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АКТУАЛЬНА ТЕМА
Система виховання і розвитку учнів у

Омелян Вишневський

середній школі
(експериментальний проект)

Вступ
Виховання і розвиток – поняття настільки
багатогранні, що будь-які зусилля звести
відповідні процеси до системи можуть здатися безнадійними. Заважає тут і успадкована
нами від радянської педагогіки термінологічна плутанина – що означає “виховання” і
що таке “розвиток”? І, власне, усвідомлення
ситуації спонукає нас до думки, що нав’язувати школі якусь систему “зверху” було б
грубою помилкою. За таких обставин
потрібна найперше добра воля всього учительського складу та дирекції школи. Вони
мусять повірити в доцільність системи.
Але і цього мало. Необхідний також високий рівень педагогічної компетенції вчителя,
що ґрунтується на глибокому розумінні того,
звідки і куди веде життя нас та нашу освіту, а
відтак, які вимоги воно висуне до нашого
сьогоднішнього першокласника через дванадцять років. Потрібне, отже, нове педагогічне мислення і певний цивілізаційний
прогноз. Тут, звісно, велику роль може і
повинна відіграти серйозна самоосвіта вчителя та добре організована робота методичних об’єднань. Лише за цих двох умов може
йтися про втілення системності у нашу
виховну роботу. Вчитель і школа в цілому
мусять бути готовими до вияву певних
додаткових зусиль, що неможливе без віри у
спроможність системи.
Сьогодні процеси виховання і розвитку
школярів мають стихійний характер. Час від
часу щось робимо на уроці і навіть щось
плануємо, іноді вдаємося до “позаурочних
заходів”, покладаємо великі надії на урок
християнської етики та на виховні зусилля
класного керівника тощо. Але цілісної системи тут не маємо, і це гостро відчувається,
коли будуємо плани виховної роботи. Напрями її вибираємо зазвичай випадково або
керуємося такими ж випадковими рекомен-

даціями посібників і методичних розробок. З
огляду на це намагання шукати в тій сфері
якусь систему всупереч очікуваним труднощам видаються виправданими. Очевидна мета такого пошуку полягає бодай у тому, щоб
системно визначити, які якості хочемо в
нашій дитині побачити і які найближчі чинники у школі можна використати, аби такі
цінності дитині привести. Це і є найближчим
завданням пропонованого проекту.
Зауважимо також, що цей проект побудовано в річищі реформаторської концепції, яка
детально висвітлена автором у посібнику
“Теоретичні основи сучасної української педагогіки”. Друге видання цієї праці (2006 р.) є
практично у кожній школі Львівщини. А тому
читач зможе знайти в ній відповіді на
питання, які у тексті цієї статті, на його
думку, висвітлені недостатньо. На цей
посібник у проекті читач знайде і чимало
посилань (далі ТОСУП), тому що обсяг
журнальної публікації дає змогу висвітлити
зміст питання лише тезово.
Проект пропонується як пілотний, що
може бути апробований у школах, де є для
цього умови. Він передбачає також високий
рівень зворотної творчої співучасті всього
складу вчителів, бо лише практика дасть
змогу поставити остаточну крапку у побудові
прогнозованої моделі виховання і розвитку.
Концептуальні засади проекту
Традиційно прийнято вважати, що у школі
відбувається двоєдиний процес, який охоплює передачу дитині інформації (тобто знань,
умінь і навичок) і так зване “виховання”. Ця
діада (“навчання” і “виховання”) сформувалася свого часу у Пруссії (Bildung i Erziehung)
і виявилась дуже зручною для імперських
соціальних устроїв (Австро-Угорщини, Росії,
СРСР), бо забезпечувала тотальний вплив
влади (трону, партії тощо) на людину, а
3
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відтак і контроль над нею. Державний апарат
у цих імперіях монополізував керівництво
освітою, а тому зміст навчання і виховання
спрямовувався на формування “корисного
виконавця” – слухняної, лояльної і зручної
для влади людини (кріпака, робітника,
колгоспника тощо). Стиль освіти віддзеркалював наявні у суспільстві стосунки: “зверху”
той, хто наказує, а “знизу” той, хто виконує.
Відповідно і вчитель, який репрезентував у
класі владу, трактувався як суб’єкт (“основна
людина”), а учень – як об’єкт його впливу. І
все, що діялось у класі (як і в освіті загалом),
сприймали крізь призму діяльності лише
вчителя. Для нього писали відповідні методики. За таких умов і саме виховання
визначалося як цілеспрямований вплив на
особистість учня з метою формування у ній
заданих (“замовником”) якостей. Таке розуміння цього поняття (після певної розгубленості в “совєтській”
освіті 20-х років)
утвердилось і в концепції А. Макаренка: воно
і лише воно відповідало тоталітарній сутності
більшовизму. Таким, на жаль, воно дійшло до
нас і часто повторюється навіть у сучасних
посібниках з педагогіки, хоча умови докорінно змінюються (див. зауваження 1).
Сьогодні живемо за умов глибинної перебудови (трансформації) суспільного устрою –
відходимо від авторитарно-патерналістського
стилю стосунків і прагнемо побудувати
суспільство вільних громадян, яке і називаємо
“громадянським” (детальніше див. ТОСУП,
розділ 2).
Людина вчиться брати на свої плечі тягар
свободи. Стає особистістю, якою ніхто без її
волі надалі не керуватиме і ніхто за неї не
відповідатиме. Вона мусить (як би це не було
важко) ставати самодостатньою і самовідповідальною, набувати статусу суб’єкта життя,
бо лише в цьому статусі вона є продуктивною, здатною забезпечити прогрес. А це
означає, що надалі у своїй поведінці вона
повинна керуватися не примусом ззовні (не
діяти відповідно до “цілеспрямованого” на
неї впливу), а найперше підпорядковуючись
власним потребам, власному сумлінню, діючи
в межах власних можливостей (див.
зауваження 2).
Очевидно, аби стати суб’єктом власної
життєдіяльності, набути здатності “здобувати світ”, дитина повинна удосконалювати
відповідні якості вже змалку, у сім’ї і школі,
ставати не тільки “знаючою” і “зручною”, а й
конкурентноздатною. З цієї причини вже
4

сьогодні – у школі – маємо трактувати дитину
як повноправну і навіть як “головну” особу та
будувати процес едукації, “приміряючи”
систему її “виховання” не на себе, а на неї
саму, трактувати все крізь призму її інтересів
і потреб її майбутнього життя. Функція вчителя у такому разі мислиться як “дорадча”,
“допоміжна”, “організаційна” (див. схему є).
Не варто думати, що описана переорієнтація позбавляє вчителя статусу суб’єкта
власної діяльності. Але предметом його
зусиль стає не безпосередньо учень (вихованець), а технологія включення дитини у
власну діяльність. Саме з цих міркувань на
першій сторінці Концепції реформування
освіти в Польщі (1999–2000 рр.) висловлена
вимога, аби вчитель “перестав навчати”, натомість став помічником дитини. Його функція
сьогодні полягає в тому, аби спроектувати
самостійну діяльність учня, а не виконувати її
за нього. Образно кажучи, учитель повинен
перестати бути “актором” у театрі едукації,
натомість взяти на себе функцію “режисера”,
який, давши акторам настанови, стає
спостерігачем і дорадником із залу (ТОСУП,
розділ 4), (див. зауваження 3).
Виховання. Трактувати виховання як
складову поняття “едукація” (не “навчальновиховного процесу”) зовсім не означає, що
місце і значення його у становленні людини
применшується. Але, виходячи із висловлених вище міркувань, мусимо у традиційному
його розумінні для початку вирізнити два
аспекти:
а) те, що виражає ставлення людини до
зовнішнього середовища (до суспільства і
природи), і б) те, що мислиться як зміни у
самій людині та презентується як нарощування її здатності впливати на світ з метою
задоволення власних потреб, що можливе
лише за умов свободи. Бо цілком зрозуміло,
що “пошана до батьків” чи “любов до Батьківщини”, – з одного боку, і “мислення” чи
“сильна воля”, – з іншого, є поняттями з
цілком різних площин.
На цю обставину свого часу вказували
деякі психологи (див. зауваження 4), але
педагогіка не зважала на їхні аргументи:
партійне око стерегло її і не дозволяло
випускати дитину з-під впливу ззовні.
Сказане вище спонукає нас повернутись
до такого визначення поняття виховання, яке
зберігало б за дитиною статус суб’єкта і
водночас конкретизувало б його зміст, а саме:
виховання – це процес формування дити-

ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА, 2009 / № 3

ною досвіду ставлення до суспільства і
природи – з участю виховника або і без неї.
Цей досвід (“ціннісні орієнтації”) дитина
виробляє сама, і від нього дуже залежить її
поведінка (див. зауваження 5).
Напрями виховання. Можна придумувати велику кількість різних напрямів виховання, проте у їхній правомірності і достатній
чи недостатній кількості завжди буде
сумніватися вчитель (див. зауваження 6).
Водночас, якщо взяти до уваги життєві
потреби самої дитини, то проблема напрямів
виховання розв’язується доволі конкретно й
однозначно.
Виходимо щонайперше з розуміння поняття суспільства, до якого дитина формує
досвід свого ставлення. Воно репрезентується
чотирма рівнями: родиною, громадою, нацією
(державою), вселюдством. Кожен з цих рівнів
висуває щодо дитини певні вимоги, і це
передбачає необхідність засвоєння нею
різних груп цінностей (“правил поведінки”) у
кожній з цих сфер. Тому й доцільно виділити
чотири напрями виховання. Якщо врахувати
ієрархізм структури суспільства (ТОСУП,
розділ 18), то це такі напрями:
а) виховання моральності – засвоєння абсолютних вічних цінностей (які часом називаємо “загальнолюдськими”), які відповідають “рівню” вселюдства;
б) виховання патріотизму – засвоєння національних цінностей), що відповідає рівню
національно-державницького життя;
в) виховання громадянськості – засвоєння
цінностей демократичних стосунків, що
відповідає нашим намаганням побудувати
громадянське суспільство;
г) виховання родинності – засвоєння цінностей, на яких будується життя в родині, що
сприяло б відродженню фундаментальної
ролі родини у суспільстві.
Стосунки людини з природою регулюються валео-екологічними цінностями, а їхнє
засвоєння забезпечує валеологічне та екологічне виховання, які з певних міркувань не
варто протиставляти.
Таким чином, одержимо п’ять напрямів виховання. Вони практично вичерпують потреби
людини: видаються зручними для планування
виховної роботи (ТОСУП, розділ 18).
Підсистема виховання в описаному вище
форматі має право на автономне функціонування, якщо школа ставить собі за мету
виховати чемну, добру, слухняну, порядну
людину. Такий підхід може відповідати

тактичним завданням і відповідну програму з
п’яти напрямів виховання можна рекомендувати. Проте стратегічні наміри нашої едукації мусять сьогодні йти далі і вести до
формування у наших дітях якостей, які
вимагає нове соціальне замовлення. Це “нове”
треба конкретизувати, назвати нормальним
терміном “розвиток” і включити до цілісної
системи формування особистості в школі.
Розвиток. Отож, людину неможливо “розвивати”, впливаючи на неї ззовні. Як і у сфері
виховання, тут (і особливо тут!) учитель
повинен переосмислити свою функцію: не
“розвивати дитину”, а забезпечувати передумови для її саморозвитку, найперше умови
свободи. Як мовилось вище, власне боязнь
втратити вплив на дитину і заважала досі
нашій педагогіці прийняти і практикувати
процес розвитку повноцінно, як автономний
субпроцес едукації.
Розвиток передбачає, отже, найперше
участь дитини у самостійній напруженій
діяльності – кожної окремо і на своєму рівні
можливостей. У навчанні – це передовсім
самостійне розв’язання навчальних задач
(ТОСУП, розділ 7).
Проте розвиток може і повинен здійснюватися також і в позакласній, і взагалі у
повсякденній діяльності, бо тут теж повсякчасно відбувається триєдиний процес едукації. Хоча, звісно, він може супроводжуватися
напруженням, або ж і проходити мляво,
“ліниво”. Лише напруження і долання проблем сприяє удосконаленню (“нарощуванню”)
духовних, психічних, соціальних і фізичних
можливостей людини. У кожній з цих сфер
людина мобілізує свої сили, долає труднощі і
так адаптується до ускладнених умов, що і
становить сутність розвитку.
На відміну від виховання, яке відбувається
об’єктивно і постійно (в позитивний чи негативний бік), розвиток може бути сповільнений, пригальмований – у тому випадку,
коли дитина труднощів уникає і не долає їх.
Саме тому добре організована едукація
розвиває, а погано побудована – розвиток
сповільнює. Звідси можливе таке визначення
розвитку:
Розвиток – це удосконалення діяльнісних можливостей людини, або детальніше –
удосконалення її духовних, психічних, соціальних і фізичних функцій та можливостей – з участю вчителя, або й без неї.
Зміст розвитку і виховання – речі цілком
між собою відмінні. Вихована людина (яка
5
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чемно ставиться до суспільства і природи)
може бути слабко розвиненою і навпаки,
високорозвинена людина може діяти ворожо
щодо них, бути руйнівником, зрадником свого народу тощо. Добре, коли ці два крила
людини – вихованість і розвинутість –
поєднані й узгоджені. Лише це дає підстави
говорити про формування людини характерної – сильної, але здатної до саморегламентації відповідно до цінностей виховання
(ТОСУП, розділ 26).
Напрями розвитку. Зміст розвитку має
суто особистісний, сказати б “егоїстичний”
характер і спрямований на забезпечення
життєвого успіху людини. А цей успіх визначається якістю і змістом її діяльності. Ось
чому саме у діяльності і треба шукати
критерій визначення напрямів розвитку людини. Отож, якщо орієнтуватися на структуру
діяльності, то одержимо можливість визначити чотири групи цінностей, якими її успіх
забезпечується:
1. Повноцінна діяльність людини завжди
має якусь мету і прагнення її осягнути.
Мета може бути високою або буденною, але
це перша і головна складова успіху будь-якої
справи.
2. Для здійснення (осягнення) мети
потрібен удосконалений інтелект – не лише
знання речей, а й здатність щоденно робити
зумовлені зусиллями “відкриття”. Інтелект
забезпечує усвідомлення змісту і протікання
дії (мислення, розум, здібності, пам’ять, увага, спостережливість, уява, світогляд тощо).
3. Для
здійснення
діяльності
мало
прагнення і розвинутого інтелекту. Потрібен
“мотор”, який енергетично живив би дію. Це
воля і похідні від неї якості.
4. Успіх діяльності залежить і від “необов’язкових”, але “бажаних” специфічно-особистісних рис характеру людини, таких як амбітність, оптимізм, твердість слова, ощадливість,
точність тощо (ТОСУП, розділи 24 і 25).
Кожна з цих чотирьох груп цінностей
репрезентує відповідний аспект структури
діяльності, а засвоєння їх людиною та
набуття нею відповідних рис і якостей є тим,
що ми називаємо розвинутістю.
Триєдність едукації. Сказане вище дає
змогу системно поглянути на місце і зміст
виховання та розвитку. Для повноцінної
життєдіяльності людині, отже, потрібні три
речі: інформованість про довкілля (пізнання
шляхом “навчання”), модель ставлення до
нього (правила поведінки у ньому) та
6

інструментарій впливу на світ з метою
задоволення власних потреб.
Процес, який забезпечує людині задоволення цих трьох потреб, називаємо едукацією. Починаючи з пізнання, вона вводить
дитину у три підсистеми цінностей: ін формативну, виховну і розвивальну. Вони не
тотожні, але і не можуть розглядатися окремо, без врахування функції інших. Ця
взаємозалежність адекватно передається
схемою “перетину кілець” (див. схему а).
Стрижнем едукації і першим етапом
(“дверима”) входження дитини у кожну з
підсистем є навчання, тобто сприймання і
закріплення у пам’яті інформації. Крім суто
інформативної функції, навчання повинно
завжди (і в класі, і поза класом) виконувати
ще дві функції: а) втілювати, ілюструвати й
опосередковано оцінювати вартості виховання; б) реалізувати такий спосіб пізнавальної
діяльності дитини, який вимагав би максимальної участі її духовних, психічних, соціальних і фізичних зусиль.
З огляду на це, на практиці з трьох складових едукації найбільшу увагу привертає
навчання. Але цей акцент зумовлений ще і
тим, що інформація “опредмечена” (вербалізована), і нам для сприймання доступніша,
ніж уявні поняття виховання та розвитку.
Спираємось тут на програми, підручники
тощо.
Зрештою, в окремих випадках акцент може
переноситися і на виховання та розвиток, як
це намагаємось робити в цьому проекті, але
до розриву трьох складових едукації це
приводити не повинно.
Духовне виховання і духовний розвиток.
Духовність часто визначається як скерованість людини до обраних нею ідеалів, що
супроводиться вірою в них і прагненням
наблизитися до них. У вихованні і розвитку
дитини вона відіграє дуже велику роль. Проте
сама школа “власну” духовність не виробляє.
Вона діє у тому духовному полі, яким живе
все суспільство. Якщо більшість членів цього
суспільства повернуті обличчям в один бік –
до Бога і до однієї системи цінностей, то це
поле стає сильним і продуктивним, і в освіті
також. Школа та позашкільні інститути лише
вводять молоде покоління у це поле.
З іншого боку, природа духовності є
такою, що вона не може виділятися в окремий
напрям виховання і протиставлятися, наприклад, моральному чи патріотичному вихованню. Духовність над ними і насправді “роз-
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лита” по всіх цих напрямах, “позначає” їх
собою і робить конструктивнішими. Зрештою, якщо і говорити про духовне виховання
як окремий напрям, то мусимо визнати, що
він – специфічний. І не випадково у низці
держав у школі воно трактується як виховання найперше релігійне.
“Молитва людей до різних богів” руйнує
духовне поле суспільства, а від цього
страждає і воно само, і його школа. Щось
подібне переживаємо і ми сьогодні: наше
духовне поле розмите та має навіть певні
регіональні особливості. За цих обставин
школа вимушена виявляти тут і певну
ініціативу, рятувати себе, а відтак і впливати
на стан духовності майбутніх поколінь. Так
вона опиняється перед потребою приділяти
духовному вихованню і духовному розвитку
все ж спеціальну увагу.
Можна вказати на кілька чинників
“нарощування” духовності у школі:
1. Високий рівень духовності у житті
всього складу вчителів і виховників. Не
тільки вчитель літератури чи історії, але і
“фізик”, і “хімік” – усі вчителі йдуть до дітей
з вірою в Бога та в національні, громадянські
чи родинні ідеали. Духовне життя вчителя
невидимими шляхами передається дітям,
вони наслідують його.
2. Уроки християнської етики, які на
цьому етапі розвитку нашої освіти забезпечують дитині можливість і здатність духовнорелігійного сприйняття світу і правил
поведінки в ньому.
3. Тісна співпраця школи з Церквою та
орієнтація сім’ї на таку співпрацю і залучення
школярів до релігійних організацій (ТОСУП,
розділ 28).
4. Широка співучасть школи у духовному
житті громади і суспільства (відзначення державних свят та історичних дат тощо),
належна увага у школі і сім’ї до релігійних та
національних символів, до пам’яті предків,
догляду за їхніми могилами тощо.
Духовність впливає не лише на сприймання цінностей, а й на їхню інтерпретацію.
Бо, наприклад, правило “шануй батьків своїх”
у християнській духовності трактується
інакше, ніж у духовності комуністичній
(згадаймо Павлика Морозова) (ТОСУП,
розділ 17).

Програми виховання та саморозвитку
школяра
Програми виховання і саморозвитку школяра передбачають стислий перелік цінностей, засвоєння яких є метою і змістом цих
двох складових едукації. Такий перелік ще
називають кодексом. Тут він пропонується як
довільний, а тому той, хто ним користуватиметься, може вносити до нього уточнення –
щось особливо підкреслити, а щось і вилучити як “другорядне”.
Програма виховання
Абсолютні, вічні цінності
•
•
•
•
•
•

Віра
Надія
Любов
Почуття гідності
Сумлінність
Досконалість

•
•
•
•
•
•
•

Доброта
Чесність
Щирість
Співчуття
Милосердя
Готовність до прощення
Благородство

•
•
•
•
•
•

Прагнення до краси
Нетерпимість до зла
Служіння правді
Оберігання життя
Мудрість
Відстоювання справедливості

Основні національні цінності
• Українська ідея
• Орієнтація власних зусиль на розбудову
Української держави і розвиток народного господарства
• Прагнення побудувати справедливий державний устрій
• Протидія антиукраїнській ідеології
• Готовність стати на бік народів, які
борються за національну свободу
• Сприяння розвиткові духовного життя
українського народу
•
•
•

Основні громадянські цінності
Свобода
Державна незалежність України
Самопожертва в боротьбі за свободу нації
7
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
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Патріотизм, готовність до захисту
Батьківщини
Єдність поколінь на основі віри в
національну ідею
Почуття національної гідності
Історична пам’ять
Громадянська національно-патріотична
активність
Повага до державних та національних
символів
Любов до рідної культури, мови, традицій
Повага до Конституції України
Підтримка
владних
чинників
у
відстоюванні незалежності України та
розбудові атрибутів державності
Прагнення до соціальної гармонії
Відстоювання соціальної та міжетнічної
справедливості
Культура соціальних і політичних
стосунків
Пошана до закону
Рівність можливостей
Свобода слова
Пріоритет ідеї громадянськості над ідеєю
влади
Рівність громадян перед законом
Самовідповідальність людини
Права людини – на життя, власну
гідність, безпеку, приватну власність
тощо
Суверенітет особи
Право на свободу думки, совісті, вибору
конфесії, участі у політичному житті,
проведення зборів, самовираження тощо
Готовність до захисту індивідуальних
прав і свобод
Обов’язки, що випливають з прав і свобод
інших народів
Повага
до
національно-культурних
вартостей інших народів
Повага до демократичних виборів і
демократично обраної влади
Толерантне ставлення до чужих поглядів,
якщо вони не суперечать абсолютним і
національним вартостям
Пошана до праці як головного джерела
суспільного добробуту
Цінності родинного життя
Подружня вірність
Піклування про дітей
Піклування про батьків і старших у сім’ї

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Пошана предків, догляд за їхніми
могилами
Взаємна любов батьків
Злагода та довіра між членами сім’ї.
Гармонія стосунків поколінь у сім’ї
Демократизм стосунків, повага до прав
дитини і старших
Відповідальність за інших членів сім’ї
Здоровий спосіб життя
Дотримання народних звичаїв, оберігання
традицій
Гостинність
Сімейна відкритість щодо суспільного
життя
Багатодітність
Валео-екологічні цінності
Увага до власного здоров’я.
Прихильність до спорту і фізичної праці
Гарт організму в процесі сімейного і
громадського виховання
Здоровий спосіб життя і протидія згубним
звичкам
(алкоголізму,
наркоманії,
палінню тощо)
Дотримування правил гігієни в особистому, родинному, громадському житті, на
виробництві тощо
Прихильне ставлення до профілактики
захворювань
Увага до умов безпеки праці та охорони
здоров’я громадян на виробництві.
Самоусвідомлення і переживання своєї
єдності з Природою
Любов і дбайливе ставлення до всього
живого на Землі
Відчуття краси природи як Божого
творіння
Обмеження
власних
споживацьких
потреб і контроль за своєю практичною
поведінкою в довкіллі
Дбайливе й економне ставлення до природних ресурсів і національних багатств
Збалансованість раціоналістично-наукового (утилітарного) і духовного начал у
господарському ставленні до природи
Оволодіння знаннями про основні
екосистеми Землі
Участь у природоохоронній діяльності,
прихильність до руху “зелених”
Охорона краси довкілля, відраза до
господарського і побутового нехлюйства
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Програма розвитку особистості
Цінності життєспрямованості і мотивації
життєдіяльності
• Провідна життєва мета
• Визначеність життєвих пріоритетів
• Підпорядкованість повсякденних цілей
головній меті (цілеспрямованість)
• Гармонія головної мети і виду діяльності
• Духовні сили, спрямовані на діяльність
• Прагнення до реалізації життєвої мети
• Стійкість намірів осягнути головну мету
• Зосередженість на обраних пріоритетах і
цілях
• Духовне ставлення до мети і життєвих
пріоритетів
Цінності сфери усвідомлення змісту, мети і
процесу діяльності
• Знання, уміння, навички
• Розум
• Здібності, талант
• Евристичне мислення
• Творча активність, винахідливість
• Самостійність мислення
• Увага
• Уява, фантазія
• Пам’ять
• Спостережливість
• Світогляд
• Стійкість поглядів і переконань
• Здоровий глузд
•
•
•
•
•
•
•
•

Цінності реалізації процесу діяльності
Воля
Рішучість
Мужність
Наполегливість
Витривалість
Самодисципліна і самоконтроль
Самостійність у діяльності
Самовпевненість

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Цінності, репрезентовані індивідуальними
якостями діяча
Внутрішня свобода
Амбітність
Ідеалізм
Самоповага
Оптимізм, бадьорість, життєрадісність
Твердість слова
Почуття гумору
Ощадливість
Урівноваженість
Комунікабельність
Точність

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Культ доброго імені
Самокритичність
Надійність у партнерстві
Правдомовність
Принциповість
Добре здоров’я
Енергійність
Послідовність
Працьовитість
Підприємливість
Позитивні звички діяльності

Програми містять дев’ять груп цінностей,
на яких відповідно до плану роботи школа,
вчитель та учні можуть зосереджувати свою
увагу. При цьому залишається відкритим
питання, як їх пропонувати – послідовно,
спочатку виховання, а потім розвиток, чи
поперемінно: виховання – розвиток – виховання – розвиток та ін. Можна припустити,
що саме другий шлях був би доцільнішим,
але це може підтвердити лише практика.
Чинники виховання і розвитку
Наділивши дитину статусом
суб’єкта
діяльності, тобто визнавши, що вона сама
виховується і розвивається (часто поза
увагою і волею виховника), учитель повинен
тепер ретельніше зважити на те все, що є для
неї об’єктом, з чим дитина повсякчасно
взаємодіє, і що є носієм цінностей. “Все те”
він повинен знати і постійно оцінювати крізь
призму його навчальних, виховних і
розвивальних можливостей, а відтак їх
раціонально використовувати. Так у системі
едукації з’являється дуже суттєве і значуще
для її успіху поняття “чинник”. Під ним
розуміємо предмет, на який скерована увага
дитини і до якого вона формує своє ставлення
та який “переробляє” відповідно до своїх
потреб і можливостей.
Чинників виховання
у школі і поза
школою – безліч. Але оскільки неможливо
“осягнути неосягненне”, то з цієї безлічі ми
повинні відібрати прийнятний для практичної
роботи, але найзначущіший їхній мінімум і
включити до системи, якою намагатимемось
керувати.
Якщо діяти тут, керуючись досвідом і
здоровим глуздом, то до таких чинників
віднесемо: урок класного керівника, урок
християнської етики, зміст навчальних предметів, технологію уроку, шкільне середовище, чинні у школі настанови і правила,
позаурочні заходи, обставини родинного
9
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життя дитини, індивідуальну роботу з учнем,
засоби масової інформації, зовнішнє (позашкільне) середовище (див. зауваження 7).
Усі ці чинники мають різну природу, і
можливості вчителя “керувати” ними – не
однакові. Деякі з них є легкодоступними, і
ними він може успішно користуватися (“урок
християнської етики”, “зміст предмета”,
“технологія уроку” тощо), а з іншими в міру
своїх сил – “боротися” (“засоби масової
інформації”, “зовнішнє середовище” тощо).
Вчитель не має права їх не бачити та іґнорувати. Зрештою, аби від них була користь,
вчитель мусить володіти методами виховання
та розвитку (ТОСУП, розділи 27 – 31).
Година класного керівника. Як буде
видно далі, у системі роботи цей урок має
виконувати особливу функцію, яка повинна
бути для нього і головною (див. схему г). Це
функція первинного ознайомлення та усвідомлення вартостей – “навчання цінностей”
(ТОСУП, розділ 29). Для того, щоб дитина
виконувала якісь правила, вона повинна їх
найперше знати. І це стосується не тільки
моралі. Дитина повинна знати і розуміти, що
таке “воля”, “твердість слова”, “евристичність
мислення” тощо. Бо не можна прагнути
чогось, не знаючи, що воно таке.
Керуючись планом виховної роботи,
класний керівник на своєму уроці розкриває
сутність якогось правила, чесноти, норми чи
якості людини – якоїсь “цінності” і декларує
власне ставлення до них.
Зважаючи на потижневу розверстку системи (див. далі), найкращим днем у тижні для
уроку класного керівника був би понеділок
(див. зауваження 8).
Урок християнської етики. У польській
системі середньої освіти пропонуються
паралельно уроки етики і уроки релігії. Етику
відвідують всі учні, релігію – за бажанням.
У наших специфічних (посткомуністичних) умовах потребуємо мати, крім уроку
навчання цінностей, також урок християнської етики, який допомагав би дитині трактувати вартості у традиційно-християнському
дусі. Зважаючи на складність змісту цього
предмета, його повинна читати духовно
готова і спеціально підготовлена людина
(ТОСУП, розділ 28).
Через вчителя християнської етики здійснюється зв’язок та співпраця школи і Церкви.
Зміст навчальних предметів. У процесі
підготовки і проведення уроку кожен вчитель
у межах свого предмета обдумує і, відпо10

відно, звертає увагу на те, яку цінність (чесноту, ідеал, норму тощо) ілюструє відповідний його розділ та яким чином це можна
використати з виховною чи розвивальною
метою.
Такі можливості навчальних предметів
обговорюють на спеціальному методичному
початку
об’єднанні
предметників
на
семестру, де учителі, які читають той самий
предмет, виробляють єдність поглядів.
Технологія предмета. Процес виховання і
розвитку здійснюється упродовж всього
уроку і залежно від участі учня та вчителя. З
огляду на це виховник бере до уваги не тільки
зміст предмета, як це традиційно прийнято,
але і все те, з чим учень на уроці взаємодіє, до
чого виробляє своє ставлення і до чого
прикладає (або не прикладає) свої зусилля:
навчальна праця, методи діяльності, форми
навчання, стиль особистісних взаємин,
об’єктивність оцінювання, психологічний клімат на уроці, естетика класу, температурний
режим тощо. На уроці все “виховує” і все
“розвиває” – в добрий або ж у поганий бік.
Обов’язок учителя – знати, коли ці два
процеси працюють на позитив, а коли –
навпаки. Впливаючи на складові уроку, він
може домагатися ліпшого результату, посилюючи їхню позитивну і послаблюючи
негативну дію (ТОСУП, розділи 6 і 7).
Шкільне середовище. Під ним розуміємо
найближче “соціальне поле”, яке оточує дитину, – сусід по парті, однокласники, учні
інших вікових груп, класний керівник, інші
вчителі. Це “поле” функціонує як організаційно (формально), так і
неформально
(стихійне утворення груп), і діє найперше у
формі спілкування.
Кожна людина є носієм певної системи
цінностей і для іншої людини – джерелом
їхнього пізнання і засвоєння.
У цій системі стосунків і спілкування
особливе місце належить учителеві, а також
усьому учительському колективові. Виховник
є головним виразником тієї системи
цінностей, у яку прагне ввести своїх дітей.
Тому і говоримо про виховання прикладом
(ТОСУП, розділ 30). Учень постійно вдивляється у постать учителя – у його зовнішність, поведінку, оцінює моральну чистоту
його вчинків, його патріотизм тощо; все це
відчуває найперше духовно, всьому дає
власну оцінку, щось приймає і привласнює, а
щось осуджує і відкидає. Тому, якщо хтось
взагалі має прагнути до ідеалу і відповідно
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поводити себе, то це вчитель та священик
(ТОСУП, розділ 27).
Педагогічний колектив школи мусить
погодитися з тим, що реалізація системи
виховання і розвитку передбачає наявність у
школі чистого морально-етичного середовища, навіть якщо у суспільному контексті воно
виглядатиме оазою.
Чинні в школі настанови і правила.
Слухняність, правова свідомість, почуття
обов’язку тощо дитина виробляє у процесі
власної життєдіяльності. У школі завжди діє
певна система вимог, правил та настанов
(правила для учнів, розклад уроків і дзвінків,
чергування в класі і у школі, правила безпеки,
правила поведінки на уроці тощо). Крім того,
учні час від часу одержують певні епізодичні
розпорядження, накази, доручення і настанови щодо їхнього виконання тощо.
Зловживати кількістю таких вимог до учня
школа не повинна. Але якщо вони поставлені,
то їхнє виконання повинно бути обов’язковим
– для всіх однаковим. Добре виконання
завдань формує в дитині дисциплінованість,
повагу до законів, самовідповідальність, що
згодом стає фундаментом громадянськості.
Якщо ж шкільні настанови і правила
виконуються абияк, то це руйнує правову й
виконавську свідомість людини. Зрештою,
успіх залежить тут від наполегливості
виховника, який шляхом переконання домагається високої виконавської дисципліни учня
(“Метод приучування”, “Метод переконування” тощо – ТОСУП, розділ 29).
Позаурочні заходи. До цієї групи чинників належить все те, що робиться у школі
після того, як закінчилися уроки – і дуже
часто організовується з виховною метою. У
минулому такі “заходи” вважалися чи не
головним предметом так званої позакласної
виховної роботи, чим займався спеціальний
заступник директора, а ще раніше – й
піонервожата.
Позаурочні заходи можна умовно поділити
на дві групи:
а) тривалі планові і прогнозовані (іноді
періодично повторювані) заходи, куди
віднесемо: учнівське самоврядування, роботу
гуртків та клубів, діяльність дитячих, зокрема, доброчинних груп, організацію дозвілля,
щорічне
відзначення
ювілейних
дат,
виконання дітьми постійних доручень тощо –
все те, що заздалегідь прогнозується і
планується;

б) епізодичні позаурочні заходи, викликані
непередбачуваними
обставинами,
іноді
підказкою “зверху” – відзначення особливих
подій і дат, зустріч з цікавими людьми, свято
родини, тиждень рідної мови, виставки,
конкурси, олімпіади, спортивні змагання,
туристичні походи, відвідування музеїв,
театру, картинних галерей тощо.
Кожен із таких заходів, а надто заходи
епізодичні, організовуються з конкретною
виховною метою. Вони найперше передбачають пізнання “чогось”, викликають в учня
певне ставлення і передбачають участь учня в
них. Обов’язки вчителя полягають в тому,
щоб це ставлення і ця участь завжди вели до
позитивного виховного і розвивального
результату.
Обставини родинного життя дитини.
Використовуючи батьківські збори, індивідуальне спілкування та відвідування дітей
удома тощо, вчитель спрямовує батьків на
здійснення тих виховних завдань, на які
орієнтується школа. Фундаментальною засадою сучасного українського родинного виховання та розвитку можна вважати формування у дитини позитивного ставлення до
родинного життя і готовності у майбутньому збудувати власну міцну сім’ю
(ТОСУП, розділ 22).
Серед специфічних завдань школа націлює
родину на:
а) забезпечення умов для духовного
саморозвитку дітей, зокрема, шляхом їхнього
раннього залучення до Церкви і релігії, до
участі в обрядовості, пізнанні національних
цінностей тощо;
б) формування імунітету і протидії щодо
ЗМІ, а також використання комп’ютера та
інтернету;
в) забезпечення позитивного психологічного клімату в родині і здорового способу
життя;
г) оптимальну допомогу в організації
самостійної роботи дітей вдома;
д) залучення дітей до виконання побутових обов’язків і розвитку працьовитості.
Очевидно, що в цій сфері системно реалізувати всю програму виховання і розвитку
неможливо, але, відштовхуючись від неї, вчитель зможе свою роботу з батьками певним
чином регулювати.
Індивідуальна робота з дітьми. Європейська едукація давно відійшла від “стадної”
(“колективістської”) організації роботи у
школі і від “впливу вчителя на весь колектив
11
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класу” (див. зауваження 9). Кожна дитина тут
керується планом власної навчальної роботи,
бо в неї чимало предметів, обраних нею
самою. Так підвищується її відповідальність.
Помічником (“особистим радником”) дитини
є тьютор (у класі може бути 2–3 тьютори).
Вони разом із психологом розв’язують усі
проблеми навчальної діяльності дитини.
У наших умовах виникає гостра потреба,
аби кожен вчитель максимально заглиблювався, власне, у роботу кожної дитини. Функція класного керівника за таких умов наближається до поняття тьюторства: він дає поради, керує самостійною роботою учня тощо.
На особливу увагу тут заслуговують дві
категорії учнів:
а) обдаровані діти, про яких варто дбати,
аби в школі були сприятливі умови для
удосконалення їхніх здібностей;
б) так звані “важкі діти”, які потребують
спеціальної роботи і особливої уваги (дослідження їхніх психічних особливостей, спостереження за їхніми домашніми умовами тощо).
Індивідуальна робота з дітьми поширюється як на роботу у школі, так і на позаурочну діяльність та сферу родинного життя.
Засоби масової інформації. Вплив сучасних засобів масової інформації на суспільну свідомість, у тому числі і на дітей та
підлітків, – дуже інтенсивний. Проте, незважаючи на неоднозначність змісту, уникнути
цієї експансії неможливо.
Велика шкідливість засобів телекомунікації найперше в тому, що здійснюється дуже
небажана масова підміна власної діяльності
дитини (читання книжки, участь у мистецькій
творчості, заняття спортом тощо) лінивим
спостереженням за чужою активністю. Наші
попередники – педагоги 30-х років – називали
це “паразитарним емоціоналізмом”.
У цьому сенсі меншу шкоду несе
комп’ютер, проте в роботі з ним небезпекою
стає перевтома дитини і формування залежності від нього. У всіх випадках школа і
батьки повинні розумно обмежувати перегляд телепередач: їх варто дивитися лише з
конкретною пізнавальною метою і бажано з
участю батьків та з подальшим обговоренням.
Протидія ЗМІ сьогодні потребує двояких
зусиль.
По-перше, у дитини змалечку необхідно
виробляти “імунітет” проти їхнього впливу з
опорою на традиційно-християнські цінності.
Дитині треба допомагати в цьому, пояснюючи, переконуючи, засуджуючи людино12

