічному розвитку школярів і їхніх творчих здібностей. “Потрібно
пам’ятати, – стверджував С.Т. Шацький, – що
мистецтво – велика сила, і не все одно, в якому напрямку його використати” [15, с.121].
Для А.С. Макаренка мистецтво було не
тільки засобом емоційного впливу на
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вихованців, а й одним із шляхів освіти. Він
сам прекрасно грав на скрипці, добре
малював, був обдарованим режисером і
актором, любив і цінував літературу [7, с. 10].
Його програма естетичного виховання охоплювала не тільки співи, музику, хореографію,
літературу, театр, кіно та образотворче
мистецтво, а й красу одягу, мови, рухів, праці
та відпочинку. Різноманітна позашкільна
праця спонукала вихованців А.С. Макаренка
до серйозної творчої роботи над собою.
За В.О. Сухомлинським, творчість є
діяльністю, в яку вчитель вкладає частинку
своєї душі. “Радість творчої праці, повнота
життя завдяки творчості – до цього прагне
кожна культурна, освічена людина”, –
стверджує видатний педагог [13, с. 4]. Педагогічна спадщина В.О. Сухомлинського є
дослідно-експериментальним
обґрунтуванням творчого характеру праці вчителя,
зазначала С.О. Сисоєва [9, с. 25]. Він вважав,
що педагогічні ідеї стимулюють вихователя
аналізувати особисту діяльність і породжують прагнення творчо втілювати задуми в
реальний виховний процес, а “питання, що
запалює іскру творчості, виникають тоді,
коли ти хочеш бачити свою справу, свою
працю, результати своєї праці ліпшими, ніж
вони є зараз, і тобі не дає спокою думка: чому
твої зусилля не приводять до того, до чого
вони, здавалося б, повинні привести?” На
думку В.О. Сухомлинського, “творчість у
нашій праці – це, насамперед, пізнання людини, подив перед багатогранністю й
невичерпністю людського” [13, с. 8].
“Справжня педагогічна праця нетворчою
не буває, – стверджує М.М. Поташник. Творчий учитель може ще не встигнути стати
майстром. Але високого рівня майстерності
учитель досягає тільки на основі творчості”
[10, с. 8].
Н.В. Кузьміна бачить сутність педагогічної творчості у пошуку нових способів
впливу на учнів, “педагогічні винаходи можуть бути і в галузі відбору і композиції
змісту інформації..., і в галузі відбору та
організації різних видів діяльності, у створенні нових форм і методів навчання і
виховання, у способах розв’язання педагогічних завдань” [5].
Знання, уміння і навички є обов’язковою
умовою для здійснення того чи іншого
творчого акту. Але сутність творчості не в
їхньому формальному накопиченні, а у
використанні їх як засобу відкриття нових

шляхів, закономірностей і способів дій, які
ведуть до результатів, невідомих раніше.
І.Я. Лернер і М.М. Скаткін звернули увагу
на те, що здатність до творчості кожна
людина може реалізувати по-різному. Тільки
цілеспрямоване навчання, на їхню думку, дає
можливість забезпечити високий рівень
розвитку цієї якості [6]. Характеризуючи таке
навчання як проблемне, російські дидакти,
спираючись на висновок психологів, що його
метою є формування творчого мислення і
засвоєння знань внаслідок власної пізнавальної активності суб’єкта, сформулювали
сутність, основні риси проблемного навчання
і методи, необхідні для його організації.
Виділяючи ознаки та зміст творчої діяльності, вказані автори фактично характеризують мислительні операції, без яких вона
неможлива. Це самостійне перенесення знань
і умінь в нову ситуацію, бачення нової
проблеми в знайомих ситуаціях, виділення
нової функції об’єкта, його здатності служити
новій несподіваній меті, самостійне комбінування відомих способів діяльності в новий
спосіб, бачення структури об’єкта, можливих
розв’язків заданої проблеми, побудова принципово нового способу розв’язання, на
відміну від інших, відомих.
В.О. Сластьонін та Л.С. Подимова особливо підкреслюють творчу сутність педагогічної праці. Учитель-новатор у педагогічній
діяльності обов’язково долучається до креативного процесу, який актуалізується в креативному результаті. Цей результат виявляється не тільки в матеріальних і духовних
цінностях, а й в особистісному перетворенні
під час створення не тільки суб’єктивно, а й
об’єктивно нового продукту [12].
Розглядаючи інноваційну діяльність учителя, В.О. Сластьонін та Л.С. Подимова виділяють креативність як один із найважливіших
її чинників, необхідний для створення нових
програм, підручників, а також для модифікації цього нового на рівні втілення.
Творчість – не якась окрема сторона
педагогічної праці, а найбільш суттєва і
необхідна її характеристика. Здатність бачити, ставити і оригінально вирішувати
педагогічні проблеми, швидко орієнтуватись
у ситуаціях, які виникають, передбачати
результати називають педагогічною креативністю. Ф.М. Гоноболін виділяє провідну роль
такої якості як найголовнішого показника
педагогічних здібностей [12, с. 41].
С.О. Сисоєва у монографії “Педагогічна
35

ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА, 2009 / № 1

творчість” серед основних принципів педагогічної творчості вчителя виділяє (поряд з
принципами діагностики, оптимальності,
взаємозалежності, фасилітації, доповнення,
варіантності, самоорганізації) принцип креативності. Особливу цікавість викликає
авторська технологія посилення креативності
змісту навчального предмета [11, с. 120–129]
та розроблені С.О. Сисоєвою аналітичні
картки креативної орієнтації навчальних
курсів [11, с.121], які дають змогу проаналізувати зміст навчального матеріалу конкретного предмета для ефективного його
використання у процесі розвитку творчої
особистості учня. Як зазначає С.О. Сисоєва,
“…підготовка викладача будь-якого навчального закладу і, зокрема, вчителя, набуває
ефективності, якщо її зміст і форми відображають специфіку процесу формування
творчої особистості, враховують закономірності творчого процесу, взаємозалежність і
взаємозумовленість розвитку творчих можливостей і рівня творчої діяльності суб’єктів
навчально-виховного процесу” [11, с. 3].
На підставі ґрунтовного аналізу численних
досліджень С.О. Сисоєва висловлює припущення, що “фундаментом творчої особистості
є її креативність, детермінантою якої виступає творча активність індивіда у її визначенні
як нестимульованої зовні пошукової і
перетворювальної діяльності” [11, с. 60].
Творчу особистість автор визначає як
“креативну особистість, яка внаслідок впливу
зовнішніх чинників набула необхідних в
актуалізації своїх творчих можливостей додаткових якостей, що сприяють досягненню
творчих результатів в одному чи кількох
видах творчої діяльності” [11, с. 66].
Останніми роками збільшилась кількість
досліджень з проблеми креативності, які
втілюють комплексний підхід до неї з позицій
різних наукових галузей. Н.Ф. Вишнякова у
роботі “Креативна психопедагогіка” пропонує свій варіант креативної парадигми освіти [1].
Триєдиність процесу, результату та
особистості у філософському (креасофія),
психологічному (креалогія), педагогічному
(креагогіка) аспектах і в акмеології допомагає
глибше усвідомити креативну парадигму
освіти. Єдність цих наук, на перетині яких
виникає креативна психопедагогіка, ґрунтується на розгляді особистісної, процесуальної і
результативної стратегій.
У креасофії креативність актуалізується в
особистості творця, синергетичному процесі,
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результаті створення об’єктивного і суб’єктивного продукту.
У креалогії вирізняються три головні
категорії: креативність як особистісне явище,
процес створення, заснований на усвідомлених і неусвідомлених механізмах розвитку,
креативний результат діяльності.
Креагогіка спирається на формування індивідуальності як особистісної категорії у
співтворчому процесі, що ґрунтується на застосуванні інноваційно-навчального перетворення.
Акмеологія виділяє такі категорії: творча
індивідуальність як вершина творчого розквіту, процес саморозвитку і самовдосконалення, креативний досвід як результат самоактуалізації.
Ці поняття креативної системи суміжних
наук становлять, на думку Н.Ф. Вишнякової,
основи креативної парадигми освіти [1].
Освітня парадигма XXI ст. поповнюється
категорією “креативна психолого-педагогічна
технологія”. Її сутність полягає в творчому
підході до педагогічного процесу, в якому
інтереси і цінності особистості є провідним
компонентом організації і змісту навчальної
діяльності (Д.В. Чернилевський, О.В. Морозов, 2001) [14].
Креативна технологія навчання – це засіб
зміни вихідної та основної позицій освіти,
оскільки пропонує не розв’язання готових
дидактичних завдань, а генерування, творче
формування і розробку ідей, задумів і
проектів у широкому соціальному аспекті
життя. Йдеться про зміну парадигми освіти:
замість системи формування учнів, які є
об’єктами навчання, постає система, яка
обслуговує освітні потреби і того, хто
вчиться, і того, хто навчає. Головна функція
освіти стосовно того, хто навчається, повинна
перетворитись на сервісну.
Перше, що відрізняє креативну технологію
від традиційних, – партнерство у навчальному процесі. Студент має право сам вибирати потрібну йому інформацію, сам визначає
її необхідність. Викладач лише допомагає
йому в цьому.
Друге: змінюється головна умова традиційної освіти, яка передбачає існування
готових,
систематизованих
знань,
які
необхідно засвоїти. Знання можуть мати
випадковий, несистематизований характер.
Їхня систематизація, встановлення істини –
справа самого студента.
Третя особливість полягає в тому, що
основним елементом навчального процесу є
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не знання, а інформація. Відмінність між
ними можна визначити так. Знання – це
перевірений практикою результат пізнання
дійсності, головною особливістю якого є
істинність і несуперечливість. Інформація –
свідчення будь-якого характеру, що висловлюють найчастіше думку того, хто говорить,
інколи сумнівної достовірності.
Специфічність креативної технології освіти і полягає в можливості розвитку здатності
створювати знання з отриманої інформації.
Автори креативної технології вважають,
що традиційні форми навчання втрачають
ефективність. Сьогодні на всіх рівнях освіти
з’являється все більше інновацій – проблемних, дослідницьких, проективних, контекстних та інших моделей навчання. Ці
моделі безсумнівно свідчать про розмивання
основ класичної технології і поступове
становлення нової освітньої парадигми, якою
автори і вважають креативну педагогіку і
психологію [14].
Погоджуємось з думкою Н.Ф. Вишнякової,
яка говорить про те, що креативність як
ціннісно-особистісна творча категорія, виступаючи невід’ємною стороною людської
духовності та умовою творчого саморозвитку
особистості, є суттєвим резервом самоактуалізації. Креативність виявляється не стільки
різноманітністю наявних знань як соціально
закріплених стереотипів, виражених у правилах і законах, скільки сприйнятливістю,
чутливістю до проблем, відкритістю до нових
ідей і схильністю руйнувати або змінювати
стереотипи з метою створення нового, отримання нетривіальних, несподіваних і незвичайних розв’язань життєвих проблем [1, с. 22].
Аналіз психолого-педагогічної літератури
з досліджуваної проблеми дав можливість
уточнити зміст поняття “креативність”. У
нашій інтерпретації – це динамічна, інтегративна особистісна характеристика, яка
визначає здатність до творчості і є умовою
самореалізації особистості.
Підсумовуючи цей огляд, можна зробити
висновок: педагогічною наукою накопичено

досить великий теоретичний і практичний
досвід з розвитку творчого потенціалу
майбутніх фахівців. Основним напрямом
педагогічних концепцій є орієнтація на
розвиток творчої особистості. Однак формування власне креативності майбутнього
вчителя досліджене недостатньо.
У формуванні креативності ми вбачаємо
важливу основу для успішного становлення
справді творчої особистості майбутнього
вчителя.
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ТВОРЧИЙ ПОРТРЕТ
З досвіду вивчення поетичної творчості
І. Франка
Для досягнення навчально-виховної мети у
викладанні літератури застосовують методи
та форми, перевірені часом. Проте з позицій
розвивального навчання теорія сучасного
уроку літератури вимагає суттєвого поліпшення. Урок та діяльність учителя повинні
викликати в учнів позитивні почуття. В. Сухомлинський писав, що уроки літератури – це
ті “жаринки-іскринки, що запалюють смолоскипи дитячої допитливості і морального
самовдосконалення. Щоб ці потенційні можливості уроку літератури стали реальністю,
вчитель словесності має зробити свої уроки за
типологією багатими, за використанням
методів – раціональними, за характером своєї
діяльності – фронтальними з поєднанням
диференційованого підходу до учнів, за способом їхньої діяльності – пізнавально-розвивальними, а за характером – самобутніми”
[11, с. 102].
Благодатними для урізноманітнення діяльності вчителя на уроці є життя та творчість
Івана Франка, адже геніальність цього митця,
титана праці, в тому, що його твори і сьогодні
є не менш актуальними, ніж в епоху, в якій
він творив.

Дурда Ігор

Франкознавство сьогодні – потужна складова українського літературознавства, хоча й
загальновизнано, що справді наукової біографії Івана Франка ще не написано.
У наш час, час незалежності, багато зроблено, щоб повернути українцям справжнього
Франка. Друкуються твори, які в добу тоталітаризму були вилучені зі спадщини нашого
пророка. Це і поезія, і проза, і публіцистика.
Твори, які друкувалися в часи більшовизму і трактувалися спотворено, потрібно
прочитати по-новому і розставити акценти.
За навчальною програмою, затвердженою
Міністерством освіти і науки України, передбачено вивчення невеликої кількості поетичних творів І. Франка та “Прологу” до
поеми “Мойсей”. Програмовий перелік дає
учням дуже поверхове уявлення про сутність
самої особистості Франка, його світоглядні
позиції та внесок генія-пророка в скарбницю
української і світової культури. З метою
глибшого ознайомлення учнів з творчістю
письменника доцільним є збільшення кількості годин на вивчення його творчості,
зокрема, поетичної, а також докладне вивчення поем “Великі роковини” та “Мойсей”.

Сторінки життєпису Івана Франка як передумова вивчення його творчості
Біографія І. Франка – надзвичайно цінний
матеріал для роздумів, адже ґрунтовне знання
життєпису, характеру, світогляду письменника допомагає глибше збагнути зміст його
творів, краще пізнати особу митця. Читаємо:
Все, що мав у житті, він віддав
Для одної ідеї,
І горів, і яснів, і страждав,
І трудився для неї?
(“Мойсей”) [3, 35].

Розуміємо, що це позиція не лише Мойсея,
а й самого Івана Франка.
Доносити його біографію до учнів потрібно так, щоб викликати в них позитивні емоції,
розбурхати їхню уяву. Звичайно, розповідаючи про письменника-класика, не можна
оминути відомостей про тяжке життя,
переслідування. Це так, але скільки світлого
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було в його житті: він був життєлюбом, кохав
і був коханим, зазнавав радощів від творчості,
від спілкування з людьми.
При майстерному підході до викладу
життєпису Франка учнів неминуче зацікавить
його життєвий подвиг. Щоб зацікавити
школярів особою письменника, можна використати метод передбачення.
Вчитель записує 10–14 ключових слів
(висловів), пов’язаних з біографією, наприклад: Нагуєвичі, кузня, Дрогобицька
нормальна школа, Львівський університет,
Лолин, Ольга Рошкевич, “Зів’яле листя”
тощо. Учні в парах обмінюються припущеннями щодо асоціацій, які ці слова
викликали в них (3–4 хвилини). Вислухавши
пояснення, учні повертаються до перед-
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бачень. Таким чином, на уроці проходить
етап закріплення вивченого матеріалу:
- Чи збулися ваші передбачення?
- Чому вам не вдалося вгадати хід подій?
Щоб зацікавити школярів біографією, їм
треба дати не лише реєстр певної кількості
подій, а й вималювати літературно-психологічний портрет Франка, а для цього варто використовувати метод випереджувального
вивчення.
Попередньо поділивши клас на групи –
істориків, біографів, художників, бібліотекарів – вчитель дає їм завдання. Історики мають
розповісти про епоху, в яку народився Іван
Франко. Біографи ознайомлять з біографією
письменника, спираючись на його епістолярну спадщину та опрацьований матеріал
підручників. Художники продемонструють
малюнки, виконані ними після вивчення
життєвого та творчого шляху І. Франка, а
бібліотекарі порекомендують літературу, яку
варто опрацювати, вивчаючи творчість
письменника.
На такому уроці вчитель виконує роль
консультанта, використовуючи методи проблемного викладу матеріалу: проблемні ситуації та проблемні питання.

- Що додав образ Франка до вашого ідеалу
людини?
- Доведіть, що він здійснив життєвий і
творчий подвиг?
Цей урок можна завершити розповіддю
про останні, сповнені неймовірних страждань, але надзвичайно плідні дні Франкового
життя.
Оскільки не в усіх учнів розвинута уява, їм
треба допомогти “побачити” письменника,
раціонально для цього унаочнивши урок. З
цією метою доцільно використати наочні методи: репродукції картин, фотопортрети, фотографії, ілюстрації до творів, книжкову виставку, магнітофонний запис, кодопосібник.
Щоб перевірити, як учні засвоїли біографію письменника, можна використати тест на
відповідність.
Під час вивчення літератури рідного краю
можна запропонувати сильнішим учням
скласти літературну карту “Стежками Івана
Франка”, а членам літературного гуртка
підготувати матеріали для виступу “Франко і
наш край”.

Вивчення поетичної творчості Івана Франка
Характеризуючи
поетичну
творчість
Аналізуючи поезії збірки “З вершин і
Франка, С. Петлюра писав: “Франкова поезія,
низин”, доцільно використати роботу в грукрім своїх художніх вартостей, правда, не
пах. Вчитель пропонує проаналізувати поезії
завжди однакових, цінна ще тому, що в ній
за поданою схемою. Учням дають назви поенадзвичайно правдиво і глибоко відбивається
зій та головний задум кожної з них, а вони знапсихологія діяльного українця, що зрозумів
ходять рядки, в яких виражена ідея, і намате лихе становище, в якому опинився рідний
гаються провести літературознавчий аналіз.
народ, що щільно підійшов до хиб свого
Елементи
Рядки, в яких
національного характеру, до червоточин
Головний
літератувиражено
національної волі. Ось чому знати цю поезію Назва
задум
рознавчого
головний
– це наблизитись до пізнання самих себе” [3, поезії
вірша
аналізу
задум
с. 11].
Пізнати Франка-громадянина учням 10
Представник від групи виразно прочитує
класу складно, оскільки на вивчення громавірш
і дає йому характеристику. Представнидянської та патріотичної лірики навчальною
ки інших груп можуть ставити запитання.
програмою виділено мало годин. Тому на
Уроки літератури треба організовувати
засіданні літературного гуртка попередньо
так,
щоб учень був не лише об’єктом, а й
варто провести конференцію “Франко і націосуб’єктом,
співтворцем навчального процесу.
нальне питання”, на якій учні дізнаються про
Такий
підхід
можна продемонструвати на
еволюцію поглядів письменника. Питання
прикладі
вивчення
збірки поезій Івана Франка
конференції можуть бути такими:
“Зів’яле листя”.
1) Іван Франко і національне питання.
На такому занятті можна використати
2) Іван Франко про марксизм і соціалізм.
ігрові
методи: метод рольової гри, інсцені3) Іван Франко і Січове Стрілецтво.
зації. Вивчення поезій збірки немислиме без
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використання музичних засобів, адже багато
віршів Франка стали народними піснями.
Тому варто провести бінарне заняття: українська література і музика. При вивченні інтимної поезії слід застосовувати методи, які б
торкалися усіх струн людської душі. На
такому уроці можна створити ілюзію присутності Ольги Рошкевич, яка перечитує листи Франка. На столах – осіннє листя, що символізує нерозділене кохання ліричного героя.
Іван Франко – автор багатьох поем, в яких
він зображував складні явища життя, будив
визвольні прагнення українського народу,
оспівував його велич і духовні сили. Серед
них найпомітніше місце займають “Великі
роковини” та “Мойсей”.
Поема “Мойсей” написана Франком у
часи, мабуть, найбільшого емоційного виснаження. Це твір про взаємини вождя і народу.
Як єврейський народ під проводом Мойсея 40
років шукав землі обітованої, так український
народ віками шукав і шукає волі на своїй
землі. Франка болить доля його співвітчизників, які змушені бути у “сусідів гноєм”,
“тяглом у поїздах їх бистроїзних”. Богдан
Лепкий, провівши аналогію, так сказав у
вірші:
Сорок літ, як Мойсей по пустині,
Він провадив нарід за собою,
В небо рвалися думи вірлині,
А життя вниз тягло, бо в долині
Бій завзятий кипів з темнотою [2, с. 202].

