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АКТУАЛЬНА ТЕМА
Олег Гірний

«Радянізація» української освіти – чи це можливо?
«Система освіти звичайно відповідає
суспільно-економічному устроєві держави...
Тому, плануючи розбудову освіти у вільній
українській державі, слід взяти до уваги
соціально-політичний устрій, що ймовірно
існуватиме в ній. Крім того, щоб уникнути
помилок в розбудові системи освіти, треба
використати досвід минулого і сучасного.
Дуже велике значення для нас має досвід
системи освіти на Україні за часів царату і
часів большевицького панування. Ґрунтовна
аналіза цього досвіду перш за все покаже нам
великі хиби в організації системи освіти, що
мусимо їх уникати.» Григорій Ващенко [2, с. 3].
а) постановка проблеми та її зв’язок із
важливими науковими чи практичними
завданнями;
Упродовж останніх 20 років освітньо-педагогічна проблематика, без перебільшення, є
однією з найактуальніших. Повсюдні реформи систем освіти, які почались у розвинених
країнах, перекинулися на країни з середнім та
навіть низьким розвитком (див. [3] та [8]). На
жаль, реформа загальної середньої освіти в
Україні може виявитися потопленою у полеміці між її прихильниками й противниками.
Дискутуючи про шляхи розвитку української
освіти, часто наводять радянську освіту, як
приклад системи, яка за 10 років давала
рівень підготовки учнів, співмірний з рівнем
підготовки учнів у найрозвиненіших країнах
світу. Тут наведу кілька цитат із звіту
експертів Світового Банку: «Українська
система освіти <…> виглядає привабливо,
порівняно з рештою країн Європи… Професійна підготовка вчителів – висока,
більшість вчителів навчалися у вищих
навчальних закладах <…> Успіхи української
освіти зробили значний внесок у становлення
Радянського Союзу як лідера авіаційнокосмічної промисловості. <…> досягнення
школярів у математиці та природничих
науках можуть позмагатися зі стандартами
середніх та розвинених країн» [4, с. 117–121].
Такого рівня, мовляв, не дає теперішня

українська 11-річна освіта. Це, своєю чергою,
слугує аргументом проти низки реформ,
зокрема продовження до 12 років терміну
здобуття середньої освіти. Ця загальна
аргументація, згідно з якою радянська
система освіти була однією з найкращих у
світі, – слугує також основним теоретичним
(чи ідеологічним) тлом, на якому робляться
останні кроки Міністерства освіти і науки
України. Маю на увазі, зокрема, відміну
переходу до 12-річної тривалості повної
загальної середньої освіти і впровадження
конкурсу атестатів паралельно з конкурсом
сертифікатів
зовнішнього
незалежного
оцінювання, що різко зменшує важливість
останнього під час вступу абітурієнтів до
вищих навчальних закладів. Ці кроки явно
суперечать гаслам впроваджуваної з 2001
року реформи загальної середньої освіти, та
вже встигли отримати у мас-медіа визначення
«радянізація освіти».
Головна проблема полягає не в самих цих
кроках, а в тому, що: по-перше – МОНМіС
України ними свідомо обриває майже
завершену реформу (зокрема, перехід до 12річного терміну здобуття освіти); по-друге –
свідомо чи несвідомо намагається зберегти
стару радянську (див., напр., [5]) методологію
організації освіти, випрацювану в межах
старої колективістської комуністичної ідеології, тоді як реформа, спрямована на побудову освіти за європейським ліберальнодемократичним ідеологічним зразком, покликана цю методологію змінити. Це все одно,
що військам, які переправляються через річку
та вже майже досягли протилежного берега –
віддати наказ припинити переправу.
Витоки цієї проблеми, серед іншого, ще в
тому, що розпочата у 2000 році реформа
освіти в Україні розглядається як такий собі
проект, схожий на масу інших локальних чи
регіональних проектів, які нічого суттєвого
не змінюють у сфері їхньої реалізації. Це
створює ілюзію, що їх можна припинити
(наприклад, через брак фінансування) в будь-
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який момент без особливих наслідків. Крім
того, гасло «Орієнтація освіти на особистість», проголошуване як ідеологічна мета
не лише у згадуваних проектах, але й у
реформах освіти в різних країнах, не
відображає
сутності
освітніх
реформ.
Останні, як показує вивчення реалій освіти в
Україні та світі, можна охарактеризувати
радше як тенденції «освіти, орієнтованої на
процес» та «освіти, орієнтованої на
результат». Це пов’язано не тільки з
можливістю суспільства забезпечити особистісно-орієнтовану освіту лише в освітніх
оазах (спеціалізованих школах тощо), а також
із тим, що в системі масової (державної)
освіти органи управління освітою в тій чи
іншій країні мають досвід побудови лише
освіти, орієнтованої на процес, або освіти,
орієнтованої на результат. Органи управління
освітою України тут не виняток – вони мають
досвід організації лише системи освіти
радянського зразка, бо іншого типу освіти на
нашій території протягом останніх 60–100
років просто не було. Принципова ж відмінність радянської освіти від освіти сучасних
демократичних країн Європи, до якої ми
прямуємо, полягає в тому, що радянська
система була орієнтованою на процес, тоді як
європейські
системи
зорієнтовані
на
результат.
Вирішення сформульованої проблеми
неможливе без попереднього розгляду того,
що таке система освіти, орієнтована на
процес, і система освіти, орієнтована на
результат.
б) аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї
проблеми, виділення не вирішених раніше
частин загальної проблеми, яким присвячується стаття;
Зважаючи на те, що згадані вище кроки
Міністерства освіти і науки зроблені зовсім
недавно, та зважаючи на відсутність дотепер
уваги дослідників до проблеми співвідношення процесу і результату в освіті, зазначена
проблема у застосуванні до системи освіти
піднімається вперше. Тому доцільно почати з
основних першоджерел чи передумов цього
дослідження, які, подібно до будь-яких інших
питань методології часткових наук, слід
шукати у філософії. Сотні філософських і
науково-популярних статей, що публікувалися і публікуються, присвячені проблематиці освіти, зокрема тому, якою вона має бути
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у ХХІ столітті у світлі прогнозованих
характеристик майбутнього суспільства та
його громадян. Показовими стосовно освіти
тут можна назвати книгу одного із творців
футурології Френсіса Фукуями «Кінець
людини. Наслідки біотехнологічної революції» [11] та книгу британського теоретика
освіти Едварда Вроґґа «Кубічний курикулум»
[15]. Крім того, у цій статті використано
концепцію визначального впливу на розвиток
освіти тієї чи іншої філософії чи ідеології,
запозичену з книги американського дослідника Джералда Ґутека «Філософські та
ідеологічні основи освіти» [7].
Центральним же в цій статті є методологічне розрізнення «процесу» і «результату»,
яким наука новітнього часу завдячує
австрійському і польському вченому, засновнику львівсько-варшавської школи аналітичної (інша назва – позитивістської) філософії,
Казимиру
Твардовському,
проведене,
зокрема, у його класичній роботі 1911 р.
«Про дії та витвори. Деякі зауваги з
пограниччя логіки, психології та граматики»
[13], де він розмежував психологічні процеси,
логічні результати та граматичні форми
виразу мислення.
Аналітична філософія виявилася дуже
плідною у проясненні так званих «фундаментальних» питань, викриваючи їх як мовнопонятійні непорозуміння. Це дало поштовх до
розвитку сучасних філософських і суспільних
наук (логіки і методології, психології,
естетики, соціології, аксіології, філософії
науки), а також заклало передумови до
усталення найновішої в історії філософії
парадигми – лінгвістичної – чинної до
сьогодні. Основний метод цієї філософії –
логіко-семантичний аналіз понять, визначень
і умовиводів. Окрім уточнення понять, під
час такого аналізу часто вдається провести ще
й ті чи інші понятійні розрізнення, на які
перед цим ніхто не звертав уваги. Потім ці
розрізнення використовують як вихідний
пункт для розгляду тієї чи іншої проблеми – в
чому, власне, полягає аналітична методологія.
У цій роботі розрізнення між поняттями
«процесу» і «результату» застосоване до
системи освіти.
в) формулювання цілей статті (постановка завдання);
Головна ідеї цієї статті в тому, що
орієнтація на процес і орієнтація на результат
– це методологічно два різні підходи до
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організації системи освіти, що перебувають у
тісній залежності від різних типів суспільств,
в яких вони функціонують. Так звані
«закриті» комуністичні чи соціалістичні
суспільства [12] мають освіту, орієнтовану на
процес, класичним прикладом якої є
радянська система освіти. Суспільства
ліберально-демократичні, або «відкриті» (як
вище), мають освіту, орієнтовану на результат. Перенесення методології організації
системи освіти суспільства одного типу в
суспільство іншого типу загрожує розладом
системи. Непомічання чи неусвідомлення
відмінностей у цих двох підходах і є головною причиною проблеми, якій присвячена ця
робота. Відтак, завданнями статті є: а) дати
(на прикладі радянської) коротку характеристику системи освіти, орієнтованої на
процес та системи освіти, орієнтованої на
результат; б) показати відмінності між цими
двома методологічними підходами до розуміння й організації освіти, а також умовами,
за яких кожен із цих підходів є найефективніший.
г) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
Освіта відображає суспільно-політичний
лад або, за словами українського дослідника
Марії Барни: «яка держава, така й освіта» [1].
Зміни в суспільстві неухильно ведуть до
спроб змінити й освіту. Але не можна
змінювати щось, не розібравшись по суті: поперше – «що» змінюємо, а по-друге – «у що»
змінюємо. Так-от, усі зацікавлені у проведенні реформи освіти в Україні сходяться на
тому, що головний напрям реформи – це
перехід від заідеологізованої радянської
освіти до демократичної європейської.
Радянська освіта конструювалася та
розвивалася у тоталітарному суспільстві з
адміністративно-командною
плановою
економікою. «Планова економіка» в СРСР
означала, що весь валовий внутрішній
продукт країни: від виробництва швейних
голок до завезення в країну бананів чи
картоплі – планувався з єдиного центру. Слід
також нагадати, що згідно з панівною тоді
марксистсько-ленінською теорією «продуктивних сил» і «виробничих відносин», освіта і
наука вважалися сферою виробництва –
виробництва знань (наука) і виробництва

носіїв знань (освіта)1. Педагогічна професія
мала специфічно промислове окреслення –
«інженерія людських душ», а педагогів називали «інженерами людських душ». Тоталітарна держава означала ще й повсюдний
нагляд за переміщенням усіх громадян у
просторі та часі.
Як і будь-яке виробництво, освіта і наука у
плановій економіці були наскрізь плановані.
Держава наперед «точно» визначала кількість
фахівців усіх кваліфікацій, що їх мали
випускати навчальні заклади країни усіх
рівнів. Іншими словами, держава точно
«знала» (бо ж планувала наперед) кількість
студентів, які мали вчитися у вищих навчальних закладах, а також кількість студентів, які
мали вчитися у середніх спеціальних
закладах.
Читачам, не знайомим із радянською
дійсністю, сказане може здатися жартом, але
все так і було. Насправді плани не виконувалися – хоча б тому, що сама концепція
тотального планування була хибною – через
неможливість наперед запланувати всі
можливі майбутні потреби людей і всі
новації, що їх громадяни країни вигадають у
черговій плановій п’ятирічці. Тому плани
постійно змінювалися, що практично зводило
їх нанівець.
Позитивною, натомість, рисою радянського соціалістичного суспільства була повна
зайнятість працездатного населення. За
конституцією СРСР усі громадяни мали
право на працю, а на практиці – це був навіть
обов’язок: у радянському законодавстві для
здорових повнолітніх громадян існувала
карна відповідальність за так зване «тунеядство», тобто за ухиляння від роботи та
проживання за кошт інших людей. Зараз про
це не згадують, але це – теж факт, який має
дуже важливе значення для розуміння
радянської системи освіти.
Отож, радянська держава точно планувала
кількість учнів, студентів і випускників
навчальних закладів, як також кількість і
величину останніх. Крім того, держава усіх
змушувала працювати, зокрема у межах
системи так званого «державного розподілу».
Оскільки вся без винятку формальна освіта
1

Російською мовою наука – це «производство
знаний», а освіта – «воспроизводство знаний» и
«производство носителей знаний». Обидві були
складовими частинам так званого «духовного
производства» (О. Г.).
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була державною і безкоштовною, то дипломований спеціаліст – випускник середнього
чи вищого професійного навчального закладу, був зобов’язаний перші три роки своєї
професійної діяльності відпрацювати на
визначеному державою підприємстві, чи
відслужити у лавах Радянської армії. Державний розподіл був також формою відшкодування державі коштів, затрачених на його
освіту.
Повна всезагальна, не лише гарантована, а
й примусова (державний розподіл) зайнятість
і контроль за переміщеннями громадян у часі
та просторі означають для системи освіти те,
що кожен громадянин мусить десь учитися і
мусить десь працювати. Фактично так і було
– практично всі громадяни Української
Радянської Соціалістичної Республіки здобували загальну середню, а потім середню або
вищу професійну освіту. І практично всі
громадяни працювали на тих чи інших
підприємствах або в установах.
Я стверджую, що за таких умов оцінки,
виставлені в атестаті зрілості випускникові
середньої школи чи виставлені у виписці з
диплома випускникові ПТУ чи ВНЗ, – не
мали вирішального впливу на його працевлаштування. Адже не мало жодного значення, чи середній бал твого диплома
становить 2,9; 3,6; 4,2 чи 4,8 бала (за п’ятибальною шкалою). І один, і другий, і третій, і
четвертий
спеціалісти
мали
наперед
гарантоване державою місце праці: слюсарем,
водієм, перукарем, бухгалтером, машиністом,
сантехніком,
столяром,
будівельником,
міліціонером, нотаріусом, лікарем, кухарем,
секретарем, адвокатом, інженером, учителем,
економістом тощо. Те саме стосується випускників середніх загальноосвітніх шкіл.
Середній бал атестата не впливав на можливість чи неможливість продовжити навчання. Адже кожна радянська людина мала
десь працювати, отже, мала отримати
професію, а відтак їй слід було забезпечити
можливість і спонукати (навіть змусити)
продовжити освіту для здобуття фаху.
Оцінки у документі про освіту могли мати
лише дуже відносне значення, наприклад, під
час процедури вступу до вищих закладів
освіти. Абітурієнт, який мав золоту медаль,
складав лише один вступний іспит (із
профільного предмета), абітурієнт, який мав
середній бал атестата більше за 4,5 бала, – два
профільні іспити, абітурієнт із середнім
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балом атестата, меншим за 4,5, складав усі
(зазвичай чотири) вступні іспити (таке
правило було введене в середині 70-х років
минулого століття). Але навіть за цих умов
абітурієнти із низьким середнім балом атестата зрілості мали можливість підготуватися до
вступних іспитів на підготовчих відділеннях
ВНЗ (не рахуючи занять із приватними
репетиторами). До того ж вищі навчальні
заклади, зацікавлені у підтриманні постійної
кількості студентів І-го курсу на окремих
факультетах, за умов відсутності конкурсу
набирали на навчання абітурієнтів із
найнижчими середніми оцінками атестатів і
оцінками вступних іспитів, тобто навіть тих,
хто ледве на трійки складав вступні іспити –
аби лише не втратити державне фінансування
на підготовку спеціалістів і не скорочувати
штату викладачів цих факультетів через
недобір студентів І курсу.
Подібне відбувалося і з державним розподілом – середня оцінка диплома вищого навчального закладу могла вплинути лише на
черговість розподілу його власника. Студенти
з вищим середнім балом першими заходили
на засідання Державної комісії з розподілу та
мали певний шанс випросити привабливіше
для себе місце майбутньої праці. Зрозуміло,
що мешканець, скажімо, Львова, не дуже
хотів їхати працювати, наприклад, у Середню
Азію, на Урал чи Далекий Схід, а намагався
працевлаштуватися ближче до місця проживання – якщо не в самому Львові, то хоча б у
сусідньому обласному центрі. Зрозуміло
також, що привабливішою була робота в
місті, а не в селі. Як також – на великому
підприємстві з більшими можливостями
кар’єрного зростання, а не на маленькій
фабриці десь у глушині тощо. Ті, хто мав
найгірші оцінки, заходили останніми і вибору
місця праці вже не мали та були змушені
їхати на роботу туди, куди «прикріплять».
Насправді можливості вибору були обмежені
і в найкращих студентів, адже остаточне
рішення приймала Державна комісія з
розподілу, яка могла й не зважати на прохання молодого спеціаліста прикріпити його до
вибраного ним місця праці. Це ще більше
знижувало вплив оцінок у дипломі на
можливості вибору випускником ВНЗ першого місця своєї праці. Тому поширеною була
практика так званих «відкріпних листів»,
отримання яких скасовувало розподіл. Молодий спеціаліст, скерований на підприємство,
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на якому йому не хотілося працювати, всіма
правдами й неправдами (липові довідки про
незадовільний стан здоров’я, вплив знайомих
функціонерів КПРС, хабарі тощо) намагався
отримати від керівника цього підприємства
відкріпний лист – документ спеціального
зразка, що засвідчував недоцільність роботи
скерованого спеціаліста на цьому підприємстві через якусь поважну причину (відсутність необхідності у цьому спеціалістові,
відсутність вакантної посади, незадовільний
для виконання посадових обов’язків його
стан здоров’я тощо). Наявність такого відкріпного листа давала можливість молодому
спеціалістові влаштуватися на будь-яке інше
підприємство країни за власним вибором.
Слід також сказати, що вступ до ВНЗ на
престижну спеціальність (у СРСР такими
вважалися, зокрема, іноземна філологія,
міжнародні відносини, медицина чи право)
також дуже часто залежав не від оцінок в
атестаті, а від членства у правлячій партії –
КПРС (як у випадку міжнародних відносин
чи права), статусу батьків (дітям лікарів було
значно легше потрапити на навчання до
медінституту, а дітям партійних функціонерів
– на юридичний факультет чи факультет
міжнародних відносин), або й просто так
званого «блату» (протекції знайомих наукових, партійних чи державних посадовців).
Так, у Радянському Союзі була побудована
система освіти, результативність якої для
простого громадянина не мала суттєвого
впливу на його життєву долю, а його
просування соціальною драбиною залежано
радше від корупційних зв’язків та членства у
правлячій партії. Держава безкоштовно
надавала початкову, середню і вищу освіту,
держава
ж
надавала
спеціальність
визначеного кваліфікаційного рівня і держава
вирішувала, де цей громадянин працюватиме
– незалежно від того, з якими оцінками він
завершив навчання, тобто незалежно від
результатів останнього. Навіть найслабший
випускник школи без проблем вступав до
професійного училища, де отримував робітничу професію, навички якої закріплював під
час служби в армії. Адже у Збройних силах
існувало
багато
цивільних
професій,
наприклад, будівельники, кухарі, електрики,
автомеханіки, столяри, слюсарі-сантехніки,
телефоністи-зв’язківці, водії, художникиоформлювачі, музиканти, секретарі тощо,
тому багато військовослужбовців фактично

працювали в армії за спеціальністю, причому
велика частина з них отримували свою
майбутню професію саме там. Після демобілізації вони могли потрапити до вищого
навчального закладу – ще й на пільгових
умовах або отримати цільове скерування на
навчання з місця праці та отримувати так
звану «виробничу стипендію», виплачувану
не ВНЗ, а підприємством, яке скерувало їх на
студії. У цьому випадку отримувані у ВНЗ
оцінки взагалі не мали ніякого значення, бо
єдиною умовою виплати такої стипендії був
позитивний характер цих оцінок, байдуже –
яких саме.
Така система освіти попри свою безумовну
доступність та інші переваги мала той
недолік, що практично не відігравала функції
соціального «ліфта», оскільки гарні результати навчання не гарантували отримання
кращого місця праці чи зайняття більш
високооплачуваної посади, а погані результати, своєю чергою, не означали втрати місця
праці чи інших соціальних провалів. Через це
у студентів найчастіше була знижена мотивація до навчання. Легковажне загалом
ставлення студентської молоді до результатів
освіти відображала поширена в ті часи
студентська приказка «краще мати червоне
лице і синій диплом, ніж синє лице і червоний
диплом»2.
Навіть мотивація до вступу у той чи інший
вищий навчальний заклад часто залежала
лише від того, чи є у ньому військова
кафедра. У випадку її відсутності вступ до
ВНЗ не давав відтермінування від обов’язкової служби в армії рядовим військовослужбовцем, на яку студента призивали на
загальних підставах після досягнення ним 18річного віку. Наявність же військової кафедри, навпаки, давала відтермінування від
призову на військову службу до закінчення
терміну навчання, а успішне навчання на цій
кафедрі давало військову спеціальність і
присвоєння військового звання офіцера – молодшого лейтенанта чи лейтенанта. Оскільки
офіцерів – випускників цивільних ВНЗ на
військову службу призивали дуже рідко, то це
давало можливість більшості з них уникнути
військової служби взагалі, що й було основною мотивацією вступу до вищих навчальних
2

За кольорами палітурок диплома: «синій» – це
звичайний диплом, «червоний» – диплом з
відзнакою. (О.Г.)
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закладів великої частини абітурієнтівчоловіків.
Зрозуміло, що в такій системі, щоб залишатися тотальним і забезпечувати керованість, управління освітою мало орієнтуватися
на процес здобування цієї освіти, тобто – на
навчально-виховний процес у закладах освіти.
Головними складовими управління процесом навчання були:
1. Централізовано затверджувані єдині
навчальні плани, програми та підручники з
усіх без винятку предметів. Причому не лише
для закладів формальної освіти: загальноосвітніх шкіл, закладів середньої спеціальної
та вищої освіти (включно з відділами аспірантури останніх), але й закладів так званої
«неформальної» освіти: спортивних, технічних, мистецьких, музичних, природничих та
інших клубів, секцій, гуртків і курсів.
2. Контроль відвідуваності навчальних
занять (уроків у школах, лекцій, семінарів,
лабораторних і практичних занять, колоквіумів у ВНЗ).
3. Регулярні перевірки районними, міськими, обласними та республіканськими відділами освіти «стану викладання» навчальних
предметів в усіх без винятку закладах освіти,
вчителів і керівників цих закладів.
4. Внутрішкільний контроль навчальновиховного процесу заступниками директорів,
які, своєю чергою, підлягали тій самій
інспекції
органів
управління
освітою.
Контроль включав у себе також так звані
«відкриті уроки» – обов’язковий елемент
перевірки кваліфікації вчителів, зокрема, у
процесі присвоєння їм чергового кваліфікаційного рівня чи педагогічного звання.
Контроль освітнього процесу, попри
велику кількість його складових, заходів і
вимог, загалом, зводився до перевірки виконання вчителем навчальної програми через
його особистий календарний план, а також
перевірки правильності та своєчасності заповнення шкільної документації та звітності
відомостями, що відображають цей процес.
Іншими словами, кожен вчитель мусив точно
«проходити» навчальну програму з предмета,
дотримуючись змісту затверджених підручників, рекомендованих методичними посібниками сценаріїв уроків і підготованих на їхній
основі власних поурочних конспектів, а
також своєчасно опитувати і виставляти в
журнал поточні, четвертні, піврічні, річні та
підсумкові оцінки учням. У цій системі
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учитель був не самостійним майстромдидактом, а лише лінійним виконавцем,
«гвинтиком»
заздалегідь
централізовано
окресленого до деталей процесу – так званим
«урокодавцем». Таким чином досягалася
надзвичайна синхронізація, а відтак і
керованість навчання в усіх загальноосвітніх
школах держави. Сидячи у Міністерстві
освіти в Москві, можна було з великою
точністю сказати, які саме тексти сьогодні
вивчають діти усіх шкіл «країни рад» – від
Карпат до Сахаліну.
Принагідно зауважу, що в такий спосіб
досягалася також небачена «рівність» і/або
«загальність» освіти – переважна більшість
учнів отримувала «всезагальну», тобто
дослівно «рівну» (однакову) освіту. Можна як
завгодно критикувати радянський лад, однопартійну систему управління, але не можна
заперечити, що стовідсоткова гарантія працевлаштування кожному членові суспільства
та повне охоплення молоді початковою,
середньою, спеціальною і вищою освітою
давала
повсюдне
відчуття
соціальної
захищеності у цій сфері. А керованість процесом навчання з центру єдиними програмами,
підручниками та інспекціями – забезпечувала
однорідність і рівність-загальність самої
освіти. В СРСР була фактично створена
система отого самого однакового доступу до
якісної освіти, про який зараз говорять, як про
проблему освіти в незалежній Україні.
Принаймні «рівність» доступу до освіти була
значно вищою, ніж у багатьох зарубіжних
країнах і вищою, ніж тепер в Україні. На
жаль, позитивний характер всезагальної
зайнятості та реальної рівності доступу до
якісної освіти в СРСР зводив нанівець
«зворотний бік медалі». По-перше, повсюдна
доступність безкоштовної освіти. Кожна
молода радянська людина знала, що місце
праці їй забезпечене наперед, відтак
спеціальність вона гарантовано отримає,
значить якусь освіту їй усе одно дадуть, бо це
їй «положено». А крім того, результати цієї
освіти їй в житті особливо не поможуть і не
зашкодять, тому нема чого хвилюватися через
освіту. По-друге – так звана «зрівнялівка» –
крайня та викривлена форма соціальної
справедливості в комуністичному суспільстві.
Молоді спеціалісти – випускники переважної
більшості середніх спеціальних і вищих
навчальних закладів на першому місці праці
мали однакову (рівну) зарплату, яка на
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початку 1980-х років становила 120 радянських рублів. Іншими словами, заробітна плата
молодого спеціаліста не залежала ні від
результатів навчання, ні від рівня навчального закладу, ні від місця праці, ні навіть від
затребуваності його професійної кваліфікації
на ринку праці (бо самого ринку не було).
Іншими словами – повна і всеохопна рівність.
Все це вело до зниження ваги освіти у системі
цінностей молодих громадян СРСР і їхнього
легковажного (як уже говорилося) ставлення
до власної освіти.
Це не є ні спеціальною критикою, ні
спеціальною похвалою радянської системи
освіти. Просто за способом організації й
управління вона цілком відповідала тоталітарному соціалістичному устроєві, плановій
економіці та однопартійній політичній системі, а за змістом – комуністичній ідеології та
індустріальній фазі розвитку суспільства.
Управління
освітою
через
намагання
повністю контролювати навчально-виховний
процес у всіх закладах освіти було неминуче
через наперед забезпечену повну зайнятість
населення.
У правових демократичних суспільствах із
багатопартійною політичною системою, значною децентралізацією державного управління
та конкурентною ринковою економікою,
побудованих на ліберальній ідеології, освіта
природним чином орієнтується на результат.
Інакше бути не може, оскільки ліберальна
ідеологія передбачає повну свободу індивіда
у виборі свого життєвого шляху та невтручання держави у його життя, у тому числі і в
його дії, спрямовані на здобуття чи нездобуття ним освіти. Соціальна справедливість
трактується не як примусова зрівнялівка, а як
рівність можливостей і вільна конкуренція,
що реалізовується в повсюдних конкурсних
процедурах відбору. За таких умов у регулюванні вертикальної та горизонтальної
соціальної мобільності громадян знижується
роль неконкурентних корупційних чинників
та зростає роль особистих якостей індивідів,
зокрема – рівень освіти, засвідчений дипломами навчальних закладів. Іншими словами, у
ліберальному суспільстві, де є реальна
конкуренція на всіх рівнях і в усіх сферах,
результати освіти відіграють ключову роль.
Відтак, освіта в суспільній свідомості є
провідною цінністю. Учні та студенти
внутрішньо вмотивовані працювати над
собою, щоб досягнути кращих результатів,

оскільки від цього залежить їхнє майбутнє
просування суспільною «драбиною». Підприємці, державні структури й інші
працедавці вибирають на роботу у своїх
установах і підприємствах людей із
дипломами престижніших університетів, а
кращі оцінки в документах про освіту
зазвичай відображають кращі знання та
підготовку їхніх власників, за якими, власне, і
«полює» більшість працедавців. Органи
управління в такій системі зосереджені на
формуванні «стандартів освіти», тобто вимог
до знань, умінь і навичок випускників
навчальних закладів різних рівнів, а також –
на проведенні процедур зовнішньої перевірки
цих результатів освіти. Серед іншого це
відіграє ще й потужну дисциплінарну
виховну функцію. У зарубіжних, зокрема
європейських, школах загальновідомим є
факт відсутності під час проведення
екзаменів чи контрольних робіт списування,
підказування чи намагання заздалегідь
дізнатися умови контрольних завдань. Учні та
студенти привчаються покладатися лише на
власні сили.
Натомість, процес навчання є виключною
прерогативою вчителів. Інакше не може бути,
оскільки професійні навички, засвідчені
дипломом про освіту вчителя – це товар, що
його вчитель продає на ринку. А оскільки
вчитель не є державним службовцем, то не
має значення, кому він продає цей товар
(свою педагогічну кваліфікацію): приватному, корпоративному, муніципальному чи
державному закладу освіти. Адже (нагадаю) в
ринковій економіці місцева громада та
держава є рівноправними учасниками ринку і
не більше.
Останнє дуже важливо підкреслити,
оскільки фахова кваліфікація вчителя як
товар включає його методичну кваліфікацію,
тобто його знання, уміння та навички зі сфери
методики викладання навчальних предметів.
А до цієї сфери належить, серед іншого,
такий найголовніший елемент методики, як
програма викладання предмета або навчальна
програма. Тому ніхто не може диктувати чи
нав’язувати вчителеві, у якій послідовності
(за якою програмою) він має викладати
навчальні змісти свого предмета, щоб забезпечити учням визначені знання та вміння. Як
ніхто не може вказувати лікареві програму
лікування хворого, вченому – програму
наукового дослідження, адвокатові – програ-
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му захисту свого клієнта, письменникові –
послідовність («програму») написання книги,
підприємцеві – програму розвитку свого
бізнесу, тренеру – програму підготовки
спортивної команди до змагань, антрепренеру
– програму концерту, інженеру – програму
випробування сконструйованої машини і т.д.
Абстрагуючись від новітніх усеохопних
(комплексних, «діалектичних» тощо) визначень терміна «програма», слід нагадати, що у
своєму класичному (традиційному) розумінні
«програма» – це послідовність (черговість
подачі) тих чи інших змістів. У випадку
освіти – це послідовність викладання змістів
навчального матеріалу. Саме у цьому значенні вживається термін «концертна програма»,
«програма технічних випробувань», «програма візиту», «програма спортивних змагань»,
«програма семінару», «програма досліджень»,
«комп’ютерна програма», «програма святкувань», «програма конференції» і, власне –
«програма навчань», або «навчальна програма». І так далі. Не треба, мабуть, пояснювати,
що у викладанні навчального предмета –
послідовність викладу окремих змістів є
першим і основним методом (шляхом) викладання цього предмета. Іншими словами,
програма задає процес навчання. Щоб
підкріпитися авторитетною цитатою, звернуся до сучасного російського педагогічного
словника: «Навчальна програма: 1) Документ,
що встановлює зміст і обсяг знань, умінь і
навичок з окремих предметів, визначає
послідовність їхнього проходження за роками
навчання… У програмах є пояснювальна
записка, де ... містяться рекомендації з
методики викладання. 2) Підбірка інформації,
що повністю й однозначно визначає перебіг
діяльності, яку слід здійснити, щоб заданий
процес проходив згідно з планом. Відмінності
між 1-им і 2-им розумінням “програми”
достатньо великі. Якщо у першому випадку
головне місце відводиться змістові якоїсь
діяльності, і при цьому самій діяльності та її
наслідкам відводиться відносно невелике
місце, то в другому випадку основна увага
приділяється самій діяльності та її наслідкам»
[6, с. 34]. Як бачимо, в обох значеннях
терміна «навчальна програма» російські
автори відзначають її основний методичний
характер, що підтверджує тезу, що навчальна
програма – це визначальний документ, який
регулює процес (методику) викладання
навчального предмета.
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А ось визначення цього терміна зі знаменитого Вебстерського словника англійської
мови: «Програма» («попередній лист»):
1) офіційне повідомлення (наприклад, випартії);
борча
програма
політичної
2) короткий начерк порядку слідування
чогось (презентованих рис, учасників події
тощо); 3) план (порядок) реалізації дій,
спрямованих до мети; 4-5) навчальний план
(curicullum, sylabus); 6) план для програмування механізму; 7) послідовність закодованих інструкцій; що вводяться в механізм
8) генетично зумовлений порядок виконання
дій (генетично зумовлена поведінка)» [14,
с. 912].
І тут головна ознака програми – послідовність або черговість слідування чогось за
чимось. У навчальній діяльності (освіті) – це
послідовність (порядок слідування) навчальних змістів (текстів), які подаються учням
учителями.
Ось чому в радянській освіті з її адміністративним регулюванням процесу навчання основними документами цього регулювання були навчальні програми, тоді як у
системах освіти, орієнтованих на результати,
основними
документами
регуляції
є
стандарти освіти, тобто документи, що
задають результати (вимоги до знань, умінь і
навичок учнів), а також стандарти екзаменаційних вимог, що визначають процедури
перевірки цих результатів.
Виходячи з вищесказаного, ми маємо
колізію між двома регуляторними документами, а саме: затвердженими МОН України
навчальними програмами і Стандартами
загальної середньої освіти. Один із цих,
майже однакових за змістом, документів –
Стандарт – практично зайвий. У цьому немає
нічого дивного, бо і Програми, і Стандарт –
містять переліки тих самих змістів і ті самі
вимоги до знань, умінь і навичок учнів.
Різниця між ними лише та, що Стандарт
містить просто перелік змістів (результат
навчання), а Програми – ще й процес (послідовність викладу). Тому в умовах збереження
Міністерством функції регулювання процесу
навчання Програми є документом повнішим,
а Стандарт – лише частково дублює
Програми, що робить його просто зайвим.
Саме тому переважна більшість учителів
просто ігнорують його та дотримуються
програми.
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Значно більша свобода була у вищій
радянській школі. Наперед затверджених
програм як таких професорам і доцентам ВНЗ
держава не нав’язувала. Зміст освіти
визначали авторські монографії та підручники, на основі яких не лише професориавтори, але й інші викладачі укладали
програми своїх лекційних курсів. Здається,
що Міністерство освіти і науки України хоче
перевершити радянське Міністерство вищої
та середньої спеціальної освіти СРСР,
намагаючись контролювати процес навчання
у вищих навчальних закладах через контроль
навчальних програм. Наша держава не лише
хоче диктувати «що» повинен знати і вміти
після закінчення навчання у тому чи іншому
закладі освіти, але хоче також далі диктувати
«як», «яким чином» (у якій послідовності) –
цього студента (учня) повинні навчати
викладачі цього навчального закладу –
кандидати та доктори наук.
На цьому тлі всі заяви про Болонський
процес і входження в освітній простір Європи
є не більше, ніж «добрими намірами».
Європейська освіта відображає демократичний суспільний лад, побудований на
свободі вільного вибору. Вчителі вибирають
(чи укладають свої) підручники та програми
викладання предметів, учні вибирають предмети та викладачів – через вибір навчального
закладу [8]. Тут доцільно навести приклад
сусідньої Польщі – колишньої соціалістичної
країни, яка у реформуванні своєї системи
освіти однією з перших провела так звану
«програмову
реформу»,
ліквідувавши
централізовано затверджувані єдині програми
та підручники. Програми було замінено т.зв.
«Програмними основами» (Стандартами
освіти) і Стандартами екзаменаційних вимог.
Створення та використання програм і
підручників є прерогативою виключно їхніх
авторів і ще педагогів. Видавництво
підручників держава не фінансує, а замість
грифу «затверджено» залишила тільки
«допущено», запровадивши вільний вибір
учителями підручників та програм або
укладання своїх власних [9, 10]. Так Польща,
синхронно з переходом до іншого типу
суспільства (від авторитарного закритого з
колективістською соціалістичною ідеологією
до демократичного відкритого з ліберальною
індивідуалістською ідеологією) перейшла від
освіти, орієнтованої на процес, до освіти,
орієнтованої на результат.

д) висновки з дослідження і перспективи
подальших розвідок у цьому напрямі.
1. Методологічне розрізнення «процесу»
та «результату» цього процесу дає змогу
виділити два протилежні типи систем освіти
за способом організації та управління: освіта,
орієнтована на процес та освіта, орієнтована
на результат.
2. Освіта, орієнтована на процес,
відповідає авторитарному типу суспільства, з
колективістською соціалістичною ідеологією
й адміністративно-командною економікою.
Класичним прикладом такої освіти можна
вважати, зокрема, радянську систему освіти.
3. Освіта, орієнтована на результат,
відповідає демократичному типу суспільства
з індивідуалістською ліберальною ідеологією
та
ринковою
економікою.
Класичним
прикладом такої освіти можна вважати
американську систему освіти.
4. З точки зору організації, ключовий
документ в орієнтованій на процес системі
освіти – це навчальна програма, що задає
процес викладання-вивчення того чи іншого
навчального предмета. У системі ж освіти,
орієнтованій на результат, ключовим документом є освітній стандарт, що задає
результат викладання-вивчення шкільного
(чи університетського) предмета.
5. З погляду управління, орієнтація освіти
на процес і орієнтація освіти на результат –
це дві різні методології організації всієї
системи, що передбачають різні ролі органів
управління та різні стосунки між ним й
іншими суб’єктами системи освіти. У системі
освіти, орієнтованій на процес, органи
управління виконують командно-контролюючу функцію, а їхнє ставлення до інших
суб’єктів системи – імперативно-зверхнє. У
системі освіти, орієнтованій на результат,
органи управління виконують допоміжнореєстраційну функцію, а їхнє ставлення до
інших суб’єктів системи – рівноправнопосередницьке.
6. Зроблене вище розрізнення між двома
різними типами системи освіти дає право
стверджувати, що в Україні зараз існує
проблема вибору між відповідними двома
методологіями організації системи освіти.
Неусвідомлення органами управління цієї
проблеми
породжує
непродумані
та
суперечливі зміни в системі освіти, оскільки
ці підходи є несумісними.
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ПАМ’ЯТНІ ДНІ
До 70-річчя із дня народження Анатолія Погрібного
(Публікації підготовані членами Львівської обласної організації
Всеукраїнського педагогічного товариства імені Григорія Ващенка)
Оксана Гентош

Він служив Батьківщині
У 2012 йому виповнилось би сімдесят. Та
несподівано відійшов у вічність 10 жовтня
2007 року у розквіті творчих сил. Був
Великим Українцем і сенсом його життя було
служіння. Жив Україною і робив все, що було
в його силах, для утвердження в ній
українськості. Палко відстоював права
української мови і вже цим заслужив глибоку
симпатію і широку популярність. Його
авторські радіопередачі «Якби ми вчились
так, як треба» слухали тисячі людей, його
голос впізнавали поміж інших. Навчав
студентів любити свою Вітчизну, плекати
національні почуття, творити Україну в собі.
Ще 18-річним юнаком А. Погрібний
писав: «Я хочу бути корисним для людей, для
своєї Батьківщини – України. Я хочу
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діяльності – такої діяльності, щоб серце
горіло, а душа рвалась все вище і вище…»
Його життя було осяяне високим ідеалом
любові до Батьківщини, а його безкорислива
діяльність задля її блага і народу була
подвижництвом і «покликом дужого чину».
Саме таку назву має видання Шевченківського комітету, здійснене видавничим центром
«Просвіта» у Києві 2009 року, яке вже не
довелось побачити його авторові, бо державне визнання дещо припізнялось. Книжка
на 676 сторінках подає чималий доробок
А. Погрібного
(переважно
останнього
десятиліття), який зібраний під окремими
рубриками: «Статті». «Портрети». «Силуети».
«Наближення». «Публіцистика».
Анатолій Погрібний, академік, доктор
філології, професор Київського національ-
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ного університету ім. Т. Шевченка, лауреат
Національної премії ім. Шевченка та кількох
інших літературних премій, був талановитим
українським письменником, відомим літературознавцем і мовознавцем, літературним
критиком, науковцем, педагогом і журналістом. А ще непересічною особистістю,
невтомним громадським і культурним діячем,
який горів у праці і не давав згасати іншим.
За тим чималим переліком титулів, посад і
звань стоїть титанічна праця подвижника.
Ним керувала франкова «горожанська
повинність», громадянський обов’язок і
відповідальність.
Він був незмінним головою Всеукраїнського педагогічного товариства імені Григорія
Ващенка від часу його заснування у 1995
році. Зусиллями Анатолія Погрібного
педагогічна і наукова спадщина видатного
українського педагога Григорія Ващенка була
перенесена з діаспори в Україну. Він
упорядкував і видав за своєю редакцією шість
томів праць Ващенка: «Виховний ідеал»
(1994), «Загальні методи навчання» (1997),
«Виховання волі і характеру» (1999), «Праці з
педагогіки та психології» (2000), «Хвороби в
галузі національної пам’яті» (2003) і «Спогади. Статті» (2006). Всі ці видання побачили
світ коштом доброчинців і зусиллями
громадської організації, без щонайменшої
участі держави.
Він прагнув очищення нашої педагогіки
від намулу комуністичного і посткомуністичного світогляду. Він турбувався, що «маємо
жахливі хвороби національної пам’яті у
масштабах усього українського суспільства,
тому і живемо за ситуації не розпрямленої,
як слід, національної гідності», що «ми в
Україні усе ще слабо підняли та освоїли
неоціненні пласти власної української
педагогічної думки, яка творилася упродовж
багатьох сторіч», що «у нинішній Україні
поки що не відбулося сподіваного утвердження освіти та виховання на національних
засадах».
А. Погрібний вивчав, досліджував, виступав на радіо й у пресі, їздив Україною, популяризуючи праці Г. Ващенка, забороненого
комуністичною владою і досі належно не
поцінованого в незалежній Україні. Однозначно, що без Анатолія Погрібного не було б
сьогодні в Україні й Григорія Ващенка та й
самого Товариства його імені.