центризм тощо. У низці держав почала розвиватись навіть особлива галузь педагогіки –
медіапедагогіка. Вона і намагається до певної
міри обороняти людину від шкідливого
впливу ЗМІ.
По-друге, школа і батьківська громадськість покликані здійснювати громадський
нагляд та моральну “цензуру” щодо ЗМІ і
таким чином обороняти себе й дітей від
духовного розтління, яке вони сьогодні
демонструють, бо керуються не мораллю, а
вигодою – так само, як виробники наркотиків,
алкоголю, цигарок тощо. У деяких державах,
зокрема і в Росії, така цензура (нагляд) є на
рівні громадсько-державної структури.
На практичному рівні вчителі покликані
допомагати дитині відсіювати зайву, шкідливу інформацію, вказувати на її небезпеку та
на її потворні вияви.
Зовнішнє (позашкільне) середовище.
Перебуваючи у школі, дитина набуває
певного досвіду соціального життя. Проте
могутнім чинником соціального розвитку
дитини є життя поза школою – громадські
акції у місті чи селі, участь у спортивних та
художньо-творчих заходах, приєднання підлітків до неформальних груп і об’єднань,
іноді далеко не конструктивного спрямування. Відмовившись від колишніх організаційних форм виховання (піонери, комсомол),
сучасна школа ще не виробила для себе форм
альтернативних. Через це вона повністю втратила можливість контролювати цю позашкільну сферу життя підлітків. Відновлення
такої можливості – бодай часткове – передбачає відповідні зусилля у трьох напрямах.
По-перше, – діючи опосередковано – через
родину – шляхом педагогічного інформування батьків про реальний стан у цій сфері та
порад щодо їхньої участі у житті дитини.
По-друге, відродження у школі таких
організаційних форм виховання, як “козачата” (їх широко практикував у Кіровограді
покійний В. Каюков) чи “Соколята” (деякі
школи Тернопільщини). Така робота може
мати успіх у початкових і середніх класах.
По-третє, підтримка різних підліткових
клубів та груп за інтересами і залучення
молодих педагогів до роботи у цих клубах.
По-четверте, налагодження стійкої співпраці школи з тими громадськими інститутами, які мають більші можливості впливу на
позашкільне життя молоді: Церквою, громадськими організаціями, органами управління культурним життям, бібліотеками,
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спортивними товариствами і секціями,
художніми школами, будинками школяра (де
вони збереглися) тощо. Позитивну роль тут
зіграло б поширення пластового руху та його
ідеології, що варто всіляко підтримувати
(ТОСУП, розділ 31).
Структура системи та управління нею
Пропоновані вище програми виховання і
розвитку трактуються як складова триєдності,
яку позначаємо терміном едукація. Все, що
робиться у школі і поза школою, все життя
дитини (і не тільки дитини) – навчає, виховує
і розвиває. Специфічне завдання цього
проекту полягає в тому, щоб у цій триєдності:
а) зосередити увагу школи і вчителя на тих
двох її компонентах, які “не видно на
поверхні”, тобто на вихованні і розвитку;
б) системно привернути увагу до потенційних можливостей різних чинників виховання
та розвитку і спонукати вчителя до оптимального їхнього використання.
Потижнева розверстка програми. Визначивши основні складові системи виховання і
розвитку (зміст, чинники тощо), потребуємо
далі побачити їх у взаємодії, у цілісній
структурі.
У пропонованій програмі – дев’ять
розділів, які репрезентують відповідні групи
цінностей. Зміст кожної з них має свої
особливості і своє призначення. Проте
оскільки пропонувати їх всі одночасно
означає спричинити хаос, то логіка підказує
доцільність вводити їх послідовно в часі. За
одиницю часового виміру можна взяти
тиждень. Це означає, що впродовж одного
тижня увага школи зосереджується на одному
з розділів програми. У такому випадку
дев’ять тижнів займе цикл, що охопить усю
програму. Впродовж навчального року школа
може повторити його майже чотири рази.
Можна припустити, що такий підхід
відразу викличе сумнів, оскільки вестиме до
“одноманітності” і до певного схематизму. Бо
якщо школа впродовж тижня орієнтується,
наприклад, на розвиток вольових якостей
людини, то чи резонно в цей час випускати з
уваги всю решту змісту виховання і
розвитку?
Така вада цього підходу, на перший
погляд, справді видається суттєвою. Але її до
певної міри можна подолати, реалізуючи дві
принагідні можливості.
По-перше, кожна з груп цінностей вже
несе у собі шанс “урізноманітнення”. Бо,
взявши за основу будь-яку з них, учитель

може зосередитись лише на тому в ній, що
“найближче” до його можливостей (характер
позаурочного заходу, тема уроку тощо). Так,
з першого розділу програми один учитель
зупинить свою увагу на понятті “справедливість”, а інший – на понятті “оберігання
життя”.
По-друге, в окремих випадках, коли
ситуація виразно підказує доцільність відійти
від запланованої групи цінностей і звернути
увагу на іншу, то вчитель може і повинен
такою можливістю скористатися. Таким
чином реалізується системність, з одного
боку, та “принагідна доцільність”, – з іншого
(ТОСУП, розділ 29). А водночас у цей спосіб
розхитуємо
й
“одноманітність”
(див.
зауваження 10).
Структуру тижневого блоку подано у
наведеній вище схемі. Зміст едукації (а)
репрезентується трьома складовими. При
цьому навчання регламентується своїми
програмами, розкладами, підручниками тощо.
Виховання і розвиток “непомітно” супроводять цей субпроцес, але дія їхня часто має
ширше поле, виходить за межі уроку. Про
зміст цих двох паралельних субпроцесів
свідчать програми (б і в).
Ключову позицію у структурі займає навчання цінностей – на годині класного
керівника або на спеціальному “виховному
уроці” – (г) (див. зауваження 10). Такий урок
пропонується проводити кожного тижня – у
понеділок – і розглядати з дітьми визначену
планом групу цінностей – не всю, пропоновану програмою, а лише ті, які стосуються
певного класу (див. далі). Вони (цінності) і
стають відносною виховною чи розвивальною “домінантою” у свідомості дітей та
вчителів на весь тиждень.
Наступний крок – перенесення уваги на
чинники виховання і розвитку (д), які
діятимуть упродовж тижня (урок християнської етики, зміст навчальних предметів,
технологія уроку тощо). Вчитель у кожному
окремому випадку оцінює і використовує
можливості чинників, які дають підставу
“підкреслити”, “оцінити”, “виявити”, “застосувати” тощо – відповідні цінності (правила,
норми тощо). На цьому етапі вчителеві,
можливо, корисно було б зважити на
міркування, висвітлені у згаданому вище
посібнику (ТОСУП, розділи 27–31), як,
зрештою, і в інших джерелах, які трактують
процеси виховання.
13
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Учень (е) – учасник процесу едукації,
суб’єкт, який сприймає предмет і цінності,
які він виражає, формує своє ставлення до
них й активно переробляє сприйняте – все це
з допомогою вчителя, або і без нього, бо ці
процеси глибоко внутрішні. Предмет є
об’єктом, з яким він взаємодіє як суб’єкт.
Учитель (є) (розуміємо тут збірну постать)
виступає також у статусі суб’єкта, але не
учнівської, а своєї діяльності. Він виконує
багато функцій (організатор, дорадник,
“режисер” тощо), але не виконавську, бо,
взявши її на себе, позбавляє учня статусу
суб’єкта. Його об’єкт – увесь процес едукації.
Річна й поетапна розверстка програми.
Як уже йшлося, тижневі “блоки” становлять
дев’ятитижневий цикл, який впродовж
навчального року повторюється чотири рази,
а це означає, що до кожної з груп цінностей
вчитель в одному класі повертається чотири
рази. Звідси виникає можливість визначити,
до яких цінностей він звертатиметься
найперше і до яких – згодом. Це – річна
розверстка, призначена для одного класу.
Проте програма призначена для всіх класів
середньої школи. А тому потрібні ще одна
розверстка і відбір цінностей, які будуть
пропонуватися на різних етапах едукації –
від першого класу до дванадцятого.
Очевидно, що цей відбір має суттєвіше
значення, ніж той, що стосується різних
семестрів одного класу. Бо навряд чи
доцільно у першому чи другому класі
вводити дітям поняття “подружньої вірності”,
“поваги до демократичних виборів”, чи
значення “амбітності” для успіху людини.
Але можна і треба малим дітям пропонувати
поняття “чесності”, “любові до рідної
культури”, “пошани до могил предків” тощо.
До того ж на різних етапах вчитель
використає і різне “опредмечення” цінностей
та розкриватиме їх на доступних дітям і
підліткам рівнях.
Наведені вище міркування кладемо в
основу річного чи семестрового плану роботи
школи і класного керівника.
Під час розробки таких планів варто
остерігатися перевантаження і не включати
до них вказівок на чинники, які діють
постійно і незалежно (технологія уроку,
дотримання правил і настанов тощо).
Методи діяльності. Під терміном “метод”
розуміють спосіб осягнення мети з
допомогою діяльності. Традиційно методи
“придумувалися” для вчителя і лише йому
14

адресувалися, бо лише його діяльність брали
до уваги. Отож, будь-яка методика виховання
– це методика для вчителя.
За сучасних умов, враховуючи пропонований тут підхід до виховання і розвитку, у
процесі едукації беруть участь два суб’єкти –
виховник і вихованець. Через це чимало
“методів” тут може стосуватися й учня. А
розрізнити їх можна лише взявши за основу
критерій ініціативи, тобто “більшої активності” когось із суб’єктів. Так опиняємося
перед необхідністю ділити методи на: а) методи виховання і розвитку (ініціатором
виховник) і б) методи самовиховання і
саморозвитку (домінує вихованець). Такий
підхід до класифікації методів виховання і
розвитку застосовано у згадуваному вище
посібнику (ТОСУП, розділи 27–31). Реалізація пропонованої системи виховання і
розвитку передбачає завчасне та ґрунтовне
ознайомлення вчителів з цим переліком
методів й механізмом їхньої дії (ТОСУП,
розділи 4–7). Не виключаємо, звісно, і
доцільності звернення до інших джерел, де
методи виховання описані, але потребують
сучасного концептуального трактування.
Неможливо передбачити усіх виховних
ситуацій і відповідно рекомендувати до них
конкретні методи. Тут учитель мусить керуватися власною педагогічною компетентністю і на власний розсуд вибирати оптимальний для кожної ситуації метод.
Наприклад, якщо вчитель домагатиметься
ретельного виконання обов’язків чергового,
то оптимальним виявиться метод приучування і сугестії. До сумління дитини він зможе
“достукатись”, застосувавши метод схвалення
й осудження, але відкинувши відповідний
метод макаренківської педагогіки (“заохочення і покарання”), який використовують
під час навчання тварин. Дбаючи про
духовний розвиток дитини, звернімось до
“методу духовного саморозвитку” (ТОСУП,
розділ 30).
ххх
Виховання і розвиток передбачають дуже
важку працю вчителя та учня. І до неї вони
мусять бути морально готовими. Бо все нове
виявиться далеко не відразу простим і
легким. До нового стилю роботи треба йти
довго і наполегливо, як це робить людина, яка
хоче стати скрипалем і перший раз кладе свої
пальці на незнайомий гриф скрипки.
Помилки та труднощі неминучі, та лише
подолавши їх, людина осягає мету.
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Зауваження
1. Характерно, що оскільки громадянське
суспільство у Великобританії сформувалося
значно раніше, ніж у Пруссії, то такої діади
(“навчання” і “виховання”) там у педагогіці
просто немає. Натомість є поняття і термін
“едукація” (education), а вони забезпечували і
забезпечують формування уже не виконавця
(кріпака чи колгоспника), а людини, репрезентованої образом Робінзона Крузо, що
визначалася не тільки християнством чи
патріотизмом, але і самодостатністю, тобто
розвинутим практичним інтелектом, волею,
підприємливістю, цілеспрямованістю тощо.
Термін education не перекладається адекватно
жодним українським педагогічним терміном,
а тому надалі ми вживатимемо саме його
(“едукація”) замість терміна “навчально-виховний процес”, який на розвиток діяльнісних
можливостей не вказує і не видається
адекватним нашому часу.
2. Так живе білка в лісі, якій ніхто не
будує житло і ніхто корм на зиму не
припасає, як це характерно для життя
домашніх тварин.
3. У такій переорієнтації – увесь сенс
декларованого сьогодні “особистісно орієнтованого навчання та виховання”. Воно таке ж
давнє, як і сама демократія. Радянський
педагогічний словник (див. М., 1960 і М.,
1966) трактував такий підхід як “течію у
буржуазній педагогіці”, яка в основу освіти
кладе інтереси особистості, а не суспільства.
4. Йдеться, зокрема, про серію статей
академіка Г.С. Костюка, яка свого часу викликала гостру дискусію (“О взаимоотношении воспитания и развития”, “Развитие и
воспитание”,
“Принцип
развития
в
психологии” – 1956 р. і наступні). Вчений
обстоює думку про те, що дитину не можна
розвивати “ззовні”, шляхом впливу на неї.
Вона може розвиватися лише за рахунок
власної самостійної діяльності. Але йти на
такий лібералізм тодішня педагогіка не могла.
Як відзначає сам Г.С. Костюк, вона відійшла
від нормального трактування розвитку,
вбачаючи в ньому небезпеку, власне “педоцентризму”. Цим він і пояснює правомірність
трактування радянської педагогіки як
“бездітної”
(Антология
педагогической
мысли Украинской ССР. – М., 1988. – С. 526).
5. Символічно виглядає біблійна ситуація
з “вихованням” Адама: Бог, сотворивши
його, дав йому настанови щодо поведінки, але

ні вчителя, ні охоронця біля “забороненого
дерева” не приставляв.
6. На такий висновок наводить факт, що
різні посібники та дослідження перелік
напрямів виховання подають дуже довільно і
необґрунтовано (“як кому здається”). А у
зібраннях творів А. Макаренка і В. Сухомлинського їх нараховується до трьох десятків.
7. Таке обмеження чинників виховання і
розвитку є вимушеним, коли йдеться про
побудову системи. Але сам учитель може і
повинен брати до уваги й інші чинники та
епізодично використовувати їх, наприклад,
можливості рідної мови, українознавства,
мистецтва, спорту тощо.
8. Зважаючи на те, що урок класного
керівника виконує й інші функції, логічним
було б функцію “навчання цінностей” покласти на спеціальний урок етики (“виховну
годину”), виділивши на нього час з шкільного
компонента. Цей урок мав би також вести
класний керівник і проводити його доцільно у
понеділок. У такому разі годину класного
керівника можна пропонувати і в інший день
тижня.
9. Відсилаємо читача до цікавої у цьому
плані статті В. Сухомлинського, що вперше
побачила світ лише 2002 року у журналі
“Рідна школа” (№ 5). На відхід від “колективізму” орієнтує нас до певної міри і модне
сьогодні гасло щодо “особистісно орієнтованого навчання та виховання”.
10. Треба також взяти до уваги, що,
відповідно до концепції, покладеної в основу
проекту, функція вчителя – “порадити”,
“запропонувати”, “закласти у свідомість дитини” (і це може мати системний характер!).
Але цим процес виховання і розвитку не
обмежується. Він стає самовихованням і
саморозвитком, тобто глибоко внутрішньою
діяльністю. Учень керується власною свідомістю, яка поступово (“потижнево”) “доповнюється”, “збагачується”, але діє як цілісна,
особистісна. Працює пам’ять, і потижневе
пізнання цінностей тут не виокремлюється.
11. Якщо немає спеціального уроку етики
(“виховного уроку”), план класного керівника
мав би, складатися з двох частин, одна з яких
стосуватиметься навчання цінностей (річна
розверстка програм з прогностичною вказівкою на чинники засвоєння цінностей), а
друга – його адміністративних, організаційних та інших обов’язків, а також роботи з
батьками.
15
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НАУКА – ШКОЛІ
Роздуми про урок літератури
в системі сучасних стратегій освіти
Дискусія між фізиками та ліриками,
гуманітаріями та представниками природничих наук до кінця XX століття практично
вичерпала себе. Так, відомий учений-фізик
академік М. Моісеєв на межі тисячоліть
написав: “Думаючи про майбутнє, про епоху
ноосфери, я постійно схиляюся до переконання, що століття, яке почнеться, буде
століттям гуманітарних наук... століттям наук
про Людину” [1, с. 264]. А серед гуманітарних і точних наук, які вивчають у школі,
на переконання ученого, пріоритет має
належати літературі, і в шкільній програмі
16
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час на вивчення літератури не можна
скорочувати навіть за рахунок математики.
Більшість відомих учених світу говорять про
визначальну роль літератури, мистецтва в
їхньому житті та творчості. Чому, наприклад,
С. Корольов на Байконурі, готуючись до
запуску першої у світі космічної ракети,
читав Ю. Яновського? У цій статті немає
категоричних тверджень чи рекомендацій, а
лише роздуми з приводу вивчення літератури
в сучасній школі, яку роль відіграє цей
шкільний предмет у формуванні людини
цілісної, гармонійної, в єдності тіла й духу,
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яка усвідомлює себе у світі, де, за Аристотелем, у нерозривній єдності живуть і Бог, і
Космос, і Людина.
Роль освіти в розвитку людської цивілізації
у всі часи полягала в тому, що вона обслуговувала потреби суспільства, була посередником між особистістю й культурою, людиною й
суспільством, тобто взаємодіяла синхронно із
державою, але водночас відомі педагоги,
мислителі ставили завдання, щоб освіта йшла
попереду, визначаючи для суспільства ідеї,
напрями розвитку держави й людства.
Реально освіта сьогодні йде за вимогами
суспільства, меншою мірою орієнтуючись на
підготовку підростаючого покоління до
життя, заснованого на новому світобаченні,
світовідчутті, новій земній цивілізації.
Сучасна педагогічна думка веде інтенсивні
пошуки нових стратегій розвитку освіти,
нових технологій навчання, спрямованих на
задоволення потреб суспільства, а з іншого
боку, звучить серйозна занепокоєність стосовно підготовки людини не стільки з точки
зору поінформованості, оволодіння якомога
більшою кількістю знань, умінь, скільки з
погляду формування Людини як такої, людини духовної. Інтелектуальний розвиток людини, що забезпечив науково-технічну революцію, становлення інформаційного суспільства, спрямовував її (людину) на пізнання
законо-мірностей причинно-наслідкових зв’язків матеріального світу (класичний детермінізм). Гомо сапіенс справді реалізувала себе, і
на зміну їй має прийти гомо спірітус (людина
духовна). Напевне, настав час освітянам
враховувати це, готуючи нові покоління до
майбутнього переходу на новий ступінь
еволюції. Духовна, мудра людина прагне
пізнати універсальні закони світобудови, що
виводять на тонкоматеріальні першопричини
видимого світу. Найвидатніші генії людства
мислили якраз такими категоріями, починаючи хоча б з Платона, з “Метафізики”
Аристотеля, Піфагора, з його матрицями
життя, з числовим кодом Всесвіту, з геніїв
Відродження, “лучистым человечеством”
К. Ціолковського, ноосферою В. Вернадського. Практично, кожен геній, включно з
матеріалістами, не позбавлений був метафізичних впливів. Серед них і генії культури,
літератури, мистецтва. Згадаємо нашого
П. Тичину із його сонячними кларнетами,
музикою космосу, що відповідає сьогоднішньому уявленню про будову Всесвіту як
“світу на ниточці”.

Перед людиною нового тисячоліття високотехнологічної, інформаційної цивілізації
постає все більше невирішених проблем, що
призводить або до “омертвіння” сприймання,
або до виникнення феномену “травматичного
досвіду” (М. Епштейн), спровокованого неможливістю
людини
оволодіти
всіма
знаннями, які набуло людство. І перед такою
людиною постає безліч запитань, відповідь на
які у межах сучасної світоглядної настанови
знайти важко, особливо, якщо це стосується
молодої людини, яка входить у світ, пізнає
його. У своїй статті М. Палтишев закономірно подає довгий перелік запитань, які
постають перед молоддю, що прагне
осмислити суть людського буття [2, с. 9]. І
більшість із цих проблем не може бути
вирішена тільки розширенням поінформованості, без кардинальної зміни у світобаченні
та світовідчутті. Шлях до таких змін педагоги, психологи вбачають у зміні стратегічних пріоритетів, у системі освіти. Тому
багато уваги приділяється
проблемам
філософії шкільної освіти [2, 3, 4, 5, 6, 7].
Серед стратегій освіти поряд із традиційним
типом освітянської системи називають
ринковий тип, а також культорологічні та
культуротворчі моделі, де головний “принцип
− цілісність “картини світу” і людини в
ньому” [8, с. 24]. У визначенні нових стратегій переважає орієнтація на “забезпечення
гармонії Знання і Віри як протилежних, але
таких, що доповнюють різні сторони
відображення єдиного матеріально-духовного
світу” [3, с. 496], а також на необхідність
інтегрування різних наук в єдину науку про
Людину. А поки що домінують пошуки нових
технологій навчання.
Задовольняючи потреби сучасного суспільства, “педагогічна домінанта спрямована
передусім на наповнення учня знаннями, а не
на освіту й розвиток особистості” [9, с. 21].
Безумовно, це виправдано, без цього не
вижити сучасній цивілізації. Але чи врятує це
людство, чи не призведе до глобальних
катастроф? Сучасні інформаційні технології, і
перш за все Інтернет, збирають знання,
фіксують їх і зберігають, як і в людському
мозку, де в підсвідомості закодовано увесь
попередній досвід людства, усі закони
світобудови. А чи так просто людині
“вийняти” звідти інформацію і тим більше –
розкодувати її? Людство за всю свою історію
переконалося, що це могли зробити тільки
окремі особистості, генії, які мали унікальні
17
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творчі здібності та розвинену інтуїцію.
Можливо, і високотехнологічні “розумні”
машини, які створює людина, будуть здатні
до відповідних творчих дій, але виникає
великий сумнів, чи будуть ці машини здатні
до того, що Бог дав людині, – мати душу? Це
те, що відрізняє людину від всіх інших живих
істот, і тому так важливо не втратити цю
душу, не перетворитися на додаток до
створеної самою ж людиною машини.
Сучасне суспільство, як ніколи раніше,
спрямовує людину на соціальний успіх, що
забезпечує матеріальні потреби, тілесне
життя (“Ради живота своєго”, де живот –
життя, але ж, за індійськими Ведами, основу
життя становить Душа-Джива, теж поняття
“життя”). У кожній цивілізації визначальними
для розуміння сенсу життя є або тілесні, або
духовні пріоритети. Зважаючи на пріоритетні
стратегії сучасної освіти та широко впроваджувані педагогічні технології, сьогодні
перевага на боці матеріального, а не духовного. І десятки передових педагогічних
технологій, рекомендовані для впровадження
в навчальний процес, безумовно, вмотивовані
й ефективні в плані сучасних орієнтирів у
розвитку суспільства. Наприклад, пріоритетним напрямом став компетентнісний підхід,
що виправдано необхідністю високого професіоналізму у сфері людської діяльності як
“наслідок нової економіки та нового підходу
до людських резервів”. Але в такому випадку,
чи не зникає людина як гармонійно розвинута
особистість, стаючи “гвинтиком” у певній
системі? Доведені до автоматизму окремі
знання й уміння, що дають людині можливість ідеально виконувати певні операції,
уподібнюють її до нею ж створених високотехнологічних автоматів. Дійсно, у машині
кожна деталь потрібна, щоб машина добре
працювала. З огляду на це необхідно, щоб і в
системі людської спільноти кожен гвинтик
(людина) був досконалим. Але при такому
підході забуваємо, що сама людина, цей
“гвинтик”, – теж універсальна система,
співвіднесена з Космосом, – Мікрокосмос.
Отож, виходить, що компетентна людина –
ще не цілісна система, не особистість, здатна
до творчості, до синтезованого узагальненого
осмислення дійсності.
У технологіях, спрямованих на пріоритетність індивіда, саморозвиток дитини,
“зосередження всієї педагогічної діяльності
на особистості дитини доведено до межі, а
принцип “самодостатності” – до абсурду”
18

[10, с. 28]. Справді, дитина, позбавлена
досвіду минулого, змушена буде, у кращому
випадку, відкривати все заново (на що
людству потрібні були тисячоліття) або
залишатися на рівні обмежених знань, умінь,
уявлень, здобутих із сучасних ЗМІ й
осмислених (якщо осмислених) на рівні,
доступному цій дитині у певний момент, що
ніяк не піднімає її до необхідного рівня знань,
не кажучи вже про становлення особистості,
що має відповідати гомо спірітус. І більшість
із пропонованих інноваційних технологій,
зорієнтованих на індивідуальність, за умови
застосування їх в будь-яких ситуаціях,
провокують уніфікацію не тільки процесу
навчання, а й формування людини також
уніфікованої, запрограмованої, позбавленої
власної волі, права на вибір, що визначено їй
природою. Не можна ж вважати правом
вибору відповідь на один із запропонованих
варіантів тесту. Хіба це може свідчити про
свободу особистості, її інтелектуальний
розвиток, рівень свідомості й духовного
світовідчуття? Не будемо зупинятися на всіх
сучасних навчальних технологіях, тим
більше, що в кожній з них закладено,
безумовно, позитивний і необхідний для
цього часу резерв знань та шляхів їхнього
засвоєння. Напевне, вихід треба шукати на
шляху синтезування всіх методик у цілісну
систему, яка забезпечить інтегрований підхід
до розвитку людини як мікрокосмосу. Про
необхідність інтеграції знань і не тільки на
рівні впровадження міжпредметних зв’язків,
компаративістського аналізу тексту, а й на
рівні взаємодії свідомого й несвідомого,
раціонального й позараціонального мислення
та сприймання говорять філософи, педагоги,
фахівці різних галузей науки, а також
методисти, відзначаючи, що “філософський
погляд на світ і людину в ньому формують
високий інтегрований рівень гуманітарного
мислення” [11, с. 41]. Учитель-словесник має
справу з літературою, гуманітарною наукою,
яка в процесі сприймання та засвоєння дає
можливість осягнути глибинні пласти
підсвідомого, і це треба задіяти при
формуванні у дітей нового світобачення на
основі універсальних законів Всесвіту.
Показовою є стурбованість науковців і
вчителів природничих предметів з приводу
концептуально нової побудови “змісту шкільних підручників, де ідеї єдності, системності
й самоорганізації будуть стрижневими,
навколо яких можна групувати різнопред-
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метні знання” [12, с. 6]. На особливу увагу
заслуговує в цьому контексті книга Ірени
Стульпінене “Фізика мовою серця: додаток
до курсу фізики середньої школи для
духовно-морального виховання” [13]. Так,
учитель фізики, подаючи поняття про новітню теорію суперструн, може послатися на
“Сонячні кларнети” П. Тичини, звернути
увагу учнів, як поет відчував музику Космосу
ще до того, як теоретична фізика відкрила
теорію суперструн, про яку образно
висловився О. Левін: “Струнний концерт для
Всесвіту” [14]. А вчитель-словесник, своєю
чергою, спрямує увагу учнів на вияв
унікальної єдності геніальної людини в особі
українського поета з Космосом. Це допомогло б і вчителю-словесникові, роль якого у
формуванні цілісного світобачення важко
переоцінити, бо він має у своєму розпорядженні матеріал, який поєднує науку й
мистецтво, інтелект і почуття, дає можливість
бачити світ цілісним, єдиним і водночас
багатоаспектним як у сприйманні, так і в
альтернативності поцінування. Адже всі точні
науки переважно мають однозначну відповідь
на поставлене запитання (зокрема, у шкільній
практиці), а літературний твір ніколи не може
мати такої однозначності, бо залежить від
закодованих у символах універсальних законів світобудови, а також від часу, ідеологічних переконань, індивідуальних особливостей читача тощо, і тому забезпечує
альтернативність мислення й розвиток творчих здібностей людини. Щодо символів, то не
випадково Піфагор у навчанні молоді за
основу брав якраз символи, “щоб дати наочне
чуттєве вираження реальностей іншого
світу”. Література ж якраз і оперує більше за
всі інші шкільні предмети символами.
К.В. Корсак, образно порівнюючи “океан”
гуманітарної інформації про людину й “море”
природничо-наукової, вказує на необхідність
інтеграції знань із різних галузей науки
[6, с. 39]. Отож, учитель-словесник, з одного
боку, має унікальну можливість оперувати
“океаном” знань, закодованих у художніх
символах, а з іншого, щоб не заблукати в
“океані”, бути переконливим поводирем учнів,
варто звертатися до знань природничих наук.
Якщо виходити з того, що в людині
закодована вся інформація про Всесвіт, то,
розшифровуючи ці коди, ми пізнаємо закони
Всесвіту й навпаки – пізнання всесвітніх,
космічних законів допомагає пізнати людині
себе як мікрокосмос, щоб бути готовим

виконувати свою місію на Землі, удосконалюючись самій і вдосконалюючи світ.
Українська література дає унікальні,
високохудожні зразки пізнання всесвітніх
законів через окремого індивіда (літературного героя) конкретної нації – українців,
що виконують свою місію у світі. Слід
відзначити серйозні зрушення в напрямку
синтезу знань із різних галузей людського
пізнання, що знайшли відображення в новій
шкільній програмі з української літератури.
Хоча й проблема вибору творів для
текстуального вивчення, особливо анотації до
них, потребує ще доопрацювання. Це
пояснюється тим, що, попри всі заяви про
Україну як демократичну державу з
європейською орієнтацією, єдиної чіткої
ідеологічної настанови поки що не маємо.
Тож і змушені орієнтуватися на моральноетичні норми, пропаговані, тиражовані в ЗМІ,
на політичні заяви різних партій, угруповань.
А поки все “вариться”, беремо за зразок
“ідеологію долара“ – життя-споживання,
прагнення реалізувати себе за рахунок інших.
На жаль, на сьогодні це переважає і над
національною ідеєю, яка повинна відповідати
також загальнолюдським законам.
Щодо інтеграції знань при вивченні літератури, то ця проблема поки що переважно
обмежується компаративістським підходом
до аналізу літературного твору та паралельною подачею знань із різних дисциплін, як
правило вчителями різних предметів на
інтегрованих уроках.
Напевне, слід уточнити термін “шкільний
канон української літератури”, визначити
його критерії, щоб не вийшло так, що будуть
відбиратися твори, які не співвідносяться з
канонічною літературою у світовому вимірі.
У шкільну програму вводяться знання
переважно ті, що підлягають поясненню з
матеріально виявленого, науково доведеного
погляду. Твори ж мистецтва у всі часи
відображали не тільки профанний світ, але
людина розумна все, що не могла пояснити,
трактувала як фантастику, вигадку. У шкільній програмі з літератури і сьогодні читаємо
про “реальне і фантастичне в міфах, легендах,
у житті”. Видатні філософи, літературознавці,
як і представники природничих наук, не були
такими
категоричними.
Згадаємо,
що
О.Ф. Лосєв називав міф найбільш сконденсованою правдою. Значить – це реальність,
тільки синтезована, образно, символічно
представлена й емоційно пережита.
19
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Сучасні діти дивляться фільми жахів,
трилери, віртуальні програми в Інтернеті
тощо і часом захоплюються, часом
жахаються, але залишаються практично
наодинці з цим незрозумілим світом. А хто ж
допоможе? Доки дитина не має життєвого
досвіду, вона здатна сприймати світ на
підсвідомому рівні. Але батьки поспішають
вводити дітей у дорослий світ (а сьогодні це
роблять ще й ЗМІ) і пояснюють, наприклад,
“Курочку рябу”, виходячи з моральних
імперативів дорослої людини, сформованої
“дорослою” цивілізацією, тому там погана
мишка й нещасні дід з бабою. На щастя, це із
тих перших казок, яку слухає зовсім мала
дитина, на яку ще не мав впливу соціум і яка
сприймає дійсність іще на рівні генетично
закодованих вселенських законів і на
підсвідомому рівні. Ця дитина, напевне,
ближче до істини, хоч і не знає ще законів
синергетики, відповідно до яких ситуація в
казці демонструє закони самоорганізації
всього сущого: мишка не цілеспрямовано
робить зло (“бігла, хвостиком махнула, яєчко
і впало”), і до того ж: якби вона не розбила це
яєчко, то не з’явилося б досконаліше – золоте.
Ну а те, що дід з бабою цього не розуміють і
плачуть, теж закономірно, бо маємо справу з
обмеженістю людського знання (а може, це й
обов’язкова протидія при творенні нового).
Якщо казка дає можливості виходити на
такі узагальнення, то наскільки всеохопними
в плані осягнення фундаментальних законів
Всесвіту є твори Т. Шевченка, І. Франка,
Л. Українки, М. Коцюбинського, П. Тичини
(перелік продовжити!). Традиційно вивчення
літератури в школі продовжує залишатися у
межах пізнання через літературу реального
життя суспільства й людини в різні соціально-економічні епохи. Містичні ж
доктрини, що тяжіють до ірраціоналізму,
інтуїтивізму, в шкільній практиці констатуються у межах пошуку художньої виразності. Більшість учнів задовольняються
пристосованістю літературних творів до
матеріальних потреб сьогодення. Але є й
інші, учні, про яких не можна забувати, а
може, й варто орієнтуватися на них.
Ось роздуми, до яких спонукало ученицю
46-ої гімназії м. Харкова Інгу Б. вивчення
творчості М. Коцюбинського, зокрема повісті
“Тіні забутих предків”: “Творчість М. Коцюбинського вивчають у школі. Але, хай йому
грець, як це робиться! Невпинні спроби
знайти там щось звичайне, буденне,
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характерне, таке, що підходить під стандартизовані визначення, що має бути, на
думку більшості знавців літератури... Я
напишу про нереальність. Про ту бажану,
недосяжну, єдино реальну нереальність,
жорстоку казку філософів, страшний сон
психологів, небезпечну іграшку підсвідомості. Можливо, це перебільшення, але у всіх
у нас таки є тверда земля під ногами, що
зветься “наш світ”, “цей світ”, “реальність” чи
як його там – “просторово-часовий континіум”, але якщо ви піклуєтесь про свій
душевний спокій, не аналізуйте надто глибоко всю цю гидоту світову філософську.
З’являється дивне й трохи страшне відчуття
порожнечі,
ніби
висиш
хтозна-де
і
безпорадно бовтаєшся, і не можеш нічого
вдіяти... Впродовж тисячоліть які тільки люди
там не опинялися. Філософи, науковці,
письменники, мислителі... Було багато спроб
передати, показати той чудернацький стан,
коли знаєш, що є і чого немає. Гарних і не
дуже гарних. М. Коцюбинський зробив це
майстерно, талановито, точно й натхненно”.
Оригінальний аналіз повісті завершується
так: “Приємно читати те, що відповідає твоїм
думкам, але вносить щось нове у світогляд. І
може дещо пояснити тим, хто все знає”.
Це один зі зразків пошуку відповіді на ті
перелічені М. Палтишевим запитання, що
постають перед молоддю, яка вдивляється у
майбутнє,
спираючись
на
досвід
попередників, шукаючи пояснення земного
буття на шляху інтеграції різних наук. Не
випадково дівчина вступила й навчається на
філософському факультеті.
Усі точні науки вийшли з філософії, і
диференціація знань продовжується, а
сьогодні вже постала проблема інтеграції
різних наук, синтезу знань. Як і коли це
завершиться, не знаємо, але включатися у цей
процес необхідно вже зараз, зокрема й
учителю-словесникові. При цьому треба
прагнути до того, щоб синтез знань про
людину не обмежувався зовнішньою формою
інтегрованих уроків [15]. А ось ще декілька
прикладів. При вивченні драми І. Франка
“Украдене щастя” традиційно ставиться й
вирішується запитання: “Хто в кого украв
щастя?”, в якому вже закладено прагматичний підхід сучасної людини до всього, що
навколо неї, що може задовольнити її
бажання, потреби. Таке запитання правомірне
з погляду аналізу п’єси як соціальнопсихологічної драми. Але в процесі каноні-

ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА, 2009 / № 3

зації тексту, особливо якщо це драматичний
твір у прочитанні талановитого режисера,
відкриваються нові шари глибинного змісту,
закодованого в канонічному тексті. Сучасною
модерністською
інтерпретацією
п’єси
І. Франка відзначається постановка у режисера І. Бориса у Харківському драматичному
театрі ім. Т. Шевченка. Режисер вводить
людину не просто в конкретне соціальноісторичне середовище із соціальними, побутовими конфліктами, а в Космос, даючи
можливість людині реалізуватися так, як їй
визначено Богом. Доля людини визначена
матрицею життя (за Піфагором), але в земному житті, в умовах пограничної ситуації,
людина повинна сама робити свій вибір,
максимально реалізуючи своє призначення. І
вибір кожного залежить від того, як людина
сприймає, розуміє й відчуває суть свого
життя: чи то в межах певного соціального
оточення з його регламентованими нормами
моралі, чи то з погляду універсальних законів
Всесвіту. У постановці І. Бориса людина
включена у Всесвіт як органічна частка (хоч і
сама є Всесвітом, мікрокосмосом) і підлягає
природним законам циклічності (у спектаклі
– ритуали, обряди річного циклу, колесо часу,
що в критичні моменти задає імпульс, ритм
плинові часу й розвиткові дії), взаємодіє з
міфологічними істотами – Чугайстром, Долею, Духом. Усе це – своєрідна міфологема
творення світу, космосу із хаосу, і людина
може або продовжувати активно діяти,
руйнуючи гармонію природи, або увійти у
розбурханий світ, щоб відчути себе часточкою того, з чого починається пересотворення
світу, нова гармонія. Вибір окремої людини
повинен співвідноситися із законами космосу,
тоді й буде забезпечений перехід у ноосферу,
що інформаційно об’єднує все людство [16].
Познайомивши дітей з такою інтерпретацією п’єси учитель розширює уявлення
учнів, діти починають розуміти людське
буття відповідно до законів синергетики як
самоорганізації матерії і ролі у цьому процесі
людського колективного розуму та окремої
людини, що врешті забезпечує творення
ноосфери.
На ці ж закони переходу біосфери в
ноосферу, коеволюції людини й біосфери
можна покликатися й при вивченні “Лісової
пісні” Л. Українки. Тут “ідея єдності людини
й природи” (за шкільною програмою) може
розглядатися якраз у плані коеволюції, бо, з
одного боку, людина руйнує природу, а з