Український пророк Іван Франко був
справжнім провідником нації кінця ХІХ ст. і,
як Мойсей у свій час, не був визнаний своїм
народом. Від нього відцуралися народовці,
відверто ненавиділи його москвофіли. Однак
поет був упевнений в тому, що “Україна засяє
у народів вольних колі”.
Україна стала незалежною, проте до
справжньої “обітованої” землі ще далеко, бо
ми забули один з найголовніших заповітів
Франка – заклик до духовної єдності. Тому,
аналізуючи поему “Мойсей”, вчитель повинен наголосити, що саме молоде покоління,
що народилось в незалежній Україні, здатне
побудувати справжню вільну державу.
Доцільним є проблемний виклад матеріалу, адже поема складна для розуміння, тому
вчителеві слід не просто самому аналізувати
текст, а залучати до обговорення учнів, ставлячи їм питання:
1. Що відрізняє біблійний сюжет про Мойсея
від сюжету поеми Івана Франка?
2. Які причини самотності Мойсея і Франка?
40

3. Чому, на вашу думку, Франко порівнює
долю українського і єврейського народів?
4. Чому в критичній літературі поема трактується як заповіт українському народові?
На уроці слід з’ясувати проблеми, які
порушив у поемі автор:
- Піднесення національної свідомості.
- Народ – головна рушійна сила історії.
- Взаємини вождя і народу.
- Суспільна роль слова. Духовність народу
– найважливіша зброя в боротьбі за волю й
незалежність.
Поема Франка “Мойсей” – одна з вершин
української літератури, що не втратила свого
значення в наші дні.
Потрібно звернути особливу увагу на
окремі рядки поеми, в яких автор пророчить
трагічні періоди в майбутньому України
(репресії, голодомор)
Онде мати голодная їсть
Тіло свойого плоду!
Онде тисячі мруть на хрестах –
Цвіт твойого народу!
[14, с. 182].

А хіба це не Франко устами Мойсея
виражає свою жертовну любов до України?
Здобуватиму поле для вас,
Хоч самому не треба,
І стелитися буду внизу,
Ви ж буяйте до неба
[14, с. 157-158].

…………………………….
Ти мій рід, ти дитина моя,
Ти вся честь моя й слава,
В тобі дух мій, будуще моє,
І краса, і держава
[14, с. 165].

Узагальнюючи вивчене, можна поставити
учням запитання:
– Як ви вважаєте, на якому етапі шляху до
свободи перебуває наш народ сьогодні?
– Яким, на вашу думку, повинен бути
сучасний державний лідер?
– Які висновки з поеми для себе ви
зробили? Що б хотіли взяти для формування
власної особистості?
Отже, звертаючись до біблійної теми про
Мойсея, Франко геніально передбачив катаклізми, які чекають український народ на
шляху до визволення і створення своєї державності, заповів нам бути одностайними у
цій священній боротьбі і в основу свого
заповіту поклав пророчу віру в перемогу.
Життя і творчість Франка – це “благодатний ґрунт” для виховання молодого покоління.
На прикладі життя і творчості письменника маємо готувати дітей до самостійного
життя, вчити долати життєві труднощі, як це

ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА, 2009 / № 1

робив Франко. Бо поки що ми, українці, і далі
ідемо манівцями, плентаємося у хвості в
Європи. А Франко був великим європейцем.
Сучасна Україна чекає свого Мойсея, а хіба
народиться він колись, якщо ми не шануватимемо своїх геніїв і не вивчатимемо їхню
духовну спадщину?
Унаслідок використання різних методів і
форм проведення уроків більшість учнів
стають суб’єктами, а не об’єктами навчання.
Для того треба залучати до “творення” уроку
здібних учнів, щоб талановита молодь могла
розкривати свої таланти у процесі навчання. І
вихованці усвідомлять, що “лиш у праці і для
праці варто жить”.
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Поезії

Дурда Ігор

З ПРИРОДОЮ НА САМОТІ
Біжу у ліс, у храм Природи–Матері,
Манить мене безлюдна глухомань.
Втомилось серце рухатись в фарватері
Людських страждань і марних сподівань.

Ажурне небо, і дуби столітні,
І спів пташок у тиші віковій,
І заблукалий вітер в верховітті
Нірвану творять у душі моїй.

А тут і мир, і райська насолода,
Симфонія – гармонія краси.
Без моди тут пречисто-світла врода,
Без мікрофонів – чисті голоси.

Думки стають безхмарні і прозорі,
І мрії оживають золоті…
І так завжди: як серце зранить змора,
Спілкуюсь з лісом я на самоті.

КОЛИ ТИ ПОРЯД
І КОЛИ ТЕБЕ НЕМА
Коли ти поряд –
більш нікого я не бачу,
Тому що світ весь
у очах твоїх.
Коли нема тебе –
душа ридає-плаче,
Без тебе довго

я прожити би не зміг.
Коли ти поряд –
музика космічна
Лунає і радіють
небеса.
Коли нема тебе –
то й мить для мене вічність,
А серце каменем
у грудях зависа.
41
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Коли нема тебе –
я в темряві блукаю,
Приречений
прожити без утіх.

Коли ти поряд –
я весь світ кохаю,
Тому що світ весь
у очах твоїх.

***
ШАЛЕНЕ ЦВІТІННЯ
Я щасливий. Бо кохаю.
Незвичайно. Палко-рвійно.
Що це? Полум’я у грудях.
Світлих вражень зорепад.
Ти – прекрасна. Ти – чарівна.
Серце б’ється ніжно-мрійно.
Світ рожевий. День чудовий.
Заряснів квітучий сад.

Мрія лине. В понадхмар’я.
Думка мріє. У тумані.
Світлий погляд. Загадковий.
Несміливий… Вже не сплю.
Перехрестя-роздоріжжя…
Ти – далеко. Вже світає.
Я слова свої мережу…
Ти мовчиш? Мовчи! Люблю!

***
КОХАНІЙ
Я зірку для тебе зірву в небесах
І казку влаштую у ніч феєричну.
Для тебе я квітку знайду у лісах –
Іванокупальську, чарівно-містичну.

Для тебе я небо додолу схилю,
Палку серенаду тобі проспіваю.
За тебе я Бога натхненно молю,
Тому що кохаю, безмежно кохаю.
Прошу лиш одне: не кажи мені – ні!
Не розбивай мою мрію крилату.
Хай ллються із серця пресвітлі пісні –
І будні з тобою завжди будуть святом.

***
КОБЗАРЕВІ
Дзвенять струмочки кришталеві,
Сміється сонце з-поза хмар…
Колись у дні ці березневі
Родився геній наш – Кобзар…

Здавалося, те “врем’я люте”
Навік затьмарить нашу путь,
І славу предків призабуту
Вітри історії зметуть.

Родився він в лиху годину,
У час, коли упала Січ
Й блакитне небо України
Заволокла похмура ніч.

Але з убогої хатини
Пішов Тарас в широкий світ
За Правду битись, за Вкраїну,
За думки вільної політ.

Мовчать сплюндровані могили,
Минуле спить у бур’яні,
А Муза, опустивши крила,
Дрімає в тихім напівсні.

Переоравши вбогі ниви
Й підступне плетиво доріг,
Він словом грізним і правдивим
Засіяв рідний переліг.

Бо неньки діти юродиві
Чолом ударили на схід,
Чужий споживши плід червивий,
Забули свій козацький рід.

І проспівали давню славу
Кобзарські струни в унісон –
Горить Босфор, тремтить Варшава
І захитався царський трон.
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А згодом присуд: у солдати
В забутий Богом Кос-Арал.

Козацтво мчить, немов лавина,
По степу рідному без меж –
І воскресає Україна
На тлі мальованих пожеж.

Але не став він на коліна,
Розхитував неправди трон;
Лишив “Кобзар” нам свій у віно –
“Новий і праведний закон”.

А срібні струни не змовкають –
Від рабства будять темний люд,
Немилосердно викривають
Тиранів, зрадників, приблуд.

Умер поет до болю рано
Без п’єдесталів й нагород,
Та в своїх думах полум’яних
Він возвеличив свій народ.

Читає “Сон” сам цар Микола,
Aж серце б’ється невпопад…
І за правдиву цю “крамолу”
Везуть поета в стольний град.

І ми у дні ці березневі,
Вкраїнці різних поколінь,
Воздаймо славу Кобзареві
На віки вічнії… Амінь!

Похмурі мури каземату
Заводять траурний хорал.

1998 р.

ДО 100-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ Б.–І. АНТОНИЧА

Калинець Ігор: “Поезія Антонича найбільше відповідала
моєму світовідчуванню ..”
(Розмова Віктора Неборака з Ігорем Калинцем)
Віктор Неборак: Ігоре, розкажіть про ці
місця і місцини у Львові, де Вам подобається
зараз бувати.
Ігор Калинець: Зараз у мене немає якоїсь
одної постійної “точки”, де б я бував щодня
чи через день, бо немає відповідного товариського життя тепер. У кінці 80-их це було.
Ми мали своє товариство, свою каварню.
Тепер те все розгубилося. А з того, що я собі
найбільше уподобав, щоб мати куди прийти,
то це “Українська книгарня” на проспекті
Шевченка. Там може бути зустріч, розмова
біля книгарні, якщо тепла пора. Мої улюблені
місця у Львові – це переважно музеї: Національний музей, де часто буваю, чи, наприклад, музей-майстерня Олекси Новаківського.
Також це Етнографічний музей, це Палац
Мистецтв, Палац Потоцьких, де відбуваються
різні зустрічі, куди можна прийти і побачити
тих людей, які вже не так часто зустрічаються, як тоді, коли було те наше маленьке
товариство.

В. Н.: Це правда, що Ви обіймаєте посаду
почесного директора “Української книгарні”?
І. К.: Звичайно, це жарт, взаємний – з боку
продавчинь і з мого. Такої посади, ясна річ,
нема, то лише забава. До мене там приязно
ставляться. Туди часто заходять мої друзі –
Михайло Мануляк, “академік вулиці Академічної” Ярослав Гнатів. Це в будень. А в
неділю ми зустрічаємося біля церкви
Пресвятої Євхаристії з деякими колишніми
учасниками альманаху “Євшан-зілля”. Вони
виходять з церкви, і ми йдемо до кнайпи
“Діана”. Я ходжу до іншої церкви. У “Діані”
ми сидимо годину-дві і політикуємо, як то
заведено у старших панів. Трапляються гострі
суперечки. Ото все моє товариське життя.
Воно дуже змаліло. Та це вже зближається
старість.
В.Н.: Сімдесят років – це ще не старість. Он
Андрієві Содоморі вже сімдесят один, а він
бігає, як юнак.
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І.К.: Він бігає, бо має повно помислів творчих, а в мене давно їх нема.
В. Н.: Ви ж мешкали раніше на вулиці Тарнавського (колишня Кутузова). Ви це помешкання мали ще до арешту?
І.К.: Це помешкання ми купили з допомогою
батьків, Ірини і моїх. Тоді були так звані
кооперативні квартири. Коли нас забрали, то
там жила наша дочка Дзвінка разом з бабцею
і дідом, які переселилися туди на час нашої
відсутності. І коли закінчився наш термін, ми
мали куди повернутися. Інша річ, що нас не
хотіли прописувати. Сталося це завдяки наполегливості Ірини. Дружина звільнилася на
півроку швидше за мене, бо на півроку
швидше була заарештована. Вона розпочала
війну з КҐБ за повернення у власне помешкання. Дзвінка на той час була неповнолітньою, а неповнолітні за совєтськими законами повинні були жити разом з батьками.
Помешкання було приватним, отож були усі
підстави, щоб Ірину, а згодом мене прописати. Але совєтська влада порушувала свої
ж закони. Нарешті Ірина заявила, що поїде на
з’їзд партії, що мав тоді відбутися. Вона
довідалася номер телефону тодішнього
начальника львівського КҐБ, подзвонила до
нього і сказала, що з ним хоче розмовляти її
батько, депутат кількох скликань львівської
міської ради народних депутатів. Батько
Ірини і справді був депутатом, він був добрим
спеціалістом-слюсарем, а совєти таких робітників висували у депутати. А начальник КҐБ
був депутатом обласної ради. І він згодився
зустрітися з батьком Ірини як депутат із
депутатом. Дружина разом з батьком прорвалася до нього, все виклала йому, і через
деякий час її прописали. Коли я повернувся із
заслання, мені вже було легше прописатися
вдома. Таких, як ми, не спішили прописувати
у Львові, наприклад, Осадчий чи Кандиба
мусили декілька років жити у Пустомитах.
В. Н.: Я сьогодні переглядав Вашу повість
“Молімось зорям дальнім” З перших сторінок
помітно, що це урбаністичний текст. Місто,
яке Ви описуєте – Львів, хоч Ви уникаєте
конкретизацій. Коли Ви вперше приїхали до
Львова?
І. К.: Вперше це було в повоєнні часи, з
батьками. Від тієї поїздки залишилися уривки
вражень – від трамваїв, від вулиць.
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В. Н.: У Вас була родина у Львові?
І. К.: Була, та це було ще до приходу
радянської влади. Був викладач Української
гімназії Григорій Микитей, мамин дядько,
рідний брат моєї бабусі. Той професор, як
тоді казали, був зв’язаний зі січовими
стрільцями, видавав журнал “Стрілець”. Його
родина мешкала на вулиці Глибокій. 1944-го
року він виїхав за кордон, до Відня. То була
наша найближча родина у Львові, і коли мої
батьки одружувались 1938-го року, то вони
брали шлюб не у Ходорові, де мешкали, а у
Львові, в соборі святого Юра, де й Ви. А
після того пішли на скромний обід до
Микитеїв. Так виглядало їхнє весілля.
1956-го року я приїхав вступати до
Львівського університету. Оскільки я закінчив школу зі срібною медаллю, то відбув
лише співбесіду в деканаті. Якби я провалив
ту співбесіду, то мав би складати відповідні
екзамени. На співбесіді я забув прізвище
автора байки “Пан та собака”.
В. Н.: Гулак-Артемовський.
І.К.: От я забув прізвище Гулака-Артемовського. Все! Провал! Викладачі дали мені
інше питання – про драматургію Франка. І я
розповів їм про всю Франкову драматургію.
Мав двадцятитомник Франка вдома і всього
його перечитав. Після співбесіди все-таки був
неспокійний. Та врешті прийшло повідомлення про моє зарахування.
В. Н.: Який був загальний образ Львова у
сприйманні після Вашого вступу в університет?
І. К.: Невиразний. Мої університетські друзі
були переважно приїжджими, і ми рідко
проникали поза університетську територію,
хіба десь на розваги. Львів як такий зі своєю
архітектурою, музеями відкрився мені на
старших курсах. Тоді до нас потрапляли
книжки про Львів, такі, як, наприклад, книга
мистецтвознавця Миколи Голубця. Я це
читав і розширював для себе межі свого
Львова. У картинній галереї мав свої, тоді
знамениті, лекції Володимир Овсійчук, а
також Христина Саноцька. І ці лекції розширювали наш овид і не лише відносно Львова,
але й відносно українського і світового
мистецтва, історії архітектури.
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В. Н.: Отже, ключем до формування образу
Львова була культура?
І. К.: Безперечно.
В. Н.: Чи Ви відчували в ті роки присутність
залишків польського Львова? Появу російськомовного Львова?
І. К.: Львів у ті роки був дуже російськомовним. У центрі вкрай рідко можна було
почути українську мову. Ми, студенти української філології, мали контакти з російськомовними студентами хіба в межах університетських курсів, а поза тим якихось приятелів
з російськомовного середовища у нас не було.
В. Н.: Відомо, що українізація Львова у 60–
70-х роках минулого століття відбулася за
рахунок галицьких сіл і малих містечок
Галичини, з яких прибувала робоча сила для
промислових потреб міста. Тепер поширюється думка з певного кола російськомовних
інтелектуалів, колишніх львів’ян, що саме
тому Львів і затратив свою колишню шляхетність. І виходить, що новоприбулі росіяни
були культурно вищі, ніж новоприбулі
галицькі селяни.
І. К.: Вважаю, що це помилкова і нещира
думка. Справа в тому, що польського паньства,
яке надавало Львову європейськості, після
війни не стало. Залишився хіба польський
плебс і то часто польсько-український. Я
багато знав таких людей. Те, що сталося з
нашим українським львівським горожанством
– також відомо. Одна частина “поїхала” на
Сибір, друга частина подалася в еміграцію.
Ті, хто лишився у Львові, змушені були
покидати свої ліпші помешкання, щоб
уникнути депортації, і поселятися в гірших.
Центр Львова та й престижні дільниці після
війни були заселені російськомовними прибульцями, які не видали з-поміж себе якихось
видатних постатей і нічого аристократичного
не представляли. Звичайно, вони були
заможніші і гоноровитіші – “ми вас асвабаділі”. Був у них, щоправда, потім самодіяльний театр. Обличчя мистецького Львова,
як тепер видно, формували все-таки українці,
трохи євреї. У другій половині 60-х років я
став товаришувати з молодими художниками,
музикантами, які переважно теж не були
уродженцями Львова, але які ставали облич-