Незважаючи на різні перепони і труднощі,
Педагогічне товариство ім. Г. Ващенка під
керівництвом А. Погрібного доклало чимало
зусиль для повернення імені Ващенка в
Україну. Сьогодні книжки вченого-педагога
доступні українським вчителям, зокрема на
Львівщині. Львівська обласна організація
передала безкоштовно чималу кількість
творів Г. Ващенка і А. Погрібного львівським
бібліотекам, у тому числі Обласній науковопедагогічній, Науковій бібліотеці ім. В. Стефаника, бібліотеці Національного університету ім. Івана Франка та іншим. Сотні
примірників виданої Товариством педагогічної літератури розійшлися по цілій
Україні. На жаль, сьогоднішньою українською педагогічною наукою і педагогамипрактиками ще не оцінено належно великого
доробку вченого, чим дуже переймався
А. Погрібний. Цьому є очевидне пояснення,
бо педагогіка Ващенка зорієнтована на інший
світогляд, національно-демократичний, інші
моральні цінності – християнські, які у
нашому суспільстві ще далеко не домінують.
Своєю працею Г. Ващенко подав приклад
Служіння Богові і Батьківщині, приклад
високої громадянської відповідальності за
долю українців, виявив ті моральні якості
свідомого українця, які наполегливо пропонував плекати в молоді. Це також стосується і
невтомної
праці
професора
Анатолія
Погрібного.
Анатолій Погрібний, як і Г. Ващенко,
любив свою Батьківщину не на словах, а на
ділі, розуміючи, що «без жертвенної любови
до Батьківщини, що з’єднує ввесь нарід, як
керівників, так і народні маси, державної
самостійності
здобути
не
можна
(Г. Ващенко)». Він був інтелектуалом високої
проби, «аристократом духу», з виробленим
почуттям відповідальності. Саме такі люди
високої моралі, як зазначав Григорій Ващенко, можуть «розумно будувати державу».
Анатолій Григорович завжди підтримував
морально (бо як же іще) членів Товариства.
Часто телефонував, писав листи, турбувався.
Переживав, що Г. Ващенко надто повільно
приходить до українського вчителя сьогодні,
що багато ідей та пропозицій Педагогічного
товариства не вдалось зреалізувати. Пригадую його полум’яні виступи на Конгресах
Педагогічного товариства у Києві, участь у
наших львівських конференціях і цій ювілейній у 2005 році (до 10-річчя заснування
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Педагогічного товариства ім. Г. Ващенка у
Львові), і його останній тривожний телефонний дзвінок у вересні 2007 року, за місяць
до смерті.
У своїх працях Г. Ващенко часто показує
позитивні зразки самовідданого служіння

Батьківщині видатних історичних діячів
минулого, на яких слід виховувати українців.
Життя і праця Анатолія Погрібного – це
взірець самовідданого служіння Україні не з
минулого, а з нашого сьогодення.

Олексій Манько

Про виховання нашої молоді
Ще у 2003 році стараннями Всеукраїнського Педагогічного Товариства ім. Г. Ващенка до 125-річчя із дня народження
корифея світ побачила невелика збірка під
назвою «Видатний національний педагог
Григорій Ващенко». У цій збірці вмістив
свою оглядову статтю під назвою «Педагогічні
концепції
видатного
вченогодержавника» світлої пам’яті тодішній голова
Товариства Анатолій Погрібний. Праця
А. Погрібного була присвячена аналізові
педагогічної концепції Г. Ващенка, а також
сприйняттю
її
педагогічними
колами
номінально
незалежної
(за
висловом
А. Погрібного) України. Висновки щодо
останнього були невтішними. Погрібний
пише: «Поки ж що, взявши ту ж сферу
виховання, варто сконстатувати: від большевицького виховного ідеалу нині ми вже
відірвалися, значною мірою відійшли, одначе
до принципово нової якості виховного ідеалу
ще, як слід, не наблизилися. Можна сказати, у
виховних орієнтаціях ми нині – на розпутті,
на роздоріжжі, у невизначеності, в нечіткості,
непевності». Час невизначеності вже минув –
нас (нас, а не ми!) активно посувають у бік
«рускава міра», і нам з вами (кожному з нас!)
слід чітко зайняти власну позицію. Чому
взагалі з’явилась можливість такого дивного
повороту в новітній історії України, чому за
двадцять років незалежності (нехай навіть
номінальної) українське суспільство не
зуміло збудувати власну оригінальну модель?
Ми не будемо розпалювати емоції і вкотре
проводити політичний аналіз. На нашу думку,
слід зосередитись на постійному джерелі
дисгармонії в нашому суспільстві, оскільки
метою педагогіки є, властиво, виховувати
гармонійну людину, громадянина й патріота
власної батьківщини. Мова йтиме про
накопичення критичної маси
вартісних
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людей, т. зв. «якісного соціального капіталу»
(за висловом Ярослава Дашкевича), тобто
людей, котрі свідомо, з внутрішньої мотивації, займають активну щоденну позицію
заради досягнення мети: формувати навколо
себе суспільство, базоване на високих
моральних стандартах. І цих людей слід
виховувати. А. Погрібний пише: «Стисло
форму своєї педагогіки вчений сформулював
у словах: «Служіння Богові і Україні». І якщо
з другою частиною цієї формули все ясно, то
стосовно першої її частини не раз лунали
звинувачення, що педагог пропагував вивчення релігії в школах, що він хотів, аби школа
виховувала глибоко віруючих християн.
Зрештою, християнський виховний ідеал
педагог і розцінював як першопідвалинний,
оскільки він, на його переконання, «має на
собі печать вічності. Взірцем до наслідування
є тут Христос…». Проте «…декого з освітян
насторожувала непомірна, мовляв, релігійність Г. Ващенка…». Декого з освітян й зараз
насторожує будь-яка мова про релігійність,
але саме гасло «Бог і Україна» – надзвичайно
шляхетне і плідне. Хто зараз, поклавши руку
на серце, вкаже ідею, котра може мотивувати
до жертовного й будуючого життя (мова йде
про виразно моральний вибір кожного дня)?
За роки незалежності наші політики успішно
«спалили» всі можливі тактичні ідеї (національну ідею, ринкову економіку, європейський вибір, громадянське суспільство тощо)
модернізації і розвитку, котрі непогано
працюють у будь-якому іншому суспільстві у
світі. Чому? Відповідь на це можна шукати в
парадоксальній думці блискучого християнського письменника К. С. Льюїса, котру
той висловив у своїй книзі «Просто
християнство»: «Цілься в небо – попадеш в
землю». Коли суспільство не має надмети,
духовної ідеї (ой як багато наших освітян і
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владців насправді не люблять всього, що
пов’язане з духом; тут ми можемо чітко
відслідкувати інерцію тоталітарного радянського мислення), жодні прагматичні проекти,
спрямовані на економічний розвиток держави
й суспільства, не спрацюють. Кожна
неупереджена людина, побувавши за кордоном, ствердить, що в успішних країнах, окрім
ефективного суспільно-державного механізму, наявна якась невловима атмосфера
(вельми комфортна для громадян), яка
властиво є «рушієм» того механізму і яку
зазвичай називають духом, культурою,
любов’ю до батьківщини, гідністю, свободою
тощо. Насправді тут питання просте: той, хто
не хоче визнати над собою Вищого Суверена
(очевидно, разом з усіма моральними імперативами), ставить на Його місце себе і тоді
марно нам усім апелювати до сумління цієї
особи. Бо вона ніколи не скаже: «Через терни
до зірок», вона подумає: «По трупах до
влади». А що доброго може відбуватися у
суспільстві, котре довший час сповідувало
гасло «Чєлавєк – ета звучіт ґорда»? Людина
неупереджена, котра в своєму житті шукає
(не боїться шукати!) істини, визнає, що
первинним є дух, решта – похідне. Все
сказане вище можна підсумувати словами
А. Погрібного: «Служіння Богові – отже,
плекання у людині вищого, божественного,
одухотвореного начала, що вбереже її від
ницого, брудного, аморального, дарує душі
чистоту і світлість. А служіння Україні – то
служіння рідному своєму краєві як
найбільшій цінності, тій, що має бути
невід’ємною, органічною часткою оцього
вище духовного та божественного, що мусить
бути в душі кожного українця».
Г. Ващенко,
базуючись
на
працях
українських
педагогів
(К. Ушинського,
Б. Грінченка, С. Русової, І. Франка, І. Огієнка,
С. Сірополка та ін.) та на особистому досвіді,
підніс виховний ідеал до рівня розгорнутої
педагогічної системи і дав йому чітку й точну
назву – український виховний ідеал. Педагогдержавник обґрунтував у своїх працях і
концепцію, і програму, і методологію, і методику виховання, озброїв нас підходами, як
саме належить формувати українського
патріота, сиріч нормального громадянина
нормальної,
європейськи
зорієнтованої
держави. Першим завданням у вихованні
Г. Ващенко вважав інтелектуальне виховання,
яке передбачає вироблення в індивіда
ідеалістичного світогляду, розвиток творчої

уяви та логічного мислення, другим завданням – виховання морально-релігійне, третім –
естетичне, де, на його думку, мусить «перше
місце займати виховання смаку й розуміння
свого рідного мистецтва». У своїй праці
«Загальні методи навчання» він виклав
глибинно фахову педагогіку: принципи
навчання, методи навчання, аналіз та синтез у
навчанні тощо – все це у настільки широкому
українському та світовому контекстах, що
аналогів цій праці в українській педагогіці
знайти важко. Наважимось припустити, що
формування ідеалістичного світогляду в
індивіда передбачає плекання у нього високих чеснот та ідеалів, а не міфічної свідомості
як багато хто вважає.
Здавалося б, усе зрозуміло: маємо добру,
цілісну й системну педагогічну концепцію,
тоді чому такий опір, чому така нехіть?
Тут слід звернути увагу на вельми слушну
думку, висловлену Г. Ващенком (а ще раніше
Т. Шевченком – «Ох, не однаково мені…»):
«Може статися так, що вороги будуть
переможені, а коли прийде справа до мирного
будівництва на Україні, наш нарід виявить
повну непідготованість, і це кінець кінцем
може призвести до того, що нами знову
опанують якісь спритні чужинці».
Причина перша: наша неготовність. Це всі
визнають і вести полеміку недоречно. Це
радше об’єктивний, в принципі, незалежний
від нас чинник. Яка там підготовка на
випаленій землі?
Причина друга: дія п’ятої колони. Не слід
сором’язливо притишувати голос. Цілковито
деструктивно діють т. зв. «комуністи» (відверто працюють на сусідню державу, дорогою активно грабуючи цю землю). Крім них,
адепти «рускава міра» – ті мріють та бачать
«єдіную і нєдєлімую». Дивно чути від
ієрархів християнської церкви про якийсь там
«рускій мір», Христос закликає нас до
Царства Божого!
Причина третя й основна – ми з вами.
Основний бій іде у наших серцях. Цілком
зрозуміло, що пора припиняти чухати
потилиці. Нинішня влада не зацікавлена у
нашому розвитку як української нації. Тоді
ми не повинні питати у влади, що робити.
Нам самим слід будувати свою націю,
виховувати наших дітей, підтримувати нашу
культуру. Як колись казав великий
український меценат Євген Чикаленко: «Не
досить любити Україну до глибини серця, її
треба полюбити до глибини кишені». Вихо-
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вуючи власних дітей у родинах, наполягаючи,
щоб школа справно виконувала свої функції,
не попускаючи корупційним схемам у вузах,
ми тим самим поступово будемо формувати
оту необхідну критичну масу нашого народу,
яка згодом змінить нашу владу, а значить і
наше з вами життя. Основною мотивацією, на
наш погляд, до такої діяльності повинні стати
слова Христа: «Шукайте Царства Небесного і
його справедливості, а решта вам додасться».
Вже тепер суспільство щоразу частіше
починає говорити про «мереживну» структуру самоорганізованих спільнот як альтернативу до наявної системи. Ми не маємо часу
переробляти струхлявілу владну піраміду – це
структура, котра рекрутує тільки подібних до
себе, опускаючись у щораз глибший хаос
через власну некомпетентність та захланність. Це гора, котра завжди породжує мишу.
Згодом та миша кам’яніє в гору й знову
породжує мишу, тільки значно меншу. Отак і
скорочується, як шагренева шкіра, простір, де
може існувати Людина. Ця влада неукраїнська й будує неукраїнське суспільство, і там
для нас з вами місця немає. Ми взагалі тепер
можемо говорити, що українцем може
називати себе той, хто не шкодить власному
народові та власній батьківщині: не руйнує

економіку розбоєм і злочинами, систему
освіти – хабарями та байдужістю, культуру –
фінансовим голодом, суспільство – цілеспрямованою політикою деградації. Це той, хто,
незважаючи ні на що, старається будувати
суспільство (спільноту) навколо себе і,
незважаючи ні на що, любить рідне.
І зовсім не українець, хто чесно не виконує
своїх прямих функцій на робочому місці,
перетворюючи будь-яку посаду (найдрібнішу!!! – «держава не платить, то я собі
компенсую») на прибутковий «бізнес». Тут
уже не має значення, чи носить він вишиванку, чи красуються в нього вуса «плаче
Україна», чи гладко й патріотично він
говорить, чи раз на рік перехреститься в
церкві. Подивіться, що він робить на щодень,
які насправді накази він віддає, як якісно він
працює і чи правда, що на його заробітну
плату за рік можна купити Lexus.
Виховувати дітей треба. Але іншого
способу, ніж власним прикладом, не існує.
Проте, крім прикладу, нам, педагогам,
необхідний високий професіоналізм. Тому
читаймо
Григорія
Ващенка,
учімося,
працюймо там, де нас Господь поставив, і не
нарікаймо на труднощі. Інакше труднощі
почнуться перед дверима Раю.

Михайло Шалата

Оборонець рідної мови
Якщо хочете мати перед собою приклад
справжнього
українського
подвижникапедагога доби Незалежності, то це  Анатолій
Погрібний. Цього імені ви не могли не чути:
кілька років підряд він вів одну з
найцікавіших програм українського радіо
«Якби ви вчились так, як треба». Говорив
спокійним розміреним голосом про речі, про
які не раз кричати належало б: виступав на
захист рідної мови, науки, культури перед
їхніми ворогами, перед відвертими гробокопачами України. А, можливо, бачили ви його
на якомусь педагогічному форумі, на
просвітянському з’їзді чи на зібранні
Конгресу української інтелігенції. Він був
душею багатьох педагогічних, наукових і
громадських товариств, його усюди кликали,
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та й сам не пропускав нагоди виступити, де
треба було підтримати українську справу.
Смерть 10 жовтня 2007 року професора
Анатолія Погрібного  утрата, що ніколи не
відболить у серцях українців, які його знали
чи слухали його мудре, розважне слово.
Передчасно згорів у борні за українськість
України на 66-му році.
Як письменник, педагог і громадськокультурний діяч, Анатолій Погрібний відзначався глибоким державницьким мисленням та
активною патріотичною діяльністю. Зокрема
письменницька його праця  праця критика,
літературознавця і полум’яного публіциста 
удостоєна Національної премії України імені
Т. Шевченка. Опріч того, він лауреат премій
імені Б. Грінченка, І. Огієнка, І. Багряного,
О. Білецького, Д. Нитченка. Помер на посту
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голови Київської організації Спілки письменників.
Батьківщина Анатолія Погрібного  село
Мочалище Бобровицького району на Чернігівщині. Та Чернігівщина, звідки для захисту
Русі-України набирав своїх воїв-сіверян князь
Ігор, та, де славні Крути, та, що виколисала
Олександра Довженка. У селі Піски теперішнього Бобровицького району народився
видатний поет Павло Тичина.
Змалку був чутливий Анатолій до краси
природи, до народної пісні, до мелодійної
української мови. Коли мав уже за плечима
Харківський хімічно-механічний технікум,
вирішив змінити фах  вступив на філологічний факультет Київського університету імені
Т.
Шевченка.
Закінчив
університет,
аспірантуру, захистив кандидатську, потім
докторську дисертації і трудився в стінах
Аlma mater  на факультеті журналістики.
У творчому доробку професора Анатолія
Погрібного понад два десятка книжок, сотні
статей в енциклопедіях, збірниках, періодиці,
численні передмови та післямови, рецензії,
дисертаційні відгуки тощо. Був членом
редколегій багатьох видань, зокрема «Літературної України».
Уже сам вибір творчих Індивідуальностей,
яким присвятив окремі книжки, свідчить про
чесну, а не кар’єричну натуру Анатолія
Погрібного. Це такі індивідуальності, як:
письменник, педагог, лексикограф і громадський діяч Борис Грінченко, якого радянська
ідеологія таврувала клеймом «український
буржуазний націоналіст»; Яків Щоголів 
чудовий наш поет-лірик, якому російський
шовініст В. Бєлінський голобельною критикою надовго відбив охоту від писання і він
лише на старості літ видав дві збірки; Олесь
Гончар, який, хоч і належав до «радянських
класиків», був у немилості московського
режиму за роман «Собор», за щиру українську душу.
В особі Анатолія Погрібного Олесь Гончар
мав одного з найвірніших приятелів і ставився до нього по-батьківськи щиро. Доречно
навести кілька записів із Гончаревих щоденників, бо в цих записах розкривається
український характер обох: «08.10.1990.
Відвідали з Анатолієм Погрібним студентів,
що голодують на Хрещатику. Вже п’ятий
день... Десятки тисяч студентів Києва вийшли
на Хрещатик на підтримку голодуючим своїм
товаришам з вимогою відставки горбачовсь-

ких холуїв на Україні, яких він так уперто
нав’язує нашому народові, щоб задушити в
зародку суверенітет України, її молоду
свободу...»; «24.05.1992. А. Погрібного затверджено першим заступником міністра
освіти. На нього освітяни покладають великі
надії. Радий за нього»; «27.01.[19]93. Дуже
хотів побувати в нас у гостях Матвій із
Мюнхена (Фішбейн), І ось учора завдяки
міністерській машині А. Погрібного нарешті
зустрілися з Мойсеєм у Кончі... Мати
[Мойсея] доживає віку в Ізраїлі. Раніше
працювала в Україні вчителькою сільською,
викладала українську мову. Досі згадує
голодомор і пухлих школярів свого класу, що
на її очах вмирали одне за одним. Ну, мені це
все знайоме: згадалась Бреусівка, школа,
страшне літо 1933-го і як хлопці на перерві
звернули увагу, що в мене ноги теж пухлі...»
«02.07.[19]94... Серед демократів Погрібний
виділяється енергійною послідовністю, роботящістю, тим-то проти нього атаки особливо
люті».
Нападали на Анатолія Погрібного, бо він
не давав спокою мамлюкам-чужинцям і
доморощеним перевертням, які бажають
бачити Україну вотчиною Росії, викривав
їхнє імперсько-хижацьке єство,  і йому
аплодувала сама Свята Істина. Особливо
багато зробив для викриття численних
ворожих акцій проти української мови, для
утвердження її на позиції державності, для
прослави її, материнської мови, в Україні і
світі. «Божа мова  рідна мова»,  так,
зокрема, назвав одну зі своїх радіопередач.
Борінню за українську мову, проблемі її
розквіту і вільного функціонування в незалежній Українській Державі А. Погрібний
присвятив цілу низку цінних книжок:
«Боронити бастіони», «Розмови про наболіле», «Світовий мовний досвід та українські
реалії», «Раз ми є, то де?», «Поклик дужого
чину», «Умію, та не хочу, або Про фальш
одного мовного етикету», «Про національні
пріоритети і стратегію націєвбивства», «Жива
душа донбасівського краю», «Найперше з
Києва питати. (Про мовну ситуацію в
столиці)».
Загибель мови означає загибель народу 
цю тезу А. Погрібний не переставав нагадувати – прямо, а чи підтекстно. Велику,
майже 500-сторінкову книгу «Поклик дужого
чину» (2004) він завершує такими словами:
«Продовжуючи жити у стані битви за
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українську Україну, економічно міцну та
духовно багату, ми конче повинні вийти з цієї
битви переможцями».
Останньою прижиттєвою книгою професора А. Погрібного був збірник його статей
«Літературні явища і з’яви» (Ніжин, 2007. 
628 с). Сюди увійшли й статті, що друкувалися свого часу в адресованій школярам
його книжці «Класики не зовсім за
підручником» (2000).  про П. Куліша,
Я. Щоголіва, І. Нечуя-Левицького, Б. Грінченка, П. Тичину. Взагалі внесок А. Погрібного в педагогіку та освіту України неоціненний. Як професор Київського університету

ім. Тараса Шевченка та Українського
Вільного Університету (Мюнхен), він
послідовно у лекціях популяризував ідею
національного виховання молоді. Ця ж ідея
стає лейтмотивом у Державній національній
програмі «Освіта. Україна XXI століття»,
натхненником якої він був, займаючи в 1992
 1994 роках посаду заступника міністра
освіти України.
Зусилля професора Анатолія Погрібного
виявились першим засівом, який дасть свій
урожай у майбутньому. Він у це вірив, бо
понад усе любив Україну.

Віталій Дончик, Петро Кононенко

Анатолій Погрібний: «Бог дарував нам Україну…
Будьмо ж гідними цього дару»
(уривки з передмови до книги «Поклик дужого чину»)
…Франківська «горожанська повинність»,
повсякденна готовність усе здолати й усе
доконати задля повносилого утвердження
українців на своїй землі, іти, не вагаючись, на
поклик дужого чину задля розбудови нашої
незалежності, державності, нації, збереження
й розквіту нашої мови, культури, духовності
– це те, про що постійно пам’ятав, до чого
прагнув, сповнений глибокої внутрішньої
відповідальності у всій своїй дивовижно
багатогранній,
багатомісткій
діяльності
Анатолій Погрібний.
Переконливим свідченням на доказ цього є
його вагомі історико-літературні, теоретичні,
публіцистичні праці «Літературні явища і
з’яви», «Криниці, яким не зміліти», «Розмови
про наболіле, або Якби ми вчились так, як
треба», «По зачарованому колу століть...»,
«Захочеш і будеш», «Поклик дужого чину»,
ґрунтовні статті, присвячені Т. Шевченкові,
Б. Грінченку, Я. Щоголеву, П. Кулішу, І. Нечую-Левицькому, П. Тичині, О. Гончару, та
численні інші публікації.
Перелік державних, громадських, творчих,
політичних посад, звань, премій дуже часто
виявляється лише переліком. Коли ж говоримо про Анатолія Порібного, літературознавця, українознавця, літературного критика,
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викладача й науковця, журналіста, соціолога,
націолога, доктора філологічних наук (1981),
професора (1984), академіка Академії наук
вищої школи України (1996), Вільної
Української Академії наук (Нью-Йорк, 1998) і
дійсного члена НТШ (1997), лауреата премій
ім. О. Білецького (1995), І. Огієнка (1999),
І. Багряного та ін. і найвищої в Україні Національної премії ім. Т. Г. Шевченка (2006), то
такий перелік надзвичайно вимовний. Адже
жодна з його відзнак і винагород не була
дарована просто так – волею долі, якраз
багато в чому неприхильної до нього, чи
внаслідок гри випадку, – вони завжди були
кревно заслужені, а деякі, як, наприклад,
Шевченківська, то й несправедливо спізнювалися. А щодо численних посад А. Погрібного, переважно громадських чи професійних, то навряд чи знайдеться серед них
хоча б одна, яка була для нього суто
формальною чи, як кажуть, почесною. Скрізь,
де йому довелося працювати після закінчення
Київського держуніверситету ім. Т. Г. Шевченка 1966 року (трудову діяльність почав
1959 р. апаратником заводу «Хімреактив» у
м. Шостка Сумської області та вчителем
середньої школи в с. Піски на Чернігівщині),
це була праця, як кажуть, від душі і з усіх
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сил... Завідувач відділу в газетах «Друг
читача» та «Літературна Україна»; завідувач
кафедри в університеті Т. Шевченка та
завідувач
відділу
філології
Інституту
українознавства при КНУ; депутат Київської
міськради – один із активних учасників тої
депутатської групи, яка так багато зробила
для реального утвердження української
державності в столиці – від підняття синьожовтого прапора перед міськрадою до
назрілого відновлення рідної української
мови в київських школах; один із засновників
Товариства української мови ім. Т. Шевченка
«Просвіта», «Меморіалу» ім. В. Стуса, Народного Руху України (хоча не належав до
Оргкомітету з підготовки Установчого з’їзду,
постійно й охоче підключався до різної
роботи, сам написав два чудових рухівських
документи-звернення); Демпартії України,
Конгресу української інтелігенції... Був
членом Української Всесвітньої Координаційної Ради; секретарем Національної Спілки
письменників України, головою Київської
організації НСПУ (з якою повагою говорять
сьогодні письменники про А. Погрібного,
який зі щирою приязню ставився до старших
літераторів, розумів і підтримував молодь,
умів вникати і в творчі, і побутові питання, –
одне слово, працював, а не красувався в
кріслі, як це виходить у багатьох його колег),
і нарешті голова Всеукраїнського педагогічного товариства ім. Григорія Ващенка, чиїм
натхненним засновником, організатором і
незмінним очільником він був з 1995 року. І
за цими нашими, вітчизняними і зарубіжними, міжнародними (А. Погрібний перебував на викладацькій роботі в Загребському
університеті, був професором і деканом
Українського Вільного Університету в
Мюнхені, здійснював службові, аж ніяк не
туристичні поїздки до багатьох країн)
справами і обов’язками – не просто велика
неосяжна праця. За ними завжди ініціативи,
виступи, ідеї, пропозиції, полеміка, завжди
дії, втручання, енергія, пристрасть, покликані
жаданням утверджувати практично, реально,
не
словесно
українські
цінності
і
пріоритети…
…зміст та дух його праць, що пропонують
нову парадигму суспільної свідомості в
освіті, науці, культурі, утвердження синтезу
національного й загальнолюдського, етичного
й естетичного, переконань і дій. Сутність
парадигми чи, сказати б, шевченківської
формули-заповіту, з якої виходить і якою

міряє сучасні реалії А. Погрібний, влучно
висловлено в назві одної із його книжок
«Якби ми вчились так, як треба, або Розмови
про наболіле»…
…А. Погрібний, глибоко розуміючи, яке
велике значення для української культури на
всіх етапах її розвитку мали традиції, тяглість
національної ідентичності і якими є важливими в будуванні нової України історична
пам’ять, духовна спадкоємність, принципово
виступає
проти
нігілістів-безбатченків.
Прислухаймося до розмислів, твердить він,
Григорія Сковороди і Тараса Шевченка з
їхніми заповідями: пізнати себе й творити
світ на засадах свободи, справедливості,
мудрості й краси, пізнавати й оберігати сам
Дух український, не забувати: «Хто ми? Чиї?
Яких батьків діти? Ким, за що закуті?» та
«Нащо нас мати привела: чи для добра, чи то
для зла? Нащо живем?», чи виконуємо
визначену нам самою природою історичну
місію? Найавторитетніші відповіді А. Погрібний, письменник і водночас аналітик і
філософ, знаходить у творчому досвіді, житті
й діяльності славних предтеч І. Франка, Лесі
Українки, М. Коцюбинського, П. Тичини й
О. Довженка, Олеся Гончара з його болючою
максимою: «Чи так я жив? Чи так я живу? Чи
так всі ми, люди, живемо?». Отже, чи живемо
в світлі найвищого гуманістичного ідеалу? Це
стривожене питання наскрізно пронизує всі
книжки, статті, виступи, промови ніколи не
байдужого чи пасивного, а постійно
діяльного й схвильованого А. Погрібного…
…Коли говоримо про огром виконуваної
А. Погрібним роботи – науково-викладацької
(це іноді більше, ніж обсяг зробленого цілими
кафедрами чи науковими відділами), письменницько-журналістської, громадсько-політичної, не можемо не згадати сгеdо його
улюбленого письменника Б. Грінченка, для
дослідження і популярності якого він доклав
сил, мабуть, найбільше в Україні: “Зроблю” –
сього сахайся слова, “зробив” – отсе
потужних мова.)…
…Не випадково, розповідаючи про Бориса
Грінченка, А. Погрібний згадує епізод, коли
письменник рятував рідкісні цінності колекції
В. Тарнавського, зокрема козацькі клейноди,
рукописи, картини та особисті речі Т. Шевченка... Експонатів було «не менше як вісім
тисяч нумерів», але всі вони були безладно
розкидані та охоплені вологістю і цвіллю.
Навіть частина Шевченкових речей валялася
«серед усякого мотлоху й дрантя у якійсь

19

ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА, 2012 / № 1

комірчині...». Інший, – пише А. Погрібний, –
забив би з цього приводу тривогу, закликав
би
втрутитись
якісь
«інстанції»,
а
Б. Грінченко ж зі словами: «Знаю, що нікому
тут се зробити», а «сей музей – не чернігівського земства, а всього українського
народу», – надовго відклавши творчі справи,
власноруч узявся до кількамісячної праці…
Захоплюється Анатолій Григорович Грінченком, але такий і він сам. І так само зорганізував чи відновлював музеї, як, приміром,
музей П. Тичини у Пісках, де працював
учителем історії і власноруч збирав старожитності та інші експонати з усього району; і
рятував від закриття українські школи, дитячі
садки та бібліотеки, захищав святині
Запоріжжя чи Прикарпаття, і віддавав стільки
зусиль, щоб захистити рідне село, зараховане
до неперспективних, від загибелі…
…З наболілої, пекучої для всіх нас,
українських
письменників,
національно
свідомої інтелігенції, теми рідної української
мови, яка за тоталітарного режиму витіснялась з основних сфер життя, – А. Погрібним
написано багато статей, розвідок, книжок, і
всі вони завжди і скрізь супроводжувалися
його активною, зацікавленою, пристрасною
практикою, часто вони виростали саме з неї.
У «перебудовні» часи другої половини
1980-х років Спілка письменників України
стала палким ініціатором боротьби за
повернення Україні української мови, з цією
метою було створено комісію зв’язків з
навчальними закладами, яку очолив Д. Павличко, і ось із перших кроків відповідальним
секретарем працював у ній А. Погрібний,
щоденно виконував безліч найрізноманітніших справ (листи до найвищих і нижчих
інстанцій, проекти заяв і законів, громадські
обговорення, «круглі столи» тощо). І далі –
щонайактивніша участь в обстоюванні державного статусу української мови, внесення
змін і доповнень до проекту Закону УРСР
«Про мови» (1989), підготовка Установчого
з’їзду ТУМу ім. Т. Шевченка, в якому став
одним із керівників, депутатська діяльність у
комісії Київради, спрямована саме на
цілеспрямоване й конкретне утвердження
української мови і українських культурних
пріоритетів у столиці – винесення цих же
проблем як першоважливих у програмі на
виборах голови міста, у яких брав участь,
рішучі кроки, здійснювані у напрямку
утвердження справді української освіти на
посаді першого заступника Міністра освіти
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України, аж до такого, як власноруч проваджувана
в
міністерстві
атестація
чиновників, найперше – на володіння ними
українською мовою і т. ін. – і до знаменитих з
року в рік «розмов про наболіле» на
Українському радіо, де, обстоюючи національні принципи у питаннях будування
України в Україні, А. Погрібний виявив
стільки і пристрасті, і знань, і неспростовних
аргументів,
і
блискучу
майстерність
публіциста…
…У розмові про талановитих митців,
обдарованих особистостей, часто наголошувано на їхній творчій багатогранності. І
справді: багато з них яскраво розкриваються в
різних галузях літератури чи мистецтва, на це
є безліч промовистих і переконливих
прикладів. Творча діяльність А. Погрібного –
один із них…
…А. Погрібний вирізнявся вже першими
статтями, прикметними націленістю на
сучасний літературний процес, увагою до
нового й неповторного в ньому, доскіпливістю, вглибленістю і доброзичливою вимогливістю…
…Книжка, в якій на повну силу розкрився
талант критика А. Погрібного і яка знаменувала прихід нового часу в Україні, тепер
уже незалежній, і в літературі, має також
знакову назву: «Криниці, яким не зміліти»
(1994). Це – понад двадцять статей, народжених у вирі дискусій і диспутів, у яких
А. Погрібний брав постійну і ніколи не
формальну участь; у книжці є розділ «Дискусія – це норма...» з проблемними, полемічними статтями, на кшталт «Критика як
громадянська совість», «І крила, і мотори»,
«Випробування на дієздатність», «Від чого
ми відволікаємося?» та ін…
…Поглянемо, з яким вагомим і важливим
для новотвореної України переліком питань,
завдань і перспектив звертався до української
громадськості А. Погрібний.
Рішуче виправлення становища, в якому
опинилася українська мова в шкільній освіті,
переведення шкіл на викладання українською
відповідно до складу населення і природного
права українців (нею навчалося тоді 3,2 млн
учнів, а російською – 3,3 млн!). Не менш
важливе й визначальне питання про українізування дошкільних закладів і так само –
вищої освіти, яка є добровільною і, отже, тут
вибір за державою, яка раніше послідовно
здійснювала зросійщення, а тепер має не
«вибудовувати оборону», а діяти з позицій
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своїх, українських, інтересів, виробити
достойну концепцію національної освіти.
Тоді А. Погрібний чи не вперше виніс на
широкий загал один із щоденникових записів
О. Довженка, який палахкотів гнівом, що
вищі школи в Україні давно вже переведені
на російську мову і, отже, українська середня
школа приречена «також зникнути як
непотрібна, безперспективна», і це є «обман
народу і всього світу», цинічне «ґвалтування
народної душі і насмішка над його історією,
життям і попрання елементарних його прав».
Анатолій Погрібний виступає найрішучішим захисником рідної мови, обґрунтовує
українські національні пріоритети, що відповідають усім міжнародним законам і
практиці, зокрема й новоухваленому «Законові про мови в УРСР», який, утім, уперто
блокувався й «розмивався» депутатами від
КПУ і порушення якого чиновництвом
спостерігалося вже від початку. Письменник
зачіпає цілу низку, здавалось би, вужчих
питань супровідних, але насправді вельми
важливих для національного державотворення: нові програми з української
літератури й сама система її викладання в
школах і вишах, кількість годин, нові
підручники, видання наукової літератури (у
1990 р., наводить цифри А. Погрібний, із
621-ї позиції «Наукової думки» – українською мовою було лише 82, із 285 «Вищої
школи» – лише 32 і т. ін.).
Означені теми суто фахових, і чи не
передовсім
громадянських
занепокоєнь
зовсім швидко стануть для А. Погрібного
визначальними, заполонять ученого повністю. Проблеми української мови, національної освіти підпорядкують інші
інтереси, і це було зумовлено не лише тим,
що він посяде на певний час (на превеликий
жаль, дуже короткий) посаду першого
заступника міністра освіти й науки, і
входитиме до керівництва «Просвіти» й
очолюватиме педагогічне товариство імені
Г. Ващенка, а насамперед тим, що усвідомлював – українське державотворення не
можливе без націєтворення. Ще 1991 р. він на
Форумі української інтелігенції наголошував:
«...державна незалежність України відкриває
принципово нові можливості для здійснення
найрадикальнішого характеру змін у системі
освіти в Україні. Знаємо: упродовж десятиріч
і навіть віків освіта на наших теренах була
позбавлена своїх національних джерел,
слугувала знаряддям винародовлення та