іншого, природа вдосконалюється у спілкуванні з людиною, навіть, якщо це відбувається через смерть. Мавка не тільки
збагачує Лукаша, а й сама, пройшовши через
смерть, переходить на інший рівень у
природних вимірах: перетворюючись у вербу,
вона вже не та й не така, як була, і буде вічно
жити, а в цьому їй допоміг трагічний досвід
спілкування з людиною. Це в старших класах.
Але і в 5-му класі, наприклад, при вивченні
оповідання В. Гуцала “Лось”, розмірковуючи
“про великий світ природи й людини в ньому,
про добро і зло, любов і милосердя” (за
шкільною програмою), не забуваймо скористатися можливістю звернути увагу на те, що
природа здатна до такого, що людина за часи
розвитку цивілізації втратила: інтуїція лося,
його генетична пам’ять, вічність, циклічність
життя – кущик проростає, як роги лося, тощо.
Важливо, щоб дитина відчула єдність із
природою на емоційному, почуттєвому рівні,
і тоді вона не порушуватиме законів краси,
гармонії в природі й житті людей. Унікальні
можливості у цьому аспекті дають оповідання
Григора Тютюнника, вірші П. Тичини,
Б.-І. Антонича. І тоді зі старшокласниками,
наприклад, при вивченні повісті “Земля”
О. Кобилянської можна вже не обмежуватися
проблемою землі із соціального погляду, як
умови задоволення прагматичних потреб,
збагачення, що виходить за межі гармонійного співіснування в суспільстві, чи можливістю “подолання влади землі (як соціальної
залежності) виокремленням інтелігенції із
селянської верстви”, а вже можна говорити
про владу землі як добровільну “підкореність” людини землі, законам природи,
здатних співіснувати, щоб підтримувати
гармонію світобудови; про те, що моральна
деградація людини, духовна руйнація
призведе до всесвітньої катастрофи, що вже
було в історії землі як планети, і від цього не
врятують ніякі найновітніші технології. При
сучасному прагненні до заможного життя,
безмежного “стяжанія заради стяжанія без
жодної іншої мети”, як сказав про Пузиря
автор “Хазяїна” Карпенко-Карий, уже не
окремій людині, а людству може загрожувати
смерть. І в основі цього – всесвітній закон
порушення гармонії.
Містику, передчуття, інтуїцію, роль
підсвідомого у творах М. Хвильового, телепатичний зв’язок між закоханими в новелі
Григора Тютюнника “Три зозулі з поклоном”
уже не можна пояснити просто вигадкою чи
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фантастикою, не апелюючи до езотеричних
учень. А ще маємо проблему, пов’язану з тим,
що школярі все менше вчать напам’ять.
Цьому сприяє і те, що навіть ведучі концертів
читають текст з аркуша. А людство має жити
в ритмі Всесвіту. Цей космічний закон діє
завжди, і людина прагнула ловити нові ритми
й жити відповідно з ними. Згадаємо хоча б
колискові пісні або веснянки, що вводили
людину в космічний ритм кожного нового
року. Не випадково виконання веснянок – це
колективний спів, музика, слово, танок (усе –
ритм). Та й гойдалки на весняні свята як
обов’язковий атрибут виконували ту саму
роль.
Ще в середині XX ст. збиралася молодь і
співала хором, а тепер хіба що підспівують
під фонозапис на дискотеці. Правда, у цьому
випадку компенсувальним чинником є рух у
такт музики. А може ж дитина входити в
ритм і через поезію, треба тільки намагатися
відчути його (ритм) у метриці, що активізуватиме не тільки почуття, а й відповідні зони
головного мозку. Якщо серед учнів (або й
учителів) є скептики, то можна звернутися до
нової науки – ритмології. Можна заперечити,
що кожному часові відповідає свій ритм, на
що особливо реагує популярна музика. Але ж
музичні хіти, наприклад, середини XX ст. у
сучасному аранжуванні й у виконанні
сучасних співаків абсолютно вписуються у
ритм нової епохи. Це ж стосується й поезії.
Лірика П. Тичини дасть сучасному учневі
відчуття свого часу, якщо він (учень) цю
поезію прочитає так, що відчує, скоординує з
емоційними переживаннями, і тоді почує
музику космосу сьогодні, як чув її наш поет
свого часу. Цьому сприятиме аналіз ліричного твору за рухом емоцій, спостереження за
ритмомелодикою, розміром, структурою
вірша і навіть відповідністю кольоровій гамі
(тут теж ритм: 7 нот, 7 кольорів веселки). Ось
так і зливаються в єдиному “космічному
оркестрі” (чи то в “океані”) гуманітарні науки
й природничі, мистецтво й творчість узагалі
(струни космічного оркестру П. Тичини й
пульсуюче серце космосу Д. Чижевського). І
головне, треба пам’ятати, що перед людством
у новому тисячолітті постала необхідність
кардинальної зміни моральних принципів,
утвердження нової системи стосунків між
людьми, що спрямовує на активізацію відчуття нової спільноти у межах планети. Але
загальнолюдська, всепланетарна спільнота не
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може ні виникнути, ні функціонувати на
основі однієї культури. Тільки єдність усіх
національних культур світу може бути
умовою творення й розвитку нової цивілізації. (Уявіть собі планету, на якій росте один
вид дерева чи живе один вид птахів – такий
варіант не має майбутнього).
Тож дбати сьогодні про розвиток, розквіт
української культури, яка увійде органічною
часткою в культуру нової цивілізації, – це
означає забезпечити на генетичному рівні
майбутнє гомо сапієнс або й народження
гомо спірітус. І ми зробимо величезний злочин перед майбутнім людством, якщо не
збережемо української культури й літератури.
І як в усі віки, найбільша відповідальність
покладається на Вчителя.
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Творчість Романа Купчинського

Інна Приходько

в контексті вивчення поезії Січового
Стрілецтва у школі
Діяльність Січового Стрілецтва, творчість
його бардів – особлива сторінка в історії
України та її культури. Перше спортивнокультурне товариство “Січ” виникло у травні
1900 р. в селі Завалля на Снятинщині (нині
Івано-Франківська обл.). Такі ж товариства
поширилися далі по всій Галичині, а 1912
року вони об’єдналися в Український Січовий
союз на чолі з адвокатом та політичним
діячем Кирилом Трильовським, який і організував ще у 1900 р. першу “Січ”. Молодь
охоче йшла у січовики – її приваблював
козацький дух, національно-патріотичні ідеї,
пробуджена національна свідомість. Іван
Франко був серед перших авторів пафосних
гімнів січовиків, поет писав: “Гей, Січ іде,
Красен мак цвіте! Кому прикре наше діло –
Нам воно святе”. Не випадково І. Франка
назвали першим почесним січовим стрільцем.
З учасників Січового союзу утворилася
добровільна українська стрілецька армія –
УСС [8; 6–30]. З початком Першої світової
війни УСС були в складі австрійської армії,
хоч австрійський уряд і не був зацікавлений в
українських збройних силах. Стрілецьке
військо було особливим – у ньому переважала інтелігенція (від гімназистів, студентів
до науковців, композиторів, поетів, диригентів, музикантів). Пізніше відомий в діаспорі
український художник і письменник, січовий
стрілець Едвард Козак писав: “Усусуси
(Українські Січові Стрільці) були якимсь
іншим військом, якого не було більше на світі
(...). Військо, попереду якого ішли не
генерали – поети” [8; 7].
Поети Роман Купчинський, Олесь Бабій,
Василь Бобинський, Микола Голубець, Юра
Шкрумеляк, Михайло Курах, Микола МатіївМельник, Левко Лепкий та багато інших були
офіцерами Стрілецької армії. А військовики
Дмитро Вітовський, Кирило Трильовський,
Клим Гутковський та ін. писали поезії та
прозові мініатюри. У війську були художники, композитори, вчені – Михайло Гайворонський, Петро Ковжун, Осип Сорохтей,
Олександр Колесса, Антін Лотоцький, Юліан
Назарак, Ярослав Ярославенко, поети

“Молодої Музи”1 Василь Пачовський, Степан
Чарнецький та ін. Січове військо не лише
виступало за Українську державу, й здійснювало велику просвітницьку роботу, відкривало по селах школи, читальні, формувало
національну свідомість українців, лишало по
собі мистецькі твори (пісні, хори, картини) –
воістину дивовижна армія! Та більшість із
названих імен ще й сьогодні невідомі
широкому загалові. Навіть тоді, коли люди
співають пісні січових стрільців, авторів тих
пісень вони назвати, на жаль, не можуть.
Найяскравіший із митців Січового Стрілецтва – Роман Купчинський (1894–1976).
Він – син священика. Народився 24 вересня
1894 р. у с. Розгадові на Тернопільщині.
Вчився у Львові в духовній семінарії. Як
свідомий українець пішов 1914 р. у стрільці й
пройшов з ними увесь трагічний шлях.
Роман Купчинський належав до групи
молодих митців-патріотів, які щойно вийшли
із виру Першої світової війни і боротьби за
незалежну Україну. Вони прагнули нетрадиційного в поезії, але неодмінно милозвучного
рядка (з багатими асонансами, алітераціями),
не цуралися свіжості символу і незвичності
метафори. Мабуть, не випадково взяли вони
собі ім’я старокняжого бунтівного співця
Митуси – група так і називалася: “Митуса”.
Вона об’єдналася 1922 р. навколо Львівського часопису під тою ж назвою. Р. Купчинський з того покоління, що й Олесь Бабій,
Василь Бобинський, Мирослав Ірчан, Юра
Шкрумеляк, Микола Голубець та багато
інших. Долі їхні були різними після 1920 р.
М. Ірчан, В. Бобинський, скажімо, переїхали
у різний час, маючи ілюзії, в Радянську
Україну, щоби потім зазнати репресій,
таборів.
Р. Купчинський працював у Львові в газеті
“Діло” до 1939 р. Друкував у різних періодичних виданнях свої поетичні й прозові твори,
1

“Молода Муза” – літературний гурт. Виник у
Львові 1907 p., проіснував до Першої світової
війни. До нього входили П. Карманський,
В. Пачовський, Б. Лепкий, С. Чарнецький,
С. Твердохліб, О. Луцький та ін.
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спогади, нариси. Як журналіст і гуморист
використовував псевдонім Галактіон Чіпка.
Емігрував 1941 р. до Німеччини, потім у
1949 р. – до США, де й помер у 1976 р. Ще
донедавна творчість Р. Купчинського була
забороненою. І справа не лише у факті еміграції, й у стрілецькій темі як головній у його
творчості. Цю тему замовчували і в поезії
І. Франка (“Гей, Січ іде” та ін.), О. Маковея
(“Стрілецький марш”, “Ми гайдамаки”), не
називали авторів широковідомої пісні “Чуєш,
брате мій” Богдана та Лева Лепких чи автора
слів пісні “Ой, у лузі червоа калина” Степана
Чарнецького й багатьох інших.
Окрім численних, надрукованих у різних
часописах, добірок творів Р. Купчинського,
вийшли такі його книжки: драматична поема
“Великий День” (1921), прозова трилогія
“Заметіль” (“Курилася доріженька”, “Перед
навалою”, “У зворах Бескиду” – 1928–1933).
Це у Львові. А за межами України – у
Вінніпегу видано “Мисливські оповідання”
(1964), у Нью-Йорку – поему “Скоропад”
(1965), збірник вибраних пісень “Ми йдемо у
бій” (1977), збірку “Невиспівані пісні” (1983).
Чи не першою ластівкою в Україні стала
публікація добірки із восьми поезій Р. Купчинського, що її підготував М. Ільницький, у
журналі “Жовтень” № 5 за 1989 р. Добірка
“Ой там ідуть стрільці…” об’єднує ще й
поезії О. Бабія, Ю. Шкрумеляка, М. Голубця.
Важливі для сучасного читача пояснення
щодо утворення та участі в бойових діях
Українського січового стрілецтва, а також
короткі відомості про кожного з чотирьох
поетів, той контекст, у якому треба бачити
їхню творчість, містить післямова “Чотири
поети з коша січових стрільців” Р. Федоріва.
Автор післямови наголошував на необхідності об’єктивно розібратися в історичній
ситуації, що виникла з Галичині напередодні
Першої світової війни, аби “зрозуміти поривання тогочасного українського юнацтва,
вихованого Іваном Франком, до своєї
національної самобутності, до мови й
культури, і врешті – до державності” [9; 17].
Суттєву інформацію та аналіз поезії Січових
стрільців подав Т. Салига у своїх літературнокритичних студіях [7; 30–60].
Стрілецька поезія має широку інтонаційно-настроєву амплітуду. Вона то закличнопіднесена, бадьора, то розпачливо-зболена.
Вона зафіксувала патріотичний настрій юних
вояків і трагізм їхнього становища. У тій
поезії – шлях на Голгофу за волю України,
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муки на тому шляху, трагедія братовбивства.
Згадаємо поему О. Бабія “Базар”, його вірші
“На Маківці”, “Сліпець”, поезії М. Голубця
“Тим, що впали”, “В гіркий момент” та ін.
Трагедійна тональність домінує і в
багатьох поезіях Р. Купчинського. Його вірш
предметно-зримий, часом і географічно означений – “На подільських ланах”. Рядки нерідко навіяні свіжими враженнями від пережитого, від смертей, нещасть. В такому суголоссі органічно з’являються образи ревучої
“нічної хуртовини”, “зимного сонця”, що
“безжурно дивилось” на “лихо землі”, образ
“зими”що асоціюється зі смертю, бо
Село натрумниками вкрила
(село веселе, стоголосе),
Сама на пригорбі присіла
І вітром чеше сиві коси
“Зима” [8; 145].
Деякі поезії побудовані як мініатюрні
драми з уявними діалогами, наприклад, поміж
вітром, травою та гробами. Гроби повідали
цікавій траві, хто спить у них – “матусин
одинак”, “батько діточок”, “бездомний сирота” (“На свіжому побоєвищі”). Останні сім
строф вірша починаються рефреном: “Цить,
траво, цить. Бо в мені спить...” [8; 140–141].
Є в Купчинського і настроєві замальовки
(“Спека”, “Сльота”, “І там, і тут”, “Вітер”) з
цікавими знахідками у звукописі, тонкою
метафоричністю, грайливим поєднанням
конкретики й символіки, із несподіваними
асоціативними зв’язками:
Ситом сіє сиві струї
Хтось химерний хмар хитон
Розпростер на небі вітер.
Слизько. Слізно. Сумно. Сон.
Вимок ворон на воротях.
Сльози скапують зi стріх.
Ластівка пройшла, як стрілка.
Сниться. Сяйво. Сонце. Сміх [8; 144].
І фольклорна поетика озивається в поезії
Купчинського то на рівні ремінісценцій (“Не
викує, брате, літ твоїх зозуля”), то прямих
вкраплень у текст усталених словосполучень
типу “ворон закряче” чи “вовки-сіроманці
кістки порозносять” (“Стрілецька пісня”).
Складна, розгалужена асоціативність,
пластика малюнка, граційна рухливість думки
притаманні пейзажним “пастелям” поета: “І
там, і тут хмарки біжать, сміється вітер
молодий. [8; 135] “І там і тут” – цим починається кожна строфа, де “ліси шумлять,
весна клекоче в грудях рік”, але ось в
останній строфі в ідилію вривається
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тривожне, багатозначне: “…. І там і тут
малює став Далекі заграви пожеж І шепчуть
спрагнені уста: “Христос Воскрес!” “Невже?
Невже ж??” [8; 135]. На “звучанні” голосів
розшаленілої “флори” побудовано поезію
“Вітер”. Тут “скаржаться”, “дивуються”,
“кричать” ті, кого “скривдив” вітер. – Береза:
“Ой, коси порвав!”; Стріха: “І груди роздер!”
Хвилюється спінений став: “Вихлюпав тисяч
відер!” (“Вітер”). Як бачимо, Купчинськийлірик різний за мотивами, настроями,
образними формами.
Особливої уваги заслуговує Купчинськийпісняр. Початки його піснетворчості – на
фронтах, на полях боїв. Сприяли творенню
його пісень і контакти та заохочення з боку
професійних музик, композиторів М. Колесси, П. Козицького, C. Людкевича, Б. Ванянина, М. Леонтовича та ін. (вони займалися й
обробками його творів), і популярність його
пісень серед стрільців. Купчинський писав на
війні, писав у таборі для полонених – в
Тухольському польському таборі, писав у
тюрмі “Бригідки”. Першою його піснею була
“Ой шумить, шумить та дібровонька”, далі
“Човен хитається серед води”, “Заквітчали
дівчатонька”, “Як з Бережан до кадри”,
“Накрила нічка”, “Зажурились галичанки”,
“Гей там, у Вільхівці”, “Засумуй, трембіто”,
“Ірчик”. Часом писалося з цілком конкретного приводу, про конкретних людей і
місцевість. Поет згадував пізніше: “Що
штовхало мене до складання пісень? Не
натхнення, а потреба, просьба, трагічна подія,
а часом настрій – веселий або сумний.
Відходимо від коша – пісня, йдемо на фронт –
пісня, йдемо на Східну Україну – пісня, а там
смерть приятеля, власна і т.д.” [5; 14]. Він
створив майже 70 пісень, з них – 20
стрілецьких.
Широковідомою свого часу на Галичині
була “Ода до пісні”: “Пісне! Велична рідна
Пісне! В тобі є все: і древня наша слава, Володимира хист, і мудрість Ярослава, і наших
прабатьків ворогування злісне, і Богдана
розвага, і Богуна відвага, і Дорошенка ум, і
хитрощі Мазепи, і гомін гір, і блиски зір, і
шум лісів, і розговори степу” [8; 127].
Б. Лепкий, високо оцінюючи поезію
Р. Купчинського, називаючи її в огляді “Наше
письменство” витонченою зa формою класичного і модерного вірша, мав на увазі й
“Степи... кругом потоки сонця”, і “Лети, моя
думо, в вечірню годину”, й “І там, і тут” та
багато інших.

Писав Р. Купчинський і поеми. У 1921 р. у
Львові вийшла його драматична поема
“Великий День” з посвятою “Чесним Провідникам Народу”, створена в Тухлі, в таборі,
у польському полоні в жовтні 1920 р. Автор
реалізує свій задум у жанрі містерії, у якій
через “Душі” загиблих січових стрільців,
їхнього командира – спершу сотника, а потім
полковника Дмитра Вітовського1, осмислює
трагічний фінал визвольної боротьби.
Оскільки цю поему дослідники практично не
аналізували, зупинимось на ній докладніше,
особливо з огляду на її актуальність сьогодні.
Персонажі – Дух полковника Вітовського,
Дух Черні, Духи Українських січових
стрільців, австрійських жовнірів, російських
солдатів, Архангел Михайло, Мужик, Син,
Дух Четаря. Дія відбувається на горі Маківці
у Карпатах. Дух Вітовського говорить про
1 листопада 1918 p. – День проголошення
ЗУНР (Західноукраїнської Народної Республіки), день “не святий, а трисвятий!” [2; 8],
день, коли народ вибрав Свободу. Звідси й
назва – “Великий День”. Дух Вітовського
говорить про те, як у вир святої боротьби
“свою надію – молодь пхнули” заради того,
щоби “заграла сяйвом сонця ясним воля”
[2; 11]. На ці слова глумливо і злісно сміється
Дух Черні, що ховається, а полковникові все
здається, що йому причулось. З’являються
інші Духи, лунають стрілецькі голоси з
могил, з’являється Четар. Голоси належать і
тим, що “разом з нами в бій пішли”, і тим, що
“проти нас“. “Одних і других вів наказ катів:
царів і цісарів, і на невільну смерть завів.
Тепер вони в одній могилі” [2; 12]. Одні й
другі Духи запитують – чий же полковник?
Четар: “Брати мої! Він наш і ваш, бо він за
рідний нам народ в ім’я святих його свобод
ішов до бою рукопаш” [2; 12].
Далі починається словесний двобій
Вітовського і Духа Черні. Перший запевняє
всіх, що не марною була загибель, що немає
вже кордонів, “що нас ділили. Немає вже
законів, що нас давили! Немає вже рабів,
панів, царів та цісарів! Є тільки клич
1

Дмитро Вітовський (1887–1919) – один з
найактивніших провідників студентської молоді;
1914 р. – сотник УСС, учасник карпатських боїв,
ідеолог стрілецького руху. Під час листопадових
подій у Львові 1918 р. був командиром
українських збройних сил, далі – секретарем
військових справ ЗУНР. Загинув 8 липня 1919 р. в
авіакатастрофі під час урядового перельоту з
Парижа. Похований у Берліні.
25

ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА, 2009 / № 3

розкутих міліонів: “Свобода!“ [2; 15]. Святочну тишу продирає зловісний сміх Духа
Черні: “Я пан сих гір і тих Долин!” [2; 16].
Переконує всіх, що полковник говорив
неправду, що є кордони, “море горя та недолі!
Немає тільки волі!” [2; 17]. Усі, навіть Четар,
хоч і вагаючись, стають коло Духа Черні.
Вітовський з розпукою, жалем, гнівом,
злістю, мукою говорить, що це Дух Черні
колись віддавав на шибениці Остряницю й
Гуню, піднімав Брюховецького “на спинах
п’яної товпи”, в Переяславі завив: “Волим під
батюшку царя!”, це він “Мазепу кляв як
бунтаря” [2; 18]. Словесний двобій триває –
але ось чути дзвін кайданів, усі розгублені, не
знають, кому вірити. Вітовський говорить, що
то “кують мечів з кайдан”, Дух Черні – “то
народ в тюрму загонять”. Завагався й
Вітовський: “А може й так?! Я відійшов. І
довго спав. Народ зморився і пропав!
Пропала марно юна кров” [2; 22].
Дух Черні приводить “свідків“ – Мужика і
Сина. Старший боїться:
“нечиста сила
водить“, а Син знає, що вони “на цвинтарищі
Стрільців“, “за наш народ борців“. Свідків
питають, як їм живеться і чи “свобідні“.
Мужик темний: “Нехай би хто-будь прийшов!
Коб нам давав потроха дров! Та що й казать:
через отсю “свободу” тепер ще гірше стало
для народу [2; 26]. Як бачимо, вічна
проблема, майже сьогоднішня “ковбасна”. З
відповіді Мужика скористався Дух Черні –
обіцяно було багато, а куди завели народ –
“арешти, тюрми”. Вітовський благає не
проклинати його: “Не завертайте взад століть,
бо збаламучений народ не рушить більше у
поход” [2; 27].
Син-підліток втручається – він знає, хто
такий Вітовський: “Він вів народ до вольності
джерел, боровсь як лев, а згинув як
орел”[2; 28]. Голос Сина затято змагається з
Духом Черні, говорить про “маловірів”,
“слабкодухів”, “рабську вдачу”. Доходить до
сутички, але з’являєтъся Архистратиг
Михайло, стає в оборону Вітовського, картає
маловірів, вимагає просити прощення у
полковника. Прозрівають усі – Стрільці,
Австріяки, Солдати. Дух Черні програв, його
проклинають, але він кидає: “Мені прокляття
не страшне! Не віджене ніхто мене. А хоч
піду – прийду назад! Як не до вас – до ваших
чад!” [2; 35].
Архангел дає меча Мужикові, але той не
може вбити Духа Черні. Це робить Син.
Архистратиг виголошує заповідь юнакові –
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вести обновлений народ “по жар огня
святого. Крізь темний яр буденщини, до
сонця золотого. В народі всім роботу дай: з
палати він чи з хати. Кажи для краю жити їм,
не тільки умирати” [2; 38–39]. Промовляє до
всіх, що настане скоро блаженний час, ”і
всему миру возвістить про твій Воскресний
День, Преславна наша Україно!” [2; 40].
Центральне питання цієї поеми-містерії –
віра й зневіра, роздуми автора з приводу того,
чи не марними були жертви Січових
стрільців, цих борців за волю України,
роздуми болісні, гіркі, гострі. Втілено те все у
яскравій, незвичайній формі. Характерно, що
в обороні України став Архангел Михайло.
Все побудовано на контрастах, одвічному
протистоянні:
прагматизм,
затурканість,
приземленість – і свята, висока ідея, жертовність. Не випадковими є слова про “темний яр
буденщини”. Є й ремінісценція з І. Франка, з
Б. Лепкого – ідея, що для України треба не
тільки умирати, але й жити.
Як показує досвід, текст цього твору
можна успішно використати для інсценізації
в умовах школи. Сценарій за поемоюмістерією “Великий День” бажано доповнити
на початку дії виконанням стрілецьких пісень
з відповідним костюмуванням, умовносимволічними сценами в пам’ять про загиблих стрільців. Наприклад: сигнал до бою,
команди, шикування стрільців. Далі, після
паузи-тиші, на затемненій сцені з’являється
постать дівчини в білому довгому вбранні,
яка, поволі рухаючись, запалює заздалегідь
розставлені асиметрично і різновисоко свічки. Починає звучати журлива мелодія. Після
того – дія містерії на горі Маківці. Ніч.
Хрести. Дух Вітовського. Далі – за текстом.
У 1965 p. у Нью-Йорку була опублікована
поема “Скоропад” з яскравими, багатими на
підтекст ілюстраціями Едварда Козака.
Українському читачеві цей твір практично не
відомий, а дослідниками належно не проаналізований. У творчій палітрі Р. Купчинського
поема “Скоропад” – справжня мистецька знахідка. У ній поєдналися м’який гумор, тонка
романтична іронія, прихована патетика і
глибокий драматизм.
Цю поему Купчинський писав у 1919–1922
роках, як видно з авторського датування.
Текст її губився, потім відновлювався поетом
з пам’яті. Складається поема із ”Заспіву” та
трьох частин “День перший”, “День другий”,
“День третій”). Ліричний герой – стрілецький
поет-трубадур. Художник Е. Козак змалював
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його на обкладинці книжки вершником у
стрілецькій уніформі з шаблею, планшетом,
при шпорах, з булавою за халявою на тлі
стрілецького обозу (критий віз, похідна
кухня), поблизу село, українські дівчата, у
долині – замок. Наступний малюнок подає
ліричного героя у цивільному строї, у бурці, з
гітарою за плечима, в гуцульському капелюсі
з китицею. Герой – перед замком, а далі –
відвідує багатий князівський замок ЦяпкиСкоропада. У фабулу поеми лягли такі події:
поява вночі привида царського генерала з
кинджалом у серці, приїзд лицарів “Залізної
Остроги”, бенкет, Великий Збір “Остроги”,
посвята в лицарі, заручини “князя” Скоропада
з “персіянкою” (насправді деканівною,
дочкою сусідського священика). А зрештою
все, що діялося, виявляється сном.
Що ж це за твір? Є в ньому реалії часу:
згадки про недавні події за участю УСС,
реакція одеситів на їхню появу в Одесі (“Ах,
загранічні! Ах, стрельці”). А генералова
дружина Маша, “фрейліна царського двора,
що за Росію ризи дерла, тепер співала “Ще не
вмерла”, “Ми гайдамаки”, “Не пора” [4; 35].
Вона закохалася в Цяпку-Скоропада і вбила
свого чоловіка-генерала – це вже зі сфери
вигадки. І взагалі реальність і вигадку в цій
поемі умисне переплетено, все доведено
майже до гротеску. Проте, чи сатиричний це
твір? Думаємо, ні. Написаний він з добрим
гумором, часом трохи ущипливим, але не
дошкульним, в дуже дружньому тоні,
сумовитому і разом з тим сповненому надій.
Гумор свіжим вітерцем урівноважує пафос і
замилування лицарями, а точніше, утримує
автора від нього. Вимальовується, як в
тумані, сумний образ українського ДонКіхота, принаймні, віддалені ремінісценції
відчуваються.
Є
елемент
навмисного
“утаємничення”: Абдулаг-Свідерко-Хан – то
лікар УСС д-р Свідерський, з ним отаман
Букшовський з якоюсь персіянкою; обоє
вони, свого часу, були в російському полоні,
втекли до Персії, потім повернулися в
Україну; “персіянка-княжна”, виявляється, як
було вже сказано, – дочкою сусіда-священика. Маємо, отже, елементи веселої буфонади, жарту, але також й атрибути романтики,
“барви” лицарських романів. І вбрано все в
гумористичну форму (поему написано
шестирядковими строфами, ритмом “Енеїди”
Котляревського). Її жанр можна визначити, на
нашу думку, як романтично-гумористичну чи
романтично-іронічну поему. Автор зовсім не

мав на меті когось висміювати і водночас не
хотів високих слів, фраз, клятв на вірність
Україні (січові стрільці засвідчили свою
вірність ціною власного життя).
Хто ж герой поеми, той химерний ЦяпкаСкоропад, і що то за “Лицарі Залізної
Остроги”? Все з реального життя. Був такий
сотник УСС Іван Цяпка, селянський син,
котрий студіював право у Відні. У 1914 p., 27річним, вступив до січових стрільців. Був
мужнім, грізним на вигляд, але й вигадником,
цікавим оповідачем. Додав до свого прізвища
Цяпка – “Скоропадський” (ніби “посвоячився” з Павлом Скоропадським), потім “Скоропад” і прилипло до нього. А ініціатором
“Залізної Остроги”, як пише у післямові до
поеми Іван Кедрин [4, ІІІ], був Лев Лепкий.
Утворено її восени-взимку 1916 p., і проіснувала вона до весни 1917 р. “Це був наполовину товариський клюб, наполовину лицарський орден. Офіційно він так і називався
– “Лицарство Залізної Остроги” (ЛЗО). Його
барвами були чорна і червона. ЛЗО мало свої
відзнаки – “інсигнїї”: меч і булаву для
“великого комтура”, щит для “окличника”,
кийок для “обрядника”, себто майстра церемоній. Старшину Залізної Остроги становили:
“великий комтур” – Іван Цяпка-Скоропад, два
“малі комтури”, “церемонієр” – Лев Лепкий,
“канцлер”, “окличник”, “скарбник”, “господар”, “писар” і “підчаший”. Автором цієї
термінології був також Лев Лепкий... Були ще
“джури”, “лицарі”, “непохитники” [4, ІІІ].
“Самі учасники тих церемоніалів ставилися до них здебільша, як до забави... Хоча
Дмитро Вітовський старався надати Залізній
Острозі ідеологічно-політичну політуру, –
читаємо у тій же післямові до НьюЙоркського видання поеми [4, ІІІ], – дітище
Левка Лепкого було напівромантичним, але
без сантиментів”. “Про Залізну Острогу поширювалися різні домисли, причому багато
фантазував саме Іван Цяпка, що своїми
оповідями, може, іноді й приховано-глузливими – з наївних слухачів, нагадував трохи
Мюнхаузена, трохи Сервантесового ДонКіхота”, – зазначає І. Кедрин. Він же повідомляє і про те, що Іван Цяпка загинув десь у
більшовицькому таборі, вивезений у 1920 р. з
Києва, куди таємно пробрався [4, ІІІ].
Ось такий персонаж поеми Купчинського,
поеми романтично-гумористичної, що відповідала атмосфері й духові того дивовижного
братства. Січове Стрілецтво було не просто
військовим об’єднанням, що воювало за ідею
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державності України, що будило політичну
думку народу. Стрільці були не просто
лицарями абсурду, бо воювали, маючи
небагато надії на успіх, на порятунок, ішли з
усвідомленням, може, власної приреченості у
тій “заметілі”. Вони були більшим – вони
зробили внесок у формування високої
духовності нації, вони – інтелектуали, митці.
Можна по-різному оцінювати художню
вартість цієї поеми, вбачати у ній ознаки
наслідування, хоч авторові цих рядків
здається, що специфіка такого типу поеми це
припускає є в ній елементи бутафорії, навіть
трохи травестування, гіркуватої іронії. Та все
це, може, є ще й способом сховати жаль.
Адже це писалося тоді, коли було вже по
всьому, в пам’ять про трагічні події. Поема ця
– то, може, ще й терпкувата мрія про волю,
соборність, самостійність України, мрія, що
не збулася: “ (...) Скінчилася війна визвольна,
Кривава, довга і мозольна, Дихнув на повні
груди край. (...) Пишається своя державність”
[4; 7]. Автор писав ці рядки тоді, коли не було
ні на Заході, ні на Сході України – ні
державності, ні соборності, ні волі. У цій
поемі чимало авторських відступів: “Відома
річ, що українець – чи галичано-буковинець,
чи він холмщак, чи поліщук, чи волиняк, чи
наддніпрянець, чи закарпатець, чи кубанець –
не побоїться ран, ні мук...” [4; 14]. Здавалося
б, намітилася пафосна нотка. Але ні, автор її
не хоче і переходить одразу в гумористичну
площину: той відважний українець лякається
“палат”, “директорових кімнат”, розгублюється, никне. Хіба не тонкий штрих? У такий
спосіб “викладається” багато ідей у цій подоброму “химерній” поемі.
Ми вже говорили, що все, що відбувається
у поемі “Скоропад” виявляється сном. Це – не
випадковий штрих-розв’язка. Сама та коротка
історія усусусів в уяві Купчинського – як тривожний і розпачливий “сон”. Підтвердженням
того є і його вірш “Ніби сниться”, що друкувався у журналі “Зустріч“ 1948 р. в
Регенсбурзі, передруковувався в американській періодиці 50–60-х pоків, а в 1967 р. був
уміщений у збірнику “За волю України”:
Ніби сниться: заквітчана площа,
Ріки прапорів, море голов,
І та пісня – з усіх найдорожча,
I те серце, роздзвонене знов [1; 115].
Ідуть стрільці, а на сході “б’ють громи”, “в
попелищах церкви і хороми, і бездомний
народ по лісах”. Згадує поет старе Закарпаття
зі слідами “ще князівських коліс“, Бескид,
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сніговії, “темні звори, розбиті хати, і розгублені в зворах надії, і хрести, і хрести, і
хрести”. Вся поезія – на історичних асоціаціях, на пульсуванні контрастних емоцій. На
зміну “хрестам“ приходять – “і ряди, і ряди, і
ряди” (стрільців). Супроводить все рефрен
“ніби сниться”, яким починається, через одну,
кожна строфа.
Трепетно-ніжно й суворо, і якось помолодому, як про святощі, про свою надіюмрію розповів Р. Купчинський про стрілецтво
у повістевій трилогії “Заметіль”. Назви кожної частини вибрані точно: “Курилася
доріженька” виглядає як преамбула до
основних подій, тут зав’язуються усі вузли і
громадянської, й інтимної біографії головного героя, студента Петра Зварича, а
відправним пунктом є село Бужани неподалік
Золочева влітку 1914 p.; “Перед навалою” –
перші кроки стрілецьких формувань, тривожне очікування приходу москалів, арешти
“москвофілів” жорстокість австрійців та
поляків, новий виток у розвитку любовної
лінії, зустріч і прощання Зварича з Наталкою
Керницькою; “У зворах Бескиду” – тяжкі
вояцькі будні, жорстокі реалії воєнних дій у
Карпатах.
Найбільше приваблюють у цій трилогії
авторова щирість, достовірність зображуваного, досить динамічний розвиток подій,
жвавість діалогів, ненав’язливий, легкий,
делікатний гумор. У трилогії – реалії тогочасної політичної ситуації, яка була предметом
обговорення по селах і містечках: як довго
буде війна; Австрія піде на Сербію; Сербії
допомагатиме Росія і відбере території від
Австрії; Франція буде спільником Росії, а
Німеччина – Австрії... Прогнози збувалися,
війна ставала світовою. Подібні міркування
Р. Купчинський вмонтовує у діалоги, репліки
персонажів, а голої публіцистичності уникає.
Проте концепцію свою витримує чітко.
Закладені в трилогії ідеї живуть у її структурі
активно. Це, насамперед, ідея української
державності, соборності України. Важливими
є епізоди, і особливо заключний, де зображено взаємне “пізнавання” спільності українців Сходу і Заходу, військових “противників”.
У фіналі третьої частини стрільці приготували Святу вечерю на Різдво і запросили
полонених – козаків з Кубані, українців,
нащадків, як самі вони говорять, запорізьких
козаків. Лід між українцями, що їх штучно
порізнили поневолювачі, розтопили спільний
святковий обряд, рідні колядки та пісні. Один
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iз стрільців задумливо говорить: “(...) може, й
так, на око, не помічаєте, що ми один народ,
але пісня вам про це каже”. Епізод завершує
лаконічне авторське: “Чорні козацькі кожухи
поруч сірих стрілецьких плащів. Чи довго іще
ждати на те, щоб ішли вони поруч себе... без
багнетів на крісах?!” [6, ІІІ, 12].
Думка про те, що січові стрільці освідомлювали підросійських, українців, наявна в
усіх частинах трилогії. Тим-то й були вони
небезпечні для стражів обох імперій –
російської та австрійської. Дух справжньої
інтелігентності домінує у повістях. Серед
персонажів автор не виділяє “фахових” інтелігентів (ні музикантів, ні інженерів, ні
вчителів), та взаємини поміж стрільцями, їхня
гуманність (згадаймо, як врятували од
шибениці діда Федорія, або як підібрали
хлопчика-сироту з малим песиком, що скавулів), манера говорити, гумор, лексика,
навіть суперечки – все те дихає таки інтелігентністю. Тон тут задає, безперечно, головний герой, студент університету Петро Зварич.
У введенні стрілецької теми в літературу
Р. Купчинський не був, звичайно, єдиний.
Приблизно в один із “Заметіллю” час з’явилися повісті “Перші стежі” О. Бабія, “Чета
крилатих”
Ю. Шкрумеляка,
“Перемога”
В. Лопушинського – та ін. У кожного свій
ракурс зображення, кожен додає свої штрихи
до відтворення цієї трагічно-героїчної
сторінки української історії.
Січові стрільці є персонажами й деяких
оповідань Р. Купчинського із збірки “Мисливські оповідання”. У ній дев’ять творів. І
хоч “Кінцеве слово” після них написане було
головою мисливського товариства “Тур” у
Львові Теодором Рожанковським саме як
схвалення та заохочення до мисливської
тематики в художній літературі, оповідання ті
є “мисливськими” лише до певної міри. У них
простежується дуже виразно національновиховна ідея, порушено болючі мовні
питання. Ось у першому оповіданні, “На
степах”, дія відбувається на Херсонщині у
часи гетьмана Скоропадського. Сотня УСС
проходить вишкіл неподалік Єлисаветграду.
Поручник Микола Жалинський квартирує в
одного з “російськомовних українців”
Теофіля Миколайовича Кущенка і принципово “не розуміє” звернені до нього слова,
адже знає, що господар – таки українець:
“якщо ви русский українець, то я з вами
інакше не буду говорити (а лише поукраїнськи” [3; 5]. Мовно-національна проб-