чям міста. Це правда, що тоді село ринуло до
Львова, бо з’явилися великі підприємства і
почали будуватися “спальні” райони. Звичайно, це не були люди, звиклі до міського
середовища. І вони не могли повернути
містові його довоєнну побутову культуру. Та
вони справді українізували Львів. Ми знали,
що вже їхні діти перейдуть до прошарку
інтелігенції і будуть себе чути у місті
органічніше. Цей процес триває.
В. Н.: Цікаве це перетворення нельвів’ян у
львів’ян. Культура Львова є тим перетворювальним ферментом. Ви – символ поетичного Львова поряд з Богданом-Ігорем Антоничем, до речі, уродженцем Лемківщини,
який у “Книзі Лева” подав свою версію
міфопоетики Львова. Хто звернув Вашу увагу
на поезію Антонича?
І. К.: Володимир Лучук. Він збирав усю
можливу і неможливу поезію і мав у Львові
найповнішу бібліотеку української поезії. Він
позичив нам з Іриною якусь із прижиттєвих
книжок Антонича. У моїх віршах, написаних
до знайомства з поезією Антонича, можна
знайти найрізноманітніші впливи, починаючи
від Олеся, Сосюри, навіть Семенка. Я навіть
зі страху, як виключали з університету кількох старшокурсників, студентів української
філології, на другому курсі спалив два
зошити своїх ранніх віршів, написаних під
Семенка, бо вони були явно антирадянські.
Мені подобалося підроблятися під стиль того
чи того поета. Я не ставився до своїх писань
серйозно, попросту ми всі писали – часто
бавилися. І тільки після Антонича в мені
стався злам. Поезія Антонича найбільше
відповідала моєму світовідчуванню. Наприклад, те, як він входив, скажімо, в українську
праоснову. Я відчув, що це мені найближче.
Та майже одночасно з Антоничем я став
читати сучасного польського поета українського походження Єжи Гарасимовича. А це
вже був трохи інший стиль, сучасний
європейський вільний вірш. Та між обома
поетами була внутрішня близькість, хоч вони
були віддалені у часі. Можливо, тому що
вони мали стосунок до Лемківщини: один –
довоєнної, другий – післявоєнної. І коли я
писав книжку “Відчинення вертепу”, я
взорувався на те, як Антонич будував свої
книги, як він ділив їх на глави, ліричні
інтермеццо. А в мене були дійства та інтермедії. Римовані вірші у дійствах були ніби під
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Антонича, а інтермедії – під Гарасимовича.
Рід Гарасимовича не був з Лемківщини. Його
дідусь був з Долини, а це радше – бойки. Та
він був закоханий в Лемківщину і сам вважав
себе лемком. Між іншим, я видав кілька років
тому книжку Є. Гарасимовича у своїх перекладах: він перед смертю просив вважати
його українським, хоч польськомовним
поетом. Перша збірка віршів, яку я вклав під
впливом композиційного підходу Антонича,
називалася “Екскурсії” і мала вийти ще 1963го року одночасно із “Тишею і громом”
Василя Симоненка. Якби так сталося, то мене
б зараховували до першої хвилі шістдесятників. Але так не сталося. Та збірка чомусь
не вийшла, хоч внутрішню видавничу
рецензію на неї написав Іван Дзюба, і окремі
вірші з неї я друкував в інших книжках.
В. Н.: Ігоре, Ви ж були серед тих, хто
відновив могилу Антонича?
І. К.: Було так. 1961-го року я закінчив
університет, попрацював трохи коректором в
газеті “Вільна Україна”, і потім науковецьфілолог Марія Вальо допомогла мені влаштуватися на роботу у Львівський обласний
архів. Там я відкрив для себе бібліотеку, в
якій був весь Антонич. Я ознайомився зі
всіма збірками Антонича, виданими за його
життя і відразу ж після смерті. У Львові був
створений Клуб творчої молоді “Пролісок”,
курований нібито комсомолом, і ми почали у
цьому клубі влаштовувати різні вечори.
Одним із перших і був вечір поезії Антонича.
Це діялося 1964-го року. Ірина Калинець
написала сценарій, мав слово про Антонича
Богдан Завадка, мій однокурсник, і я теж
щось говорив. “Пролісок” збирався у приміщенні теперішнього Будинку актора при
театрі ім. Марії Заньковецької. Зала була
заповнена. Поезією знову почали цікавитися.
І от хтось на цьому вечорі сказав, що чи то
Ірина Вільде, чи професор Михайло
Рудницький знають номер поля поховання на
Янівському цвинтарі, де є могила Антонича.
Номер, як потім виявилося, був правильний.
На тому вечорі ми вирішили піти на
Янівський цвинтар і розшукати могилу
Антонича. Нас було досить багато, кожен
взяв ряд, пройшли раз-другий і нічого не
знайшли. Тоді виявилося, що у канцелярії
цвинтаря зберігаються книги поховань ще з
довоєнного часу. Тепер ці книги в архівах.
Ми сказали, що приїхали з Польщі, думали,
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що так просто нам не дадуть подивитися.
Дали – і ми знайшли номер поховання Антонича. Ходимо знову – нема такого! Тоді ми
ще раз вернулися, зафіксували числа сусідніх
могил, записали прізвища похованих і тільки
так ідентифікували місце поховання Антонича. Від могили залишилося заглиблення,
засипане листям, і виросло високе дерево.
В. Н.: Мене давно цікавить одне питання, яке
хочу з Вами з’ясувати. Коли відбувалося
відновлення могили, Ви переконалися, що
там є труна?
І. К.: Ні, ми ні в чому не переконувалися. Ми
побачили, що згідно з цвинтарними книгами є
відповідні могили поряд, а там, де мала бути
могила Антонича, порожньо. Записів про
свіже поховання не було.
В. Н.: Як відбувалося відновлення могили
Антонича?
І. К.: Наступного дня я виготовив табличку,
зробив напис, поїхав на цвинтар, знайшов на
цвинтарному звалищі менш-більш добрий
дерев’яний хрест, прибив ту табличку, де
було написано “Богдан-Ігор Антонич” і роки,
і той хрест поставив. А пізніше ми з Іриною
поставили ще один хрест поруч, де було
відсутнє поховання, – щоб не пропало місце.
На ньому написали “Марта Антонич”. Такої
особи насправді не існувало. Та потім, коли
робили надмогильний пам’ятник, скористалися і тим вільним місцем.
В. Н.: Чи могло статися так, що Антонича
перепоховали під час війни чи пізніше?
І. К.: Ні. Хто б його перепоховував? Його батько помер у 1947-му році, мама – у 1953-му.
В. Н.: Може бути така версія: батьки
перепоховали сина, оскільки не могли
доглядати за його могилою під час війни,
вони ж мешкали у селі Бортятин Мостиського
району на Львівщині.
І. К.: Якби вони так зробили, то перепоховали
б його у Бортятині. Про це нічого не відомо.
Зрештою, був би запис у тій книзі на
цвинтарі. Могила запалася, бо за два-три
роки, коли потрібно було її поновити, ніхто
цього не зробив. Прийшли перші совєти,
потім розпочалася війна, було не до того. Не
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було кому поставити кам’яного хреста.
Тимчасовий дерев’яний хрест впав, і в такому
стані ми й знайшли могилу. Від 1944-го року
у Мостиському районі була прикордонна
зона, і щоб виїхати звідтам, потрібно було
мати перепустку. Мама осліпла на старості.
Найвірогідніше, що за могилою просто не
було кому доглядати. Батьки не могли опісля
війни, а приятелі, що у Львові, боялися. І в
спогадах, листах ніхто нічого не згадує про
могилу Антонича. Поховали – і все. Навіть
наречена Антонича Ольга Олійник не згадує
про те, чи відвідувала могилу, але про
перезаховання не пише. Після віднайдення
могили ми з Іриною, особливо на Зелені
свята, водили туди людей, щоб більше
львів’ян знало, де поховано Богдана-Ігоря
Антонича і хто він такий. І ті люди, що
доглядали за могилами січових стрільців,
знали і про його могилу. Пізніше, коли нас з
Іриною заарештували, знайшлися люди з
Бортятина і з церкви Успення у Львові, які
власним коштом і з власної ініціативи встановили кам’яний стрілецький хрест на могилі
Антонича. Мені навіть переслали фотографію
цього хреста до місця мого ув’язнення.
Згодом хрест замінили пам’ятником авторства Теодозії Бриж. Історія з Антоничем має
ще таке продовження. Коли створилася група
“Євшан-зілля” (1987), то наші перші акції
були зв’язані саме з Антоничем. Перш за все
ми знайшли будинок, в якому мешкав поет у
Львові. У Пряшівському виданні віршів
Антонича була стаття родички Антонича
Анни Кужельової. Вона описує там і свої
зустрічі з ним, і перебіг його хвороби. І написала, як відбувався сам похорон. Виявляється
на похороні було багато священиків (поет був
сином священика) і був навіть митрополит
Андрей Шептицький. Анна Кужельова вказує
адресу – Городоцька, 18. Тепер це Городоцька, 50. Щоб переконатися, ми випитували в
сусідів. І старенька полька-вчителька з сусіднього будинку сказала, що пам’ятає, як
перед війною саме з цього будинку ховали
якогось українського поета. Далі – Ірина
Калинець та Валентин Стецюк поїхали в
Бортятин, бо в тій самій книзі було написано,
що батьки Антонича жили там з 1926-го року.
Нікого там не було з львівських письменників

від часу смерті Антонича. Про цю подорож
Ірина написала статтю, яка була надрукована
у першому числі машинописного альманаху
“Євшан-зілля”. Ця стаття передрукована у
збірнику “Аромат Євшан-зілля” (Київ,
Видавничий дім “Стилос”, 2008). До 50-річчя
смерті Антонича ми зібрали півсотні людей
на могилі – і провели громадянську панахиду.
Були молоді поети і барди. Тоді ми вирішили
зібратися у місті, біля пам’ятника С. Тудора,
на день народження поета – 5 жовтня. І
справді така акція відбулася – до тисячі
людей, поети, актори... Це була знаменита
подія, тим більше, що не санкціонована
владою. Опісля відбулися ще декілька
вечорів: у клубі будівельників, в університеті.
Згодом заснували премію ім. Б. І. Антонича
“Привітання життя”, що існує понині. (Про це
також написано в “Євшан-зіллі”).
В. Н.: Як буде проходити відзначення
сторіччя Антонича?
І. К.: Не знаю. Урочистий вечір у Львові
напевно буде, але чи буде такий вечір у
Києві? Була думка, щоб навпроти будинку, в
якому мешкав Антонич у Львові, у скверику
через вулицю поставити погруддя. Меморіальна таблиця з барельєфом поета виглядає
занедбаною, бо таким запущеним виглядає
сам фасад будинку. Колись її мили, тепер не
видно, що її миють. Там, на першому поверсі,
була книжкова крамничка, нещасна і багато
років зачинена. Чому б там не зробити книгарню поезії? Стільки в Україні видають
поезії, і немає жодної спеціалізованої книгарні, мовляв, книги віршів не надто купують.
Але цю справу можна було б налагодити. І це
був би дар для Антонича – книгарня його
імені. Та, кажуть, що вже і ту книгарню хтось
приватизував. Жаль, а як було б добре, якби
будинок, в якому жив поет, пам’ятна таблиця,
книгарня з його книгами і портретом і навпроти пам’ятник стали б достойним місцем
вшанування Антонича.
В. Н.: Невтішний початок відзначення.
Будемо сподіватися на краще продовження.
Дякую Вам за бесіду.
Розмова відбулася 15 січня 2009 року у Львові
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Конкурс Антонича – FOREVER!
1
Для мене поетичний конкурс ім. Б.-І. Антонича “Привітання життя” розпочався 5
вересня 1994 року, коли я зателефонувала
своєму однокурсникові і приятелеві Сашкові
Небораку, щоб привітати його з народженням
донечки. Вислухавши привітання, Сашко
передав слухавку своєму старшому братові
Віктору, членові журі конкурсу, який сповістив мені, що сьогодні останній день, коли
приймають поетичні рукописи на конкурс. Я
завагалася, бо пропозиція була несподіваною,
але Віктор наполягав, і я врешті зібрала вірші
до папки і понесла їх до голови журі конкурсу
Ігоря Калинця.
Конкурс 1994-го року був першим, тому
члени журі робили зусилля, щоб розшукувати
майбутніх конкурсантів. Машинописи своїх
віршів могли подати не всі охочі. У конкурсі
мали право брати участь молоді поети, вік
яких не перевищував 28 років.
Наприкінці вересня я отримала запрошення на літературний вечір, який мав відбутися
5 жовтня у день народження Антонича у палаці Потоцьких. Саме на ньому мали оголосити перших лауреатів премії “Привітання
життя”. На вечір зі мною вибралися моя
сестра Галка, приятелька Іра Лонкевич і художник Мирослав Ягода. Коли ми прийшли
до палацу, то виявилося, що всі крісла у
Блакитній залі вже зайняті хористами –
людьми поважного віку, а поети та їхні
прихильники скромно тулилися під стінами.
Мирослав Ягода всівся просто на підлозі у
проході і задоволено роззирався довкола.
Атракція йому явно подобалася. За програмою кожен з конкурсантів мав прочитати по
одному віршеві і щойно після того повинні
були оголосити переможців. Слово про
Антонича виголошував Ігор Калинець, хор
співав патріотичних пісень, присутні поети
старшого покоління захоплювалися поетичним відродженням у Львові, а конкурсанти
виходили в алфавітному порядку і читали по
одній поезії. Мирослав Ягода, безумовно, мав
намір добре розважитися, тому брався
голосно коментувати кожен виступ. Розпочав
він з Олени Галети, яка читала першою, але
обурені пані з крісел так на нього нагримали,
що Ягода мусив скрутити звук. Приблизно за
півгодини я довідалася, що перемогла, а
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невдовзі на фуршеті один з п’яти членів журі
професор Микола Ільницький сказав мені, що
хотів віддати перемогу київському поетові
Данилові Кубаю, та його не підтримали. Кубай став другим, а заохочувальним дипломом
відзначили львівську поетку Ліду Мельник.
Згодом, у якості додатка до премії, один з
членів журі запропонував мені свою руку і
серце, та це тема вже іншої статті.
2
Цьогоріч конкурс ім. Б.-І. Антонича відбувається уже вп’ятнадцяте. Засновниками
премії були і залишилися Всеукраїнське
державне багатопрофільне видавництво “Каменяр”, ВАТ “Львівська книжкова фабрика
“Атлас”, Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного
університету “Львівська Політехніка”. Спочатку серед засновників була Львівська
організація Спілки письменників України, але
за бездіяльність її було вилучено, натомість
з’явився Львіський палац мистецтв, який
люб’язно надає приміщення для церемонії
нагородження. Ходили чутки, що Спілка
письменників мала намір перетягнути цей
конкурс до себе (наближається 100-річчя
Антонича, треба щось робити, а тут усе
готове), але видавництво “Каменяр” виправдало свою назву і не поступилося. Безумовним двигуном цього конкурсу є директор
“Каменяра”. п. Дмитро Сапіга, а про те, щоб
відзначені рукописи були справді високого
рівня, невтомно дбає – спочатку голова журі,
а тепер – член експертної ради – Ігор Калинець. Склад журі постійно зазнавав ротацій,
але Ігор Калинець залишався незмінним
головою, поки журі не перейменували в
експертну раду. Якщо на початках серед
конкурсантів переважали львів’яни, то з
кожним наступним роком географія конкурсу
розширювалася. Маю перед собою буклет зі
списком конкурсантів 2007-го року. Крім
Львова, тут Миколаївщина, Ніжин, Харків,
Дрогобич, Прилуки, Тернопільщина, Київ,
Хмельницький, Івано-Франківськ, Стрий, Кіровоград, Бар, Луцьк, Сімферополь, Золочів,
Тячів...
Засновники задекларували: “Літературну
премію імені Богдана-Ігоря Антонича “Привітання життя” засновано з метою активізації
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літературної творчості молоді та пропаганди
високих зразків поетичної майстерності.
Започатковано її в 1994 р., присуджується
вона молодим авторам, які пишуть українською мовою, за поетичні збірки, позначені
високим художнім рівнем та правдивим і
яскравим відображенням історії та сьогодення українського народу, утвердженням ідей
національної самобутності, патріотизму,
засад високої моральності”.
3
Конкурс ім. Б.-І. Антонича переживав різні
часи – кращі і гірші, як, зрештою, і наша
країна. Бувало, що не встигали вчасно
видавати книжки переможців і колективні
збірники учасників, вже декілька років не
вдається проводити церемонію нагородження, як це було задумано, саме у день
народження Антонича, але все-таки конкурс
проводиться. Проект існує, і його можна
удосконалювати і поліпшувати. Цей конкурс
мав би бути однією з поетичних візитівок
Львова, а вручення премії “Привітання життя” – однією з найпомітніших культурних
подій у житті нашого міста.
Лауреатами літературної премії ім. Б.-І. Антонича “Привітання життя” за ці роки стали: Данило Кубай – 1995 р., Галина Крук – 1996 р.,
Остап Сливинський – 1997 р., Сергій Коноваленко – 1998 р., Оксана Яковина – 1999 р.,
Анастасія Угрин – 2000 р., Надія Пішаківська
– 2001 р., Олег Романенко – 2002 р., Галина
Гевків – 2003 р., Юрій Кучерявий – 2004 р.,
Євген Головатюк – 2005 р., Дарина Березіна –
2006 р., Назарій Назаров – 2007 р. Дипломами ІІ ступеня відзначалися рукописи Вікторії
Чорнобрової – 1995 р., Маріанни Кіяновської
– 1999 р., Оксани Кішко-Луцишин – 2000 р.,
Катерини Калитко – 2001 р., Оксани Максимчук – 2004 р. Заохочувальні дипломи отримували – Марина Павленко – 1996 р., Дмитро
Лазуткін – 2000 р.
2007 року на здобуття премії подавався і
відомий тепер літературний критик Дмитро
Дроздовський.
4
В останні роки визначення переможців
конкурсу відбувається з дотриманням усіх
правил секретності. Мені це достеменно
відомо, оскільки цього року мене запросили

до участі в експертній раді. Прізвища
конкурсантів
зашифровані.
Рукописам
присвоюються номери, під якими вони
потрапляють до членів експертної ради.
Зашифровані також прізвища експертів, бо до
остаточного засідання ради, на якому
підводять підсумки, самим членам ради
невідомо, хто до неї належить, не знають
навіть їхньої кількості. Все це робиться для
того, щоб уникнути тиску експертів одне на
одного. Правда, Ігор Калинець до “заходів
безпеки” ставиться скептично, бо у Львові
найтаємніша інформація зразу ж стає
поживою для пліток. З чистим сумлінням
повідомляю про свою участь в експертній
раді, бо прочитала вже всі манускрипти і
виставила свої бали. Рукописи оцінюють за
трьома критеріями – змістовність, майстерність, оригінальність. Найвищий бал – 10. Усі
бали сумуються, і той рукопис, який набрав
найбільшу кількість балів, перемагає. Щойно
тоді розшифровується код, і члени експертної
ради дізнаються прізвище переможця.
Цього року лауреатами стали: Любов
Якимчук з м. Первомайська Луганської обл.
(Диплом І ступеня), Микола Шпаковський з
м. Тернополя (Диплом ІІ ступеня), Василь
Кордяк з Івано-Франківська (Заохочувальний
диплом). Підсумкове засідання експертної
ради відбулося спокійно і без суперечок, бо
відрив лауреатів від інших учасників був
величезний і сперечатися не було про що. Всі
члени експертної ради – львів’яни, але, як
бачимо, львів’ян серед переможців немає.
Ще кілька слів про церемонію вручення
премії. Сенсом такої церемонії має бути
пошанування як Антонича, так і чергового
лауреата конкурсу ім. Б.-І. Антонича. Такої
мети важко досягнути, якщо не приділити
належної уваги самому церемоніалу. А для
цього я б радила організаторам конкурсу
подбати про залучення знаючого режисера і
зірок української модерної культури, які б
гідно представили переможця і володарів
призових місць. Було б добре, щоб церемонію
гарно зафільмували і показали хоча б на
Львівському телебаченні. Для промоції
конкурсу не зайвим було б розміщувати на
телебаченні і радіо рекламний ролик хоча б
упродовж місяця до оголошення результатів.
Цього року поїзд уже пішов, але до сторіччя
Антонича можна зробити все якнайкраще.
Антонич цього заслуговує.
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НАШІ ПУБЛІКАЦІЇ
Успішність учня-конформіста й
учня-нонконформіста

Бернацька Ришарда-Єва

Вступ
Специфіку польської системи освіти в
середній школі характеризує код колекції1,
тобто енциклопедичне нагромадження знань
та їхнє теоретичне відображення в межах
ізольованих предметів [25]. На думку
Д. Турської, успішний польський учень
піддається
процесові
“схоластизації”
(швидкість і докладність засвоєння шкільних
відомостей), усвідомлюючи, що це іде в парі з
1

На думку Бернштайна (Bernstein B. Odtwarzanie
kultury/ Wybrał i opracował A. Piotrowski. – Warszawa:
PIW, 1990. – s. 31), освітнє знання реалізовується в
трьох системах передання: навчальної програми,
педагогіки й оцінювання. Перша стосується принципів,
що творять статус і взаємозв’язки між змістами
навчання. Педагогіка – це спосіб організації передавання знань. Оцінювання визначають як задокументовану учнем реалізацію знання. Основні правила,
цих систем становлять т. зв. “код освітнього знання”.
Специфіка коду значною мірою зумовлена суспільно,
визначає панівний тип навчання. Він може мати
характер (тип) колекціїї або інтеграції.
Бернштайн (op.cit., s. 33) ввів концепцію класифікації та композиції (рамок). Класифікація окреслює
чіткість меж між змістами програми навчання.
Композиція (рамка) також стосується розмежування,
але в педагогіці: визначає відношення “вчитель-учень” з
погляду того, які змісти можна, а які не можна передати
в педагогічному відношенні. Композиція стосується
також рівня контролю учня і вчителя – над явищем
вибору, організації і темпу набування та передавання
шкільного знання. Суттєвим аспектом композиції
(рамки) у педагогіці є таке відношення диференціації:
між поточним знанням “на хлопський розум” і знанням
освітнім. Сила класифікації та композиції (рамки)
відображається в системі оцінювання, утворюючи,
серед іншого, специфічні критерії оцінювання.
Залежно від співвідношення впливів сили різних
класифікацій та композицій Бернштайн (op.cit., s. 39)
вводить типологію кодів освітнього знання. Згідно з
нею, у європейських дидактичних системах домінує т.
зв. “неспеціалізаційна колекція”, що спирається на
предмет. Вона регулюється сильною класифікацією та
сильною композицією (рамкою).
Суть такого коду полягає у чітко сформульованій
програмі навчання та ідеї розмежування змістів
навчання за окремими предметами (op.cit., s. 46). Код
колекції не може показати змінності світу і при цьому
сумативно поповнює програми щораз новішими, але
вже визнаними здобутками науки. Це “записує” (op.cit.,
s. 55) у досвіді учня потребу засвоїти стан знання з
одночасним оминанням процесу його створення (див.:
D. Turska. Skuteczność ucznia, s. 19–20)
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величиною отримуваних балів, а оцінки в
очах учителів і батьків становлять суспільно
визнаний, кількісний показник рівня реалізації освітніх вимог. Натомість, в очах учнів
оцінки стають виразом рівня інтелектуальних
здібностей, а відтак – через велике значення
суспільного схвалення у підлітковому віці –
впливають на формування у цей період у
молоді почуття власної вартості. Крім того,
результати останнього екзамену учнів у
гімназіальній і старшій середній школі (що
вимірює репродуктивно-розпізнавальне знання!), стають визначником очікувань щодо
їхнього освітнього майбутнього, а також
стають підставою оцінки успішності вчителів
і визначають місце школи в рейтингу
найкращих шкіл.
У контексті зазначених вище розмірковувань, що представляють зовнішні детермінанти успішності – формульовані шкільним
середовищем пізнавальні та суспільні очікування (нормативні і неформальні) щодо учня,
не викликають подиву результати досліджень
Д. Турської [25], проведені серед кращих
учнів середніх шкіл, з яких випливає, серед
іншого, що учні з явним домінуванням креативності не мають шансів досягти освітнього
успіху в школі (високого середнього балу),
хіба що мають також високі інтелектуальні
здібності.
Вказівки Міністерства освіти постулюють
необхідність творчого навчання та його
зв’язок з величиною виставлених оцінок [25].
Оцінку “дуже добре” має отримувати учень за
самостійне інтерпретування та пояснення
явищ, захист власних поглядів, творчий вклад
у виконання завдання, а оцінку “відмінно”2 –
за оригінальні та продумані висновки і
дослідницьку активність.
Постульовану позицію та творчу поведінку учнів у теперішній шкільній дійсності
2

