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АНОТАЦІЯ 

Хитра Н. Художня реалізація теми шкільної освіти в українській літературі 

другої половини ХІХ – початку ХХІ століть. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 10.01.01 «Українська література». – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2021. 

 

У дисертації розглянуто особливості зародження та інституціонального 

становлення національної школи на матеріалі творчості українських письменників 

ХІХ-ХХІ ст.; розкрито концептуальні педагогічні погляди кожного автора, які, 

власне, і презентують складні етапи формування вітчизняної педагогічної системи. 

Об’єктом даного дослідження слугують твори та наукові праці А.Свидницького 

(роман «Люборацькі»), І.Франка («Педагогічні ідеї та висловлювання»,  оповідання 

«Олівець», «Отець гуморист», п’єса «Учитель»), Б.Грінченка (оповідання «Дзвоник», 

«Украла»), І.Вільде (трилогія «Метелики на шпильках»), С.Васильченка (оповідання 

«Авіаційний гурток», «Над Россю»), Ю.Збанацького (роман «Малиновий дзвін»), 

О.Гончара (повість «Бригантина»),  В.Сухомлинського (оповідання «Перший день», 

«Як ріка розгнівалась на дощика», «Ліхтарник», «Камінь», «Горбата дівчинка», 

«Шпаргалка», «Молодий сад»), В. Нестайка (повість «Одиниця з обманом»), Н.Бічуї 

(повість «Шпага Славка Беркути»),  М. Павленко (цикл оповідань «Русалонька із 7-

В»), З.Мензатюк (повість «Як я руйнувала імперію»), М.Лаюка (роман «Баборня»), 

А.Левкової (повість «Старшокласниця. Першокурсниця»), матеріали періодики 

та  епістолярна спадщина. 

У ситуації, що нині склалася в освітній сфері,  необхідним фактором її 

адекватного розвитку є інтеграція більш ранніх педагогічних напрацювань з 

новаторським інструментарієм сучасної педагогіки. Саме тому окремої уваги 

потребує справа популяризації ідей тих діячів культурно-освітньої царини, котрі 
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доклали багато зусиль до розвитку і становлення української національної школи та 

педагогічної думки. Постає нагальна потреба панорамного погляду на 

проблематику, пов'язану  з розвитком і становленням національної школи в Україні 

кінця ХІХ - початку ХХІ століть. Особливо цінним джерелом у даному разі є 

творчість широкого кола українських письменників, котрі були репрезентантами 

різних культурно-історичних, політичних та соціальних реалій, однак, попри це, їх 

об'єднував інтересом до ключових проблем національної освіти. 

З кінця ХІХ століття і понині значна кількість українських авторів виявляли і 

виявляють серйозну зацікавленість проблемами національної освіти та власне її 

інституцій. Саме тому, питання такої фундаментальної складової, як шкільна 

освіта, повсякчас ставало об’єктом їх літературної уваги. Об’єктом даного 

дослідження стала тема шкільної освіти у творчій та науковій діяльності низки 

українських письменників другої пол. ХІХ – поч. ХХІ ст., а також їх теоретичні 

напрацювання та практична діяльність у сфері педагогіки. Часто, будучи не лише 

сторонніми спостерігачами, а й безпосередніми учасниками освітнього процесу, 

письменники з хірургічною точністю відтворювали серйозні огріхи у навчальній 

системі, сучасниками якої їм випало бути. Аналітичне осмислення їх літературної 

спадщини дає можливість отримати конкретне уявлення про еволюцію української 

національної шкільної освіти, національних педагогічних ідей у контексті розвитку 

літературного процесу. Звідси випливає мета дисертаційного дослідження, котра 

полягає у виявленні й аналізі особливостей художньої реалізації теми української 

шкільної освіти в літературно-художньому спадку низки визначних українських 

письменників ХІХ – ХХІ ст., а також розкритті педагогічно-просвітницького 

аспекту їх літературної діяльності.  Поставлена мета передбачає розв’язання низки 

завдань, серед котрих варто наголосити на наступних: окреслення особливостей 

репрезентації теми шкільництва у творчості письменників, чиї твори стали 

об'єктом дослідження, визначення ідейно-тематичних особливостей обраних 

творів, розкриття художніх засад реалізації теми шкільної освіти на рівні змісту 

та ключових морально-етичних концепцій, виявлення проблемно-тематичних та 
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жанрово-стильових підходів до реалізації теми школи у творах, а також 

висвітлення засобів художньої деталізації усієї системи образів, пов'язаних з 

концептом української школи. 