лема є центральною в оповіданні. Вона
домінує у діалогах за всіх ситуацій – під час
полювання, вечірки тощо. Її гостро обговорюють поляки, котрі віддавна живуть на
Херсонщині, деякі й народилися там і Польщі
ніколи не бачили, але називають Львів
“польським містом” (та й не лише Львів) і
завзято полемізують з головним героєм.
Поручник Жалинський за всіх обставин
тримається з гідністю і за будь-якої нагоди
прагне освідомлювати людей, ставати в
оборону права розвитку української мови.
Ось діалог поміж ним та організатором
полювання, директором цукроварень Винокуровим. Цей великорос виявляє демократизм
(принаймні, на словах): “ – (...) Але раз я живу
на Україні, так я українець.
– Державно так, але Теофіль Миколайович з походження українець!
– Да. Теофіль Миколайович “настоящий
хахол”.
– В такому разі скажіть, чи маю я право
вимагати, щоб зі мною говорив нашою
мовою?” [3; 5]. Винокуров усміхнувся, хвилину цікаво дивився на Жалинського, мов би
його перший раз побачив, а врешті звернув
погляд на Теофіля Миколайовича. “ – Так,
приятелю, пан поручник має рацію. Коли
вдержиться українська держава – мої внуки
так будуть казати, як він” [3; 12].
Діалоги у цьому оповіданні варті особливої уваги, бо й функція їхня особлива:
ідейний сенс закладено саме у них. Є тут
діалоги жартівливі, коли Винокуров називає
Теофіля Миколайовича “шкідником” – “хахол
з хахлів”, а Росію в Україні насаджує [3; 21].
Є діалоги гостро полемічні, коли нащадок
польського повстанця, похованого в саду (на
камінь-надгробок з датою “1863 рік” випадково натрапив Жалинський – (“Скаменіле з
болю польське серце”, – подумав він), нащадок – уже обрусілий поляк Порудський
“Міша” – завзято “штокає”:
“ – Што, што? Ізвєнітє, не панімаю.
– Кажу, що хто в Україні не розуміє поукраїнськи, той повинен піти на курси...“
[3; 23].
Жалинський відзначає про себе: “Дід
повстанець, а внук уже Міша. Навіть поляки
складають данину московському Молохові.
Не тільки українці” [3; 40]. Одна з польок
(автор виділяє портретну деталь – “з довгим
носом”) пихато заявляє: “Українська мова
добра до пісні, але не до інтелігентної
розмови... Так десь – до кухні, до стайні...”
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[3; 41]. А перед тим у застільній розмові
“представник української влади, гетьманський староста Єлисаветського повіту“ Верещагін не приховує своїх антиукраїнських
позицій, говорить про “єдину неділиму”, ще й
звинувачує Винокурова у “мазепинстві”: “Ви
забуваєте, що на Дону збирається наша
русска армія, що мати Росія жде від нас усіх
визволення з большевицького ярма...” [3; 33].
Діалоги подаються повсякчас у супроводі
внутрішніх монологів головного героя. І те
монологічне мовлення є коментарем до
почутого: “...невже ж оці всі москалі і “русскі
українці” стали добрими громадянами української держави?! Невже ж можна на них
рахувати, коли червона, а передусім біла
Москва витягне кігті на Україну?!” [3; 33]. На
найменшу репліку-підтримку Винокурова
(коли той висловився: “Я ж казав, що я
русский, але я рівночасно є громадянином
України, то й маю супроти неї зобов’язання»
з боку Жалинського (“Славно, Іване Івановичу!”) великодержавник Верещагін погрожує йому: “Ви австрійський офіцер... вам
заборонено політикувати” [3; 34]. На те
Жалинський відповідає, що він – Український
січовий стрілець, і пропонує адресу
“коменданта” групи: “Архикнязь Вільгельм
Габс, якого в нас зовуть Василем Вишиваним,
мешкає коло Єлисаветграду”. Як бачимо,
діалоги не лише ідейно загострені, але й
несуть значну інформацію про події, про
історичних осіб, політичні орієнтації тощо. Є,
нарешті, й діалоги, у яких Теофіль Миколайович Кущенко, цей “русский українець”,
виявляє своє прозріння й почуття вини.
Реакція його емоційна, бурхлива: “(...) Не цю
ляшку довгоносу бити, а мене, а таких, як я.
От що вам скажу! Так ми говорили, так вони
навчилися (...) Але їй-богу, тепер хто скаже
таке – морду поб’ю!” [3; 43]. І далі: “Ми
винні, пеські сини. Ми. “Мова пастухов и
свинопасов...” [3; 44].
Візники, джури теж обговорюють політичні питання. Жалинський випадково почув
і резюмує: “Цікаві три пункти... Земельна
реформа, стала валюта і добра армія” [3; 51].
Оповідання, отже, насичене матеріалом, живим та актуальним і сьогодні, питання мови
змикаються у ньому з питаннями української
державності, суверенітету.
Ось такі “мисливські” замальовки. Є у
збірці й дуже милі образки, тонко виписані
психологічні новели, як, скажімо, “Чигун”,
“Токи”, “Княжі лови”, чи ескізи “Восьмеро на
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одного”, “Завіяні”. У дев’яти “мисливських”
оповіданнях описано декілька не пов’язаних
між собою ситуацій. Автор вдається до різних
композиційних прийомів, жанрових форм.
Скрізь відчувається вправна рука, скрізь
прозирає і тонкий психолог, і цікавий
пейзажист з незатертими, свіжими тропами
(вітер у нього трохи “поскаче коло тебе...
наспіває тобі в вухо якусь забуту мелодію і
знов несеться в замріяну даль. Ні сліду з
нього, хіба лишить тобі на рукаві срібну
нитку...”, а сонце, “як золота зіниця в синьому
оці”, і ворони, хоч і “сваряться”, але трохи, і
сніг “усміхається”). Купчинський і лагідноінтелігентний, і гострий, безкомпромісний.
Які б сюжети не пропонував читачеві, завжди
знаходив можливість нагадати про національну гідність, про етику й мораль.
Болісні роздуми про дивовижно нещасливу історичну долю свого народу, про
особливості національної вдачі українців
Р. Купчинський втілював у ще одному
оригінальному жанрі – лаконічних, майже
афористичних мініатюрах, часто притчевого
характеру. У збірці “Невиспівані пісні” було
вміщено 86 таких своєрідних афоризмів,
об’єднаних дуже точним заголовком –
“Терпкі думки”. У них письменник часом аж
безжальний. Перша з тих “терпких” думок,
називається “Мій народ”: “Ти не явір, не дуб,
не калина, Ти не граб, не береза-журба, Не
лоза, не колюча тернина, А зав’яла безсмертна верба” [5; 86. Далі цит: – с. 86−92].
Крім першої, “терпкі думки” викладені у
прозовій формі. У них різноманітна “проблематика”, але є об’єднувальний стрижень –
дошукування причин того, чому Україна не
має державності, чому “ми є народом
проґавлених нагод” (“Невикористані нагоди”). Гіркота перехлюпує часом через край,
переходить у саркастичні ноти: “Треба
геніяльного народу, щоб на протязі 600 років
не дав собі накинути самостійності” (“Наша
геніальність”). Чи: “Ми здібний народ і тому
в більшості випадків імпровізуємо промови,
імпрези і ... державу” (“Імпровізатори”).
Порівнюючи
політику
щодо
України
царського та більшовицького режимів автор
подає екскурси у дальшу й ближчу історію,
ставить гострі політичні питання робить
логічно-образні висновки: “Царський режим
був господарський – він щороку стинав
парості з української верби. Большевицький
вспекулював інакше; він підтинав вербу при
корені, а парості (літературу, малярство,
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театр, музику і т.д.) лишав на дереві. В
першім випадку щороку відростали нові
паростки, але стовбур був здоровий; в другім
– паростки розросталися, але листя жовкло,
бо всихала ціла верба” (“Ще про вербу”).
“Царська Росія толерувала вживання української мови про будень, большевицька тільки
про неділю” (“Будень і неділя”). “Коли б
наша земля несла яйця, то українці давно
висиділи
б
Україну
на
засіданнях”
(“Засідання”).
Думки вбрано у справді афористичну й
глибоко асоціативну форму. Чимало “терпких
думок” – міркування про деякі характерні
риси психіки українця, котрий часто не мав
“міри в оці”. Малі речі бачить дуже великими
і навпаки (“Міра в оці”), чи дає шану блазням
(“Блазні”), чи здебільшого думає “серцем”, а
думати треба “розумом” – “перша засада
народу, що хоче бути самостійним”
(“Думання”). Українці, пише Р. Купчинський,
мають мало добрих політиків, бо “страшенно
терпеливо зносять фізичні болі, а дуже
невитримані на болі моральні. Тому в нас так
багато мучеників і героїв, а так мало
політиків” (“Терпеливість”). Пише і про таку
рису, як “уміння утруднювати собі взаємне
життя” (“Дивна риса”). Картає своїх земляків
за нестійкість у ситуаціях, коли виявляються
“герої” і “зрадники”: “Не знаю, чи є другий
такий народ на світі, який мав би стільки
героїв і стільки зрадників, як їх мають
українці” (“Плюс і мінус”). Зачіпає вічні
морально-етичні, громадські питання: “В нас
є три роди людей: І. Ті, що роблять свинства.
2. Ті, що потурають тим свинствам. 3. Ті, що
бояться виступити проти свинств. Одиниці,
що виступають проти свинств, мусять скорше
чи пізніше зійти на пси, або перейти в
котрийсь із трьох таборів” (“Три роди
людей”). А перешкодою до успіху “серед
нашої суспільності є дві речі: фаховість і
характер” (“Перешкода”). Є тут і про вміння
“дурити своїх, замість чужих” (“Штука
дурення”), і про те, що “українці не знають
середини” (“Золото, про яке не знають”), і
про багато інших речей. Ті 86 мініатюр
розташовано у такій послідовності, що читач
постійно
відчуває
інтонаційно-емоційні
перепади. Біль, гіркота, іронія, сарказм ніби
перебігають за “човниковим принципом”
(туди-сюди), “Терпкі думки” Р. Купчинського
свідчать
про
такі
властивості
його
художнього мислення, як сконденсованість

думки, точність вислову, про тонку Іронічність, якусь особливу інтелігентність.
Р. Купчинський збагатив нашу літературу
новими мотивами, свіжою образністю. Був
він патріотом безкомпромісним і послідовним.
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Регіональні етнографічні відмінності в

Мирослав Дністрянський

Україні: чинники формування та тенденції
трансформації
Внутрішні етногеографічні відмінності в
межах держав здебільшого мають закономірний
характер, зумовлений низкою чинників (мозаїчність територіальної структури етносів,
міграції населення, складність міжетнічного
розселення, суб’єктивні моменти формування
державної території і державних кордонів).
Причому всі зазначені чинники є взаємопов’язаними, а їхня сукупна дія зумовлює
формування своєрідних етногеографічних районів. Слід додати, що помітна етногеографічна
диференціація характерна не лише для поліетнічних, а й для більшості переважно моноетнічних і особливо молодих, ще недостатньо
консолідованих, національних держав, у т. ч. й
для України. Так, в Україні, попри помітний
вплив багатьох чинників, все ж основним, який
визначив районні етногеографічні відмінності, є
історико-географічний чинник, тобто особливості розвитку українських земель у складі
різних держав. Водночас виявлення районних
відмінностей – значною мірою суб’єктивний
процес, який визначається метою, завданням та
методичними підходами дослідника, що, своєю
чергою, зумовлює необов’язкову тотожність
схем районування, зокрема, й плюралізм моделей етногеогра-фічного районування.
Так, Б. Заставецький, ураховуючи передусім
питому вагу державоформувальної нації та
етнонаціональну мозаїчність областей, виділив в
Україні такі етногеографічні регіони: Карпатський (Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська
і Чернівецька), Північно-Західний (Волинська,
Рівненська), Подільський (Вінницька, Тернопільська, Хмельницька), Північно-Центральний
(Київська, Житомирська, Черкаська, Полтавська,
Кіровоградська), Східний (Донецька, Луганська
та Харківська), Північно-Східний (Сумська,
Чернігівська), Південний (Дніпропетровська,
Запорізька, Миколаївська, Одеська, Херсонська
області та АР Крим). Карпатський регіон за цією
схемою поділено на три підрегіони: Закарпатський (Закарпатська область), Прикарпатський (Львівська та Івано-Франківська області) і
Північно-Буковинський (Чернівецька область)
[2, с. 190]. Запропонована модель досить повно
відображає регіональні відмінності етнонаціонального складу населення України. Водночас в
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межах геоетнополітичного аналізу під час
етногеографічного районування є потреба спиратися не лише безпосередньо на етногеографічні реалії (частка етнічних українців і етнічних
меншин, етнічна мозаїчність регіонів), але й
ураховувати ті етнонаціональні особливості,
які є відображенням політико-географічних
процесів і мають геополітичне значення (мовна
структура населення, ступінь асиміляції етнонаціональних груп, особливості їхньої політичної активності, а також ступінь їхньої інтегрованості в українське культурно-політичне середовище). Зокрема, М.В. Багров у геополітичному
аналізі місця Криму в територіально-політичній
системі України робить акцент на етнолінгвістичний аспект регіоналізації, виділяючи на
основі різких згинів графіка Парето-розподілу
три групи областей з приблизно однаковою
часткою українців, які вважають рідною українську мову: “базова Україна” (14 областей, понад
95% українців визнає рідною мову своєї
національності), “перехідна зона” (8 областей і
м. Київ, від 75 до 95% українців вважає рідною
мову своєї національності) й “етнопериферія”
(дві області і АР Крим, від 50 до 65% українців
вважає рідною мову своєї національності) [1,
с. 103]. Однак такий підхід фіксує лише деякі
загальні відмінності, а виділені групи областей
відзначаються значною внутрішньою диференціацією, тому його треба доповнити аналізом
низки інших чинників, ураховуючи, наприклад,
етнодемографічні співвідношення, геоетнополітичне положення й особливості заселення, а
також питому вагу, розселення та мовні ознаки
етнонаціональних меншин.
Отже, на основі аналізу ширшої сукупності
етнодемографічних та етносоціальних показників (частка етнічних українців і етнічних меншин, етнічна мозаїчність регіонів, структура
населення за рідною мовою, ступінь асиміляції
етнонаціональних груп, а також ступінь їхньої
інтегрованості в українське культурно-політичне
середовище) ми виділяємо як окремі етногеографічні райони такі групи областей: 1) Закарпатська і Чернівецька області; 2) ВолинськоГалицький район (Волинська, Рівненська, ІваноФранківська, Львівська і Тернопільська області);
3) Центральний район (Вінницька, Житомирсь-
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ка, Київська, Кіровоградська, Полтавська,
Сумська, Хмельницька, Черкаська і Чернігівська
області); 4) Донецький район (Донецька і
Луганська області); 5) Одеський район (Одеська
область); 6) Центрально-Причорноморський район
(Миколаївська і Херсонська області); 7) Дніпровсько-Харківський район (Дніпропетровська,
Запорізька, Харківська області); 8) Кримський
район (АР Крим) (див. рисунок). Необхідно
підкреслити, що ці райони виділено на підставі
однорідності етносоціальних показників та з
урахуванням особливостей заселення території
(а вона, своєю чергою впливає на компактність
розселення етнонаціональних меншин) і географічного положення, і їх не можна розглядати як
цілісні вузлові райони. З огляду на це, вони не
можуть бути суб’єктами територіальнополітичних взаємин, а сам підхід є різновидом
галузевого етногеографічного районування,
тобто суб’єктивною (за метою, принципами)
моделлю районування, що спирається на
об’єктивні етногеографічні відмінності.
У межах більшості виділених районів для
адміністративних областей хоча і характерна
наближеність етнодемографічних та етносоціальних параметрів, є й окремі відхилення. Це
стосується, зокрема, Центрального району, де
вирізняється дещо відмінними рисами Сумська
область. Так, якщо у всіх областях цього району
частка українців є більшою за 90%, то у
Сумській області вона становить 88,8%. Дещо
вищою тут є частка українців з рідною російською мовою. Але все ж ці відхилення не є якісно
відмінними і водночас на порядок меншими
порівняно з показниками сусідньої Харківської
області. І більшість етнодемографічних характеристик пов’язують Сумську область з Чернігівською й Полтавською областями та Центральним районом загалом. Так само у межах
Дніпровсько-Харківського
етногеографічного
району, за середніми значеннями питомої ваги
українців та росіян, частки населення з рідною
російською мовою, а також іншими показниками, Дніпропетровська область помітно відрізняється від Запорізької та Харківської. Водночас
ці області об’єднують в один регіон, окрім

сучасних етногеографічних засад, деякі подібні
моменти заселення та освоєння, зокрема, великий вплив процесів індустріалізації та урбанізації та суттєві відмінності від інших регіонів.
У цій моделі враховано цілісність адміністративних регіонів вищого рівня, хоча вона, з
огляду на помітні внутрішньообласні відмінності, є до певної міри завеликим узагальненням,
не зовсім відповідаючи потребам середньомасштабного
етногеографічного
районування.
Однак з урахуванням того, що області є до
певної міри цілісними регіонами з єдиною
системою регіональної політики в інформаційній, освітній, культурній та інших сферах (це
передовсім пов’язано з культурно-організаційною роллю обласного центру), усю територію
кожної області було включено до одного
етногеографічного району. Зокрема, ці застереження стосуються Одеського району, в межах
якого етнічно поліареальний характер має
переважно лише південнобессарабська частина,
водночас у східних районах етнічні українці
становлять більшість, а населення етнічних
меншин розселене переважно дисперсно.
Окреслені етногеографічні райони України
суттєво відрізняються розмірами, географічним
положенням, етнонаціональною структурою та
проблематикою міжетнічних взаємин. Так, хоча
Чернівецька і Закарпатська області й не утворюють суцільного регіону, проте їх об’єднують
подібні риси геополітичного розміщення,
історико-географічних передумов, деякі особливості етнонаціональної структури населення та
громадсько-політичної активності етнічних груп.
Етнічно українське населення становить понад
75%, а індекс кількісного переважання українців
над найбільшою етнонаціональною групою є за
областями приблизно однаковим (6,7 – у Закарпатській області і 6,0 – у Чернівецькій). Етнічні
меншини розселені значною мірою компактно,
причому безпосередньо у прикордонній, переважно сільській, місцевості (насамперед Берегівський район Закарпатської області, Герцаївський та Новоселицький райони Чернівецької
області).
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Рис. Етногеографічне районування України
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Як для української етнічної нації, так і для
більшості етнічних меншин, характерним є
високий ступінь етнічної самосвідомості і,
відповідно, низьким є ступінь мовної асиміляції. Так, у Закарпатській області 99,2%
українців, 97,1% угорців, 99,0% румунів,
91,7% росіян вважають рідною мову своєї
національності. І лише більше половини
словаків, ромів (циган), білорусів та євреїв
визнають рідними мови не своєї національності. Так само у межах Чернівецької області
понад 98% українців та понад 91% румунів,
молдаван і росіян вважають рідними свої
національні мови. Однією з етнополітичних
проблем цих областей є низький ступінь володіння українською мовою неслов’янськими
національними меншинами. Для прикладу, у
Закарпатській області лише 45,5% етнічних
угорців і 24,2% етнічних румунів зазначили під
час перепису 2001 року, що вільно володіють
українською мовою.
Волинсько-Галицький район, який охоплює п’ять областей (Волинську, ІваноФранківську, Львівську, Рівненську, Тернопільську),
має
загалом
моноетнічний
характер, вирізняючись високою часткою
етнічних українців (понад 95%), малою
часткою етнічних росіян (менше 5%) та
російськомовного населення (менше 4%).
Індекс кількісного переважання українців над
найбільшою етнічною меншиною є у цій
частині України найвищим і коливається від
близько 27 у Львівській області до понад 78 –
у Тернопільській. Етнічні росіяни розселені
переважно у великих та середніх містах –
адміністративних, промислових та рекреаційних центрах. Частка міського населення
серед них становить понад 80%. В обласних
центрах району питома вага етнічних росіян
становить від 3% (у Тернополі) до 8,9% (у
Львові). Досить добре адаптовані тут росіяни
до українського культурного середовища. Від
12 до 20% з них вважає рідною українську
мову, і водночас серед тих, хто вважає рідною
мову своєї національності, порівняно з
іншими районами, високим є ступінь вільного
володіння українською мовою. Водночас,
частка росіян, які безпосередньо народилися
у Волинсько-Галицькому районі, є невеликою
(менше 2% від усього населення, народженого у цьому районі), що є одним з чинників
зниження компліментарності етнічних росіян
та етнічної більшості. У післявоєнний період
тут різко зменшилася чисельність та питома
вага західнослов’янських етнічних меншин

(поляків, словаків, чехів), які порівняно з
іншими меншинами, більш відкриті до
сприйняття української мови та культури.
Високий ступінь самосвідомості українського
населення стимулював і підвищену громадську активність етнонаціональних меншин,
що позначилося на створенні широкої мережі
етнонаціональних товариств.
В основі території Центрального району,
як і Волинсько-Галицького, – первинний
ареал українського розселення та націотворення, що значною мірою визначає його
переважно моноетнічний характер: частка
українців тут коливається від понад 85%
(лише Сумська область) до близько 95%
(Вінницька), а індекс їхнього кількісного
переважання – від близько 10 у Сумській
області до 26,4 – у Хмельницькій, що дещо
нижче, ніж у Волинсько-Галицькому районі.
У сільській місцевості питома вага етнічних
українців – понад 95%. Частка українців з
рідною російською мовою є трохи більшою,
ніж у Волинсько-Галицькому районі, і
коливається на правобережній частині від 1
до 4%, а на лівобережній доходить до 7,6%.
Але загалом частка україномовного населення лише трохи менша від частки українців і,
що має особливо вагоме індикативне значення як для визначення меж самого району,
так і для оцінення цілісності українського
культурного середовища, в усіх областях
Центрального району частка українців з
рідною російською мовою є меншою від
частки росіян з рідною українською мовою.
Виняток становлять лише м. Київ та деякі
промислові міста (Кременчук, Шостка).
Загалом при наближеності значень більшості
показників зберігається певна диференціація
між лівобережними і правобережними
частинами району. На відміну від ВолинськоГалицького району, в межах Центрального
району більш помітними є і внутрішньообласні відмінності: частка українців в
обласних центрах з рідною російською мовою
є помітно вищою, ніж у сільській місцевості
чи навіть у середовищі малих і середніх міст,
а україномовне середовище обласних центрів
і м. Києва є значно вужчим від питомої ваги
населення з рідною українською мовою.
Наприклад, частка українців з рідною
російською мовою у м. Вінниці становить
4,9%, тоді коли у середньому по області –
1,2%, у м. Житомирі й у Житомирській
області загалом – відповідно, 7,1% та 2,2%, а
у Кіровограді та Кіровоградській області
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загалом – 9,3% і 3,3%. Етнонаціональні меншини (євреї, росіяни) у Центральному районі
здебільшого розселені дисперсно у великих
адміністративних та промислових центрах.
Виняток становить Путильський район Сумської області, де незначну кількісну перевагу
(51,6% росіян і 47,4% українців) мають
етнічні росіяни. Є невеликі ареали компактного розселення поляків (у Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій областях),
білорусів (у Чернігівській області), молдаван
(у Вінницькій, Кіровоградській областях).
Дніпровсько-Харківський
етногеографічний район є цілком у межах
української етнічної території, але був
заселений українцями дещо пізніше, ніж
Центральний. Свій відбиток наклало тут й
економічне освоєння, адже високий рівень
індустріального розвитку, значні земельні
ресурси постійно стимулювали імміграцію
неукраїнського населення, особливо до великих міст, адміністративних і промислових
центрів. Так, за даними перепису 2001 року,
9,6% населення Дніпропетровської області
народилося на території Росії. Отже, на
сьогодні у межах цього етногеографічного
району частка українців серед усього
населення коливається від 70 до 80%, сільського – від 77% у Запорізькій області до
90,4% – у Дніпропетровській. За міжпереписний період частка етнічних українців тут
зросла на 7,8%, що значно вище від
середньоукраїнських значень динаміки питомої ваги етнічно українського населення. А у
місті Харкові, зокрема, – на 10,6%. У районі
зосереджено 22% усіх етнічних росіян України, їхня частка коливається від 17,6% у
Дніпропетровській області до 25,6% у
Харківській.
Індекс кількісного переважання етнічних
українців коливається від майже 3 у Запорізькій і Харківській областях до 4,5 – у
Дніпропетровській області. Частка українців,
що вважає рідною мову своєї національності,
становить у середньому понад 70%. Водночас
тут помітніша диференціація у мовній
асиміляції українців між сільським та міським
населенням. Так, у Харківській області лише
66,7% міського українського населення
вважає рідною мову своєї національності, а у
м. Харкові – лише 50,4%. Водначас, у сільській місцевості українська мова функціонує
досить широко. І вважає її рідною у
Харківській області 91,8% сільських українців, хоча за міжпереписний період у цій
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області спостерігали зростання мовної русифікації етнічно українського населення. Але
зростала і частка росіян з рідною українською
мовою. Загалом по району їхня питома вага
(4–6%) є вищою, ніж у середньому по Україні.
А сумарно частка населення (і українці, і
росіяни, й інші етнічні групи), рідною мовою
якого є українська, становить від 50% (у Запорізькій області) до 67% (у Дніпропетровській
області). Як бачимо, ступінь русифікації українців є тут значно нижчим, ніж у сусідньому,
Донецькому, районі, а українізації росіян –
відповідно, вищим.
У двох областях (Миколаївській та Херсонській) південного, Центрально-Причорноморського етногеографічного району, який
тривалий час перебував у сфері українських
культурно-політичних впливів, а у кінці
ХVІІІ – на поч. ХІХ ст. остаточно став складовою української етнічної території, питома
вага українців за переписом 2001 року є
приблизно однаковою і становить 82%. Так
само однаковою за областями є і частка
росіян (14,1%) та індекс кількісного переважання українців – 5,8. Сільське населення має
тут, як і загалом по Україні, більш моноетнічний характер: за наявності вкраплень
поселень чи окремих громад етнонаціональних меншин (молдаван, болгар, росіян)
понад 88% всього населення – етнічні
українці. У Миколаївській області найбільше
проживає представників етнонаціональних
меншин у Братському, Жовтневому, Казанківському, Очаківському районах, а у Херсонській області – у Генічеському, Нижньосірогозькому, Скадовському. Серед міського
населення частка росіян у середньому досягає
18%. Лише трохи більшою є їхня питома вага
в обласних центрах та у містах Нова Каховка,
Южноукраїнськ. Поряд з етнодемографічними параметрами якісно відмінною характеристикою Центрально-Причорноморського району є більша питома вага українців з
рідною російською мовою, ніж росіян з
рідною українською, що є відображенням
глибшої мовної асиміляції українців південної частини України. Більшою у цьому
аспекті є і диференціація між сільським і
міським населенням. Так, якщо понад 95%
українського сільського населення Миколаївської області вважали рідною мову своєї
національності, то в обласному центрі,
Миколаєві, ця частка становила лише 56%.
Східний, Донецький, район також майже
повністю розміщений у межах української
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етнічної території, але з огляду на пізніше
масове заселення, значний вплив міграції та
асиміляції етнічно українського населення у
процесі економічного освоєння має сьогодні
двоетнічний, українсько-російський характер.
У районі проживає 34% усіх росіян України,
причому понад 11% усього населення
народилося на території Росії. Частка етнічних українців у населенні загалом становить
більше 57%, у сільському – близько 73%.
Відповідно, частка росіян у всьому населенні
– понад 38%, у сільському населенні – понад
20%. Індекс кількісного переважання етнічно
українського населення досягає лише 1,5.
Абсолютну більшість етнічні росіяни мають
лише в двох адміністративних районах
сільської місцевості – Краснодонському
(51,7%) та Станично-Луганському (61,1%). З
інших етнічних меншин своєю часткою (1,6%
населення Донецької області) і громадською
активністю виділяються греки. Населення з
рідною українською мовою за переписом
2001 року становить меншість – лише
близько 27%. Його питома вага за міжпереписний період зменшилася на майже 5%,
тобто саме у цьому районі найбільше
виявилась невідповідність тенденцій динаміки етнонаціональних спільнот і груп та
лінгвістичних груп, з огляду насамперед на
більші обсяги зміни етнічної самоідентифікації і водночас стабільність мовної самоідентифікації. Характерною рисою регіону є
також глибока криза української етнічності,
особливо у центрі та на півдні, а також
русифікація представників малих етнічних
груп. Водночас висока частка міжетнічних
шлюбів, поряд з іншими чинниками, зумовила до певної міри нівеляцію етнонаціональної самосвідомості і відносно більше
поширення регіональної ідентичності. Упродовж 90-х років Донецький район став
епіцентром імміграції із сусідніх, нестабільних, районів Росії, Північного і Південного
Кавказу, що ускладнює тут соціальнополітичні і культурні взаємини.
Виділення Одеської області в окремий
етногеографічний район пояснюється низкою
об’єктивних причин і насамперед тим, що це
регіон з найвищою в Україні етнічною мозаїчністю, яка має не лише дисперснозмішаний, а значною мірою поліареальний
характер. Це стосується передусім південнобессарабської
частини,
етнонаціональна
структура якої сформувалася у процесі
кількох хвиль переселень українців та

населення етнонаціональних меншин, що відбувалися як унаслідок об’єктивних процесів
заселення, так і внаслідок цілеспрямованої
політики російського уряду впродовж ХVІІІ–
ХІХ ст. Чинник розселення і культурної
присутності етнонаціональних меншин, як в
історичному, так і в сучасному аспектах, має
також вагоме значення і для Одеської
агломерації, і для північної частини області.
Незважаючи на абсолютну більшість українського населення за переписом 2001 року
(62,8%), у мовній структурі регіону населення
з рідною українською мовою становить лише
відносну більшість (менше 50%, але це
більше за питому вагу населення з рідною
російською мовою). Кількість етнічно українського населення є лише втричі вищою, ніж
кількість населення найбільшої етнонаціональної групи (росіян), що помітно менше,
ніж у сусідніх регіонах. Співвідношення
питомої ваги етнічних українців та етнонаціональних меншин у сільському та
міському населенні є приблизно однаковим. З
семи міст обласного підпорядкування українці становлять більшість у шести (Одесі,
Білгороді-Дністровському, Іллічівську, Котовську, Теплодарі, Южному). І лише в
Ізмаїлі відносну більшість (43,7%) становлять
етнічні росіяни. Водночас у п’яти адміністративних районах з 26 абсолютну чи відносну
більшість становлять етнічні групи: болгари
абсолютну більшість у Болградському районі
(60,8%) та відносну більшість в Арцизькому
(39,0%), Тарутинському (37,5%) і Татарбунарському (37,5%) районах, молдавани
відносну більшість у Ренійському районі
(49,05). Найбільш поліетнічним є Ізмаїльський
район: 28,9% українців, 27,6% молдаван, 25,7%
болгар, 16,2% росіян, 0,4% гагаузів і 0,3% ромів
(циган). Поза межами Південної Бессарабії у
всіх адміністративних районах абсолютну більшість мають етнічні українці, хоча у двох
північних районах, Ананьївському та Котовському, порівняно значною (від 18 до 26%) є
частка молдаван. За міжпереписний період
питома вага українців у межах Одеської області
зростала вищими темпами (на 7,6%), ніж у
середньому по Україні. Збільшилася на 5,1% й
кількість населення з рідною українською
мовою. Однак рівень володіння українською
мовою в середовищі етнічних меншин дуже
низький (донедавна її фактично не вивчали у
місцевих школах).
Найскладніша ситуація зберігається у
Кримському регіоні. З огляду на складні
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процеси заселення та втручання державного
чинника в етнодемографічну ситуацію, починаючи ще з кінця ХVIII ст. (організовані
переселення, депортації корінного населення), цей регіон сьогодні все більше набуває
поліетнічного характеру, але не поліареального, який формується більш природними
процесами заселення, а етнічно змішаного,
маючи, таким чином, окремі риси регіонів
колонізаційного (переселенського) типу. Так,
за даними перепису 2001 року, менше половини населення Криму (49,1%) народилося на
території півострова, а ще 16,1% – в інших
регіонах України. Водночас 18,8% громадян
народилося на території Російської Федерації
і 8,1% – на території Узбекистану. Порівняно
із загальноукраїнськими співвідношеннями
регіон виділяється абсолютною більшістю
етнічно російського і російськомовного населення. Однак за міжпереписний період
абсолютна кількість росіян істотно зменшилася: загалом на 11,6%, у міському
населенні – на 10,9%, а у сільському – на
13,3%. Внаслідок вищих темпів зменшення
людності, а також з огляду на різке
збільшення кількості кримських татар,
знизилася і питома вага етнічно російського
населення на півострові: у всьому населенні
на 7,3% (з 65,6 до 58,3%), у міському
населенні – на 5,2% (з 71,1 до 65,9%), у
сільському – на 9,9% (з 55,7% до 45,8%).
Водночас, не враховуючи росіян, суттєво
інших етнічних меншин зросла у всьому
населенні на 9,7%, у міському населенні – на
5,5%, у сільському – аж на 16,4%. Зокрема, як
уже зазначалося, кількість кримських татар
зросла у 6,3, вірмен – у 3,6, узбеків – у 4,6
раза. Також на 16% зросла кількість татар, на
73% – азербайджанців, на 23% – корейців, на
12% – греків, на 16% – німців, на 21% –
грузинів. Зменшилася також і абсолютна
кількість етнічних українців: на 9,5% загалом
і на 5,1% у міському та аж на 14,9% у
сільському населенні. Це зумовило (на тлі
повернення депортованого населення) і
зниження питомої ваги етнічних українців на
2,4% в усьому населенні і на 0,3% у міському
та 6,5% у сільському населенні. З міст
республіканського підпорядкування АР Крим
найвищою була частка українців (понад 25%)
за переписом 2001 року у Красноперекопську
(40,9%), Арм’янську (36,2%), Ялті (27,6%),
Джанкої (25,9%), найменшою (менше 20%) –
у Керчі (15,4%), Судаку (17,6%), Феодосії
(18,8%). У центральних містах півострова
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частка етнічно українського населення також
була дещо нижчою від середньорегіональних
значень: у Сімферополі – 21,3%, у Севастополі – 22,4% (порівняно з переписом 1989
року зросла на 1,8%).
Негативним чинником у перебізі етнополітичних процесів є також значний рівень
асиміляції та акультурації етнічно українського населення, що перешкоджає йому
виконувати культурно-інтеграційні та державно-консолідуючі функції. Так, частка
українців з рідною російською мовою є тут
найвищою в Україні – 59,5% (у міському
населенні – 65,3%, у сільському – 51,7%), а
частка росіян з рідною українською –
найменшою (0,2%). Ще більшим є рівень
мовної русифікації українців у центральних
містах: у Сімферополі – 70,8%, Севастополі –
70,1%. І лише в північних районах (Красноперекопському, Первомайському, Роздольненському) частка українців з рідною українською мовою є вищою за 50%. Негативними є
і тенденції розвитку етнолінгвістичної ситуації, адже за міжпереписний період питома
вага етнічно українського населення, що
вважає рідною українську мову, зменшилася
аж на 12,2% (з 52,6% до 40,4%), а питома вага
всього населення, яке вважає рідною
українську мову, – на 3,7% (з 13,7 до 10,0%).
Найнижчим в Україні є також і рівень
володіння українською мовою в середовищі
етнонаціональних меншин, а це створює
додаткові культурні та інформаційно-комунікаційні бар’єри на шляху їхньої інтеграції в
українське суспільство.
Окреслена модель етногеографічного
районування України має передусім пізнавальне значення. Але оскільки для кожного з
цих районів характерним є не лише набір
своєрідних проблем, а й етнокультурних і
етнополітичних пріоритетів, то і їхнє
об’єктивне відтворення, з поясненням низки
причинно-наслідкових зв’язків, розкриває
механізми та варіанти гармонізації етнополітичних взаємин. Отже, ця модель етногеографічного районування разом з окресленням основних ідентифікаційних ознак районів
може слугувати інформаційно-територіальною моделлю при здійсненні регіональної
етнополітики.
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ДО 100-РІЧЧЯ З ДНА НАРОДЖЕННЯ Б.І. АНТОНИЧА