У Польщі традиційна система внутрішкільного
оцінювання – шестибальна. Оцінка “дуже добре”
відповідає 5 (п’яти) балам, а оцінка “відмінно”
відповідає 6 (шести) балам. (прим.пер.)
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не оцінюються адекватно. Школа не має бути
лише портом, до якого учні заходять завантажити інтелектуальне паливо, й “інкубатором
Ікарів”.
У сфері зацікавлень сучасної психології
перебувають процеси та механізми, що є
посередниками між пізнавальними структурами та діяльністю. Про успішність учня, згідно
з моделлю Д. Турської [25], вирішують зовнішні детермінанти: освітній код колекції,
зокрема, вимоги до ролі учня, специфічне
засвоєння схоластичного знання, пристосовування до вчительського стереотипу відмінника. Успішність детермінують також суб’єктивні чинники: концепція себе як індивіда,
приписаного до ролі, бачення себе як такого,
хто відповідає критеріям цієї ролі, специфіка

волітивного контролю, самооцінка, зовнішній
автомоніторинг3, а також суб’єктивно бачений учнями принцип поєднання зовнішніх і
суб’єктивних чинників. Пошук чинників, що
впливають на успішність учня в межах
суб’єктних детермінант, обґрунтовують сферою детермінант особистісних. У вищезазначеному контексті успішний учень – це учень з
особистістю конформіста, а у випадку учня із
особистістю нонконформіста ймовірність
освітнього успіху здається дуже малою.
3

Тут йдеться про концепцію “автомоніторингу” (selfmonitoring) Cнайдера (1974): коригування власної
поведінки, реалізацію певних учинків і відкидання
інших, насамперед, з огляду на очікування щодо нас
значущих осіб. Коли для людини провідними є
очікування інших, і вона робить усе, щоб їх реалізувати,
і лише тоді з’являється почуття задоволення собою, тоді
ми говоримо про зовнішній автомоніторинг.

Особистість нонконформіста та конформіста
У поданні психології особистості нонконформізм визначається як здатність опиратися суспільному тиску, тенденція протиставлятися загальноприйнятій думці, оцінці,
поглядам інших людей, самостійність і
незалежність у мисленні, оцінюванні та
діянні, що випливає з автономної системи
цінностей [7, 9, 20]. Особа нонконформістська не є надто чутливою до суспільних
норм, але й не є перебільшено налаштованою
на їхнє порушення, та в разі необхідності
готова обстоювати свої погляди [1, 12].
Своєю чергою, конформізм як риса особистості – це загальна тенденція індивіда
підпорядковуватися
зовнішньому
тиску,
уподібнювати власну поведінку, спосіб
мислення, погляди, норми поведінки тощо –
до загальноприйнятих у заданій групі
стандартів [10, 22, 24].
Піонерською, з погляду операціоналізації
конформізму та нонконформізму на рівні
особистості людини, виявилася концепція
творчої позиції С. Попека та успішна спроба
її емпіричної верифікації за допомогою
питальника творчої поведінки КАНЕ [18]. Ця
концепція виросла на базі системного
представлення людини та парадигми взаємодії (інтеракції). На думку С. Попека, дихотомія адаптації та креації притаманна людській
екзистенції, і ці два види функціонування
нерозривно пов’язані. Транспонуючи таке
припущення до особистісного виміру, слід
сказати, що кожна людина є одночасно

конформістом і нонконформістом, але у деяких людей одна з цих рис переважає.
С. Попек [18, 19] операціоналізує особистісний конформізм і нонконформізм як набір
п’ятнадцяти ознак, які є неперервними величинами і мають дихотомічний вигляд, а їхня
інтерактивна дія є своєрідною якістю, а не
просто сумою окремих ознак. Особистісний
конформізм формують такі риси: залежність,
пасивність, адаптаційна штивність, стереотипність, підлеглість, боязкість, підпорядкованість, несамостійність, загальмованість, захисна позиція, слабка опірність та витривалість, невідповідальність, брак критицизму,
нетолерантність, недооцінка власного “я”.
Нонконформізм, натомість, конструює множина таких рис: незалежність, активність,
адаптаційна гнучкість, оригінальність, послідовність, відвага, домінативність, самоорганізованість, спонтанність, відкритість, опірність
i витривалість, відповідальність, самокритичність, толерантність, висока самооцінка.
Згідно з концепцією творчої позиції С. Попека [20], дію комплексу ознак конформізму
можна окреслити як особистісну негативну
активацію, що гальмує потенційну креативність людини у пізнавальній сфері та поведінці, а особистість нонконформістська сприяє
розвитку пізнавальних і реалізаційних
можливостей людини [7, 9].
Переносячи вищенаведені теоретичні
передумови у шкільні реалії, можна ствердити, що функціонування особистісного кон51
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форміста, згідно з предметним стандартом
оцінювання, є “дзеркалом” очікувань шкільного середовища [15]. Конформіст робить те,
що від нього чекають учителі (те, що
“потрібно”), отримує за це нагороди (високі

оцінки та суспільне визнання) і в нього
з’являється почуття емоційної узгодженості
між власною поведінкою та суспільними
очікуваннями.

Портрет учня-конформіста
Учень-конформіст – чемний, слухняний і,
загалом – улюбленець учителів. Найефективніше працює над вказаними конкретними
завданнями. Віддає перевагу “зовнішнім”
програмам, їхній реалізації, тому часто
просить вказівок та інструкцій, а також
упевнюється щодо правильності перебігу
реалізації цілей. У своїй діяльності послідовно обстоює один, часто перевірений чи
рекомендований, спосіб реалізації та не
задумується над іншими методами, і навіть
вважає можливість їхнього пошуку даремною
тратою часу [3]. Конформіст влучно ідентифікує шкільні вимоги як пам’яттєво-репродуктивні та не бачить причини включатися в
інші форми учіння, якщо вони не збільшують
шансів на отримання високих балів. Ретельно
і вчасно реалізує поставлені ззовні (виконавчі) цілі [25], хоча спорадично задумується
над їхнім сенсом та внутрішньою мотивацією
їхнього досягнення. Конформіст вважає, що
треба здобувати високі бали з усіх предметів,
тобто суб’єктивно привабливою для нього є
середня оцінка, звідси – будучи “точкістом”,
тобто ставлячи собі одну панівну мету [27],
уникає додаткової стимуляції, наприклад,
хобі, та підпорядковує свою активність
виключно освітній меті.4 Почуття вартості
4

За сферою (широта й напрямок) цілей людей можна
поділити на “точкістів” (люди, які ставлять перед собою
одну – “точкову” – мету, коли їхня сфера акцептації

конформіста засноване на реєстрованих ефектах успішності (отримання найвищих оцінок)
та високу потребу у суспільному схваленні
(визнанні), тобто спрямоване на публічне “я”.
У ситуації, коли треба відзначитися
самостійним мисленням, висувати пропозиції,
організувати чи прийняти рішення, конформіст ухиляється від слова, чекає думки інших,
які повторює і визнає своїми. Понад 20 років
[17] відомо, що сильно “схоластизовані” учні
значно рідше виявляють високий рівень
творчих здібностей і нонконформістську
позицію.
Школа надає конформісту готовий рецепт
успіху, а він, у згоді зі своєю особистістю,
успішно ним користується. Школа, зокрема,
отримує від конформіста високий показник
реалізації своїх вимог, відтак, вважає його
зразковим прикладом своєї успішності.
містить лише одну, добре визначену репрезентацію
кінцевої ситуації) і “діапазоністів” (люди, які ставлять
собі кілька різних, однаково привабливих, цілей).
Точкістів характеризує т. зв. “монотелічна” мотивація:
повне підпорядкування всієї активності панівній меті.
Звідси – серйозне ставлення до мети, планування,
підготовка, наполегливість і уникання додаткової
стимуляції. Діапазоністам властивий т. зв. “політелічний” стан мотивації, коли мета набуває другорядної ролі фону. Звідси – велика змінність цілей, пошук
цінності самої діяльності, часте припинення розпочатої
активності, позитивне ставлення до додаткової
стимуляції. Джерелом задоволення при цьому стає
розмите почуття “просування вперед”, а не (характерне
для точкістів) наближення до мети.

Портрет учня-нонконформіста
Нонконформіст в очах вчителів через
призму очікувань, що конституюють роль
учня, – це “здібний лінюх”, замало зосереджений на науці, замало працьовитий, не
надто сумлінний і витривалий, але перший до
дискусії, задавання питань, виголошування
своїх провокаційних думок. Відомий своїми
несподіваними ідеями, кумедними відповідями, готовністю здогадуватися і загалом
спритно дає собі раду з навчанням.
Нонконформіст очікує від школи імпульсу
і можливості розвитку, хоче бути головним,
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критичним і практичним користувачем знань.
Він є противником коду колекції, схоластизації знання і репродуктивних способів її
вимірювання. Тому нічого дивного, що він,
хоча знає як добитися задоволення вчителя і
розуміє механізм переведення рівня цього
задоволення у величину шкільних оцінок, не
хоче пристосовуватися до шкільних “правил
гри”, бо вони суперечать його особистісній
активації і внутрішній системі цінностей [3].
Самооцінка нонконформіста не залишається
виключно пов’язаною з автохарактеристикою
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пізнавального функціонування, вимірюваного
величиною оцінок та з почуттям власної
адекватності щодо суспільно окреслених
вимог до ролі учня, оскільки вони не
узгоджуються з його внутрішніми критеріями
успішності, що випливають із спрямованості
особистості на збереження незалежності,
вияву оригінальності та відваги, намагання
реалізувати високі творчі здібності. Об’єктивно нижчі, ніж у конформістів, отримувані
шкільні бали надають нонконформістові негативні посилювальні емоціональні стимули,
але фрустрації та брак суспільного схвалення
він компенсує парателічним мотиваційним
станом, у якому мета приймає роль фону, а
діяльність стає цінністю сама собою [27].
Згідно з наведеними вище розмірковуваннями можна ризикнути з висновком, що

якісні показники шкільної успішності оминають особистісний сенс успіху високо
креативних нонконформістів, що розуміють
успішність як якість, яка виходить за межі
оцінки ступеня виходу з пам’яттєворепродуктивного алгоритму ролі учня, а її
сутність найліпше визначають трансгресивні
дії [11]. Світ потребує творчих людей, а
школа, парадоксально виражаючи брак
акцептації для починань нонконформістів,
прикладає зусилля, щоб стримати їхню
творчість. Тільки сильний механізм позитивної особистісної активації, незважаючи на
затрачені психологічні кошти, може зберегти
креативний потенціал нонконформістів від
втрати, хоча й не завжди.

Теорія та практика виховання до творчості
Петрасінський [16] майже тридцять років
тому поставив питання, яке далі є актуальним: “Чи всі постулати творчого виховання
не є порожньою фразеологією, якщо у професії вчителя замість творчих умів домінують
стурбовані матері?”
З досліджень, проведених серед учнів
середніх шкіл, випливає [4], що вчитель
сприймається ними більше в категоріях
опікуна, ніж ментора. Успішність асоціюється
в учнів з їхньою працьовитістю, виконанням
завдань згідно з рекомендаціями, швидкістю
відтворення відомостей (репродукція) і
набуттям упевненості в собі під час презентації здобутого знання. Дбаючи про благо
учнів, учитель приділяє особливу увагу тому,
щоб передати їм якомога більшу кількість
знання, витренувати їхні уміння розв’язувати
завдання і тести, зате відкладає творчі
починання учнів, взагалі не знаходить для
них часу і місця, оскільки закладає необхідність опанування ними (на експертському
рівні) творчості інших. З одного боку, важко
дивуватися вчителеві, чиї дидактичні досягнення міряють кількістю переможців
олімпіад, результатами екзаменів за основну

школу або на атестат зрілості. Завдяки цим
результатам творяться рейтинги т. зв. найкращих шкіл, до яких потім іде найздібніша
молодь. Але олімпіади та екзамени з творчістю мають мало спільного. Тому рейтинг
представляє школи, що можуть “вбити в
голову” молодим людям найбільше знання.
Що більша здібність учня до відтворювання,
виявлення та присто-сування до прихованої
програми школи [25], то більші його шанси
на найкращі оцінки. Відтак, постає запитання:
коли учень має відзначитися творчістю, якої
від нього не очікують (окрім освітніх постулатів), та взагалі трактують як зовсім непридатну для шкільного успіху? Учень після
багаторічного тренінгу інтелектуального
відтворництва, потрапивши до вищої школи,
починає помножувати відому йому та корисну модель студента-конформіста. З’являється глибока прірва між постулатом потреби творчого виховання учнів та очікуваннями
відтворювальних результатів їхнього шкільного функціонування, між декларацією
необхідності високо оцінювати творчість
учнів та найвищим оцінюванням і нагороджуванням їхнього відтворництва.

Освітній нонконформізм
У сучасному процесі навчання слід більше
зосередитися на здобутті учнями знання про
операції типу “знаю як”, ніж знання про
факти типу “знаю, що”. Дії вчителя як-то –
“переказати, закріпити, перевірити рівень

засвоєння та дисциплінувати учнів” – повинні
відійти у минуле.
Нонконформістська
модель
навчання
спирається на проблемному навчанні [26], яке
ставить на активізацію та самостійність учня,
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провокує його до дослідницької активності,
помічання проблем, формулювання питань і
гіпотез, а також їхню верифікацію шляхом
відповідних дій. Формування вміння вирішувати завдання вимагає від учителя зусилля
у приготуванні занять, винахідливості й – в
багатьох випадках – творчих здібностей.
Особливо бажаними у проблемному навчанні
є проблеми дивергентні, що допускають
багато розв’язків, розвивають кмітливість і
уяву, вимагають інтегрування знань з різних
галу-зей, дають змогу долати диктат однієї
доброї відповіді чи результату. Дивергентні
проблеми не обмежують свободи пошуків, не
зв’язують винахідливості учня, він витворює
нові, оригінальні розв’язки і, з цього погляду,
проблеми часом визначають як творчі.
Вчитель, який вірить у можливості свого
учня, включає його у розв’язування справжніх проблем, що трапляються в житті.
Розв’язування проблем можна подати як
явище, в якому вирізняють чотири основні
фази: фазу помічання проблеми, аналіз
проблемної ситуації, фазу висування гіпотез
(здогадів) та фазу верифікації висунених
гіпотез. Кожен етап вимагає включеності та
розвитку різних аспектів пізнавального
функціонування учня.
Помічання проблеми не є легким завданням, оскільки найчастіше перед учнем ставлять ясно сформульоване питання, унаслідок
чого учень розв’язує проблему, але не
відкриває її. Крім того, з дитинства людина
вчиться послуговуватися схемами, що утруднює їй помічання прогалин і неясностей,
постановку питань, зауважування нових
аспектів ситуації: людина “дивиться, та не
бачить”, “слухає, та не чує”, “чує, та не
відчуває”.
Переламування
перцепційних
перешкод – це учіння помічати недоліки,
викликати подив у контакті зі звичайними
речами, переламування стереотипних суджень про явища, осіб чи ситуації, стимулювання пізнавальної цікавості.
Вчитель повинен звертати увагу на
зусилля вина-хідників і їхні помилки, a не
лише на остаточний ефект, повинен відкривати приклади з енциклопедії незнання –
хибних розв’язків і невирішених проблем,
обговорювати прогнози на майбутнє, пам’ятаючи, що учень є його конструктивним
асистентом.
У фазі висування ідей корисні різні методи
й техніки підходу до проблеми, з якими
вчитель повинен ознайомити учнів відповідно
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до їхніх пізнавальних розвиткових можливостей та повинен учити послуговуватися
ними у практичних життєвих ситуаціях.
Можна назвати такі приклади евристичних
методів [14]: синектика, аналіз цінностей,
морфологічний аналіз, метод розв’язування
винахідницьких задач Альтшулера, творчого
розв’язування проблем Осборна–Парнса,
Ненцки, метод ідеальних зразків Надлера,
латеральний метод де Боно, а поряд з ними
метафори. Крім того, існують такі техніки:
подрібнення, суперпозиція, ідентифікація з
об’єктом, переформулювання проблеми чи
модифікація розв’язку [21]. Корисною у
знаходженні розв’язання проблеми є аналогія,
котра встановлює зв’язок між двома
об’єктами (явищами), що спирається на
подібність їхньої внутрішньої структури.
Аналогія полегшує перехід від однієї галузі
знання до зовсім інших її обшарів і відмінний
погляд на проблему, оскільки його спрощує
або робить дивним. Методи і техніки
формування здатності до творчого мислення
мають заохочувати учнів до генерування
якнайбільшої кількості найрізнорідніших і
нетрадиційних, але сенсовних ідей, повинні
розвивати генеративність, гнучкість і оригінальність мислення. Поява великої кількості
ідей – це більша ймовірність появи того, що
виявиться найбільш вартісним.
У традиційній моделі навчання тим, хто
оцінює, є, передусім, учитель, натомість,
згідно з духом освітнього нонконформізму,
учень із віком має бути щораз компетентнішим у сфері оцінювання власних і
чужих ідей [23]. Учитель має пояснювати
учневі переваги відкладання оцінки ідей,
заохочувати його контролювати власну
працю і найбільше покладатися на власні
оцінки, визнавати за учнем право допускати
помилки і давати йому відчути, що у разі
потреби він отримає від нього необхідну
допомогу, крім того, він повинен підтримувати його у бажанні взяти відповідальність за
зроблений вибір і за передбачувані наслідки
цього вибору. Вчитель повинен розвивати
вміння учнів впроваджувати та перевіряти
власні помисли, привчати учнів до
ефективної колективної роботи, даючи їм
зрозуміти, що тепер значущі досягнення є
справою не індивідуальних творців, а великих
колективів спеціалістів, бо, працюючи в групі, вони отримують більші ефекти, ніж коли б
кожен діяв поодинці [23].
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Завданням учителя має бути також турбота
про емоціонально-мотиваційну сферу творчої
позиції, що є такою ж важливою, як пізнавальна сфера, відтак, метою вчителя має бути
зосередження учнів на внутрішній мотивації,
суттю якої є зацікавлення, задоволення, виклик, відчуття гордості.

Турська [25], шукаючи можливості ослаблення коду колекції, що його творить
польська система освіти, рекомендує свободу
у формуванні плану навчання, концепцію
освітніх стежок, принцип інтеграції передання інформації, програмову інноваційність
учителя чи свободу вибору підручника.