Коли мова йде про українське шкільництво кінця ХІХ – початку ХХІ століть, 

насамперед чітко окреслюємо три окремі епохи, які мали посутні політичні, 

соціокультурні та відповідно й освітні відмінності, які визначали конкретику буття 

українського суспільства. Це епоха розчленованості України, що перебувала в 

колоніальній залежності від могутніх імперій, друга епоха – часи радянської влади, і 

насамкінець третя – сьогодення політичної і культурної незалежності України. 

Характеризуючи кожну з цих епох, можна сказати наступне. Перша епоха 

характеризується насамперед антинаціональною політикою обох імперій. Україна 

зазнала різновекторних  національно-культурних атак, з одного боку - російської, з 

іншого – австро-угорської. Друга епоха  - радянська - період тоталітарних репресій 

насамперед скерованих на викорінення національно-культурної ідентичності. З 

одного боку – формально - Російська імперія припинила своє існування, однак 

фактичний стан речей у правах нації на самоствердження залишився незмінним– 

національні запити українства й надалі жорстоко каралися. Третя епоха – 

формування нових засад функціонування школи періоду незалежної України. Якщо 

точніше, певні зрушення в царині освіти в Україні відбулися ще до формального 

здобуття незалежності. Перебудовні процеси 1985-1990 рр. в СРСР 

характеризувалися принаймні частковим , хоч здебільшого декларативним, 

перетворенням командно-адміністративної системи на систему демократичного 

управління. Освітня галузь потребувала кардинальних перетворень з огляду на 

оприявлення постколоніального дискурсу в суспільній свідомості. Уперше за кілька 

століть перебування у складі імперської Росії, а потім СРСР освітні та науково-

дослідні установи України приймають самостійні рішення й документи, планують і 

проводять науково-дослідну й навчальну роботу з орієнтацією на державні та 

національні інтереси України.  



5 
 

Підсумовуючи обсервацію теми шкільної освіти у творчості вищезгаданих 

українських авторів, варто відзначити вагомий внесок кожного з них в боротьбу 

українства за власні національні права, культуру й освіту. Це був нелегкий поступ від 

несприйняття самого права українського народу на національну освіту і до повністю 

національно-орієнтованої школи. Кожен з письменників зробив свій вагомий внесок у 

дослідження природи виховання молодої людини, а також в аналіз рольової функції 

тих соціальних інститутів, котрі реалізують цей процес виховання, тим самим 

запропонувавши конструктивні висновки і вказавши на системні недоліки.  

Наукова новизна роботи полягає у тому, що вперше в українському 

літературознавстві досліджуватимуться особливості художньої реалізації теми 

шкільної освіти у літературній творчості  низки українських письменників кінця ХІХ 

– початку ХХІ століття. Також варто зазначити, що тема шкільної освіти в 

українській літературі хоч і часто приковує до себе увагу дослідників та вчених, 

однак в більшості праць, в яких вона фігурує, дослідники лише фрагментарно 

розглядають тему шкільництва, описують локальні моменти з  глобального полотна 

розвитку української школи з часів імперського ярма, через радянський 

тоталітаризм і до незалежної держави. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що основні 

положення дослідження можуть бути використані під час викладання курсів лекцій 

з історії української літератури, написанні курсових, дипломних, магістерських 

робіт, для написання підручників і навчальних посібників з української дитячої 

літератури, а також для розробки відповідних спецкурсів і спецсемінарів, у процесі 

подальших історико-літературних досліджень прози для дітей. Особистий внесок 

автора полягає у визначення конкретних етапів розвитку української школи, аналізі 

творів конкретних авторів з точки зору їхньої рецепції проблем шкільної освіти.  

Ключові слова: школа, шкільна освіта, образ учителя, образ учня, персонаж, 

жанр. 
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ABSTRACT 

 

Khytra N. Artistic realization of the theme of school education in the Ukrainian 

literature of the second half of the XIX - the beginning of the XXI century.  - 

Manuscript. 