денаціоналізації, використовувалася як незамінний інструмент здійснення імперської
колоніальної політики. Найбільш зримий її
наслідок, який нині спостерігаємо в Україні, –
це незчисленне плем’я переверчуків, безбатченків – людей зі стерилізованими національними почуваннями, байдужих до долі
рідного народу.
Мусимо сьогодні безодмовно обстоювати
потребу повернення освіти в Україні у
національне річище».
Тож, «якби ми вчились так, як треба» цей
лейтмотив у контексті «роздумів про наболіле»
акцентований
принципово.
Для
Анатолія Погрібного як заступника міністра
освіти й науки найбільш наболілим, як видно
з процитованих слів, було питання творення
нової України, виховання нових українців –
шляхом відродження традицій і на їхній
основі освіти, науки, культури – сучасних і
національних водночас… І це передбачливо
робив А. Погрібний у міністерстві. Це тоді
розгорнули свою діяльність Український
гуманітарний ліцей при Інституті українознавства
та
Київському
університеті
ім. Т. Г. Шевченка, українська школа-гімназія
в Сімферополі, український ліцей Донецького
університету, 56-а Львівська школа-гімназія з
поглибленим вивченням українознавства та
англійської мови, 252-а школа в м. Києві,
низка навчальних закладів на Буковині,
Чернігівщині, Запоріжжі, Миколаївщині і в
Кривому Розі тощо. Треба було долати
консерватизм (і нагорі, і внизу) освітянських
чиновників, керівників середніх та, особливо,
вищих навчальних закладів, які далеко не всі
дбали (бо й не хотіли) про поєднання
навчання з новим не «безнаціональним» вихованням, мало хто прагнув готувати не
безкореневих «профтехівців», а українську
національну інтелігенцію, еліту, яка б
розуміла свою суспільно-державницьку роль і
призначення в суверенній Україні, дехто і
взагалі не бажав або не знав, що і як
змінювати (тож хіба що перефарбовували
фасади й вивіски і обмежувалися подібними
інноваціями).
А. Погрібний підтримав і розвиток
Інституту українознавства, а разом з тим –
освіти й науки українознавства як системи
виховання і навчання…
…Анатолій Погрібний часто повторював
відомий вислів Франка про громадянський
обов’язок поета («Клянеш його, а слухать
мусиш»), цитував думку Олександра Білець-
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кого про українську літературу, якій не
доводилося бути лише «мистецтвом слова», а
була вона «зразу всім: політичною трибуною,
публіцистикою, філософією». І запитував: «А
в дев’яностих роках двадцятого століття,
скажіть, хіба не випадає їй також бути “зразу
всім”, притім, можливо, де й подесятиривши
оті не надто їй властиві функції, що їх,
зрештою, можна звести до глобальної,
найузагальненішої – функції Хранителя своєї
Нації»…
…Сталося ж так, що після «Криниць, які
не зміліли», видавши ще в час «перебудови»
кілька достоту літературознавчих книжок,
надто дорогі для нього портрети-нариси
життя і творчості «Яків Щоголів» (1986),
«Борис Грінченко» (1988), «Олесь Гончар»
(1987), перші дві з яких потребували наполегливої дослідницької, архівно-відкривавчої
роботи, яку критик відверто любив, усе ж
омріяної пори послаблення добровільно
взятого на себе «тягаря» він мусив ще
почекати. Наступні п’ятнадцять років, живучи найактивнішим життям університетського
професора-викладача, політичного й громадського діяча і здійснивши п’ятнадцять
актуальних для України публіцистичних
видань, отримати літературознавчу книжку,
ніжно погладжувати її обкладинку він зміг
лише незадовго перед смертю. Це був том
«Літературні явища і з’яви» (2007) з підзаголовком «Статті. Портрети. Силуети. Наближення» – гідний підсумок багатожанрової
творчої праці…
…Останнє десятиліття за силою і розмахом зробленого, за енергією і пристрастю, що
відчуваються у кожному письмовому чи
усному вияві його багатомісткої й ненастанної творчої праці літературознавця –
справжній подвиг письменника-публіциста,
вченого, педагога. Славнозвісний цикл
радіопередач «Якби ми вчились так, як
треба», найтриваліший за всю історію
сучасного Українського радіо, десятилітнє
(перша передача 22 травня 1997 р.)
спілкування з масовим слухачем – сприйняті
всіма як глибоко наболілі розмови з
українцями, нацією про вічні й сьогоденні,
розв’язані й нерозв’язані, наші глибинні,
внутрішні й нав’язувані нам з-поза наших
меж проблеми. Незмінний редактор цих
передач Василь Марусик, відзначаючи рекорд
тривалості
радіоциклу
А. Погрібного,
непослабну увагу до нього радіослухачів і те,
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скільки вкладав у них патріот-публіцист
свого пережитого, в післямові «Діалог з
Україною» («По зачарованому колу століть»)
пише: «Зворотній зв’язок його слова через
тисячі й тисячі листів ще раз засвідчує, що
воно несе заряд великої та щирої стурбованості надзвичайно напруженою, драматичною
для українства ситуацією у духовнокультурній та мовній політиці держави,
викликає високу слухацьку довіру як глибоко
аргументоване, розважливе, пристрасне і
водночас толерантне». Місію ж свою
А. Погрібний формулював украй просто:
нагадувати українцям, що вони – українці, а
не хохли, не малороси, не «укрáінци».
Але цей націєвиховний цикл, що став
широко популярний в Україні, – це тільки
частина тої величезної гори роботи,
перевергнутої за цей час Анатолієм. У ті ж
роки
(1999–2007)
з’являється
друком
народжене на основі радіоциклу, не менш
відоме п’ятикнижжя: «Якби ми вчились так,
як треба... Розмови про наболіле» і друге
доповнене видання «Розмови про наболіле,
або Якби ми вчились так, як треба» та «По
зачарованому колу століть, або Нові розмови
про наболіле», «Раз ми є, то де?», «Поклик
дужого чину», «Захочеш і будеш». Живі,
темпераментні,
полемічні,
гострі,
без
загальщини і уникання прямих відповідей,
роздуми. Багатопроблемні й багатопланові,
енциклопедично вичерпні діалоги з приводу
щораз
складнішого
національного
й
державного будівництва в Україні наприкінці
XX – початку XXI століття…
…На повну силу розкривається в цих
книжках майстерність А. Погрібного-публіциста. Тут багато влучних визначень,
містких формул, дотепних афоризмів.
Наведемо частину заголовків із названих
книжок, що показують, як точно й чітко
формулює учений теми й напрями його
розмов про наболіле: «Загроза не-України в
Україні»,
«Першоумова
національного
одужання», «Про час, коли нам “добре та
солодко жилося”», «У чому ми “інші” поряд з
“іншими”», «То Україна чи малоросійська
провінція?», «Коли зникає мова, народу
більше немає», «Чим більше неукраїнської
мови, тим менше України», «Чия мова, того й
держава», «Чи українець – меншина в
Україні?», «Україна навпаки», «Окупований
інформаційний простір», «Інтеграція чи
сморід неоколоніалізму?» та багато іншого…
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Анатолій Погрібний

Поговоримо про мовну стійкість українців
(уривки зі статті)
Є у поемі Тараса Шевченка «Сон» рядок
умію, та не хочу. Це – фраза, якою герой
цього твору, котрого ототожнюємо з самим
поетом, відповів на запитання землячка в
цинових ґудзиках: Так ти шо – і говорить не
вмієш по-здєшнєму?..
…Вдумуючись у відтворене автором
поеми, конче варто враховувати географію:
оповідач бридиться говорити мовою колонізатора навіть не в любій серцеві Україні, а в
самому «Петра твореньи» – імперській
столиці. Психологічна мотивація цієї напруги
відразу зрозуміла: гострота усвідомлення
історичних болів України в самісінькому
епіцентрі царства зла особливо дітклива. З
другого ж боку, підштовхує до висновку поет,
якщо говорити по-здєшнєму самопринизливо
навіть в умовах Петерурга, то хіба спілкування українця з українцем російською
мовою у самій Україні і загалом не є
нонсенсом? Питання, що мусило б належати
до риторичних.
Прикро, що, вбачаючи в цьому епізоді
твору комедійну ситуацію, ми й досі
недооцінюємо його імперативного звучання.
Адже якщо вдуматися, то в цьому умію, та не
хочу виражено формулу вкрай необхідної та
спасенної для нас мовної стійкості, дотримання якої гарантує: 1) звільнення українців
від комплексу меншовартості та їх вирівнювання стосовно міри національної гідності
на передові нації сучасного світу; 2) подолання широко розповсюдженої у нашому
народі звички підлаштовуватися під мову
колишньої метрополії за рахунок ігнорування
мови власної, національної. Поверхньо
йдеться, як бачимо, про ті та інші вимоги
мовного етикету, що в принципі можуть бути
як неухильно дотримувані, так й оспорювані,
але ж посутньо виражена тут саме формула
мовного і загалом нашого національного
порятунку, від масового застосування якої у
повсякденні і залежить наше повернення до
природності та повноти національного буття.
Стверджую так тому, що згадана формула
(і в цьому її незамінимість) обертає стан
справ з нашою мовою від апеляцій індивіда
до факторів збоку, зовні чи поза ним (держава,

влада або якісь її структури) до особистої
відповідальності кожного, кому цей стан
болить. Умію, та не хочу – то не є позиція
статичної, затятої упертості, оскільки означає
ця формула украй необхідний для нашої мови
чин, що його вона очікує від кожного
українця. Відтак це – формула свідомої дії
громадянина задля елементарного звучання
нашої мови та задля піднесення її престижу.
Не хочу по-здєшнєму – то означає хочу та
спілкуватимуся своєю власною мовою, адже,
як мовив П. Куліш, чому я повинен жити
чужою позичкою?
Умію, та не хочу – колись то було
прозріння однієї видатної особи.
Умію, та не хочу – цю науку оберігання
гідності нашої мови, як і своєї власної,
засвоїло та продовжує засвоювати все більше
українських патріотів.
Але тільки тоді, коли шевченкова формула
модифікується у своєму охопленні в множинне уміємо, та не хочемо, яке відбиватиме
позицію вже не індивідів-патріотів, а загалу
українського народу, тільки тоді й можна
буде сконстатувати: українську мову надійно
порятовано, на порядку денному питання її
порятунку вже більше не стоїть.
Прикро, але від дотримання цього одного з
імперативів Т. Шевченка ми ще далекі…
…Найменші сумніви та підозри тут зайві.
Адже не хочу – то мусить у наш час
сприйматися аж ніяк не як зневага до іншої
мови чи тим більше не як ненависть до неї.
Не хочу – це тільки тому, що у мене є моя
власна мова, органічна й природня для мене.
Не хочу – це лишень з тієї причини, що
говорити для мене по-здєшнєму – то й означає
говорити моєю власною українською мовою.
Немало важить, до речі, й те, де саме, у
яких обставинах виявляти позицію не хочу.
Одна річ не бажати говорити мовою свого
сусіда, живучи в його країні (Т. Шевченко –
навряд чи може бути тут до прикладу, адже
то він з’ясовував стосунки із «землячком»),
але інша – не хотіти поязичуватися межи
своїм людом, на своїй землі. Годі мати
сумніви, що в цьому останньому випадку
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мовна стійкість – на користь рідної мови – не
тільки цілком виправдана, а й варта усілякої
поваги.
Тим, кого насторожує вже сама постановка
питання про мовну стійкість українців (ну,
незвично це, справді, ще й понині – такі свіжі
у пам’яті часи, коли українство просто
виводили з нашої землі, та намагаються і
сьогодні це робити), доречно придивитися –
за аналогією – до мовної поведінки росіян,
котрі у нас живуть (усього до восьми
мільйонів осіб).
У переважній більшості українську мову
вони краще або гірше знають. Стосовно ж тієї
її частини, яка уподібнюється у своїй мовній
поведінці англійці Уільці Чарльзівні з
оповідання А. Чехова «Дочка Альбіону»
(поміщик Грибов – нагадаю – каже про неї:
«Удивляюсь, брат, я немало! Живет, дурища,
в России десять лет, а хоть бы одно слово порусски!»), то – з проекцією, звичайно, на
українську мову – належить розуміти, що
обумовлюється це не так незнанням української мови, як саме нарочитим прагненням
підкреслити свою російську мовну стійкість.
Можемо скільки завгодно нарікати на цю
нешанобливість російських одномовців у
ставленні до нас, скільки завгодно дошкуляти
їм аналогіями не тільки з Уількою
Чарльзівною, а й з іншими непривабливими
персонажами, можемо і геть стікати в злості,
що ось ці одномовці демонструють остогидлий для українців отруйний шовінізм, –
залишається незаперечним те, що це і є та
мовна стійкість, на яку ми, українці, не
здатні. До того ж, не здатні ані за межами
своєї землі (де, справді, голос отих десяти
мільйонів українців, які живуть у Російській
Федерації?), ані у себе вдома. Дивовижні
речі: росіяни демонструють мовну стійкість,
живучи не на території свого етнічного
розселення, ми ж часто-густо ігноруємо
власну мову навіть, сказав би І. НечуйЛевицький, у своїх рідних «етнографічних
границях». До того ж, і в тих випадках, коли
свою українську мову більш-менш знаємо…
…Те, наскільки негативно усе це
сприймається людьми, увиразнює – наведу
лише один з багатьох прикладів, що їх
містить моя пошта – ось яке прохання Ольги
Кузимків зі Львова: «Пане Анатолію, ви там
ближче
до
керівників
держави,
то
спам’ятайте їх, що не потрібно давати
відповідь кожному зустрічному на русском
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язикє; вони ж, ті зустрічні, як правило, не
приїхали звідкілясь, де не знають і не
розуміють нашої мови. Тому нехай наші
керівники не ганьблять нашу державу, а
навпаки – подають приклад у рідномовленні,
на який рівнялися б наші люди». Або в листі
Олександра Власенка з с. Маломихайлівки
Покровського району Дніпропетровської
області: «Виконайте моє прохання: поясніть
уряду на чолі з прем’єр-міністром, Верховній
Раді на чолі зі спікером і багатьом іншим
чиновникам, що це образливо – без жодної
причини, без прохання запитувачів перескакувати на російську мову. Бо що ж це тоді в
нас за держава, де культивується таке
ставлення до державної мови? Якась Укрусія?
Росукраїна? Я теж чудово володію
російською, але мене неприємно вражає, коли
наші найвищі чини, яких наслідують нижчі,
наче аж бравують, спілкуючись з українцями
російською мовою, аж наче цвітуть від
задоволення, змагаючись між собою за кращу
її вимову. І це в той час, коли все мусить бути
навпаки – чиновники повинні показувати
взірці
володіння
гарною
державною
мовою»…
…Не можна не прийти до висновку, що
легковажне ставлення значної частини
українців до своєї мовної визначеності (сумно
відоме яка разниця), як і розповсюджене
фальшиве розуміння культури мовного
спілкування, великою мірою пов’язані з усе
ще масово поширеним аберованим уявленням
про поняття рідна мова, яке ще й досі
належно не очищене від різного роду
задавнених стереотипів і кліше.
Людина вільна обирати собі рідну мову,
має право сама визначати, яка її мова рідна;
рідна мова – та, якою індивідуум говорить;
та, якою людина думає, і т. п. – кому не
відомі подібні формули, пропагування яких і
в совєтську добу, й сьогодні служило та
служить виправдовуванню і навіть вивищенню національного відступництва. Вільна
обирати... Як, наприклад, й одяг, як місце
мешкання, друзів, різновиди розваг... На
жаль, цей аморальний підхід до мови немало
людей намагається видати саме за буцімто
моральне виправдання свого мовного зденаціоналізування, вбачаючи у ньому навіть
якусь «теорію». Можемо зустріти навіть
твердження, згідно з якими Т. Шевченко
писав свій «Журнал» по-російськи, то, отже,
він, «Тарас Григорьевич, и думал по-русски,
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то есть русский язык был для него родным»
(«Народна справедливість», 2002, №11). Ти
ба, що виходить – та для самого Шевченка,
панове патріоти, українська не була рідною...
…Чи можна безкарно зрікатися рідної
мови, заміняти її мовою іншою? – ставить
питання письменник і ось як розмірковує з
цього приводу: «На мою думку, тут лежить
глибока психологічна проблема, якої коріння
сягає малодосліджених сьогодні тайників –
зв’язку людської психіки з тими нібито
конвенціональними, а проте так дивно
органічними системами звуків, що називаємо
рідною мовою. Здається, що таке рідна мова?
Чим вона ліпша для мене від усякої іншої і
що мені вадить при нагоді заміняти на всяку
іншу?» А далі, ніби чуючи аргументи
сьогоденних численних відступників від
української мови – «всечеловеков», точніше –
російськомовних «человеков», а також їхніх
адвокатів з числа імпер-шовіністів, І. Франко
пише: «Практик, утилітарист, не задумуючися ані хвилини, скаже: пусте питання!
Мова – спосіб комунікації людей з людьми, і,
маючи до вибору, я беру ту, яка дає мені
можність комунікуватися з більшим числом
людей». Але саме оте «маючи до вибору» і
розвінчує письменник: «А тим часом якась
таємна сила в людській природі каже:
Раптом, ти не маєш до вибору (виділено І.
Франком. – А. П.); в якій мові вродився і
виховався, тої без окалічення своєї душі не
можеш покинути, так як не можеш замінятися з ким іншим своєю шкірою». «І чим
вища, тонша, субтельнійша організація
чоловіка, тим тяжче дається і страшніше
карається йому така переміна» (І. Франко.
Мозаїка. – Львів, 2001, с. 265)…
…Отож і думаю я разом зі своїм
кореспондентом: скільки ж їх, подібних
ренегатів, відступників породили часи нашої
національної неволі! Колонізаторові таки
багато чого вдалося досягнути, найперше –
нашого національного розтління. А відтак
мусимо заново опановувати науку національної честі та гідності, що так високо
поставлена в усіх цивілізованих народів, якот і естонського…
…Хтось може заперечити: а чому той
перехожий не подумав, що я або такий, як я, –
гість здалеку? О, запевняю: одноязичні перебралися на постійне мешкання до Естонії на

той час уже в такій кількості, що за ними вже
і гостей не стало видно. Естонський народ
опинявся у своїй землі вже в меншині – така
була загрозлива тенденція. То що – розстилатися перед носіями мови, яка витісняє твою
власну, в люб’язності?
Дивним чином, певно, з тієї відповіді і
почалося моє захоплення Естонією, де я
побував у юнацькі роки на студентській
науковій конференції в Тарту. Власне,
приклад Естонії – один з тих, які здавна
зміцнюють мене в упевненості, що повернення особи до своєї предковічної мовної природи – то, як правило, водночас і кардинальні
зміни в інших ціннісних орієнтаціях
духовного порядку (культура, Церква тощо).
Зокрема, утвердження індивіда в рідній мові
ефективно рятує його від вельми поширеного
снобістського або такого собі поблажливого
ставлення до надбань нашої культури.
Скільки, справді, маємо люду, схильного, не
пошанувавши власне, ба’ не завдавши й
труду його пізнати, все вбачати щось
яскравіше та щось блискучіше за межами
української культури!
Усе це має прямий стосунок до рівня
загальної культури нації, у зв’язку з чим я
часто згадую, що саме в Естонії я уперше
спостеріг (дуже змістовний то був урок!), що
для естонця культура його власного народу –
то визначальне, то – основне; все ж інше з
інших культур – то тільки на доповнення, але
не на витіснення свого, національного, тільки
на доповнення.
Я не знаю естонської естради, але я
переконався, що естонець ніколи не сплюне
на неї на тій підставі, що десь гучніше
звучить саксофон чи вигадливіше здійснене
аранжування. Він – естонець, він органічно
живе у своїй культурі, він не має комплексу
меншовартості, і тому для нього просто
неможливі внутрішні торги – що є краще? –
моє власне, моє національне чи чуже?
З цієї ж причини задовольняє потреби
національного духу того ж естонця, його
естетичні запити і його власна, національна
література. Ну, певне ж, у цій вельми
змістовній літературі нема імен, які б так
гучно на весь світ звучали, як-то Шекспір,
Гете чи Сервантес. То що – гризе себе за
лікоть естонець з цього приводу? Та, скорше,
подібні «муки» для нього просто неможливі.
Він бо живе у змістовності та своєрідності
власної літератури, її йому достатньо, щоб
не почувати жодної ущербності.
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У національному епосі «Калевіпоег», творах Л. Койдули, А. Якобсона, А. Таммсааре,
П. Куусберга, М. Траата, Е. Ветемаа та
багатьох інших для нього – цілий естонський
світ, його власний, особистісний світ. Це –
основа, це – середоточчя; те ж, що щедро він
черпає з інших літератур, в тому числі з так
званих великих, – те знову ж таки – лише на
доповнення – в жодному разі не на витіснення свого, національного, не на деформацію
національного у його свідомості.

Те, про що наразі сказано, це, ще раз
зазначу, зі сфери внутрішньої культури
коленої нації, й ілюструвати це можна на
прикладах Фінляндії і Словаччини, Угорщини
й Хорватії і т. д. Може, це навіть і не так
культура у ставленні до власної культури, як
просто внутрішня сутність нормального
представника своєї нації. І хто може з
причини цього «консерватизму» закинути
тому ж естонцеві, що він не європеєць, і тому
ж фіннові, що він не європеєць, і т. д…
(З книги «Захочеш – і будеш»)

Анатолій Погрібний

Щоб кожен мав претензії і до самого себе
…Я вразився: майже ніхто з моїх
дописувачів, листи яких я щедро цитував у
попередній розмові, не згадав про відповідальність, що її мусить відчувати кожен
пересічний українець. Так, саме він  рядовий
та простий, від якого, окремо взятого,
залежить, справді, украй мало, але від
об’єднання українців в одну солідарну,
національно вимогливу спільноту  все.
Згодьмося: мої дописувачі чудово розказали, що мають робити Президент, Верховна
Рада
та
міністри
для
повносилого
утвердження української мови, але де ж він,
отой малесенький, найменшенький акцент  а
я чим допоможу? Чи, може, те малося на увазі
як зрозуміле само по собі?
Ні, не докір це, мої дописувачі  патріоти,
усім вам разом та кожному зокрема, а якщо і
докір, то українській спільноті в цілому. За
що? А, власне, за прикмету ментальності.
Мовляв, хай зверху робиться, а я
спостерігатиму, як воно робиться... А коли
зробиться, то я сконстатую, що вже
зробилося...
Гай-гай, братове, українці. Я розумію, що
які ми є, такі і є, та тільки і те знаю, що воля
загалу, як і воля держави, зроджується з
наявності багатьох індивідуальних воль.
Якщо остання лише у самому тобі,  то це,
власне, герметична воля, заізольованість якої
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анічого не зворухне й не зрушить. Інша річ,
коли та воля переходить бодай у найпростіший чин. У той, скажімо, щоб підтримати українське слово – власним рідномовленням незалежно від того, де ти і з ким
ти, лише б у межах власної держави, щоб не
змовчати у випадках приниження українського слова, виявів чого сьогодні тому так і
багато, що ми їм не даємо належної
громадської відсічі, щоб поспішити виявити
національну солідарність у численних
випадках, коли вона важлива.
Пригадую один зі своїх прямих ефірів на
радіо «Ера»: десь упродовж сорока хвилин
відповідав я на телефонні дзвоники, і майже
всі ті запитання були войовничо шовіністичного забарвлення. Не було мені проблемою на них реагувати, але був я у великій
зажурі, що дзвоників солідарності зі мною (а
йшлося саме про мовне питання) я у тій
передачі так і не почув. Не пропускали
дзвоників від патріотів, сортували запитання,
як здогадувався дехто із моїх знайомих? Не
знаю, щось мені не віриться у це. Скорше,
причина в іншому: більшості українців, котрі
слухали цей герць із шовіністами, було
просто цікаво... Ну, просто цікаво  та й усе.
А мені ж так хотілося, щоб наші воріженьки
відчули: нас, оборонців української правди,
настільки багато, що нас  більшість...
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Недбальство, лінивство, індивідуалізм,
принцип «якось то воно буде»  як усе це
шкодить нашому національному й державному утвердженню!
Сприймаю майже як курйозні випадки,
коли дехто з моїх дописувачів засвідчує у
своїх листах, сказав би я, комплекс
гіперболізованих очікувань і від моєї власної
персони. Ну, що відповісти мені, наприклад,
киянину Казиміру Гурницькому, який
вирішення мовної проблеми пов’язує з тим,
щоб я очолив «Комітет порятунку української
мови». Мовляв, тоді «змінилася б адреса
ваших виступів, бо щось вони мені нагадують
Крилова «А Васька слушает да ест»!
Ну, правда, мій дописувачу, але і те я
знаю, що може бути створений і комітет, про
який ви кажете (на доповнення, скажімо, до
«Просвіти» чи КУІНу), а Васька продовжуватиме собі їсти... Не в комітеті, запевнюю
вас, справа, а в тому, щоб у кожного з нас
з’явилося реальне відчуття того, що вже
стільки українці набули рішучості змінити
мовну ситуацію в країні, що тільки й лишається одним одна формальність  створити
цього роду комітет. На жаль, найбільше поки
що проблем саме з мірою рішучості...
Такої ж думки  що «ваша передача, якої
ми так чекаємо,  то волання в пустелі», і
Д. Манойло із Запоріжжя. Констатуючи, що
«нас так мало, і народ уже не розбудити», він
з найбільшим болем так характеризує
власний настрій: «Серце кров’ю обливається,
і руки опускаються, коли щодня бачиш, як
руйнують останні українські острівці».
Точно знаю, що цей дописувач не наганяє
нарочито відчаю. Стосовно конкретних обставин Запоріжчини, де антиукраїнські шабаші
продовжують бути нормою вже й після
Помаранчевої революції, він цілковито
правдивий, так само як щиро висловлюється і
з приводу моїх радіопередач: «Ми так
чекаємо ваших виступів, але бачимо, що ви
вже стомились, бо ви один, а треба об’єднатися з іншими. Дай вам, Боже, сил у нерівній
боротьбі з манкуртами!»
Усе, це, повторюю, цілком реалістично та
щиро. Незгода ж із автором з’являється у
мене тоді, коли, звісно, перебільшивши мою
втому, він навпаки  починає ще й довантажувати мене багатьма побажаннями. Варто
лишень у них вслухатися: «зустріньтеся з
противниками однієї держмови, як-от Мо-

розом, і постарайтесь переконати його»,
«зустріньтеся з представниками влади 
патріотами», «очольте спільну боротьбу
викладачів і студентів за викладання предметів держмовою», «організуйте з допомогою
учнів і студентів боротьбу за продаж
української преси в кіосках», «знайдіть
патріотів-магнатів, які організували б
безкоштовне поширення української преси»,
«пробийтеся на ТБ, бо тепер більше
дивляться, ніж слухають», «зверніться за
матеріальною допомогою до таких багачів, як
Ю. Тимошенко й П. Порошенко, до самого
Президента», «зверніться до депутатів з
вимогою прийняти закон про надання
першості в прийомі на роботу тих, хто
володіє українською мовою і користується
нею на роботі», «зверніться до дитячих
організацій, до вчителів, пенсіонерів теж»...
Ну, от і суши, моя персоно, собі голову, як
усе те виконати... У жоднім разі я, звичайно,
не ображаюсь за весь цей огром роботи, до
якої мене зобов’язують, як добре розумію і
те, що перераховував усі ці її форми, власне,
не стільки сам Д. Манойло (наскільки
розумію, він вже пенсійного віку), скільки
уособлений ним відчай за принизливий стан
української мови в країні і особливо в його
рідному Запоріжжі. А крім того, я зумисне
перерахував усі основні ним названі адреси,
аби ще й ще раз увиразнити, від яких саме
осіб та інстанцій чекають наші люди
конкретних дій у вирішенні мовного питання.
Водночас я точно знаю й інше  ці їхні дії,
протилежні, одначе, тим відомим, до яких зі
своїми руйнівними мовними законопроектами вдалися О. Мороз та П. Порошенко,
неодмінно матимуть місце, якщо їх, крім
Д. Манойла, вимагатиме і найширший
український загал. Не бути збоку, не допускати й думки, буцімто від тебе нічого не
залежить, нарощувати переможну присутність українського голосу та української волі
в Україні  цим маємо найширше перейматися.
Надто ж треба пам’ятати, що нам ні в чому
не допоможе ситуація, за якої
Скрізь плач, і сльози, і ридання,
Несмілі поклики слабкі,
На долю марні нарікання
І чола, схилені в журбі, 
тобто ситуація остогидлих уже всім скиглінь
з приводу національних проблем. «Скажім і
докажім, що ми бійці!»  протиставляла цим
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звичним з-поміж українців наріканням
авторка наведених рядків Леся Українка. А
прозаїк М. Івченко в романі «Робітні сили»
вкладає у вуста персонажа такі не меншою
мірою діагностичні слова стосовно спричиненої
століттями рабства
прикмети
української ментальності: «Чудна нація!
Справді! Зовсім ще не вміє опанувати своїх
переживань... Або ... якісь... вибрики, страшенні дурниці, або ... щойно нас ударить
щось,  ми зразу опускаємо руки і давай
плакати. Ні, (...) з цією рисою треба покінчити
(...) Ми мусимо виплекати в собі сильну,
залізну волю».
«Робітні сили» задля національного
утвердження  це сьогодні найважливіше.
Тривко запала в пам’ять історія, свідком
якої я став улітку 2002 року, коли автобусом
фірми Євроклуб їхав із Києва до Мюнхена.
Тоді мене найбільше здивувало те, що на
під’їзді до українсько-польського кордону
водій через мікрофон закликав пасажирів
здати по 5 євро, аби, мовляв, не мати проблем
з нашими митниками та не затриматися на
кордоні надовго.
Пригадую, я зі своїми, мабуть, не зовсім
сучасними поглядами не довірився вухам, та
вже ось за пару хвилин обома поверхами
забігав, сказати б, довірений, визначений
водіями пасажир  і люди дисципліновано
вкидали у целофанову торбину, що її він
тримав, гроші. І ті вкидали, для яких цей
даток нічого не означає, і ті, що знають ціну
кожній копійці. Як ось дві жіночки з Бродів,
котрі, сівши в Рівному в автобус, так
істерично ридали аж до Львова, що я,
подумавши, що то вони когось щойно
поховали, запропонував їм валідол. Та,
виявилося, це вони тому були в істериці, що
так переживали розлуку з рідними сім’ями,
власними дітьми, своїми хатами (у Бродах
істерика була вже й геть несамовитою, бо, як
пояснили згодом ці мої супутниці, автобус
промчав повз їхні будинки зі всім їхнім
кинутим на чоловіків та дітей господарством)
 їхали бо невідомо куди на заробітки. Вже в
Нюрнберзі посередник, що зустрів цих та
інших бідолашних, запропонував їм, як я
встиг від них дізнатися, пересісти на потяг до
Італії. Новітні остарбайтери... Яка це
трагедія!
Отож, кажу, всі складали цього хабаря. І ці
жіночки, й усі інші. І в тому й полягав увесь
трагізм, що не запротестував аніхто. Навпаки
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 дехто, не маючи євро, переживаючи,
перепитував: а доларами можна, а гривні
візьмуть? Торбинка приймала все...
Точно така ж історія повторилася і коли я
вертав до Києва, і загалом вона є, як я точно
пересвідчився,
узаконеною,
типовою,
нормальною за усієї своєї ненормальності на
всіх українських міжнародних автобусних
маршрутах.
Чи приймають хабаря ті, для кого його
збирають? Судячи з того, що, повертаючись в
Україну, пасажири не заповнюють навіть
митної декларації, та й загалом і найменша
перевірка відсутня (ну, що хоч провозь  хоч і
атомну бомбу!), так-от судячи з цього, ще і як
приймають! І від пасажирів цього автобуса, і
від десятків інших...
Я ж думаю: яка ганьба! Чотири рази, не
беручи участі в цій «процедурі», але й не
можучи, на жаль, їй запобігти, перетинав я у
часі цієї поїздки кордон – тобто українськопольський, польсько-німецький, ще раз
польсько-німецький на виїзді з Польщі і,
нарешті, власне німецький (або чотири рази й
у зворотному порядку)  і збирали хабаря
тільки на першому кордоні  нашому... До
речі, і з німців, що були в автобусі, також
збирали.
Отож і запитання: які ми у їхніх очах? І
який «імідж» України вони поширюватимуть?
А які ми у власних очах? Хіба переступили
вже і через найнижчий поріг гідності? Хіба це
здаємо на хабаря під дулом пістолета? Хіба
не добровільно?
Та не менше мене вразила й інша,
супровідна до того хабаря деталь: водіїгаличани (з кампанії «Галичина-тур»!)
замість того, щоб послуговуватися у
роз’ясненнях та оголошеннях по радіо
відповідно українською та німецькою мовами
(неважко було б хоча вже на тасьму записати
німецькомовний текст), вдавалися ... до мови
російської, до того ж, у такому прононсному
виконанні, що від такої російської, як
мовиться, і вуха в’янули...
Оце вже, зізнаюся, мене й геть приголомшило. Адже досить лишень вдуматися,
який це симбіоз: неперебірливість, пов’язана
із хабарем,  і мовна неперебірливість,
відсутність чесності в поводженні з грішми 
і безпринципність мовна... Дивовижна
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суголосність та взаємнозалежність!
Ось і стосовно мови, з приводу якої можна
було хіба що диву даватися, адже  для кого
були ці старання хлопців? Для німців? Але
хіба ж ураз не видно, що російська настільки
ж «знана» німцями, як і українська? То що 
російська для громадян України? Але ж усі 
всі, без винятків, вони українську мову
розуміють. Отже, в такому разі  для кого це
було? І знову ж таки  хіба не смішні ми в
очах тих же іноземців, вдаючись ось і за цієї
нагоди до мови  в даному випадку  третьої
держави?
Це я, зіронізую, потурбувався щойно про
очі іноземців, хоча, зрозуміло, насамперед
звертати запитання мусимо до самих себе.
Не було б мені й потреби згадувати про цю
поїздку вже трирічної давності, якби не
довелося влітку 2005 року знову їхати цим же
маршрутом та з тією ж метою. Хіба що фірма
на цей раз була інша  Крафт. То ось що
цікаво було з’ясувати: а чи хоч щось з усього
того, про що я розповів, у минуле відійшло?
На жаль, а–ні–чо–го.
Тобто і цієї відбутої мною поїздки до
Німеччини  та ж таки целофанова торбинка,
те ж таки пильнування пасажирів один за
одним, аби всі євро здали. Ну, хіба що трішки
обережніший голос водія у мікрофоні.
Мовляв, це ми вже під’їздимо до кордону, то
ви самі, пасажири, вирішіть, чи хочете ви
його швидко пройти, адже якщо позитивно
не вирішите, то розумієте, що буде:
доведеться усім тягнути для митного
контролю свої сумки та валізи, і неминуче
будуть причіпки, і займе це масу часу, 
отже, вирішуйте, шановні пасажири!..
Ну, ясна річ, шановні пасажири воліють
обійтися без митних клопотів, збирають
гроші, здають... І то не тільки пасажири
згаданого Крафту, але й усіх інших автобусів
(я це достеменно уточнив), що ввечері
31 липня, перш ніж вирушити до різних міст
України, з’їхалися до львівського готелю
«Власта».
 На митниці нічого не змінилось: як було,
так і є,  довірливо коментував мені один з
водіїв, а я ж собі думав: а як же і заклики, і запевнення нашого Президента Віктора Ющенка стосовно того, що одна з першочергових
точок, де належить навести порядок,  це
саме митниця? Ну, пригадаймо: митники не
братимуть
хабарів,
хабарники
будуть
звільнені...

О, на жаль, не так воно в дійсності. По
5 євро  це, звичайно, дрібний хабар, але хіба
не дрібний заохочує до більшого та до ще і
ще більшого?
Хтось подумає: крайній тут Президент,
обіцянка якого навести порядок на митниці
не зреалізована. Тобто, як ото мовиться, 
нагорі там шумить, шумить... Одначе
насправді  а хіба не оті невиправні совки
винні, не оті хабаро-євродавці? Як мовиться,
хабародавці з народу. І це з такою поведінкою
(ще масовою, як бачимо), ми хочемо
інтегруватися із Західною Європою? Це
воліємо такими увійти до Євросоюзу?
Але ж яке це ганьбище, для подолання
якого
необхідна
принципова
позиція
кожного, хто зустрічається з подібними
фактами! Неймовірно, але багато з тих,
сказати б, хабаро-євродавців, навіть не
усвідомлює, що даючи ті невеликі гроші, він
завдає великої образи та ганьби найперше
самому собі...
Те ж і стосовно мови обслуговування. Як
було три роки тому, так залишилося і нині.
Змін жодних. Тобто – стосовно української та
німецької сторін  панує мова і культура
третьої сторони, цілковито безвідносної,
непричетної до того, чим займається Крафт.
Здавалося б, як то було б доречно  крутити
на автобусних телеекранах щось, що
поповнювало б уявлення, особливо німецьких
громадян, яких в автобусі було немало, про
українське мистецтво. Та ні!  геть заглушує
ваші вуха російська попса; геть витісняє і
згадку про Україну, в яку прямує Крафт,
сюжет чи то про Крутого, чи про інших
звйозд сусідньої країни... Або ж прокрутять
щось і стосовно переваг представників
богообраного народу, як-от пісеньку про те,
як-то бажано дівиці вийти заміж за єврея,
оскільки зарплатні єврей не пропиває...
Особисто я переживав від подібного музичного харчу, як і від кінохарчу, почуття
обридження. І це має назву  українськонімецька фірма, у якій насправді нема нічого
ані німецького, ні українського?
Цього разу запитав одного водіягаличанина (усі вони, як і три роки тому,
галичани), яка логіка є в тому, що водії у
спілкуванні через мікрофон з пасажирами
послуговуються мовою непричетної до
даного маршруту країни. Довірливо він
відповів, що і сам чудово розуміє недоречність російської мови у цьому випадку. Але 
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так у нас, мовляв, заведено, так вимагає
хазяїн, а перейти на українську він не
ризикує... Хтось доноса напише, хтось
поскаржиться...
Ой, хлопці-хлопці, галичани. Я розумію,
звичайно, шматком хліба, який ви тяжко
заробляєте, треба дорожити. Але чи хоч
усвідомлюєте ви, хлопці-галичани, яка це
абсурдність, яка глупськість ситуації, за якої
державна мова країни, що з нею пов’язує
Німеччину цей Крафт, перебуває під табу,
геть виведена зі сфери спілкування? І це
хтось нас може поважати? І що ж це маємо за
країну, у якій хлопці-галичани мусять остерігатися вживати державну мову цієї країни?
Самопожерність, самопоїдальність, якась
просто несусвітність  так це потрактував би
будь-який представник будь-якого іншого
народу.
То де ж вона, державна воля, що її і
відчував би, і слухався б її той же Крафт!
Хоча апелюю я не тільки до влади  також і
до кожного-кожного, хто здатен потворщині,
про яку йшлося, протиставити позицію честі
та гідності. І просто людської, і національної.
Згадується діалог шовіністів у п’єсі Євгена
Плужника «Змова в Києві», де один з
персонажів-україноненависників зауважує:
Ведь их, украинцев, народ иль не народ.
А миллионов тридцять здесь живет.
На що інший відповідає:
Да по статистике их, может бить, и
тридцять,
А припугни  и трех не наберешь....
Надто ж «и трех не наберешь», якщо 
Нацполитикой блеснуть такою,
Что все украинцы попросятся в хохлов...
У тому й полягає парадоксальність
нинішньої ситуації, що хоча примусової
імперської нацполітики, спрямованої на
ущемлення української нації, вже не існує,
частина українців продовжує «в хохлов» проситися. Інерційно? З причини вже генетичного ляку? Мабуть, що так...
Від міжнародних автобусних маршрутів
знову вернемось до особистої відповідальності кожного, кому болить принизливий
стан українського слова, за його повноцінне,
нічим
не
скуте
самопочування
та
функціонування.
Усі згоджуємося з тим, скажімо, що
приклад відповідальності у мовних справах
мусить подавати найперше влада. Тобто
мусить бути налагоджена ефективна дер-
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жавна система захисту мови титульної нації,
яка водночас гарантувала б вільний розвиток
мов усіх інших етносів, що населяють
Україну. За прикладом, скажімо, Франції
(дарма що для французької мови таких загроз,
як у нас для української, і на найбільшій
відстані нема), мусив би бути створений у нас
окремий Державний комітет з питань захисту
мови  проблема, яку вже неодноразово
(зокрема, і в пов’язанні з моєю особою, як-от
на парламентських слуханнях з питань мови у
2003 році) порушував Борис Олійник.
Тобто  на державі, владі відповідальність
якнайбільша, і свої вимоги до неї ми,
громадськість, можемо лише ще і ще
посилювати.
Водночас, наполягаючи на потребі посутніх змін у мовній політиці країни,
домагаючись державних важелів, дія яких
знімала б різного роду загати на шляху
утвердження українського слова, не можна
нехтувати й тим, що залежить тут буквально
від кожного. Врешті-решт, у мовних справах
саме ми, рядові українці, і є крайні. Усе бо
впирається у міру послідовності та
непоступливості національно-мовної позиції
кожного з нас. Не виявлятимемо ми її скрізь,
та повсюди, та якомога наймасовіше  і жодні
закони або укази тут не зарадять.
Добре писав свого часу знаний наш поет  із
групи січових стрільців  Роман Купчинський:
Маємо претензії до Бога, що не дає нам
України. Маємо претензії до ворогів, що
гарбали від нас скільки могли. Маємо
претензії до світу, що нас не оборонив і не
боронить. Не маємо претензій тільки до
себе.
Може, надто це огульний, надто категоричний висновок? Я ж особисто думаю, що
сперечатися з поетом можна тільки почасти.
Адже від здатності кожного пред’являти
претензії також і самому собі, від готовності
до бодай елементарного чину в ім’я
зміцнення позицій українства залежить наша
загальна національна сила. Згадаймо слова
В’ячеслава Липинського: «Ніхто нам не
збудує держави, коли ми її самі не збудуємо, і
ніхто з нас не зробить нації, коли ми самі
нацією не схочемо бути».
Або ось і зболені рядки Василя Стуса:
Ця твердь земна трухлявіє щодня, а ми все
визначаємось. До суті доходимо. І Господом
забуті, вітчизни просимо, як подання.
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Власної Вітчизни в долі ми вже випросили. Одначе як довго, кажучи словами цього
вірша, ще будемо визначатися  хто чи що ми
у своїй країні та яка міра честі й гідності має
бути для нас властива?
Добре написав мені про потребу відстоювати нашу національну честь та гідність
Микола Плотников з Києва: «Стою на
заповненій людом станції і раптом чую: «Да
эти же запорожцы были бандиты. Вот и в
газете об зтом писали. Бандюги! Этого
сегодня не признают лишь националисты».
Не витримав, підходжу до гурту чоловіків:
«Ви, дикуни, звідки тут взялися? Ви що 
думаєте, ми не знаємо, хто грабував і грабує
Україну? Не знаємо, хто мав і хоче нас мати
за рабів? Не знаємо, від кого нас захищали
запорожці?». Отетеріло дивляться, а потім
один каже: «Ну, с твоими взглядами нам
остается встретиться на барикадах. Найди
себе компанию, одиночка!» Відповідаю: «На
барикади, то й на барикади. Запам’ятайте моє
обличчя!» І ось тут виходить з гурту жіночка:
«Ні, він не одиночка. Я з ним піду на
барикади!» За нею і друга починає підтримувати мене. Наочно я переконався, пане
професоре, у тому, в чому ви нас
переконуєте: нас, українських патріотів,
багато, лише б ми не мовчали у подібних
ситуаціях, лише б діяли...».
«Лише б не мовчали, лише б діяли».
Звичайно, що в цьому листі йдеться про
неординарну ситуацію, коли для вияву
власної позиції особа, наражаючись на
можливість застосування до неї навіть
фізичної сили, мусила мати сміливість.
Однак скільки маємо випадків, коли для
захисту своєї національної позиції якоїсь
особливої сміливості насправді не потрібно,
але украй потрібні – принциповість, небайдужість і просто послідовність у відстоюванні
свого національного «я».
Скажімо, існує цілком простий та
доступний кожному спосіб громадського
діяння в ім’я утвердження та піднесення
престижу українського слова. Який саме?
Елементарний. Це  послідовність у спілкуванні українською мовою.
У нинішній ситуації, ще і ще раз повторю,
це, либонь, і є отой найпотрібніший для
нашої мови чин, що на нього здатен у
принципі
кожен,
кому
болить
стан
українського слова.
Повсюдно та за будь-яких обставин