Пейзажі з вікна

Микола Ільницький

(віконна призма в поезії Б.-І. Антонича)
Мабуть, знайдеться небагато аргументів,
щоб заперечити твердження: основи поетичного світобачення митця закладаються у
дитинстві. Натрапляючи в багатьох віршах
Богдана-Ігоря Антонича на погляд крізь
вікно, спершу не вбачаєш у цьому якоїсь
закономірності, програмованості. Але чи
випадково в спогадах нареченої поета Ольги
Олійник натрапляємо на таке спостереження
(зі слів, можливо, матері поета або й його
самого): “…Малого хлопчика незмірно
цікавило усе, що діялося за вікном. А там…
шумлять дерева, співають пташки, шумить
зелень. Найбільші дива у місячні ночі. Тоді
тихенько підкрадався до вікна і вдивлявся в
сріблистий світ. Цілими годинами міг так
обсервувати світ… через вікно” [12, с. 358].
Отже, погляд на світ крізь вікно – як пункт
спостереження, кут зору, призма сприйняття,
а відповідно – інтерпретаційний код сприйняття поезії Антонича? Але як з такими
критеріями чи концепційними матрицями
підходити до поезії з космічними обширами,
океанічними глибинами та містичними
концертами музики із Всесвіту? Погляду на
світ крізь віконні шибки? Та й чи вдасться
цей зоровий образ перевести в естетичну
площину?
Сьогодні за поезією Б.-І. Антонича утвердилася формула творця міфосвіту, обґрунтована літературознавцем Мариною Новиковою, і, судячи з найновіших публікацій,
присвячених творчості поета, названа “переворотом” у сприйнятті його поезії, бо “так, як
написала дослідниця, більше про Антонича
не вдалося сказати нікому” [6, с. 14].
Стаття М. Новикової “Міфосвіт Антонича”, опублікована спершу в журналі “Сучасність” (1992, № 9), а потім як передмова до
найповнішого на той час видання творчої
спадщини поета (Антонич Б.-І. Твори. – К.:
Дніпро, 1998), справді була новим і свіжим
словом в інтерпретації поетичного світу
Антонича. Епіцентр поетової світобудови
дослідниця визначає як антиномію ліс –
місто, що виражають полярність: язичницький захват і християнський етос, розкол між

міфом та історією, драму, якій не знаходимо
вирішення.
Проводячи
паралель
між
Б.-І. Антоничем та іспанським поетом
Ф.-Г. Лоркою, М. Новикова резюмує: “Язичницька модель буття як надособистісного
круговороту і християнська модель буття як
особистого шляху не синтезувалися ні у
Лорки, ні у Антонича. Тому що вони й не
могли синтезуватися. Кровоточивий розрив
між ними і є “свідоцтвом істини”, що його
обидва поети несуть світові” [11, с. 18].
Не будемо аналізувати тут окреслених
дослідницею “полюсів Антоничевої світобудови”, для нас важливо, що вона не зводить
його поезії тільки до міфу, а виокремлює у
ній полярні складники – міф та історію.
Визнавши пріоритет М. Новикової у розгортанні цих двох основ Антоничевого світосприйняття, ми повинні враховувати, що в
людині наявні ці два полярні начала – начало
біосу й начало соціуму. З одного боку,
конкретне, історичне тут універсалізується,
“крізь гамір дня “проступає “незмінне
завжди” (“Літній вечір”), а з іншого –
міфологічне, універсальне здобуває риси
індивідуальної свідомості, марковані християнським етосом. Так, український літературознавець із Канади Дмитро Козій у
“Баладі про пророка Йону” побачив шлях від
“страхітливо-величного” “сну праречі” через
“трагічно-величне” до “божественно-величного”, в якому людський дух підноситься до
висот пророка, який чує послання Того, хто
“створює й винищує світи, що можемо
зрозуміти, відкинувши “міфічну оболонку
балади…” [8, с. 170].
Ні за життя Антонича, ні після його смерті
дослідники не змогли осягнути ці глибинні
первні його поетичного світосприймання і
світорозуміння. Не змогли з різних причин.
Прижиттєва критика була політично та
ідеологічно заанґажованою і розведеною по
різних журналах: націоналістичний “Літературно-науковий вісник” (“Вісник”), католицькі “Дзвони” та двотижневик “Назустріч” т.зв.
ліберальної орієнтації перебували у постійних позовах, обстоюючи кожен свої позиції.
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В українську літературну свідомість
читачів та критики підрадянської України
Антонич приходив з середини 60-х років ХХ
століття, коли ще остаточно не погас дух
хрущовської відлиги. Встигли вийти книги
творів поета: “Перстені молодості” в 1966 р. у
Пряшеві, підготовлена україністом із тодішньої Чехословаччини Миколою Неврлим і з
його передмовою, та “Пісня про незнищенність матерії” 1967 р. в Києві (упорядкування
і передмова Дмитра Павличка). Передмови в
цих виданнях та критичні відгуки на книги
мають сліди панівного тоді підходу до
літератури як до відображення дійсності, хоча
обидва автори, кожний по-своєму, прагнули
показати поезію Антонича як явище високого
мистецтва. Із видань цього часу найповнішою
і найменш профільтрованою була книга
“Зібрані твори” (Нью-Йорк, 1967), яка вийшла під редакцією Святослава Гординського та
Богдана Рубчака. Інтерпретація поезії Антонича в цьому виданні (передмову написав
сучасник і приятель Антонича С. Гординський) вільна від соціологізму радянської
школи, хоч і не позначена заглибленням у
філософські основи поетичного світу Антонича. Пізніше це зробив один із редакторів
“Зібраних творів” Б. Рубчак.
Хоча перше повернення Антонича тривало
недовго, його поезія суттєво вплинула на
творчість
представників
другої
хвилі
шістдесятництва (Ігор Калинець, Василь
Голобородько, Микола Воробйов, Віктор
Кордун) та вісімдесятників (Ігор Римарук,
Василь Герасим’юк, Юрій Андрухович), що
принесла з собою тяжіння до джерел
національного світобачення, глибинних основ
буття. Тобто цей процес ішов зовсім не в
руслі соцреалістичного дискурсу, що,
очевидно, було однією з причин і дальшого
замовчування творчості Антонича, і його
офіційного неприйняття.
І все-таки можна з цілковитою підставою
стверджувати, що дослідницька думка – а
вона поширилася за межі України, зокрема у
слов’янський світ – доскіпливо дошукувалася
глибин Антоничевої поетичної світобудови –
язичницького біосу та християнського етосу,
тих розламів у людській екзистенції, які
породжують гірчавий мед покути в його
слові.
У сильветці до добірки поезій Антонича у
двотомовій антології української еміґраційної
поезії “Координати” (Нью-Йорк, 1969) Б. Рубчак говорить про “оказковану” природу
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Антоничевої збірки “Три перстені”, у якій
вбачає найвищий вияв “надприродної” “сили
природи й порозуміння поетичного мистецтва
як “прокляття”, а “Книгу Лева” трактує як
“омітизування”, де свідоме поєднане з підсвідомістю, виступає вираженням ірраціональної сили, “метафізичної вічності” [9, с. 322].
Універсальність Антоничевих світобудовчих метафор ще раніше спостеріг україніст із
Праги Орест Зілинський. У рецензії на видану
в Пряшеві книгу “Перстені молодості” він
означив цю метафоризацію формулою “друга
дійсність”, у якій “явища життя втрачають
свою відвічну інерцію, виступають зі своїх
берегів, міняють свої конфігурації, набуваючи почерез сон та мрію опуклості й сили. В
струмені сновидіння та мрії формується друга
дійсність мистецтва, “краща від тої з-за шиб”
[7, с. 40]. Чи не маємо тут варіант дуальності
міфу й історії в поезії Антонича? Міфу як
позачасовості й необмеженого топосу (друга
дійсність) та історії як предметної окресленості в часі і просторі (перша дійсність),
“гамору дня”?
Але чи не є таке розмежування накладанням готової матриці на поезію Антонича?
Як би сам він поставився до такого розмежування? Спробуємо пошукати відповідь у
самого поета, усвідомлюючи при цьому, що
хоч художній образ не можна втискувати в
рамки логічної операції, часто в ньому
міститься сконденсована формула, яка
передає суть певного явища і що образ не раз
можна сприймати як “критику поетичним
словом” (за висловом Ю. Шевельова). Так, у
вірші “Романтизм” читаємо”:
Є два світи: один круг нас, а другий –
це ми: між ними вічна боротьба
лягає на життя клеймом напруги.
Що це не випадковий вислів, а своєрідний
вираз концепції творчості, засвідчує уже
теоретичне формулювання у статті “Сто
червінців божевілля”: “Мистецька творчість
повинна мати два покриття: в […]
“внутрішній правді” творця і в правді
дійсності” [1, с. 526].
Роздуми Антонича – і в поетичному і в
теоретичному оформленні – збігаються з
положеннями “Естетики” Геґеля, зокрема з
розділу “Романтична форма мистецтва”
(невипадково вірш має назву “Романтизм”).
Порівнюючи класичне і романтичне мистецтва, філософ виходить з того, що коли
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класичне мистецтво досягає своєї вершинності завдяки тому, що духовне знаходить
свій зовнішній вияв в ідеалізації природного,
то романтичне навпаки: “підносячись до себе,
дух здобуває всередині самого себе ту
об’єктивність, яку даремно шукав у зовнішній
і чуттєвій стихії буття” [5, с. 232].
Не ставлячи своєю метою зображення
життєподібності буття і заглиблення душі в
тілесне, романтизм водночас свій внутрішній
зміст виражає через переплетіння цього
внутрішнього із “зовнішніми утвореннями”.
“В романтичному мистецтві, перед нами,
таким чином, два світи. З одного боку,
духовне царство, завершене в собі, душа
всередині себе злагоджена. Вона порушує
звичне прямолінійне повторення виникнення,
загибелі та відродження, вперше перетворюючи його в справжній колообіг, у
повернення до себе, в подібне до Фенікса
справжнє поняття духу. З іншого боку, перед
нами царство зовнішнього як такого, звільненого від міцної єдності з духом; зовнішнє
стає тепер цілком емпіричною дійсністю,
образ якої не заторкує душі” [5, с. 241].
Зовнішня стихія у романтизмі може вільно
виявляти себе, захоплюючи в свою сферу
будь-який матеріал (квіти, дерева, предмети
домашнього вжитку) за умови, якщо в них
знайшла відбиток душа.
Отже, відмінність між класичним і
романтичним мистецтвом не в об’єктах, а у
куті зору, призмі бачення.
Пишучи про два світи, Антонич, безперечно, мав на оці не тільки романтизм, або й
зовсім не романтизм: його “два покриття”
поезії накладаються на взаємини між
реалізмом і модернізмом, як спадкоємцем
романтизму.
Невипадково образ шибки як своєрідної
естетичної призми дивним чином збігся у
рядках поета з цим самим образом у праці
іспанського філософа й теоретика мистецтва
Хосе Ортеги-і-Гасета “Дегуманізація мистецтва”. Відношення між реальною і
мистецькою дійсністю він теж ілюструє
призмою віконної шибки: коли ми дивимося
крізь вікно на сад, то не помічаємо самого
скла, коли ж затримаємо око на шибці, то
побачимо “розпливчасту кольорову масу,
немов приклеєну до шибки. Таким чином,
побачити сад і побачити шибку – це дві різні
операції, які виключають одна одну і
потребують різних підходів” [14, с. 243].

У фраґментах незакінченого роману
Антонича “На другому березі” у контексті
цієї проблематики інтерес викликає діалог
двох друзів Марка та Ігоря (насправді
внутрішній діалог Марка, бо Ігор уже на
“другому березі” буття) про поезію, її
сутність і призначення. Думки Ігоря на диво
суголосні з думками автора “Дегуманізації
мистецтва”.
“ – Чи кожна хоч би найпростіша річ не
таїть у собі стільки й таких можливостей, про
яких не снилося поетам? – говорить Ігор (чи
друге “я” Марка). – Треба вміти дивитися на
світ. Це перша заповідь майбутніх поетів. Але
навіть і вони не зможуть добути з якого-будь
явища всіх явних і таємних сторінок. Кожне
покоління й кожна людина приносить на світ
власні готові окуляри й бачить що інше, без
огляду на те, чи сама річ має ці прикмети, чи
ні. Чи ми загалом бачимо дійсні явища, чи
тільки творива власних окулярів” [1, с. 429].
Віконне скло Х. Ортеги-і-Гасета й окуляри
Б.-І. Антонича містять у собі той елемент
інтенційності, скерованості на творення
окремої дійсності, а не відтворення реальної,
що характеризує мистецтво модернізму, яке
іспанський філософ назвав метафоричним
надреалізмом, або інфрареалізмом [13,
с. 260], а український поет – надреалістичним
натуралізмом (“Як розуміти поезію”) [1,
с. 520]. Хоча при цьому й іспанський
філософ, і український поет визнають, що
навіть у найабстрактнішому образі зберігаються сліди “природних”, тобто реальних
форм (Ортега-і-Гасет), мистецькі уявлення
постають на основі вражень, які дає нам
реальна дійсність (Антонич).
Переворот в естетичних поглядах у бік
визнання призми шибки (окулярів) відбувався
непросто, бо, як відзначав французький
учений
(природодослідник
і
теоретик
мистецтва водночас) Ґастон Башляр, “слово,
образ так міцно зрослося зі значенням тих
образів, які ми бачимо і малюємо, що нам
знадобляться титанічні зусилля для того, щоб
опанувати нову реальність, яку іменник
“образ” набуває з приєднанням до нього
прикметника “літературний” [2, с. 28].
В основу цього перевороту в естетиці
Башляр, як Ортега та Антонич, теж кладе
феноменологічну призму бачення. Визначаючи одну з передумов появи літературного
твору як прагнення бачити, здатність вдивлятися, Ґ. Башляр зосереджується на оці
(зіниці) як інструменті формування поетич41
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ного образу. Сприйняття поета пов’язане з
грою уяви, яка загострює зір і, деформуючи
об’єкт спостережень, народжує його наново,
вже чимсь зовсім інакшим, аніж він є
насправді, бо підносить його над рівень
реальності.
Завдяки грі уяви око митця найтісніше
пов’язане з однією із першостихій концепції
ученого про чотири стихії, навколо яких
групуються основні образи поезії (вогонь,
вода, повітря, земля), – вогнем. Саме око веде
нас до витоків космогонії митця – першооснови його поетичного світу. Це око –
фенікс. Відчутий поетом, цей фенікс стає
справжньою драмою для ока, глибокою тугою
палючого погляду. Це око вмирає на межі
сліпоти і світла, але стає енергією відродження, “у сутінках ночі феніксове око, яке
ось-ось має народитися, вже є створінням сонця,
Поет спонукує нас відчути поєднання яскравого
світла та справжньої зорі, що розповсюджує
своє світло на цілий Всесвіт. Світ поетики живе
на межі відчуттів і фантазій, мови розуміння і
сублімації” [2, с. 75–76].
Дуже важливо усвідомлювати цю межу
між відчуттям і фантазією, ті сліди “природних” (за Х. Ортегою-і-Гасетом) форм,
іншими словами, співвідношення зовнішнього і внутрішнього, що піднімає реальний
зміст враження до художнього образу. Не
можна стверджувати, що сучасна естетика
ігнорує цю проблему. У праці “Поетика
простору” Ґ. Башляр зазначає, що “на рівні
поетичного образу дуалізм суб’єкта і об’єкта
постає як постійне мерехтіння, веселкові
переливи безперервної гри та змін. […]
Втілена в образі єдність чистої і водночас
ефемерної суб’єктивності і певної реальності,
неминуче незавершеної у своїй побудові,
відкриває для феноменолога поле для
незліченних експериментів” [3, с. 10].
Дуалізм суб’єктно-об’єктних співвідношень у цьому постійному мерехтінні
особливо виразно постає перед нами при
безпосередньому доторку до матерії поетичного образу. Для аналізу такого співвідношення у поезії Б.-І. Антонича ми обрали
образ вікна як призми сприйняття світу як з
огляду на постійну присутність цього образу
в текстах поета, так і тому, що прийняли його
за вихідну методологічну засаду разом з його
варіантами (вікно – окуляри – око), що було
задекларовано вже на початку цієї розвідки.
Можна виокремити різні рівні репрезентації поетичного світу Антонича через
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призму віконної шибки, різні варіанти
погляду з вікна і різні картини, які
відкриваються при такому сприйнятті. Отож,
поглянемо на “пейзажі з вікна” (до слова,
назву “Пейзаж з вікна” має один з віршів
збірки “Три перстені”). Не раз бачимо в цих
“пейзажах” виразні обриси того, що за
вікном: “сріблясті стебла трав”, “хмаринки
біло-льняні”, але швидко переконуємося, що
це не тільки фіксація побаченого, а й
передчуття того, що незабаром має з’явитися,
що це психологічний стан очікування:
“небавом бризнуть яблуні квітками”, “край
дороги виросте спориш”, і, врешті-решт,
побачене й очікуване мовби зливаються “у
завороженому перстені краси” (“Поетова
весна”), з’являється узагальнена картина:
“Прилипнув хлопець до вікна. В чарки сріблясті
і червоні Поналивалася весна” (“Чарки”). Навіть
у найпершому вірші поета, де з’являється світ
“з-поза шиб” (“Бак-лажани”) реалії обертаються
у своєрідні ієрогліфи, знаки вищих істин –
“хмар письмо”. “Пейзаж з вікна” дивним чином
перетворюється на “пейзаж вікна”, бо обриси
того, що за вікном, поступово зливаються, увесь
світ стає “барвистим сном”, і місце реалій
позавіконного пейзажу замінює призма
спостереження: “скло виблискує, мов сталь”.
Віконна призма зрушує зі своїх місць
предмети й переставляє їх у дивовижний
спосіб, а відтак взагалі “з’їдає” обриси
реального, переводячи їх в ірреальний світ
оніричного:
Найближчі речі вкрила мла,
Так ява стала сном.
(“Елегія про перстень молодості”).
Твердити, що ця сомнамбулічна “ява”
пов’язана в Антонича зі станом поетичної
фантазії – ламатися у відчинені двері, позаяк
сам поет появу багатьох поезій пов’язував зі
станом напівсну, коли йому ніби хтось
“нашіптував якісь дивні слова” і, прокинувшись, він якнайскоріше записував
“зложені в такий спосіб поезії” [1, с. 519].
Антоничів стан творчого “півсну” вписується у гайдеґґерівські “ілюзорність”,
“марево”, які, на переконання філософа,
виражають “сутнісність поезії” [4, с. 205]. У
час, коли Антонич розкривав перед читачами
секрети своєї творчої лабораторії, проблема
ролі сну в процесі художнього творення мала
солідну науково-теоретичну базу, зокрема
теорію психоаналізу З. Фройда. Антонич,
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який мав схильність до теоретичного мислення, не торкається проблем теорії, не згадує
трактату І. Франка “Із секретів поетичної
творчості”, хоч, скоріше всього, був з ним
ознайомлений, оскільки ця праця фігурувала
в тогочасних літературознавчих працях
М. Гнатишака, К. Чеховича, М. Рудницького.
Для нас у цій ситуації важливий не так
суто теоретичний аспект проблеми ролі
підсвідомості в творчому процесі, зокрема її
зв’язок з сонними візіями, як те, що саме вони
навіюють поетові. І переконуємося, що
“віконна призма” посилює ті мотиви, які
домінують у всіх поезіях Антонича: внутрішнього неспокою, трагічного передчуття,
космічного холоду:
Навіщо ти прийшла до мене,
веселкою заблиснула в вікно?
Навіщо серце б’є шалене?
А може, чує що воно?
(“До музи”);
Об вікно кажан крильми вдаряє,
все принишкло, стихло, охололо.
Безвість манить нездійсненним раєм,
наче ртуть, впливає в жили холод.
Ходиш, ходиш, дивні тіні водиш,
з болем родиться у серці пісня.
Попливли над світом чорні води
ночі…
(“Пізня година”).
Отже, вікно у цій ситуації постає як ланка
між реальністю та сферою метафізичного, де
здійснюється “містична єдність зі світом”
(“Шість строф містики”). Образ вікна є тим
містком, що поєднує зовнішній і внутрішній
світи. Попри те, що за вікном відчувається
холодний подув космічного безмежжя,
“подих вічності глибокий” (“Смерть Ґете”),
все ж ця призма зберігає реальне значення
порога, з одного боку якого – реальність
світу, а з іншого – ірреальне, містичне, і,
таким чином, вікно постає як сакральна межа
двох світів.
Безперечно, що, аналізуючи вірші, в яких і
відкривається світ “з-за шиб”, сучасні
дослідники творчості поета поставлять на
перше місце “другу дійсність”. Тимчасом не
можемо ігнорувати й того, що авторову увагу
привертало не тільки “переломлене” шибкою,
а й те, що за вікном: і ті, вже цитовані,

“сріблясті стебла трав”, і “хмарини “білольняні…”. Не зміг він не бачити й того, як
…за вікном юнацтво горде та безумне
готується на зрив новий
(“Поетова весна”).
Світ “зачарованого перстеня краси” в
межах одного віршованого тексту стикається
зі зривом “гордого та безумного” юнацтва, з
прагненням поета віддати данину “динаміці
суворих днів” (“Кличу”), бо
не втекти вже, дарма, від жорстоких тих
днів,
не втекти вже ні в мрію, ні в пісню.
Мов фальшива струна, так дзвенить
кожний спів
під суворих світань весну пізню.
…………………………………..
О поете, дарма, вже тобі не втекти,
треба визнати те, що найгірше:
чи самого себе не оббріхуєш ти
в цих п’янливих розспіваних віршах?
(“Суворий вірш”).
Чи це протистояння двох світів у поезії
Антонича є антиномією, виявом діалектики в
поетичному слові, що об’єднує дві сфери,
межею яких у такому разі виступає віконна
призма? Цитовані, та й багато інших рядків
поета можна наводити для обґрунтування
полярних інтерпретацій, кожне з яких не буде
фальшивим і водночас не буде повним,
вичерпним. Так, М. Новикова називає
“героїчний” цикл “Книги Лева” “пограничною смугою” “між історією та міфом, між
земними координатами і космічним пафосом
битви” [11, с. 14]. Вона, а ще більшою мірою
Лідія Стефановська в монографії “Антонич.
Антиномії” (К.: Критика, 2006) цей пафос
вважають втручанням у поетичний світ
Антонича, міфологічний за своєю сутністю,
чогось чужого, неорганічного. Арґументується
такий погляд серед іншого тим, що у віршах
поета немає конкретного означення, чиє
юнацтво готується на “зрив” і за що воно
воюватиме. Тому пісня про “бійців незламно
вірних” у “Слові про золотий полк”
аналогічна уславленню героя у “Слові про
Ігорів полк”, бо в них не окреслено
історичної ситуації, і там, і там “крізь видиму
43
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“історичність” мерехтить міф про “сонячного
героя” [11, с. 14].
Але “видиму історичність” і “мерехтіння
міфу” не відмежувати жодною “пограничною
смугою”. Бо ж важко заперечити, що у віршах
“Кличу”, “Ранок юнаків”, “Слово про золотий
полк” по-своєму відбилися настрої суспільної
атмосфери 20–30-х років, що породила покоління “трагічного оптимізму” (за Д. Донцовим), а в поезіях “Апокаліпсис”, “Посли
ночі”, “Сурми останнього дня” – передчуття
глобальної катастрофи, що чекала Європу в
недалекому майбутньому. Водночас ці
“кінцесвітні”, “апокаліптичні” мотиви можна
трактувати “крізь браму міфологічності” (за
формулою М. Новикової), яка розширює
рамки конкретної ситуації до космічного
масштабу (“Кінець світу”), а космічний вимір
втискає у рамки історичної ситуації (“Слово
до розстріляних”).
Таким чином, тут маємо ситуацію, коли
перетинаються історіософське й міфологічне
начала, позаяк у читача виникають історичні
алюзії, не підпорядковані певній послідовності подій, що й творить метаісторію,
міфологему.
У цьому контексті образ міста є виразом
антиприроди, антиприродності, антиморалі.
Один з перших рецензентів збірки “Ротації”,
що підписався криптонімом м.г., зазначив, що
“особливої сили надає їм (віршам “Ротацій”. –
М. І.) почуття гріховності модерного міста й
обурення, що нагадує старозавітних пророків...” (Дзвони. – 1938. – Ч. 4/5. – С. 188).
Цьому мегаполісу поет віщував “новий
потоп” як розплату за гріховне життя, віщував долю нових Содому й Гомори.
Такі мотиви в світовій поезії на той час
мали свою традицію. Відчутні, зокрема,
перегуки урбаністичних мотивів в Антонича з
поглядом на мегаполіс Р.М. Рільке (“Дуїнянські елегії”), творчість якого він знав і навіть
перекладав окремі вірші. Водночас у поезії
Антонича, як і в Рільке, мотив дегуманізації,
втрати повноти буття не є остаточним.
“Новий потоп” виступає мовби кульмінаційним пунктом, від якого має вести дорога
до нового міста з “крилатими душами авт”
(“Мертві авта”).
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Загалом поезія Антонича побудована за
принципом співвідношення між речевістю і
духовністю світу, в складниках якого присутні обидві сторони цієї бінарної опозиції.
Коли ж перевести мову в русло структурного принципу аналізу, то, скориставшись
тезою Юрія Лотмана про те, що “подією у
творі є переміщення через межу семантичного поля”, а сюжетність – долання межі
між відмінними семантичними полями, “перехід через семантичний рубіж” [10, с. 222–
223], матимемо ще один варіант естетичної
призми зв’язку між зовнішнім світом і
внутрішнім світом митця – уже з іншої
призми спостереження.
Утім, коли б ми звернулися до поета із
запитанням, яку дійсність він вважає
головною, то чи не почули б відповідь, яку
вже знаємо:
Є два світи: один круг нас, а другий –
це ми: між ними вічна боротьба
лягає на життя клеймом напруги.
А кожному відкриється з поетового
“вікна” свій пейзаж.
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Змістовий розгляд вірша
Богдана−Ігоря Антонича
“КРАЇНА БЛАГОВІЩЕННЯ”
КРАЇНА БЛАГОВІЩЕННЯ
Завія зелені, пожежа зелені,
і квіття курява, і солов’їні схлипи.
Столи весільні – ох – столи не встелені,
і бджіл тьма-темрява, і молитовні липи.
В ромашок спів слимак дороги ввився круто,
і ранку кіш, що в ньому птаха – сонця помах.
Задума – не задума, смуток і не смуток,
це на країні цій трагічна паполома.
Мов два дракони, сонце й місяць, зорі-галич,
і білі села, й білий жар, і білість куряв.
Шевченко йде – вогонь, людина, буря –
і дивиться в столітню далеч:
в вогні пробуджена
князівна.
Хай на очах землі печать – тьми чорна штольня!
І день не день, і ніч не ніч, і спів не віщий нам.
О земле, земле батьківська, клятьбо бездольна,
моя країно Благовіщення!
10 березня 1936

Вірш “Країна Благовіщення” – заключний
у другому ліричному інтермеццо “Зеленої
євангелії“. Під ним стоїть дата написання –
10 березня 1936 року, річниця смерті Тараса
Шевченка. Ця дата невипадкова, оскільки у
тексті вірша Шевченко з’являється. Про
Шевченка згадано й у вірші “Вишні”, який
теж належить до Другого ліричного інтермеццо і датований 16 квітня 1935 року. Цей
вірш дванадцятий за порядком у цьому
розділі книжки, а “Країна Благовіщення” –
дев’ятнадцятий. Ось як образ Шевченка у
“Зеленій євангелії” коментує М. Ільницький:
“Образ Кобзаря з’являється у нього досить
часто. [...] Образ трагічної “країни благовіщення”, “клятьби бездольної” особливо
симптоматичний для Антонича: у творі
звучить непідробний біль за пошматовану
батьківщину, і постать Шевченка-пророка тут
не випадкова. Поет відчував потребу бути
корисним і потрібним своєму народові, чув на
собі вогненний погляд Тараса” [1, с. 116].
Зауважу від себе принагідно, що про те, яка

Віктор Неборак

поезія корисна для народу, було написано
достатньо директив, які насправді були
частиною політичних технологій і аж ніяк не
заглибленням у сутність ословленого поетами. На розмитості поетичних деталей у вірші
“Країна Благовіщення” наголошує В. Махно:
“Краєвиди села (“Село”, “Дахи”, “Хати”) –
зміфологізована країна Благовіщення – порізному відповідають на Антоничеве питання
про батьківщину, її духовну і матеріальну
сутність. Якщо пейзажні вірші більш
конкретні у своїх деталях, в яких вимальовується справжня батьківщина – село (ріка,
дахи із черепиці, пастухи, криниця, хати
тощо), то в країні Благовіщення ці деталі уже
не суттєві – вони зайві для авторської ідеї
[...]” [2, с. 138]. Та дослідник не пояснює, в
чому ж, на його думку, полягає авторська
ідея. Цей вірш обходить своєю увагою
Л. Стефановська у монографії “Антонич.
Антиномії”, хоча антиномій тут не бракує.
Спробую в міру свого розуміння проявити
поетичний сенс “Країни Благовіщення” і
таким чином стати корисним якщо не народові, то бодай вдумливим читачам Антонича.
Антитетичність закладено вже в назві вірша,
бо країна, у якій прозвучало Новозавітнє
Благовіщення, стала країною, яка його
відкинула. Та Антоничеві йдеться вочевидь
не про землю обітовану, а про Україну.
Протиставлення присутнє вже в першому
рядку вірша, хоча й сприймається часто як
метафоричне нагнітання – “Завія зелені, пожежа зелені”. “Завія” і “пожежа” (асоціативно
– “сніг” і “вогонь”) – вирування протилежних
стихій, та, перенесені на буяння зелені, вони
уподібнюються і творять динамічний синтез
множинності і рухливості зеленого рослинного світу, поява якого на початку березня
хіба що очікується, передчувається. Перша
строфа – це не березневий стан природи, а
опис принаймні початку травня. Вірш так
ніби візійно проникає в близьке майбутнє.
“Квіття курява”, “солов’їні схлипи”, ще поки
що не встелені весільні столи, “бджіл тьматемрява” довкола молитовних лип – усе в
передчутті освяченого запліднення. Вірш
намагається прозріти в близьке майбутнє. Та
майбутнє не нагадує ідилію, і перша три45
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вожна нота звучить у слові “схлипи”. Солов’ї
вже не так “співають-плачуть”, як схлипують.
Перша строфа – загалом життєствердна,
незважаючи на ті солов’їні схлипи і не
встелені весільні столи, та друга вже
затемнена “трагічною паполомою”. “Слимак
дороги”, який “ввився круто” у “ромашок
спів” – доволі моторошний візуальнозвуковий образ. Цей кафкіанський слимак –
величезних розмірів. Над ним – “ранку кіш,
що в ньому птаха – сонця помах”. Кіш – це
обмежений простір згортання. Птаха як сонця
помах – спроба вирватися з цього простору
згортання і поховання всіх речей. Далі йдуть
таємничі рядки: “Задума – не задума, смуток і
не смуток, // це на країні цій трагічна
паполома”. Неможливість означити стан
буття, вислизання понять формує між тим,
хто споглядає цю країну, і самою країною
межу, перешкоду, укриття – “трагічну
паполому”. Щоб побачити саму країну, цю
паполому невизначеності потрібно скинути.
У третій строфі часоплин розгортається в
міфо-космологічну одночасність. На небі –
вічне змагання сонця і місяця: “Мов два
дракони, сонце й місяць, зорі-галич”. На землі
– перехід білого кольору від хат через вогонь
до куряв: “[...] і білі села, й білий жар, і
білість куряв”. Небо і землю об’єднує з’ява
Шевченка, який володіє пророчим даром
дивитися “в столітню далеч”: “Шевченко йде
– вогонь, людина, буря – // і дивиться в
столітню далеч: // в вогні пробуджена //
князівна”. Шевченка тут означено трьома
словами – “вогонь, людина, буря”. Ці слова
творять своєрідний синонімічний ряд.
Шевченко – це така людина, як вогонь і буря,
тобто – перетворююча, перемінююча, така,
що здатна зруйнувати усталений порядок
речей. Саме з цього визначення Антоничем
Шевченка мотив вогню виявляється наскрізним у вірші. “Пожежа зелені”, “сонце”,
“білий жар”, “вогонь, людина, буря” і нарешті
– “в вогні пробуджена князівна”. Що бачить
Шевченко, дивлячись у столітню далеч? –
пробуджену в вогні князівну. Це явне
відсилання читача до вірша Шевченка “Мені
однаково, чи буду...”, де є рядки – “Та не
однаково мені, // Як Україну злії люде //
Присплять, лукаві, і в огні // Її, окраденую,
збудять... ”, і до поеми Шевченка “Княжна”.
Обидва ці твори написано 1847 року. Між
ними і віршем Антонича й справді майже
“столітня далеч”. У поемі “Княжна”
Шевченко зображує статеве насильство,
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вчинене ошалілим від пиятики батькомкнязем над своєю донькою. Поки злочинний
батько добирається до покоїв, де спить
донька, Шевченко як автор прямо звертається
до своєї героїні: “Прокиньсь! // Прокинься,
чистая! Схопись, // Убий гадюку, покусає! //
Убий, і Бог не покарає!” Та розбудити княжну
вдається лише ґвалтівникові-батькові. Після
крику і ґвалту пожежа охоплює клуню і
скирти. Не ясно, хто їх запалив. Княжна
покидає батьківський дім, приймає чернечий
постриг у Києві, занедужує і помирає. Старий
князь хиріє в самотності. Такі візії Шевченка
щодо пробудження в вогні: глибокий сон
переривається ґвалтовним пробудженням, а
пошуки спасіння у молитовному житті
обриваються смертю як остаточним відходом
з гріховного світу. Чи приймає Антонич у
вірші “Країна Благовіщення” Шевченкову
версію майбутнього України-князівни? І чи
асоціювалася у поезії Шевченка Україна з
княжною-князівною? – Частково так (згадаймо переспіваний Шевченком “Плач
Ярославни”). Та переважно все-таки – ні. Зате
в міфо-поетичному світі Антонича Українакнязівна – більш відповідний образ, ніж,
скажімо, Україна-наймичка, Україна-покритка чи навіть Україна-козачка. Суттєвішим
виглядає інший аспект пророцтва Шевченка –
чи пробудження України вже відбувається, чи
воно все ще в майбутньому? І чи можна
вичитати відповідь на це питання у “Країни
Благовіщення”. У вірші Антонича панує
теперішній час. Шевченко, який у “Країні
Благовіщення” сам є людиною-вогнем, людиною-бурею, йде “і дивиться в столітню
далеч”, бачить неймовірне видиво – в огні
пробуджену князівну. Цей образ подано у
відділених від попередньої і наступної строф
двох рядках. Слово “князівна” – не заримоване, хоч ритмічно знаходиться у кінці
віршованого рядка, і тому особливо помітне,
ключове. Що станеться з пробудженою князівною у вогні? Чи встигне вона врятуватися?
І в чому її порятунок? У втечі? Чи в гасінні
вогню, який її пробудив з непробудного сну?
Порятунок пробудженої князівни безумовно залежить від того, що вона побачить
своїми щойно повними сну очима. Якщо
князівна побачить вогонь і зрозуміє, що цей
вогонь може її знищити, вона матиме шанс на
порятунок. Антонич пише про її очі: “Хай на
очах землі печать – тьми чорна штольня!”
Побачити будь-що такими запечатаними
землею очима-штольнями, наповненими
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пітьмою, дуже важко. Тому – “І день не день,
і ніч не ніч, і спів не віщий нам”. Цитату з
“Трьох літ” Шевченка Антонич доповнює
структурно подібним, та все ж протилежним
– “і ніч не ніч” – і несподіваним – “і спів не
віщий нам”. Що це за спів? “Солов’їні
схлипи“? “Ромашок спів”? Спів, який долинає
з білих сіл? Пісні на слова Шевченка? Поезія
Шевченка? І чому він саме “нам”, українцям,
сучасникам Антонича, читачам Антонича, “не
віщий”? Спів – це вияв життя, навіть якщо
цей спів сумний. Що ж віщує цей спів життя?
Та врешті, що б він не віщував, цей “спів не
віщий нам”. Ми не спроможні зрозуміти і
сприйняти його віщування. Бо ми – усе ще в
стані непробудженості. Тому вірш і
завершується вигуком, який я відчитую як
вигук розпуки, тривоги і водночас віри у
вогненне воскресіння України:
О земле, земле батьківська, клятьбо бездольна,
моя країно Благовіщення!
В Антонича немає віршів, присвячених
його батькам. Тому епітет “земле батьківська” особливо промовистий. Батьківська земля
– це спадок, від якого тяжко відмовитися.
Батьківська земля – це сонна країна-князівна,
країна в стані довготривалого сну-напівсмерті, яку вогненний пророк Шевченко
бачить у майбутньому пробудженою “в огні”.
Павло Тичина задовго до Антонича писав:
“Чорнозем підвівся і дивиться в вічі...” (Вірш
“І Бєлий, і Блок...”). В Антонича на очах
пробудженої князівни лежить “землі печать”
– це майже варіація на тему Тичининого
видючого чорнозему. Пробудження гряде,
незважаючи на бездольну клятьбу і на тих,
хто не здатний сприйняти віщування. Воно
зображується в теперішньому часі як безумовна буттєва ґрандіозна подія. Принаймні
так її бачить ліричне “я” цього вірша, яке
виникає в останньому рядку: “моя країно
Благовіщення!” Блага вість Україні за
Антоничем полягає у тому, що вона таки
пробудиться в вогні князівною, а не, скажімо,
рабинею. (Згадаємо кіноповість Олександра
Довженка “Україна в огні”, створену через
шість років після “Країни Благовіщення”
Антонича). Для Шевченка таке пробудження
навряд чи було благою вістю, а ймовірніше –
катастрофічною візією. Саме в цьому полягає
суттєва різниця. Прийняття Антоничем візії
Шевченка як батьківського спадку – теж
безумовне, як безумовним є і переосмислення