Допомога учням з особистістю нонконформіста та конформіста
Нонконформістів, згідно з їхнім самоаналізом [6], характеризує високе почуття власної вартості та сприйняття себе як самодостатніх
і незалежних. Ці риси становлять чітку
основу чинника позитивної особистісної мотивації [9]. Більшість чинників, що загрожують їхній діяльності, яка є виразом високих творчих здібностей і високої оцінки
творчої позиції, а також особистісного
механізму, є у шкільному середовищі. Хронічно фрустрована у нонконформістів внаслідок гальмівних впливів школи велика потреба
в суспільному схваленні у період дорослішання може вести до перенесення активності
учня на інші ділянки, призводячи до відмови
від подальшого навчання, а деколи – до
девіантної (відхилення від правил суспільного діяння, поведінка, що суперечить нормам і цінностям, прийнятим у суспільстві) чи
протиправної поведінки. Тому необхідним є
збільшення знань учителів у сфері діагностики й розуміння генезису поведінки учнянонконформіста, що може вплинути на якість
інтерперсональних контактів між нонконформістом і вчителями. Особистісні нонконформісти, серед іншого: провокативно виглядають і поводяться, критично ставляться до
інформації – що випливає з високого рівня
пізнавальної потреби (дослідження природи
явища), деколи дуже безпосередні й ущипливі у висловлюваннях, не люблять заборон і
правил, що не мають переконливого
обґрунтування, зазвичай не вкладаються у
терміни і найефективніше працюють, коли
завдання та програми їхнього виконання
випливають з їхнього власного уподобання.
Іншою цікавою властивістю нонконформістів
у сфері пізнавального функціонування є те,
що на початковій стадії діяння їх характеризує відкритість і гнучкість, схильність
відміняти рішення, уникати передчасних
постанов. Натомість, у фазі реалізації твердо
тримаються власних переконань, принципово
обстоюють свої усталення, вперто реалізовують прийняті плани. Це супроводжується

певним догматизмом у підтвердженні слушності обраного шляху та деспотизмом у
керуванні групою [2].
Психологічна допомога учням-нонконформістам – це обшир, що вимагає індивідуального підходу. Щодо особистісного портрета
нонконформіста [5], можна лише висунути
деякі пропозиції, придатність яких завжди
слід зверифікувати стосовно
кожного
конкретного учня. З нонконформістом можна
попрацювати особливо над: асертивністю,
конструктивною критикою – її виражанням і
сприйняттям, інтерперсональними контактами та співпрацею в групі, збільшенням
почуття участі у товариських зв’язках,
вирішенням конфліктів, переговорами, емоційним контролем, розумінням суспільно
адаптаційної поведінки. 5
У “я-образі” особистісних конформістів
[6] дуже відчутна потреба підпорядкування,
потреба самоприниження, самоконтроль і
потреба у підтримці. Конформісти підтверджують власну вартість у процесі суспільних
порівнянь, спираючись на шкільні бали,
звідки гірша від найвищої оцінка викликає у
них особливе емоціональне навантаження.
Вони сприймають школу в категоріях стресової ситуації загрози, тобто шкільний переляк більший в осіб, які досягають шкільних
успіхів [15, 25].
Конформіста характеризує особистісна
негативна активація, що спиняє його креативність у пізнавальній сфері та поведінці.
Володіючи великими інтелектуальними та
виконавчими здібностями, він зосереджується
на пізнавальних завданнях, умотивований
негативними емоціями, інтеріоризованими
очікуваннями
значущих
осіб,
а
не
внутрішньою пізнавальною мотивацією [3].
5

Йдеться про те, щоб нонконформісти були більш
асертивні у значенні дотримання прийнятих правил,
щоб їхня критика і самопрезентація були виражені у
формі, яку вчитель може прийняти. Робота з
асертивністю конформіста, навпаки – спрямована на те,
щоб учень виявляв більшу самостійність.
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Його суб’єктивна оцінка власних пізнавальних компетентностей занижена й негативна.
Конформіст рідко самостійно ставить собі
цілі, не виявляє ініціативи, уникає важких
завдань і запобігливо використовує персоналізацію – зосереджується на відсутності певних здібностей як очевидних причин
імовірності невдачі у діяльності. Тому нічого
дивного, що він виявляє т. зв. “орієнтацію
безпорадності”, захисні стратегії суспільних
порівнянь і мотиваційні дефіцити. Зазнані
поразки та високий рівень ляку можуть
спричинити вивчену безпорадність і навіть
викликати у нього невроз і депресію.
Виходячи з цього, слід змінити стиль роботи
вчителя з такими учнями з опікунського на
менторський – що стимулює самостійність,
внутрішню керованість і впевненість у собі. З
одного боку, тут ідеться про вплив на
пізнавальну систему в напрямку евристичного мислення, а з іншого боку – про створення конформісту нагоди отримати досвід
світу та своїх у ньому реакцій у
результативний спосіб, щоб змінити їхнє
почуття меншовартості та зневіри у власних
силах [8].
У світлі особистісного образу конформіста
можна лише висунути деякі пропозиції щодо
напрямів психологічної підтримки, придатність яких завжди слід зверифікувати стосовно конкретного учня. З конформістом належало б попрацювати особливо над адекватною самооцінкою й образом самого себе,
вмінням справлятися зі стресом і невдачею,
асертивністю, розумінням позитивної ролі
змагання. Необхідно також активізувати учня
шляхом розвитку внутрішньої мотивації,
переформульовування інтеріоризованих зовнішніх очікувань, посилення ефективності у
сфері контролю прийняття рішень, змінити
бальну мотиваційну систему, розвинути зацікавлення у сферах поза освітою.6
Згідно з вимогами, сконструйованими
шкільним середовищем, конформісти – це
учні успішні, а нонконформісти – це учні
малоуспішні. Ті та інші в контексті їхнього
особистісного образу не використовують
повністю своїх можливостей, а школа, стаючи
джерелом позитивних підсилювальних стимулів для конформістів і джерелом інгібіторів
6

Йдеться про зміну системи мотивації – з мотивації
монотелічної (одна мета) на мотивацію політелічну
(скеровану на багато цілей у заданій чи різних сферах).
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для нонконформістів, фіксує шкідливі
аспекти їхньої специфічної особистості й
може спричинитися до змарнування їхнього
інтелектуального й творчого потенціалу.
Непохитна віра та послідовні зусилля вчителів, вихователів і психологів є гарантією,
що учні конформісти та нонконформісти
можуть бути успішніші, якщо, звісно, вони
самі цього хочуть.
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Чому учень не знає, де вибухло
Варшавське повстання?
Проблема пізнавальної безпорадності
1. Вступ
Відповідаючи на запитання, яке ми
винесли у заголовку, вчителі майже автоматично посилаються на суттєво знижений
інтелектуальний рівень вихованця. Однак
навіть анекдотична бездумність учня може
свідчити також і про синдром пізнавальної
безпорадності. Це – набутий синдром, що
з’являється також у осіб із розумовими
можливостями вище середнього рівня, які від
початку мають сильну мотивацію до
шкільного навчання. Мало того, виявляється,

Турська Дорота

що синдром пізнавальної безпорадності може
також впливати на доросле життя після
школи. Великий деструктивний характер
“досвіду
безпорадності”
вихованця
є
достатнім обґрунтуванням для широкої
популяризації серед учителів знання про це
явище. Тим паче, що, як засвідчують результати досліджень [2, 6, 8], найважливішу
причину пізнавальної безпорадності учня
вбачають саме у шкідливому педагогічному
впливі.

2. Короткий теоретичний нарис
Синдром пізнавальної безпорадності треба розглядати у межах ширшої теоретичної основи,
яку надає концепція “набутої безпорадності” (learned helplessness). Цей термін уперше вжили
Селігман (Seligman) і Маєр (Maier) у 1967 р. для окреслення специфічних змін у поведінці
лабораторних тварин, підданих неконтрольованій експозиції аверсійних стимулів. Результати
пізніших досліджень, зокрема, за участю людей, поставлених перед необхідністю розв’язати
об’єктивно “невирішувані” завдання, дали змогу Селігману [4] сформулювати так звану
класичну модель набутої безпорадності. За цією моделлю, індивід, позбавлений контролю,
випробовує різні – явно неефективні – способи поведінки, унаслідок чого він учиться, що немає
зв’язку між реакціями та наслідками цих реакцій. Мало того, в особи, яка достатньо довго
піддавалася “тренінгу безпорадності”, створюються генералізовані очікування відсутності
впливу на ситуацію чи події. Селігман доводить, що саме ці очікування відповідають за
пізнавальні недоліки 1 вивченої безпорадності, що виявляються у новій ситуації (яка може бути
цілком контрольованою). Через пізнавальний (труднощі у виявленні зв’язку між поведінкою і
підсилювальним стимулюванням), мотиваційний (знеохота до будь-якої ініціативи) і емоційний
(поганий настрій, депресивні стани) недоліки людина не розпочинає діяти навіть тоді, коли має
реальні шанси на успіх.
Проте класична концепція Селігмана не могла пояснити виразної інтеріндивідуальної
диференціації у сфері стійкості, загальності й типу згаданих недоліків. Більш проникливе
теоретичне пояснення явища набутої безпорадності у людей запропонувала атрибутивна
1

Дослівно цей термін значить “відсутності чи провали”. Автор вживає також слово “дефіцити” (прим. пер.).
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концепція Абрамсона, Селігмана і Тісдейла [1]. Згідно з атрибутивним підходом, сила
пізнавальних недоліків залежить від способу з’ясування суб’єктом причин втрати контролю. Ці
причини можна розмістити на шкалах: “стабільність-змінність”, “зовнішнє-внутрішнє” і “глобальність-специфічність”. Те, що людина приписує труднощі у діянні одночасно внутрішнім,
сталим і глобальним (що, зазвичай, зводяться до переконання про генералізовану відсутність
здібностей) чинникам, дослідники окреслюють як найбільш деструктивну атрибуцію – власне
атрибуцію безпорадності.
Обом представленим моделям набутої безпорадності: класичній і атрибутивній, – можна
зробити спільний закид – перебування у колі біхевіористської парадигми. Адже вони зосереджуються на реєструванні власної поведінки та її наслідків. Інакше кажучи, людина спершу
збирає дані про свої вчинки і про те, до чого вони ведуть, і лише потім робить висновок про
рівень власного контролю над ситуацією [6, 7]. Так поведінка випереджує мислення2, останнє ж
на додачу має ще й неконструктивний (реактивний) характер.
Інше розуміння природи та функцій пізнавальних процесів у синдромі набутої безпорадності
пропонує інформаційна модель Кофти (Koftа) і Сендека [7]. Ці дослідники приймають три
загальні передумови: 1) пізнавальні процеси зорієнтовані на майбутнє; 2) вони мають
конструктивний характер (становлять програми виконавчої активності) і 3) керують поведінкою, тобто не є – як це вбачав Селігман зі співробітниками – епіфеноменом цієї поведінки.
Спираючись на ці загальні припущення, польські дослідники пропонують таке пояснення
явища безпорадності:
• безпорадність виникає в проблемних ситуаціях, в яких є визначена мета, але не визначені
способи її досягнення. Людина тоді розпочинає пізнавальну активність з метою вироблення
ефективної програми дій;
• у контрольованій ситуації підтверджується, принаймні, одна зі сформульованих гіпотез.
Людина внаслідок пізнавального зусилля осягає пізнавальну вигоду – редукує початкову
невпевненість щодо властивого способу дії;
• коли активність відбувається у неконтрольованій ситуації, розумове зусилля не дає
пізнавальної вигоди – це інформаційний тренінг безпорадності: відсутність будь-якого
прогресу, незважаючи на довготривалі спроби подолати труднощі;
• неефективне зусилля спричинює “стрибок” у новий психологічний стан, що його автори
називають пізнавальною вичерпаністю. Суть цього стану – обмеження доступу до загальних
пізнавальних засобів (уваги та робочої пам’яті);
• пізнавальна вичерпаність відповідає за пізнавальні недоліки під час виконання різних
розумових завдань;
• цей стан має мотиваційний (згасання внутрішньої мотивації й зацікавленості активністю)
і емоційний компоненти (виразне погіршення настрою) [7, с. 18-19].
Інформаційний підхід до безпорадності акцентує вагу пізнавальної вичерпаності. Тим самим
засвідчує, що безпорадність не спіткає учня “ощадного”, невмотивованого до спроб долати
труднощі, незважаючи на явний брак поступу. Безпорадний учень потребує негайної допомоги
вчителя. Безперечно важливим тут є правильний діагноз (причин) демонстрованої бездумності.
3. Як функціонує безпорадний учень?
“Коли безпорадність, а коли глупота?”
Найбільш наочними на уроках є вияви пізнавальної безпорадності, які стають причиною
того, що учень “перестає використовувати розум”: не поєднує найпростіших фактів, не
пам’ятає щойно викладеного, не задіює здорового глузду. Відповідаючи на питання вчителя,
поспішно відгадує, механічно цитує цілі сторінки підручника чи говорить “не в тему”. Але
суттєвим є те, що безпорадний учень (на відміну від малоздібного) поводиться так лише на
уроках певних предметів, зазвичай фізико-математичних або гуманітарних. Відтак, якщо той
самий учень отримує дуже різні оцінки та діаметрально протилежні характеристики вчителів
2

Збирання даних про свою поведінку й про те, до чого вона веде, може відбуватися через включення лише таких
пізнавальних процесів, як помічання і пам’ять, тобто – не задіюючи мислення (себто переробку та витворювання
інформації). Таким чином, “реєстрація” не мусить включати мислительні процеси як такі. Останні, на думку
Сендека, з’являються лише після збору даних (Д. Т.).
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(від “бездумний” до “зацікавлений” і “пізнавально активний”) різних предметів, то його не
можна трактувати як “узагалі нездібного” [8]. Крім того, зауважмо, що учень зі зниженим
інтелектуальним рівнем, зазвичай, доволі добре справляється з базовим рівнем засвоєння
матеріалу, якщо воно полягає, скажімо, у простому запам’ятовуванні фактів. Труднощі
нездарного учня виявляються лише тоді, коли він мусить виконати складні завдання, що
потребують асоціювати факти, застосувати їх у новій ситуації чи до нової проблеми [2].
Тимчасом безпорадний учень на уроках математики може демонструвати анекдотичні
труднощі з визначенням результату дії “2×2”. Безпорадні особи на уроках тих предметів, яких
цей стан стосується, реєструють “порожнечу в голові”, “фізично змушують себе думати” чи
“ловлять себе на тому, що не розуміють власних записів у своєму зошиті” [8].
Тому зрозуміло, що безпорадний учень намагається уникати конкретних уроків, або
мислительно “самоусуватися” під час їхнього перебігу. Його емоції палають навколо прагнення
“тільки б мене не запитали”. Крім того, зосередження на думці “тільки б пронесло” викликає
повну відсутність пізнавальної включеності в урок. Це додатково погіршує і без того важку
ситуацію учня, бо веде до виникнення все нових пізнавальних недоліків через неможливість
засвоїти поданий у заданий момент матеріал.
Інтелектуальна безпорадність не є лише рівнодійною досвіду невдач молодої людини в
опануванні конкретного матеріалу. Обговорюваний стан може стабілізуватися. Це означає, що
формується стійка позиція “бездумної реакції” на специфічні для певної дисципліни сигнали у
дорослому житті поза школою. У мене є знайомі, які навіть не пробують зрозуміти інформацію,
додану до найпростіших побутових приладів, якщо в ній є терміни, що асоціюються з
математикою чи фізикою (ялинкові лампочки “з’єднані послідовно”? Ну і що, мені це нічого не
говорить!). Вони всі без винятку визнають, що досі ще з острахом реагують на саму згадку про
уроки т. зв. точних предметів. Відтак, якщо наслідки тренінгу безпорадності відчуваються
“далеко поза школою”, напевно, варто пізнати причини цього явища.
4. Як виникає стан безпорадності?
4.1. Далекосяжні наслідки недоліків у засвоєнні навчального матеріалу
На перший погляд, навіть незначні недоліки у засвоєнні матеріалу роблять неможливим
засвоєння чергових тем, зокрема, у випадку з точними предметами. Адже характер шкільного
знання з математики, фізики чи хімії є виразно кумулятивний, тому без засвоєння основних
принципів чи законів важко зрозуміти новий зміст. Неможливість учитися розуміючи,
спричинює те, що учень зупиняється на єдиному доступному в такому випадку виді учіння –
заучуванні напам’ять. Так можна пояснити курйозні ситуації, коли дитина пробує завчити
напам’ять хід розв’язування якоїсь задачі, що цілковито підводить у випадку, наприклад, зміни
даних. Як випливає з досліджень Сендека [7], прогалини у шкільному знанні мають дещо інші
наслідки у випадку з гуманітарними предметами і, зокрема, з рідною мовою. Тоді головною
проблемою стають труднощі не так із розумінням нового матеріалу, як із його самостійним
структуруванням. Інакше кажучи – учень може засвоїти літературу романтизму, якщо не
ознайомився з письменництвом епохи Просвітництва, однак він не зможе провести будь-якого
порівняльного аналізу в домашньому завданні і у відповіді, що вимагає аналітичносинтетичних умінь.
Здається, варто ще раз зауважити, що нерозпізнані недоліки у знаннях учня можуть бути
суттєвою причиною шкільних труднощів, додатково – через етапну структуру польської системи
освіти. У школах ІІ і ІІІ ступеня вчитель щотри роки зустрічається з новою групою учнів, які
мають різний попередній досвід вивчення предмета. Багато з них (також з незалежних від них
причин) гірше засвоїло різні частини матеріалу. Тому таким важливим є вступний діагноз стану
знання окремих вихованців, встановлений в атмосфері, цілком віддаленій від оцінювання
(виставлення оцінки “на початок” навчання в гімназії чи ліцеї3). Результатом такого діагнозу часом
має бути корекція вчительської програми навчання у бік повторень і пояснень, без огляду на
впевненість, що “цю тему ви мусите добре знати з гімназії” [8].
4.2. Хибний вплив учителя
Як вже згадувалося, є люди, в яких недоліки безпорадності виявляються стійкими та
3

У Польщі гімназія та ліцей – це загальноосвітні масові школи, відповідно ІІ і ІІІ ступеня. (прим. пер.)
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переносяться у доросле життя після школи. На щастя, деякі з нас можуть знайти у своїй
біографії тільки епізоди, пов’язані з безпорадністю на уроках конкретних предметів. Ці епізоди
не зафіксовуються зазвичай завдяки зміні вчителя.
По суті, хибний вплив учителя найважливішою причиною інтелектуальної безпорадності,
оскільки на педагогові лежить принципова відповідальність за якість педагогічної взаємодії.
Говорячи найзагальніше, тренінгові безпорадності сприяє така поведінка вчителя, що веде до
пізнавальної вичерпаності. Її причина – недбале ставлення педагога до розуміння учнями
змісту, предмета, який вивчають. На думку Сендека [7], “просування розуміння”4 повинно
відбуватися не тільки під час викладання нового матеріалу, а й під час відтворення вже
набутого знання.
Ця впевненість, що випливає з теоретичних передумов інформаційної моделі безпорадності,
була верифікована у власних дослідженнях автора.
Презентація власних досліджень
Ці дослідження відбулися у зв’язку з виконанням мною ролі консультанта-психолога в
одному з престижних люблінських загальноосвітніх ліцеїв. Проблему поставив вихователь
другого (передвипускного) класу5 фізико-математичного профілю. Вона полягала у різко
відмінній мотивації і досягненнях учнів цього класу з двох провідних навчальних предметів:
математики і фізики. Звіт вихователя свідчив, що спосіб функціонування учнів на уроці фізики
нагадує епізоди безпорадності, яка посилюється на другому році навчання. Водночас ті самі
учні досягали пристойних результатів з математики, що доводили їхні перемоги в олімпіадах
різного рівня. Оскільки в літературі читаємо [7], що стани безпорадності стосовно споріднених
предметів, зазвичай, узгоджуються, таке різне функціонування учнів на уроках математики і
фізики виглядало психологічно незв’язним.6 Гіпотетичне пояснення цього я приписала різним
професійним позиціям педагогів.
З метою верифікації гіпотези я окреслила картину освітнього досвіду учнів на уроках
математики і фізики. Щоб запобігти ефектові упередженості, учні заповнювали однакові анкети
стосовно всіх учителів, що проводять заняття у цьому класі. Було застосовано “Шкалу
просування розуміння” і “Питальник поведінки вчителя”, авторства Сендека [7].
Дослідження мали анонімний характер, відбувалися у червні 2008 року в шкільному класі
без вчителів (їх проводив шкільний педагог). Все було зроблено для того, щоб учні не мали
можливості списувати одне в одного чи підглядати відповіді.
На сьогодні (липень 2008) проведено статистичний аналіз результатів “Шкали просування
розуміння”. Завданням учнів було оцінити вчителя з конкретного предмета (“Мій учитель
математики”...). Досліджувані виставляли навпроти кожного твердження Шкали 1 бал у
випадку вибору відповіді “зовсім неправдиве”, і аж до 5 балів, коли вважали, що опис є “цілком
правдивий”. Учень мав також право дописати власні зауваження та коментарі до тверджень.
Отримані результати подано в таблиці 1.
Таблиця 1. Результати порівняльного аналізу усереднених результатів, отриманих для
вчителів математики і фізики за “Шкалою просування розуміння”.
Просування розуміння