говорити на теренах України українською
мовою, не підлаштовуватися без потреби під
мову іншу  це найбільше нині необхідно від
свідомих громадян країни. Як не згадати
добре відоме: у XIX ст. так звані младочехи
(переважно це були студенти), тим і витіснили з Праги німецьку мову та утвердили свою,
чеську, що нарочито голосно, підкресленовиклично говорили нею на вулицях і площах,
в інших громадських місцях. Вони створили
моду на рідну мову й утвердили її престиж.
Є немало й інших способів підтримки
нашої мови, що залежать від кожного. Ось
відомий професор з Полтави Юрій Жук
підрахував, що купівля українцями «СпидИнфо», яка надходить в Україну з Петербурга
в кількості понад мільйон (понад мільйон!)
примірників, дає такий прибуток російським
власникам цього видання, що на ці гроші
можна було б створити 15 тисяч нових
робочих місць. Варто підкреслити: це  ціна
для України лише однієї російської газети.
Та, на жаль, з нашої ж власної провини нема в
нас  ні цих півтора десятків тисяч робочих
місць, ні витрачених на цю газету грошей у
наших кишенях.
Промовистий це приклад, надто ж для тих,
хто ніяк не може зрозуміти, що мова  це
також економічна категорія.
***
Можуть запитати: а законодавчий спосіб
захисту нашої мови хіба відсутній? За всієї
недосконалості існуючих законів у цілому їх
достатньо, щоб мовна проблема у нас взагалі
не існувала. На жаль, напластовуються на цю
загальну проблему і ще принаймні дві
проблеми. Та, по-перше, що навіть ці
недосконалі закони поспіль у нас не
виконуються. І та, по-друге, що у нас
відсутній механізм покарання за порушення
законодавства про мови.
У цьому місці зазначу, що свого часу, а
саме у 1993 році, мені, тоді одному з
керівників міністерства освіти України,
випало очолювати групу з представників
міністерств освіти, культури, юстиції,
економіки, фінансів та деяких інших, яка
якраз і мала своїм завданням підготувати й
узгодити нормативний документ під назвою
«Про встановлення адміністративної відповідальності за порушення мовного законодавства». Скільки було суперечок на засі-
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даннях нашої групи! Одначе, зрештою,
узгоджений документ був нами відпрацьований і направлений до Кабінету Міністрів,
який і санкціонував створення цієї групи.
То де, запитую і тепер, вже з понад 10річної часової відстані, цей наш документ?
Яка його доля?
На жаль, можна стверджувати, далі будівлі
Кабінету Міністрів він не пішов. Але вже хоч
тепер, у наші дні  чи буде він віднайдений?
Чи, можливо, щось скоригувавши, скористається з нього нова влада? Адже без
встановлення адміністративної відповідальності за порушення мовного законодавства (а
ця відповідальність детально була передбачена згаданою міжміністерською комісією)
домогтися належного мовного ладу в країні
навряд чи можливо.
Ось бо які крутійства виходять на практиці
за ситуації, коли мовні закони чи статті в
законах, які стосуються або можуть стосуватися мови, сформульовані чи прийняті хіба
що про людське око.
Взяти для прикладу закон «Про захист
прав споживачів», який передбачає відповідальність виробника за відсутність, як там
зазначено, «необхідної, доступної» інформації про товар. Отож, придбавши випущену
акціонерним товариством ЗАЗ автомашину
«Таврія», громадянин з Києва Володимир
Богайчук, який про всю свою історію
письмово та усно й поінформував мене, якраз
усієї цієї «необхідної, доступної інформації»
у своїй покупці і не виявив. А саме: вся
супровідна документація до машини (інструкція, сервісна книжка) видрукувані лише
російською мовою. Розцінивши це як вияв
зневаги до державної мови України та як
порушення своїх прав за етнічною і мовною
ознакою, В. Богайчук звернувся до керівництва ЗАЗу з проханням, аби йому супровідну документацію до машини було
надіслано українською мовою.
Та ось що відповів йому (і то після
наполягань з боку п. Богайчука) директор
Київського підрозділу «ЗАЗ-сервіс» п. Логінов: по-перше, що технічна інформація
складна для перекладу українською мовою
(ну, буцімто недозріла, неякісна вона), а подруге, що російська мова документації і загалом не суперечить законодавству України.
Не суперечить? А як же тоді, на думку
В. Богайчука, належить розуміти статтю 17
Закону про мови, де сказано, що в Україні «у
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всіх сферах обслуговування громадян
вживається українська або інша мова,
прийнятна для сторін»?
«Прийнятна для сторін». Якщо для сторони ЗАЗу російська мова прийнятна, то для
сторони Богайчука вона неприйнятна, і то
виключно тому, що в цьому випадку
опинилася цілком витісненою, дискримінованою його рідна мова, до того ж 
державна в Україні. То чия сторона головніша  та що продає чи та, що купує?
А крім того, є в цьому ж Законі,
прийнятому, як знаємо, ще в часи УРСР, і
стаття 36, де передбачено: «Інструкції щодо
користування товарами (...) виконуються
українською мовою», хоча й допускається,
що маркування товарів, «назначених для
вивезення за межі України», здійснюються
українською або російською мовою. Ну,
«Таврія» п. Богайчука про закордон і не
мріяла, отже, і за цією статею Закону вона
мала бути оснащеною документацією
державною мовою.
Що було б ЗАЗові бодай двомовний
варіант документації розробити! Та ба 
«відповіддю на мою законну вимогу,  пише
п. Богайчук,  було відверте й цинічне
глузування, зневага, в першу чергу  до моєї
національної української мови. Тож після
ряду формальних відписок на свої звернення
я і змушений був звернутися за захистом
своїх справ до суду».
Та ось як розсудив Києво-Святошинський
районний суд. До речі, згадалося, це саме той
суд, який свого часу на догоду кучминськомедведчуківському режимові (власне за його
завданням) оголосив недійсною та незаконною Національну спілку письменників України, видавши за неї зграйку авантюристів.
Тоді, наприкінці 2003-го року, суд завдав
своїм блюзнірським рішенням тяжкої моральної травми півтора тисячам українських
письменників, хоч згодом вони таки
домоглися правди аж у Верховному Суді.
Тепер же суд (суддя Н. Медвідь), власне,
приєднався до ЗАЗу у його відвертовикличному намаганні захистити своє право
на недопущення української мови.
Диво-дивне! Читаєш матеріали засідання 
і вражаєшся. І з явно упереджених намагань
знайти у законах такі моменти, які були б на
користь позиції ЗАЗу (хто не пригадує:
«закон  дишло»!), і з того, наскільки було
знехтувано судом те, що називають правом
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людини. Ну, хіба в цій інстанції і чути ніколи
не було ані про «Загальну декларацію прав
людини», ані про відому Конвенцію «Про
захист прав і основних свобод людини», де
однозначно сказано, що «здійснення прав і
свобод (...) гарантується без будь-якої дискримінації за ознакою мови (...), національного
походження»?
То право людини на інформацію 
документацію своєю мовою, до того ж,
державною  хіба це (нарочито вдаюсь до
тавтології) не її право, яке належить тільки
підтримати?
Та замість того суд спрямовує свої зусилля
на те, щоб довести п. Богайчуку, що він ...
знає російську мову, що він її вчив (ну,
звичайно ж знає, звичайно, вчив); на те, що
російська мова не прирівнюється в Україні до
іноземних мов та належить до мов міжнаціонального спілкування; на те, що, згідно
із законом, поряд з українською, мовою
документації може бути й національна мова
більшості населення тієї або іншої місцевості
(це що  у Київській області чи КиєвоСвятошинському районі вже більшість росіян?); на те, що ЗАЗівські машини
експортують за кордон; на те, зрештою, що
якщо, мовляв, п. Богайчука не влаштовує
документація неукраїнською мовою, то
навіщо тоді він і загалом цю «Таврію»
купляв? Хоча, як коментує сам п. Богайчук,
варіант нє нравітся  нє покупай, не чітай, нє
смотрі, нє слушай не може мати права на
існування, адже має діяти зовсім інший
варіант, а саме: порушуєш права людини 
отже, не виробляй, не торгуй, не друкуй, не
показуй, не транслюй!
Коротко сказавши, позов п. Богайчука, а в
ньому він вимагав і відшкодування моральних збитків, суд не задовольнив, підтримавши
позицію зросійщувачів України та додатково
принизивши, як вважає п. Богайчук, його
людську гідність. Захищати її, домагатися
правди він має намір в інших судових
інстанціях, аж до найвищої.
***
Історія з В. Богайчуком  це тільки один з
прикладів того, що мовний дискомфорт, який
відчуває багато українців, усе частіше
спонукує їх  і це всіляко слід підтримувати 
до активної позиції у відстоюванні своїх
мовних прав не тільки у сфері праці, а й у

побутовому повсякденні. Львівський мовознавець Ірина Фаріон називає це побутовим
націоналізмом (у позитивно-точному розумінні цього слова), виявляти який, тобто
демонструвати свою національну і людську
гідність, вона і закликає українців. Адже це 
відстоювання «права на повносиле життя на
власній землі», акцентування на тому, що
миритися із системою подальшого зросійщення країни індивід не хоче.
«Нещодавно,  ділиться І. Фаріон власним
досвідом мовленнєвої поведінки,  довелось і
мені це продемонструвати. Так-от, я купила
праску, до якої мені додали інструкцію
російською мовою. Уявіть моє правдиве
обурення: уневажнено моє конституційне
право послуговуватися державною мовою!
Зрештою, та мова для мене передусім  мова
колонізатора, і це буде доти, доки Росія
провадитиме імперську політику щодо моєї
країни. Я написала листа в обласне управління у справах захисту прав споживачів, щоб
мені пояснили, чому порушують мовне
законодавство в моїй країні. У відповідь я
одержала листа такого змісту: «Спеціалістами
управління розглянута Ваша заява. У
магазині «ТзОВ Ґранд-Еліт» проведена
перевірка
дотримання
вимог
чинного
законодавства. Факти, викладені в заяві,
підтвердилися. За реалізацію прасок без
інструкцій та гарантійних талонів державною
мовою до «ТзОВ Гранд-Еліт» застосоване
економічне стягнення. Директора магазину
притягнуто до адміністративної відповідальності, оштрафовано. Працівниками магазину
Вам
направлено
письмові
вибачення,
інструкція та гарантійний талон на праску
державною мовою».
«Висновок із цього,  стверджує І. Фаріон,
 простий: хочеш зробити країну затишним
домом  сам наводь лад у ній, і то впевнено,
невідступно, цілеспрямовано, бо для себе
робиш. Влада відповідальна перед тобою, а
не ти пасивне знаряддя у її руках. Тому мій
принцип поведінки дуже простий: малими,
«гомеопатичними» краплями до великої мети.
Це мій спосіб зміни суспільства. Нема часу на
розчарування і зневіру, натомість яка насолода міцніти з власних переконань. Життя це
передусім розбудова себе!» («Україна молода», 2005, 5 листопада).
Доречно нагадує авторка інтерв’ю і про
вияви цього природного та здорового
побутового націоналізму в народів, мови яких
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не є загрожені. «У Німеччині я попросила
англійською мовою горнятко чаю, сказавши
Гів мі е кап оф ті, на що мені відповіли: Ніхт
ті, абер те. Це  найкращий мовно-політичний урок мого життя. Тому існують самодостатні Німеччина та Англія: мабуть, через
звук «і» в англійській та «є» в німецькій
мовах і пролягає кордон між Англією та
Німеччиною».
Повчальний, дійсно, приклад, який
засвідчує, що поширений у нас принцип
какая разница? стосовно ставлення до власної
мови, на Заході не проходить.
Знаю я й інші випадки обстоювання
людьми своїх мовних прав у судовий спосіб.
Про один з них докладно мені повідомляє
редактор газети «Кримське слово», голова
Управи Кримської організації Української
народної
партії
Микола
Борисенко
(м. Сімферополь), котрий свого часу подав
позовну заяву до суду у зв’язку з інсинуацією
редактора
газети
«Крымская
правда»
М. Бахарєва, опублікованій у цьому виданні
(2001, 27 жовтня) під заголовком «Мы
вернемся к тебе, Родина», про те, буцімто
української «нации в природе не существует»
та що «украинцы  зто часть русского народа,
говорящая на одном из диалектов русского
языка». М. Борисенко просив суд: 1) зобов’язати газету спростувати опубліковані
нею твердження як такі, «що не відповідають
дійсності, ганьблять честь, гідність та ділову
репутацію як мою, так і всієї української
спільноти»; 2) стягнути з газети «Крымская
правда» на користь позивача 10 тисяч гривень
за завданий моральний збиток; 3) стягнути
таку ж суму (і також за моральну шкоду) з
М. Бахарєва. Переконливо підтримав цю
заяву, а крім нього, заяви ще восьми кримчан
 П. Вольвача, А. Щекуна, В. Правдивця,
А. Луньової, А. Сайчука, Г. Хижняка та
О. Чайковського (подання усіх цих позивачів
були об’єднані в один позов) й адвокат
В. Ярошенко, котрий нагадав у своєму
висновку твердження М. Бахарєва, що було
ним висловлене кількома роками раніше
(1997) з трибуни кримського парламенту:
«Нет такого украинского языка... Его не
существует, это искусственно придуманный
язык, язык черни... А то, что сегодня считают
украинским языком,  это язык, искусственно
придуманный Шевченко и другими авантюристами... Нет такого языка». «Якщо
насправді й потрібно було посіяти національ-
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ну ворожнечу, розпалити ненависть один до
одного, то кращої послуги, ніж та, яку зробив
пан Бахарєв для цих цілей, важко і
придумати. Інакше ніж «кілерство» по
відношенню до російсько-української дружби
це не назвеш»,  так потрактував злісношовіністичну сутність позиції Бахарєва цей
юрист.
Та ба!  у ході розгляду судової справи,
що затягнулася на роки, «ми,  повідомляє
М. Борисенко,  у повній мірі відчули
ставлення сімферопольської феміди до України як держави». «Спочатку нам відмовили
вести засідання державною мовою, потім,
запросивши перекладача, пояснили, що
оскільки це ми наполягли на веденні засідань
українською мовою, то нам належить й
оплачувати послуги перекладача». І, нарешті,
рішення судді Центрального району м. Сімферополя О. Андрєєвої: «у позові відмовити».
Чому? Тому, мовляв, що наведене висловлювання  це лише «оціночне судження», за яке
не передбачене притягнення до відповідальності; тому, що «позивач не надає
доказів злого наміру автора статті»; нарешті,
тому, що позивач «не надав суду доказів
заподіяння йому моральної шкоди».
Достоту це рішення, варте того, щоб
помістити його до якогось показового
збірника документів кривосуддя! «І в Криму
це непоодинокі випадки,  підсумовує
п. М. Борисенко,  а працює велетенська машина для дискредитації та нищення усього,
що пов’язане з Україною, а фінансується усе
це через численні фонди та організації з Росії.
Відомим це стає через сварки між ними, коли
комусь дістається ласіший шмат, ніж іншим.
Ось і суди до послуг україноненависників»...
Передана ця справа до апеляційного суду,
хоч віра у її справедливе вирішення у
позивача відсутня. Як мовиться, дійсно,
потрібні зміни  і в судовій системі, і в
дарованій Л. Кравчуком кримській автономії
у цілому. «Поки що й у наших дитсадках
виховують яничарів, які вороже ставляться до
України».
Великий пакет матеріалів, які ілюструють
агресію українофобства в Криму, надіслав
мені також Георгій Хижняк, капітан 2-го
рангу з м. Феодосії. Насамперед, це  вирізки,
що розкривають запеклу антиукраїнську
спрямованість згаданої «Крымской правды»:
статті її редактора Бахарєва та запеклого
україноненависника П. Бауліна  «писателя»,
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котрого кілька років тому ми виключили з
НСПУ за здійснюване ним на рівні
непристойності паплюження України й
українців, екзерсиси інших авторів на ту
тему, як внаслідок «глупого решения»
М. Хрущова «с 1954 года Крымское радио
заговорило на языке Степана Бандеры» (мова
про повернення півострова Україні), публікація
з
числа
в
число
такого
українообпльовувального «есею», як «Вурдалак Тарас Шевченко» Бузини та густо
замішаної на шовінізмі псевдонаукової
монографії А. Жєлєзного «Происхождение
русско-украинского двуязычия»...
Але одержано мною не тільки «набутки»
«Крымской правды». Ось вміщений у газеті
«Крымское время» від 26 лютого 2005 року
кросворд, у якому позицію «украинец»
належить відгадувати як «хохол». Або
публікація у феодосійській газеті «Кафа» про
те, як співробітники паспортного столу
Феодосії відмовилися прийняти бланки,
заповнені українською мовою, від громадянки Ірини Клюєвої. Мовляв, як з
незрозумілою пихою підкреслювали ці
державні службовці, вони «не владеют
украинским язьком», «не понимают его».
«Змусили мене заповнити бланки російською
мовою»,  зазначила І. Клюєва, сповнившись
готовністю звернутися до суду за завдані їй
моральні страждання.
Докладно поінформував мене Г. Хижняк і
про свою власну спробу захистити національну честь у сімферопольському районному
суді. Як розповідає він, прийнявши його
позов (на того ж Бахарєва), суддя
М. Долгополов виніс таку ухвалу, згідно з
якою позивачеві не тільки було відмовлено
(мовляв, ним «не було представлено
достатніх доказів образливих висловлювань
М. Бахарєва на адресу України й української
мови»), але й зобов’язано його сплатити
видаток у сумі 40 грн. за ... використання під
час суду  через перекладача  української
мови. І то напевне Г. Хижняк був би
змушений внести ці гроші, якби вже бодай від
цієї ганьби не порятував його апеляційний
суд, що в ньому він оскаржив дане рішення.
За ухвалою апеляційного суду, ті сорок
гривень були таки сплачені, але вже з коштів
держави...
...Вдумаймося-но, мій читачу, про яке
лишень національне ганьбище, про яку
печерну антиукраїнську ненависть дово-

диться мені оце писати! І чи то й можна
відтворити, як мусять себе почувати такі
перейняті прагненням до справедливості
особи, як Г. Хижняк! Плювок від Бахарєва,
плювок від суду, а порівняно недавно, вже як
пост-фактум усіх згаданих матеріалів,  і ще
один плювок. На цей раз особливо образливий, адже він  з Києва. Мовлю про «Свідоцтво про державну реєстрацію» «Крымской
правды» (власне, про перереєстрацію), видане
20 червня 2003 року за підписом голови
Державного комітету телебачення і радіомовлення України І. Чижа. Щось там вдруковане у тій графі «Свідоцтва», яка стосується
тематичної спрямованості видання, про
«інформування населення про основні події в
суспільно-політичному житті», щось зазначене про те, що завданням газети є захист «прав
і свобод людини»... Хоча насправді  як не
сконстатувати: тією «заслугою» «Крымской
правды», за яку її пошановано перереєстрацією, є цілковито протилежне: злісна
дезінформація населення про стан справ у
національних та мовних питаннях, кричущий
потопт газетою прав та свобод українців у
Криму. Здавалося б, якраз це і є той випадок,
коли треба «власть употребить». Та ба! 
бахарєвих наші чижі все ще підтримують (як,
до речі, й литвини  маю на увазі той
ганебний факт, що з нагоди 85-річчя
«Крымской правды» її редактора Бахарєва та
заступника Бобашинського було, за розпорядженням В. Литвина, нагороджено ...
Почесними грамотами Верховної Ради
України), і то якби не такі оборонці своєї і
нашої національної честі, як згадані
М. Борисенко та Г. Хижняк, то від ганьби ми
 ті, кому болить доля України та її мови  чи
й змогли б підняти очі. Достоту  слава тим,
хто не мовчить.
Вражаюче свідчення того, в наскільки
отруйній
атмосфері
оживають
душі
українських людей на Донбасі, а також того,
що своє право на власне національно-мовне
«я» деякі з них теж намагаються захищати в
органах правосуддя, містить лист Юрія
Литвина з Донецька, адресований ним і до
ЗМІ, щоб «повідомити іншим громадянам
держави про те, що ж насправді відбувається
з мовою у Донецьку, а, може, і по всій східнопівденній Україні».
«Я в цьому році, після відомих подій у
Сіверо-Донецьку, де януковичі й кушнарьови
разом з московськими лужковими, закликали
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роздерти нашу державу й приєднати її східну
частину до Росії, наголошуючи на тому, що
це, мовляв, не Україна, бо тут живе
російськомовне населення,  звіряється цей
донеччанин,  почав розмовляти й писати
українською мовою, бо як я, як громадянин,
міг бути байдужим! Прикро, що мене
підтримало мало моїх знайомих, але в
кожного свій шлях у житті». Як далі
розповідає Ю. Литвин, він не відразу зміг
використовувати українську мову «стовідсотково»  «не вистачало словесного запасу,
адже за винятком уроків української мови в
СШ № 59 м. Донецька, я все життя
спілкувався російською, та й вищу освіту
здобув у Ленінграді». «Для мене не було
проблемою розуміти українську мову. Але ж
одне  розуміти, інше  використовувати, для
чого потрібен навик. Та оскільки я зрозумів,
що для того, щоб опанувати рідну мову,
найперше треба її використовувати (іншого
шляху нема), я, мабуть, десь за місяць
достатньо
натренувався,
щоб
вільно
спілкуватися українською мовою».
Але ось які колізії розгорнулися після
того, як цей донеччанин почав принципово та
всюди спілкуватися українською мовою. Поперше, «я почав майже весь час відчувати до
себе вороже ставлення. І головне те, що не від
простих людей, де це має місце лише як
виняток (хоча зрозуміло, що серед такої маси
російського населення завжди знайдуться
шовіністи, для котрих українська мова
звучить як лайка), а переважно і як правило 
від посадових осіб чи працівників різних
державних установ. Саме ця номенклатура,
яка була створена ще за часів Російської
імперії, а потім була відроджена в
більшовицькій імперії, й запевнює усіх, що от
спілкуватися російською  це правильно і
гарно, а українською  неправильно й
негарно. Причому це  найделікатніша форма
вияву ворожості до української мови».
Чи не тому, вважає Ю. Литвин, і склалася
така ситуація, що маса людей, котрі в побуті
спілкуються українською мовою, у різних
державних установах та на підприємствах
вдаються до російської? Але хіба ж це не є
нонсенс, якщо наша держава нині  Україна
та якщо її державна мова  українська? То
хіба ж це не саботаж і держави, і її мови?
«Мабуть, це тому, що, незалежною вона є
тільки на папері, а свого політику в ній, як-от
особливо мовну, здійснює «дружня» сусідня
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держава, яка вважає наш Донбас своїм
тереном, а його мешканців  своїми підданими. Тільки яка ж тоді Україна держава, якщо
вона не здатна захистити себе та своїх громадян?»  висловлює свій біль автор листа.
Але є і другий вияв згаданих колізій 
дискримінація, що її відчув цей громадянин
за місцем роботи (він старший майстер
Донецького молочного заводу №2). Як
повідомляє він, у відповідь на використання
української мови в себе на підприємстві, від
свого безпосереднього керівника  начальника цеху він зазнав масу не тільки образ, а й
покарань  від ты что  не можешь
говорить нормально, на русском языке? до
прилюдного
психологічного
тиску
на
виробничих засіданнях. Можемо лишень
уявити, що довелося відчути Ю. Литвину,
вже ось з таких його інформативних фраз:
«Начальник декілька разів своїми усними та
письмовими розпорядженнями по цеху
забороняв мені використовувати українську
мову у виробничих стосунках. А оскільки я
відмовився виконувати заборону, то були
проведені збори нашого цеху, на яких вже й
головний механік нашого заводу долучився
до того, щоб зламати мене через коліно, щоб
я перестав використовувати українську
мову». І ось яким став результат цих зборів:
«Мене було звільнено з посади старшого
машиніста (тобто я став молодшим
машиністом)  це для того, щоб обмежити
мої можливості виробничого спілкування з
іншими працівниками та щоб я не «псував»
українською мовою змінний журнал, що
служить для відповідних записів». «І ще один
приклад знущання, до якого вдався мій
начальник: він відмовився підписати мою
заяву про відпустку, написану українською
мовою, заявивши, що зробить це лише тоді,
коли я перепишу її по-російськи».
З почуттям не тільки образи, а й найбільшого гніву Ю. Литвин пише про ухвалене
ним рішення стосовно своєї подальшої
позиції: «Я поважаю себе і звик давати здачі.
Але зрозуміло, що в даній ситуації бити пику
недоречно. Тому поміркувавши й проконсультувавшись, я і подав на свого
начальника до суду, намагаючись відшкодувати моральну шкоду. Одночасно вирішив
повідомити про це й ЗМІ, адже, може, хоч цей
мій випадок допоможе нашим громадянам
замислитися, чому все-таки на Донбасі
українці розмовляють російською мовою».
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Зізнаюся: особисто мене особливо боляче
вразила сама особа начальника цеху, з яким
судиться пан Юрій. Ні, це не якийсь там
шовініст із Рязанської чи Костромської
губернії, це  варто вслухатися у прізвище 
Володимир Доброхліб, родом із села на
Сумщині. Із затятістю малороса він доводить,
що «исковые требования Литвина Ю. И.
являются безосновательными и не отвечающими действительности», служать «нагнетанию межнациональных противоречий в
трудовом коллективе». Та й загалом  використання державної мови у виробничій документації може внаслідок її нерозуміння
деякими працівниками призвести, як він
стверджує, навіть до аварії. Тож аби цьому
запобігти, збори колективу й проголосували
за використання на виробництві лише
російської мови. Одноголосно... Оце вам і
доброхліби, мій читачу! Знай наших малоросів! Яка ж достоту трагедійна ця колізія:
українець, що зазнав «струсу просвітління», у
протистоянні також з українцем, одначе
зросійщеним
малоросом!
Бідна
наша
українська земле!
На час, коли пишуться ці рядки, позов
Ю. Литвина підготовлений до розгляду в суді
Кіровського району м. Донецька, громадським захисником у цій справі є голова
Донецької «Просвіти», відома українська
патріотка Марія Олійник.
Що ж, зачекаємо рішення Феміди, яка,
трапляється, і в умовах Донбасу іноді все ж
виправляє несправедливість.
Так, Сергій Мельничук, підприємець з
Луганська, витратив немало часу на те, щоб
захистити своє право на спілкування з
міською адміністрацією державною мовою.
Тобто він звертався до Луганської міської
Ради українською, йому ж відповіли
російською. І лише після тривалої тяганини
по судах різних інстанцій, як і в органах
прокуратури, апеляційний суд, нарешті,
визнав, що з боку ради – то було порушення
(М. Цівірко. Сергій Мельничук проти прокурора.  «Вечірній Київ», 2003, 11 червня).
Або  Богдан Паздерський, головний
спеціаліст міністерства економіки, який 
відома історія  відмовився готувати
матеріали для Адміністрації Президента
російською мовою (так було наказано) й, за
велінням
свого
начальника,
написав
пояснювальну записку, у якій, зокрема,
зазначив: «Мою національну і людську

гідність принижує, коли посадовці найвищого
рангу не володіють державною мовою
всупереч ст. 10 Конституції України і Закону
України «Про мови в УРСР», і для них я
повинен готувати (що не входить у мої
обов’язки) матеріали іноземною для мене
мовою. Ще раз, у письмовому вигляді,
доводжу до вашого відома, що довідкові
матеріали для високих українських посадовців я не буду готувати іноземною мовою».
(Мав за це Б. Паздерський дисциплінарне
стягнення  догану, мав зменшення премії,
мав і тяганину в суді, але  таки, на приклад
іншим, домігся позитивного судового рішення) (Б. М. За державну мову ... догана? 
«Українське слово», 2003, 31 серпня).
Або  Сергій Пархоменко з Дніпропетровська вдався до суду, аби внести до
метрики національність своєї донечки. Або 
десь там у Харкові студенти домагаються від
адміністрації задовольнити їх право на лекції
державною мовою. І т. ін.
У принципі, ймовірність виграти судовий
позов існує, але ж який гіркий осад навіть од
виграних позовів! Ми у своїй державі, мої
читачі, чи в чужій, якщо навіть право на
спілкування українською мовою декому
доводиться захищати через суд? Та й загалом
варто лише вдуматися, за що йде вся ця
боротьба. За те, щоб громадянин держави
України мав право на свою державну мову, за
те, щоб українку записали українкою...
Нонсенс, з точки здорового глузду 
аномалія, якщо людям доводиться вимагати
найприроднішого. Все одно, що свого права
дихати повітрям. Одначе така усе ще
аномальна ситуація з нашою мовою у країні. І
я гадаю, що для її оздоровлення потрібні різні
та масовані заходи. Відповідні кроки влади,
що їх ми мусимо вимагати,  це безумовно.
Одначе украй важливе й нарощування
вимогливості та національної непоступливості широкою громадськістю, одним з
проявів чого можуть бути й судові прецеденти, що про них щойно йшлося. Лише
тоді, коли українська мова на собі відчує
знамените майданівське: нас, патріотів своєї
мови, «багато, і нас не подолати», лише тоді й
стане можливим її належне утвердження.
Вважаю, що особливо важливий цей
акцент у ситуації, що склалася в Україні після
виборів 2006 року. Цілком очевидно, що до
отого «думаймо  по-українському», як
закликає наш Президент В. Ющенко, ми в
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результаті виборів не наблизилися. Якщо ж
оцінювати ситуацію зовсім реалістично, то як
не сконстатувати: випроби для нашої мови та
культури, на жаль, тривають, а в ряді
областей навіть загострилися.
Ось тут і мусить громадськість апелювати
найперше до самої себе, і перше, що
необхідне,  у жодному разі не перейматися
розпачем чи зневірою. Зважмо: ті зо три
десятки голосів, які дозволяють згідно із
законом (а в його обґрунтованості варто дуже
сумніватися), оголосити себе якійсь партії чи
окремій особі переможцем, це далеко й
далеко не сто відсотків і навіть не половина.
Але в такому разі у кого, в чиїх руках і
контрольний, і вирішальний пакет акцій?
Відповідь однозначна  в тих, хто до цієї
третини не належить, а це здебільшого ті, для
котрих мета будівництва української України
не чужа. Тож коли одразу після виборів
майже 70 % глядачів, що зателефонували на
«телеканал чесних новин»  п’ятий, прокоментували підсумки цих виборів запропонованим телевізійниками словом «розпач», то я
точно знаю, що, по-перше, цей канал зупинився явно на не найточнішому позначенні
почуття чи настрою, а по-друге, що більшість
тих, котрі, не маючи до вибору чогось
точнішого, зупинялися на цьому слові,
вкладали в нього дещо інше  засмученість,
тривогу абощо.
Бо й дійсно, до чого тут «розпач»! Не
виключено, що хтось і справді уявляв собі,
що із закінченням виборів уся ця вже
остогидла нам зневолююча боротьба за
українські національні пріоритети переможно
закінчиться. Чудово, звісно, це було б, та, на
жаль, живемо не в казці, отже, казкового хепіенду годі було сподіватися. Надто вже
судомна мертва хватка будь-що-будь «удержать Украйну в теле России»  це з одного
боку. А з другого  надто сильна, передозована враженість значної маси українців
комплексом малоросійства, що означає їхнє
усвідомлення себе не як самошанобливої
нації, а як етнографічно в чомусь своєрідного,
відмінного, а все ж  етносу, чи то пак
населення. Створити з останнього свідомий,
самошанобливий народ  це, як виявилося,
тяжка і тривала справа, що повсякчас
гальмувалася то фізичним винищенням
українства в добу сталінщини, то переслідуванням його в подальших десятиріччях, то
знейтралізуванням його прагнень вже в
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кравчуківсько-кучминську добу.
Та  не нарікаймо, адже жодні нарікання
не зарадять. Тому особисто для мене
головний висновок з усього, що ми пережили
в часі останніх виборів, та й нині переживаємо, очевидний  боротьба триває. Боротьба за Україну, її духовність, культуру,
мову. Невпевненість, утома, а тим більше
відчай  усе це мусимо від себе відганяти.
Навпаки  маємо виявляти все більше
наполегливості, стійкості, непоступливості у
тому, чим поступатися не можна, навіть,
сказав би, затятості у прагненні будь-що-будь
досягти своєї мети  побудувати європейськи
зорієнтовану
Українську
державу
з
українськими національними пріоритетами.
На противагу усім, хто і надалі згоден або
воліє вбачати в Україні не власне Україну, а
таку собі Малоросію, усіх нас мусить
надихати генетична й історична правда нашої
землі  тієї наділеної, вкраяної нам самим
Господом Богом географічної площини, що
на ній мусимо сповнити свою вищу і
вселенську, й суто локальну місію  досягти
власної
повносилої
та
повноцінної
національної влаштованості.
Той же, хто сьогодні прагне нам довести
або навіяти, що українське національне
відродження, українська мова  це вже
неактуально; той, хто гадає, що Україна буде
таким собі дублікатом сусідньої Росії, а ревне
обстоювана політологами на взір Маленковича її «мультикультурність» означатиме
насправді подальше панування у ній
російської мови і культури; той, хто перейнятий прагненням загнати українське духовне
життя в містах того ж Донбасу або в Харкові
ще в глибшу резервацію, аніж та, у якій воно
перебуває нині,  той мусить чітко усвідомлювати: за роки Незалежності тих наших
громадян, які цього не хочуть та які цього не
дозволять, з’явилася вже така кількість, що
згадані домагання неминуче обернуться хіба
що подальшим загостренням боротьби,
можна сказати  війни мов і культур. Ми,
українці, виявляємо тут природну, а все ж
дивовижну терплячість і толерантність,
одначе як не підкреслити: той, хто,
домігшись отієї третини голосів на виборах,
вважає, що це він вже й зовсім наблизився до
своєї мети  змінити мовне обличчя нашої
землі в омріяний для зросійщувачів спосіб 
запровадження офіційної двомовності, той
надто поспішає з таким висновком. Адже
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якщо в деяких краях держави і наблизився до
чогось у цьому питанні, то в жодному це не
означає, що наблизився до правди, миру і
гармонії  хіба що до розбрату, бурі. Нас з
українською правдою сьогодні так багато у
державі, наша реальна українська навіть
чисельна перевага настільки безсумнівна, що,
той, хто прагне знищити природне обличчя
нашої землі, мусить знати: що-що, а мова  це
той бастіон, той рубіж, з якого ми, українці,
ось такі терплячі, такі толерантні, не зійдемо,
твердо знаючи, що і на сьогодні, і на
прийдешні часи єдина й офіційна, і державна
мова в Україні  українська. Настав уже час,
коли кожен мусить з цим рахуватися як із
самим Божим велінням для цього клаптика
планети, коли це має потрактовуватися
кожною розумною людиною як позадискусійне. Інакше, повторюю,  конфронтація,
буря, мовна війна проти мовної агресії.
Держава міцно не тримається, якщо не має
об’єднувальної мови.
Як пише мені киянин Анатолій Малюх,
«боротьба за мову, за українську Україну
буде напруженою і тривалою. Та замість
розпачу, безнадії та байдужості ми приречені
діяти активно, аргументовано і наступально
щодо всіх проявів україножерства, що йде як
з середини країни, так і з-поза її меж. І нехай
не збивають нас спантелику закиди, що от,
мовляв, ми виявляємо мовний екстремізм,
порушуємо мовну рівність (...) Але яка
рівність, якщо 350 років наша мова викорінювалася та заборонялась! Тому після тривалої
наруги її належить повносило відродити,
підняти до того рівня, на якому перебувають
національні мови в цивілізованих країнах.
Національні ж меншини, на мовні права яких
жодних посягань, звичайно, не може бути,
сподіваюся, з розумінням мовних проблем
автохтона сприйняли б упровадження
необхідних заходів для таки ефективного