Theis for a Candidate in Philology by speciality 10.01.01 - Ukrainian literature. - 

Taras Shevchenko National University of Kyiv of Ministry of Education and Science of 

Ukraine. – Kyiv, 2021. 

The dissertation considers the peculiarities of the origin and formation of the 

Ukrainian school on the material of the works of iconic figures of Ukrainian literature of the 

XIX-XXI centuries; the peculiarities of the works of writers in the pedagogical aspect are 

revealed.  The object of this study are the works and works of the following writers: A. 

Svydynytsky - the novel "Lyuboracki"; I. Franko "Pedagogical ideas and statements", 

stories "Pencil", "Father humorist", play "Teacher"; B. Hrinchenko - stories "Bell", "Stolen"; 

I. Wilde - trilogy "Butterflies on pins"; S. Vasylchenko - short stories "Aviation Circle", 

"Over Russia"; O. Kopylenko - the novel "Very Good"; Yu. Zbanatsky - the novel 

"Raspberry Bell"; O. Honchar - the story "Brigantine"; stories by Sukhomlinsky, V. 

Nestayko - "Unit with deception"; N. Bichuya - "Sword of Slavko Berkuta"; M. Pavlenko - 

a series of short stories "The Little Mermaid from 7-B"; Z. Menzatyuk - the story "How I 

Destroyed the Empire", M. Layuk "Babornya"; A. Levkova "High school student.  

Freshman. 

The purpose of the dissertation research is to identify and analyze the peculiarities of 

the theme of Ukrainian school education in the literary and artistic heritage of a number of 

prominent writers of the XIX - XXI centuries, as well as to reveal the pedagogical and 

educational aspect of the literary activity of these writers.  This goal involves solving a 

number of tasks, among which the following should be emphasized: outlining the features 

of the representation of the theme of schooling in the works of selected writers, defining 

ideological and thematic features of selected works, revealing the principles of school 

education at the level of selected works.  and genre and style approaches to the realization 
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of the theme of the school in the works of selected writers, as well as coverage of the means 

of artistic detailing of the image of the Ukrainian school in selected works. 

First of all we clearly outline three separate epochs in which the Ukrainian people and 

Ukrainian culture have been for the last hundred and over years.  The first epoch - Ukraine 

is divided between the Russian and Austro-Hungarian empires, is characterized by anti-

national policies of both empires.  Ukraine suffered two national and cultural attacks at once, 

on the one hand it was Russian and on the other - Austro-Hungarian.  The second epoch that 

the Ukrainian people went through during the last century was the epoch of Soviet 

totalitarian repression.  On the one hand, the empire formally ceased to exist, but the actual 

state of affairs in the nation's right to self-affirmation remained the same: the national 

demands of Ukrainians continued to receive a bloody rebuff from the regime.  The third 

epoch was a school during the time of independent Ukraine.  To be precise, Ukraine has 

made some progress in the field of education even before its formal independence.  

Perestroika processes in 1985-1990 in the USSR were characterized by the transformation 

of the command-administrative system into a system of government on a democratic basis.  

In the field of education, decentralization took place, primarily through the Ministry of 

Education, as well as research institutions and higher education institutions.  For the first 

time in several centuries of being a part of Imperial Russia, and then the USSR, these 

institutions make independent decisions and documents, plan and conduct research and 

educational work with a focus on the state and national interests of Ukraine. 

Summing up the consideration of the topic of school education in the literature of the 

above-mentioned authors, it should be noted the significant contribution of each of them to 

the struggle of the Ukrainian intelligentsia for their own national rights, culture and 

education.  It was a difficult step from the rejection of the very right of the Ukrainian people 

to national education and to a fully national-oriented school.  Each of the writers has 

contributed to the penetration into the nature of the upbringing of young people, as well as 

to the structure of those social institutions that implement this function, thus allowing to 

draw constructive conclusions and correct systemic shortcomings. 