Вчитель
математики
(N=25) X
ВВЕДЕННЯ (НОВОГО) МАТЕРІАЛУ
1. Звертає увагу на ті місця в новому матеріалі, де легко
4,40
помилитися
2. Дозволяє, щоб учні переривали його виклад і ставили
4,20
питання, якщо чогось не розуміють
3. Вводячи нове поняття, докладно його пояснює
4,30
4. Спільно з учнями аналізує помилки, допущені під час
4,10

4

Вчитель
фізики
(N=25) X

величина й
значущість t

1,80

10,17; p<0,001

1,30

10,67; p<0,001

1,50
1,90

6,21; p<0,001
8,01;p<0,001

Англомовний термін understanding promotion означає дослівно – “промоція розуміння” (прим. пер.).
Навчання у польському ліцеї триває три роки, тому ліцей має відповідно, 1-й, 2-й і 3-й класи (прим. пер.).
6
У мене не було також підстав припускати, що на момент початку навчання у класі фізико-математичного профілю,
більшість учнів мала принципові недоліки в опануванні матеріалу виключно з фізики, які (недоліки) б утруднювали
їм подальшу освіту (Д. Т.).
5
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початкових спроб засвоєння нового матеріалу
5. Закінчивши подачу нового матеріалу, заохочує учнів
4,50
висловлювати сумніви і ставити проблеми
ВІДТВОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ
1. Під час перевірки знань учнів вимагає провести
4,25
міркування, обґрунтувати певну тезу і т.п.
2. Ставить такі питання, що треба замислитися перш, ніж
4,10
відповісти
3. Просить, щоб учень переказав власними словами, що
4,20
розуміє під певним поняттям чи означенням

1,10

11,27; p<0,001

1,90

5,38; p<0,001

3,90

1,26; незначне

2,10

3,46; p<0,01

Дані таблиці 1 свідчать, що аналізовані твердження помітно диференціюють професійні
позиції вчителів математики та фізики. Найбільша дискримінаційна сила характеризує тези, що
стосуються просування розуміння на етапі введення матеріалу. У віднесенні до відтворення
матеріалу окремі твердження виявляють загалом нижчу величину та диференціювальну
значущість у відношенні до введення нового матеріалу. Одна з тез засвідчує навіть відсутність
відмінності між поведінкою порівнюваних педагогів.
Інтерпретуючи подані результати, можна описати принципово різну картину освітнього
досвіду учнів на уроках математики та фізики. Вчитель математики виглядає як особа, яка дбає,
щоб учні розуміли матеріал, і під час викладання нового матеріалу, і під час його відтворення.
Особливо високі бали цього педагога стосуються заохочення учнів ставити питання,
висловлювати сумніви (“можна кожної миті перервати виклад”). У сприйнятті вихованців
вчитель математики чітко пояснює новий матеріал. Він знає, які частини матеріалу, зазвичай,
викликають труднощі та звертає на це увагу учнів. Вимагає також, щоб вихованець “думав” під
час відповіді, ставив небанальні питання, що вимагають самостійного застосування здобутого
знання. Зовсім інша картина освітніх впливів в сприйнятті учнів стосовно вчителя фізики. Цей
педагог не просуває розуміння, зокрема, на етапі введення нового матеріалу. Анкета показує,
що особливо інтенсивно він відбиває охоту ставити запитання. Вільні висловлення учнів
свідчать, що цей учитель дозволяє питати його, як належало виконати важке завдання лише в
ситуації, коли жоден учень в класі не зміг із ним упоратися.
Єдина подібність у поведінці вчителя математики та фізики (“ставить такі питання, що треба
задуматися перш, ніж відповісти”) випливає з факту, що учні інакше бачать причину, через яку
“треба задуматися” над питаннями педагога. У вчителя фізики це питання, що стосуються
змістів, які становлять особливі труднощі і, водночас, не були докладно пояснені під час
введення матеріалу. Цього вчителя учні бачать, передусім, як контролера готового знання. Він
дуже заангажований адміністратор процесу навчання. Створює атмосферу високих вимог, які із
задоволенням висовує на початку кожного етапу освіти і не помагає учням впоратися з цими
вимогами. У результаті доводить їх до стану пізнавальної вичерпаності, хоча декларує намір
якнайкраще підготувати їх до випускного екзамену з фізики7.
Аналіз вільних висловлень вихованців свідчить також про суттєві відмінності у способі
оцінювання порівнюваних педагогів. Учитель фізики ледве зауважує часткові успіхи учня,
зосереджуючись на факті, що загальний рівень умінь далі незадовільний. Тому ставить
незадовільну оцінку, якщо загальна сума балів з контрольної роботи не перевищує “дубово”
встановленого порогу зарахування навіть у випадку, коли певні частини матеріалу засвоєно.
Цей бал він доповнює приміткою великий прогрес. Абстрагуючись від факту, що така оцінка
виглядає курйозно, вона не має мотиваційної цінності, бо учень записує на свій рахунок
чергову поразку. Вчителька математики в описаній ситуації експонує спостережений прогрес
учня та виставляє кілька різних оцінок за одну роботу: загальну (незадовільну) – за роботу в
цілому, i часткові (добрі) – за кожне розв’язане завдання. Останні є повідомленням, що
протидіє безпорадності учня: бачу твоє зусилля та нагороджую тебе за те, що ти зараз
можеш справитися з завданням, яке під час останньої контрольної роботи було тобі

7

Оскільки описана проблема стосується, як уже згадувалося, класів фізико-математичного профілю, переважна
більшість учнів пов’язує свої дальші освітні наміри з політехнічною освітою. ВНЗ цього типу вимагають від
абітурієнтів скласти екзамен і з математики, і з фізики на поглибленому рівні (зі значно вищим рівнем трудності, ніж
у випадку базового рівня) (Д.Т.).
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непосильне. Адже, згідно з інформаційною моделлю, така дія педагога дає учневі пізнавальну
вигоду, що редукує його невпевненість щодо сенсу власного зусилля.
Більш розгорнутий порівняльний аналіз впливів учителя, що викликають позицію “безпорадності” і “порадності” (впевненості) учня, буде можливим після оброблення результатів
Питальника поведінки вчителя. Це – восьмичинникова діагностична шкала: a) вміння збуджувати цікавість та творчість, б) контролювання класу, в) критика, підганяння, г) вимога правильного відтворення, д) експресивність учителя, е) стимулювання активності на уроці, є) візуалізація, конкретизація матеріалу, ж) нагадування про необхідність учіння [7].
Очікую, що ефектом моїх досліджень буде спроба окреслити “безпораднісну якість освіти” у
сприйнятті вихованців.
Уміння правильно діагностувати стан пізнавальної безпорадності учня є необхідною
складовою компетенції вчителя. Воно дає змогу, передусім, відрізнити учня, пізнавально
заангажованого, але безпорадного – від учня “взагалі нездібного”. У випадку, коли
виявляються симптоми безпорадності, вчитель повинен почати відповідні допоміжні дії.
Єдиний шанс допомогти – це повернутися до того етапу, на якому учень розуміє матеріал.
Наступний крок – це натужне доповнювання відсутньої інформації. Адже Сендек твердить [2],
що шкільне навчання можна прирівняти до намотування нитки на клубок. Пізнавальну
безпорадність можна зобразити як ґудз, що утворюється на нитці під час намотування. Якщо
його проігноруємо і продовжуватимемо намотувати, то клубок ніколи не буде вже ідеально
круглий. Щоб упоратися з ґудзом, треба розмотати клубок, знайти ґудз, розплутати його і тоді
намотати клубок знову.
Особливо важливою проблема стає тоді, коли явним винуватцем цього ґудза є вплив
учителя. Наші дослідження увиразнюють деструктивний вплив відсутності просування
розуміння, особливо на етапі введення нового матеріалу.
Якщо приймемо, що стан безпорадності може переноситися на доросле життя поза школою,
творячи функціонально неграмотних у кожній сфері життєдіяльності, то обговорювана
проблема починає ставати соціальною.
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МЕТОДИКА. ПРАКТИКА. ДОСВІД.
Історія України, 8 клас

Косило Богдан

Тема 5. Урок: Обмеження автономії Козацької держави у першій половині XVIII ст.
Мета уроку
Усвідомити антиукраїнський характер політики царизму на Лівобережжі у першій половині
XVIII ст.
Виявити зміни у політико-правовому статусі Гетьманщини у першій половині XVIII ст.
Формувати навички роботи з підручником.
Розвивати уміння узагальнювати, конкретизувати та виділяти головне, вдаючись до запитань
історичного змісту та відповідаючи на них.
Очікувані результати уроку
Називати:
• хронологічні межі гетьманування І. Скоропадського, П. Полуботка, Д. Апостола;
• дати (рік) підписання першого указу про заборону українського книговидання, укладення
Зводу законів “Права, за якими судиться український народ”;
• місто, яке стало столицею Гетьманщини після зруйнування Батурина.
Розповідати про:
• зміст термінів “Малоросія”, “Малоросійська колегія”;
• основний зміст Решетилівських статей, “Коломацьких чолобитних” та “Рішительних
пунктів”;
• біографічні дані та основний зміст діяльності І. Скоропадського, П. Полуботка, Д. Апостола;
• політику Російської імперії стосовно українських земель після Полтавської битви.
Показувати на карті місцезнаходження столиці Гетьманщини у 1709–1764 роках.
Характеризувати умови економічного та культурного життя України у першій половині
XVIII ст.
Виявити внесок гетьманів І. Скоропадського, П. Полуботка, Д. Апостола у справу захисту
українських національних інтересів.
Методи
• бесіда;
• робота з текстом підручника;
• робота в групах (кооперативне навчання).
Допоміжні матеріали та обладнання
Плакат з очікуваними результатами уроку.
Підручник (Швидько Г.К. Історія України. XVI–XVIII ст.: підруч. для 8-го кл. загальноосвіт.
навч. закл. – К.: Ґенеза, 2008. – 336 с.).
Плакати-портрети гетьманів І. Скоропадського, П. Полуботка, Д. Апостола, на яких не
зазначено прізвищ.
Чисті картки 8x14 з розрахунку по три на учня.
Проведення уроку
1. Початок уроку (5 хв)
1.1. Привітання. Організаційний момент (1 хв)
1.2. Актуалізація опорних знань учнів (2 хв)
Методичні рекомендації: Провести коротку фронтальну бесіду навколо запитання: “Які
причини та результати антимосковського виступу І. Мазепи та його соратників?”
1.3. Мотивація навчальної діяльності учнів (1 хв)
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Методичні рекомендації: Важливо звернути увагу учнів на те, що події 300-літньої давнини,
пов’язані з діяльністю І. Мазепи, та доля Козацької держави сьогодні особливо актуальні.
1.4. Оголошення теми та очікуваних результатів (1 хв)
Методичні рекомендації: Тему уроку записати на дошці. Вивісити на видному місці у класі
плакат з метою уроку. У процесі ознайомлення учнів з очікуваними результатами навчання
назвати інші важливі, на думку вчителя, теми української історії першої половини XVIII ст.
2. Основна частина уроку (30 хв)
2.1. Розповідь учителя (5 хв)
Методичні рекомендації: Викладаючи матеріал згідно з поданим нижче планом, вчитель
поступово вивішує портрети гетьманів.
План викладу:
1. Становище в Україні після Полтавської битви.
1.1 Заходи, спрямовані на підрив економіки Гетьманщини.
1.2. Наступ царату на українську мову, культуру.
2. Решетилівські статті. Гетьман І. Скоропадський. Діяльність Малоросійської колегії.
3. Боротьба козацької старшини за відновлення державних прав України. П. Полуботок.
4. Відновлення гетьманства. “Рішительні пункти”. Гетьман Д. Апостол, його реформи.
Діяльність “Правління гетьманського уряду”.
2.2. Робота з підручником (10 хв)
Завдання для учнів: прочитати матеріал підручника, в якому описана діяльність гетьманів
І. Скоропадського, П. Полуботка та Д. Апостола, поставити письмово запитання до тексту, дати
стислі відповіді на ці запитання.
Методичні рекомендації: Поділити клас на три групи та дати кожній з них завдання. Роздати
чисті картки (по дві на учня), на кожній з яких вони запишуть у ході читання по одному
запитанню до тексту, а далі узгодять їх так, щоб ці запитання не збігалися.
Як тільки учні виконають завдання, картки треба зібрати, а тоді знову роздати їх учням,
слідкуючи, щоб вони отримали картки з письмовими запитаннями своїх однокласників. На
чистій сторінці картки учні записують коротку відповідь на одержане запитання.
Наприклад:
Етап І
Група А читає історичну довідку про життя та діяльність гетьмана І. Скоропадського (с. 251)
і розділ “Наступ на автономію” (с. 252), ставить письмові запитання до прочитаного.
Група Б читає історичну довідку про життя та діяльність гетьмана П. Полуботка (с. 256) і
розділ “Протиборство” (с. 256), ставить письмові запитання до прочитаного.
Група В читає історичну довідку про життя та діяльність гетьмана Д. Апостола (с. 258) і
розділ “Рішительні пункти” (с. 259), ставить письмові запитання до прочитаного.
Етап II
Група Б читає історичну довідку про життя та діяльність гетьмана Д. Апостола, обговорює
та записує відповіді на запитання.
Група А читає читає історичну довідку про життя та діяльність гетьмана П. Полуботка,
обговорює та записує відповіді на запитання.
Група В читає читає історичну довідку про життя та діяльність гетьмана І. Скоропадського,
обговорює та записує відповіді на запитання.
Етап III
Робота у парах: Складання історичного діалогу “Діяльність гетьманів у запитаннях і
відповідях”.
Методичні рекомендації: Картки зібрати. Вислухати три пари учнів. Запитання і відповіді
прокоментувати та, коли це необхідно, виправити і доповнити.
2.3. Заповнення таблиці “Антиукраїнська політика російського царизму в 1710–І734
роках” (15 хв)
Методичні рекомендації:
1. Акцентувати увагу учнів на заходах, спрямованих на підрив економіки Гетьманщини та
на особливостях наступу царату на українську мову, культуру, судочинство (4 хв).
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2. Запропонувати учням намалювати у зошитах наведену далі таблицю, і у ході читання
підручника (с. 252, с. 254, с. 263) заповнити два її стовпці, а саме “Дата” та “Зміст заходів
царизму” (6 хв).
Антиукраїнська політика російського царизму в 1710–1734 роках
Дата

Зміст заходів царизму

Наслідки цих заходів для українців

3. Запропонувати учням за бажанням виступити перед класом з короткими узагальненнями
щодо наслідків заходів царизму. Заслухати виступи не більше трьох учнів (5 хв.)
3. Завершення уроку (10 хв)
3.1. Підведення підсумків уроку (5 хв)
Методичні рекомендації: запропонувати учням під вивішеними на дошці портретами
І. Скоропадського, П. Полуботка та Д. Апостола (їх неважко впізнати, бо відповідні портрети є
у підручнику) підписати імена та прізвища зображених, а також історичні терміни та дати
подій, які необхідно було б використовувати під час розповіді про політичну діяльність цих
гетьманів (3 хв)
3.4. Обговорення з учнями цілей уроку (2 хв)
Методичні рекомендації: Попросити учнів зачитати з плаката ті цілі уроку, яких вони
досягли та позначити їх на цьому плакаті знаком “+”. При можливості коротко повторити
матеріал, пов’язаний з цілями, яких учні не досягли.
3.3. Пояснення домашнього завдання (2 хв)
Опрацювати §33, с. 251–264, підготувати відповіді на запитання до цього параграфа,
завершити заповнення таблиці (письм.), повторити § 18, с. 142–147 за запитаннями до нього.
Методичні рекомендації: Записати на дошці завдання додому. Простежити, щоб учні
записали завдання у своїх щоденниках. Пояснити виконання домашнього завдання з
урахуванням недосягнутих цілей уроку (якщо такі були).

Інтерактивні методи навчання у

Курудз Олеся

початковій школі
Соціальні перетворення в українському суспільстві докорінно змінили орієнтації в галузі освіти.
“Школа повинна бути не коморою знань, а середовищем думки”, – писав В.О. Сухомлинський. Цього
можна досягнути лише шляхом широкого запровадження нових педагогічних технологій, спрямованих
на всебічний розвиток дитини. Однією з головних методичних інновацій є інтерактивні методи
навчання, мета яких – створення для дітей комфортних умов для якнайповнішої реалізації.
Пропоную вчителям початкових класів один з уроків, в якому з успіхом використовую елементи
інтерактивних методик.

Тема: Суфікс. Творення слів з найуживанішими суфіксами,
Мета: Ознайомити учнів з ознаками суфіксів; формувати навички творення слів за допомогою
суфіксів; розвивати вміння зіставляти, виділяти суттєві ознаки, за якими можна розрізняти частини слова. Вчити дітей самостійно виконувати морфемний аналіз простих за
будовою слів, утворювати слова за поданими схемами. Навчити учнів точно і правильно
висловлювати свою думку, спонукати дітей до міркувань, порівняння, доведень.
Виховувати любов до рідної мови, живий інтерес до різноманітних мовних явищ.
Обладнання: малюнок із зображенням сніговика, таблиці, роздаткові картки, казка про
частини слова, загадки, підручник “Рідна мова” 3 клас І частина (М.С. Вашуленко,
О.І. Мельничайко).
Хід уроку
І. Організація учнів до уроку
– Діти, сьогоднішній урок я хочу розпочати чудовими словами: “Хто поважає рідну мову –
вживає всі її слова безпомилково”.
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ІІ. Перевірка домашнього завдання (Вправа 277)
– Про кого ви дізналися з тексту вправи?
– Що вам відомо про життєвий і творчий шлях Андрія Малишка?
– Поясніть вживання апострофа у словах тексту вправи.
ІІІ. Етап мотивації навчальної діяльності
1. Для початку пропоную відгадати вам загадку:
Прийшла до нас бабуся
У білому кожусі.
Поля причепурила
І білим снігом вкрила.
Хто це?
(Зима).
– Правильно. Справді, адже за вікном зараз зима, тому наш урок буде проводитись у
зимовому настрої.
2. Технологія “Асоціативний кущ”:
– Діти, от ви відгадали загадку і розповіли, що таке зима. А що ви уявляєте, коли чуєте це
слово? Які асоціації у вас виникають?
(Заповнюю “павутинку” тими словами, які називають діти)

– Молодці, можна придумати ще багато слів. Можливо, ці слова нам сьогодні ще трапляться
на уроці.
IV. Етап проектування
– А зараз я пропоную вам познайомитися з тими етапами уроку, які чекають на вас сьогодні.
Ви, мабуть, помітили, що наша дошка вкрита сніговими хмаринками, давайте прочитаємо, що
ж принесла нам кожна снігова хмаринка.