захисту та підтримки української мови. Тим
більше, що ось і в Росії функціонує закон під
назвою «Про захист російської мови».
Гадаю, цей мій дописувач веде мову про
настільки ж високе розуміння того, про що
він пише, яким відзначається, наприклад,
Ірина Молчанова з м. Маріуполя. Народившись у Новосибірській області, та й освіту
здобувши в Новосибірську, вона вийшла
заміж в Україну і пройнялася діяльною
небайдужістю до того принизливого стану, в
якому перебувають українська мова та
культура. Набувши вже немалий досвід
відстоювання прав українців у своєму місті,
вона стверджує: «Коли я ходжу у просвітянських справах і звертаюся до посадових
осіб українською мовою, то через три слова
мені вже майже всі починають відповідати
теж по-українськи. З цього я зрозуміла,
наскільки справа з українською мовою
залежить від наполегливості й непоступливості тих, хто хоче, щоб вона повсюдно
звучала».
Цією констатацією Ірини Молчанової,
особи російського виховання, але міцних
українських переконань, яка дає корисний
урок і для немалої частини тих українців,
котрі, як вона пише, нидіють у келійності, та
замкненості, та скиглінні, та ще, на лихо, й у
сварках між собою, і закінчимо цю розмову,
яка вийшла тільки тому коротшою від інших,
що прикладів відстоювання українцями своїх
мовних прав в офіційних органах маємо, на
жаль, небагато. Що  знову тут діє принцип
якось то воно буде, братове українці?
Запитую так тому, що якби не наша таки
відчутна ... загальмованість у рішучості
ставити на місце українозневажців, під їхніми
ногами і земля горіла б. Відомо бо, що сила та
воля, коли вони спираються на правду,
перемагають.
2007 рік.
(З книги «Захочеш – і будеш»)
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Анатолій Погрібний

Модернізм ЕХ NIHILO?
Привід для написання цієї статті був
майже випадковий: на конференції 2006 р. в
Києво-Могилянській академії, де йшлося про
вплив Г. Ібсена на українську літературу,
автор цих рядків мав виступ, у якому пов’язав
цю тему з тим, що український модернізм XX
ст. виростав з попереднього етапу нашої
літератури, а, скажімо, перекладені в 900-х
роках
п’єси
знаменитого
норвежця
(найбільше доклала тут зусиль родина
Грінченків) цей процес утвердження нового
дискурсу пришвидшували.
Та ось по закінченню виступу повернулася
одна шанована дослідниця, що сиділа
попереду, і сказала: «Ви казали про нерозважливих літературознавців, то я думаю, що це
про мене, адже я вважаю, що з попереднього
періоду модерн не виростав». «То що – він з
космосу з’явився?» – устиг я запитати, але
оскільки вже почав доповідь наступний
промовець, на цьому коротенька суперечка і
скінчилась.
Потім же... потім бажання її продовжувати
не виникло. Адже, як ще раз можна було
переконатись, у репліці тієї дослідниці – ціла
тенденція. Її прикмети – розведення позитивістського (народницького) і модерністського
дискурсів літератури на несполучні між
собою береги, потрактування першого
виключно під знаком мінус, а другого – плюс,
пов’язування усього вартого уваги в нашому
письменстві саме з другим дискурсом, і
навпаки – фактичне зневажання того, що було
перед ним. Снобізму у ставленні до літератури XIX ст. прибічникам згаданого погляду,
що набув у наші дні небезпечного поширення, не позичати, бо ж навіть – диво-дивне
– елементарний закон діалектики про перехід
кількісних змін у якісні вони ігнорують.
Натомість – повсякчасне підштовхування до
висновку, буцімто внутрішньоукраїнських
джерел модернізму не існувало. Усе,
виходить, було за принципом – ех nihilo.
Саме про віддачу літератури XIX ст. у
якісно новий, вищий етап свого розвитку,
визначальна у якому – барва модернізму, і
належить поміркувати.
Відтак – про трюїстичні, але досить часто
ігноровані речі. Як відомо, бурлескно-
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травестійною поемою І. Котляревського нова
українська література, дарма що дослідники
простежують її зв’язок з давньою, усе ж
почала з нуля. Вона постала перед
необхідністю й утвердити народне українське
слово як літературне, і витворити належну
повноту жанрів і стилів, і наростити багатство
тематики, – тобто досягнути усього того, що
характеризує повну (за Д. Чижевським),
розвинену літературу, остаточно вирівняну
саме в добу модернізму – і то внаслідок
колосальної праці творців українського
художнього слова – на інші європейські
літератури. То правда – основну працю з
дорівнювання нашого письменства на європейські взірці виконали самі представники
модерністського дискурсу – це великі
майстри слова М. Коцюбинський, В. Стефаник, О. Кобилянська та ін. Та водночас цей
їхній вирішальний внесок не спростовує того
історично необхідного, підготовчо-уможливлювального, що в найтяжчих суспільних
умовах було здійснене класиками XIX ст.
Вони, нагадаємо, –
-вирвали українське слово з могильного
склепу, що в нього замурував його своїми
відомими указами царат;
-витворили і виховали хай і нечисленного
читача українського слова, без наявності
якого ні народницька, ні модерністська
література неможлива;
-апробували й утвердили жанровостильове розмаїття;
-наростили в літературі, переходячи до все
складніших мистецьких завдань, – і це добре
простежується, скажімо, від 70–80-х рр., коли
у творах багатьох наших письменників
переважав просвітницько-декларативний чи
етнографічно-фольклорний струмінь, – домінанту художнього критерію, що від неї,
зрештою, і відштовхнулися модерністи
початку XX ст.
Тобто – усе це була праця, без якої
утвердження якісно вищого мистецького
етапу в розвитку літератури, визрівання у ній
молодого, дерзновенного вина було б
немислиме. Протистояння це між різними
етапами, яке немало дослідників продовжує
підкручувати у своїх уявленнях до ступеня
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антагоністичності, чи елементарно-природна,
органічна діалектика літературно-мистецького поступу?
Це запитання стосується як загалом
літературного процесу, так і окремих його
представників. Як писав свого часу один з
«антимодерністів» (за логікою дослідників,
про яких мова) Б. Грінченко, «епохи маємо
право судити зі свого погляду, а людей
повинні судити з погляду тієї епохи, за якої ті
люди жили».
Методологічна вага цих слів позасумнівна.
І надто стосовно наших днів, коли ми й не
зчулися, як закономірний та природний
процес переоцінки історичних та естетичних
набутків минувшини нараз почав супроводжуватися
бездумним
їхнім
витоптуванням, приниженням, відкиданням.
Ось і стосовно української літератури. Те,
що її на всякий лад спотворює та шельмує
шовініст, зросійщувач, переверчук, – річ
зрозуміла. Та водночас – як не помітити:
естетичний снобізм, надто в поцінуванні
класичного письменства, має тенденцію
наростання і в частини українських літературознавців. І найперше тих, котрі досліджують український модернізм.
Так, безумовно – є велика потреба
порівнювати його, щоб збагнути своєрідність,
з польським і німецьким, чеським і
хорватським. Хоча, як на нашу думку, те, що
в нас відбувалося на початку XX ст.,
найперше знаменувало собою стадію, коли
нова українська література, після багатьох
десятиріч боротьби за своє утвердження,
нарешті почала входити у своє естетичне
повносилля, коли вона відчула в собі
внутрішні резерви, щоби переважаючою
мірою бути художнім феноменом та
розвиватися у тій широкій гамі стилів і
жанрів, які характеризували європейське
письменство назагал.
Те, що в естетичному плані ми віддаємо
свої симпатії саме цій добі, є і виправдано, й
зрозуміло, адже це і є сприймання, оцінка
епохи «зі свого погляду», тобто з точки зору
конгеніальності літературних шукань поч.
XX ст. (незалежно від того, утвердився у нас
модернізм чи тільки частково сформувався)
нашому сьогоденню. Значно гірше виходить у
нас поціновувати конкретних людей –
літературних діячів, що їх ми раз по раз
вириваємо з контексту епохи, в яку вони
творили. Відтак як часто суд про них (про
Грінченка також) і жорстокий, і несправедли-

вий – саме снобістський.
Ось і стосовно згаданого нами накручування протистояння. У статті «Заклинання
українського модернізму» («Слово і час»,
1996, № 1) відомий гарвардський дослідник
Г. Грабович сутність літературно-мистецької
опозиції, що виявляла себе на початку XX ст.,
позначив так: модернізм-популізм. Що ж,
попри позасумнівно зневажливе, від’ємне
звучання останнього терміна (вжитого замість емоційно нейтрального – народництво),
– можна, певне, й так, якби до розряду
обстоювачів популізму не потрапили... Леся
Українка, І. Франко, В. Стефаник і навіть
М. Коцюбинський імпресіоністської доби
своєї творчості та О. Кобилянська. Саме ці
найбільші авторитети української літератури,
стверджує літературознавець, і виявилися
винними у тому, що своєю позицією стали на
заваді
повновартісному
утвердженню
української модерни. Дослівно: «Винними
були не тільки такі, як Франко і Єфремов, що,
здається, зробили все можливе, аби зайняти
обскурантську й недалекоглядну позицію
(стосовно модернізму. – А. П.), але й дуже
талановиті і під ту пору ще живі письменники
– Коцюбинський і Стефаник, Леся Українка і
О. Кобилянська». Таке ось унаочнення, за
яким – ігнорування і характеру епохи з її
найжорстокішими вимогами, і, сказати б,
особливої місійності нашої літератури
(знаменито-трагічне Франкове: «Клянеш його
(громадянський обов’язок. – А. П.), а слухать
мусиш»), і цілого ряду інших ознак, що
мають стосунок не так до переваг чи
слабкостей нашої літератури, як саме до її
зумовленої багатьма історичними й суспільними обставинами специфіки, своєрідності.
Не рахуватися з цим, звинувачувати в
обскурантизмі й недалекоглядності вже цілу
тогочасну українську літературу (як бо
інакше потрактовувати, коли йдеться про
найбільших її майстрів), – то значить знову й
знову живити бацилу національного самоприменшення і самопоїдання, судити свою
літературу з засад сумнозвісної меншовартісності (мовляв, не така вона, ця література,
як людські, отже, не є вона варта справжньої
поваги)... І мало хто, на жаль, ставить
питання оберненим чином: не з точки зору
недотягування нашої літератури до інших
(гляньте, мовляв: яка то була тоді польська
література! а французька! а німецька!) та
нарікань і журінь, що того й того в ній
бракує, а з точки зору саме своєрідності її
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характеристик, окремі з яких, як-от глибини
художнього освоєння народного життя,
дозволяють вести мову вже про цілковито
протилежне – про внесок цієї літератури у
світове письменство.
Ех, якби то знав І. Франко, котрий гаряче
привітав молоді сили української літератури у
статті «З остатніх десятиліть XIX віку», про
своє
«обскурантське»
наставлення
до
модернізму – він напевне не писав би
нищівної рецензії на молодомузівську збірку
«Привезено зілля з трьох гір на весілля»,
дарма що в художніх якостях вона дійсно
безпорадна. І М. Коцюбинський завдав би
собі більше труду, аби не огудити, а навпаки
–
розпізнати
значну
талановитість
М. Філянського. І навіть С. Єфремов, який у
порівнянні з іншими найенергійніше боронив
консервативні позиції, про ту ж О. Кобилянську писав би не так їдко, як у статті «В
поисках новой красоты», а так, як схарактеризує він її вже в 1927 р. у листі-привітанні
на її адресу.
Прецікавий цей документ, і надто корисно
вчитатися у нього тим, котрі і в наші дні, але
вже на новий лад (на взір: модерністи і їх
супротивники) продовжують потрактовувати
українську літературу як структуру, поділену
на антагоністичні табори. (Що то – пріснопам’ятна
«марксо-ленінська
метода»
озивається, навіть у декого з тих, хто, як-от і
Г. Грабович, ніколи у тій школі не навчався?)
Писав же С. Єфремов у 1927 р. так:
«Дозвольте ж і мені, Вашому давньому
«ворогові – поклонникові», принести Вам у
цей день свій низький поклін і від найщирішого серця зичення – довго ще обдаровувати наше письменство своїми творами. Мені
Ви, Вельмишановна Пані, в тім можете
повірити. Ми ріжно дивимось на світ. Ріжно
пояснюємо його події. Ріжного, може, хочемо
від його, з ріжних пунктів одходимо і
ріжними шляхами йдемо. Але – я знаю –
йдемо ми до однієї кінцевої мети, працюємо
на одного господаря – на тую непідкупну
правду життя (...) Мене завжди у Ваших
творах підкупала ота щирість ясна, прозора
безпосередність, можу сказати навіть –
протестантська мужність, з якою Ви свої
думки виносили на громаду, не дбаючи про
те, як вона їх сприймає. Великий художній
талант Ольги Кобилянської завжди був для
мене поза сумнівами, і на його я дивився як
на безперечний для нашої культури здобуток.
Виткані делікатною жіночою рукою, «доро-
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гою серця» перепущені Ваші тонкі образи не
були чужі й моєму серцю, і я завжди був
пильним читачем кожного Вашого нового
твору, дошукуючись Вашої художньої
індивідуальності. І я жалую лиш одного – що
в бойовій атмосфері наших днів мені
доводилося торкатись тільки побіжно й з
одного боку Вашої творчості; і щасливий
буду, якщо доля позволить мені сказати усе,
на що Ваші твори надихнути можуть.
Не погребуйте ж, Вельмишановна Пані,
прийняти від причепливого, але не злостивого критика щире поздоровлення і бажання
довгого віку, сили й невтомної енергії на всім
нам потрібну і високо цінену працю Вашу»
(Єфремов С., Щоденники. 1923-1929. – К.,
1997. – С. 549–550). Виділені нами висловлювання – доброзичливо-жартівливе «вороговіпоклонникові» та «йдемо ми до однієї кінцевої
мети» – то є ключові концетри цього
документа, на яких хотілося б закцентувати.
Напрошується запитання: то що ж
насправді
характеризувало
український
літературний процес перших десятиріч XX ст.
– непримиренність літературно-суспільних
опозицій чи дещо значно простіше й
елементарніше – розподіл праці, розподіл
обов’язків, що їх відчували водночас перед
літературою і перед суспільством наші
письменники?
Так, на початку XX ст. українська література достатньо ввійшла у силу, аби бодай
частинно спрямувати свою енергію у
напрямкові поклоніння культові «чистої
Краси», у пізнання засобами слова «хоч
клаптика ясного, блакитного неба, що від
віків манить нас своєю красою і таємничістю» (М. Вороний), у переконаність (рефразовую В. Пачовського), що не в кожну штуку
варто пхати ідеї. Для набуття літературою
мистецької витонченості, відграненості, для
увиразнення того, що в нормально влаштованому суспільстві найбільшою місією
літератури є вона сама – література, ця
позиція була й лишається сьогодні і
потрібною, і перспективною.
Та водночас відомо, що шляхом модернізму вся наша література початку XX ст. не
пішла. Чому?
Не спрощуймо відповіді на це запитання і
не поспішаймо звинувачувати у не то
небажанні, а і невмінні писати модерно, у
невиправності традиціоналістських переконань таких представників літератури, як,
скажімо, і згаданий Б. Грінченко. То правда –
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«батько українського модернізму» М. Вороний мав рацію, зауважуючи, що такі твори,
як-от учнівський (!) вірш Грінченка «До
праці!» («Праця єдина з неволі нас вирве»),
насправді до праці його «не зогрівають» –
навпаки, як видавалося йому, вслухаючись у
подібні рядки, він чув не поезію, а те, як
нібито «капусту шаткують». Різко, зрозуміло,
та зауважмо: М. Вороний був свідомий того,
що кожній добі – своє (згаданий вірш вперше
з’явився друком у 1881-му р.)
А якою мірою розумів це на поч. XX ст.
сам Грінченко, позаісторично, саме снобістськи потрактовуване просвітянство якого
деякими дослідниками модернізму дістає
сьогодні у них в ліпшім разі поблажливу
оцінку? Відповіддю може бути бодай його
поезія 90-х років «В блакиті»: «В блакиті, //У
сяйво повиті, //Горять недосяжнії зорі //В
безкрайому вічності морі. // Щоночі //До зір
мої очі //Тим сяйвом прикуті неначе – //За їми
душа моя плаче»...
Ці усічені строфи, що під ними міг би
підписатися, ми переконані, найвитонченіший прихильник модерністського слова, –
чи не є вони також реальним внеском у
потребу
художнього
осягнення
отого
«містичного неба», що до нього так запально
кликав М. Вороний?
Вже з цього бачимо, що говорити про
буцімто невиправний традиціоналізм Грінченка, не беручи до уваги його останнього
слова як письменника і критика, не
доводиться. У той же час беззастережним
прибічником модерністського «рушення» в
літературі як фронтального, усеохопного
процесу Грінченко, звичайно, не став. Можна
бути впевненим, що тут він був солідарний з
І. Франком, який охолоджував модерністський запал того ж М. Вороного такими,
наприклад, словами: «Ах, друже мій, не та
година». Або: «Поет сучасний – він тим
сучасний, що нещасний». Суголосне переконання стосовно громадянської повинності та
совістливості митця мав і Грінченко. Не
заперечуючи «зерна правди» в писаннях
«символістів-декадентів», він у листі до
X. Алчевської (1903) воднораз підкреслював:
«Думаю, що нам, українцям, у яких народ
блукає в такій страшній темряві, у яких
інтелігенція деморалізована й несвідома, у
яких така страшенна сила роботи і так мало
робітників, то кожна й найдрібніша сила стає
дорогою, шо у нас писати твори, зрозумілі й
годяші невеличкій купці людей зі смаком, про

який можна всяко думати, – се панська
забавка (...)». (підкреслення Б. Грінченка;
лист – у його архіві в бібліотеці НАНу
ім. В. Вернадського, ф. III, од. зб. 40643).
Можна тут, одначе, сперечатися з
письменником. «Панська забавка» – щойно
наведена поезія «В блакиті» самого ж
Грінченка? «Панська забавка» – його підбадьорливі слова, звернені у 90-х роках до
літературної молоді, перейнятої симпатіями
до модернізму: «У вічному життєвому
поступі перевагу завсігди має молоде і
свіже», «сміло ж у світ»? І що насправді
промовляє у цих рядках листа –
упередженість щодо новацій чи привернення
уваги до найтрагічнішого: історичної загнаності українства, якому, мобілізувавши
все і вся, добру годину, зокрема для
незаангажованої творчості, судиться ще
виборювати?
Відтак позиція того ж Грінченка – то не
позиція ворожості до процесів оновлення
літератури на початку XX ст. (Див. численні
докази у наших працях про цього письменника, який навпаки – свіже та якісно нове
слово в літературі енергійно підтримував). Ні,
мотивацією Грінченка тут було дещо інше –
мова про його свідому визначеність у вже
згаданому розподілі праці, що її мусила
виконувати українська література.
Так, на початку XX ст. вона вже настільки
увійшла в силу, що могла дозволити собі
частинно піти на поклик модернізму. Інша ж
її частина мусила тягнути воза мало
поетичного: продовжувати формувати споживача не то художнього, а бодай букварного
українського слова, творити «з мужиків
народ» (Франко), націю (стосовно цього
іншої, конкурентнішої сили, понад літературу, власне, не було), естетично освічувати
тих, хто, зрештою, піднявся б і до засвоєння
«панських забавок». Чи так вже і багато
протистояння в цьому протистоянні, яке в
ряді моментів продовжує характеризувати
український літературний процес вже і нині?
Розвиток бо відбувався в настільки органічноєдиному руслі, що про опозиційність, а тим
більше антагоністичність наших письменників можна говорити хіба що з величезною
долею натяжки. Як слушно зауважує
М. Коцюбинська, «якщо обмежитися чорнобілим
інструментарієм,
якщо
плекати
полярність як оцінну категорію («народництво» – погано, модернізм – добре),
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ризикуємо втратити щось дуже суттєве в
характеристиках нашої культури» (Коцюбинська М. Книга споминів. – К., 2006. – С.269).
Зрештою, доказів, що модернізм з’явився в
українській літературі не а ргіогі революційним чином, а в спосіб, що поєднував у собі
прикмети і революційності, й еволюційності,
тобто у спосіб влиття нового вина в старі
міхи, маємо у біографіях наших письменників
безліч. Витонченим, світової значимості
майстром імпресіоністського стилю став,
скажімо, у 900-х рр. М. Коцюбинський,
котрий буквально приголомшує блискучим
фейєрверком найвишуканіших образів. Але
то риторичне запитання – хіба не виростав
цей його мистецький артистизм з того
традиційного письма, що характеризувало
його у 90-х рр.?
Або й досвід І. Франка, котрий, ентузіястично привітавши літературну молодь,
все ж залишився переважно на згаданій
позиції «ах, друже мій, не та година».
«Не та година»... Але запримітьмо, що
саме І. Франко і написав твори, які ще в
XIX ст. стали провісниками модерністського
дискурсу в українській літературі наступного
століття. І мова тут не лише про всуціль
нетрадиційне «Зів’яле листя» (1896) – ліричну драму, в якій В. Щурат запримітив «об’яви
декандетизму» (як знаємо, цього компліменту
автор не сприйняв). Мова про передхоп-лення
ним у власній творчості цілого ряду
тенденцій не тільки української, а й світової
літератури. Пригадаймо його настанову на те,
щоб, бувши «мініатюристом і мікроскопістом», як він себе кваліфікував, уміти
«знаходити цілий світ у краплі води», його
відданість психологічному аналізу; новації,
пов’язані у його творчості, передовсім
прозовій, з відображенням «потоку свідомості» та активним використанням внутрішнього монологу – прикметами, що вийдуть на
авансцену модерного письма вже у XX ст.,
зокрема у творчості таких майстрів, як
Джойс, Фолкнер, Кафка.
А хіба не передхоплював модернізм у

поезії «перший український парнасівець»
Я. Щоголів? Хіба не піднімалися саме з
традиції до модерністського письма, скажімо,
й А. Кримський, О. Олесь, В. Винниченко та
ін.?
Трюїстичні, доводиться повторити, усе це
речі, і то лише прикро, що потреба про них
нагадати, на жаль, з’являється.
Надто ж прикро, що в концепції автора
статті «Заклинання українського модернізму»
у явній неласці перебуває не тільки
«популізм» XIX ст., а, власне, й самий
український модернізм – як, мовляв,
«слабкий», у потрактуванні деяких його
однодумців – «недокрівний». Але вся річ у
тому, в яких саме іменах уявляти український
модернізм. Г. Грабович «натискує» тут на
творчість молодомузівців, хоч називає тільки
одного з них – П. Карманського. Дійсно, якби
наш модернізм зводився лише до подібних
імен, підстави потрактовувати його як
«заложника
ідеології»
(таке
основне
звинувачення Грабовича) були б. Та, як
знаємо, вершинні імена в українському
модернізмі усе ж інші – вже згадані М.
Коцюбинський, В. Стефаник, Леся Українка,
О. Кобилянська), а далі – ціла плеяда
українських письменників 10–20-х рр., а
особливо П. Тичина, рання творчість якого
стала не тільки вершиною модернізму в
українській поезії, а й однією з вершин загальноєвропейської модерної літератури.
Чому б, запитується, згадавши цього
поета, й не зробити цього роду акцент? Чому
б не звільнити названих найбільших класиків
початку XX ст. від підозр, нібито це вони і
несуть провину за «ослаблення» модернізму,
у той час, як вони – навпаки – своєю високоталановитою творчістю якраз надавали
йому силу? Чи випадковість це? Ми так не
думаємо. Просто – це концепція, у якій
повнота розважливості та й справедливості у
ставленні до української літератури відсутні.
Шкода.
2006 рік.
(З книги «Літературні явища та з’яви»)

44

ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА, 2012 / № 1

Анатолій Погрібний

Ідеаліст  псевдо і сутність
Важко знайти яскравіше увиразнення
належності письменників до різних літературних епох, як те, що відбилося у стосунках
Олександра Олеся та його сина Олега, котрий
увійшов у літературу як Олег Ольжич. У
родинному плані – це стосунки найрідніших
людей.«... Мені хотілося б схилитись коло
Твого ліжка і притиснути Твою руку до моєї
щоки», – писав Ольжич батькові, майже всі
твори якого знав напам’ять, у 1943 р. А
О. Олесь, котрий якось звинуватив сина у ...
«безволісті» (тоді йому було 19 р.) та в тому,
що той недостатньо дбає про свою освіту,
дізнавшись про замордування фашистами
Ольжича в концтаборі Заксенгаузен (сталося
це 9 червня 1944 р.) просто помер.
І водночас Олесь і Ольжич – з конфліктно
наставлених одна до одної епох. Перший,
дарма що барви його поезії не варто збіднювати, все ж у визначальному, провідному був
зворушливим та ніжним ліриком. Другий ...
другий як поет навіть і почасти бути схожим
на Олеся не хотів. Не без бажання дошкулити
якось сказав, що батько – поет для «гімназисток і телефоністок». Траплялися навіть
випадки, коли, живучи в одному мешканні,
батько й син контактували один з одним з
поміччю записок...
Уся річ в тому, що, на переконання
Ольжича, доба лірично-щемливої поезії
(напевне на взір «Чари ночі») вже відійшла в
минуле, і час вимагав якісно Іншого слова –
мужнього, спружиненого, суворого.
Так, як знаємо, вважав не один Ольжич, а,
власне, вся група славнозвісної «празької
школи» – «вісниківці». Досить згадати
старшого за нього Є. Маланюка, колишнього
воїна УНР, який поставив собі завданням,
щоб його стилос у нових, не військових
умовах здійснював ту ж роль, що раніше
бойовий стилет. Одне і те ж завдання –
виборювати національну волю, витворювати
у цій боротьбі дужу, свідому своєї мети
націю, тільки форми зброї – інші.
Він же, Є. Маланюк, мучився від усвідомлення того, що його рідній, улюбленій
«степовій Елладі» – Україні не бракує
зворушливої жіночності (однією лише
кількістю пісень який інший народ може з

нею дорівнятися!), але дуже не вистачає
вольового, сильного начала – чоловічого,
тобто здатності постояти за свою честь і
гідність, дати нападникові та утисникові
здачі. Тому й сповнені високовольтові вірші
цього поета пристрасним бажанням, щоб українці увібрали в себе «варязьку кров» та
«римську міць» – додали до своїх якостей
войовничого начала.
Ці переконання повністю імпонували й
Ольжичу. Як і інші «вісниківці», найзвитяжнішу сторінку української історії він
вбачав не в козаччині (усього бо там було), а
в часах давньокиївських. Від імені князя тієї
епохи, який прибив свій щит на воротах
Царгороду, він і утворив своє літературне
ім’я.
Відтак Ольжич – один з творців т. зв.
«суворої естетики», до того ж, порівняно з
іншими «пражанами», він найсконцентрованіший, найпослідовніший у культивуванні
цієї якості. Промовисті вже назви його
поетичних циклів – «Кремінь», «Камінь»,
«Бронза», «Залізо». Бажанням влити в
українську поезію струмінь твердого, пружного, мускулистого, саме чоловічого слова
обумовлений і стиль поета: нехтування
позверхньою евфонічністю, надання строфам
дисонансно-дзвінкого звучання у спосіб
натискання на приголосні, що часто
утворюють алітерації. Подібний стиль
вимагав від поета глибокої культури письма,
якісно нового, відмінного од традиційного,
що і продемонстровано Ольжичем з переконливою силою. Він самодостатньо великий
поет, а не лише у пов’язанні зі своїм
життєвим подвигом.
Ось ілюстрації Ольжичевої «суворої
естетики»:
Нащо слова? Ми діло несемо.
Ніщо мистецтво і мана теорій,
Бо ж нам дано знайти життя само
В красі неповторимій і суворій.
Або:
Для тих, що, нікчемні і кволі.
Заквилять про зламаний цвіт. —
Неугнутість нашої волі
І нашої віри граніт (...)
Нікому ніколи не стерти.

45

ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА, 2012 / № 1

Що – сріблом ясної сурми:
Шкодуємо тільки, що вмерти
Удруге не зможемо ми!
Або:
Захочеш – і будеш. В людині, затям,
Лежить невідгадана сила,
Зрослась небезпека з відважним життям,
Як з тілом смертельника крила.
Або:
Державу не твориться в будучині,
Державу будується нині.
Це люди – на сталь перекуті в огні,
Це люди – як брили камінні.
«Як брили камінні» – це Ольжич про себе
та про членів Організації Українських
Націоналістів, до якої належав з часу її
створення у 1929 р. Згодом він стане керівником її ідеологічної – Культурної префектури, буде заступником голови ОУН, а часом і
виконуватиме його обов’язки.
Доречно тут згадати, що археологічна
наука і в наші дні добре знає праці одного з
учених археологів О. Кандиби, як-от про
енеолітичну мальовану кераміку Галичини.
Ще ширше він був відомий за життя: як
науковця його запрошували для читання
лекцій до Югославії, Італії, до Гарварду.
Та, як писав він батькові у травні 1931 р.,
судилося його археологічній музі бути
«найменш улюбленою» ним. Не те що улюблена, а й «справжня пристрасна любов» для
нього – це поезія («тут я вірю, що докажу
щось»), але та, як прорахував він, єдина
сфера, яка, «я переконаний, зробить і може
зробити щось для України» – це політика, а
саме – діяльність в ОУН.
Відтак вийшло друком дві поетичні
книжки Ольжича – «Рінь» (1935) та «Вежі»
(1940), третя – «Піддзамче» (1946) – з’явилася
друком вже посмертно. Всю решту Ольжича
забрала висока політика та ще писемна й усна
публіцистика, у якій він доводив фатальну
небезпеку Духу Руїни – міжусобиць, що
простежується «в психологічному укладі
нашого народу від княжої доби, почерез
гетьманщину й визвольні змагання 1917–1920
рр. аж по сьогоднішній день» («Дух Руїни»),
привертав увагу до того, що «нація, що
залишається у своїх межах, не тужить за

духовою і державною експансією, не знає
імперіяльної тенденції, – нація нежива»
(«Українська
історична
свідомість»),
стверджував, що «величина і велич української проблеми стає щораз більше актуальною
перед цілим світом» («Український міт»).
Деякі з цих думок Ольжича набули в наші дні
додаткової слушності.
Та основну енергію цього діяча забирала
інтенсивна практична робота. В узгодженості
з одним зі своїх псевдо він, справді, ідеаліст –
в тому розумінні, що в ім’я високого ідеалу –
постання незалежної Української держави –
був ладен на все. Як заступник голови ОУН
А. Мельника він безпосередньо організовує
героїчну оборону т. зв. Карпатської України
(1938–1939); після нападу Гітлера на СССР
створює у Києві Українську Національну
Раду, яка за слушної нагоди (взаємного знесилення двох хижаків – сталінізму й гітлеризму,
на що він розраховував) могла б виконувати
функції українського парламенту, в умовах
зламу ходу війни на користь більшовизму
виношує і намагається здійснювати майже
фантастичний план відкриття союзниками не
десь, а саме в Україні т. зв. другого фронту –
як вважав він, це могло б сприяти проголошенню незалежної Української держави та
її утвердженню під протекторатом союзників;
ті ж американці, упевнений був Ольжич,
побудуть в Україні і її полишать, зате
російський імперіялізм розчавить надії
українців на державну волю назавжди.
Як вважають дослідники, намаганням
вибити в Ольжича інформацію на згадану
тему і пояснюються моторошливі його
катування фашистами в концтаборі, хоч
таємницю цього (нікого так, справді, не
мучили, як його, дарма що в Заксенгаузені
було немало й інших українських діячів)
можуть розкрити лише німецькі та
американські спецархіви. Втім, може, і
російські, оскільки існує версія, згідно з якою
основний кат, який замучив Ольжича, міг
одночасно працювати на НКВД.
Ольжич – одна з високоталановитих
постатей української літератури, як і одна з
найгероїчніших
пісень
української
національної волі.
2007 рік
(З книги «Літературні явища та з’яви»)
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Анатолій Погрібний

Життя із семи літер
Мова піде про поета, про чиї дивом
збережені чотири рукописні зшитки віршів,
створених у 1941–1944 рр., стало відомо лише
наприкінці 80-х рр. минулого століття. Перша
ж і єдина до цього часу книжка його творів,
яка, крім поезій, включає й уцілілі зразки
публіцистики, епістолярію та спомини про
поета, вийшла у 1994 р.
Що ж то за доля була в нього – Мирослава
Кушніра (народився 30.03.1922 р. в с. Божиків побіля Бережан на Тернопільщині), і чому
так довго, вже у своєму фізичному небутті,
він ішов до читача?
Усе пояснюється тим, що й ім’я поета, і
його доробок тривалий час були законспіровані. Ще б! – належав він до героїчної
ОУН-УПА (підпільне псевдо – Лунь) і загинув саме героїчним чином: вистежений у
криївці (вважають у с. Дібча поблизу
Ярослава, нині територія Польщі), поет-воїн,
щоб не датися енкаведистам живим, підірвав
себе гранатою (орієнтовно у листопаді –
грудні 1944 р.). Мотив саме такого, звитяжницького фіналу його юного життя,
основними віхами якого було навчання у
Бережанській гімназії (закінчив у 1940 р.) та
Львівській політехніці (встиг відбути перший
курс), звучить й у ряді віршів поета.
Відсвіти звитяжного життєвого чину
М. Кушніра, звичайно ж, не можуть не
спадати на його поезію. А все ж тому й
запраглося нам написати цю коротку розвідку, що його вірші мають виразне
самодостатнє значення – позначені вони
безсумнівним талантом, засвідчують інтенсивність і плідність творчого пошуку,
стрімкість зростання.
І найперше, що привертає увагу, це те, що,
видобуваючи свої слова «з книги бою»,
творячи поезію чину, він був близьким цим
до засад суворої естетики вісниківців,
найбільше  О. Ольжича. Суголосний цій
частині доробку поета, котрий волів іти по
життю з відкритим забралом, його реферат
«Де шукати наших історичних традицій», де
він з донцовською гостротою вислову
протиставив два типи (два світи) в історичному розвиткові української суспільності, –
княжо-козацький тип людини-лицаря і тип
драгоманівського поступовця-культурника.

Водночас тематично І стилево вірші
М. Кушніра не затиснуті в ригористичні
рямці. Пильно студіюючи творчий досвід
Є. Маланюката М. Рильського, Є. Плужника і
Б.-І. Антонича, О. Влизька й А. Малишка,
поет усе більше проймався розумінням
самодостатньої цінності літературного слова,
його не лише суспільно-етичної, а й
найперше естетичної ваги. Тому переважає у
його доробкові все ж не підпільницькоповстанське звучання – багато уваги надає він
осмисленню екзистенційних мотивів, приваб і
переживань кохання, покликів таких одвічних
антагоністів, як любов і зненависть, таємниць
літературного ремесла:
Я розбив свою чарку об стіл –
розіллялось барвисте вино.
Хтось до мене з світів прилетів,
стуконув у вікно.
Гей, виходь, вибирайся на герць –
увостаннє всміхається сталь.
Не умів ти шукати сердець –
то свого пошукай!
Намантачив я рінню стилет,
перший раз і останній гострив.
Зрозумійте: зродився поет
і поему скінчив.
Розуміння принципової ваги «творчості
законів» (М. Вороний) обумовило й з’яву зпід пера М. Кушніра низки граціознограйливих віршів на взір:
Як ви були, панно Нада,
все було до ладу:
були сміхи,
були втіхи
у моєму саду
А як вас не стало, Нада,
зникла і розрада:
тільки тиша
смутком дише
у моєму саду.
Витримувану у своїй творчості гармонійність поєднання національно-патріотичної
ноти та ноти повноти буття, відтак і повноти
поетичних регістрів, зафіксовано М. Кушнірем й у такій поетичній мініатюрі:
Підходить мій двадцятий квітень,
підійде і полине
моє життя із семи літер –
Вкраїна.
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Підходить мій двадцятий квітень,
весно моя порання!
Моє життя із семи літер –
кохання.
І. Калинець, називаючи М. Кушніра

поетом з Божої ласки, слушно зараховує його
до грона таких рано згаслих талановитих
українських поетів, як О. Козловський,
В. Лумак, В. Кобилянський, Л. Кисельов...
1995 рік
(З книги «Літературні явища та з’яви»)

ПОГРІБНИЙ АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ
(біографічна довідка)
Погрібний Анатолій Григорович, доктор
філологічних наук, професор кафедри історії
літератури і журналістики Інституту журналістики Київського національного університету ім. Т. Шевченка (з 1983 р.); провідний
науковий співробітник Науково-дослідного
інституту
українознавства
Міністерства
освіти і науки України (з 1994 р.); професор,
декан факультету україністики Українського
Вільного Університету (Мюнхен, ФРН).
Народився 3 січня 1942 р. в с. Мочалище
Бобровицького району Чернігівської області.
Українець. Батько Григорій Федотович
(1914–1941 рр.) колгоспник, загинув на
фронті; мати Софія Петрівна (1914–2002 рр.)
учителька; дружина Ганна Григорівна
(1947 р.) викладач української мови; дочка
Богдана (1970 р.), сини Віталій (1977 р.) і
Валентин (1980 р.).
Працював апаратником на заводі хімічних
реактивів у м. Шостцї Сумської області, у
1962–1964 рр. був учителем середньої школи
в с. Пісках Бобровицького району, паралельно навчався на філологічному факультеті
Київського університету ім. Т. Шевченка
(закінчив у 1966 р.). По тому – заочна
аспірантура, праця в газетах «Друг читача» та
«Літературна Україна».
У 1970 р. захистив кандидатську дисертацію «Ідейно-естетичні позиції Бориса
Грінченка в літературно-критичній боротьбі
кінця XIX  початку XX ст.» у 1981 р. 
докторську дисертацію «Проблема художнього конфлікту в теорії і практиці сучасної
прози». 3 1970 р. працює в Київському
Національному університеті ім. Т. Шевченка
(старший викладач  доцент  професор), у
1992–1994 рр. був першим заступником
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Міністра освіти України. З 1994 р. працює в
Науково-дослідному
інституті
українознавства Міністерства освіти і науки України
(завідувач відділу української літератури,
провідний науковий співробітник).
1990–1995 рр.  депутат Київської міської
ради народних депутатів. З 1994 р.  заступник Голови Національної спілки письменників України. З 1989 р.  член правління
Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка. З 1995 р.  Голова
Всеукраїнського Педагогічного Товариства
ім. Григорія Ващенка.
Член Спілки письменників України (з
1984 р).
Голова
Київської
організації
Національної Спілки письменників України.
Входив до ініціативних груп, що заснували
Товариство української мови ім. Т. Шевченка
(«Просвіта»), Народний Рух України, Конґрес
Української Інтелігенції. Член Ради з питань
мовної політики при Президентові України
(07.1998–11.2001 рр.), Української Всесвітньої Координаційної Ради. Президент Міжнародної Педагогічної Фундації ім. Григорія
Ващенка. Академік Академії наук Вищої
школи України та Вільної Української
Академії наук (Нью-Йорк). Дійсний член
Наукового товариства ім. Т. Шевченка, професор Українського Вільного Університету
(Мюнхен) та Міжнародного інституту
лінгвістики і права.
Заслужений працівник вищої школи
України (1985 р.). Орден «За заслуги» III ст.
(1998 р.). Державний службовець 1-го рангу
(з 1994 р.). Лавреат премії ім. О. Білецького в
галузі літературної критики (1996 р.), премій
ім. І. Огієнка (1998 р.), ім. І. Багряного
(2002 р.), Міжнародного Фонду ім. Т. Шев-
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ченка (2003 р.), ім. Б. Грінченка (2004 р.),
ім. Д. Нитченка (2004 р.) У 2006 р.
удостоєний Національної премії України
імені Тараса Шевченка. Визнаний «Людиною
світу» за 2000 р. (Кембридж, Англія). У
1998 р. А. Г. Погрібного названо «Людиною
року» і в США.
Автор понад 1000 статей та близько 30
монографій. Найвідоміші з них: «Осягнення
сутності» (1984 р.), «Яків Щоголев» (1986 р.),
«Борис Грінченко» (1988 р.), «Олесь Гончар»
(1987 р.), «Борис Грінченко у літературному
русі кінця XIX  початку XX ст.» (1991 р.),
«Криниці, яким не зміліти» (1994 р.), «Якби
ми вчились так, як треба» (1999 р.), «Розмови
про наболіле» (2000 р.), «Класики не зовсім за
підручником» (2000 р.), «По зачарованому
колу століть» (2001 р.), «Світовий мовний
досвід та українські реалії» (2002 р.), «Раз ми
є, то де» (2003 р.), «Поклик дужого чину»
(2004 р.), «Захочеш  і будеш» (2007 р.),
«Літературні явища і з’яви» (2007 р.).
Від 1997 р.  незмінний автор щотижневої
радіопрограми «Якби ми вчились так, як
треба».
Помер 10 жовтня 2007 року. Похований на
Байковому цвинтарі в Києві.
5 квітня 2008 р. за участю представників
політичних партій, освітніх та культурних
організацій поблизу Аскольдової могили в
Києві було висаджено Дерево пам’яті
«народного професора» Анатолія Погрібного
 поруч із деревами пам’яті чорнобильцям,
В’ячеслава Чорновола та Слави Стецько.
ОСНОВНІ КНИЖКОВІ ВИДАННЯ
професора Погрібного Анатолія Григоровича
1. Історія української літератури другої
половини XIX століття.  К.:
Видавництво Київського університету,
1979 (у співавторстві).
2. Художній конфлікт і розвиток сучасної
прози (Монографія)  К.: «Вища школа»,
1981. 11 арк.
3. Осягнення сутності. Літературнокритичний нарис.  К.: «Радянський
письменник», 1985.  12 арк.
4. Яків Щоголев. Життя і творчість.  К.:
«Дніпро», 1986.  6 арк.
5. Українська література XIX століття.  К.:
«Либідь», 1986 (у співавторстві).
6. Олесь Гончар. Нарис творчості.  К.:
«Дніпро», 1987.  10 арк.
7. Відповідальна перед епохою. Соціально-

дослідницький пафос сучасної літератури.
 К.: «Знання», 1987.  З арк.
8. Відповідальний перед епохою. – К.:
«Радянська Україна», 1987.  47 стор.
9. Борис Грінченко. Життя і творчість.  К.:
«Дніпро», 1988.  12 арк.
10. Борис Грінченко в літературному русі
кінця XIX  початку XX ст. Питання
ідейно-естетичної еволюції. – К.:
«Либідь», 1990. – 11,5 арк.
11. Криниці, яким не зміліти. Полеміка.
Літературні огляди. Діалоги.  К.:
«Український письменник», 1994.  18
арк.
12. «Україна навпаки». – Детройт:
«Українські вісті», 1995.  67 стор.
13. «Україна навпаки»: Літературнопубліцистичне видання. – Детройт, 1996.
 3 арк.
14. Концептуальні засади реформування
освіти в сучасній Україні (у
співавторстві).  К.: «Школяр», 1997.  8
арк.
15. Якби ми вчились так, як треба.  К.:
«Школяр», 1998.  18 арк.
16. Якби ми вчились так, як треба. Розмови
про наболіле.  К.: Видавництво ім.
О. Теліги, 1998 (друге видання).
17. Якби ми вчились так, як треба. Розмови
про наболіле.  К.: «Просвіта», 1999
(третє видання).
18. Класики не зовсім за підручником.  К.:
«Школяр», 2000.  136 стор.
19. Розмови про наболіле, або Якби ми
вчились так, як треба.  К.: «Просвіта»,
2000.  20 арк.
20. Українська література. Навчальна
програма.  К, 2000.  1,5 арк.
21. По зачарованому колу століть, або Нові
розмови про наболіле.  К.: «Просвіта»,
2001.  324 стор.
21. Державна мова? Офіційна мова?  Київ:
Українська Видавнича Спілка, 2002.  4,5
арк.
22. Про паспортну науку та піар-спектакль
«перепис населення».  К.: Українська
Видавнича Спілка, 2002.  2 арк.
23. Світовий мовний досвід та українські
реалії.  К.: «Медобори», 2002.  4 арк.
24. Світовий мовний досвід та українські
реалії.  К.: Інститут відкритої політики,
2003.  4,5 арк. (друге змінене та
доповнене видання).
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25. Раз ми є, то де?  К.: «Український
письменник», 2003.  18 арк.
26. Видатний націонал-педагог Григорій
Ващенко.  К.: «Аспект-Поліграф», 2003.
 64 стор.
27. Поклик дужого чину.  К.: «Просвіта»,
2004. – 31 арк.
28. Дещо про національні пріоритети і
стратегію націєвбивства. – К.:
Видавництво Конгресу українських
націоналістів, 2006.  76 стор.
29. Жива душа Донбасівського краю.  К.:
«Дніпро», 2006.  96 стор.
30. Я говорю українською.  К.: «Знання»,

31.
32.