Key words: school, school education, teacher 's image, student' s image, character, 

genre. 
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ВСТУП 

 

 З кінця ХІХ ст. і понині значна кількість представників української 

літератури переймалася проблемами освіти свого народу. Тому питання освіти, а 

особливо такого фундаментального її складника, як освіта шкільна, повсякчас ставало 

об’єктом літературної уваги, тут потрібно загадати зокрема праці Б. Грінченка «Якої 

нам треба школи», «Народні вчителі і вкраїнська  школа», А. Свидницького «Вимова 

наша українська і потреби нашого ортографування», «Мысль по поводу предстоящей 

реформы по Министерству Народного Просвещения» І.Франка «Наука і її становище 

щодо працюючих класів», «Педагогічні ідеї та висловлювання», Уляни Кравченко 

«Спогади вчительки», «Із записок учительки», та інші. 

 Часто, будучи не лише сторонніми спостерігачами, а й безпосередніми 

учасниками освітнього процесу, письменники з хірургічною точністю відтворювали 

серйозні огріхи у  навчальній системі, сучасниками якої їм випало бути. Дослідження 

творів вітчизняних письменників, в яких вони осмислювали інституціональні, 

соціальні особливості національної школи, дає змогу глибше проаналізувати 

еволюцію української національної освіти, зокрема описати масштабну картину її 

історичного становлення на українських територіях.  

 Коли мова йде про українське шкільництво кінця ХІХ – початку ХХІ 

століття, насамперед чітко окреслюємо три окремі епохи, які мали посутні політичні, 

соціокультурні та відповідно й освітні відмінності та визначали конкретику буття 

українського суспільства. Це епоха розчленованості України, що перебувала в 

колоніальній залежності від могутніх імперій, друга епоха – часи радянської влади, і 

насамкінець третя – сьогодення політичної і культурної незалежності 

України.  Характеризуючи кожну  з них можна констатувати:  перша епоха 

характеризується насамперед антинаціональним освітнім диктатом імперських 

інституцій. Україна зазнала різновекторних  національно-культурних атак, з одного 

боку - російської, з іншого – австро-угорської.  Аналізуючи боротьбу української 

інтелігенції за права на власну культуру й освіту в імперську добу, варто зазначити, 
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що поняття «український народ» викликало навіть у багатьох українців скепсис і 

зневагу. Важко було протистояти впливу потужної експансивної культури: в умовах 

тотального нав’язування тією чи іншою імперією своєї культури,  українська нація 

зазнавала культурного гніту, що насамперед позначалося на нівеляції культурних 

традицій та здобутків. На різних теренах України процес національно-культурного 

відродження тривав по-різному з огляду на значну кількість чинників, що впливали 

на цей процес. Зрештою невтомна діяльність кращих представників інтелігенції, 

будителів ХІХ століття, реально посприяла тому, що після століть обмежених 

контактів Східної та Західної України розпочався процес національної інтеграції, а 

відтак і певна синхронізація процесів національно-культурного відродження.  

 На цей час припадає творчість письменників, які зверталися до теми школи 

і шкільного життя, зокрема це Анатолій Свидницький, Іван Франко, Борис Грінченко, 

Степан Васильченко, Уляна Кравченко, Ірина Вільде. У їхніх творах відтворено 

широкий проблемний спектр шкільного буття означеної епохи. Школа на сторінках 

їх творчої спадщини постає як мікромодель суспільного буття українського народу, а 

стосунки «учитель –– учні» змальовуються крізь призму ключових процесів 

функціонування соціуму.  

 Друга епоха - епоха радянська - період тоталітарних репресій насамперед 

скерованих на викорінення національно-культурної ідентичності. З одного боку, – 

формально, - Російська імперія припинила своє існування, однак фактичний стан 

речей у правах нації на самоствердження залишився незмінним– національні запити 

українства й надалі жорстоко каралися. Говорячи про цей період, насамперед варто 

наголосити на фундаментальних концептуальних засадах радянської освітньої 

системи в цілому. Однією з таких засад є примат колективного над особистим, що в 

цілому властивий усьому періоду соціалістичної розбудови. Радянські гасла про 

демократію і національне самовизначення не пішли далі гасел. Український школяр і 

далі лишається  культурно безправним, змушеним жити і навчатися за чужорідними 

канонами. Починаючи з 1933 року, відбувається поступове згортання процесів 

національного відродження, процес українізації починає поступово вгасати. Саме 
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тоді російська мова набуває статусу державної, а також мови інтернаціонального 

спілкування радянських народів. Радянська школа методично нівелювала значення 

національного складника в освіті, відмовляла народам у національно-культурному 

самовизначенні. Такий стан речей впливав на ситуацію у сфері освіти і письменства. 