Антоничем цього спадку. Антонич приймає
те, що має статись, навіть якщо те, що має
статись, виглядає жахливим. Шевченко не
приймає багатьох подій і речей і часто бунтує
навіть проти Бога, який, на думку Шевченка,
допускає невиправдане зло. Ця “клятьба
бездольна” – незаперечна частина української
колоніальної традиції, яку Антонич називає
саме цим влучним словосполученням, та сам
намагається не долучатися до тієї “клятьби
бездольної”, не застосовувати її у своїй
творчості.
Вірш “Країна Благовіщення” можна
віднести до віршів “з нагоди”, “оказіональної
поезії”, як про такий різновид віршів пише
Л. Стефановська [3, с. 63]. Дванадцятим
віршем у Другому ліричному інтермеццо
“Зеленої євангелії” є хрестоматійний вірш,
можливо, менш “оказіональний” (бо датований 16 квітня 1935 року), ніж “Країна Благовіщення” (датована 10 березня 1936 року,
днем смерті Шевченка) – “Вишні” (“Антонич
був хрущем і жив колись на вишнях...”). Не
маю сумніву, що сам Антонич його перечитував, і не раз, впродовж тих одинадцяти
місяців, якими розділені у часі ці два вірші.
Важко не помітити перегуку образів: “Моя
країно, зоряна, біблійна [...]” – “моя країно
Благовіщення!”; “батьків-щино [...] соловейка!”
– “солов’їні схлипи”; “де небо сонцем привалило білі села” – “і білі села, й білий жар, і
білість куряв”. Та змісти цих двох віршів –
різноскеровані. У “Вишнях” маємо ідилію,
гармонійне, лагідне переживання ліричним
суб’єктом національної традиції. У “Країні
Благовіщення” відчуваємо тривожну візію майбутнього України, яке невдовзі справдиться.
Найближчий за часом
написання до
“Країни Благовіщення” вірш із “Зеленої
євангелії” – “Дім за зорею”, заключний вірш
книги, написаний за три дні до “Країни
Благовіщення”, 7 березня 1936 року. У “Домі
за зорею” з’ясовується тимчасовість земного
перебування ліричного суб’єкта і його знання
про швидкий від’їзд до небесного “дому за
зорею”. На землі життя проникає навіть у
мертві речі: “Коріння в черепах мерців сукате
й соковите, // життя встромляє свердли
ґудзуваті в кубла смерті [...]”. У земному
вимірі життя струмує, бубнявіє, фільтрує,
пересипається, вибухає, іскриться, переплітається, вирує, перемелюється, переходить із
форми у форму. І все ж ліричний суб’єкт
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вважає, що його дім – у небі, а не на землі, де
відбувається невпинне перетворення форм і
немає остаточної смерті. У цьому вірші тема
вогню непрямо присутня завдяки сонцеві, та
відсутня тема вогню як пожежі. Зате саме з
сонцем пов’язаний мотив благовіщення, який
через три дні проросте окремим віршем: “ось
благовіщення світанку – й сонцем ніч
розмеле”. У вірші “Дім за зорею” Антонич
прозріває у те, що станеться невдовзі з ним
самим, – у від’їзд до небесного дому. У вірші
“Країна Благовіщення”, написаному через три

дні, Антонич прозріває у те, що станеться
через декілька років з Україною, – пробудження у вогні.
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МЕТОДИКА. ПРАКТИКА. ДОСВІД.
Сучасне патріотичне виховання: стан,

Валентина Матяшук

проблеми та перспективи розвитку
Український народ, пройшовши через віки
власного бездержав’я, рішенням всеукраїнського референдуму 1991 року підтвердив
своє палке бажання мати незалежну державу.
Вперше за багато століть наша країна
отримала можливість самостійно розвивати
усі сфери життя, у тому числі освіту та науку,
на національному ґрунті та в національних
інтересах. Від стану освіти та науки, як
свідчить історичний розвиток людства, залежать суверенітет, добробут, життєздатність
і безпека будь-якої держави, її вага та
авторитет на міжнародній арені. Тому
вітчизняна педагогіка сьогодні, коли йде
закладення основ національного відродження
України на ґрунті державності та демократизації суспільства, утвердження нашої
молодої держави в світовому співтоваристві,
потребує особливої уваги. Від того, як
поставлено виховання молоді, залежить
майбутнє нашого народу.
Аналіз нормативно-правової бази і
публікацій в педагогічний пресі свідчить, що і
державні інституції, і науковці, й педагогипрактики йдуть шляхом пошуків оптимального вирішення проблем виховання
молодого покоління. Вихід України у світовий освітній простір ще більше ускладнює ці
пошуки: ні на мить не можна забувати про те,
що інтеграція в Європу для нашої держави
повинна пройти через національно-етнічне
самооздоровлення
українського
народу.
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Видатна українська поетеса Ліна Костенко у
виступі перед студентами Національного
університету “Києво-Могилянська академія”
зазначила: “Українці – це нація, що її віками
витісняли з життя шляхом фізичного знищення, духовної експропріації, генетичних
мутацій, цілеспрямованого перемішування
народів на її території, внаслідок чого відбулася амнезія історичної пам’яті і якісні
втрати самого національного генотипу” [1,
с. 46-47]. Загрозу нації несе “криза самоідентифікації національно дезорієнтованої частини суспільства (...) Треба робити все, що може прискорити опритомнення нації” [1, с. 45].
Сприяти вирішенню цього складного
завдання, крім зміни курсу державної
політики, може значною мірою належне
патріотичне виховання молоді. Свого часу
М. Грушевський називав одним із головних
завдань національного відродження України
виховання молодого покоління, національної
інтелігенції як творчого начала, рушія
духовного поступу. Вчений наголошував, що
молодь – це майбутнє нації і саме їй належить
вирішальна роль у справі духовного оновлення нації, привнесення в українське життя
інтелігентності, принциповості, ідейності [2].
У сучасній науці майже не акцентується
увага на необхідності посилення патріотичного виховання. Ця необхідність випливає
з багатьох причин, а саме:
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– загострення проблем соціально-економічного розвитку українського суспільства;
– зниження рівня життя більшості
населення і на цьому тлі різке збагачення
окремих категорій громадян, діяльність яких
не завжди можна визнати корисною для блага
народу. Як висловився І. Дзюба: “Втрата в
суспільстві соціальної совісті та соціального
стиду, як найточнішого індикатора соціальної
відповідальності особистості. Маю на увазі
буквально кричущу комфортність самопочуття прошарку удачливих суб’єктів на тлі
масового знедолення” [3, с. 177]. Розрив у
доходах 5% найбагатших та 5% найбідніших
українців становить від 38 до 70 разів, у Норвегії він, для прикладу, всього шестикратний.
В Україні при середній зарплатні у 208
доларів 4 мільярдери, у Чехії та Польщі по
одному мільярдеру при середній зарплатні
понад 1000 доларів, у Франції – при середній
зарплаті у майже 4 тисячі доларів налічується
10 мільярдерів [4];
– на тлі різкого майнового розшарування
суспільства відбувається й розшарування
освіти. Ще одна цитата з І. Дзюби: “На
доповнення до розриву між бідними і
багатими – розрив між елітарною освіченістю
невеликої частини молоді, добір якої відбувається далеко не завжди за здібностями, – і
основною масою молоді, серед якої чимало
просто приреченої на дебілізацію” [3, с.178];
– знецінення моральних норм і вартостей,
закріплення у поведінці виявів хамства,
байдужості, соціального егоїзму, цинізму,
невмотивованої агресивності і жорстокості,
неналежне ставлення до державних і соціальних інститутів. За даними соціологічного
опитування, на запитання, чи пішли б молоді
люди захищати свою країну у випадку війни,
тільки 44% відповіли ствердно, 12% упевнені,
що вони не стали б на захист Вітчизни, а інші
просто не змогли визначитись [5];
– невизначеність в оцінці історичних подій
і, як наслідок, поділ суспільства, в якому
продовжують виховувати молодь на основі
різного бачення історичного минулого;
– несформованість української національної свідомості, зумовлена тим, що із часу
здобуття незалежності український політикум
фактично не визначився зі шляхом розвитку
держави. Політики поглиблюють розкіл
суспільства, намагаючись спрямувати його
розвиток то в напрямку “багатовекторності”
Л. Кучми, який продовжує команда біло-

блакитних, то в бік Євроатлантичного спрямування, до якого прагнуть “помаранчеві”;
– нерозвинутість інститутів громадянського суспільства;
– правовий і патріотичний нігілізм, який
виявляється у негативному сприйнятті
української держави як гаранта дотримання
задекларованих у Конституції прав і свобод.
За
даними
дослідження
громадської
організації “Молодіжна Альтернатива” щодо
забезпечення гарантованих Конституцією
України прав і свобод, лише 4,24% опитаних
відповіли, що ці права і свободи
дотримуються [6, с. 2–3].
– могутній наступ глобалізації, який
супроводжується стиранням місцевих особливостей, особливо небезпечний для України
як держави, яка тільки стала на шлях
незалежного розвитку.
Турботу про виховання патріотизму
виявили свого часу всі владні структури: і
президент, і парламент, і уряд. Водночас є
підстави вважати, що завдання, які вони
ставили, мали декларативний характер.
Статистика
промовисто
свідчить,
що
українська молодь останні 10 років за
основними показниками відчутно поступається попередньому поколінню, стає
агресивнішою, схильною до правопорушень,
негативно ставиться до суспільно-корисної
діяльності, фізично слабка.
Мета нашої статті – дати оцінку сучасного
патріотичного виховання в Україні й
визначити шляхи його покращення.
Цю проблему досліджували І. Бех та
К. Чорна, О. Тимошенко, М. Врублевсьаю,
В. Раєвський, В. Постовий, О. Сухомлинська
та інші.
І. Бех та К. Чорна визначили особливості,
тенденції, зміст, принципи, мету, методи і
форми патріотичного виховання [9]. За
визначенням О. Тимошенко, це “(…) цілеспрямований, систематичний, регульований
процес, що має на меті утвердження у
свідомості нації, народу етнічної, культурної,
мовної єдності, своєї національної неповторності, вагомості багатющих національних
ресурсів, любові до Вітчизни” [10, с. 10].
М. Врублевська характеризує патріота як
людину, яка розуміє і сприяє українській ідеї,
сприяє розбудові незалежної України, готова
до захисту своєї Батьківщини, шанує історичну пам’ять, любить рідну культуру, мову,
національні свята і традиції, дотримується
Конституції України, дбайливо ставиться до
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національних багатств та рідної природи,
береже і зміцнює власне здоров’я та здоров’я
однолітків [11, с.15].
Що ж треба зробити, щоб досягти чітко
визначеної мети сучасного патріотичного
виховання?
Передусім ми не маємо права забувати
заповіти наших предків, людей, які жертовно
служили інтересам України в часи бездержавності, чиї полум’яні слова і вчинки стали
священним надбанням вітчизняної історії.
Тут маємо на увазі Т. Шевченка, І. Франка,
К. Ушинського,
Л. Українку,
І. Огієнка,
В. Сухомлинського, С. Русову, Г. Ващенка,
І. Багряного та інших.
У літературі виділяють три різновиди
патріотизму:
– етнічний патріотизм;
– територіальний патріотизм;
– державницький патріотизм [12, с. 291].
Процес виховання етнічного патріотизму
починається з народження дитини. Колискові
матері, перші слова, нехитрі дитячі віршики,
примовки, забавлянки рідною мовою – все це
сприяє усвідомленню дитиною себе як маленької частинки свого народу.
Зростання дитини виводить її поза межі
батьківського дому і вона відкриває широкий
світ довкола себе. І. Огієнко визначив
Батьківщину як місце, “(…) де хто народився,
де провів безтурботні дитячі роки (…) Бо ж
рідна земля – це те найкраще і наймиліше, що
має тільки окрема людина чи окремий народ
(…) Рідна земля – це матінка рідна, що вміє
втішити й приголубити нас” [13]. Тобто
йдеться про територіальний патріотизм. Його
значення дуже гарно сформулював свого часу
І. Багряний: “Щоб об’єднати всі соціяльні й
національні елементи українського народу в
єдину націю, щоб щільно поєднати місто з
селом, мусимо написати на своєму щиті
великий девіз українського не расового, а
територіального патріотизму” [3, c. 135].
В Україні проживає більше 130-ти націй і
народностей. Однаково небезпечно сьогодні
пропагувати крайні ліберальні чи націоналістичні проекти, оскільки ми ще не зуміли
створити
етнонаціональної
ідеологічної
єдності всього українського народу. Всі ми
причетні до творення сучасного українського
суспільства, яке несе відповідальність перед
майбутніми поколіннями за продовження
глибокої історичної традиції, пов’язаної із
стратегією світового історичного поступу. Ця
земля має об’єднати нас попри природні
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міжетнічні протиріччя громадян різних націй
та народностей, попри тертя, пов’язані з
різним майновим станом окремих людей в
єдину міцну непорушну силу, здатну
протистояти всім викликам, які трапляються
на важкому шляху свого становлення нашої
молодої держави, тобто територіальний
патріотизм має дорости до державницького.
Любов до держави на сучасному етапі має
виявлятися у справедливій оцінці всіх
державотворчих процесів, які в ній відбуваються. В історїї не раз бувало, що справжні
патріоти, висловлюючи свою любов до
Батьківщини, виступали найбільшими її
критиками, бо не могли сприйняти ті
несправедливості, що коїлися на рідній землі.
Як тут не згадати Т. Шевченка, І. Франка,
Л. Українку і багатьох наших сучасників:
Л. Костенко, Є. Сверстюка, І. Дзюбу тощо.
У сучасних умовах надзвичайно важливо,
щоб вихователі зуміли донести до вихованців
розуміння того, що справжній патріот любить
свою землю не за те, що вона йому може
сьогодні дати, що ця любов не має нічого
спільного зі сліпим служінням державі.
Згадайте І. Франка:
Ти, брате, любиш Русь,
Як хліб і кусень сала, Я ж гавкаю раз в раз,
Щоби вона не спала [14].
Справжній патріот повинен мати активну
життєву позицію, своїми власними справами,
своїм способом життя година за годиною,
день за днем, рік за роком сприяти тому, щоб
життя якісно змінювалося у кращий бік, щоб
Україна увійшла в число передових країн
світу і перестала бути об’єктом співчуття і
насмішок. А для формування такої свідомості
має бути успішно здійснена ціла система
продуманого планомірного впливу – тобто
система патріотичного виховання, якої нам
вкрай бракує сьогодні.
Ніхто не стане заперечувати, що на
формування
патріотичного
світогляду
великий вплив має вивчення таких предметів,
як історія, українська мова та література,
краєзнавство, географія, правознавство.
І. Огієнко звертає увагу на те, що,
безумовно, одним із найважливіших джерел
патріотичного виховання є знання власної
історії. У праці “Рятування України” він
зауважує, що “українська історія оживляє нас,
українців, і дає нам цілющу силу прямувати
до тієї правди, якої ми прагнемо всі. Це вона
одна воскрешає український народ”, тобто

ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА, 2009 / № 3

автор стверджує, що історія – основа нації, а
втрату історії він прирівнював до втрати нації
[15]. Сучасне вивчення історії в середній
школі вимагає не тільки збільшення кількості
навчальних годин на цей предмет, але й
затвердження єдиних підручників, при написанні яких має бути обов’язково дотриманий
принцип доступності викладу навчального
матеріалу. Ще гіршу ситуацію простежуємо у
закладах військової освіти. Програма історії
українського війська, що передбачена як
варіативна складова навчальних планів ліцеїв
військового спрямування України, розрахована всього на 34 навчальні години (1 урок на
тиждень в 10-х класах!), а Київський і
Львівський ліцеї відмовилися навіть від
цього, мотивуючи, що цей матеріал знайомий
ліцеїстам з курсу історії України [16]. У
вищих військових навчальних закладах
такого предмета взагалі немає. На засіданні
“Круглого столу”, організованому часописом
“Військо України”, з боку викладачів Національної академії оборони України пролунала
стурбованість щодо того, що слухачі академії
не знають історії. А звідки їм її знати? Вони її
спочатку недовчили в школі, потім в
інституті, а в самій академії на вивчення
історії відведено аж 26 годин (для
порівняння: в аналогічному закладі Росії –
120 годин, а за часів СРСР – 160 годин!) [17].
Ще Сенека стверджував, що воїн сильний
насамперед своїми патріотичними переконаннями. А це ж не просто солдати, це командний склад, який через кілька років займе
ключові пости у Збройних силах України. Ще
один приклад неповажного ставлення до
історії – скорочення годин на вивчення історії
України у вузах. Ю. Бобало, ректор Національного університету “Львівська політехніка”, висловив думку про недоцільність
вивчення історії в технічному вузі [18]. Хіба
на часі такі міркування зараз, коли навіть
вчені мужі ламають списи в боротьбі за різне
бачення розвитку історичних подій в Україні?
Розкол українського суспільства через різну
історичну пам’ять народу штучно посилюється під час чергових політичних баталій,
коли у боротьбі за електорат політики не
гребують жодними засобами. Не можна не
розуміти, яку загрозу це становить для
майбутнього самої держави. І. Огієнко застерігав: “Хто перекручує українську історію,
цебто фальшує її, той нівечить душу України,
той отруює синів її, той обезсилює Україну,
той не дає нації розвиватися” [15].

Видатний учений вважав, що відновлення
української державної традиції можливе лише
при відродженні духу нації, очищенні культури народу від чужого впливу. Безумовно, в
умовах поширення глобалізації повністю
забезпечитися від чужих впливів неможливо.
Серед загроз, які найгостріше постають перед
Україною на нинішньому історичному етапі,
експерти виділяють відсутність яскравої
ідентифікації України у світовому інформаційному просторі та чіткої стратегії входження у глобальне інформаційне суспільство,
незахищеність інформаційного та культурного продукту власного виробника.
Сьогодні в Україні налічується близько
350 книжкових магазинів. Для порівняння: у
Голландії з населенням 16 млн – книжкових
магазинів близько 1600; у Польщі з населенням 38 млн – 2500 книгарень. Інша проблема
полягає у тому, що більше двох третин
грошей, які обертаються у книжковому ринку
України, належать російським видавцям. І
питання не лише у фінансових втратах
українських видавців, але, насамперед, у
мовному домінуванні, розповсюдженні системи суспільних цінностей, які не завжди
відповідають українським інтересам [19].
Видатки на культуру в Україні: 1992 р. – 2%
держбюджету, 2003 р. – 0,5%; в 2001 р. бюджетні видатки на душу населення в галузі
культури – 15,43 грн = 2,91 дол., у Росії –
5 дол., в Польщі – 17 дол. [3, с. 307, 321].
Як наслідок, за роки незалежності нам так
і не вдалося забезпечити пріоритетність
державної мови. Свого часу І. Огієнко наголошував, що саме мова є найголовнішим і
найміцнішим цементом, який об’єднує
етнографічний народ, перетворюючи його в
свідому націю – народ державний. Як ніколи
актуально звучить із минулого заклик
І.Огієнка до патріотів України: “На кожному
кроці і кожної хвилини охороняй честь своєї
рідної мови, як свою власну, більше того, як
честь своєї нації. Хто не береже честі своєї
рідної мови, той підкопує основи своєї нації”
[20, с. 15] І як тут не визнати справедливість
зауваження І. Дзюби стосовно того, що
“питання мови треба ставити так, щоб не
роз’єднувати, а об’єднувати суспільство.
Україну будують не тільки україномовні. І не
всі україномовні її будують. Деякі тільки
підточують, самі того не усвідомлюючи” [3,
с. 744]. Забезпечення державного статусу
української мови має проводитися виважено,
поступово і послідовно. Час прийняття
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декларативних документів уже відійшов,
сьогодні необхідно зробити все, щоб володіти
українською мовою стало престижно, модно,
а для цього має бути задіяний як весь
потенціал засобів масової інформації, так і
зусилля україномовної інтелігенції, митців,
які мають створити конкурентноспроможний
національний культурний продукт і власним
прикладом
впроваджувати
моду
на
користування державною мовою.
Не можна не відзначити далекоглядності
І. Огієнка, коли він у праці “Рідномовні
обов’язки” наголошує на необхідності посилення зусиль української інтелігенції, спрямованих на плекання любові та поваги школярів
до мови. Цьому повинна сприяти передусім
національна школа з високоосвіченими, з
високим рівнем національної свідомості
педагогами, які через якісні підручники,
написані українською мовою, спираючись на
зібрані в бібліотеці українські книги,
журнали, словники, газети, власним прикладом виховуватимуть щирий і глибокий
інтерес до вивчення мови. У позаурочний і
позашкільний час ця діяльність має продовжуватися
через
роботу
громадських
товариств, підтримку і допомогу гурткам
плекання рідної мови, поширення гасла “Для
одного народу – одна літературна мова й
вимова, один правопис” [20, с. 35]. Процес
вивчення мови, на думку І. Огієнка, має
завершитися у національній вищій школі. У
цьому він вбачає запоруку міцності держави,
адже “студентство вищих шкіл – то найкращий цвіт нації, то найміцніший її ґрунт, на
якому вона зростає” [13, с. 31] Пройняті
духом українського патріотизму мовні
заповіді І. Огієнка, виписані ним як “рідномовні обов’язки”, будять сумління кожного
українця, підтримують сили народу і тепер.
Ученого хвилювали спостережені ним
явища в емігрантському середовищі, які він
назвав “початком винародовлення”: називання дітей чужинськими іменами, захоплення
чужими традиціями облаштування побуту.
Вчений не втомлювався звертати увагу на
високу дієвість родинного виховання,
особливо на роль матері при збереженні
традицій української етнопедагогіки з
потужним арсеналом впливу на формування
патріотичної свідомості через дотримання
звичаїв народного календаря українців,
народних традицій, через українські пісні,
фольклор тощо. Ці настанови сьогодні майже
забуті. Варто пройтися вулицями наших міст
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у незалежній державі, ознайомитися з
вивісками крамниць, перукарень, аптек, фірм
– скільки серед них українських? Невже всі
їхні власники – іноземці, що працюють на
задоволення потреб нашого народу? А
відкрийте журнали навчальних закладів:
скільки там Анжел, Артурів, Діан, Ренат,
Тимурів?.. А в книжковій крамниці порівняйте кількість книг з пропагандою фен-шую
і використанням українських оберегів?.. А
порівняйте обряд українського сільського
весілля, якого дотримувалися тридцять років
тому, і сьогоднішній – скільки втрачено
обрядових пісень, традицій?.. Чим ми можемо
сьогодні здивувати світ, входячи в нього
незалежною державою? Враховуючи наші
більш ніж скромні досягнення в усіх сферах –
від політики до економіки і науки – тільки
національною неповторністю і самобутністю,
які ми так бездумно губимо, нехтуючи
заповітами наших славних предків, чиї імена
увійшли до скарбниці світової мудрості.
Сучасний український патріотизм має
розвиватися як державницький патріотизм,
але він не повинен мати нічого спільного з
так званим “квасним” патріотизмом, який
полягає в любові до держави не як до форми
організації суспільства, а до конкретної
держави. Такий патріотизм сприяє формуванню людини-раба, готового сліпо служити
інтересам держави, які, на жаль, не завжди
збігаються з інтересами більшості населення,
яке в ній проживає. Саме поняття патріотизму
стає розмінною монетою в політичній
боротьбі, тому і вбирає в себе “аромати”
популізму,
вуличного
радикалізму
та
демагогічних спекуляцій. Це є чи не
головною причиною того, що для більшості
українських громадян українська земля ще не
стала священною, а її національні герої не
цінуються адекватно. Звідси – розбрат і
ворожнеча між окремими регіонами, безпорадність у створенні ефективної вертикалі
влади,
громадська
думка
продовжує
залишатися традиційно патріотичною і антидержавною. Ця традиційність сформувалася
під впливом бездержав’я. Але ж час змінився,
ми тепер маємо власну державу, і
вихователям треба докласти всіх зусиль для
того, щоб молодь усієї України, об’єднана
спільним бажанням розбудовувати власну
державу, виходила в життя з готовністю
служити власній Батьківщині, а не шукати
заробітку чи прихистку по світах.
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Ще один наслідок бездержав’я – відчуття
меншовартості, яким “хворіють” багато
українців, і, намагаючись спекатися цієї
хвороби, впадають у крайнощі. Є такі, що
починають
займатися
самовихвалянням,
самозвеличенням, безкритичним перебільшенням чеснот свого народу, вивищенням
його над іншими народами, вони ненавидять
та упереджено ставляться до всіх тих, хто
розмовляє іншою мовою, сповідує іншу
релігію чи живе за іншими традиціями. Та є й
інші, ті, хто продовжує жити, не маючи
почуття господаря на своїй землі, гордості за
свій народ, свою державу. Вони втрачають
інтерес до народних звичаїв і традицій, не
намагаються їх зберегти та передати
нащадкам, забувають національну ідентичність, гублячи при цьому свій неповторний
національний колорит і своєрідність. У них
немає активної життєвої позиції, яка б
вступила у протиборство з культивуванням
абсолютно чужих, не властивих українському
світовідчуттю матеріальних цінностей. А щоб
перемогти почуття меншовартості народу,
потрібно передусім подолати його в собі.
Мало заздрити успіхам інших народів, їх
досягненням на ниві освіти, культури і
економіки, треба зробити все для того, щоб і
наш народ посів гідне місце у світі поряд з
найбільш розвинутими державами. І завдання
педагогів – донести це до кожного дитячого
серця, дати відчути йому радість власної
перемоги, власного здобутку; запалити його
вірою у власні сили і силу непереможного
духу свого народу, який крізь віки, війни і
ріки крові проніс ідею своєї державності,
втілив її і тепер намагається закріпитися на
світовій арені.
Виховання молодої особи у демократичному суспільстві передбачає досить
високий рівень індивідуальної свободи
особистості, відмову державних структур від
жорсткого визначення форм та методів
соціалізації, постійного контролю як за
суспільними інститутами, що її здійснюють,
так і за самим громадянином. Формування
патріотичного світогляду треба доповнювати
прищепленням навичок самостійного вирішення тих чи інших проблем, які постають
перед молоддю. На формування світогляду
юної особи великий вплив мають ровесники.
Тому за цих умов різко зростає значення
діяльності різних молодіжних організацій. Їх
є дуже багато: і всеукраїнських, і регіональних. Найвідоміші: Спілка молодіжних орга-

нізацій України, Спілка піонерських організацій України, Спілка Української молоді,
“Пласт”, Український національний комітет
молодіжних організацій, Українська студентська спілка, Союз Українського студентства тощо. На жаль, далеко не всі
потенційні учасники цих організацій знають
про їхню досить розгалужену мережу, їхні
програмні цілі, умови вступу і т. д.
Вихователь має бути порадником і координатором дій молодих людей, які обирають, в
яку організацію їм вступати. Активна участь
молоді у роботі таких організацій – це
реальна можливість реалізувати свої здібності, спроба самоствердитися, випробувати
сили, підготуватися до дорослого життя,
зрештою – це втеча від безцільного блукання
вулицями, розпиття спиртного, тютюнопаління тощо.
Як бачимо, проблем на шляху успішного
патріотичного виховання нашої молоді
чимало. Щоб їх подолати, на наш погляд,
необхідні такі умови:
1) на державному рівні:
– забезпечити єдність патріотичного
виховання на Сході і Заході України, для чого
треба прийняти нову єдину державну
концепцію патріотичного виховання, розробити програму її втілення і на рівні Кабінету
Міністрів забезпечити її реалізацію;
– створити єдиний центр, який буде
здійснювати організаційне і методичне керівництво патріотичним вихованням української
молоді, пошуковою, народознавчою та
краєзнавчою роботою, забезпечений всіма
видами наукової та інформаційної підтримки:
новітніми дослідженнями в області запровадження інноваційних технологій виховання, телебаченням, друкованими засобами,
Інтернет-ресурсами, що дасть змогу забезпечити системність і послідовність цієї роботи;
– оголосити і провести конкурс на кращий
художній історичний фільм, літературний
твір, телепередачу, методичну розробку під
гаслом “Ростимо патріотів України”;
– щоб досягнути взаєморозуміння між
різними регіонами держави доцільно було б
обмінюватися пошуковими експедиціями
школярів та студентів. Безпосереднє дослідження історичного минулого, фольклору і
побуту різних націй і народностей України,
спільна праця і тісне спілкування сприяли б
вихованню взаємоповаги і толерантності,
відчуттю єдності у межах своєї держави;
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– відмова від застарілих методів керівництва виховною роботою, коли в навчальні
заклади “спускається” згори список заходів,
які необхідно провести, що формалізує
виховну
діяльність, позбавляє її живого
тепла, радості від успіху і викликає пасивний
спротив у дитячих душах, відбиває інтерес до
пізнання своїх витоків, спричиняє формування подвійних стандартів мислення і
діяльності, забюрократизовує виховний процес, через що основні зусилля вчителів
спрямовуються на паперотворчість, а на живу
роботу з дітьми і батьками залишається все
менше часу;
– через засоби масової інформації,
зусиллями політичної та мистецької еліти
сформувати моду на користування державною мовою, підняти престиж “маленького
українця” – людини звичайних рядових професій – двірника, таксиста, пралі, санітарки,
прибиральниці, шевця, токаря, слюсаря, вчителя, військовослужбовця тощо через розкриття суспільної користі від їхнього
щоденного добросовісного виконання своїх
службових обов’язків, які й є яскравим
прикладом служіння інтересам народу і
держави;
– об’єднати зусилля працівників освітніх
установ, громадських організацій, силових
структур, батьків та церкви для усунення
прогалин у вихованні патріотизму;
– активізувати діяльність вихователів
через проведення різноманітних професійних
конкурсів, післядипломного навчання, систему звітності і рейтингові оцінки школярів;
– передбачити належне фінансування
діяльності з патріотичного виховання молоді;
2) на рівні вихователів:
– усвідомити власну відповідальність
перед державою, перед українським народом,
зрештою, і перед власними дітьми і внуками,
яким доведеться жити у суспільстві вихованих ними громадян.
Безумовно, визначення головних завдань,
стратегічної мети і основних напрямків
патріотичного виховання є прерогативою
державних органів, адже патріотичне виховання − це не тільки складова частина
внутрішньої політики держави, компонент її
ідеологічної діяльності, але значною мірою і
запорука її збереження як незалежної
соборної України. “При нестачі багатств
нація тільки бідна; при нестачі патріотизму
нація жалюгідна”, – сказав П’єр Буаст.
54

Над цим питанням треба задуматись уже
сьогодні і вирішувати його мусимо вже зараз.
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“Будеш, батьку, панувати,
поки живуть люди…”

Оксана Бокало

(до 240-річчя з дня народження Івана Петровича Котляревського)

Творчість класика нової української
літератури І.П. Котляревського належить до тих
вічно живих явищ, про які кожна епоха складає
своє судження, не вичерпуючи при цьому
всього багатства і глибини їхнього змісту.
Іван Петрович Котляревський народився
9 вересня 1769 року в родині дрібного чиновника – канцеляриста магістрату. Мати –
родом із сім’ї козака Решетилівської сотні
Полтавського полку. Котляревські вважалися
дворянами, мали трохи землі поблизу
Полтави й навіть кілька кріпаків, яких Іван
Петрович відпустив на волю.
Полтава в другій половині ХVIII ст. була
невеликим полковим містом, що не дуже
відрізнялося від навколишніх степових сіл.
Біленькі хати, вкриті соломою, з призьбами та
ганками, ховалися в зелені вишневих садків.
Дитинство хлопця минуло серед чарівної
природи полтавської околиці. В уяві хлопчика оживали почуті від дорослих легендарні
перекази та оповідання про татарські набіги і
шведську навалу, про героїчні подвиги козаків. Картини мальовничої природи, народні
обряди і звичаї, стихія народної поезії,
багатство й краса рідної мови – ось найперші
і, звичайно, найсильніші чинники у формуванні естетичних почуттів юного Котляревського, джерело розуміння прекрасного.
Пізніше Іван Котляревський так згадає про
своє дитинство: “Родом я зі співучої й
мужньої Полтави. Мати моя з давнього
козацького роду Жуковських. Тато мав
дворянське звання, але жили ми небагато.
Уявіть собі сина дворянина, який ходить
босий, грається зі сільськими дітьми і, як
вони, їсть житній хліб. Та весела вдача
допомагала мені переносити скруту”.
Першою школою майбутнього письменника було навчання грамоти у дяка.
Сучасники залишили чимало конкретних
свідчень про цю найпоширенішу в ті часи
школу. Як згадує відомий письменник
Г. Данилевський, навчання відбувалося у хаті
дяка. У першому класі тільки читали; писати
ж починали з другого класу – спочатку
розведеною крейдою на провоскованих
випалених чорних дощечках, а згодом уже
чорнилом на папері. З третього класу

набиралися охочі в особливий “ірмолойний
клас”, де навчали церковного співу – взимку в
тій же хаті, а навесні – на свіжому повітрі.
Найхарактернішою ознакою цієї школи був
неймовірний гамір під час занять, адже кожен
з 30–40 учнів класу на весь голос читав чи
співав щось своє.
Котляревському довелося пройти весь
тернистий шлях дяківської мудрості з її
зубрінням і обов’язковими “субітками”, про
що поет писав в “Енеїді” і часто з гумором
розповідав про це знайомим. Дяківська школа
розчинила перед хлопцем двері Полтавської
духовної семінарії, де майбутній письменник
навчався протягом 1780–1789 рр. Семінарія
давала досить добру освіту: в ній, крім
богословських предметів, викладали історію,
географію, математику і особливо багато
уваги приділялося вивченню мов. Студіювання давньогрецької та римської літератур,
ознайомлення з російською та західноєвропейською літературами пробуджувало в
семінаристів інтерес до художнього слова,
сприяло виробленню естетичних смаків та
уподобань.
Оскільки за вимогами курсу шкільної
піїтики семінаристи зобов’язані були займатися віршуванням, то саме тут Котляревський
виявив неабияку пристрасть, виділявся серед
учнів умінням до будь-якого слова майстерно
добирати вдалі, часто дотепні рими, за що й
був прозваний своїми приятелями римачем.
Саме в ці роки він захоплювався творами
Вергілія, вправлявся у переробці окремих
строф “Енеїди” в гумористичному дусі.
Котляревський відчув, що він не має потягу до духовної кар’єри, й тому на останньому
курсі (у 1789 році) залишив семінарію і став
канцеляристом (1789–1793). Спочатку служив
у штаті так званої Новоросійської канцелярії,
згодом працював протоколістом Полтавської
дворянської опіки.
Деякий час (1793–1796) юнак учителював
у поміщицьких маєтках Золотоніського
повіту на Полтавщині. Тут, у сільських
умовах, він пильно приглядався до народного
побуту. Часто його, переодягненого поселянському, можна було зустріти на
досвітках та вечорницях, де він прислухався
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до гострого, дотепного слова, записував
прислів’я, приказки, легенди й перекази. Тут,
в епіцентрі народного життя, в період
захоплення народною мовою й усною поезією
остаточно кристалізувалися естетичні погляди Котляревського, сформувався задум “перелицювати” рідною мовою античну епопею.
Саме в цей час він щиро полюбив свою
вихованку Марію, але, діставши відмову від її
батька, золотоніського поміщика, залишив
учителювання і став кадетом розташованого
на Полтавщині Сіверського полку.
Дванадцять років (1796–1808) Котляревський перебував на військовій службі.
Карабінерний (згодом драгунський) полк, у
якому він служив, був укомплектований
переважно солдатами-українцями і сформований на основі колишніх козацьких полків. Та
й дислокований полк протягом тривалого
часу був в Україні. Отже, Котляревський і в
ці роки постійно перебував серед українського народу, що, зрозуміло, позитивно
позначилося на його праці над “Енеїдою”.
Полтавські спостереження і враження лягли
також в основу іншого твору письменника –
“Пісні князю Куракіну” (1804).
У складі Сіверського полку Котляревський
брав участь у задунайському поході російської армії під час війни з турками у 1806–
1807 рр. Він виявив особисту хоробрість в
усіх найважливіших операціях воєнної
кампанії – при облозі та здобутті Бендер, у
боях за Ізмаїл. Відзначився письменник також
у переговорах з буджацькими татарами,
переконавши їх не чинити опору російським
військам і мирно приєднатися до Росії. За
вміле виконання складного дипломатичного
доручення його було нагороджено орденом.
Наприкінці 1807 р. Котляревський був
переведений у Псковський драгунський полк,
дислокований у Литві, на початку 1808 р.
майбутній письменник подав у відставку, а за
кілька місяців у чині штабс-капітана залишив
військову службу.
Котляревський зібрав багатий матеріал, що
стосувався армійських “порядків” (зловживання на службі, казнокрадство, аморальність
офіцерів, пиятика), і всі ці враження використав в останніх частинах “Енеїди”, що вже
мала нечуваний успіх у читачів. Відомо, що
два перші, неповні її видання з’явилися без
відома й дозволу автора в 1798 і 1808 р., а,
крім того, поема поширювалася в рукописних
копіях. С. Стеблін-Камінський у біографії
письменника відзначав такий факт, як
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запрошення запорожцями, що жили після
зруйнування Січі за Дунаєм, Котляревського
до себе за “старшого”, коли довідалися, що
він той, “хто скомпонував “Енеїду”.
З Литви письменник на якийсь час приїхав у
Полтаву, а незабаром, за прикладом багатьох
дворян, поїхав до Петербурга, сподіваючись
знайти там службу. Однак без протекції не так
просто було влаштуватися провінціалові у
столиці, і невдовзі Котляревський повертається
до рідного міста, де дістає скромну посаду
наглядача (тобто завідувача) місцевого Будинку виховання дітей бідних дворян. Цей
навчально-виховний заклад було засновано з
ініціативи й за проектом російського письменника В. Капніста, що виконував деякий час
обов’язки директора училищ Полтавської губернії. Котляревський практично вів тут господарство, піклуючись про забезпечення дітей
усім необхідним. Як вихователь він підтримував гуманістичний напрям освіти, дбав про
розвиток природних здібностей учнів. Слід сказати, що серед його вихованців – знаменитий
український математик М.В. Остроградський.
У зв’язку з вторгненням французьких
військ у Росію Котляревський 1812 р. сформував 5-й козацький полк. В одному з листів
письменник висловив захоплення, спостерігаючи патріотичне піднесення в народі,
який давав за його ж висловом, своїх синів до
війська “с удовольствием, охотностью и без
малейшего уныния”.
Після Вітчизняної війни І. Котляревський
багато сил і уваги приділяв культурному
піднесенню Полтави; особливо цікавила його
справа організації місцевого театру. Письменник брав активну участь у постановці п’єс,
сам виконував низку комічних ролей.
Протягом кількох років (1818–1821) Котляревський працював директором Полтавського
театру. В цей час він познайомився з видатним російським актором М.С. Щепкіним,
який прибув до Полтави (з Харкова) в складі
трупи І.Ф. Штейна; письменник сприяв
викупові Щепкіна з кріпацтва. С. СтеблінКамінський зазначає, що “…чудовий комічний талант М.С. Щепкіна зобов’язаний першим розвитком своїм впливові Котляревського; саме для нього було написано роль
Виборного”. Для полтавського театру І.
Котляревський написав п’єси “Наталка
Полтавка” і “Москаль-чарівник”, поставлені
1819 р.; в обох п’єсах грав М.С. Щепкін.
У 1818 р. Котляревський вступив до
Полтавської масонської ложі “Любов до
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істини”; нею керував тоді один з організаторів декабристського “Союзу благоденства” Михайло Новиков. Є підстави твердити, що І.П. Котляревський був близький до
декабристських кіл; його ім’я згадується в
“Алфавіті декабристів”.
1818 р. Котляревського було обрано членом харківського “Товариства аматорів
красної словесності”, а 1821 р. – почесним
членом петербурзького “Вільного товариства
аматорів російської словесності”, що було
осередком декабристського літературного
руху. Обрання письменника почесним членом
“Товариства” свідчить про значну повагу,
якою він користувався. Є відомості, що на
засіданнях “Вільного товариства” читалися (в
1821–1823 рр.) окремі розділи “Енеїди”.
І. Котляревський працював також у галузі
українського мовознавства, етнографії, вивчав усну народну творчість, історію України.
Не випадково такі діячі тогочасної науки, як
Д. Бантиш-Каменський, М. Погодін, І. Срезневський, консультувалися у Котляревського
з питань історії та філології.
Зовнішністю своєю Котляревський був
примітний: високий зростом, стрункий,
чорнявий, з енергійним моложавим обличчям,
на якому ледь-ледь були помітні сліди
перенесеної віспи, з вдумливим, гострим
поглядом карих очей, з привітною посмішкою
на вустах. В останні роки свого життя він
запустив собі пишні козацькі вуса. Одягався
на службу в чорний сюртук, у святкові дні
з’являвся
в
армійському
мундирі
і
трикутному капелюсі з чорним султаном.
У 1827 – 1835 рр. Котляревський обіймав
посаду попечителя “богоугодних закладів”,
виявляючи й тут своє гуманне ставлення до
людей, прагнення полегшити їхню долю.
1835 року письменник через хворобу пішов у
відставку, але до кінця життя лишився другом
і порадником простих людей. Його знали і
поважали трудящі верстви Полтавщини і,
зустрівши, тепло вітали: “Здоров будь, Іване
Петровичу!” або “Здоровенькі були, добродію-куме!” За спогадами сучасників, Котляревський “любил бывать в семье простолюдина, где давал своим разговорам простор
на родном языке, приправляя беседу
прибаутками и поговорками… Посещавших
его принимал задушно и угощал как истый
хлебосол-украинец”.
Письменник до останніх днів мешкав у
батьківському будиночку, де на сволоці було
вирізано старослов’янською в’яззю рік