33.
34.

2006.  164 стор.
Найперше з Києва питати (про мовну
ситуацію в столиці).  К.: Інститут
журналістики, 2006.  64 стор.
Умію, та не хочу, або Про фальш
мовного етикету.  Ніжин: «АспектПоліграф», 2006.  172 стор.
«Захочеш  і будеш».  К.: «Просвіта»,
2007.  483 стор.
«Літературні явища і з’яви».  «АспектПоліграф», 2007.  628 стор.

До 200-річчя із дня народження Григорія Шашкевича
Ананій Юрків

Український подвижник Григорій Шашкевич
У 46-му томі творів Івана Франка (1856–
1916) надруковано статтю «До історії нашого
відродження», у якій згадується вихованець
Львівської духовної семінарії Григорій Шашкевич. Упорядники подали вимушений
коментар до особи: «український громадськополітичний діяч ліберально-буржуазного
напряму» (1985). Якщо тодішня критика
навішувала комусь ярлик «буржуазний», то
вдумливі читачі розуміли це по-своєму –
«національно свідомий українець». Про таких
хотілося б знати більше. Понад 20 років
вишукував я у бібліотеках та архівах
матеріали про «діяча», нарешті з’ясувалося,
що народився у моєму рідному селі на
Тернопільщині…
Григорій Шашкевич народився 5 лютого
1809 р. у с. Сосулівка Чортківського повіту.
Тоді наша українська державність була закута
у міцні окупаційні кайдани аж двох
імперіалістичних держав – Росії та Австрії.
Свого батька, сільського дяка, хлопчик на
цьому світі не застав: той помер за два місяці
до
народження
сина.
Напівсиротою
заопікувався стрийко (батьків брат) Роман,
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греко-католицький священик із с. Устечко.
Гриць навчався у Бучацькій народній школі
та гімназії. Продовжив здобувати фахову
освіту у Львівській духовній семінарії.
У «Хроніці» семінарії записано: «Перед
1830. р. не було в українській-семінарії
нотно-хорального співу... Спів нотно-хоральний почав запроваджувати вихованець
Григорій Шашкевич... Він розумівся на нотах
і мав дуже гарний голос. Директор
польського театру Камінський підмовляв
його вступити до театру, але той почав
навчати своїх товаришів-семінаристів нотної
грамоти, чим заклав основи для нотнохорального співу в семінарії, який згодом
гарно розвинувся».
Це був своєрідний подвиг українського
юнака-семінариста, бо до того часу на
урочистостях для українців співали німці, які
не знали української мови. Слід зазначити,
що в семінарії у свій час навчалися: родич
Григорія – Маркіян Шашкевич (1811–1843),
співавтор «Русалки Дністрової», а також
майбутній композитор Михайло Вербицький
(1815–1870), який створив музику до вірша
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Павла Чубинського (1839–1884) «Ще не
вмерла Україна» (з 1 січня 1992 р. – Державний Гімн України).
У 24 роки Г. Шашкевич обійняв грекокатолицьку парафію в с. Чернелиця Городенківського деканату, де був переслідуваний
польськими шовіністами за українськість.
Хотіли переманити молодого священика на
свою сторону. За відмову погрожували
вбивством. Консисторія перевела отця на
парафію в с. Угринів поблизу Станіславова
(тепер – Івано-Франківськ).
30 травня 1848 р. з ініціативи
Г. Шашкевича у Станіславові відбувся
великий український фестин з нагоди іменин
австрійського монарха Фердинанда І-го та
його Конституції, опублікованої 25 квітня.
Тисячі віруючих із навколишніх сіл і містечок
Прикарпаття разом зі своїми парохами (понад
80 осіб) прийшли до міського храму на
Службу Божу. Урочисте «казання» виголосив
отець Шашкевич. Говорив про 500-літнє
поневолення
західноукраїнського
краю
чужинцями (від середини XIV ст. – польське
ярмо, а від кінця XVIII ст. – австрійське – А.
Ю.). Розповів про чоловіка, який довго
перебував у глухій темниці, «тяжкими
кайданами скований». Вийшовши на волю,
в’язень крізь сльози радості промовив: «Я є
вільний!» Слухачі також плакали від
несподіваної радості, а «славний бесідник
продовжував: «Та коли на місці одного
звільненого чоловіка появиться весь народ,
тоді він одностайним голосом сповістить усім
народам земної кулі: «Я є вільний! Я є народ!
Ось тим-то народом, од віковічного сну
Божим перстом розбудженим, є ми, любі
браття, ми, народ український у Галичині!».
На закінчення прозвучали слова, співзвучні з бурхливими подіями весни народів
1848 р.: «Най бризне кров густою росою, аби
скропити й зцілити квітку щастя, що
розвивається на українській ниві, якщо такого
милосердного відкупу вимагає одвічна доля».
«Бесіда» греко-католицького священика,
голови
Станіславської
окружної
ради
сколихнула західноукраїнський край, її зміст

люди передавали з уст в уста, від серця до
серця. Перша українська газета в Галичині
«Зоря Галицька» опублікувала її повний
текст, а Ставропігійський інститут у Львові
видав окремою відбиткою.
14 червня 1848 р. о. Шашкевича було
обрано до Австрійського сейму. «Найвизначнішою парламентарною силою» згодом назове депутата Шашкевича Іван Франко за те,
що той захищав права західних українців.
Селяни дочекалися скасування цісарем
панщини й вимагали від влади повернення їм
земельних угідь, які позабирали від них
дідичі. Земельне питання на пропозицію
Г. Шашкевича парламент почав розглядати,
але не закінчив, бо за весною народів
наставав період реакції, і представницький
орган доживав свої останні дні. 17 грудня
1848 р. цісарсько-королівська величність
«іменувала Г. Шашкевича дійсним радником
у міністерстві освіти Австрії з правом
проживання у столичному Відні.
17 років на цій посаді дбав, аби в Галичині
розвивалися українські школи, друкувалися
підручники. Допомагав родичеві В. Шашкевичу, синові покійного Маркіяна Шашкевича,
коли той навчався у Віденському університеті.
Від 1859 р. – ректор греко-католицької
духовної семінарії у Відні, а після повернення
в Галичину був обраний до Галицького сейму
у Львові. У співавторстві видав словник
німецько-української правничої термінології,
склав і своїм коштом видрукував граматику
української мови.
А ще міністерському раднику спільно з
однодумцями вдалося відстояти українське
кириличне письмо, яке влада хотіла замінити
на латинку.
Помер Г. Шашкевич 18 серпня 1888 р. і
похований у Перемишлі (тепер – у Польщі).
Свою книгозбірню (3600 книг) заповів
Народному Дому у Львові.
Життя і діяльність українського подвижника, «почесного міщанина Коломиї», гідне
для наслідування й у наш час, коли Україна
стала незалежною державою.
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Григорій Шашкевич

Бесіда під час українського фестивалю
(м. Станіслав 1848 рік)
Цей день учинив Господь,
радіймо й веселімося в ньому!
Пс. 118,24
Те, що свята Церква, Мати наша, своїм
веселим голосом сповіщає вірним дітям у
найурочистіший день усього церковного року
– в річницю преславного вставання із гробу
Ісуса Христа, – то я, дивлячись на це, тут од
віку не бачене багаточисельне зібрання
радістю сіяючих людей і, знаючи причину,
яка їх із затишних домашніх кутків тут
зібрала, то а вважаю, що маю слушну нагоду і
право нині говорити.
Бо хто мені зможе заперечити, що для
чоловіка, який у многолітній неволі, тяжкими
кайданами скований, у глухій темниці
рахував гіркі години, – той день, коли він
перший раз вийде на світло, побачить ясне
сонце і вільними грудьми у затяжних видихах
питиме
свіжий
струмінь
повітряної
прохолоди; коли вільні від кайданів руки
вперше здіймуться високо-високо, у ясну
синяву неба, і сам собі і всьому світові
чоловік скаже: «Я є вільний!» – то чи не є той
день для нього найщасливіший?
Тоді безмежність солодкого почуття
розпирає радісне серце, широко розплющені
очі бистрим поглядом посилають у небо щиру
вдячність, а по блідому обличчю густою
росою котяться рясні сльози... Але ті сльози
вже не є вісником болю, а сльозами радості.
І якщо той чоловік зустріне співчутливі
йому серця, які радість розділять з ним, якщо
знайде людей, які щирим потиском долонь
виявлять до нього увагу й побажають щастя у
здобутій свободі, – о, якою безмежно гучною
буде радість, яка широким відлунням
рознесеться по всьому світу!
Та коли на місці одного звільненого
чоловіка появиться весь народ і коли
незвіданою долею вічного радителя історії
людства буде звільнений від довгої і тяжкої
неволі – неволі духу і тіла – зрушиться
єдиною силою, єдиною думкою, стане на свої,
Богом дані простори, тоді він одностайним
голосом сповістить усім народам земної кулі:
«Я є вільний! Я є народ!»
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Ось тим-то народом, од віковічного стану
Божим перстом розбуджені, є ми, любі
Браття, ми, Народ Український у Галичині!
П’ятсот літ пропливло по крузі земному,
як у нашому домі, такій красній і давній
споруді самостійності Українського народу у
Галичині, було поруйновано стіни, і на місці
величної споруди залягла сумна руїна.
І на тому багатолітньому відтинку часу
неприязні доля невтомно раз по раз шмагала
батогом насилля переможений народ і один
клейнод за одним здирала зі світлої і давньої
корони Романових, Данилових, Леонових.
Ґвалт, підступ, підлабузництво, гординя,
фанатизм і глум взаємно подавали собі руки,
зав’язували межи собою міцний союз і
розпочинали винищувальну війну проти
нещасного народу; намагалися забрати від
нього найдорожчий скарб: віру, мову і навіть
назву. Але вічний правитель на небі
присудив, що цьому не бути.
П’ятсот літ неволі переконали світ, що не
легко забрати від народу те, що він вважає
своїм найдорожчим скарбом і чого за жодну
ціну віддати не хоче.
Який же Бог надихнув би той дух
народний отим тисячам і тисячам досі не
знаних у Європі людей, якби він був у них
давно завмер?
Який Бог пробудив би у тих тисячах оту,
нині так сильно виявлену живучість, якби
вона, немов та іскра в попелі, не тліла в
грудях кожного Українця, вірного своєму
Богові і своєму племені?
Ось тут-то кожний здорово мислячий
повинен сказати слова Апостола:
«О глибино багатства, мудрості і розуму
Божого! Які незбагненні його постанови і
недослідимі його дороги? Хто бо коли
розгадав думки Господні? Хто був його
дорадником?
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Або хто дав йому наперед, щоби воно
знову було йому віддане? Все бо від нього,
через нього і для нього. Йому слава навіки.
Амінь.»
Рим.11,13
Ах так? Йому слава! Йому самому хвала
Йому самому подяка нехай лунає від усіх
наших сердець та уст, якою засяяло на небі
нашого політичного життя красне сонце
вільності Конституційної.
Це його ласка посприяла тому, що нам від
нього посланий Монарх у наданій од себе
своїм людям Конституції фундаментальним
правом забезпечує непорушність нашої
найдорожчої власності, себто: народності і
мови, – тієї власності, від втрати якої досі
щораз більше і більше переживало кожне
підростаюче покоління Українців.
Недавно про це відізвався сумний голос
одного українського соловейка:
Доле небесна! Вкраїнській дитині,
Тій нещасливій сирітці на світі,
Що сонце вгледіла у темній годині,–
Чи ж можна німою лишатись навіки?
Недавно, можливо, що не одна українська
грудь пригніченим зітханням тужила за
минулими часами, коли ім’я Українця було
славне і чесне, коли слово українське було
гарне і мовлене, та лише тепер отой сум
замінився на радість, бо розвиткові нашої
народності відкрилося шороке поле.
Нам, мої любі Браття, нам тепер належить
узятися за пильний догляд того віками
занедбаного перелогу, аби розцвіли красні і
пахучі квіти і вродився багатий і щедрий
урожай.
Нам випало розбудити приспані межи
нами духовні сили і таланти, бо лише тоді
зможемо називатися народом, коли станемо
людьми освіченими і багатими у вірі й
непорочності Християнській і громадській,
коли мільйони наших українців прикрасимо
звіздами знань, науки, промисловості.
Однак, з болем у серці мусимо визнати, що
в усіх тих речах, які роблять народ у самому
собі бути порядним, сильним і щасливим, а
до сусідів бути чесним, – в усьому цьому ми,
Українці Галичини, зосталися далеко за
іншими позаду, яким доля посприяла
прихильніша і які не впали так низько, як ми.
Називати причини, які наш народ
повалили і на такому низькому рівні досі
тримали, не бачу потреби, тим паче, що знаю,

як вони глибоко вкорінилися у грудях
кожного правдивого Українця; а тепер, коли
ласкавий рядитель людських судеб уже
зломив залізне ярмо, що гнітило наш бідний
народ, згадка про ті причини лише засмутила
б нашу радість.
Ні! Забудьмо про те, любі Браття,
забудьмо, що досі терпіли, а погляд наш та
увагу звернімо на час прийдешній, аби ми
змогли загоїти наші рани, побороти нашу
розумову убогість і в усьому покращити
життя, коли наш великодушний Монарх
Фердинант даною нам Конституцією зробив
для цього можливість.
Те, що вже було, пускаймо в забуття!
Довга та ніч була, яка гарячковими снами
мучила в’язня, але сутінки її поступилися
рожевій Зорі світанку. Повіяв прохолодний
вітерець, Любо зірниця надії сходить і
сповіщає нам про день розумної свободи,
закликає до вставання і до праці.
Чи будемо ж ліниво й надалі дрімати?..
Ви, отці народу, чесні капелани, які є
провідниками довіреної вам пастви на дорозі
до вічного спасіння душ, будьте також
провідниками усьому народові для його
порятунку наукою, порадою, настанов кою,
словом і ділом.
Візьміть у руки ліску Мойсея і поведіть
бережливо свій народ через розбурхане море
теперішніх часів до землі обіцяної свободи.
Бо якщо коли, то тепер, коли наш народ
має ступати перші непевні кроки по
незвичній для нього Конституційній дорозі,
Тепер до вас стосуються слова Апостола
Павла:
«Зважте на самих себе й на все стадо,
над яким Дух Святий поставив вас
єпископами, щоб пасли Церкву Божу, що її
він придбав кровію власною» Діяння: 20,28
Тепер маєте боротися з багатьма
перешкодами:
нечулістю,
необачністю,
закоренілими пересудами і задавненими
лихими звичаями.
Але при щирому бажанні і за допомогою
ласки Бога та Отця світів справитеся зі своїм
завданням.
Ми ж працьовиті українські люди і якщо
коли, то тепер, коли нам засіяв красний день
свободи, коли зайняли належне місце в
громадському товаристві і здобули належні
нам людські права, то тепер приймемо до
серця слова того ж самого Апостола:
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«Слухайте
ваших
наставників
і
коріться, бо вони пильнують ваші душі, за
які мають звіт дати, щоб вони це робили з
радістю, а не зітхаючи». Євр. 13,17
А) Перш за все шануйте віру, яку передали
вам ваші батьки; будьте послушні перед
законами Божими і краєвими; будьте вірні
Вашому Монарху, який Вам свою любов і
батьківське серце віддав, «Бога страхайтеся,
Царя шануйте» – мовить Св. Петро Апостол
І.Петр. 2,17
Б) Любіть один одного. Живіть у злагоді з
вашими сусідами, хоч би вони були іншого
роду, віри й мови, бо вони однакову з вами
мають опіку.
«Шануйте всіх» – мовить Св. Апостол
Петро, – «Така бо воля Божа, щоб ви, добро
творячи,
змусили
мовчати
неуцтво
безглуздих людей». /І.Петр.2,15/.
В) А хто каже, що на Українця нема іншої
ради, як палка, гарап і арешт, то покажіть
світові, що вмієте шанувати право.
Викорінюйте набутки давніх таємних
часів: п’янство, злодійство, зухвалість, бо
інакше тоті скверни беззаконня знову
доведуть вас до давньої неволі.
Будьте
працьовитими
на
вашому
господарстві.
Виховуйте своїх дітей у страсі перед
Богом і старайтеся, щоби вони вміли
користуватися досягненнями науки.
Закладайте у себе школи.
І дітей своїх пильно туди посилайте, бо
лише там вони зможуть здобути необхідні
знання
для
виконання
обов’язків
Християнина і вільного громадянина.
Будьте благодійними, Охоче подавайте
руку допомоги кожному, хто її від Вас буде
потребувати.
Вгамовуйте
поміж
собою
всіляку
ненависть і помсту, які зловісні людці
захочуть межи Вами розпалити, нагадуючи
про зазнані колись кривди.
І знайте, що проклятий буде кожний
Українець, який через ненависть заплямить
свої руки хоч однією краплею невинної крові.
Нехай буде проклятий той Українецьвиродок, який через підле лакімство
привласнить собі хоч один шеляг чужої
власності. Най пропаде ім’я його від
народження. Бо його вчинок заплямив би весь
наш народ в очах інших народів і викликав би
від Бога прокляття, замість благословіння,
якого від народження потребуємо.
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За те благословіння нам необхідно
просити. Єдиним серцем і єдиними устами
складемо на вівтар благальну офіру покірної
молитви, щоби наш небесний Господь зіслав
своє благословення на нас, на весь Народ
Український, на улюбленого нашого Цісаря і
Царя Фердинанта, на весь його світлий дім,
на весь уряд і все хоробре та вірне військо.
Щоби ми в його тиші і спокої жили
побожно й непорочно та й були щасливими.
О, який гарний краєвид відкривається
перед моїми очима! Встає моя мила
Батьківщина від свого глибокого занепаду і
красується порядком, свободою, наукою і
багатством.
Ім’я Українця, давно забуте і зневажене,
згадується з честю. Українська мова, досі
завмираюча
і
гнана,
стає
вісником
словесності і мистецтва.
Український селянин, якого досі мало що
не за тварину вважали, тепер збагачений
громадськими правами і набуває людської
гідності.
Український Золотий Лев піднімається з
руїн Галича й золотою своєю головою киває
до дітей своїх – швидким поглядом дивиться
на світанкову воскресаючу Зорю і гучний
голос посилає до вершин Карпат, понад
хвилями Сяну, Бугу, Дністра й Серету – та й
дітей своїх до себе пригортає.
О, чи знайдеться хоч один Українець, який
був би глухий до його голосу. О, де ж знайти
Українця, який би за віру, Батьківщину і Царя
не був би готовий пролити свою останню
краплю крові?..
О, де ж знайти Українця, який би не був
готовий сказати: «Сюди! Сюди, усі вороги
Українського імені! Сюди з вашими ударами!
Ось мої груди! Сюди вдарте. Най моя кров
потече рікою, аби загасити палаючу грань
вашої ненависті.»
Най бризне кров густою росою, аби
скропити і зцілити квітку щастя, що
розвивається на Українській ниві, якщо
такого милосердного відкупу вимагає вічна
доля.
Але ні! Наш добрий Отець на небесах не
вимагає кривавої ціни за свої подарунки.
Щастя наше, якого ми прагнемо, є мирним
і воно нікому не стоїть поперек дороги. Наше
вставання із гробу не розпалить проти нас
заздрості.
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Мої дорогі Браття!
У цей день, який нам Господь подарував,
возрадуємося і возвеселімося, бо то є день
нашого воскресіння. Тепер, шановне Товариство, разом із Церквою можемо сказати:
«Воскресіння день!»

Просвітлимося урочистістю, і друг друга
обнімемо, і простимо ворогам нашим і так
заспіваємо: «Христос воскрес із мертвих,
смертию смерть поборов, а тим, що у гробі,
життя дарував».
1848

ГОТУЄМОСЬ ДО ЗНО
Степан Хамуляк

Візуальні джерела в тестовому зошиті ЗНО з історії України
Особистісний розвиток учня – це одне із
головних завдань загальної середньої освіти.
Ця теза лежить в основі європейської моделі
навчання історії, контури якої доволі чітко
окреслив британський фахівець у галузі
історичної дидактики С. Стобарт. Він
стверджував: «Курс історії має бути синтезом
соціальної, релігійної, культурної, економічної історії й не повинен обмежуватися лише
політичними та економічними подіями.
Вивчення історії – це не лише вивчення
фактів, а й активний процес, у якому учні
мають працювати з цілою низкою джерел.
Навчання історії має розвивати в учнів
навички самостійного мислення, роботи з
документами, ставити запитання, вміння
зробити обґрунтовані та збалансовані
висновки. Історія допомагає учням виробити
такі якості, як: інтелектуальна чесність,
наукова точність і терпимість; підготувати до
життя в плюралістичному і демократичному
суспільстві» (http://cen.iatp.org.ua/libr.school).
У руслі європейського розуміння завдань
шкільної історичної освіти в цілому
вибудувані нова редакція Концепції шкільної
історичної освіти (проект) та Державного
стандарту загальної середньої освіти. Галузь
«Суспільствознавство». Обидва проекти передбачають підвищену увагу до формування
вмінь учнів, зокрема й до навчання аналізу
різних видів історичних джерел. Отож,
проблема використання джерел інформації на
уроках історії та інших суспільних дисциплін

стає дедалі актуальнішою. Особливу увагу
доцільно приділити візуальним джерелам, не
менш багатим на історичну інформацію, ніж
традиційні вербальні. Широке використання
візуальних джерел – портретів історичних
осіб, фотографій пам’яток культури тощо –
збагачує й урізноманітнює методичне
обличчя підручника. Адже візуальні джерела
набагато легше піддаються різноманітним
тлумаченням, дають більше простору для
уяви, більш притягальні для дітей, а отже, й
більш придатні для сприйняття сучасним
учнем. До того ж згідно з дослідженнями
систематичне звертання до візуальних джерел
у процесі навчання історії мотивує школярів
до пізнавальної діяльності.
Українська освіта сьогодні має низку
підручників (О. Пометун, Н. Гупан, Г. Фрейман «Новітня історія України 11 клас»;
О. Пометун, Н. Гупан «Новітня історія
України 10 клас»), посібників («Історія епохи
очима людини. Україна та Європа у 1900 –
1939 рр.», «Сучасні обрії історичної освіти»;
О. Пометун, Г. Фрейман «Методика навчання
історії в школі»), методичних розробок
(Ю. Комаров «Історичні образи: як формувати», В. Козинець «Живопис на уроках
історії»), у яких широко використані візуальні
джерела інформації та детально описана
робота з ними на уроках історії. У цій статті
йтиметься про особливості використання
наочних матеріалів у тестовому зошиті ЗНО з
історії України, зокрема тих, які містяться в
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переліку пам’яток архітектури та образотворчого мистецтва, що є обов’язковими
для розпізнавання абітурієнтами (додато до
програми ЗНО 2012 з Історії України –
www.lvtest.org.ua)
Додаток №5 до Наказу Міністерства освіти
і науки, молоді та спорту України від
14.07.2011 № 791 містить програму ЗНО з
історії України з надзвичайно розлогою
пояснювальною запискою. Зокрема, в програмі сказано: «Тестові завдання мають перевіряти такі знання й уміння учнів… розпізнавати найвидатніші культурні пам’ятки,
описувати їх, визначати архітектурностильові та мистецько-стильові відмінності
пам’яток різних періодів історії України,
розкривати їхнє значення в українській
культурній спадщині». До Програми долучено ДОДАТОК з переліком візуальних
пам’яток. Зміст цього Додатка породив у
середовищі вчителів та абітурієнтів низку
питань на кшталт: чому перелічено саме ці
пам’ятки та чому цей перелік обмежується
періодом від Київської Русі до початку ХХ
століття? Чому подано лише перелік і нема
самих зображень? Адже якщо з картинами,
портретами плутанина малоймовірна, то
зображення фортець, замків і навіть окремих
ікон у різних ракурсах та розмірах можуть
бути
складними
для
розпізнавання
учасниками ЗНО. Автор цієї статті теж хотів
би знати відповіді на ці запитання, але не має
наміру їх тут порушувати. На сьогодні
перелік візуальних джерел існує, і, як кажуть,
«нема на то ради».
Нагадаємо, що і в попередні роки у
тестових зошитах ЗНО з історії містилися
фотографії пам’яток архітектури й образотворчого мистецтва, а також портрети
історичних осіб, плакати, картосхеми. У
перші роки запровадження ЗНО, коли тест
містив субтест із всесвітньої історії, використовувалися також історичні фотографії, а
в зошиті з всесвітньої історії 2008 року –
малюнки, карикатури, плакати та ін.
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Насамперед подивимось, чи виникали в
учасників із ними труднощі? Однак спочатку
пригадаємо трішки теоретичного матеріалу з
тестології. Текстологи при аналізі тестового
завдання використовують такі характеристики тестових завдань: складність, дискримінативність та кореляція. Складність тестового
завдання (P–value) – успішність учасників
тестування у виконанні певного завдання.
Визначається як відношення (у відсотках)
кількості балів, що набрали всі учасники
тестування за виконання цього завдання, до
максимальної кількості балів, яку вони могли
б отримати за його виконання.
Складність (P–value)
Дуже легкі
Індекс складності понад 80
Легкі
Індекс складності 60 – 80
Оптимальні
Індекс складності 40 – 60
Складні
Індекс складності 20 – 40
Дуже складні
Індекс складності до 20

Дискримінативність, коефіцієнт розподільної здатності (D-index) – характеризує
здатність тестового завдання відділяти
учасників тестування з різним рівнем навчальних
досягнень.
Дискримінативність
завдання визначають як різницю складності
завдання для сильної та слабкої груп.
Дискримінативність (D–index)
Дуже низька
до 10
Низька
10 – 20
Середня
20 – 30
Хороша
30 – 40
Дуже хороша
Понад 40

Кореляція – узгодженість результату
тестового завдання з результатом виконання
тесту в цілому. Значення кореляції належить
інтервалу [–1;1]. Що більше значення
кореляції, то завдання краще.
Тепер спробуємо з позицій тестології
проаналізувати доцільність використання
візуальних джерел у тесті останніх років.
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Тестовий зошит 2009 р.
Завдання 1. У якому архітектурному стилі збудовано Успенський собор Свято-Успенської
Києво-Печерської лаври?

А) класичному
Б) романському
В) готичному
Г) бароко
Відповіді учасників (%)
А
Б
В
22,88
18,57
10,05

Не виконали
завдання (%)
0,05

Г*
48,25

Складність

Дискримінація

Кореляція

48,25

34.30

0,23

* – позначена правильна відповідь
У 2009 р. 48,25% учасників правильно
виконали це завдання, а отже, воно належить
до оптимальних завдань тестового зошита
2009 р. Складність тестового завдання є
радше характеристикою вибірки учасників
тестування, ніж характеристикою самого
завдання, бо одне й те ж завдання може мати
різну складність (успішність) при виконанні
його різними групами учасників. Тобто для
учасників 2008 р. чи 2010 р. це завдання
могло бути складним, дуже складним або ж

легким (ось ще один аргумент на користь
твердження, чому не слід порівнювати
результати учасників різних років у
сертифікатах, адже нема критеріїв порівняння
тесту та популяції учнів, які брали участь у
його розв’язанні). Дискримінація 34,30
свідчить про те, що завдання добре
розподіляє сильних і слабких учасників.
Тобто майже половина учасників 2009 р.
впоралась із завданням.

Тестовий зошит 2010 р.
Завдання 2. Спасо-Преображенський собор у Чернігові, збудований в ХІ ст., зображено на
фото:

Відповіді учасників (%)
А
Б
В*
26,91
27,58
29,72

Г
15,52

Не виконали
завдання (%)
0,27

Пропоноване тестове завдання виявилося
непростим для учасників, про що свідчать

Складність

Дискримінація

Кореляція

29,72

13,68

0,08

показники складності і дискримінації. Можна
припустити, що учасники практично вгаду-
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вали правильну відповідь: варіант А –
26,91%; варіант Б – 27,58%; варіант В –
29,72%, тобто кожен варіант набрав майже
однакову кількість відповідей учасників.
Низький показник дискримінації свідчить про
те, що завдання не дає можливості відокре-

мити сильних учнів від непідготовлених,
адже його однаково розв’язували як сильні,
так і слабкі учасники.

Завдання 3. Дохристиянську пам’ятку культури зображено на фото:

Відповіді учасників (%)
А
Б*
В
11,15
74,39
5,80

Г
8,50

Не виконали
завдання (%)
0,15

Складність

Дискримінація

Кореляція

74,39

41,45

0,31

А це завдання виявилося легким для учасників ЗНО 2010 р., 74,39 % тестованих позначили
правильну відповідь. Тестове завдання дуже добре розподіляє сильних і слабких учасників.
Тобто, навіть якщо учасники не бачили візуальних джерел, але розуміють, про що запитується
у завданні, – можна визначити правильну відповідь.
Завдання 4. На фото зображено Покровську церкву с. Сутківці на Поділлі та Троїцьку
церкву с. Зимне на Волині (XV ст.)
Що зумовило будівництво цих і подібних церков на українських землях?

А) періодичні козацько-селянські повстання
Б) наслідування візантійської архітектурної традиції
В) постійна небезпека спустошливих татарських набігів
Г) запозичення мусульманських канонів будівництва храмів
Відповіді учасників (%)
А
Б
В*
22,86
34,82
30,37
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Г
11,79

Не виконали
завдання (%)
0,16

Складність

Дискримінація

Кореляція

30,37

12,09

0,09
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Завдання
виявилося
складним
для
учасників. Лише 30,37% тестованих відповіли
правильно. Досить значна частина учасників
(34,82%) вибрала варіант Б. Показник дискримінації 12,09% означає, що завдання погано
розподіляє тих, хто знає та тих, хто не знає.
Незадовільний результат, на нашу думку,
зумовлений тим, що: а) не всі учасники добре
зрозуміли, про що саме їх питають;
б) учасники проігнорували ту частину основи
завдання, де вказано час – XV ст. Їм варто
було пригадати, що саме в цьому столітті
розпочинаються кримсько-татарські походи
на українські землі, отже, усі споруди,
зокрема й культові, набувають ознак
фортифікаційних (оборонних).
Наведені приклади тестових завдань дають
підстави зробити висновок, що завдання на
основі візуальних джерел, як і інші типи
тестових завдань, можуть виявитися як
простими, так і складними для учасників
тестування. Усе залежить від якості завдання
та від того, які складові історичної підготовки
воно перевіряє.

Д. Десятов (журнал «Історія в школах
України» №7, 2007 р.) вважає, що візуальні
джерела за ступенем складності мають бути
диференційовані на чотири рівні. На нашу
думку, тестовий зошит може містити три
рівні складності завдань (позаяк четвертий
рівень, який пропонує Д. Десятов, характерний для дослідницької роботи учнів).
– Репродуктивний рівень: завдання
цього рівня мають орієнтувати учасників ЗНО
на відтворення історичної інформації, що її
містить ілюстрація. Такі завдання можуть
бути виконані більшістю учасників і не
повинні породжувати труднощів. Прикладом
може слугувати завдання 3;
–
Репродуктивно-творчий
рівень:
завдання
цього
рівня
передбачають
перетворення здобутої історичної інформації.
Під час виконання таких завдань учасники
вдаються до більш складних розумових
операцій, наприклад, до порівняння двох
зображень чи зіставлення інформаційного
тексту (або документа) з ілюстрацією. Ось
приклад такого завдання:

Визначте храм, про який ідеться в тексті:
«Закладання собору відбулося 1073 р. в урочистій обстановці, в присутності преподобного
Феодосія з усіма печерськими ченцями. Князь Святослав [Ярославич] не тільки подарував
землю під церкву та 1000 гривень золотом, а й власноруч копав рів під фундаменти».

А

В

Б

Г

Правильна відповідь: А.
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– Творчо-пошуковий рівень: такі завдання можна використовувати в тестовому зошиті,
якщо тестування передбачає формат відкритих завдань. Виконуючи такі завдання, учасники
ЗНО змушені застосовувати елементи дослідницької діяльності. Окрім того, завдання до
пам’яток образотворчого мистецтва можуть вимагати від учасників уміння відокремлювати
історичні факти від їх суб’єктивної інтерпретації, здійсненої художником.
Розгляньте картину І. Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султану».

Чому серед шанованого товариства один із героїв роздягнений, тоді як усі одягнені, до того
ж досить тепло? На картині під правим ліктем роздягненого чоловіка можна помітити колоду
карт. Мабуть, за задумом художника, запорожець програв свій одяг у карти. Однак у XVII ст.
картярську гру вважали серйозним злочином, натомість пік популярності гри в карти в
Російській державі припадає саме на ХІХ ст. – той час, коли писали картину. Можна
припустити, що перед нами суб’єктивна інтерпретація художником історичних уявлень.
У тестових зошитах ЗНО з історії України
завдання, що містять візуальні джерела,
належать до репродуктивного та репродуктивно-творчого рівнів складності. Зрозуміло, що таких завдань не може бути в зошиті
багато. Очевидно, у 2012 р. (адже є перелік,
обов’язковий для розпізнавання) таких
завдань буде більше.
Перелік пам’яток культури й образотворчого мистецтва містить декілька груп
візуальних джерел: ікона, книжкова мініатю:

ра, гравюра, архітектурні споруди (фортеці,
замки, церкви, монастирі), портрет та
художні картини.
Ікона – особливий вид мистецтва, і робота
з таким візуальним джерелом потребує
спеціального методичного опрацювання.
Спробуємо показати, як працювати з візуальним джерелом у тестовому зошиті, тобто
коли це джерело є тестовим завданням.
Наприклад

Фундатори якого монастиря зображені на іконі поряд із Богородицею?
А) Києво-Печерського
Б) Видубицького
В) Межиріцького
Г) Густинського
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Пропонована ікона є в переліку – «Свенська ікона Богородиці зі святими Антонієм та
Феодосієм Печерськими (початок ХІІ ст.)», – і якщо учасник пам’ятає назву цієї ікони, то він
визначить правильну відповідь. Отже, у цьому разі завдання класифікують лише як
репродуктивне.
До цього ж висновку можна прийти й іншим шляхом. Для роботи з цим візуальним
джерелом використаємо такий алгоритм:
 що / кого зображено на іконі;
 особливість композиції – на передньому плані, праворуч, ліворуч;
 зображення людей – їхній вік, одяг та ін.;
 ким є зображені люди – історичні персонажі або представники яких соціальних груп;
 звернутися до історичного контексту, залучивши знання, набуті з інших джерел.
На іконі поряд із Богородицею зображено двох доволі літніх чоловіків, один із них – у
вбранні монаха. Пригадаємо, які імена монахів згадуються в курсі історії Київської Русі: монах
Нестор (укладач «Повісті минулих літ»), монах Антоній (засновник чернецтва в Київській
державі), монах Алімпій (засновник іконописання). Саме Антоній Печерський і Феодосій
(ігумен) є фундаторами Києво-Печерського монастиря. І тоді трохи довшим шляхом, але вже з
елементами аналізу, можна знайти правильну відповідь. Але щоб такий метод «спрацював»,
зображення повинне бути відповідного розміру, аби учні могли роздивитися деталі (з огляду на
чорно-білий, а не кольоровий друк).
Тестові завдання з використанням зображень архітектурних споруд, як-от замків, фортець,
палаців, церков – ще одна група завдань, що потребують від учнів додаткових знань та вмінь.
Головний виклик таких завдань полягає в тому, що архітектурні споруди на фотографіях у
різних підручниках та навчальних посібниках, зрештою, у додаткових виданнях та в мережі
інтернет показані у різних ракурсах і розмірах. Погодьмося, що вигляд споруди збоку, з фасаду
чи зверху є доволі різним. І, таким чином, звичність чи незвичність ракурсу може впливати на
успішність розв’язання тестового завдання, яке побудоване на використанні зображення.
Наприклад:
Верхній замок у Луцьку друга пол. XIV ст.