Політика компартії спрямовувалась на формалізацію національного нігілізму в 

свідомості молодих людей, нав’язувала відмову від національно-культурної 

ідентичності – традицій, культури, мови. Слова «національний» і «антирадянський» 

стали синонімами. Елементи національної освіти опинилися на маргінесі 

загальноосвітніх процесів. 

 Переважна більшість письменників перетворилися на своєрідних 

заручників ідеологічного канону. Однак попри ідеологічний тиск та панування 

жорсткої соцреалістичної творчої моделі, декому з письменників усе ж вдалося 

відтворити складні процеси реального буття радянської школи. До письменників цієї 

епохи, творчість котрих розглянута в роботі, належать Юрій Збанацький, Олесь 

Гончар, Василь Сухомлинський, Всеволод Нестайко, Ніна Бічуя. Вони намагалися 

змалювати школу як необхідний простір формування гуманістичних цінностей 

людини, морально-етичні канони формування справжньої особистості, тож у творах, 

хоч і прогнозовано акцентувалися ідеологічно деформовані соціальні аспекти 

шкільного буття, однак кожен із письменників намагався підкреслити 

загальногуманістичні ідеали добра, вірності, взаємодопомоги, справедливості і 

дружби, що давало змогу хоча б почасти нівелювати ідеологічний складник в 

художньому просторі твору. 

     Третя епоха – формування нових засад функціонування школи періоду 

незалежної України. Якщо точніше,  певні зрушення в царині освіти в Україні 

відбулися ще до формального здобуття незалежності. Перебудовні процеси 1985-1990 

рр. в СРСР характеризувалися принаймні частковим, хоч здебільшого декларативним, 

перетворенням командно-адміністративної системи на систему демократичного 

управління. Освітня галузь потребувала кардинальних перетворень з огляду на 

оприявлення постколоніального дискурсу в суспільній свідомості. Уперше за кілька 
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століть перебування у складі імперської Росії, а потім СРСР освітні та науково-

дослідні установи України приймають самостійні рішення й документи, планують і 

проводять науково-дослідну й навчальну роботу з орієнтацією на державні та 

національні інтереси України.  

 Найважливішим документом, що регулює сферу освіти в незалежній 

Україні є Закон України «Про освіту» (прийнятий 1991 р. зі змінами та  доповненнями 

від 1994 та 1996 року) [170].  Згідно з ним освіта вважається пріоритетною сферою 

соціально-економічного, культурного та духовного зростання суспільства. Також 

саме цей документ визначає мету, завдання та принципи сучасної української освіти.  

 Однак на початку змін у сфері шкільної освіти не міг не викликати тривогу 

той факт, що українською національною школою досить часто називались заклади, де 

фактичного, реального оновлення ще не відбулося. Певні інновації, переважно 

методичного спрямування, не спроможні були зумовити докорінної трансформації 

навчально-виховного процесу, котра була необхідна в умовах становлення 

національної школи. У зв’язку з цим у 1991 році постало питання про формування 

нової політики в освітній сфері,  завдяки чому можна було б привести у відповідність 

зміст освіти й сучасні потреби українського суспільства. Українська національна 

школа орієнтує учня на глибоке знання власної етнонаціональної культури та 

розуміння особливостей і культурних традицій інших народів: на знання традицій, 

звичаїв, обрядів, свят, дотримання календарної обрядовості. Головною метою такої 

освіти є різнобічний розвиток особистості, саме особистість проголошено вищою 

суспільною цінністю, оскільки в період демократичних соціальних трансформацій як 

ніколи гостро постає необхідність виховання свідомих громадян, здатних до 

розбудови самостійної незалежної держави. 

 Ціннісна парадигма сучасної незалежної української школи репрезентована 

у творчості письменників, твори котрих розглядаються в рамках зазначеної епохи – 

це Марина Павленко, Зірка Мензатюк, Мирослав Лаюк, Анастасія Левкова. У їхніх 

творах соціальний та ідеологічнтй складники, які домінували у попередні періоди, 
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втрачають функцію сюжетотворчого канону, натомість актуалізується морально-

етичний складниу конфлікту, міжособистісні стосунки учнів та вчителів та ін. 