спорудження – 1705. Жив Котляревський
просто, скромно. У вітальні стояла канапа,
кілька ломберних столиків та стільців. На
стіні висіли портрет господаря, дві картини
майстрів фламандської школи, подаровані
гравюрні зображення прихильників його
таланту – полтавських вельмож М. Рєпіна та
В. Кочубея. Поміж картинами – старовинний
годинник, на циферблаті якого були
зображені Адам і Єва біля дерева пізнання
добра і зла. На підвіконнях у глиняних
вазонах росли кімнатні рослини.
Останні три роки життя, коли хвороба все
дужче дошкуляла, Котляревський не працював. Він зовсім мало виходив з дому, але
його постійно відвідували друзі й знайомі.
Незадовго
перед
смертю
письменник
відпустив на волю дві сім’ї своїх кріпаків і
роздав родичам та знайомим усе своє майно.
Помер Іван Петрович Котляревський на
сімдесятому році життя 10 листопада 1838 р.
На похорон зійшлося населення всього міста,
виявляючи свою глибоку шану великому
письменникові і простій, щирій, гуманній
людині. Поховали його там, де він заповідав:
під розлогою тополею над Кобеляцьким
шляхом, що прямував у милі серцю, вільні,
широкі степові простори. Згодом на його
могилі було споруджено пам’ятник у вигляді
невисокої колони із позолоченим хрестом, що
спиралася на чотиригранний постамент, де на
мідній дошці було зроблено напис: “Майор
И.П. Котляревский, сочинитель “Энеиды на
малорусском наречи”.
На смерть письменника щирим словом
відгукнувся молодий Тарас Шевченко: використавши уснопоетичний образ соловейка,
поет зіставив його з автором “Енеїди”, котрий
“всю славу козацьку за словом єдиним
переніс в убогу хату сироти”. Пророчо
звучали слова Шевченка:
Будеш, батьку, панувати,
Поки живуть люди;
Поки сонце з неба сяє,
Тебе не забудуть!
30 серпня 1903 р. у Полтаві було урочисто
відкрито пам’ятник письменникові, виконаний відомим скульптором Л. Позеном, у 1952
році відкрито літературно-меморіальний музей Котляревського, у 1952 році відреставровано садибу письменника.
Творча спадщина І. Котляревського − це
поема “Енеїда”, п’єси “Наталка Полтавка” і
57

ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА, 2009 / № 3

“Москаль-чарівник”, послання-ода “Пісня на
новий 1805 год пану нашому і батьку князю
Олексію Борисовичу Куракіну”, переклад
російською мовою уривків з праці Дюкела
“Євангельські роздуми, розподілені на всі дні
року...”, переспів вірша давньогрецької поетеси Сапфо “Ода Сафо”. Але найвідомішим
твором письменника стала, безперечно, поема
“Енеїда”.
Над “Енеїдою” Котляревський працював
майже 30 років (з перервами). Три перші
частини вийшли друком в 1798 p., четверта –
в 1809 p., п’ята – в 1822 p.; повністю твір було
завершено в 1825–1826 pp., а видано – в
1842 р. після смерті письменника. Для написання поеми автор скористався досвідом
своїх попередників. Близькими до обраного
ним жанру були різдвяні та великодні вірші
мандрівних
дяків,
жартівливо-сатиричні
сцени яких нагадують окремі картини
“Енеїди”, її стиль, гумор. Головним джерелом
“Енеїди” була реальна дійсність того часу та
усна народна творчість. Згадаємо, що
незадовго до написання “Енеїди”, у 1775 році,
за наказом Катерини II Запорозьку Січ було
зруйновано. Тож зображення Котляревським
козаків в образах відважних троянців було
спробою нагадати українцям про героїзм,
незламність духу, волелюбність, патріотизм
наших предків. Тому письменник усвідомлював, що писати такий твір мертвою книжною
мовою неможливо, і скористався “мужичою”,
тобто народною мовою. “Педанти,– зазначав
сучасник письменника, – здивувались і –
замовкли. Жовчні люди схопили цю книгу з
наміром потішитись, вилаяти її, знищити
зухвалого письменника, але з перших сторінок їхній гнів минув – вони почали сміятися”.
Правда, народну мову зустрічаємо в нашій
літературі й до Котляревського: в інтермедіях, сатиричних віршах, але там народна
мова була засобом пародії, низького стилю,
бо для “високих” літературних жанрів її
вважали непридатною. Але письменник довів,
що це не так.
Котляревський згідно з вимогами жанру
дотримується сюжету, запозиченого у Вергілія. І все-таки “Енеїда” – оригінальний твір: у
римського автора-12 частин, а в Котляревського – тільки 6. Низку епізодів (наприклад,
розповідь Енея про загибель Трої) український письменник зовсім пропускає, а деякі,
навпаки, розгортає у ширші картини
(наприклад, сцену зустрічі троянців з
Дідоною), пекло і рай описує по-своєму, інші
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картини теж оригінальні, бо вони витримані в
дусі українського фольклору, та й дія
відбувається в Україні (названо міста й села
Полтавщини, наприклад, Лубни, Гадяч,
Будища). Котляревський часто в полотно
твору вплітає епізоди з життя українських
козаків, старшини, селянства, міщан, священиків, учнів. Правдиві й мальовничі картини
життя України відтіснили античний світ на
другий план. Завдяки такому самостійному
підходові до справи “Енеїда” і на запозичений сюжет вийшла оригінальним твором.
“Енеїда” за жанром – ліро-епічна, травестійно-бурлескна поема (епічна – бо в ній події
подаються в розповідній формі; травестійна –
бо античні герої “перевдягнені” в українське
вбрання, перенесені в історичні умови
українського життя; бурлескна – бо події і
люди змальовуються в основному в жартівливому тоні). Проте гумор “Енеїди” – не
розважальний. Ніби жартуючи, Котляревський відтворив минуле України, сучасне
(другу половину XVIII ст. і початок XIX ст.) і
заглянув у майбутнє. Засобами соковитого
гумору він зумів оспівати героїзм українського козацтва, його побратимство, нестримне
прагнення народу до волі. Автор української
“Енеїди” ставить низку суспільно важливих
для нашого народу проблем: соціальної
нерівності, захисту рідної землі від ворогів,
громадянського обов’язку, честі сім’ї, виховання дітей, дружби, кохання та інші. Ці
проблеми залишаються актуальними і
сьогодні.
Друге життя поемі дали опери “Енеїда”
(музика М. Лисенка, лібрето М. Садовського),
“Еней на мандрівці” (музика і лібрето
Я. Лопатинського), оперетта Г. Ашкаренка
(лібрето М. Кропивницького) та інші музичні
твори. Є чудова екранізація “Енеїди” методом
мультиплікації.
Ще одним досягненням Котляревського
стали його п’єси “Наталка Полтавка” і
“Москаль-чарівник”. Причина їхнього написання була дуже проста: ставши директором
полтавського театру, І. Котляревський був
невдоволений репертуаром. Тому, на відміну
від “високої” класицистичної трагедії, яка за
допомогою абстрактно-логічного узагальнення показувала подвиги й страждання великих
людей, та комедії, де об’єктом смішного
виступав народ, у п’єсах Котляревського
представники простого народу виходять на
сцену як герої, гідні поваги й наслідування.
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Історичне значення п’єси “Наталка
Полтавка” в тому, що вона започаткувала
нову українську драматургію, написану
“живою” розмовною мовою, побудовану на
засадах народності. Ця п’єса стала основою
оперного мистецтва України. Зрештою, це
перша соціально-побутова драма з селянського життя в усій, європейській літературі.
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Читання про виховання

Памфіл Юркевич

(продовження)
ЧИТАННЯ П’ЯТЕ
Детальний огляд пізнавальних здібностей
§ 20. Чуттєве споглядання
Від усіх інших знань воно відрізняється
живістю, свіжістю, багатством відчуттів і
тісним зв’язком з приємними або неприємними почуттями; порівняйте, наприклад,
друга або ворога видимого і згаданого. У
складі чуттєвого споглядання розрізняються:
матерія, яка складається з простих і окремих
відчуттів, наприклад, кольорів, тонів, запахів
і т. ін., і форма, у якій поєдналися ці відчуття.
Найзагальнішими формами чуттєвого споглядання є простір, час і кількість. У просторі ми
розрізняємо ціле і частини, велике і мале,
контур і відстань предметів; у часі предмети
спостерігаються нами один після другого або
перед ним чи разом з ним; за кількістю ми
розрізняємо або спостерігаємо один предмет,
два, три, багато або всі предмети певного
роду. Цих форм ми не сприймаємо ніяким
тілесним органом; простір, час і кількість
відчути неможливо. Повне і досконале
чуттєве споглядання ми маємо тільки тоді,
коли ми пізнали предмет, який діє на наші
органи чуття, з усіх названих боків. Умови, за

яких відбувається чуттєве споглядання, такі:
дія предмета на наші відчуття, увага душі і
швидке раптове порівняння спостережуваного предмета з іншими предметами того ж
роду, які вже знайомі нам. Наявність
останньої умови доводиться тим, що ми,
спостерігаючи іноді частину предмета,
буваємо безпосередньо впевнені, що бачимо
цілий предмет. Перед нами, наприклад, стоїть
і діє на наші очі одна поверхня, одна стіна
будівлі; проте ми зразу і з повною впевненістю говоримо, що ми бачимо будинок, а
отже, тут справжнє враження доповнене
раптовим спогадом перед тим баченого
такого самого предмета. (Чому дитина
дивиться і не бачить?)
На чуттєвому спогляданні ґрунтується
метод наочного навчання. Він відповідає
дитячому віку тому, що дає змогу вихованцеві самому робити досліди і спостереження, бачити, чути, нюхати, доторкатися,
водночас учитель своїми вказівками і
запитаннями тільки посилює увагу вихованця, спрямовує цю увагу то на матерію, то на
форму предмета і зближує нові враження з
попередніми, уже знайомими. Дитина відчуває при цьому самостійність і насолоджується
самодіяльністю, що неможливе під час
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слухання учительських читань; а почуття
самостійності і самодіяльності викликають у
неї такий сильний інтерес до заняття, який з
великими труднощами може виявитися під
час навчання зі слів учителя. Наочно дитина
знайомиться з тим, що є чи відбувається поза
нею, а також з тим, як щось робиться. Але і в
моральному плані наочне навчання нічим не
замінити: приклад діє сильніше, ніж
напучування. Добрий характер учителя, його
любов до порядку і праці більше формують
волю вихованця, аніж повчання, вимога,
нагорода і покарання.
§ 21. Уявлення
У ньому міститься те саме окреме,
індивідуальне знання, яке дане нам чуттєвим
спогляданням. Тільки уявлення про предмет
ми маємо і після того, як предмет перестав
діяти на наші органи чуття. Так, ми уявляємо
відсутнього друга з тими рисами, які ми
колись бачили. Але уявлення не має ні
свіжості, ні багатства відчуттів, ні тісного
зв’язку з приємними чи неприємними
почуттями, що так властиво чуттєвому
спогляданню. Хоча можна уявляти тільки
окремий,
індивідуальний
–
предмет
загального уявити не можна – однак: а) в
уявленні утримуються тільки найважливіші і
сильніше виражені риси предмета, а всі дрібні
відчуття зникають у ньому; тому воно
бідніше за змістом і менш свіже, ніж чуттєве
споглядання; б) зате риси суттєві і краще
помічені ми уявляємо з більшою виразністю і
точністю, ніж та, яку можемо отримати при
чуттєвому спогляданні, що ґрунтується на
багатому припливі відчуттів; отже все, що
вихованець бачив і спостерігав, він повинен
повторити в уявленні, щоб надати своїм
знанням чіткості і виразності; в) яскраві
фарби і надто голосні звуки вражають нас
неприємно, зате уявлення яскравих фарб і
надто голосних звуків не вражають нас
зовсім; отже, тут душа почувається набагато
вільніше і самостійніше, ніж у чуттєвому
спогляданні; г ) уявлення не є залишком
відчуття, як часто стверджують: уявлення
теплоти ніскільки не тепле, уявлення світла
ніскільки не світле; ґ) один і той самий
предмет ми можемо уявляти у розмірах
більших чи менших, не обмежуючись
досвідом, нарешті, можемо думкою довільно
переміщувати самих себе і предмети у різні
положення, уявляти, наприклад, з висоти
пташиного польоту або переносити на сонце і
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т. ін.; у таких випадках з допомогою уявлення
ми будуємо наш досвід.
§ 22. Закони співдружності (асоціація)
уявлень
Їх чотири:
1) Закон сумісності або одночасності: що
людина бачила, чула, спостерігала чи
відчувала в один і той самий час, те і в
уявленні її відтворюється разом або
одночасно. Блискучим прикладом цього
закону є потрійний зв’язок думок, мови усної
і письмової. Як тільки ми бачимо письмові
знаки, ми відразу уявляємо словесні звуки, а з
ними також і самі думки: так ми читаємо і
розуміємо. Навпаки, як тільки ми маємо якусь
думку, ми разом з нею уявляємо словесні
звуки, що її виражають, а вкупі з останніми і
письмові знаки: так ми виражаємо наші
думки словами і на письмі. Думка невидима і
нечутна; словесний звук чутний, але
невидимий; письмовий знак видимий, але
нечутний; це цілковито різнорідні і роз’єднані
явища. Однак вони зріднились чи здружились
за законом одночасності так, що коли ми
уявляємо одне з них, то і два
інші
уявляються нам у той самий час.
2) Закон послідовності: в якому
послідовному порядку ми бачили, чули,
спостерігали, відчували, в такому ж порядку
викликають одне одного й уявлення про все
це. Так, ми можемо пригадати і прочитати
напам’ять азбуку від початку до кінця, але
навпаки нам це не вдається. Коли нам
нагадають початкові рядки вивченого нами
вірша або перші мотиви знайомої нам пісні,
то наступні рядки і наступні мотиви
нагадувати нам уже нема потреби; вони самі
собою, навіть проти нашої волі, будуть
уявлятися нам. Вірш, який вдалося нам
почати з рядків, поміщених посередині, ми
можемо відтворити, рухаючись уявленням до
його кінця; але посунутися пам’ятю від
середини до початку ми не можемо. Проте й
тут слід зауважити, що, наприклад, звуки
азбуки не мають між собою жодного
споріднення, нічого спільного і що, отже,
вони викликають один одного у пам’яті в
певному порядку тільки тому, що так, а не
інакше, в такому, а не іншому порядку
творилися від них перші враження.
3) Закон схожості: колишній досвід,
уявлення, думки тощо виникають у душі самі
собою, коли при теперішньому поглядові
певний предмет схожий з ними. Зустрічний
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незнайомець може викликати у нас рисами
свого обличчя або голосом думку і спогад про
нашого друга, схожого на нього. Так часто ми
приймаємо чужого за свого, тиснемо йому
руку, вітаємо його і тільки, придивившись
ближче, зауважуємо свою помилку, яка
виникла від того, що подібні риси ми
прийняли за одні і ті самі.
4) Закон протилежності: протилежність
не те саме, що відмінність; предмети різні
роз’єднані між собою, тоді як у протилежних
є спільна, однакова якість; унаслідок цього
уявлення одного з таких предметів викликає в
душі думку про інший; наприклад, думка про
велетня викликає іншу думку про карлика.
Спільне в цих думках є незвичайне
відхилення від природного росту.
Із цих головних законів випливають
закони другорядні: так, уявлення про частини
викликає в душі думку про ціле і навпаки;
уявлення речі нагадує її властивості, її
придатність для якої-небудь мети тощо;
уявлення причини викликає думку про її дії і
навпаки; наприклад, погляд на зруйновану й
обвуглену будівлю зразу дає нам знати, що
вона постраждала від пожежі. Особливо
уявлення загального одразу викликає в душі
образи окремих предметів, охоплених ним.
§ 23. Значення законів співдружності
уявлень для виховання
Отже все, що якимось чином зв’язалося в
душі, зберігається і відтворюється в ній у
такому самому порядку, не зливаючись і не
розділяючись, і при цьому відтворюється без
нашого, а часто і проти нашого наміру.
Закони співдружності уявлень є надійними
хранителями всього, що нами набуто доброго
і поганого, розумного і дурного, забобонів і
знань, чеснот і пороків. На них основані
навички, вміння, автоматичні рухи. Тому
педагог знаходить у них могутній засіб, який
допомагає правильно і з успіхом вести
розумову і моральну освіту вихованця. За
законом сумісності наші уявлення виникають
у душі ніби в одному полі зору, групуючись
коло того уявлення, яке викликало їх.
Геометричний образ цього відношення такий:

b.
e. a. c.
d.

Як тільки досвід чи інша обставина
збудять у душі уявлення А, воно потягне за
собою мимоволі уявлення B, C, D, E та ін., що
перебувають із ним в одному полі зору,
причому швидше і ясніше пригадуються ті
уявлення, які викликали у нашій душі
великий інтерес під час свого виникнення. На
цьому законі ґрунтується описовий метод,
який обирає одну думку за центр, щоб
рухатися від нього, ніби за радіусами, до
думок побічних, які поповнюють і розширюють першу. Закон послідовності має
формулу: A, B, C, D, E та ін. На ньому
ґрунтується метод розповідний, який подає
одну думку після іншої і таким чином
рухається ніби вздовж лінії. Але де члени
ряду мають поряд із собою в одному полі
зору інші члени, наприклад,
? m o
A, B, C, D, E,
n
там розповідь переходить в опис. На цьому
ж законі засноване механічне заучування. Для
розумного засвоєння знань треба викладати
не тільки від А до В і до С, але й навпаки.
Якщо учень зрозумів, що вісім, узяте чотири
рази, дає тридцять два, то в цьому розумінні
будуть згладжені й останні сліди механічності, коли учень здійснить зворотний
шлях і дізнається, що і чотири, взяте вісім
разів, також дає тридцять два. Закон
подібності підносить нас над простором і
часом, даючи змогу уявляти окремі предмети,
які давно перебували у нашому полі зору.
Його формула
АВС ,
АВD
де видиме АВС, що уявляється нині,
викликає у нас за подібністю давно забуте
АВD, яке, своєю чергою, викличе у пам’яті
все, що було з ним пов’язано. З цієї формули
видно, що для свідомості усе подібне є
одночасне, тому що в АВС, яке уявляється
нині, уже містяться елементи давно забутого
АВD. Згідно з цим законом ми, наприклад,
дивлячись на портрет, пригадуємо не тільки
обличчя, але й голос і долю оригіналу. На
ньому ґрунтується можливість порівнянь,
аналогій, дотепів, історичних паралелей; він
дає матеріал для мислення, яке порівнює речі
і поєднує подібні риси в одне спільне знання;
на ньому ж ґрунтується поступовість і
природність у навчанні. Якщо вихованець має
знання АВС і вчитель зразу повідомить йому
нові знання DEF, то ці останні залишаться
незасвоєними і будуть сприйняті хіба що
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механічно. Плідна подача знань повинна йти
за схемою: АВС, ВСD, СDЕ, де кожне нове
знання має велику подібність із попередніми
знаннями і кожна нова думка перебуває у
товаристві з думками вже знайомими.
Пояснення однієї думки іншою подібною, але
вже знайомою, вибір вдалих прикладів і
порівнянь
для
наочності
викладання
законом
подібності.
зумовлені
також
Формула закону протилежності буде: АВ, Аb;
згідно з цим законом ми одну думку
пояснюємо
іншою,
протилежною
їй:
справедливість – несправедливість, добро –
зло, небо – пекло, вада – чеснота тощо. Коли
учень упевнився, що певне судження
правильне, то це переконання буде і
розумніше, і глибше, як тільки він побачить,
що судження протилежне безглузде. Нарешті,
можливість карикатури й іронії та моральна
сила сатири і комізму ґрунтуються на цьому
ж законі: ненормальне викликає у свідомості
нормальне, смішне і вульгарне нагадує про
серйозне і достойне.
ЧИТАННЯ ШОСТЕ
Наслідки законів співдружності уявлень
§ 24.1. Основи емпіричного пізнання
А) Знайомство з речами. Коли предмет
повторно діє на наші органи чуття, то, за
законом подібності, його новий образ
викликає в душі попередній образ, який
походить від дії того самого предмета:
предмет, виявляється, вже існує у свідомості,
знайомий нам; до його образу ми вже звикли;
стосовно нього ми маємо вже приємні чи
неприємні очікування; також очікуємо від
нього знайомих нам змін у зовнішньому світі.
У цьому суть досвідного пізнання, при якому
удаване розуміння полягає у звичці і в
очікуваннях, а не в дійсному осягненні
самого предмета.
Б) Знайомство з внутрішніми станами
душі і можливість творення характеру.
Коли народжується другий раз те саме
бажання, воно виявляється знайомим: за
законом одночасності ми пригадуємо, що
відбулося перший раз перед тим, коли ми
піддалися цьому бажанню, ми пригадуємо
його погані чи хороші наслідки і, відповідно
до цього, або придушуємо в собі це бажання,
або шукаємо засобів, щоб тепер реалізувати
його ще ліпше. Так формуються обачливість,
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обережність, самовладнання, розумна рішучість і здатність не піддаватися захопленню
пристрастями.
В) Поповнення чуттєвого споглядання.
Чуттєве споглядання, як ми бачили, відбувається тоді, коли до образу баченого нами
зараз предмета швидко приєднується однорідне з ним уявлення з нашого попереднього
досвіду; тут діє закон подібності. Він же
пояснює і те, чому нам вдається за
конкретними і знайомими речами творити
уявлення про речі, яких ми не бачили, і також
чому
ми,
бачачи
удалині
простий
геометричний образ, не сумніваємося, що ми
бачимо в одному випадку людину, в іншому
коня і т. ін.
§ 25.2. Увага
Володіти увагою вихованця – це найголовніше завдання педагога, і хто володіє
увагою дітей, той справді виховує їх: так
інколи справжніми вихователями виявляються слуги, покоївки, а не батьки і вчителі.
Увага буває або мимовільна, ненавмисна, або
довільна, навмисна. Мимовільна увага
залежить: 1) від сили враження: найсильніші
звуки, найяскравіші фарби швидше звертають
на себе нашу увагу; 2) від спорідненості
теперішнього враження з нашими панівними
думками і з колом нашого особистого
досвіду: так відбувається, наприклад, те, що
одне і те саме явище помічається різними
спостерігачами з різних боків: один помітив
волосся перехожого, другий рухи, третій –
одяг і т. ін.; 3) від новизни враження: нове
освіжає душу і водночас перериває на мить
звичний потік думок, затримує його; ці
відчуття свіжості і перешкоди й викликають
напруження думок, а отже посилюють увагу;
цікавість ґрунтується тільки на першій умові;
4) від неповноти споглядання: так кішка,
почувши легкий шурхіт, нашорошує вуха,
щоб отримати повне враження; так людина
під час зустрічі зі знайомою особою
силкується пригадати її ім’я, місце першої
зустрічі тощо, тому що всі ці умови
доповнюють образ цієї людини; 5) від
інтересу: вночі, під час зосередженого
заняття, ми чуємо найменший шурхіт у кутку
кімнати, без сумніву, зі страху, але водночас
ми не зауважуємо голосного бою годинника і
сильного стукоту екіпажів на вулиці.
Довільна увага залежить від того, що
уявлення дані або не так, як нам хочеться, або
не так, як повинні бути дані. У першому
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випадку уявлення перетворюються уявою, у
другому – розумом. Так, коли дитина робить
іграшку, наприклад, будиночок із карт, вона
щоразу з великою увагою оглядає розташування карт, якщо вони не тримаються так, як
їй хочеться; також вона посилює увагу і тоді,
коли їй захочеться зробити цілком інше
розміщення карт, наприклад, побудувати із
них вежу, вулицю тощо. Тут увага
збуджується уявою і її примхами. Так само,
коли вихованець сам помітить або вчитель
вкаже йому на помилку у розв’язаній ним
задачі, він відразу зосереджує і напружує
свою увагу, щоб заново перемістити і
з’єднати свої думки і щоб нарешті поєднати
їх так, як вони повинні бути поєднані. Тут
увага збуджується вимогами розуму.
Протилежний увазі стан – це розсіяність –
такий мінливий стан думок, за якого жодна з
них не стає панівною. Розсіяність залежить:
1) від припливу багатьох різноманітних
відчуттів, унаслідок чого діти незрівнянно
більше неуважні, ніж дорослі; 2) від непов’язності досвіду і знань, унаслідок чого
кожна думка випливає в душі поодиноко і
випадково, не підкоряючись іншим думкам і
не пануючи над ними: такими є всі не
приведені до порядку, розкидані відомості у
записниках мандрівників; 3) від браку інтересу; 4) від слабкості і млявості вражень;
5) від великої відстані або незбігання між
теперішніми враженнями і нашим особистим
досвідом, із якого склалася наша освіта:
дитина в картинній галереї позіхає, а не
розглядає твори мистецтва; 6) від утоми, яка
проганяється не тільки відпочинком, але й
розсіяністю.
Звідси правила для учителя: 1) вчити того,
що близьке до кола думок вихованця;
2) викладати голосно, повним, а інколи і
напруженим голосом; 3) викладати не
монотонно, а значить не читанням з книги, а
живою мовою; 4) урізноманітнювати викладання новими прийомами; 5) при ясності
викладання залишати, однак, поле і для
власної праці вихованця: розум любить, коли
він буває спантеличений, і навпаки, до того,
що надто легке, ми буваємо неуважні. Отже,
не тільки в коло навчання повинні входити
запитання і завдання, але і взагалі кожен урок
повинен пропонувати учневі певні завдання
або проблеми, з’ясування яких залежить уже
від
його
особистої
самодіяльності;
6) збуджувати інтерес до заняття прямий і, за
необхідності, непрямий або опосередкований.

Опосередкований інтерес збуджується схваленням, осудом тощо; найблагородніша його
форма та, коли вихованець займається
справою з любові та з поваги до особи
вчителя, як це майже завжди буває з пенсіонерами. Та зрештою, вихованець повинен
полюбити саму справу, і викликати зацікавленість до цієї справи – найголовніше
завдання вчителя; засоби до вирішення цього
завдання дає дидактика.
§ 26.3. Пам’ять
Це здатність душі утримувати в
неусвідомленому стані все бачене, чуте,
пережите, передумане, відчуте та ін. і
відтворювати цей зміст у ясній свідомості з
мотивів зовнішніх чи внутрішніх, але мимоволі (за законами співдружності уявлень) або,
нарешті, навмисно. Таке відтворення відповідає за формою і за матерією попередньому
досвіду і нашим станам, але воно, як було вже
зазначено, не має й сліду тих приємних чи
тяжких відчуттів, які супроводжують живий
досвід: наприклад, спогад тяжкого не тяжкий,
спогад гіркого не гіркий; словом, пам’ять не є
відтворенням відчуттів: де відтворюються
самі відчуття, там відбуваються галюцинації
та інші подібні явища.
Але забуті уявлення відтворюються або у
формі абстрактних відомостей (наприклад, ми
пам’ятаємо, що Петербург столиця Росії), або
в формі, яка дає тільки знайомство з
предметом і нічого більше, або ж у формі, яка
дає ще й усвідомлення тих наших станів у
минулому, під час яких були отримані певні
уявлення. Це останнє відтворення, поєднане
зі свідомістю минулого часу, називається
спогадом. Коли зустрічна людина виявляється нам знайомою, коли при цьому ми
безпосередньо уявляємо її ім’я, прізвище,
звання, заняття та ін., то таке відтворення має
форму абстрактних відомостей: у них наш
особистий досвід зник, залишився тільки
зміст уявлень, однаковий і спільний для кожного спостерігача. Друга форма відтворення,
коли предмет виявляється тільки знайомий і
нічого більше, є визначальною і головною
рисою пам’яті тварин, які від теперішнього
знайомого предмета не мандрують ниткою
спогадів у минуле, щоб прожити, відчути і
пережити ще раз свої зниклі стани. Для них
пам’ять є умовою знайомства з теперішнім, а
не силою, що переносить душу в минуле.
Третьою формою відтворення уявлень є
спогад. Коли ми при зустрічі зі знайомою
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особою пригадуємо час, місце, задоволення,
неприємності та інші обставини, які
супроводжували наше перше знайомство з
нею, то це буде спогад, якому, таким чином,
властива свідомість тотожності нашої
особистості у різні часи, абстрактна свідомість часу, свідомість минулого і протиставлення його теперішньому. (Чому тварини не
мають першої і третьої форми пам’яті?)
Пам’ять у різних людей неоднакова: а) за
якостями вона або слабка і вузька, або сильна
і широка; або вона засвоює новий зміст
швидко і правильно, а також легко і правильно відтворює його, або ж вона повільно і
неправильно діє то в обох випадках, то в
одному з них; б) за предметами пам’ять
буває сильною переважно в одному якомусь
колі: є пам’ять слів, імен, тонів, образів,
речей, чисел, місць, часів, осіб, фактів, думок,
почуттів, волі тощо. Перші відмінності
більше залежать від природи, останні – від
виховання. Досконала пам’ять: 1) утримує
зразу, без повторень; 2) зберігає правильно;
3) зберігає довгий час; 4) зберігає величезну
кількість; 5) відтворює правильно і легко, без
зусилля з нашого боку. Рідко трапляються
крайнощі такого легкого і швидкого відтворення, за якого розум не має часу слідкувати і
судити про відтворюваний зміст, як,
наприклад, завчена молитва читається ніби
сама собою, без розуміння і без сердечного
співчуття. Набагато частіше на педагога чекає
необхідність укріплювати пам’ять і наполегливо вимагати від неї швидких і правильних
відтворень. Пам’ять ослаблюється від тілесних хвороб, особливо тих, що вражають
мозок, від міцних напоїв, від плотської
розбещеності, від розсіяності, від читання
романів і від браку вправ.
Запам’ятовувати, закарбовувати в пам’яті
можна: а) механічно, з допомогою частого
повторення вражень: так дитина заучує букви
алфавіту, таблицю множення, назви місяців,
днів, років, міст, роки історичних подій; те
саме механічне запам’ятовування буває і в
тому випадку, коли ми, бажаючи помітити
якусь картину чи якусь річ поміж іншими
речами, дивимося на неї і другий, і третій раз;
б) з допомогою мистецтва, якщо зміст, який
треба утримати в пам’яті, навмисно поєднується з якими-небудь знаками; в) логічно,
якщо в такому змісті відкривається або в
нього вноситься логічний зв’язок: так, зміст
географії заучується тим легше, чим логічніше він розташований (чому?). За другим
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способом, штучно, дитина запам’ятовує
голосні, приголосні і їхні письмові знаки
швидше, коли вони пов’язані зі знайомими їй
словами або також зі знайомими картинками.
Навчання йде неправильно, коли заучується
механічно або зубрінням те, що спочатку
можна і треба зрозуміти. Цим недоліком
особливо страждає навчання музики. Але
також навчання неправильне, якщо те, що
зрозуміле, не заучується. Цілком неминуче
механічне заучування там, де розуміння не
може ніяк посприяти: такі письмові знаки
голосних і приголосних, також знаки чисел,
слова, назви, місця, часи та ін. – все це
предмети пам’яті, а не розуміння. Однак і тут
завдяки мистецтву, яке з’єднує нове зі
старим, незнайоме зі знайомим, поєднує
подібне і розрізняє неоднорідне, – заучування
робиться таким легким, що ми не помічаємо
праці, затраченої на нього. Взагалі ми добре і
легко запам’ятовуємо (хоча б і механічно) те,
що дуже цікавить нас і що, за законом
співдружності уявлень, поєднується в душі
одразу з багатьма вже знайомими нам
думками. Засоби, які укріплюють пам’ять:
1) попереднє, якщо це можливо, ясне і
широке розуміння того, що повинно бути
завчене: учень важко заучує і найкоротший
вірш, якого він не розуміє, або легко і твердо
запам’ятовує великі розділи з географії та
історії, які йому зрозумілі; у першому
випадку він читає ніби слова іноземної мови,
тільки зображені знайомими йому письмовими знаками; 2) постійне вправляння, яке
поступово підіймається від менш незнайомого до більш незнайомого, від найлегшого
до найважчого; 3) часте повторення завченого
з приєднанням до нього щоразу нових
споріднених уявлень; 4) засвоєння нового
змісту одночасно багатьма засобами, наприклад, читання і записування прочитаного;
бачення і слухання того самого; бачення,
слухання й усне вимовляння того самого;
5) навмисне наполегливе зусилля пригадувати читане, бачене, чуте тощо. Цим
уникаємо пасивного засвоєння, при якому
учень не турбується про те, пам’ятає він
прочитане чи ні. Прочитане корисно розповісти самому собі й іншим. Особливо
запитання вчителя і завдання повинні
викликати таке наполегливе пригадування;
6) світлий настрій, під час якого дуже багато
думок відразу готові набути нового змісту і
поєднатися з ним; 7) штучне, хоча б навіть і
несерйозне, поєднання нового зі старим і
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знайомим, наприклад, трубадур – труба
дура, Смоленськ – смола; до цього випадкового засобу обдаровані діти звертаються самі,
то розкладаючи похідні слова на корінні, то
зближуючи довільне незнайоме слово з
однозвучним знайомим. Від учителя вимагається тут мистецтво, то розкладаючи, то
складаючи новий зміст, зближувати і ріднити
його всіляко з тим, що вже знайоме учневі,
також знаходити між уявленнями можливі
переходи, які б випадковими вони не були;
нарешті, давати новому змісту, який важко
запам’ятовується, оточення цікаве і приємне,
а саме: анекдоти, пристойні жарти, влучні
слова; 8) ритм, вірш, співмірність; тому що
все це вносить єдність і спільний цементувальний елемент у роз’єднані відомості. У
вірші, наприклад, ми наперед очікуємо у
певному місці певної кількості складів,
певного закінчення, віршованого розміру і
наголосу: завдяки цьому легко пригадуються
слова, вірші, які містять ці умови.
Забудькуватість, сумісна з хорошою
пам’ятю, є наслідком розсіяності. Коли учень
забуває обіцяне слово або свій обов’язок,
коли він забуває взяти до школи потрібні
книжки і зошити, то це відбувається від
нестачі зосередженості й уваги. Тут доречні
засоби моральні: зауваження, догана тощо.
§ 27.4. Уява
Вона є живописцем душі, як пам’ять – її
літописцем. Якщо б уявлення відтворювалися
тільки в тому порядку, як їх нав’язав нам
досвід, то наша душа тільки пасивно повторювала б те, що є у досвіді, або була би
пасивним відображенням зовнішнього світу.
Уява з’єднує уявлення у внутрішні образи, які
більше чи менше відхиляються від дійсності,
і тільки внаслідок цього людина може робити
між своїми уявленнями вибір, переставляти і
поєднувати їх згідно зі своїми намірами.
Надзвичайна особливість уяви полягає в її
величезному – або благодатному, або руйнівному – впливі на життя людини. Світлі мрії
підтримують і освіжають всю істоту людини і
навіть ефективно протидіють реальному
нещастю; вони народжують віру в допомогу
там, де допомоги немає, і часто саме ця віра є
кращою допомогою. Живе уявлення майбутнього або вигаданого горя нерідко вбиває, як
справжнє горе. Уявні хвороби часто так само
небезпечні, як і справжні. Коли пристрасть
або розпуста оживляються образами фантазії,
вони стають непереборними і володіють