На цих фотографіях ми бачимо одну й ту ж саму споруду, але як по-різному вона виглядає! І
якщо учень знає лише одну фотографію і ніколи сам не бачив Луцького замку, то інших
зображень він не впізнає.
Щоб не було плутанини, УЦОЯО та регіональні центри визначили ілюстрації архітектурних
споруд, що будуть розміщені в тестовому зошиті (докл. див. сайт Львівського регіонального
центру оцінювання якості освіти www.lvtest.org.ua розділ ЗНО-2012: Презентація про пам’ятки
архітектури та образотворчого мистецтва. Укладена на основі Додатка до програми ЗНО з
історії України).
Спробуємо розглянути завдання репродуктивно-творчого рівня складності.
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Про яку із зображених на фото церков йде мова в уривку з «козацького літопису»?
«Коли в день Успєнія Пресвятої Діви помер Хмельницький ….З плачем, з голосінням
віддаючи усі військові почесті, перевезли його тіло з Чигирина в Суботів і там у мурованій
церкві, що на його кошт поставлена, у неділю за день перед Семеном поховали…»?

А

В

Б

Г

Тут необхідно зіставити літописний уривок і візуальне джерело. В уривку йдеться про
смерть та поховання гетьмана Б. Хмельницького. Визначимо в документі ключові слова та
словосполучення, що допоможуть вибрати правильний варіант відповіді:

Чигирин…Суботів;

мурована церква, на його кошт поставлена.
Отже, нам потрібно серед візуальних джерел віднайти муровану церкву, поставлену
гетьманом у Суботові. Суперечка зі шляхтичем Чаплинським за «родинне гніздо»
Хмельницьких – хутір Суботів – була приводом до початку козацького повстання, що згодом
переросло у національно-визвольну війну 1648–1654 рр. Зображення церкви можемо зустріти
серед малюнків Т. Шевченка, який присвятив цим подіям чимало творів. Якщо йдеться про
хутір, отже, це маленький населений пункт і церква повинна бути невеликих розмірів, окрім
того вона має відповідати архітектурному стилю XVII ст. Опису відповідають фото з варіантів
В та Г, однак останній стосується Берестечка і церква більш «багата». Залишається варіант В.
Без сумніву, поява Додатка до програми
ЗНО з історії України – Переліку пам’яток
культури та образотворчого мистецтва,
обов’язкових для розпізнавання учнями –
додає учителям, методистам та учням
мотивації не пропускати тем із історії
культури України. При підготовці до ЗНО
слід особливу увагу приділити роботі з усіма
ілюстраціями, що містяться в підручниках та
навчальних посібниках. На шкільного
вчителя лягає відповідальність тлумачення,
контекстного розгляду та хронологічної
прив’язки усіх зображень до відповідного
періоду. Учням не варто легковажити при
вивченні архітектурних стилів, художніх
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напрямів, авторів творів мистецтва, їх назв та
зовнішнього вигляду, що представлений у
навчальній літературі. Авторам тестових
завдань варто уважніше ставитися до мети
розміщення зображень у тесті, класифікації
навчальних цілей, які досягаються використанням тих чи інших візуальних джерел у
тесті, аби не перетворювати завдання такого
типу лише на перевірку зорової пам’яті
тестованих.
Сподіватимемось, що пропонована
стаття сприятиме кращій підготовці учасників
до тесту з історії України, а отримані бали
дадуть їм можливість вступити до обраних
ними навчальних закладів.
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ДІСКУСІЙНЕ ПОЛЕ
Ірина Костюк

Полікультурність у змісті сучасної історичної освіти: суспільна
актуальність та дидактичні можливості
(цей матеріал підготовано як модуль для навчального посібника для студентів ВНЗ у межах
проекту ВА «Нова Доба», «Історія України багатокультурна»)
1. Суспільна
актуальність
запровадження полікультурності як методологічного та методичного підходу. Сучасні
освітні підходи до виклику полікультурності
«Що більше ми будуємо єдину світову
економічну систему, що більше розвиваємо
глобалізаційний стиль життя, то більше
наближаємося до того, що <…> називається
“культурним націоналізмом”. Що більше ми
глобалізуємося
і
стаємо
економічно
взаємозалежними, <…> то більше діємо полюдськи, прагнучи підкреслити власну
окремішність,
зберегти
власну
мову,
триматися рідних коренів і рідної культури. З
економічним об’єднанням Європи німці
почуватимуться більше німцями, а французи
– більше французами.
Негативи націоналізму очевидні: етнічні
чистки і страхіття громадянської війни в
колишній балканській країні Югославії, війни
на Близькому Сході, часто з релігійним
забарвленням, повстання в країнах колишнього Радянського Союзу, расистські
фанатики в багатьох країнах.
Однак очевидні й позитивні риси
культурного націоналізму, особливо для
освіти. Що більший розквіт технологій, то
більше прагнення зберегти власну культурну
спадщину в музиці, танцях, мові, мистецтві
чи історії. Там, де окремі спільноти ініціюють
нові напрями в освіті, особливо в так званих
меншинах, можна простежити розквіт
культурних ініціатив, а отже, потужне
зростання самооцінки» [6, c. 75] – таким
невеликим підрозділом автори світового
бестселера «Революція в навчанні», що
присвячений новій концепції навчання й
освіти загалом, приділили увагу новій
суспільній якості і назвали її «Культурний
націоналізм». Культурний націоналізм, на
думку американських вчених, є однією з

шістнадцяти
головних
тенденцій,
які
формуватимуть майбутнє.
У контексті соціальної прогностики –
футурології – варто звернути увагу на
міркування Елвіна Тоффлера, який у
знаменитому «Футурошоці» ще 1970 року
вказував, що «ми не випадково спостерігаємо
паралельні рухи до багатоманітності – в
економіці, у мистецтві, в освіті й масовій
культурі і у самому соціальному порядкові.
Ці
рухи
разом
утворюють
частину
надзвичайно великого історичного процесу.
Суперіндустріальну революцію можна
розглядати
як
просування
людського
суспільства до наступного, вищого рівня його
диференціації [17, c. 35].
Ось чому нам здається, що наше
суспільство розлазиться по швах. Так воно і є.
Саме тому все ускладнюється. Де колись
існувало декілька відносно постійних
субкультур, з якими людина могла себе
ідентифікувати, там зараз існують тисячі
тимчасових субкультур, які стикаються одна з
одною і кількість яких постійно зростає.
Міцні пута, які пов’язували індустріальне
суспільство – пута закону, спільних
цінностей, централізованої й стандартизованої освіти та культурної продукції, –
зараз розірвані. [17, c. 326-327].
«Колообіг» цінностей тепер відбувається
швидше, аніж будь-коли в історії. У
попередні часи людина, що виросла у
певному суспільстві, могла очікувати, що
суспільна система цінностей залишиться у
цілому
незмінною
протягом
життя;
гарантувати такий стан речей сьогодні не
можна, хіба що в найбільш ізольованих
дотехнологічних спільнотах.
Це передбачає тимчасовий характер
структури як спільних, так і особистісних
ціннісних систем. Яким би не був зміст
цінностей, що приходять на зміну цінностям
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індустріального суспільства, вони будуть
менш тривалими за цінності минулих часів
<…> Якщо говорити про передбачуване
майбутнє, варто прогнозувати ще швидші
зміни цінностей. У цьому контексті, однак,
розкривається інший могутній напрямок.
Адже фрагментація суспільства приносить із
собою багатоманітність цінностей» [17, c. 330].
Ці розлогі цитати дають розуміння того,
що багатоманітність усвідомлюється як
певний виклик та завдання для сучасного
суспільства. Причому багатоманітність розуміють не лише як багатоетнічність чи
поліконфесійність, а як багатокультурність,
що передбачає спільне чи паралельне
існування культур – традиційної та модерної,
аграрної та урбаністичної, усвідомлення
власної ідентичності та сприйняття іншої на
підставі розуміння коренів цієї ідентичності.
Проблема взаємодії культур, їх рівності та
діалогу – тема не лише цікава, але й
надзвичайно актуальна.
«Варто визнати, що тема ця останні роки
догматизувалася,
політизувалася
та
ідеологізувалася. Одні (головно прихильники
ліберального світогляду) говорять про
рівність культур як про феномен та як про
факт, що відбувся. Їхні опоненти, прихильники
передовсім
правоконсервативних
поглядів, навпаки, заперечують тезу про
рівність культур як наперед хибну, більше
того, вони скептично ставляться до самої
можливості конструктивного діалогу культур.
Особливої, трагічної актуальності цій
дискусії надають події останніх років. На тлі
страхітливої катастрофи 11 вересня 2001
року, терористичних атак на Лондон і
Мадрид, палаючих французьких міст (осінь
2005 р.) усе більша кількість людей, хто з
гіркотою, а дехто й зловтішаючись, –
говорить про те, що «будь-який діалог
культур пора припиняти, бо інакше
цивілізація загине» [2]. Питання про панівну
культуру та культуру меншин, співвідношення категорій етносу і нації, етносу і
культури є предметом роздумів інтелектуалів
з часу Просвітництва нашого часу. Сучасні
погляди на проблеми меншин (міноріті-груп)
практики
невід’ємні
від
теорії
та
мультикультуралізму. Сучасне західне суспільство виробило дві базові моделі
ставлення до етнокультурних меншин. Першу
можна назвати системою резервування квот,
іншу – моделлю формальної рівності. Що
стосується ліво- та праволіберального
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світоглядів, то обидва визнають принцип
рівних можливостей як вислів постулату про
одвічну рівність людей. Серед сучасних
гуманітаріїв існує декілька концепцій, що
намагаються пояснити сучасні етнокультурні
механізми: теорія «миски із салатом»,
«сандвіч-цивілізація» і згадуваний вище
мультикультуралізм [2]. Досліджувати ці
інтелектуальні конструкції не є нашим
завданням. Однак, безумовно, важливо
з’ясувати прикладний вплив таких концепцій.
Окрім практики законодавства та соціальної
політики, в державах, що прийняли
концепцію мультикультуралізму, усвідомлення
зростаючої
культурної
багатоманітності привело до перегляду освітніх
стратегій.
2. Принцип мультиперспективності як
засіб реалізації полікультурного підходу.
Міжнародний досвід
Варто зазначити, що багатокультурна
освіта реалізується в західних країнах через
дві тенденції: intercultural education (між культурна освіта) та multiperspectivity (багато
перспективність).
Перша з них стосується організації
навчання в багатоетнічному, полірелігійному,
багатоконфесійному середовищі. Є багато
ресурсів, включаючи інтернет-сайти, що
надають методичні поради щодо залучення до
навчання дітей з різного культурного
середовища, у тому числі й дітей із сімей
іммігрантів. Ключовим документом для цього
напрямку освіти є White Paper on Intercultural
Dialog “Living Together as equals in dignity”
(Біла Книга міжкультурного діалогу «Ті, що
живуть разом як рівні у гідності»), прийнята у
травні 2008 року у Страсбурзі Міністрами
закордонних справ країн-членів Ради Європи.
Ось головні поняття цього документа:
«Міжкультурний діалог, який розуміють
як відкритий і сповнений поваги обмін
поглядами між індивідами, групами різного
етнічного, культурного, релігійного та мовного походження. Це реалізується на усіх
рівнях – всередині суспільств, між країнами
Європи та між Європою і рештою світу.
Мультикультуралізм (асиміліціонізм), що
розуміють як специфічний підхід до політики,
при якому поняття культурна різноманітність та мультикультуральність означають емпіричний факт, що різні культури
існують і можуть взаємодіяти у межах
певного простору та соціальної організації.
Соціальне єднання, яке розуміє Рада
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Європи і яке означає здатність суспільства
забезпечувати добробут усім своїм членам,
мінімізуючи нерівність та уникаючи поляризації. Згуртоване суспільство є внутрішньо
підтримуваною громадою вільних особистостей, що досягають спільних цілей
демократичними засобами [28]».
Щодо другої тенденції в освіті, то беручи
до уваги важливість шкільної освіти,
передовсім гуманітарної, суспільствознавчої
для підготовки молоді до життя у змінному та
багатоманітному світі, європейські країни та
європейські інституції виробили рекомендації
щодо викладання історії як одного з
найважливіших предметів у формуванні
світогляду громадян Європи.
У Рекомендації 15 (2001) про викладання
історії в двадцять першому столітті в Європі,
ухваленої Комітетом міністрів 31 жовтня
2001 року на 771-ому засіданні заступників
міністрів,
країни-учасниці
«висловили
потребу у посиленні взаємного порозуміння
та довіри між народами, зокрема, через
запровадження шкільних програм вивчення
історії, які спрямовані усувати упередження
та підкреслювати позитивний взаємний вплив
різних країн, релігій та ідей в процесі
історичного розвитку Європи».
У Додатку до Рекомендації 15 (2001)
містяться конкретніші настанови щодо
викладання історії в демократичній Європі,
яка має:
– посідати значне місце у процесі
формування відповідального та активного
громадянина, розвивати почуття поваги до
різноманітних відмінностей, поваги, в основі
якої лежатиме розуміння національної
ідентичності та принципів терпимості;
– бути вирішальним чинником примирення,
визнання, взаєморозуміння та взаємної довіри
між людьми;
– відігравати важливу роль у пропагуванні
таких основних цінностей, якими є терпимість, взаєморозуміння, права людини і
демократія;
– бути одним із основних елементів у
зведеній за добровільною згодою європейській
будівлі, в основі якої лежать спільна
історична та культурна спадщина, збагачені
європейським розмаїттям, яке бувало
конфліктним, а часом навіть драматичним;
– дозволяти європейським громадянам
оцінювати як їхню індивідуальну, так і їхню
колективну особистості через знання
спільної історичної та культурної спадщини

в її місцевому, регіональному, національному,
європейському та світовому вимірах;
– показати історичні зв’язки, що не
перериваються, на місцевому, регіональному,
національному та європейському рівнях.
Ці рекомендації так чи інакше пов’язані не
лише з аналізом суспільних процесів, але й з
аналізом практики викладання шкільної
історії та підручників і навчальних посібникків. У посібнику для вчителів «Викладання
історії в контексті сприяння демократичним
цінностям і терпимості», що був підготований
зусиллями Ради Європи та рекомендований
Міністерством освіти України ще у 1998 році,
автор Кармел Галлагер підкреслює: «…у
багатокультурно-му контексті європейського
суспільства школи мають відігравати важливу роль, допомагаючи молоді стати
поінформованими, активними і відповідальними громадянами культурно плюралістичної
Європи та світового співтовариства в цілому.
Зростання демократії, терпимості та соціальні
зміни у «новій Європі» потребують як розуміння минулого, так і бачення шляхів
вирішення конфліктів у майбутньому. Викладання історії має зробити вагомий внесок у
справу виховання громадян – відкритих, які
вміють поважати людей іншої культури,
релігії і мови. Цей тип навчання передбачає
визнання єдиних гуманітарних цінностей,
спільної цивілізації, взаємозалежності націй
та безперечності внеску різних цивілізацій і
культур у світове товариство».
У вступній статті «Європа у вивченні та
викладанні Історії» до збірника «Історія для
сьогодні та завтра. Що означає поняття
Європа для шкільної історії?» Президент
Європейської Асоціації EUROCLIO Йоке ван
дер Леєу-Роорд (Joke van der Leeuw-Roord)
ставить запитання: «Національна чи європейська ідентичність?» «Історична освіта в
Європі розпочалася як базовий шкільний
предмет у 19 столітті, спрямована на плекання національної ідентичності через національні смисли та почуття в минулому. Зміни
у ранніх 1990-х відновили ці процеси у
Центральній та Східній Європі, але водночас
європейський інтеграційний процес постав як
проект створення нової ідентичності. Можна
зачаровано споглядати намагання деяких
країн поєднати ці два підходи у викладанні та
вивченні історії» [25, р. 16].
Інший автор, Бодо вон Борріс (Bodo von
Borries) у статті з промовистою назвою
«Багатоперспективність – утопічна претензія
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чи реалістичний фундамент історичного
навчання в Європі» запитує: Як пов’язані
поняття “багатоперспективність” та “Європа”? Чим є “багатоперспективність”, “контроверсійний” та “плюралістичний” підходи до
викладання історії – універсальним правилом
чи спеціальним методом для вивчення деяких
тем та явищ? Відповідь на ці запитання не є
простою <…> Незважаючи на два напрямки
розвитку (європейська інтеграція та американська глобалізація), майбутнє вивчення
історії різними народами (юними німцями і
французами, австрійцями чи чехами) і на
різних континентах (у Центральній та Латинській Америці, польськими чи китайськими студентами) не буде однаковим, однак
має бути таким, що сприяє миру та спокою, а
також включати обмін досвідом та різними
поглядами. Тому загальний принцип багатоперспективності має обережно та постійно
відслідковуватися, набагато ретельніше, аніж
у минулому. З іншого боку, “навчання полікультурності” не є лише важливим поняттям,
воно є актуальним та дуже затребуваним.
Дійсна кількість історичних case-studies
[термін, перекладається як «вивчення на
прикладі конкретних ситуацій, обставин». –
І. Костюк], що уповні потребують мультиперспективного підходу, повинна бути визначена, не забуваючи про відповідність іншим
вимогам. Однак насамперед ми маємо
уточнити, що поняття «багато перспективність» означає і чи можливе його застосування в школі. Звичайно, історія має
перспективу, тому критичне включення
різних перспектив у власну позицію робить її
однозначно інтелектуально вищою стосовно
наївної моноперспективності. Теоретично це
не викликає сумнівів, але на практиці
досягнення «полікультурної історії» в школі є
дуже скромними, незначними, навіть такими,
що розчаровують, навіть у Німеччині, де це
поняття
дискутувалося
та
інтенсивно
просувалося з 1970 р.» [21, р. 269-270].
У виданій 2001 року Радою Європи книзі
Роберта
Страдлінга
(Robert
Strudling)
«Навчання Європейської історії ХХ століття»
розглядаються історичні теми, методи та
підходи, джерела та ресурси, які є доконченими для розуміння складної сучасної історії
континенту. Серед цих підходів багато
перспективність у навчанні історії виокремлена у важливий метод. «Багатоперспективність залежить від нашої здатності пов’язувати різні погляди один з одним. В основі
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цього підходу є такі припущення: у випадку,
коли різні точки зору на одну й ту ж подію
(різні перспективи бачення) відрізняються, то
не обов’язково, що лише одна з цих
перспектив має бути правильною. Деякі з
них, якщо не всі, можуть бути рівно правними, незважаючи на те, що відображають
різні враження, різний контекст. У деяких
ситуаціях ми могли б отримати більш точний
й вичерпний опис того, що відбулося, якби
сприймали різні точки зору як фрагменти
цілісної мозаїки. Дуже мало груп, культур та
країн можна назвати повністю автономними.
Їхні реакції, можливості для дій у тій чи іншій
ситуації залежатимуть від інтересів і
політичного впливу інших груп, культур і
народів. Так само вони самі можуть впливати
на дії інших людей. У цьому сенсі сприйняття
«інших» та взаємостосунки між «іншим» та
«собою» (або членом «своєї» групи) є
серцевиною багатоперспективності. <…>
Багатоперспек-тивність у контексті викладання історії спрямована на досягнення
декількох речей: для отримання повнішого та
ширшого розуміння історичних подій із
урахуванням подібностей та розбіжностей
точок зору усіх зацікавлених сторін; для
глибшого розуміння історичних зв’язків між
народами, транскордонними сусідами або
більшості й меншин у межах національних
кордонів; для отримання чіткого уявлення
динаміки стосунків між народами та суспільними групами, що перебувають у взаємній
залежності та взаємозв’язках» [21, p. 141-142].
3. Українська освітня теорія і практика
перед викликом полікультурності
Після здобуття Україною незалежності
головним завданням шкільної історичної
освіти стало викладання власне національної
історії. У цій ситуації автори як програм, так і
підручників, національну історію неминуче
бачили
передусім
як
етноцентричну.
Усвідомлення полікультурного характеру
українського суспільства певний час не було
актуальним. Хоча варто відзначити спробу
показу історії України як складової європейської і світової цивілізації у підручнику
І. Мішиної, Л. Жарової, А. Міхеєва «Всесвітня історія. Біля джерел сучасної цивілізації». Виданий 1994 року підручник став
друкованою версію рукопису, що пройшов
три тури міжнародного конкурсу навчальної
літератури, який проводила Асоціація
«АРІОС» Фонду «Культурна ініціатива». У
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цьому виданні вперше матеріал з історії
України XV–XVI століття був тісно
вплетений у події та явища становлення
європейської цивілізації. Саме тут уперше
вчителі та учні зустрілися з такими
рубриками, як «світ очима православного,
світ очима протестанта», «іслам очима
християнина, християнство очима мусульманина». Лише тут був окремий розділ про
Кримське ханство «Європейська степова
держава», що намагався показати кримських
татар не лише як агресивних кочовиків, але й
як сусідів українців з власною культурою,
духовним та господарським світом. Лише у
цьому підручнику, що мав гриф МОН, розділ
про відкриття Європейцями Америки мав
назву «На перехресті культур старого та
нового світу» [10]. Однак з певних причин,
серед яких найбільш вірогідною виглядає
неготовність тогочасної історичної дидактики
до такого показу історії (оскільки основна
критика підручника звучала як «брак
патріотизму»), видання було вилучено із
списку навчальної літератури, а наклад з
шкільних бібліотек був списаний.
Останні два десятиліття у шкільній
історичній
освіті
поступово
зростає
розуміння того, що викладання історії без
діалогу – поглядів, свідчень, культур – все
більше знижує мотивацію школярів до
вивчення історії, все менше відповідає
потребам сучасного суспільства. У збірнику
«Українська історична дидактика» 2000 р.,
що представляє міжнародний діалог фахівців
різних країн про сучасні українські
підручники з історії, терміни «полікультурність», «багатоперспективність» прямо не
згадуються. Однак серед статей цього справді
визначного збірника вже можна було знайти
роздуми про необхідність осмислення
способу викладання історії після 1991 р.
Ярослав Грицак у своєму есеї «Як викладати
історію
після
1991
року»
зазначав:
«українська історія після 1991 року показала
неспроможність старої культурно-народницької схеми, що зводила українськість до
етнічних (насамперед мовних) відмінностей, і
відстоювання цих відмінностей вважалося
найвищою метою українського руху» [15, с.
64]. «Думаю, що для сучасного українського
історика немає важливішої мети, ніж
редифініція, чи творення нової української
ідентичності. Історія повинна дати молодій
людині уяву про той спосіб, у який вона
пов’язана зі своїм суспільством і його

минулим, які важливі наслідки з цього
витікають <…> Які концепції покликана
утвердити сучасна українська історична
наука?
Передусім, вона повинна переглянути саме
поняття: чим сьогодні є українська нація?
Український національний рух формувався
значною мірою під гаслами боротьби за
захист української мови. У ході цієї боротьби
українська мова була піднята до статусу
найважливішої ознаки української нації – тої
ознаки, що відрізняла її від росіян, поляків,
білорусів та інших сусідніх народів. Тому у
масовій свідомості ще досі побутує
ототожнення українців з тими, хто розмовляє
українською мовою. У традиційній схемі ця
тема
була
звужена
до
діяльності
україномовної та національно свідомої еліти.
<…> Що такий спосіб писання історії є
малопереконливим, було зрозуміло давно.
<…>
Немає
ефективнішого
способу
скомпрометувати модерну українську ідею,
як доводити, що сучасна скорумпована,
малоефективна та авторитарна держава є її
найвищою реалізацією. Насправді, учитель
української історії мав би показати, що
сучасний
«український
проект»
був
результатом співдії різних ідеологій і
політичних рухів, включно з тими, які були
принциповими супротивниками української
самостійності.
Сучасна Україна не є творенням виключно
національно свідомої інтелігенції; не менш
важливим
був
внесок
«окупаційних»
політичних режимів, а також численної і
політично
часто
неозначеної
армії
чиновників, офіцерів та інших службовців, до
яких традиційна історіографія ставилася як до
«колоніальної». Так само не можна
трактувати її лише як результат дії одних
лише українських мас, забуваючи про
присутність на українських етнічних землях
упродовж усієї історії інших національних
груп. Кожна з цих течій і народів зробили
свій внесок в «український проект», часто не
усвідомлюючи цього та переслідуючи відмінні цілі. Визнання цього факту має надзвичайно важливе не лише наукове, а й
політичне значення – співучасть у цьому
проекті у минулому передбачає перебрання
відповідальності за його результати у
майбутньому для всіх тих, хто проживає на
території України, без різниці національності
та політичних уподобань» [4. с. 73-74].
Уже в Державному Стандарті освітньої
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галузі «Суспільствознавство», що з’явився на
початку 2000-х років, серед інших завдань
викладання предметів суспільно-гуманітарного циклу, історії зокрема, вказується:
підготовка учнів до взаємодії з соціальним
середовищем, до самореалізації їх як особистостей в умовах багатоманітного світу
через засвоєння комплексу знань, формування відповідних компетенцій; формування в
учнів національних та загальнолюдських
цінностей, толерантного ставлення та поваги
до інших народів (підкр. автора). Хоча
створені програми та підручники, що мали
спиратися на ці вимоги Стандарту, явно цього
завдання не ставили.
У посібнику для вищої школи О. Пометун
та Г. Фреймана «Методика навчання історії в
школі» у розділі «Сучасні підходи до цілей та
структури шкільних курсів історії» серед
та
принципів
розвитку
історичної
суспільствознавчої освіти визначено: «Інтерта полікультурність, яка передбачає інтегрованість української національної культури в
контекст загальнодержавних, європейських і
світових цінностей, у загальнолюдську культури, у висвітлення та усвідомлення учнями
процесів діалогу культур» [14, с. 30]. У цій
цитаті впадає у вічі певна «ритуальність»
використання понять. Так, в один рядок
поміщені загальнодержавні (чи є такі?),
європейські та світові цінності, сутність яких
не розшифрована. Також виглядає загальним
заклик до (кого – школярів, авторів
підручників, програм?) інтегрувати українську національну (знову непрозорість використання терміна «національний» – чи це
синонім української етнічної культури чи
сукупність культур народів України) [18]
культуру у загальнолюдську. Будь-яка національна культура належить до світової спадщини. Справді вартим уваги у наведеній
цитаті є «висвітлення та усвідомлення учнями
діалогу культур», хоча цей заклик поки що
залишається на рівні шкільної історичної
освіти нереалізованим.
Зрештою, і Міжнародний освітній Форум
«Артеківські діалоги», за результатами якого
видано «Білу книгу національної освіти» (за
аналогією White Paper – програмних
документів з освітніх стратегій Ради Європи),
прямо полікультурність як завдання розвитку
освіти України не визначає. «Мета “Білої
книги” висвітлити найбільш актуальні освітні
проблеми (“білі плями”), визначити причини,
що їх зумовлюють, та запропонувати шляхи і
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способи усунення або пом’якшення гостроти
проблем. Такий зміст книги сприятиме
посиленню уваги до проблем освіти широкої
громадськості, фахівців освіти, розробників
державної політики і державних управлінців
у цій важливій гуманітарній сфері, консолідуватиме націю й окремі суспільні групи з
питань приведення освіти у відповідність до
сучасних вимог, виокремить пріоритети [1].
Окремо відзначена лише потреба багатомовності як ознаки сучасної освіченості:
«формування в учнів, студентів багатомовності визначається тим, що володіння
кількома мовами сприяє мовному і загальному розвитку людини, умінню орієнтуватися у сучасному багатомовному світі,
розв’язувати проблеми міжнаціональних
відносин у своїй країні і за її межами….
Глобалізаційні процеси викликали гостру
проблему у вивченні англійської мови як
мови загальнонаціонального спілкування,
регіональних, європейських, поширених мов.
Сьогодні загальноприйнятою цивілізаційною нормою стає досконале володіння національною державною мовою та інтернаціональною англійською мовою» [1, с. 27].
Спроби оцінити чинну досі модель
викладання національної історії за шкільною
та університетськими програмами з точки
зору протидії ксенофобії, нетерпимості
зробив О. Кресін у статті «Проблеми виховання толерантності при викладанні історії
України». [7]
Однак найбільш значним явищем у
констатації потреби нової концепції викладання історії України стала діяльність
групи істориків щодо моніторингу чинних
підручників історії України, що була створена
за ініціативою Українського Інтистуту
національної пам’яті. У 2008 році були
оприлюднені матеріали Робочої наради з
моніторингу шкільних підручників історії
України,
що
працювала
під
егідою
Українського інституту національної пам’яті
та під керівництвом доктора історичних наук
Наталі Яковенко. Учасники Робочої наради у
чинних підручниках з історії України побачили
достатньо
концептуальних
вад:
«песимістичне» уявлення про Україну,
домінування політичної та мілітарної історії
без уваги до людського чинника, міфологізація походження українського народу та
змішування понять етнос і нація тощо. У
підсумковому протоколі наради з моніторингу шкільних підручників історії України
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зазначено: «Підручники педалюють на
етноцентричному баченні історії, практично
повністю нехтуючи засадами поліетнічності,
мультикультурності та поліконфесійності,
хоча це належить до пріоритетів сучасної
шкільної дидактики у відкритих суспільствах». Голова групи моніторингу
Н. Яковенко наприкінці аналізу зазначає:
«Додаткового дражливого значення це
набуває ще й тому, що в українському
випадку досі не вирішено проблеми, що
рахувати за «історію України» – минуле
українців чи минуле усіх етнічних груп, які
мешкали / мешкають на її території. На мою
думку, для сучасного шкільного підручника
єдино слушним є другий варіант, хоча
перехід до нього потребуватиме чимало
зусиль, бо на сьогодні ні самі історики, ні
вчителі не готові до такої радикальної
переорієнтації. Отже, зараз мова може йти
лише про запровадження певних елементів
відкритості – у доброзичливому ставленні до
Іншого, у сприйнятті його політичних потреб
та культури як рівно вартісних українським
тощо» [19].
4.
Полікультурність як проблема
відбору змісту та методики навчання
Запропоновані підходи до розуміння цілей
шкільної історичної освіти протягом останніх
п’ятнадцяти років яскраво реалізуються
Європейською Асоціацією учителів історії
EUROCLIO. Завдяки співпраці з EUROCLIO
національні асоціації вчителів історії за
підтримки офіційних освітніх інституцій
своїх країн втілили декілька проектів, що
прямо пов’язані з інноваційним розумінням
можливостей шкільної практики навчання й
вивчення історії. Перераховування самих
лише назв проектів та друкованих навчальних
посібників, що з’явилися під час їхньої
реалізації, показує нові підходи до відбору
змісту та методів його вивчення:
«Уроки Кліо» (Росія, 2001); «Зміни та
тяглість у повсякденному житті Албанії,
Болгарії та Македонії» (Албанія, Болгарія,
Македонія, 2003); «Історія епохи очима
людини. Україна та Європа у 1900–1939 рр.»
(Україна,
2004);
«Звичайні
люди
у
незвичайній країні. Повсякденне життя у
Боснії та Герцеговині, Хорватії, Сербії між
Сходом і Заходом у 1945-1990 рр.» (Боснія і
Герцеговина, Хорватія, Сербія); «Ми у
Латвії» (Латвія, 2004); «Минуле це не лише
історія. Історія – не лише минуле»
(Естонія, 2004); «Мозаїка культур» (Росія,

2005); «Європейський діалог. Культурна
парасолька для майбутнього. Інклюзивний та
інтернаціональний підходи для навчання й
вивчення історії в Болгарії» (2009); «Навчання толерантності через історичну освіту в
Грузії. Викладання історії у багатоетнічному
та багаторелігійному середовищі» (Грузія,
2009–2012) [29]. Зрештою, щорічна конференція EUROCLIO, що проходила на все ще
роз’єднаному Кіпрі у 2008 році, мала
промовисту назву «З перспективи «інших».
Міжкультурний діалог, викладання та
вивчення історії».
Вже із назв проектів та друкованих
ресурсів, що з’явилися як один із результатів
їхньої реалізації, видно, що у змісті
запропонованих для розгляду навчальних тем
особлива
увага
приділяється
історії
повсякденності, витокам культурної різноманітності та історичним прикладам взаємодії
з
урахуванням
цієї
багатоманітності.
«Особливе значення вона (програма курсу
«Мозаїка культур») має у створенні педагогічних умов для становлення досвіду
школярів в міжкультурній взаємодії в умовах
багатонаціонального російського суспільства,
відкритого і полікультурного світу» – так у
вступі до свого навчального посібника
російські колеги позначили мету впровадження такого курсу. «Мультикультурне середовище – надбання чи втрата для суспільства.
Приклад Латвії» – таку назву має один з
розділів навчального посібника латвійських
вчителів, що переконані у терапевтичній
здатності шкільної історії заспокоїти та
умиротворити суспільство.
Україна також представлена у цій мережі
проектів. У 2001–2004 роках Всеукраїнською
Асоціацією викладачів історії, громадянознавства та суспільних дисциплін здійснювався міжнародний проект «Нову історію в
нову добу», одним із результатів якого став
вихід навчального посібника інноваційного
типу «Історія епохи очима людини. Україна
та Європа у 1900–1939 рр.». Інноваційність
цього навчального посібника полягає у тому,
що, по суті, уперше на сторінках навчальної
книги прозвучали голоси жінок, людей з
різними політичним поглядами, представників різних соціальних верств, прихильників
різних ідеологій та суспільних орієнтацій.
При вивченні більшості тем запроваджувався
багатоперспективний підхід. Наприклад, при
оцінці Ризького миру (§ 19) пропонуються
погляди польського, радянського, українсь-
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кого та американського дослідників, а для
вивчення теми «Утворення СРСР» подані як
офіційні документи, так і зразки фольклору з
оцінкою події. Не лише «географічна» чи
«соціальна» перспективи застосовувалися при
викладі тих чи інших тем, але й «часова» –
порівняння поглядів учасників подій з
оцінками, що робили дослідники через
певний період (§ 16, 17, 30 тощо). Практика
використання цього навчального матеріалу
свідчить про те, що учні починають критично
мислити, здатні вести діалог, відшуковувати
аргументи та їхнє історичне, суспільне
підґрунтя.
У 2008–2009 роках ВА «Нова Доба» брала
участь у створенні навчальних матеріалів для
транскордонного проекту «Об’єднуючи Європу через локальну історію» (країни-учасниці:
Німеччина, Польща, Словаччина, Угорщина,
Україна, Чехія). Електронний ресурс, що був
створений викладачами різних країн, містить
багаті матеріали з тем «Святкування. Шкільне
життя та молодіжний рух. Публічні місця та
пам’ятники», що дають змогу порівняти
життя людей та їхні цінності у країнах
Центральної та Східної Європи у період після
Другої світової війни до 1991 року.
Окрім створення навчальних матеріалів
для вчителів та учнів у межах міжнародних
проектів, великий вплив на практику викладання у кожній країні мали і продовжують
мати семінари, що організовує Рада Європи.
Так, у травні 2008 року у Чернігові відбувся
такий семінар на тему «Відображення
національної ідентичності та культурної
різноманітності у навчальних програмах,
підручниках та посібниках історії». Присутні
українські історики, освітяни, міжнародні
експерти з Португалії, Великої Британії,
Норвегії обговорювали, яку роль відіграє
шкільна історія у становленні національної
ідентичності, та що під цим розуміти, як у
програмах шкільного курсу історії України
відмовитися від фокусу етноцентризму,
залучаючи чинник мультикультурності та
поліетнічності. Окрім дискусії щодо методологічних, концептуальних понять та підлодів, учасники семінару, зокрема вчителі,
продемонстрували готовність на конкретних
темах, уроках втілювати ідеї багато культурності у практику шкільного викладання.
Конкретним прикладом впливу європейських підходів до навчання на основі багатокультурності, багатоперспективності, критичного мислення та інтерпретації великого
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обсягу різноманітних історичних джерел є
участь українських школярів та їхніх
педагогів у традиційному конкурсі «Слідами
історії», що проводиться уже більше десяти
років ВА «Нова Доба» за підтримки мережі
міжнародних
молодіжних
конкурсів
EUSTORY. Різні теми конкурсів, як-от: «Доля
людини. ХХ століття», «Дорогами життя.
Міграції в історії України», спрямування
історичних досліджень на історію молоді,
середовища пам’ятників та пам’яток неминуче приводить молодих людей – учасників
дослідження – до усвідомлення багатоманітності не лише суспільства як такого, але й
усвідомлення
розмаїття
індивідуальних
ідентичностей, історичного підґрунтя різних
типів історичної пам’яті, необхідності діалогу
в суспільстві та недопустимості інтолерантності та ксенофобії.
Окремо слід сказати про вихід у межах
проекту «Українські книжки для виховання
толерантності» навчально-методичного посібника «Полікультурика. Як організувати
виховання міжкультурної толерантності у
школі та позашкільній діяльності». Цей
посібник створений за результатами діяльності міжнаціонального табору «Джерела
толерантності» та містить конкретні методичні поради щодо вивчення багатоетнічної
палітри українського суспільства.
Варто також зазначити, що незважаючи на
підтримку подібних проектів Міністерством
освіти і науки України, зокрема наданням
грифу «рекомендовано» навчально-методичним матеріалам, вихід подібних навчальних
видань, проведення семінарів на тему багатокультурності залишається заслугою т. зв.
неформальної освіти. Держава поки що не
висловила чіткої позиції стосовно понять
“національна ідентичність” та “культурна
різноманітність”. Відсутність затвердженої
концепції шкільної історичної освіти,
викладання двох окремих курсів – історії
України та всесвітньої історії, брак або
недостатність заявленої тематики у системі
підвищення кваліфікації педагогів, неготовність більшості авторів чинних шкільних
підручників
запроваджувати
концепцію
багатоманітності у практику написання
навчальної літератури – все це підважує
зусилля європейських та українських освітян,
які хочуть навчати історії згідно із сучасними
викликами. Варто починати вирішувати цю
проблему з прийняття концепції шкільної
історичної освіти та оновлення державного
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стандарту, написання нових програм та
навчальних посібників, підготовки вчителів
для викладання оновленого змісту та
використання відповідних методик для
роботи у полікультурному класі.
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ПРАКТИКА ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
Володимира Лазар

Позитивні аспекти інклюзивної освіти
На сьогодні у системі освіти аргументи на
користь інклюзії незаперечні. Ідеї інклюзивної освіти обґрунтовані не тільки теоретично,
а й підтверджені на практиці. Хоч у
суспільстві побутує думка, що діти з особливими потребами отримують менш якісну
освіту в інклюзивному середовищі і що від
цього страждають інші учасники навчального
процесу, з досвіду можу назвати їх
безпідставними.
Спостерігаючи протягом багатьох років за
навчанням дітей з особливими потребами у
ЗШ №82 м. Львова, де широкого втілюються
ідеї інклюзивної освіти, хочу описати її
позитивні аспекти. Без перебільшення
хочеться відзначити, що позитив отримують
усі учасники навчально-виховного процесу.
Найбільше виграють тут діти з особливими
потребами, тому що:
1) вони перебувають у постійній взаємодії зі
своїми ровесниками;
2) вони не почувають себе самотніми та
одинокими;
3) в
них
удосконалюються
навички
спілкування;
4) у них формується почуття ідентичності
(«я такий, як мої однолітки», «я маю певні
успіхи, інколи переживаю навдачі», «я
маю друзів», «як мої ровесники, мрію про
професію, сім’ю, закохуюся і розчаровуюся»);
5) вони залучені до активної позашкільної
діяльності (участь у святах, виставках,
конкурсах, гуртках тощо);
6) вони є частиною шкільного колективу,
частиною суспільства.
Багато можливостей для удосконалення
отримують і здорові діти. По-перше, у них
руйнується егоцентричне ставлення до світу,
з’являється розуміння, що всі діти різні,
мають різні можливості, але усі вони рівні,
незважаючи на певні фізичні обмеження.
Унікальні уроки життя поруч із дітьми з
особливими потребами дають можливість
змалку бачити і розуміти проблеми інших,
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формують у дітей бажання допомогти,
підтримати, сприяють розвиткові таких
важливих моральних якостей як співпереживання, співчуття, милосердя.
Дискусійною сьогодні є категоризація дітей
за типом інвалідності. Більшість думок
зводиться до того, що дітей-інвалідів
необхідно виділяти у певну категорію, щоб не
позбавляти їх необхідної підтримки (це
додаткові кошти, які не поширюються на
дітей без інвалідності). Інша група фахівців
переконана в тому, що ярлики асоціюються з
негативними стереотипами, шкодять уявленню учнів про самих себе. Отже, в одних
випадках категоризація та ярлики бувають
корисними, а в інших – мають негативні
наслідки.
Не секрет, що в нашому суспільстві
людей з певними психофізичними порушеннями розвитку називають «інвалідами»,
«каліками» або використовують медичну
термінологію, вказуючи на той чи інший
діагноз, порушуючи тим права дитини чи
дорослої людини. Учні нашої школи добре
знають, яке емоційне забарвлення мають ці
терміни та як негативно впливають на
вразливу психіку дитини. Усі учасники
інклюзивної освіти у нашій школі стають
носіями позитивної термінології і активно
впроваджують її у суспільний дискурс. Вони
розуміють, що інваліди, передусім, є людьми
– людьми з особливими потребами. Я
переконана, що випускники нашої школи у
дорослому житті не будуть черствими до
проблем людей з особливими потребами.
Вони з розумінням ставитимуться до них, а
також допомагатимуть їм адаптуватись до
складних реалій дорослого життя.
Батьки здорових дітей переконалися в
тому, що діти з особливими потребами не
перешкоджають їхнім дітям отримувати
повноцінну освіту, а навпаки – допомагають
стати добрішими, небайдужими до чужої
біди. Батьки часто ставлять у приклад своїм
дітям дітей з особливими потребами. З їхніх
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уст можна почути такі фрази: «У Сашка
неслухняні пальчики, йому важко писати, але
він так старається! А у тебе і ручки здорові, і
пальчики слухняні, то чому ж ти так погано
пишеш?» Інколи діти повчають батьків,
особливо зранку, коли батьки поспішають на
роботу і не зауважують, що перед ними діти
на візках: «Мамо, пропусти, будь ласка,
Юлю, вона ж на візку!»