 Однак зазначені проблеми у працях українських літературознавців 

аналізуються принагідно, й цілісної аналітичної концепції образу школи, шкільної 

освіти нині в українському літературознавстві не представлено. Утім, корпус творів, 

які так чи інакше стосуються теми шкільної освіти, образу національної школи в 

літературі доволі значний і налічує сотні сторінок. Крім того, питання національного 

компоненту в освіті актуалізоване в останні роки, коли було оголошено кардинальну 

реформу освітнього процесу: від вищої – до початкової школи. Насамперед саме ці 

чинники  визначають актуальність обраної теми. До того ж актуальність зумовлена 

й тим, що в досить напруженій соціокультурній ситуації, яка склалася в сучасній 

Україні, все більш вагомим фактором розвитку національної української школи стає 

інтеграція українських педагогічних напрацювань минулих років з новаторським 

інструментарієм сучасної педагогіки. Постає потреба панорамного погляду на тему 

національної школи в Україні кінця ХІХ  - початку ХХІ століття. Особливо цінним 

джерелом в цьому питанні є творчість широкого кола українських письменників, 

котрі були репрезентантами різних культурно-історичних, політичних та соціальних 

реалій, однак були об’єднані інтересом до проблем освіти. Дехто з письменників, чия 

творчість досліджується у дисертаціі, активно поєднували літературну й педагогічну 

діяльність. Звідси випливає інший складник актуальності даної роботи, оскільки з 

огляду на вищевказані причини на окрему уваги заслуговує детальне дослідження та 

популяризації імен діячів культурно-освітньої галузі, котрі доклали значних зусиль 

до розвитку і становлення української національної школи та педагогічної думки.  

 Мета дисертації  – комплексно дослідити типологічні домінанти у 

змалюванні образу школи, шкільного буття, відносин «учитель – учні» у контексті 

становлення і розвитку вітчизняної системи освіти від кінця ХІХ до початку ХХІ 

століття. 

Поставлена мета передбачає розв’язання таких завдань:  
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 окреслити особливості репрезентації теми шкільництва у творчості 

письменників кінця ХІХ – першої половини ХХ століття (Анатолій 

Свидницький, Іван Франко, Борис Грінченко, Степан Васильченко, Уляна 

Кравченко, Ірина Вільде);  

 визначити ідейно-тематичні принципи розкриття теми школи і шкільної освіти 

у творчості Юрія Збанацького, Олеся Гончара, Василя Сухомлинського, 

Всеволода Нестайка, Ніни Бічуї; 

 виявити проблемно-тематичні та жанрово-стильові підходи до реалізації 

освітянських проблем у творчості Марини Павленко, Зірки Мензатюк, 

Мирослава Лаюка, Анастасії Левкової; 

 розкрити ключові змістові та образні засади реалізації теми шкільної освіти на 

різних історичних етапах розвитку української літератури; 

 схарактеризувати головні інтерпретаційні моделі освітніх проблем, що 

сформувались у творах українських письменників; 

 висвітлити засоби художньої деталізації образу української школи у обраних 

для дослідження творах; 

 дослідити світоглядні моделі змалювання образу школи і шкільного життя у 

творчості українських письменників ХІХ–ХХІ століть. 

 Для досягнення поставленої мети та розв’язання визначених завдань у 

роботі застосовано комплексний методологічний підхід до вивчення літературних 

явищ, який включає: аналіз та синтез – для узагальнення теоретичних міркувань; 

структурно-типологічний – для систематизації трьох періодів у змалюванні школи, 

образів учителя та учня в історії української літератури; описовий, герменевтичний, 

порівняльно-історичний – для аналізу та інтерпретації художніх і нехудожніх текстів. 

 Теоретико-методологічною основою стали літературознавчі праці 

вітчизняних і зарубіжних науковців, зокрема праці такиз дослідників як: І.Зайченко, 

І.Васькович, Є. Філь, Н.Жук, В.Герасименко, В. Смаль, М.Веркалець, А. Животенко-
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Піанків, Ю.Волошин, В.Таран, С.Хронюк, В.Кизилова, О. Стогнут, В.Костюченко, 

Н.Сидоренко, Л.Медвідь, Т.Усатенко та ін.  