людиною деспотично; і навпаки, уява, недостатньо зайнята, шукає собі поживи у
неприродних і порочних тілесних збудженнях.
Уява буває, як кажуть, вільна, або
незв’язана, і зв’язана, або стримувана певними умовами. Вільна гра уяви особливо
переважає в дитячому віці: дитина будує
внутрішні образи без особливої мети, ніби
для душевної прогулянки; її уявлення
підкоряються швидким змінам загального
життєвого почуття; дитина бавиться ними, що
і зовні виражається грою тілесних органів.
Така нестримана уява, якщо не спрямовувати
її, легко шаленіє і буває причиною поганих
нахилів. Дорослі віддаються вільним фантазіям з деякою стриманістю під час відпочинку
і перед настанням сну; але під час сну і в
стані сп’яніння такі вільні фантазії
переважають: людина забуває свої постійні
цілі й заняття, своє звичне середовище і
переноситься у світ то новий, то минулий,
хвилюється думками, в яких перемішане
близьке і далеке, одностайне і непогоджене,
потворне і прекрасне. Безглузді, жахливі і
дивовижні марення сонного мають своє
джерело у цій хаотичній суміші образів. Коли
нестримна уява стає панівною у стані
бадьорості, вона переходить у божевілля.
Уява стримується і керується наростаючою
кількістю досвіду, внаслідок чого дитина
починає відрізняти мрію від дійсності,
вимірювати відстань між ними. У юності вона
(уява) керується почуттям краси, вона будує
образи всього гармонійного і досконалого і
викликає найкращі наміри. Поет пестить свої
мрії, плекає їх, як своє улюблене дитя, щоб
вони вийшли прекрасні і гідні всезагального
споглядання. У зрілості уява слугує різним
цілям життя: так, скажімо, під час винайдення
якої-небудь машини чи інструмента уява
пробігає багатьма напрямами, поки не
потрапить саме на той, який потрібний; для
кожної мети вона висуває різні засоби, вибір
між якими визначається судженнями розуму.
Від плідності і належної стриманості уяви
залежать творчість, винахідливість. Техніка:
вона набуває значення здорового робітника,
що дає багатий матеріал для дій розуму, який
постійно повинен би керувати ним. У старості
уява стає вузькою, безколірною і нежиттєвою.
Матеріальні елементи і математичні
закони чуттєвого споглядання, далі закони і
форми мислення, нарешті закони моральні
мають характер загальнолюдський; у них
немає нічого індивідуального. Жива і своєрід65

ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА, 2009 / № 3

на індивідуальність кожного особистісного
духу, як і духу національного, ті тонкі і
глибокі відмінності, завдяки яким особистості
й нації не є одноманітними екземплярами
однакової людяності, але кожна особа і кожен
народ мають у своєму характері щось
особливе, оригінальне, нове, яке не збігається
із загальними рисами роду, мають свою
видиму основу в особливому переважаючому
складі і напрямку уяви. З раннього дитинства
в рухах уяви відображаються мимоволі,
фатальним чином, індивідуальні риси тілесної
організації, індивідуальний досвід, характерні
властивості країни і її культури і взагалі
особливості всіх сцен землі і неба, які
впливають на почуття людини. Людина
виявляється прилаштованою до місця своєї
Батьківщини так, ніби вони створені одне для
одного: вона любить це місце тому, що воно
своїми впливами увійшло в її освіту і стало
ніби частиною її живої особистості. Далі,
коли уява переносить у зміст особистості
індивідуальні риси історичного розвитку
народу, твориться індивідуальність настільки
ж глибока і багата, або, навпаки, настільки ж
неглибока і бідна, як той історичний
розвиток, який живив і виховав її. На чолі
одного народу написана скромність, на чолі
другого – самовпевненість, на чолі третього –
легковажність і т. ін.
Індивідуальність заслуговує поваги не в
принципі, а завдяки тим чудовим якостям, що
прикрашають її. Те саме слід сказати і про
народність. У всьому іншому вона покликана
поступитися формам загальнолюдського
розвитку. Школи дуже часто вирішують це
величезної ваги завдання дуже просто: вони
вбивають різними засобами уяву юнака,
роблять його нездатним входити у реальний
світ і переносити його в себе, щоби таким
чином відчути його і поріднитися з ним. З
усього
багатства
душевного
життя
залишається тільки розум, що здійснює свої
байдужі функції обчислення. Здається, так
творилися у нас дотепер космополіти.
Душевне життя однаково страждає як при
бідності уяви, так і при неналежному її
спрямуванні. Чесноти, які вимагаються від
уяви, такі: а) плідність, що виражається у
великій кількості і різноманітності образів;
б) жвавість, коли уява дає своїм образам
точність і свіжість чуттєвого споглядання; за
умови надмірного розвитку ця якість буває
причиною різних спокус або примар;
в) рухливість, що зумовлює легкі переходи
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від однієї низки уявлень до іншої;
г) оригінальність, яка відзначається новизною
поєднання думок і здатністю ухилятися від
досвіду.
Під впливом правильного морального
виховання уява, наділена цими якостями
обдарованості, творить образи світлі, які
надійно підтримують мужність життя, і
образи чисті, які також надійно захищають
серце від розвитку поганих нахилів.
Для розвитку уяви сприятливі: 1) багатство, різноманітність і сила чуттєвих
вражень; відсутність цієї умови у закритих
закладах буває поєднана з багатьма сумними
явищами у дитячій поведінці, яким запобігти,
мабуть, не в силах найстаранніші вихователі;
2) цілісність образів: так звана невинна
брехня дітей походить від прагнення
створити щось ціле із вражень, у яких досвід
залишив прогалини; 3) тілесні ігри, що породжують у дітей винахідливість; 4) розумові
ігри, якими є загадки, жарти, дотепи,
порівняння, алегорії; 5) простота і виразне
усвідомлення основних частин, з яких уява
складає свої образи: коли, наприклад,
вихованець
завдяки
вправлянню
ясно
розрізняє точки, лінії і кути трикутника, а
також частини і співвідношення частин інших
основних фігур, то його уява буде легко
малювати складні образи веж, палаців тощо.
Сільська дитина сама пробує будувати з піску
просту селянську хату, але в Москві діти не
роблять навіть спроби будувати Кремль,
основні елементи якого вони не можуть собі
чітко уявити; з цієї ж причини необхідно
знайомити вихованця з основними кольорами; 6) естетичність чуттєвого споглядання:
декотрі школярі проживуть свої найкращі
роки, не бачивши жодного прекрасного
явища природи, як-от: гроза, схід і захід
сонця, зоряне небо, квітучі сади, поля та ін.;
7) пісня: тонами то високими, то низькими, то
важкими, то легкими, відмінністю такту то
повільного, то швидкого; думка виражається
не як знання, яке ми маємо, а як подія, яку ми
переживаємо, і ця подія робиться наочною і
предметною для уяви; 8) вибрані поетичні
твори: байки і казки, особливо для
молодшого шкільного віку. (Чи обґрунтовано
деякі педагоги виступали проти байок і
казок? Що слід думати про дозвіл дітям
відвідувати театри, музеї і картинні галереї?).
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ЧИТАННЯ СЬОМЕ
Розсудок, або мислення
§ 28. Мислення
Педагог не відповідає своєму призначенню, якщо він не володіє хорошими
методами, щоб вправляти своїх вихованців у
мистецтві мислення. Знання таких методів
залежить від чіткого уявлення про те, що таке
мислення, на відміну від пам’яті та уяви, і які
його закони та форми.
Якщо ми знаємо з досвіду, що, наприклад,
два робітники однакової сили піднімають
вантаж вагою десять пудів, то вже і без
нового досвіду ми можемо дізнатися, що
чотири робітники такої ж сили піднімуть
вантаж вагою двадцять пудів: це останнє
знання походить від міркування. Отже, є
взагалі два джерела знань: досвід і розуміння
досвіду. Мислення – це діяльність душі, що
здобуває знання із розуміння досвіду. Це
розуміння не здійснюється навмання, воно
полягає в порівнянні уявлень за їхнім
змістом. Так, у наведеному прикладі ми
порівнювали уявлення про кількість робітників з уявленням про кількість вантажу.
Мислення порівнює уявлення не так, як нам
хотілось би, а так, як цього вимагає сам зміст
уявлень. Ось чому знання, набуті мисленням
чи розумом, є істинами загальнолюдськими,
або, іншими словами, їх буде визнавати за
істини будь-яка мисляча людина.
Закони мислення
§ 29. Закон тотожності
Візьмемо той самий приклад. Хоча А – це
одна особа, В – друга, С – третя, однак і А є
робітник, і В робітник, і С робітник. Так само,
хоча Р є одна купа, М – друга, N – третя,
однак і Р є вантаж п’ятипудовий, і М – вантаж
п’ятипудовий, і N – вантаж п’ятипудовий.
Цим міркуванням ми несвідомо керувалися
під час вирішення вказаної задачі. Воно
ґрунтується на законі тотожності, який
виражається так: коли поняття з’являється у
нашому досвіді, або взагалі у колі наших
думок, другий раз, третій раз і т.д., то саме
воно не стає другим, третім і т.д., але
залишається тим самим, скільки б ми не
повторювали його і в яких би комбінаціях чи
зівставленнях ми його не зустрічали. Коли
поняття відтворюється у нашій свідомості
другий раз, третій раз і т.д., то при кожному
повторенні воно чинить на нашу душу дію

відмінну і, можливо, протилежну тій, яку
воно виявило першого разу. Але саме воно не
може бути відмінне від самого себе, не може
бути протилежне самому собі, тому закон
тотожності формулюється так: А = А; кожна
річ дорівнює самій собі. Це – перша і
найнезаперечніша аксіома розуму; це –
початок розумової очевидності. У ньому
виражається вище переконання розуму у
відповідності речей самим собі, у їхній
рівності з собою: там, де досвід засвідчує
протилежне, ми залишаємося незадоволені.
Мислення аналізує такий досвід і всіляко
пояснює його доти, поки не буде одержане
відношення таке ж достовірне і просте, як
відношення А = А.
§ 30. Закон суперечності
Якщо ми вважаємо, що два робітники
піднімають вантаж вагою десять пудів, і
потім робимо звідси висновок, що кожний з
них окремо піднімає вантаж вагою всього
чотири пуди, то такий висновок буде і без
свідчення досвіду вважатися хибним, тому
що це означало би, що два робітники
піднімають тільки вісім пудів. Ми одержали б
таким чином дві думки: два робітники
піднімають вантаж вагою десять пудів, два
робітники не піднімають вантаж вагою десять
пудів. У цьому випадку зроблений висновок
визнається хибним на основі закону
суперечності, який формулюється так: дві
протилежні думки не можуть бути
одночасно істинними.
§ 31. Закон виключеного третього
Як дві наведені вище суперечні між собою
думки не можуть бути одночасно істинні, так
само вони обидві не можуть бути і хибними:
одна з них неодмінно повинна бути істинною
(або та думка, що два робітники піднімають
десятипудовий вантаж, або та, що вони не
піднімають десятипудового вантажу), середини тут немає. Цей висновок ми робимо на
основі закону виключеного третього, який
формулюється так: між двома суперечними
одна одній думками нема жодної думки
середньої або третьої; неминуче одну з них
треба прийняти за істинну.
Закони ці виражаються коротко таким
чином:
Перший: А = А.
Другий: А не = В і не В.
Третій: А = або В, або не В.
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Або: безумовно істинно, що А = А;
безумовно істинно, що А не = В і не В;
безумовно істинно, що А = або В, або не В. Ці
закони щодо реального мислення, яке у
своєму аналізі досвіду ніколи не досягає
кінця, уявляються як ідеальні норми чи
вимоги істини. Вони виражають те, що
повинно бути, а не те, що є. Тому, наприклад,
коли досвід нав’язує нам думки, що А є В, є С
та ін., ми приступаємо, як зазначено вище, до
пояснення й аналізу цих відношень і
прагнемо до того, щоб обидва члени
відношення так само накладалися один на
одного, як у відношенні А = А.
§ 32. Закон достатньої підстави.
Хоча немає сумніву, що з двох суперечних
думок одна повинна бути завжди істинною,
однак ще залишається невідомим, яка саме:
яку думку вибрати як істинну, а яку
відкинути як хибну. Цей вибір може бути
зроблений тільки за законом достатньої
підстави. Закон достатньої підстави формулюється так: із двох суперечних думок
одна може бути визнана істинною не за
нашими особистими станами (ствердження не
є схвалення, заперечення не є відраза), а за
достатньою підставою, тобто за такою, яка
має вагу для кожної людини, яка мислить і
розуміє. Ця достатня підстава, якою
виправдовується наша думка, є або досвід
зовнішній, або досвід внутрішній, або думки
незаперечні, які перебувають у певному
зв’язку з тією думкою, яку ще треба визнати
за істинну.
Коли думка не виправдовується достатньою підставою, вона є особистою гадкою, а
не загальнопридатною істиною, незалежною
від станів людини. Та думка, яка виправдовується за допомогою іншої, є наслідком, а ця
інша – підставою; і відношення між ними
таке: якщо істинна підстава, то істинний і її
наслідок, якщо ж хибний наслідок, то хибна і
підстава. Якщо є А, то є і В; але А є, отже, є і
В; або: В нема, отже, нема й А. Якщо
трикутники накладаються один на одного, то
вони дорівнюють один одному; але вони
накладаються один на одного за певних умов,
отже, за цих умов вони рівні між собою; або
певні трикутники нерівні між собою, отже,
вони не можуть накладатися один на одного.
Таким чином, приймаючи підставу, ми
приймаємо і її наслідок, не приймаючи
наслідку, ми не приймаємо і його підстави.
Це – дві форми достовірних висновків, тоді як
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усі інші висновки будуть випадкові, а саме:
коли підстава хибна, то ще невідомо, який
буде її наслідок. І навпаки, коли істинний
наслідок, то ще не знаємо, яка його підстава.
Приклад з трикутниками засвідчує, що коли
трикутники не накладаються один на одного,
то звідси ще невідомо, рівні вони чи ні, і
навпаки, якщо вони рівні, то ще невідомо,
накладаються вони один на одного чи ні. Тут
потрібна допомога досвіду, а незалежне
мислення не вирішить цих питань. Ідучи за
законами мислення, ми залишаємо поле
досвіду, вдаємося до широких, витончених і
абстрактних міркувань, рухаємося тільки у
внутрішньому світі наших думок, і все ж
отримуємо такі судження, які виявляються
узгодженими з досвідом.
§ 33. Деякі засоби для вправляння у
мистецтві мислення
Найзручніший засіб у початковій школі
зустрічаємо під час вивчення мови й арифметики. Тут зупинимося на вивченні мови. За
першим законом, учень повинен упізнавати
ту саму думку в найрізноманітніших її
положеннях і словесних виразах; протилежний випадок буде доводити, що він заучує
механічно. Щоб протидіяти цьому, вчитель:
1) надає своїй думці різних відтінків і нових
поєднань, особливо під час повторення
старого, яке таким чином робиться цікавим;
2) дає самому учневі привід: знаходити
синоніми, епітети, вирази для тої самої думки
то скорочені, то подовжені, то переставлені;
3) знаходити у прочитаній чи заученій статті
головну думку, яка червоною ниткою
пов’язує всі частини; 4) робити усний і
письмовий, хоч би й найкоротший, аналіз
чужих творів і відшукувати у різноманітності
змісту думки головні, постійні, які надають
творові єдності, порядку і смислу. За другим і
третім законами вчитель скеровує учня до
самостійного усвідомлення того: а) які думки
несумісні одна з одною; б) яка думка з
прийняттям певної думки відкидається; в) яка
думка із запереченням певної думки приймається. На третьому законі ґрунтується
мистецтво запитувати, ставити питання: як
тільки питання поставлене так, що воно дає
учневі право на багато відповідей, воно
схиляє до мислення невизначеного і плутаного; учень не відчуває внутрішньої спонуки
робити рішучий вибір між своїми думками,
приймати одну з них і виключати решту.
Закон достатньої підстави вимагає думок
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ґрунтовних, достатньо виправданих і розвинутих у свої наслідки. При вивченні
граматики запитання чому? на якій підставі?
залишається панівним у доброго вчителя;
одночасно учня спонукають самостійно знаходити для певної думки підстави, пізнавати
її наслідки і судити про один член за іншим.
Якщо спочатку вихованець приймає щонебудь за істину завдяки довірі до особи
вчителя, то це ставлення не повинно
залишатися таким назавжди. Учень повинен
навчитися йти за авторитетом істини, який
незалежний від довіри чи недовіри до особи
вчителя. Нарешті, як слово отримує свій
справжній смисл тільки у зв’язку з іншими
словами в реченні, так речення отримує
належний свій смисл тільки у низці інших
речень, з якими воно зв’язане: цей зв’язок
учень пізнає, коли розглядає речення як
причину, чи як наслідок інших речень.
ЧИТАННЯ ВОСЬМЕ
Форми мислення: поняття, судження,
умовивід
Поняття
§ 34. Уявлення і поняття
В уявленні ми осягаємо предмет у його
окремих та індивідуальних рисах, у понятті –
в загальних рисах; уявлень про предмет може
бути багато, поняття про предмет тільки
одне: наприклад, кожна людина уявляє
трикутник по-різному, то великим, то малим,
то з білими лініями на чорній площині, то з
чорними лініями на білій площині; тим не
менше поняття про трикутник одне для всіх
людей. В уявленні ми знаємо предмет так, як
він випадково подіяв на нас, у понятті ж
знаємо його таким, яким він є; уявлення – це
пережитий нами особистий стан, поняття – це
такий незалежний зміст думки, який не має
жодного відношення до нашого особистого
стану. Отже, в понятті ми мислимо предмет за
ознаками загальними і постійними.
§ 35. Походження поняття
Поняття походить із уявлень, коли ми під
час зустрічі з предметом відповідаємо на
запитання: що таке цей предмет, що
мислиться у ньому? Для вирішення цього
питання ми звертаємо увагу на самий зміст
уявлень, знаходимо однорідні або одні і ті

самі риси у змісті відмінних індивідуальних
уявлень, відкидаємо риси неоднакові й
утримуємо в думці тільки те, що є у них
спільного, однакового, однорідного. Так
творяться поняття: світло, звук, трикутник,
людина, з порівняння багатьох окремих
випадків, що стосуються їх, і з відкриття
їхнього постійного і спільного змісту.
§ 36. Зміст і обсяг поняття
Зміст поняття становлять ті поняття або
ознаки, які перебувають у ньому самому;
обсяг складається з тих понять, у яких
перебуває воно само, як їхня ознака. Або
іншими словами: зміст поняття є те, з
допомогою чого воно само мислиться, а обсяг
є те, що з його допомогою мислиться;
наприклад: площина, замкнутість її трьома
лініями – це ознаки, що становлять зміст
поняття трикутник; навпаки, трикутники
прямокутні, непрямокутні, рівносторонні,
нерівносторонні,
рівнобедрені,
нерівнобедрені тощо становлять обсяг цього
поняття. Або: чуттєвість, розум, здатність до
вдосконалення становлять зміст поняття
людина; європеєць, азіат, африканець тощо
становлять його обсяг. Взагалі ми маємо для
змісту й обсягу понять таку формулу:
bc
Abc, Dbc, Fbc,
де b і c є зміст поняття bc; Abc, Dbc, Fbc –
його обсяг. Само воно містить у собі b і c, з
іншого боку, само воно міститься в Abc, Dbc,
Fbc. Звідси ми отримуємо два висновки:
1) зміст і обсяг поняття перебувають в
оберненому відношенні: що менше в понятті
змісту, то більший його обсяг, і навпаки:
європейців більше, ніж французів, людей
більше, ніж європейців, живих створінь, які
відчувають, більше, ніж людей. Але зате зміст
поняття живе створіння, яке відчуває,
бідніший, ніж зміст поняття людина, а
останнє, своєю чергою, бідніше за змістом,
ніж поняття європеєць і т. ін.; 2) розсудкові чи
мисленню властиві два головні методи
пояснення досвіду: абстрагування, узагальнення, рух уверх і відокремлення, обмеження,
рух униз, або, іншими словами, сходження
від часткового до загального, від складного
до простого, і сходження від загального до
часткового, від простого до складного. У
першому випадку зміст поняття зменшується,
а його обсяг збільшується; у другому – зміст
збільшується, обсяг зменшується. Так,
наприклад, усуваючи послідовно у поняття
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квадрат ознаки: рівносторонність, прямокутність, паралельність сторін та ін., ми
отримаємо драбину понять, яка веде догори
до загального поняття: квадрат, прямокутник, паралелограм, чотирикутник, многокутник, геометрична фігура; зворотним методом,
тобто послідовним додаванням ознак до
цього загального поняття фігура, ми отримаємо низку понять усе більше відокремлених, часткових і збагачених широким
змістом.
Примітка. Перший метод називаємо дуже
часто аналізом, другий – синтезом.
§ 37. Взаємне відношення понять за
змістом
Тут можливі чотири випадки: а) або два
поняття мають один і той самий зміст, як,
скажімо, квадрат і рівносторонній прямокутник, людина і розумна земна істота; такі
поняття називаються тотожними і для
мислення вони є одне і те саме поняття;
б) або поняття роз’єднані так, що прийняття
чи неприйняття одного з них ніскільки не
примушує нас ні приймати, ні відкидати інше,
наприклад, червоний і твердий, синій і
круглий; про дійсний зв’язок таких
роз’єднаних понять ми можемо знати тільки з
досвіду, а не з міркування; в) або поняття
протилежні так, що, прийнявши одне, ми
неминуче повинні відкинути інше, наприклад,
білий і червоний; г) або поняття суперечать
одне одному так, що, відкидаючи одне, ми
повинні неминуче прийняти інше з них;
протилежні поняття не можуть бути разом
істинними, але обидва можуть бути хибними;
суперечні поняття не можуть бути одночасно
ні обидва істинними, ні обидва хибними,
наприклад, людина – не людина, матерія –
дух, лінія пряма – лінія непряма. При цьому
зауважимо, як загальний закон, що види
одного і того самого роду чи однорідні речі
утворюють члени протилежні: наприклад,
француз, англієць, італієць і т.д. всі види, які
містяться у загальному понятті європеєць; або
червоний, білий, синій і т.д. всі види, які
містяться в родовому понятті колір. Виняток
буває тільки там, де таких видів одного роду
всього лише два: тоді вони становлять члени
не тільки протилежні, але й суперечні:
наприклад, стать тварини неодмінно або
чоловіча, або жіноча; трикутник є або
прямокутний, або косокутний.
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§ 38. Взаємне відношення понять за
обсягом
Обсяги двох понять або покривають один
одного (1), або один міститься в іншому (2),
або один виключається іншим (3), або вони
перетинають один одного (4). Перший
випадок відповідає поняттям тотожним,
взаємозамінним; у другому випадку ми маємо
підпорядковані поняття, де А підпорядковує,
В підпорядковане. Якщо цей випадок
ускладнити, як, наприклад, у формулі (5), то
А буде індивід, В – вид, С – рід, D – клас або
відділ і т.п. На цьому відношенні обсягів
понять ґрунтується класифікація рослин,
тварин і т.п. Третій випадок відображає
обсяги протилежних понять; ці протилежні
поняття можуть міститися у вищому
третьому понятті, і тоді вони називаються
співпідпорядкованими (6). Четвертий випадок
зображує

обсяг понять, у яких деякі частини їхнього
змісту спільні чи тотожні. Таким чином ми
отримуємо відношення: А в В і В в А (1); В в
А, але не А в В (2); ні А в В, ні В в А (3); ні А в
В, ні В в А, але в обох С (4); ні А в В, ні В в А,
але обидва в С (6). Приклади: парне число або
число, що ділиться без остачі на два; ссавець і
тварина, трикутник і площина; християнин і
язичник; тварина, рослина і органічна істота;
християнин і європеєць.
§ 39. Визначення і поділ
Визначення дає нам знання про зміст
поняття, а поділ про його обсяг. У визначенні
поняття вказується рід, до якого воно
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належить, і його відмінність від усіх інших
видів того ж роду: наприклад, скромність є
чеснотою, яка полягає у помірній оцінці
власних достоїнств, або квадрат – це рівносторонній прямокутник. Отже, необхідно
розглядати предмети однорідні з тим, який
слід визначати, знайти те, у чому всі вони
подібні, і нарешті те, чим визначуваний
предмет відрізняється від усіх інших
предметів, однорідних з ним. Досконалим
визначенням є те, у якому визначуваний зміст
і визначальні поняття цілковито збігаються
одне з одним. Але воно часто замінюється
визначеннями неповними, особливо тоді,
коли ми міркуємо про предмети загальновідомі і загальнодоступні. Інколи, наприклад,
можна обмежитися вказуванням тільки
родової ознаки (земля є планета); інколи
вказуванням тільки видової відмінності
(земля є помешкання людини); інколи визначення може бути замінене порівнянням
(юність є весна людського життя) або
короткою, але влучною характеристикою
(любов усе прощає); або вказівкою на
відмінності поняття, що розглядається, не від
усіх інших того ж роду, а тільки від одного
якого-небудь поняття, або від деяких понять,
сусідніх з ним або споріднених йому (задоволення так само відрізняється від щастя, як
чуттєвість від розуму); або встановленням
ознак, які належать не самому поняттю, але
виражають його відношення до чого-небудь
іншого (розум є здатність, що відрізняє
людину від тварини). Але найчастіше
визначення замінюється детальним описом
предмета, яке дає нам змогу бачити сам
предмет так, яким би він постав перед нами,
якщо б ми справді споглядали його.
Поділ понять полягає у переліченні тих
видів, які становлять його обсяг. Але ми
знаємо, що як рід отримується через
узагальнення, так види – через обмеження
цього роду новими ознаками. Та спільна
ознака поняття, за якою відшукуються види
певного роду, є основою поділу. Правильний
поділ обсягу поняття буде той, у якому члени
поділу отримуються із однієї і тієї ж самої
основи поділу і взаємно виключаються. Одна і
та сама основа поділу виявляється у кожному
члені, як його родова ознака, але з додатком
видової відмінності. Так, наприклад, за
основу поділу поняття трикутник можна
взяти або сторони, або кути, як його ознаки, і
визначаючи ближче кожну із цих ознак, ми
отримаємо види трикутника; трикутники є

або рівносторонні, або нерівносторонні; трикутники є або рівнокутні, або нерівнокутні.
Але ми можемо поділяти далі і ці види,
наприклад: нерівносторонні трикутники є або
рівнобедрені, або нерівнобедрені; також
нерівнокутні трикутники є або прямокутні,
або косокутні, і т.д. Остання дія, в якій
отримані види знову набувають значення
роду, або загального поняття, і, своєю
чергою, поділяються на підпорядковані їм
види, називається підподілом. Ми бачимо, що
це поняття можна поділити з різних точок
зору з огляду на те, яку саме ознаку ми
приймаємо за основу поділу. Так, людей
можна поділити за розумовим розвитком на
освічених, неосвічених, напівосвічених; або
поділити за кольором шкіри, за країнами, за
суспільним становищем і т.д. (Чому не
можна поділити трикутники на рівнокутні і
гострокутні? або на рівнобедрені і
нерівносторонні? або ж на рівносторонні і
рівнокутні?)
§ 40. Сполучення понять (комбінація)
Якщо поняття А має ознаки P, Q, R, і якщо
взяти за основу поділу спочатку одну ознаку,
потім іншу і т.д., то отримаємо: 1) за ознакою
Р, А є або а, або b, або с і т.д.; 2) за ознакою
Q, А є або m, або n, або r і т.д.; 3) за ознакою
R, А є або d, або f, або g і т.д. Тут члени
одного роду взаємно виключають один
одного; але кожний член одного ряду
поєднується з кожним членом інших рядів, і
таким чином отримуємо нові поняття із
попередніх рядів, збагачені змістом і притому
цілком ясні. А саме: am, аn, ar, і т.д.; bm, bn,
br і т.д.; cm, cn, cr і т.д.; також amd, amf...,
and, anf..., bmd, bmf... і т.д. Приклад такого
сполучення понять ми бачимо на іменнику,
який має як ознаки рід, число і відмінки: 1) за
родом він є або чоловічий (а), або жіночий
(b), або середній (с); 2) за числом він є або
однина (m), або множина (n); за відмінками
він є або називний (d), або родовий ( f), або
давальний ( g) і т.д. Звідси отримуємо
комбінації: am, an; bm, bn; cm, cn і т.д. Також
amd, amf..., bmd, bmf..., and... і т.д.
§ 41. Замітка про метод катехизичний
Метод логічного сполучення понять є в
руках досвідченого вчителя постійним засобом для вправляння вихованців у мистецтві
мислення; він запобігає однобічному погляду
на речі, скеровуючи до різностороннього
огляду предмета, і перетворює складний
71
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матеріал пам’яті у правильну і розумну
систему понять про предмети. Якщо питання,
поставлені учителем, щоб розбудити у
вихованця мислення, вибираються випадково,
навмання, за самим лише спогадом, якщо
вони не розміщуються і не замінюються за
законом сполучення понять, то вони будуть
розсіювати вихованця, збивати його із
пантелику і втомлювати його кмітливість без
надії на успіх. На це зло часто і ґрунтовно
вказує педагогіка, коли вона розмірковує про
переваги катехизичного чи сократичного
методу навчання. Ми показали тепер, яким
чином це зло може бути усунуте. Катехизичний метод навчання може задовольняти
вимоги єдності, стрункості і послідовності,
незважаючи на всю свою рухливість і
мінливість. Але вчитель, який не досягнув
швидкості у мистецтві сполучати поняття
логічно, повинен застосовувати цей метод у
дуже тісних межах. В іншому випадку своїми
запитаннями він буде створювати тільки хаос
у голові вихованця.
§ 42. Поняття і слова
Як ми вже говорили про пасивну пам’ять,
при якій ми навіть не знаємо того, що
запам’ятали і чого не запам’ятали із читаного,
чутого і баченого: так кожний може легко
відкрити в собі та в інших ліниве мислення,
при якому ми утримуємо в пам’яті слова, не
стараючись визначити і з’ясувати собі
поняття, ними позначені. Ми часто заучуємо
слово без смислу у надії, що за певних
сприятливих обставин ми дізнаємося його
значення, або що це значення ми розгадаємо
при першій-ліпшій нагоді за зв’язком цього
слова з іншими словами у реченні; ще більше
ми заучуємо таких слів, стосовно яких ми
усвідомлюємо (тільки невизначено), що
поняття, ними позначені, треба шукати в
системі таких ось загальних понять, або що ці
слова мають якесь із значень інших слів, які
ми ясно розуміємо. Так твориться голова, в
якій є зачатки, кінчики й уривки понять, але в
якій самі поняття замінюються словами.
Природне самолюбство схиляє нас до цього
засвоєння слів без смислу: слово є представником поняття; хто знає слово, про того
зазвичай припускають, що він знає і те, що
воно означає. Але й незалежно від цього дитя
розуміє найменше і говорить найбільше;
розумна людина розуміє найбільше і говорить
найменше. Дитина йде за вимогами природи і
надає своїй душі найрізноманітнішої рухли72

вості; вона ще не усвідомлює, що з кожним
словом поєднаний тягар, який підняти
нелегко; цей тягар – ясне, визначене і чітке
розуміння того, що позначається словами.
Тому якщо у справах співжиття слід інколи
не вірити людині на слово, то при навчанні
вчитель не повинен вірити на слово учневі
ніколи. Поставити учня так, щоб він охоче
звертався до вчителя за поясненням слів, яких
він не розуміє; давати учневі такі завдання і
такі запитання, яких він не може розв’язати,
якщо в тому, що він вивчив, залишилось
багато слів, яких він не зрозумів; примушувати учня при повтореннях передавати
завчене іншими словами, тому що коли він
має поняття, то він може обійтися без
завчених слів, не втрачаючи розуміння
самого поняття; повертати думки і спогади
учня на вже пройдений ним шлях, щоб він
мав привід подумати про те, що вже знає, або
щоб він мав привід переосмислювати зміст
своїх власних знань; учити не стільки зі слів,
скільки зі спостережень, або поєднувати при
одному навчанні два уроки, один словесний,
інший наочний – такі завдання, які вирішує в
цьому випадку вихователь. Потреба поспішати своїми знаннями вдаль і вперед притаманна дитячому вікові, як потреба бігати:
покликання вчителя стосовно цього полягає в
тому, щоб не давати учневі бігти не оглядаючись, притримувати його незріле мислення на одному і тому самому місці; змушувати
його почекати, зупинитися на одному предметі, не ковзати по ньому, оглянути предмет з
різних боків, зрозуміти, охопити його
діяльністю мислення.
Усі ці вимоги поєднуються в одному
дорогоцінному правилі: учити не багато
чого, але багато.
§ 43. Поняття і чуттєве споглядання
Останнє, як ми вже знаємо, буває дане або
безпосередньо, або воно замінюється уявленням і спогадом, які зберігають його. Завдання
науки і педагогіки тут розходяться.
Для науки поняття має тим більшу
придатність, чим більше воно абстраговане
від випадкового досвіду, який спричинився
до його утворення. Поняття означає те, що
повинно бути мислиме при кожному окремому досвіді; а окремі досвіди у цьому відношенні є ніби екземплярами поняття, які
підходять під нього далеко не однаковою
мірою: є екземпляри більш чи менш нормальні; в одному екземплярі більше виразився
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зміст поняття, аніж в іншому. У душі людини
як поняття, так і ті досвіди, із яких воно
утворилося, з’єднані більш-менш тісно: ми
ніколи не мислимо без чуттєвих образів, які,
піднімаючись у спогадах, супроводжують
наші поняття, як їхні приклади, і додають
таким чином до очевидності розумової
очевидність досвідну. Наявність такого
зв’язку між поняттями і їхніми чуттєвими
образами доводиться тим, що коли ми хочемо
визначити зміст поняття, то, замість важких
логічних прийомів, з допомогою яких ми
визначаємо поняття за його родовими і видовими ознаками, ми насамперед, звертаємося
до прикладів цього поняття, знайомих нам із
досвіду. Коли спитати дитину, що таке птах,
вона відповідає: птах – це курка, гуска,
ворона і всі птахи. По суті, ця відповідь
означає: погляньте на цих представників,
відділіть у них ознаки загальні, постійні й
істотні; знайдіть той зміст, стосовно якого ці
різні представники є одне і те ж, і ви дасте
відповідь на питання про те, що таке птах.
Отже, перечислення представників не
вирішує питання, а тільки пропонує метод
для його вирішення. Цей дитячий метод
визначати поняття дає педагогові одну дуже
важливу вказівку, а саме: можна навчити
людину всього на світі, але мислення, розуміння навчити не можна: це її власна справа.
До мислення можна тільки спонукати
досвідом, спогадами, завданнями і створенням труднощів, при яких розум відчуває себе
скованим і які через те він силкується
усунути, визначаючи строгіше і з’ясовуючи
більше свої власні поняття. Але якщо в душі
поняття і їхні чуттєві образи з’єднані більш
чи менш тісно, то виховання не повинно
розривати цей зв’язок; інакше вийде голова
абстрагована, не здатна швидко і щасливо
орієнтуватися серед складних явищ дійсності;
воно (виховання) лише повинно зробити цей
зв’язок різноманітним і рухомим. Погано,
якщо, наприклад, під час міркування про
людину взагалі у нас в душі постає тільки
образ білого й освіченого європейця і якщо
нам не вдається відтворювати при цьому
образи негрів, малайців та інших ще більш
диких племен. Те, що всі діти і багато хто з

дорослих під час міркування про людину
керуються тільки згаданими образами чоловіків, що й тут жінка принижена і забута, – то
ця дурість нашого розумового виховання є
фактом безсумнівним. Також погано, якщо
при думці про тварин у пам’яті учня постійно
виринають образи коней, биків, слонів і
ніколи не поступаються своїм місцем образам
бджоли, риби, хробака і т.д. Взагалі:
1) поняття у душі вихованця повинно супроводжуватися спогадом його чуттєвих уявлень; 2) ці уявлення повинні бути найрізноманітніші, і для цього їх треба брати або
утворювати із найбільш різнорідних кіл явищ;
3) поняття повинно з однаковою легкістю
переноситися з допомогою спогадів на
кожного з таких представників: упередженість тут шкідлива; 4) у всіх цих відношеннях
поняття повинно перетворитися за законами
співдружності в орган різнобічних спогадів.
Таке гармонійне відношення між поняттям і
чуттєвим спогляданням. Із нього походять
життєвість і свіжість мислення, також легка
пристосованість понять до досвідів. Якщо
Руссо казав, що мисляча людина – це
зіпсована тварина, то в основі цього хибного
погляду лежало у нього темне відчуття
безсумнівної істини. Мислення, яке рухається
в абстрактних, відірваних від досвіду
поняттях, є діяльністю неприродною, штучною; поняття повинні бути з’єднані з
чуттєвими спогляданнями так, як проста
душа з’єднана зі складним тілом. Людина, яка
отримала правильну і різнобічну освіту,
накладає і на загальні поняття печать своєї
індивідуальності.
Тоді, коли усвідомлюване ним поняття
слугує непорушною нормою, ще дорівнює
самій собі, нормою, без якої неможливі ні
послідовність, ні ґрунтовність, ні загальнопридатність у мисленні, – чуттєве споглядання, відтворюване пам’яттю і сполучуване
за началами уяви, надає його поняттям
гнучкості і рухомості, якими так вигідно
відрізняється здоровий розум від розуму
шкільного чи схоластичного.
(далі буде)
Переклала з російської – Ліліана Кудрик
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