Для
успішного
розвитку
дітей
з
особливими потребами найважливішим чинником є позитивне ставлення до них усього
шкільного колективу, особливо учнівського.
За результатами опитувань, які проводились у
нашій школі, хочу проілюструвати динаміку
позитивного ставлення учнів школи до дітей з
особливими потребами.

Анкетуванням були охоплені учні 7–11-х класів
(460 учнів у 2000 р., 440 учнів – у 2005 р., 450 учнів – у 2011 р.)
Результати опитувань у 2000 р.
1. Чи мали ви можливість спілкуватись із дітьми з особливими потребами?
43%–ні
57%–так
- дуже часто;
- у нас в класі є такі діти;
- не тільки спілкуюся, але й допомагаю їм;
- люблю з ними спілкуватися.
2. Які почуття викликають у вас ці діти?
- жаль;
- співчуття;
- почуття поваги;
- хочеться їм чимось допомогти;
- я ними пишаюся, адже вони такі сильні духом;
- я їх люблю.
3. Чи повинні діти, хворі на дитячий церебральний параліч, навчатися у загальноосвітніх
школах?
21% – ні
- для них мають бути створені спеціальні навчальні заклади;
- дивлячись на здорових дітей, вони почувають себе не дуже добре;
79% – так
- вони теж мають право на освіту;
- вони такі самі, як ми, а деякі навіть кращі та розумніші за нас;
- вони не повинні бути ізольованими від своїх ровесників;
- вони повинні вчитися пристосовуватися до життя;
- вони повинні мати можливість спілкуватися з однолітками і набиратися життєвого
досвіду.
4. Як ти можеш допомогти цим дітям?
41% – ніяк
59%
- більше з ними спілкуватися;
- розуміти їх;
- дружити з ними;
- допомагати у навчанні та побуті;
- запрошувати на всі шкільні заходи;
- не звертати уваги на їхні вади;
- поводитися так, щоб вони не відчували різниці між ними і нами.
5. Як держава може допомогти цим дітям?
28% – ніяк
72%
- створити умови для їхнього успішного навчання у школах;
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- зробити можливим їхній доступ до магазинів, бібліотек, будинків, як у цивілізованих
країнах;
- створити відділення при коледжах, інститутах, університетах, де б вони могли
продовжити навчання;
- створити для них робочі місця, щоб вони заробляли собі на життя;
- просто пам’ятати, що вони є і потребують особливої уваги з боку держави;
- покращити їхнє матеріальне забезпечення.
6. Як найгуманніше називати цих дітей?
37% – інваліди
63% – діти з особливими потребами.
Динаміка результатів цього опитування за період 2000–2011 рр. демонструє, що ставлення
учнів школи до дітей з особливими потребами щороку поліпшується (результати подано у
таблиці)
2000 р.
(460 уч.)
№ запитання

1. Чи мали ви можливість
спілкуватися з дітьми з особливими
потребами?
2. Чи повинні діти, хворі на ДЦП,
навчатися у загальноосвітній школі?
3. Як ти можеш допомогти цим дітям?
4. Як держава може допомогти цим
дітям?
5. Як найгуманніше називати цих
дітей?

2011р.
(450 уч.)

Позитивні
відповіді

Негативні
відповіді

Позитивні
відповіді

Негативні
відповіді

Позитивні
відповіді

Негативні
відповіді

57%

43%

62%

32%

82%

18%

79%

21%

83%

17%

95%

5%

59%

41%

64%

36%

82%

18%

72%

28%

73%

27%

61%

39%

63%

37%

79%

21%

98%

2%

Багато наших випускників з особливими
потребами закінчили вищі навчальні заклади,
зокрема Львівську академію друкарства,
Житомирський
економічно-гуманітарний
інститут вищого навчального закладу
«Відкритий
міжнародний
університет
«Україна»,
Львівський
національний
університет ім. І. Франка. Ці приклади
свідчать про те, що що діти з особливими
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2005 р.
(440 уч.)

потребами таки отримують якісну шкільну
освіту. Наш педагогічний колектив пишається
своїми здобутками у цьому напрямку.
Безперечно, у нашій школі ще не все аж
так добре з інклюзивною освітою, але
адміністрація школи і весь педагогічний
колектив постійно переглядають і корегують
методи
роботи
для
підтримки
і
удосконалення інклюзивного середовища.

ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА, 2012 / № 1

КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ
Олександра Захарків

Засмічена мова  що вода з калюжі
Нещодавно редакція газети «За вільну
Україну плюс» вирішила відкрити постійну
мовну рубрику. Закликали читачів до
дискусії. Здавалося, проблема мови та мовлення в нашому реґіоні та в Україні загалом
хвилює багатьох, тож вірилося: на шпальтах
часопису розгорнеться жвава розмова, що
принесе користь читачам, які прагнуть
мовленнєвого вдосконалення, підвищення
мовної ерудиції.
Рубрику відкрито. Декілька фахівців, серед
яких і авторка цих рядків, розпочали таку
розмову, але з невеликої кількості відгуків на
публікації, мабуть, можна зробити ось який
висновок: серед інших причин пасивності
читачів доводиться визнати факт, що не
вдалося переконати громаду в загрозливості
ситуації, яка склалася з мовою. Може, не
здаємо собі справи з того, наскільки
серйозною є запропонована до обговорення
проблема.
Проаналізуймо ситуацію. Маємо прикрасну мову, виплекану віками, одну з найбагатших і наймилозвучніших мов світу... Чому ж
не пишаємося цим національним надбанням,
не бережемо, не примножуємо його, а
зневажаємо, обираючи суржик – ганебну
російсько-українську
мішанину?
Цим
принижуємо обидві названі мови, а ще більше
– себе.
Мовне недбальство перейшло останнім
часом у стадію хронічної хвороби, тож
обійтися без радикальних засобів лікування
вже не вдасться. Само собою, повірте, це
лихо не минеться. Пропонуємо й читачам
освітянського журналу прилучитися до
розмови. Спитаймо, чи не помітили вони, що
літературною мовою нині розмовляє тільки
незначна частина суспільства, а мовлення
решти громадян убоге, примітивне, вражене
суржиком. І головне – з цим не криються, не
приховують свого мовного каліцтва, голосно
демонструючи його скрізь у громадських
місцях.

Публікацій на тему культури мовлення не
бракує. Але люди чомусь їх не читають.
Вочевидь, перебувають у полоні усних ЗМІ,
мовлення яких, на жаль, часто далеке від
ідеалу. Шкільні програми (а вишівські – і
поготів) відводять культурі мовлення мізерну
кількість годин. Отже, є потреба в живому
контактуванні, в усному слові: на обласному
радіо і телебаченні, при церкві, на додаткових
заходах у навчальних і позашкільних
закладах, у громадських організаціях тощо.
Ідеться про регулярні передачі, програми,
курси, про зустрічі з письменниками,
філологами-науковцями, освітянами, журналістами, які володіють добірною мовою,
бачать ту жахливу прірву між мовою та
мовленням, що останнім часом дедалі більше
поглиблюється, і які готові допомогти громадянам різного віку та різного роду діяльності у підвищенні рівня їхньої мовленнєвої
культури.
Не можна сказати, що нічого не робиться в
цьому плані. Є корисні передачі на
центральних радіоканалах. Недавно культуру
українського мовлення читали на курсах для
держслужбовців
викладачі
Львівського
обласного
інституту
післядипломної
педагогічної освіти. Шкода, що організаторам
цієї доброї, потрібної справи вистачило духу
тільки на один навчальний рік. У грудні 2010
року Львівське обласне об‘єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка проводило науково-практичну конференцію «Українська мова в національному
просторі України», цікаві матеріали якої
опубліковано у збірнику.
Нам стало відомо про намір деяких
священиків відкрити курси з культури
мовлення при церкві – для дітей та юнацтва
(можливо, і для всіх охочих). Вважаємо, що
така ідея заслуговує на всіляку підтримку.
Людям поважного віку, може, нелегко
вчитися, викорінювати зі свого мовлення
узвичаєні помилки. А от на молоде покоління
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покладаємо велику надію. Отож, до праці,
дорогі однодумці-освітяни. Адже далеко не
всім дошкільнятам та учням випало щастя
зростати в родинній атмосфері гарного,
бездоганного мовлення.
Поради Івана Огієнка, висловлені в його
«Науці про рідномовні обов’язки», не
втратили актуальності донині. Вчительство та
інші категорії національно свідомих громадян
гостро відчувають вагу напрацювання
«державних і приватних практик найкращого
розвою рідної й літературної мови, потрібних
для скорішого духового поступу народу та
його культури…». Вони й докладають
немалих зусиль для того, щоб культура рідної
мови зростала разом із національною
свідомістю молоді. Чому б не поділитися
досвідом із широкою громадськістю?
Цікаво, хто відгукнеться на цю публіка-

цію, хто виявиться небайдужим до того, якою
буде мова наших онуків і правнуків? Важко
жити без надії на майбутню національну
еліту. А суржикомовцям та бліноязичникам,
либонь, далеко до еліти.
Господь подарував нам, українцям,
неоціненний духовний скарб – мову. А ми...
позичаємо, вихоплюємо слова з мови сусіда,
хоч маємо власні не согірші. Чи не робимо з
себе в такий спосіб посміховище перед
світом, виказуючи свою малоросійськість,
хохлацтво, безхребетність?
Ось декілька прикладів для порівняння
того багатства нашої мови, яке зафіксоване у
словниках, у літературі, в текстах народних
пісень – з одного боку, і того убозтва духу,
яке виявляється в мовленні, просякнутому
суржиком та лихослів’ям, – з другого.

Мова
мамо, тату, бабусю, бабуню, Олексо, Олексієчку (кличний відмінок і
національна культура)
дівчина, дівча, дівчата, дівчатка (нейтральні й пестливі)(«Співають
ідучи дівчата...»; «Сидить дівча над бистрою водою...»); дівка,
дівчисько (розмовні); дівуля (фамільярне)
однаково (нейтральне), однаковісінько (емоційно забарвлене), все
одно (нейтральне), байдуже (нейтральне), до одного місця
(евфемізм)
нащо, навіщо (нейтральні); на яку біду (експресивне)
отакої, ой, хай йому грець, ой лишенько, грець його побий, та що до
лиха, от біда...
словом, одним словом, одне слово,
менше з тим, тож, отож, отже...
що завгодно, будь-що, що-небудь, всіляке
будь-який, усякий, перший-ліпший
(щось) на зразок, на кшталт, типу
ніби, наче, буцім, немов, мабуть, либонь...
взагалі
(не) зрозумів (нейтральне); (не) втямив, (не) второпав (розмовні)
також, теж

Мовлення
мама, тато, ма, тат, ба, бабуля,
бабулька, Льоха (занедбування
кличного відмінка і
безкультур’я)
тьолка, тьолкі
по фіг, по фіґ
на фіг, на фіґ
блін, бляха, йолкі, бляха-муха,
йолкі-палкі, йо-ма-йо...
карочє
любе
любий
тіпа
вроді
вашє, вапшє
(не) поняв
тоже

ПЕРЕСТОРОГА
Боронь тебе Боже говорити тоже:
Таж у рідній мові багатство без меж.
Чуже позичати немудро й негоже,
Тим більше є ж вибір — також, також, теж.
Не раз уже мовилося про українські чоловічі імена. Що ж діється з нашими парубками?
Вони змирилися з тим, що їх «одягнено в спідниці» – і Василь – уже Вася (як Парася), Іван –
Ваня (як Ганя), Микольо – Коля (як Оля), Михайло – Міша, Сашко – Саша, Роман, Ромко став
Ромою, Ромкою; Стефко чи Степанко став Стьопою, Володимирко – Володею, Богдан чомусь
не заперечує, коли на нього кажуть Бодя (ну хоч би Бодьо!). Дивно, що Олесь іще якось
тримається, чи, може, й він уже зробився Олесею?
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Ще ж не так давно наш народ розрізняв, кому належить ім’я Ромко, а кому Рома, Ромка; де
Богданко, а де Богдана, Богданка; де Ґеньо, Ґенко, а де Ґеня, Ґенка; де Зеньо, Зенко, а де Зеня,
Зенка; де Любко, а де Любка; де чорнявий Іванко, а де красуня Іванка.
Річ у тім, що українська мова відрізняється від російської морфолого-словотвірною
структурою власних імен, особливо якщо йдеться про неофіційні, пестливі варіанти чоловічих
імен. У російській мові вони здебільшого належать до першої відміни (Алёша, Петя, Федя). В
українській – до другої відміни (Олексійко, Петрик, Петрусь, Федорко, Федорчик).
Якщо б ми мали гордість, то і в повсякденному мовленні зберігали б цю особливість нашої
мови і не уподібнювались би до сусіда.
В українській мові є декілька чоловічих імен на -а, але це здебільша офіційні: Вакула, Ілля,
Кузьма, Лука, Микита, Микола, Олекса, Сава, Хома, Ярема, а також Юра – варіант імені,
поширений зокрема на Закарпатті. Але поряд із цими нечисленними іменниками 1-ї відміни
маємо цілу низку варіантів імен, які належать до 2-ї відміни, як от: Ілько, Микольо, Микольцьо,
Юрко, Юрчик, Яремко та інші. Саме такі варівнти власних чоловічих імен і становлять
специфіку української мови. До речі, багато з давніх українських імен такого типу згодом стали
прізвищевими назвами, як-от: Ілик, Куземко, Кузик, Лучик, Лучко, Хомик, Яремко.
Росіяни мають імена на -ік, українці – на -ик або -ко. Останнім часом ми свої питомі
структури геть занедбуємо, натомість обираємо імена на -ік: Костік, Славік, Ромік.
Ще якось можна зрозуміти побратимів із Наддніпрянщини чи з Волині, де Ваня, Вася, Діма,
Стьопа, Толік – досить поширені варіанти імен: там насильницьке уподібнення до російської
мови тривало значно довше. А львів’яни ще у 40-х – 50-х роках XX ст. не знали російської
мови. Пригадую, як моя бабуся, вперше почувши слова кошка, окошко, дивувалася, чому це в
російській мові кіт і вікно «однаково ся називают». А Льоха і Паша як імена були особливо
дивними для галичан, бо асоціювалися з загальними назвами тварини (льоха) і предмета
(паша).
Сьогодні вже й восьмирічні та вісімдесятирічні львів’яни знають російську. І це чудово. Але
чужого навчатися аж ніяк не означає, що свого слід цуратися. Очевидно, система зробила свою
чорну справу і з нами, галичанами, теж. Адже, погодьтеся, російські варіанти імен багатьом
стали рідніші за свої. «Я не Славко, а Славік», – заявив якось учителеві дев’ятикласник. –
“Розумію, – відповів учитель. – Маємо вже і садік, мультік, кампотік. Ще тільки бракує, щоб
ми сідали за столік, коли засвербів носік”.
Не впевнена, чи Славчик оцінив дотепність учителя. Але, може, зрозумів, що специфіку
рідної мови таки треба підучити.
У сфері жіночих імен теж усе мавпуємо. Наші сусіди пишаються власними іменами, бо це
природно: своє – найкраще. Для поляків – Боґуся, Гелєнка, Малґося, Янечка, для росіян – Алёна,
Маша, Наташа, Света. Чому ж ми надаємо перевагу позиченим від сусіда словам, а не своїм –
Олеся, Оленка, Марійка, Марічка, Маруся, Наталя, Наталка, Світланка?
Донедавна вважали нас П’ємонтом. Пригадуєте у Симоненка?
Сивий Львове, столице моєї мрії,
Епіцентре моїх радощів і надій...
Виявилося, що й наші національні хребти не надто міцні, братове-галичани. Ми ж уже аж
ніяк не зразок для наслідування.
Для багатьох мовців – міських і навіть, на жаль, сільських – глухість до мелодики рідної
мови стала дуже поширеною хворобою. Так, свої влучні лаконічні структури погляньмо,
станьмо; багатший, найрозумніший, найголовніше поспіль заміняємо скалькованими з
російської мови описовими формами – давайте поглянемо, давайте станемо; більш багатий,
найбільш розумний або й самий розумний, саме головне.
Значення окремих слів допасовуємо до російського зразка: вияснити вживаємо замість
з’ясувати, наказати – замість покарати, чесатися – замість свербіти.
Рідномовні наголоси стали ним ненависні – обираємо російські: граблі, новий, старий,
обруч, одинадцять, чотирнадцять… Навіть звук [ч] вимовляємо м’яко, бо ж так у сусіда:
ночюєш, чьому, чясто. І свої двійка, трійка, сімка, вісімка видаються якимись не модними. От
у сусіда – там усе краще: двойка, тройка, сімйорка, восьмйорка! А свого триматися – якось
воно не сучасно. Або білизна, брудний, прати, сміття... Так бабусі колись говорили. А ми «по–
модньому», по-сучасному – сціраємо грязне більйо і мусор виносимо. Бабусі наші, до речі, таки
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прасували білизну, а гладили голівоньки чемних онучок. Тепер же і штани гладимо! Ну, ну,
побачимо, що з цього вийде.
То як – пустимо все насамопас чи
візьмемось за розум і працюватимемо? Щоб
не сміялися з нас «стороннії люди». А
сміятися справді є з чого. Мудрі люди беруть
на кпини осіб із недолугим мовленням.
Київський
літературознавець
Мирон
Петровський сформулював дошкульне і
влучне визначення: «Суржик – це ж як суміш
мила з морозивом – ні з’їсти, ні вмитися».
Мусимо бути одностайні в усвідомленні
потреби працювати над індивідуальним
мовленням, збагачувати його синонімічно,
позбуватися помилок, паразитизмів, вульгаризмів і ганебного фіґойолкобліноязичія, яке
(може, не всі про це знають) є блідим
замінником сукупності одвертих матюків.
І ще... Брак атмосфери загального осуду
спричиняється до того, що суржик у нашому
суспільстві почувається так безпечно.
Пасивність громади йому на руку. Толерантність, потурання, поблажливість з боку інтеліМОВИ ЧИСТЕ ДЖЕРЕЛО
Хто воду п’є із джерела, а хто з калюжі,
Ви легко здогадаєтеся, друзі:
Коли поблизу чиста б’є вода,
Калюжу вибере хіба що бевзь-балда.
Красива мова – що вода джерельна,
А в суржику отрута є пекельна.
Від неї задихаються слова,
Тупіє-туманіє голова.
Та ми вже звикли. Явище типове –
Що друге слово із чужої мови.
Самоповаги, гордості нам брак,
Якщо ми опускаємося так.
Качелі, садік, шкафчик, Славік, Маша,
Штанішкі, щочкі, умнічка, Наташа,
Кампотік чи салатік – та любе!
Не топай ножкою, бо накажу тебе.
Прівєт! Все по фіґ – Льоха, Ксюша, Вовка!
Вашє не поняв, вроді остановка,
Коляска, мусор, кошельок, ковйор, більйо…
Хтось дав цукеркам назву – «Йо-ма-йо»!
Блін, бляха, йолкі, тьолкі, тіпа, тоже…
На масове безумство це вже схоже.
Кароче, на фіґ – саме головне.
Все прикре, безнадійне і сумне.
Лікуймо душі кволі та недужі
Від суржику – отруйної калюжі,
Рятуймося, щоб мови чисте джерело
Духовного здоров’я додало.
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гентних людей робить його нездоланним. Не
можна ж допустити, щоб глупота брала верх
над розумом. Звісно, не так легко виправити
мовну ситуацію нині, коли багато хто з
галичан уже просто не може обійтися без
тіпа-карочє-блін. Культуру треба плекати, а
безкультур’я – буяє, процвітає і так, без
докладання зусиль.
Але ж діяти треба. У житті часто доводиться робити вибір. Стоячи перед вибором –
мова чи суржик, обираємо між світлом і
тьмою, між здоров’ям і хворобою, між
чистотою і брудом, між джерелом і калюжею,
між досконалістю і примітивізмом, між
багатством і убозтвом, між красою і потворністю, між власною гідністю і холуйством.
Може, дошкульні порівняння й метафори
виявляться дієвішими, ніж безживні науковометодичні поради? Відгукніться! І не
ображайтеся за різкість. Просто дуже боляче,
що краяни так безбожно калічать рідну мову.
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Агов, озвіться, юні, мудрі, дужі,
Рішуче заявіть: «Геть навички папужі!
Геть мавпування! Будьте на коні.
Де гідність ваша? Тонете в багні!»
Нащадки прадідів великих,
Чи ж ви перевертні безликі,
Чи ви наїлися чужої блекоти,
Чи вам система поламала теж хребти?
Прозріймо! Ходимо ж до церкви – нам відома
В науці Божій перша аксіома:
Що чисте світло, а що – бруд і тьма.
Повірте: лихослів’я й суржик – ніби два більма.
Тисячолітню спадщину, скарбницю, –
Нам мову треба берегти немов зіницю.
Війну оголосімо мовним бур’янам,
Інакше внуки не пробачать нам.
Література
1. Лисиченко Л.А., Маленко О.О. Українська мова: Практикум: 10-11 класи. – Х.: Вид. група “Основа”, 2008. – 302 с.
2. Огієнко І. Наука про рідномовні обов’язки. Рідномовний Катехизис для вчителів, робітників пера, духовенства,
адвокатів, учнів і широкого громадянства. – 1936: Друкарня оо. Василіян у Жовкві. – 72 с.
3. Фаріон І.Д. Мовна норма: знищення, пошук, віднова (культура мовлення публічних людей). – Івано-Франківськ:
Місто НВ, 2009. – 328 с. + компакт-диск.

ВІТАЛЬНЯ «Педагогічної думки»
„ВИБІР – ЦЕ ПРОЦЕС, ЯКИЙ ТРИВАЄ ПОСТІЙНО...”
(Розмова Ярини Сенчишин з Василем Іванчуком)
З Василем Іванчуком ми зустрілися біля пам’ятника Т. Шевченкові у Львові, зайшли в одну з
кав’ярень неподалік площі Ринок, де поспілкувалися на різні теми. Ми – давні приятелі. Наше
знайомство відбулося ще у другій половині 80-х років минулого століття. Ми були юні, грали в
одній команді, досягали перших шахових успіхів. І вже тоді ніхто не сумнівався, що Василя
чекає блискуче шахове майбутнє. Один з найсильніших шахістів світу у спілкуванні –
емоційний, несподіваний, не надто багатослівний. Отож, мені довелося „розбалакувати”
Василя. І ось, що з цього вийшло.
Про турніри і сучасні шахи
Я. С.: Василю, нам з Тобою було доволі важко вибрати час для зустрічі, бо Tи їздив,
практично, з турніру на турнір. Як багато часу Ти проводиш на турнірах?
В. І.: У мене досить насичений графік змагань. Більшу частину року я проводжу на турнірах.
Переважно вони відбуваються за межами України.
Я. С.: Чому супертурніри не проводяться в Україні?
В. І.: Я не дуже розумію, чому це запитання до мене. Це треба запитувати в організаторів
змагань, у Президента шахової федерації України. Я граю за збірну команду України, але не
маю жодного стосунку до організації турнірів.
Я. С.: Василю, що таке, на Твою думку, сучасні шахи? Ти ще починав грати за старими
регламентами, партії відкладувалися. А зараз щось цілком інше.
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В. І.: Стосовно відкладування, то я вважаю, що мені дуже пощастило, бо це допомогло мені
поліпшити навички шахового аналізу. Зараз, коли б партії відкладувалися, то для їхнього
аналізу, безперечно, використовували б шахові програми. А тепер я знаю, коли сідаю грати
партію, що за визначену кількість годин я її обов’язково сьогодні дограю. З яким результатом –
це вже інша справа, але дограю. І наді мною вже не „висітиме” відкладена позиція.
Я. С.: Чи можна зараз грати в шахи на достатньо високому рівні, не користуючись допомогою
комп’ютера?
В. І.: Все залежить від того, як користуватися. Якщо зовсім не використовувати у роботі
комп’ютер, то навряд чи можна досягнути високих результатів. Але якщо користуватися
забагато чи невміло, то це також може завдати серйозної шкоди.
Я. С.: Зараз існують дуже потужні шахові програми, а чи залишається тут місце для творчості
людини? Чи продукуєш Ти і надалі нові ідеї в дебютах?
В. І.: Звичайно, все життя те і роблю.
Про літературу
Я. С.: Чи виникала у Тебе колись думка: „Якби я не займався шахами, то чим би я міг
займатися”?
В. І.: Це могла би бути якась наукова діяльність. Цілком можливо, що міг би стати
письменником. Мені подобається писати.
Я. С.: Це Ти ще цілком можеш втілити. Ми, до речі, ще не маємо доброго шахового роману в
українській літературі.
В. І.: Та і в світовій не так багато.
Я. С.: Ну чого ж? Є Набоков, наприклад. Ти читав „Захист Лужина”?
В. І.: Дуже невдалий роман. Він мені не сподобався. Але „перлиною” є, звичайно, „Марабу”
Купріна. Там на шести сторінках шахістів представлено у такому непривабливому світлі, що
годі собі уявити. Така антиреклама шахів.
Я. С.: Мені роман Набокова теж не надто сподобався, хоча стиль чудовий. Я постійно
відчувала, що автор не є практичним гравцем і описані ним ситуації виглядають штучно.
В. І.: Так. „Шахова новела” Стефана Цвейга – це ще більш-менш. Є непогані фільми про шахи
„Гросмейстер”, „Жертва королеви” про Михайла Таля, „Білий сніг Росії” про Олександра
Альохіна... Я читаю багато. Можу читати все, що завгодно. Часом це залежить від настрою.
Зовсім недавно я читав про філософію Епікура. Хочу прочитати про історію виникнення різних
релігій. Я цікавлюся філософією, історією, але і художньою літературою також. Із сучасної
літератури недавно я читав твори Ірен Роздобудько, Наталки Сняданко, Марії Матіос. Твори
Роздобудько мені сподобалися найбільше. З класичної літератури мені подобається творчість
Михайла Коцюбинського, Ольги Кобилянської. Недавно я перечитував її „Землю” та інші
твори. Сподобалось. Непростий для сприйняття стиль написання, але відчувається внутрішня
глибина.
Я. С.: Де Ти береш книжки для читання: з домашньої біблотеки чи відвідуєш книжкові
крамниці?
В. І.: Я маю вдома велику бібліотеку, але часом заходжу в крамниці. Там можу придбати
книжку за порадою знайомих або прислухаюся до порад продавців. Деколи ми з колегами
обмінюємося книжками на турнірах. Майже кожен шахіст привозить на турніри книжки і
деколи радить їх прочитати колегам-суперникам. Наприклад, гросмейстер Олексій Широв дав
мені прочитати „Норвезький ліс” Муракамі, а гросмейстер Крамник – „Віднайдений час”
Марселя Пруста. Деколи спрацьовує принцип „навпаки”. Я пригадую, коли ще моїм тренером
був Михайло Некрасов, то ми з ним якось говорили про літературу, і він мені сказав: „Ти Гюго
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не читай. Дуже нудний автор”. Перше, що я зробив, коли повернувся до Львова, це знайшов
твори Гюго. Прочитав і отримав задоволення.
Я. С.: Ти читав „Знедолених”?
В. І.: Так. У російському перекладі. А ще „Останній день засудженого”.
Я. С.: А ще один Твій, як, зрештою, і мій колишній тренер, Володимир Степанович Бутурин
щось Тобі радив для читання?
В. І.: Так, звичайно, радив. І багато розповідав з історії, з географії. Дуже розумний чоловік.
Я. С.: Шахи часто називають моделлю життя. Чи згоджуєшся ти із цією думкою? Якщо так, то
чи допомагали Тобі шахи знаходити вихід у життєвих ситуаціях?
В. І.: Є очевидний факт, що багато людей не грають у шахи, і немає переконання, що людина,
яка не грає в шахи, чимось обділена. Навпаки, вона може, займаючись іншою діяльністю,
досягнути високого рівня розвитку. Звичайно, у шахістів своєрідне світобачення, хоча і воно
залежить від людини, бо не можна сказати, що усі шахісти однаково сприймають світ. Але є
певні риси, притаманні шахістам, позитивні і негативні.
Я. С.: А конкретніше?
В. І.: От я би сказав, що для шахіста високого рівня дуже негативною рисою є щирість і
відвертість.
Я. С.: А чому саме для шахіста високого рівня?
В. І.: Тому що ця щирість може повернутися проти самого шахіста, коли він вибалакає якусь
важливу інформацію.
Про школу
Я. С.: Ти доволі ностальгійно згадуєш школу. Чи мав Ти у школі якісь улюблені предмети?
В. І.: Мені подобалися не так предмети, як учителі. Дуже добре пам’ятаю вчительку
української мови Гикавець Мирославу Дмитрівну. Багато з того, що вона розповідала, я
пам’ятаю дотепер. Наприклад, вона розповідала про те, що Ольга Кобилянська була закохана в
Осипа Маковея, який жив у Бережанах, місті, де минало моє дитинство. Але з цього кохання
нічого не вийшло. Чому? Осипу Маковею подобалася Ольга Кобилянська, але він теж був
письменником, тому добре розумів, що як письменник поступається Ользі Кобилянській і
вважав, що це не сприятиме гармонійному подружньому життю. Не знаю, наскільки це правда,
але таке розказувала моя вчителька української літератури. Вона, до речі, якось мені сказала:
„Я дивуюся, як ти можеш грати у таку серйозну гру, як шахи, ти ж – природжений клоун”. У
чомусь вона мала рацію.
Я. С.: Як Ти ставишся до ідеї запровадження шахових уроків у школах? Чи можна таким чином
інтелектуалізувати націю?
В. І.: Шахи в школах можуть бути, звичайно, але виключно як предмет за вибором. Навіщо
мучити шахами дітей, яким шахи не подобаються? А ті діти, яким вони подобаються, нехай
ідуть у шахові гуртки. До речі, у Львові вже працює шахова школа Василя Іванчука, в якій
займаються діти, починаючи з п’ятирічного віку.
Я. С.: Ти вважаєш, що вивчати шахи, як математику чи літературу, не варто?
В. І.: Взагалі у нас шкільна програма непродумана. От пригадую свої шкільні роки. Ті
логарифми, інтеграли... Навіщо ми це все вивчали? Звичайно, тим дітям, які цікавилися
математикою, це було потрібно, але скільки таких дітей було в класі? Вони спокійно могли це
все вивчати на гуртках. У шкільних програмах варто враховувати, що пропонувати всім учням,
а що вибраним чи хоча б охочим.
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Про щастя і вибір
Я. С.: Щоб підтримувати свою форму, Ти займаєшся щодня, чи робиш собі довші перерви?
В. І.: Я займаюся шахами, коли цього хочу. Бо коли я цього не хочу, то коефіцієнт корисної дії
низький. Коли голова добре працює, можна за короткий час зробити дуже багато.
Я. С.: Чи професійний успіх і щастя – поняття взаємопов’язані?
В. І.: Скажу тобі таку річ. Ось Юлій Цезар. Недурний чоловік. Коли Юлія Цезаря запитали, що
для нього в житті є найбільшим щастям, він відповів – свобода вибору. Я не можу сказати, що
на сто відсотків згідний із цією думкою. До того ж для більшої частини людства свобода
вибору у непростих ситуаціях навряд чи є щастям. Вона породжує сумніви, а у випадку
невдалого рішення – серйозні розчарування, але ми щогодини, щохвилини робимо вибір,
приймаємо рішення, важливі і менш важливі. Це процес, який триває постійно.
Я. С.: Чи Ти пам’ятаєш момент, коли Ти вже чітко зрозумів: „Все, я буду займатися шахами і
більше нічим”?
В. І.: Я не можу його пам’ятати, бо такого моменту не було. Я просто займався шахами і
продовжую ними займатися, не переймаючись подібними запитаннями.
Я. С.: Тобто шахи – це природна сфера Твого існування?
В. І.: Так. Я ними займався-займався і досяг успіху. Продовжую займатися і це для мене дуже
природно. Це як стонога. Якби вона думала, як їй ті ноги ставити, їй було б тяжко
пересуватися, а так вона просто рухається, і все у неї виходить добре.
Про публічну славу
Я. С.: Ти дивишся телевізор?
В. І.: Майже не дивлюся.
Я. С.: Стежиш за новинами в інтернеті?
В. І.: Шахові новини ще часом читаю, а такі загальні – дуже рідко.
Я. С.: Звідки Ти береш інформацію, що діється довкола Тебе?
В. І.: Спілкуюся з людьми. Якщо мене щось цікавить, я можу запитати тих, хто краще знає:
„Розкажіть, будь ласка, що там відбувається”. Тоді я роблю свої висновки. Часом, коли мене
цікавить щось конкретно, я можу зайти в інтернет і подивитися, а не так, щоб дивитися все
підряд.
Я. С.: А люди Тебе на вулицях впізнають?
В. І.: Впізнають мене не надто часто. Розкажу такий випадок. Якось їхав я поїздом з Києва до
Львова. У купе, крім мене, ще троє. Ніч переночували, вони мене, очевидно, не впізнали. Ну а
зранку один з них кудись вийшов, а коли повернувся, то почав збуджено розповідати: „Ви
знаєте, яка з нами знаменитість їде? Сам Василь Вірастюк!” І вони побігли на нього дивитися.
Кликали і мене. Я відмовився, чим дуже їх здивував.
(Розмова відбулася 28 листопада 2011 року)
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ТВОРЧІСТЬ НАШИХ ЧИТАЧІВ
Надія Петровська

Подарунок для матусі
(авторська казка)
ВЕСНА: Іде дівчина-веснянка,
Молода панянка.
Як погляне вгору –
Сонце в небі сяє,
Поверне голівку вправо –
Пташечка співає.
Землю-матінку вітає,
Квіточками засіва,
Звірятка будяться від сну,
Вітають щиро
Дівчину-Весну.
АВТОР: Лише Зайчик-Сірячок
Сьогодні сумненький,
Бо не знає малючок,
Як втішити неньку.
ЗАЙЧИК: Будь здорова, Весно красна,
Зустрів тебе дуже вчасно.
День народження в матусі,
Хочу привітати,
Підкажи мені, будь ласка,
Що подарувати?
ВЕСНА: Якщо любиш щиро неньку,
Слухайся її гарненько,
А що їй подарувати,
Підкаже серденько.
АВТОР: Похнюпилось Зайченятко
І трохи не плаче.
Раптом бачить – Білочка
По ялинці скаче.
ЗАЙЧИК: Білочко руденька,
Жвава і прудкенька,
День народження в матусі,
Хочу привітати,
Підкажи мені, будь ласка,
Що подарувати?
БІЛОЧКА: Ти, Зайчатко, не сумуй,
А своїй матусі
Шишки подаруй.
ЗАЙЧИК: Вибач мені, Білко,
Що турбую марно,
Та дарунок цей
Не такий вже й гарний.
АВТОР: Іще більше зажурився
Зайчик-Сірячок.
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Коли бачить – йде Ведмідь
І несе медок.
ЗАЙЧИК: Ведмедику, друже,
Прошу тебе дуже,
День народження в матусі,
Хочу привітати,
Підкажи мені, будь ласка,
Що подарувати?
ВЕДМЕДИК: Зайчику, ти дуже чемний,
Проте журишся дарма.
Кращого, ніж мед солодкий,
Подаруночка нема!
ЗАЙЧИК: Мамця їсть капусту й моркву,
Конюшинку любить,
А від меду солодкого
Болітимуть зуби.
АВТОР: Що робити далі
Зайченя не знає.
Раптом бачить,
А з-під снігу квітка виглядає.
ЗАЙЧИК: А ти хто? Тебе не знаю!
Але все-таки спитаю:
День народження в матусі,
Хочу привітати,
Підкажи мені, будь ласка,
Що подарувати?
ПІДСНІЖНИК: Я – Підсніжник, перша квітка,
Снігу не боюся.
Голівкою біленькою
Я весні вклонюся.
Ти, Зайчатко, не сумуй,
Мене мамі подаруй.
ЗАЙЧИК: Щоб тебе подарувати,
Мав би я тебе зірвати…
АВТОР: Пострибало Зайченятко
Додому швиденько
І привело до квіточки
Матусю рідненьку.
ЗАЙЧИК: Кохана матусю! Я Тебе вітаю,
Цю квітку біленьку дарую в цей день,
Хай вона квітує, Тебе звеселяє,
Хай співає ніжних весняних пісень.
МАМА: Спасибі, синочку,
За твій подарунок,
За серденько щире твоє,
Від мене прийми
Цей ніжний цілунок,
Я дякую Богу,
Що ти в мене є!
(Обіймаються)
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