V. Етап організації і виконання плану
1. Лінгвістична казочка:
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Дружно жили префікс, корінь, суфікс, закінчення. Але одного разу корінь почав хвалитися,
що він найголовніший, бо в ньому заховане смислове значення слова. Тут обізвалося
закінчення: “Без мене ви б не зв’язалися з іншими словами”. Префікс зауважив, що він може
змінити значення слова. Тільки прийшов суфікс і собі похвалитися, як господар закрив зошит.
– Як ви думаєте, чим міг похвалитися суфікс? (Діти пропонують свої версії).
2. Повідомлення теми і мети уроку.
– Сьогодні на уроці ми працюватимемо над останньою значущою частиною слова – над
суфіксом. Пригадайте, де може стояти в слові суфікс. (Між коренем і закінченням; після
кореня, якщо в слові закінчення немає).
а) Словотворча роль суфіксів. Робота із схемами (за вправою 278):
- утворіть слова;
- запишіть слова;
- позначте суфікси.
Висновок. Суфікс – це частина слова, що стоїть після кореня.
б) Засвоєння правила (с. 112).
3. Повторялочка “Мозковий штурм”:
– Яка частина слова називається коренем? Префіксом? Суфіксом? Де у слові стоїть суфікс?
Молодці!
4. Каліграфинка. (Каліграфічна хвилинка).
– У кожного з вас на парті лежать зразки каліграфічних хвилинок, а яке слово вибрати нам?
(Зима).
– А що цікавого у його написанні?
Яка орфограма? (Правопис ненаголошених -е, -и).
– Як її перевірити?
Звертаю увагу на каліграфію, правильний нахил, охайність.
5. Зустрічалочка:
– До нас на урок хтось завітав. (На дошці незакінчений малюнок сніговика).
– Як ви гадаєте, хто це? (Сніговик).
– Але чогось йому не вистачає. Чого? (Рук).
– Якщо у нього їх нема, то який він? (Безрукий).
– Чи шкода вам сніговика? Давайте ми йому допоможемо і вилікуємо. Для цього нам
потрібно багато сніжинок, щоб з них зліпити кульки. Тому виконайте завдання на ваших
сніжинках.
Молодці! От ми і вилікували нашого сніговика.
6. Складалочка:
– Я знаю, що ви любите різні ігри, тож пограємо у “Складалочку”. Будете доповнювати
рядки словами з суфіксами -ар, -яр.
Прочитай слово Буквар.
В кінці слова живе -ар,
Ящо казки пише -ар,
Його звуть усі ... (казкар).
Коли байки пише -ар,
Тоді звуть його ... (байкар).
На воротах стоїть -ар,
Тоді хто він? ... (воротар).
Опустився в шахту – ар,

А тепер він хто? ... (шахтар).
Ще й на кобзі грає -ар,
Люди звуть його ... (кобзар).
Є слова: бджоляр, човняр,
І весляр, і ковзаняр,
Муляр, маляр і школяр Утворив їх суфікс ... (-яр).
Ось, які слова чудові
Є у нашій рідній мові.
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А тепер утворимо слова із суфіксом - ник.
Жив – був хлопчик-чарівник,
Називали його -ник.
Із простих звичайних слів
Ник утворював майстрів.
Зупинився в лісі -ник,
І з’явився там ... (лісник).

А в садочок прийшов -ник,
Там з’явився ... (садівник).
Є двірник, є будівник,
Пасічник і комірник.
Ці слова творити звик
Чарівник, що зветься (-ник).

7. Відпочивалочка. Фізкультхвилинка:
Сніг-сніжок
Засипав поріжок.
Прибігли ми погратися
У сніжки на лужок.
(Діти виконують прості вправи).
8. Цікавинка. Робота з підручником. Вправа 279.
–Якого значення надають словам суфікси -еньк, -ищ?
– Чи є спільнокореневими слова ніж і ніжка, річ і річка?
Висновок. Суфікс надає слову нового відтінку або й нового значення.
9. Завершалочка. Робота з картками.
– Вам треба, утворити нові слова
Префікс від слова поїзд,
корінь від слова радити,
суфікс від слова лісник. (Порадник).
Префікс від слова приїзд,
корінь від слова казати,
суфікс і закінчення від слова ніжка. (Приказка).
VI. Підсумок уроку. Рефлексія
1. – Діти, що ви сьогодні вивчили на уроці? Технологія “Мікрофон”. Діти передають одне
одному іграшковий мікрофон і відповідають на запитання. Сьогодні на уроці, я ...
2. Гра “Добери слівце”:
– Як назвати сніг пестливо? (Сніжок).
– Як називається снігова зірочка? (Сніжинка).
– Як назвати дуже сильний сніг? (Сніжище).
VII. Домашнє завдання
С.112 – правило; вправа 281.
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Р Е ЦЕ НЗ І Ї
Підручна книга про духовність
українців

Гладиш-Олейко Богдана

Українська фольклористика. Словник-довідник / Упорядкування і загальна редакція
Михайла Чорнопиского. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – 448 с.
У теперішній час тотальної глобалізації,
уніфікації та космополітизму особливо гостро
постала проблема збереження своєї національної самобутності. Беззастережно залучаючи до нашого святкового календаря День
Валентина, 8 березня, Хеловін, перетворюючи українське весілля, що колись, за словами
Михайла Грушевського, становило “unicum в
світовім фольклорі”, на уніфіковане дійство
без будь-яких виразних національних ознак,
ми до кінця не розуміємо реальної загрози
невдовзі розчинитися в чужій культурі,
втратити свою українську ідентичність.
Загальновідомо, що найповніше нашу
ментальність репрезентує народна творчість,
зокрема, словесна, музична, традиційно-обрядова, яку ось уже третє століття досліджує
спеціальна наука – фольклористика. До її
становлення і розвитку доклалися відомі історики, письменники, музиканти (М. Максимович, Я. Головацький, М. Костомаров, П. Куліш, М. Драгоманов, І. Франко, М. Грушевський, Ф. Колесса, В. Гнатюк, М. Лисенко,
М. Леонтович та інші). Як і кожна наука,
уснословеснознавство впродовж тривалого
часу свого існування нагромадило чималу
кількість знань, в яких навіть фахівцеві
сьогодні
потрібний,
образно
кажучи,
своєрідний “путівник” для орієнтації у змісті,
проблемах, напрямках розвитку, теоретичній
і практичній сутності знань, здобутих
людським генієм. Саме таке призначення має
нещодавно виданий і представлений у межах
XV Львівського книжкового форуму видавців
словник-довідник “Українська фольклористика”, що його упорядкував і зредагував доцент
кафедри української фольклористики імені
академіка Філарета Колесси ЛНУ імені Івана
Франка Михайло Чорнопиский. До складу
авторського колективу увійшло 42 українські
фольклористи, серед яких члени Наукового
Товариства ім. Шевченка, наукові співробітники Інституту народознавства НАН України
у Львові, викладачі кафедри української

фольклористики імені академіка Філарета Колесси ЛНУ імені Івана Франка, викладачі
Волинського національного університету імені Лесі Українки. У шестистах статтях-гаслах
лаконічно, сконденсовано, науково виважено
подано концептуальну аналітичну інформацію з фольклористики, етнографії, етномузикології, культурології на трьох рівнях: історичному, теоретичному, функціональному.
Уміщений у довіднику матеріал можна
структурувати за такими тематичними блоками: термінологія, жанри усної словесності і
народної інструментальної музики, фольклорні поетичні та стилістичні засоби, основні
школи, теорії, напрями у фольклористиці та
етнології, етнографічні райони, українознавчі
наукові центри й осередки, найґрунтовніші
видання скарбів українського фольклору.
Відомо, наскільки важливими для сучасного уснословеснознавства є питання жанрової
класифікації і жанрової специфіки. І не стільки на теоретичному рівні, як на прикладному,
практичному. У багатьох збірках фольклорних текстів нерозмежовано, під одним заголовком подають “колядки і щедрівки”, “веснянки і гаївки”, “легенди та перекази”, “прислів’я та приказки”, що створює неабияку
проблему у з’ясуванні жанрової ідентичності
уснопоетичних творів. У словнику-довіднику
витлумачено, що легенди і перекази, прислів’я та приказки є окремими жанрами з
притаманними їм особливостями змісту і
форми; гаївка є різновидом веснянки, відмінність між цими жанровими модифікаціями
зводиться до регіону побутування та часу
виконання. Щодо колядок і щедрівок, то
обидва жанри потрактовано як “величальні
календарні обрядові пісні хліборобського новоріччя”, які є однотипні за змістом, функціонально-структурними особливостями і різняться лише назвами (запозиченою і автохтонною), часом виконання і характерним для
щедрівок приспівом “Щедрий вечір” (с. 207,
436). Натомість виокремлено у межах весня69
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ного циклу жанр обхідних календарнообрядових величальних пісень – риндзівки, а
в межах купальського обряду – собіткові
пісні, поширені в українців-лемків. Автори
“Української фольклористики” відмовились
від традиційного поділу народної ліричної
поезії на суспільно-побутову і родиннопобутову, зредукувавши ліричні пісні лише
до любовних. Хоча при визначенні чумацьких, заробітчанських, наймитських та інших
пісень наголошено на їхній приналежності до
станової (суспільно-побутової) лірики. Загалом жанрова палітра українського фольклору
представлена у виданні повно і різнобічно, з
урахуванням жанрових різновидів і назвдублікатів (як-от: побрехенька – небилиця,
любовні пісні – пісні про кохання, риндзівки
– рогульки).
З поетичних засобів, характерних для
фольклорних творів, найбільшу увагу приділено символу – знаку, що “використовує традиційні образи (зазвичай, рослину, тварину,
небесне світило) з метою викликати усталені
смислові асоціації, сформовані і закріплені
впродовж століть” (с. 349). Детальну інформацію подано про основні групи тваринної
символіки, яку покласифіковано на символіку
гадів, звірів, птахів, риб; з’ясовано узагальнювальний, поліфункціональний характер образів-символів, їхню національну сфецифіку.
Поряд із відомими поняттями стилістичних і
поетичних засобів (епітет, метафора, антитеза, паралелізм, тавтологія тощо) розкрито
суть менш знаних, часто не до кінця зрозумілих і для фахівців, термінів, наприклад,
“анадиплозис”, “епаналепсис” (стилістичних
фігур поетичного синтаксису). Чітко розтлумачена термінологія фольклорної поетики,
ілюстрована прикладами із народної поезії,
допоможе правильно зрозуміти, “відчитати”,
проаналізувати будь-який уснословесний текст.
Важливе значення для осмислення загально-національної
цілісності
українського
фольклору і його регіональної, локальної специфіки мають подані у словнику-довіднику
відомості про етнографічні райони України
(Бойківщину, Волинь, Гуцульщину, Поділля,
Полісся, Лемківщину та інші) із зазначенням
територіальних меж, етнічних особливостей
традиційної, духовної, матеріальної та суспільно-побутової культури. Автори “Української фольклористики” не оминули увагою і
автохтонні українські території, які тепер
перебувають у складі сусідніх держав (Вороніжчина, Донщина, Пряшівщина, Холмщина),
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і території компактного проживання виселенців з України (наприклад, Зелений Клин,
що на Далекому Сході).
Для тих, хто студіює історію українського
уснословеснознавства, хто осмислює етапи
розвитку цієї науки, хто прагне довідатись
про сьогоднішній стан і перспективи
фолькло-ристичних досліджень, актуальною
буде вміщена на сторінках видання інформація про фольклористичні школи, напрями,
теорії (міфологічну, міграційну, антропологічну, культурно-історичну); про основні осередки українського науково-культурного
життя від 30–40-х рр. ХІХ ст. аж до сучасності (Кирило-Мефодіївське товариство, Південно-західний відділ російського географічного товариства, Наукове Товариство імені
Шевченка, Етнографічна комісія ВУАН,
Інститут мистецтвознавства, фольклористики
та етнології ім. М.Т. Рильського, Інститут народознавства НАН України у Львові, кафедри
української фольклористики у Львівському та
Київському національних університетах); про
періодичні та серійні видання цих українознавчих центрів (“Киевская старина”, “Етнографічний збірник”, “Матеріали до українсько-руської етнології”, “Етнографічний вісник”,
“Народна творчість та етнографія”, “Народознавчі зошити” тощо).
Із надзвичайно багатої і розмаїтої фольклористичної спадщини українських учених у
словнику-довіднику подано огляд лише тих
праць, які найповніше репрезентують жанри
усної словесності, а відтак, стали етапними у
становленні української фольклористики:
“Колядки і щедрівки”, “Гаївки”, “Галицькоруські анекдоти” Володимира Гнатюка, “Малороссийские песни” Михайла Максимовича,
“Народные песни Галицкой и Угорской Руси”
Якова Головацького, “Народ-ные южнорусские сказки” Івана Рудченка, збірки прислів’їв та приказок Григорія Ількевича, Матвія Номиса, Івана Франка, видання “Українських народних дум”, здійснене Катериною
Грушевською і т. д.
Українська наука не завжди розвивалась у
сприятливих умовах. Знаємо в нашій історії і
заборони окупаційних режимів супроти популяризації національної творчості (Емський
указ, Валуєвський циркуляр), і сплановані
злочинні акції знищення української нації
(геноцид, етноцид) – усі ці факти і події
також об’єктивно висвітлено на сторінках
“Української фольклористики”.
Прикметно, що словник не є заформа-
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лізованим. Статті не обмежені лише визначеннями, а містять розлогі пояснення, щедро
проілюстровані прикладами, а тому дають
можливість навіть нефахівцеві зрозуміти суть
явища. Без сумніву, книга знадобиться тим,
хто творить сьогодні гуманітарну науку і хто
цікавиться нею, тим, хто викладає і вивчає
українську усну словесність. Особливо необхідною вона є учителям-словесникам, які при
вивченні фольклорних творів у середній школі здебільшого послуговуються або підручником з української літератури, або науковопопулярними виданнями, що не можуть

гарантувати повноцінного, наукового тлумачення уснопоетичного матеріалу. Зрештою,
кожен, хто вважає себе причетним до національної культури, кому не байдужа доля
рідного слова, може придбати перше в
Україні видання енциклопедичного характеру
про українську фольклористику.
Замовити книгу можна безпосередньо у
видавництві “Підручники і посібники”:
46020, м. Тернопіль, вул. Поліська, 6а.
тел. 8-(0352)-43-15-15, 43-10-21. E-mail:
pp@pp.utel.net.ua; www.pp.utel.net.ua

“Симон Петлюра не уявляється
особою надто виразною”...
Мабуть, ще довго я б не заглядала до цього
посібника, призначеного для широкого кола
читачів (викладачів, студентів-гуманітаріїв
різних спеціальностей) та всіх, хто цікавиться
минулим України (і внеском її народу у
скарбницю світової культури), коли б не випадкова коротенька зустріч зі своїм колишнім
студентом. Ця група, мабуть, запам’ятається
мені надовго: студенти походили з різних
куточків України (і навіть з-поза її меж), усі
вони мали за собою вищу освіту, а життєві
колізії змушували перекваліфіковуватися. І
здобували вони новий фах. Можливо, тому
що були старші віком, а може й тому, що
чогось їм у тій попередній освіті не додали,
вони з дивовижною сумлінністю поставилися
до невеликого (всього десятигодинного) спецкурсу “Українська культура”. Уже з другої
нашої зустрічі відмовилися від п’ятихвилинної перерви між половинками пари, а під
кінець нашої спільної праці подарували мені
“Нарис історії культури України” Мирослава
Поповича (724 стор. тексту, 8 розділів: серед
них: “Індоєвропейський фон, слов’янські
джерела, культура Київської Русі, Культура
України ХVІ – поч. ХХ ст.”). Побіжно переглянувши його, поклала на книжкову полицю.
І ось, випадкова зустріч стала спонукою для
сумлінного прочитання.
Що більше я заглиблювалася в текст, то
важче було позбутися дивного почуття: відомі, і не дуже, постаті української культури
згадано поспіхом, іноді одним реченням,

Костик Адріана

просто-таки незрозуміло, чому окремі з них
взагалі потрапили в цей посібник? Зупинімося на окремих моментах: “Євген Чикаленко
– прагматик і розсудливий...”.
І це все про громадського діяча і публіциста, мецената української культури, головного фундатора “Академічного дому для
студентської молоді у Львові,” видавця і
спонсора єдиної щоденної газети українською
мовою – “Рада” (1906–1914), автора своєрідної сільськогосподарської енциклопедії “Розмови про сельське хазяйство”, яка відіграла
велику роль у піднесенні культури господарювання. Відомо, що Чикаленко підтримував
НТШ, при якому у Львові організував фонд
ім. Мордовця для допомоги українським письменникам, добре відомий безмір його меценатства, зокрема, для Михайла Коцюбинського.
Читаємо далі: “Володимир Дурдуківський
– семінарист...”
Це про відомого педагога, директора І
української гімназії ім. Шевченка у Києві (за
часів УНР), керівника науково-педагогічної
комісії ВУАН, одного з засновників видавництва “Вік”, редактора збірника “З практики
трудової школи”. А при радянській владі
засудженого у зв’язку з т. зв. процесом
“Спілки Визволення України”.
Іван Стешенко згадується лише як “автор
плутаних промов, які справляли велике враження на молодь”. А був він літературознавцем, педагогом, дійсним членом НТШ. Як
генеральний секретар освіти в уряді УНР
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здійснив українізацію шкільництва, і вже за
це гідний нашої уваги. Член Української
Центральної Ради.
“Гнат Хоткевич, інженер за фахом, один з
перших українських письменників-модерністів, професійно досить слабкий ”(?!).
Насправді один з найпопулярніших письменників України (восьмитомник його творів
вийшов у 1928–1932 рр.), бандурист, композитор. Як театральний діяч організував гуцульський театр у Криворівні та перший
робітничий театр у Харкові. Викладач української мови і літератури, викладач гри на
бандурі. (Ще студентом зорганізував виступ
кобзарів і лірників на ХІ Археологічному
з’їзді у Харкові). Найвизначнішим досягненням прозової творчості Хоткевича вважається
повість “Кам’яна душа”, він також автор низки цікавих драматичних творів. Репресований
і знищений.
А от “Іван Багряний… – двічі заарештований як “куркульський поет”, виданий ним
1944 авантюрний роман “Звіролови” користувався шаленим успіхом і був перекладений
багатьма мовами”. Здається, тут автор посібника дещо плутає пригодницький жанр з
авантюрним. Адже “Звіролови” (перевид.
1946–47 п. н. “Тигролови”) повертає нас до
періоду масового терору в Україні 1937–
38 рр. – “єжовщини”. Багряний – блискучий
публіцист, його памфлет “Чому я не хочу
повертатися до СССР” у свій час схвилював
світ. Він відомий як письменник та драматург. Твором великого громадського звучання є, зокрема, його роман “Сад Гетсиманський”. Він також визнаний громадський діяч.
“Якусь подобу громадсько-політичного
центру утворювали діячі..., які підписували
різні прохання до німецьких властей... Андрій
Шептицький, Андрій Мельник”.
Оскільки посібник призначений для широкого кола читачів, нагадаємо, що владика
Андрей Шептицький відомий як митрополит,
культурний діяч, гуманіст, фундатор і засновник Національного музею у Львові, гімназії
Сестер Василіанок, малярської школи художника Олекси Новаківського. Підтримував
“Просвіту”, “Рідну школу”, “Пласт”. Протестував проти фізичного знищення євреїв,
сприяв переховуванню єврейських дітей,
равінату в часи Другої світової війни.
Навіть така велична постать української
культури, як Іван Франко, не обійшлася без
незрозумілого мусування хворобливого стану
поета в останній період його життя. Адже
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добре відомо, що навіть у тяжкі хвилини поет
плідно працював і є автором справжніх
шедеврів [2].
Натомість Микола Гоголь (за автором це
“демонстративний тип психіки”) характеризується, зокрема, ще й (за висловом сусіда
матері Миколи Васильовича – Трощинського)
як “негідник”, що розтратив материні гроші,
та наділений всякими фобіями.
Звичайно, згадуючи Лесю Українку,
неможливо було не згадати її нездоров’я. Але
добре відомо, як боляче вона відреагувала на
похвалу Івана Франка (той назвав її чи не
єдиним мужчиною на всю Україну) лише
через те, що Франко тоді згадав про її хворобливий стан. Для Лесі Українки – всебічно
освіченої і високообдарованої, з досконалим
знанням іноземних мов – було “відкрите” ціле
море світової поезії. Під її пером найвідоміші
“світові” сюжети набували цілком нового,
оригінального смислу. Водночас у її античних і християнських сюжетах неважко вчитати пекучі аналоги, весь гордіїв вузол української історії і всю гостроту актуальних її
проблем. Вона була великим будівничим
українського національного духу:
“Хто визволиться сам,
Той буде вільний,
Хто визволить кого,
В неволю візьме.”
На жаль, образ Лесі Українки в посібнику
– цілком у кращих традиціях радянського
літературознавства та соцреалізму.
Чого варте ось таке кредо про П. Тичину:
“Свою дитинність-злотоцінність перетворив
чи на інфантильну, начи блазнівську зміїну
мудрість”. Чи цей присуд повинен сприяти
забуттю того, що з ім’ям П. Тичини пов’язано
високе досягнення української поезії, її оригінальний та ліричний заспів, поетичне та
філософське осмислення часу; і до відчаю
глибокий передзвін катаклізмів, які переживала Україна. А також наболілі у віках національне питання, ідея патріотизму, Вітчизни:
“Поете, любити свій край не є злочин, коли це
для всіх.” Так, поет був упокорений більшовицьким режимом, але його спадщина,
зокрема, найкраща її частина, невід’ємна від
знаних світових здобутків.
Про молодшого сучасника П. Тичини читаємо таке: “Максим Рильський, йому одного
вуса вискубли в ДПУ, а другого потім поголив сам, вижив і став номенклатурним поетом”. Важко зрозуміти, чи це сумний жарт, чи
недоладна насмішка. Адже відомо, що у
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зв’язку з політичним процесом над діячами
української культури (СВУ) багато з українських письменників “познайомилися” зі страхітливими підвалами в’язниць НКВД. Не
оминуло це й академіка Максима Рильського
– одного з небагатьох у світовій літературі
геніальних поетів-перекладачів.
Читаємо ще: “Симон Петлюра не уявляється особою надто виразною”. Енциклопедія
українознавства засвідчує: Петлюра – державно-політичний діяч, публіцист, організатор
українських збройних сил України. С. Петлюру добре знав С. Єфремов. Він вважав його
одним з найбільш вдумливих і розважливих
політиків. “Люди, що з ним працювали за
останніх найважчих для України часів,
кажуть, що це був справжній державний муж,
безперечно чесна людина, що їх революція
винесла на верх життя” [1, с. 379-380]. З
посібника ж довідуємося, що Петлюри не міг
терпіти В. Винниченко. Його самого автор
описує “як енергійного революціонера, певною мірою авантюриста, егоцентрика”, але
віддає йому належне як письменникові.
Як нам здається, у праці, що призначена
для широкого кола читачів, не можна
обмежитися такою інформацією про гетьмана
Виговського: “Іван Виговський і його нещасливі походи”. Найближчий співробітник
Богдана Хмельницького, одна з найосвіченіших постатей України, дипломат, Виговський намагався, спираючись на Швецію та
Польщу, здобути незалежність для України.
Був Виговський активним членом Львівського Успенського братства. У 1659 р. під Конотопом він ущент розгромив царське
військо. Ця битва [під Конотопом] ніяк не
може вважатися нещасливим походом. Це був
помітний тріумф над ворогом. Не випадково
після неї тривалий час українців називали
“виговцями” (згодом будуть – мазепинці, а
ще – петлюрівці, пізніше – бандерівці).
Та читаємо далі: порівняно більше уваги
присвячено Олексієві Розумовському (“одіозна фігура” за автором). Тут і про його п’яного
батька, батькову спадковість, що передалася
синові, і про імператрицю Єлизавету, фаворитом якої (і чоловіком) був О. Розумовський і
про “Наталку Розумиху – тітку з козацького
хутора”...
А годилося би, може, і згадати, що за
підтримки того “одіозного” Олексія було
відновлено гетьманство, а за Олексія молодшого розширена мережа початкових шкіл та
гімназій.
Зацікавившись
природничими

науками, він створив великий ботанічний сад,
зібрав велику бібліотеку. Його нащадок –
Андрій – був меценатом мистецтва, скрипалем, приятелем Бетовена. Останній присвятив
йому низку творів. Андрій Розумовський був
знайомий також з Гайдном і Моцартом.
У своєму вступі автор ставить питання: чи
належить творчість Бетовена до сучасної
української національної культури? А може,
поставити питання і так: чи за життя великого
композитора його музика була відома в
Україні?
Що ж до Наталі Розумихи – то ця ...“тітка з
козацького хутора” побудувала у м. Козельці
(тут була Козелецька сотня Київського полку,
до якої був приписаний її чоловік) храм, який
є однією з найкращих пам’яток архітектури
українського бароко (зберігся до наших днів).
Про нього (та про Наталію Розумовську) із
захопленням згадує у своєму “Щоденнику”
Тарас Шевченко.
Здається, найбільш несправедливі, як на
наш погляд, окреслення адресовано Олені
Телізі та Олегові Ольжичу. Останній характеризується як радикальний націоналіст. “Ніхто
не міг вгадати в цьому високому і миловидному, але не мужньому і не владному
юнакові майбутнього жорстокого, мовчазного
і безмежно самовідданого лідера” (?!).
Олег Ольжич (1907–1944). Поет і науковець. У 1938 р. читав лекції в Гарвардському
університеті та брав участь в організації
Українського наукового інституту в США.
Співробітник багатьох періодичних видань.
Посідає помітне місце в українській поезії;
його творчість широка діапазоном тем і
сюжетів, досконала за формою. У 1938–39 рр.
взяв активну участь у боротьбі за встановлення Закарпатської України, а в 1941 р.
(як один із керівників ОУН) організував
Українську національну раду в Києві.
Заарештований гестапівцями, загинув у
концтаборі Заксенгавзен.
Олена Теліга – поетеса, публіцистка, громадська діячка. Очолювала українське
мистецьке товариство “Зарево” (в Кракові).
Була активна в культурній Референтурі проводу Українських націоналістів (разом з
О. Ольжичем). У 1941 р. з похідними групами
ОУН переїхала до Києва, де стала головою
спілки українських письменників і редактором літературного тижневика “Літаври”, що
виходив при часописі “Українське слово”.
Поезія О. Теліги – це переважно оригінальна
лірика, поєднана з героїчною посвятою,
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безмежною любов’ю до життя, засудженням
духу рабської покори”. Заарештована гестапо
09.02.1942 р., вона деякий час перебувала у
в’язниці поруч із сестрою Лесі Українки і
була розстріляна гітлерівцями разом з іншими
українськими націоналістами. Подібно як і
О. Ольжич, Олена могла врятувати своє життя, але вважала це зрадою щодо інших.
Цілком незрозуміло, яке відношення до
української культури мали: Леонід Примаков
та Юрій П’ятаков (популярний більшовик,
“вождь у Києві”), Юрій Коцюбинський –
військовий господарник, комуніст, що підтримував Троцького [1, с. 466-467, 469].
Часом прості положення тексту пояснюються вельми заплутаними пасажами, як-от:
“Естетика організації сакрального простору є
продовженням його символіки і втілення
богословських ідей, але це – мов-чання: тут
немає слова ані в його звучанні, ані в його
написанні, тут присутній тільки смисл. І він
не в стінах, не в арках, не в склепіннях
окремих елементів, у пропорціях, які можуть
бути в кожному храмі свої, як однакові, так і
різні в кожному стилі...” (§4, розділ ІІІ).
Або “...культура архітектурної конструкції
проникає в сакральне життя у найглибшу
провінцію, змінює ідейно-художні орієнтири”?! У посібнику все мало б бути чітким і
простим. Здається, що конкретного уявлення
про середньовічну храмову архітектуру РусіУкраїни широкий загал читачів посібника не
отримає. А шкода, адже скарбницю світової
культури Україна збагатила двома оригінальними типами храмової архітектури (хрещатокупольної і базилікальної, поєднаної з купольною системою) та пам’ятками народної
дерев’яної архітектури.
У розділі §5 розділу IV “Староукраїнська
барокова культура” незрозуміло чому розглядаються пам’ятки готичної культури, як-от
латинський кафедральний храм у Львові, вірменський собор, ренесансний ансамбль
Успенської церкви та палац Корнякта (ХVI ст.).
“На Вірменській “вулиці” – ансамбль церковних споруд у стилі від класичної вірменської церкви до католицької храмової архітектури, спорудженої переважно італійцями”.
Насправді з трьох будівничих собору жоден
не був італійцем.
“На вулиці Руській будується православна
Успенська церква. Дивлячись на цю церкву,
можна уявити себе в Італії”. Насправді – це
традиційний тип української тридільної, триверхової дерев’яної церкви. Базиліковий план
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та архітектурний декор (як впливи західної
ренесансної традиції) тут поєднані з традиційними купольними завершеннями.
Андріївський храм у Києві (проект
Расстреллі) був адаптований до київського
середовища та збудований І. Мічуріним, як і
Маріїнський палац [3, с. 153]. Складається
враження, що автор не достатньо обізнаний з
історією середньовічного та й нового
мистецтва.
“Що ж до ікон... “можна” у низці випадків
говорити про неймовірної сили мистецтво,
“яке сполучало” примітив з прекрасним володінням принципами простору?” – читаємо
далі. “Самі образи святих на витворах? Прикладного мистецтва мають радше варварську
стилістику. Вони не видовжені і духовні, як
на фресках собору...” І ще про варварські
тенденцій: “старі язичницькі, а в епоху Русі –
сільські художники, робили прикраси чіткими контурами в площинному рішенні, що з
особливою силою закріплювало образ, надавало йому характеру “варварської виразності”. Коментувати ці положення вельми важко.
Історія українського мистецтва не знає
язичницьких та сільських художників.
“Труднощі поширення “латинського”
впливу пов’язані з конфесійними конфліктами, і все ж можна вказати шляхи проникнення барочної стилістики в усі культурні
сфери. Гнуті барочні лінії настільки змінювали художні смаки, що у “Львові знатних
громадян, як католиків, так і православних” –
ховали у вишуканих барочних трунах з
написаними маслом (олієво А. К.) портретами
покійних”.
Тут реалії дещо інші: труни згаданого
періоду справді мають заокруглені кути, але
річ не в тому. У торець труни вмонтовувався
портрет померлого, т. зв. натрунний. Портрети ці (їх писали найчастіше на блясі) і
сьогодні вражають нас тонким, глибоким
психологізмом та шляхетним колоритом.
Розглядаючи староукраїнську барокову
культуру, автор стверджує, що українці (на
той час) “сповідують віру православну,
уніатську, кальвіністську, соціаніанську,
римо-католицьку”. Мабуть, все-таки українці
за релігійною ознакою – християни, а за конфесійною належністю – православні, грекокатолики (уніати), протестанти (социніяни, їх
іноді називали аріанами), зрідка – католики.
Своєрідним відкриттям автора можна
вважати і таку сентенцію: ... “делікатність
малюнка (Т. Шевченка) контрастує з силою
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його поетичних творів”?! Лірична тематика
присутня, як у поезії, так і в малярських
творах Т. Шевченка. Йому “довелося малювати багато життєвих картин”. Мабуть, автор
має на увазі, що Т. Шевченко створив багато
жанрових композицій. “Найконтрастнішою у
нього була славнозвісна Катерина”(?!).
“Ілля Репін був передвижником. Тематика
його праць загальноімперська (... і загальнолюдська) – це численні і різноманітні картини
повсякденного життя Росії… художнє осмислення її соціальних проблем та історичного
минулого,
портрети
найвидатніших
особистостей...”
Україніка в творчості Репіна – це розписи
українських храмів, станковий живопис –
різноманітної тематики, як-от: “Запорожці
пишуть листа турецькому султану”, “Гайдамаки”, “Гопак”, “Вечорниці” та інші
портрети українських діячів (Тарнавських,
Т. Шевченка, М. Костоморова, О. Мурашка),
а також чотири ескізні проекти пам’ятника
Т. Шевченкові, книжкова ілюстрація (як-от,
до праць Д. Яворницького), пам’ятки української архітектури.
Можна погодитися з автором посібника,
що “в побуті український поет [і художник
Т. Шевченко] був російськомовним українським інтелігентом”, і це зрозуміло, адже
більшу частину свого недовгого творчого
життя він перебував в іншомовному
(російському) середовищі. В листах до своїх
рідних (зокрема, братів) проникливо просив
їх писати йому по-українськи.
На сторінках посібника розглянуто також
музичну культуру: народну та професійну.
...“народні професіонали” – фахівці –
[були] організовані по-цеховому в братства. В
ХV–XVII ст. лірники і кобзарі, а також
каліки, зокрема, перехожі”?
“У музиці яснішими стають пропорції та
членування творів на правильні частини”.
Мабуть, було б краще сказати, що в
професійній музиці (ХVІІІ ст.) з’являються
нові великі оркестрові твори, які складаються
з кількох частин, що розрізняються характером музики і темпом.
На жаль, поза увагою автора залишилися:
мовна (культура мови) та політична культура
– знакові для нашого суспільства і помітно
занедбані.
Важко погодитися з його оцінками деяких
історичних подій, як-от: “зростаючий понурий націоналізм мас”. Ні-ні, це не про
Україну, а ... про Візантію часів імператора

Михайла Комніна (1143–1180 рр.) або “детективний бік історії Кирило-Мефодіївського
братства” (Чи можна людську ницість та
продажність трактувати як детективний
сюжет?).
Чи можна розглядати національно-визвольну війну часів Б. Хмельницького, як
“найбільш криваву і затяжну з європейських
релігійних війн” та пов’язувати її з геноцидом
єврейського народу”... кривава національнорелігійна війна середини ХVII ст. призвела до
жахливих жертв серед єврейського населення.
Кількість жертв оцінюється істориками в
десятки тисяч чоловік, що відповідає жорстоким “нормам” геноциду релігійних війн тієї
епохи”.
Не витримує критики також положення
про те, що вся освіта і культура Галичини в І
пол. ХІХ ст. контролювалась уніатським
кліром.
І ще, виявляється, історія УНР була не
лише короткою, але “... місцями темною і
ганебною”. У всіх цих випадках повинні бути
коментарі та обґрунтування.
Значну увагу в посібнику присвячено,
зокрема, єврейському питанню.
Це окремі підрозділи: Антисемітизм,
“Історія русів”…, факти геноциду; розгорнуті
(у різних розділах) положення про М.
Костомарова і єврейське питання, антисемітські настрої Сталіна, антисемітизм та
перешкоди, що чинилися при поверненні з
евакуації, це мимовільне перебільшення кількості жертв, яких зазнав єврейський народ,
німецький націоналізм та антисемітизм та ін.
...“Оцінка кількості жертв єврейських
погромів в Україні впродовж 1919 р. близько
100 тис. чол., можливо, значно більше...”
... “по Україні було значно більше
місцевих поліцаїв, ніж німців... розстріли 100
тис. євреїв... в Бабиному яру... здійснювала
група в 1200 чол., з яких 150 німців... решта 2
поліцейські батальйони і “Буковинський
курінь”.
Ці дані, правдоподібно, взяті з Радянської
енциклопедії Історії України, але навіть і там
це – сумарна цифра (52 тис. – цивільне населення, біля 50 тис. – військовополонені та
члени підпільних груп). Див. ЕУ т.1, с.192.
Немає ніяких підстав вважати, що вчинені
звірства проти єврейських громадян здійснювали поліцаї (українські та єврейські), не брав
у цьому участі і Буковинський курінь (Див.
ЕУ, т.1, с. 192). До речі, Буковинський курінь
не мав також жодного відношення до Біло75
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руської “Катині”, про яку згадує автор.
Можна погодитися з деякими дослідниками,
наприклад, Миколою Рябчуком, що, “Легенда” про “українських есесівців” була і
залишається, на жаль, живучою.
І ще: “Судовий процес над Шварцбардом,
що проходив 18–26 жовтня 1927 р. в Парижі,
закінчився виправданням убивці. Це проклало
межу між українським націоналізмом та
єврейською демократією...”. Ледве чи можна
говорити (у цьому випадку) про європейську
демократію, коли відсутнім було правове
судочинство: французьке правосуддя визнало, що Шварцбард не вбивав Петлюри, а
“стріляв і поранив його” … сімома кулями?
На жаль, цілком поза увагою автора
опинилася історія Єврейського куреня, який
входив до складу УГА.
Назагал можна говорити про значну
заполітизованість посібника, включення до
нього тем, далеких від української культури,
наприклад, “Реформи Олександра ІІ” (серед
ліберальних політиків тут згадується Валуєв),
“Марксизм і Соціалізм”, “Ленін і диктатура
пролетаріату” та низка інших. Розділ
“Культура України в повоєнний час”
присвячений, в основному, персонам Сталіна,
Жукова.
Текст грішить також певною декларативністю, наприклад: “Радянсько-німецька
війна зберігає по праву назву Великої
вітчизняної... бо війна велася не за свободу
лише, а за саме життя українського народу”.
А чи можливе життя без свободи (і то після
такої війни)?
Друга світова війна може вважатися
Вітчизняною лише для Польщі, на яку
віроломно і підступно напала Гітлерівська
Німеччина. Радянський Союз, як і тодішня
Німеччина, творили єдиний блок і обоє
прагнули реваншу, до якого їх підштовхували
власні тоталітарні режими (відомо ж, що
радянський цілком не був кращим від
гітлерівського, а в пам’яті народу ще були
страхіття голодомору 1932–1933 рр., штучно
організованого проти власного народу). Тому
назва Вітчизняна для України все-таки
штучна, вперше вона прозвучала з подання
Сталіна.
Не можна сприйняти ще одного положення – що “прогресивною історичною місією російського комунізму виявилася його
військова роль у боротьбі світової демократії
проти фашизму”. Насправді, місією російського комунізму було за будь-яку ціну
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зберегти свій тоталітарний режим, хоч в дещо
пом’якшеному вигляді.
Невмотиваними є формулювання і назви
окремих розділів. Наприклад, §5 у розділі IV
присвячений староукраїнській бароковій
культурі, §4 у розд. V – “Пізнє українське бароко”, §5 – “Кінець староукраїнської барокової культури”. Натомість немає в посібнику
теми “Культура ренесансу в Україні”, що
яскраво виявила себе в Галичині. Зауважимо
також фактичні помилки і неточності. Змієвик – це не іконка, а медальйон, на лицевій
стороні якого є зображення святого, а на
звороті – змії або людської голови зі зміями.
Відомо, що до 1530 р. в Україні не було
друкарень (за автором були в Києві та Острозі). Першодруками вважаються “Октоїх” і
“Часословець” Швайпольта Філя, 1491,
видруковані у Кракові (для української
громади). Були вони і першими кириличними
друками у світі. “М. Костомаров після звільнення
прожив
одинаком”.
Насправді,
М. Костомаров одружився зі своєю колишньою нареченою Аліною Крагельською (після
28-річної розлуки). Цьому присвячений твір
Ю. Шевельова (Аліна і Костомаров).
Академік А. Кримський загинув у Кустанаївському концтаборі від фізичного виснаження. Моцарт – австрійський (в автора –
німецький) композитор; “Детальні лібрето
опер, що ставилися в Київському театрі.
Оформлення в стилі модерн” (підпис під
ілюстрацією (с. 519). Насправді, це – титульна сторінка лібрето опер, що ставилися у
Київському театрі, виконана в стилі сецесіону
(сецесії).
Роман Дашкевич – полковник січового
стрілецтва у Києві, дослідженням вірменських колоній не займався.
Довільне датування пам’яток архітектури,
стилістичні огріхи, правописні помилки,
русизми, полонізми.
Неточне написання прізвищ та географічних назв, наприклад, Перемишлянське,
замість Перемиське.
Не поодинокі і стилістичні казуси. Ось
найкоротший з них: “У праві лишилися від
“Руських правд” штрафи за вбивство, залежні
від соціального статусу жертви” (Литовські
статути. Розділ IV). Очевидно, мається, на
увазі те, що в юрисдикції України (ХVІІ)
залишалися окремі положення “Руської
правди” (зокрема, про вбивство). “Руська
правда” поділяється на три редакції, але це
єдиний твір.
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Крім цих похибок, більш прискіпливий
читач виявить ще багато інших.
Звичайно, таку об’ємну (724 с.) працю
мали би розглянути історики, політологи і,
звичайно, мистецтвознавці, а також історики
культури, музикознавці. Вкрай необхідним
мав би бути іменний покажчик.
Можна було б висловити деякі жалі до
Міністерства освіти і науки України: як
можна було рекомендувати цю працю,
зокрема, як навчальний посібник?
І ще про назву посібника: “Нарис історії
культури України”. Вона мимоволі наводить
на думку про ті недалекі, недавні часи, коли
історики і філософи – вихованці, зокрема, і

престижних столичних (радянських) вишів,
були твердо переконані, що є італійська
культура, німецька, французька, але не
українська. Давно ж відомо: “Не було, і
немає”. Історичний досвід засвідчує, що без
знання культури власного народу немає нації,
національної еліти, національної держави.
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