 Об’єктом дослідження  є тема шкільної освіти у творчій та науковій 

діяльності письменників другої пол. ХІХ – початку ХІХ ст., а також їх теоретичні 

напрацювання та практична діяльність у сфері педагогіки, аналітичне осмислення 

яких у розрізі творчості письменника дає можливість отримати більш повне уявлення 

про еволюцію української національної шкільної освіти у контексті розвитку 

літературного процесу. До аналізу були залучені твори, в яких виокремлюється тема 

шкільного життя, відносин «учень – учитель», образу школи та ін. Матеріалом 

дослідження слугують твори та праці таких письменників: А.Свидницький – роман 

«Люборацькі»; І.Франко «Педагогічні ідеї та висловлювання»,  оповідання 

«Олівець», «Отець гуморист», п’єса «Учитель»; Б.Грінченко – оповідання «Дзвоник», 

«Украла»;С.Васильченко – оповідання «Авіаційний гурток», «Над Россю»;  І.Вільде – 

трилогія «Метелики на шпильках»;  Ю.Збанацький – роман «Малиновий дзвін»; 

О.Гончар – повість «Бригантина»; оповідання В.Сухомлинського, В. Нестайко – 

«Одиниця з обманом»; Н.Бічуя – «Шпага Славка Беркути»; М.Павленко – цикл 

оповідань «Русалонька із 7-В»; З.Мензатюк – повість «Як я руйнувала імперію», 

М.Лаюк «Баборня»; А.Левкова «Старшокласниця. Першокурсниця», матеріали 

періодики та епістолярна спадщина. 

 Предметом дослідження є художня реалізація педагогічних поглядів й ідей 

на рівні змісту конкретних літературних творів та наукових і науково-публіцистичних 

праць українських письменників другої половини ХІХ – початку ХХІ століть. 

 Наукова новизна роботи полягає у тому, що вперше в українському 

літературознавстві: 

 системно охарактеризовано і докладно описано інтерпретаційні моделі образу 

школи, шкільної освіти  у різні епохи розвитку української літератури; 
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 виокремлено три епохи у змалюванні образу школи і шкільної освіти у 

вітчизняному літературному процесі: друга половина ХІХ – перша половина 

ХХ століття, друга половина ХХ – кінець ХХ століття, початок ХХІ століття; 

 описано типологічні ознаки, які притаманні образу школи і шкільної освіти в 

означені періоди; 

 уточнено особливості змалювання образу школи і шкільної освіти, образів учні 

та учителя у творчості А. Свидницького, І. Франка, Б. Грінченка, 

С.Васильченка, У.Кравченко, І.Вільде; Ю.Збанацького, О.Гончара, 

В.Сухомлинського, В.Нестайка, Н.Бічуї; 

 проаналізовано своєрідність змалювання шкільного буття у творчості 

українських письменників початку ХХІ століття, зокрема Марини Павленко, 

Зірки Мензатюк, Мирослава Лаюка, Анастасії Левкової.  

 Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що основні 

положення дослідження можуть бути використані під час викладання курсів лекцій з 

історії української літератури, написанні кваліфікаційних роботі з історії літератури, 

для написання підручників і навчальних посібників з української літератури для 

дітей, а також для розробки відповідних навчальних дисциплін, у процесі подальших 

історико-літературних досліджень прози для дітей. 

 Теоретичне значення: у дисертації розглянуто особливості зародження та 

становлення української школи на матеріалі творчості знакових постатей української 

літератури ХІХ-ХХІ ст.; розкрито особливості творів письменників в педагогічному 

аспекті. 

 Особистий внесок автора полягає у визначенні конкретних етапів розвитку 

української школи, аналізі творів конкретних авторів з точки зору їхньої рецепції 

проблем шкільної освіти.  

 Апробація результатів дослідження відбулася на трьох наукових 

конференціях: Міжнародна наукова конференція «Традиції Михайла Коцюбинського 
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в українській літературі ХХ – ХХІ ст..» (до 150-річчя від дня народження 

письменника, 27-28 листопада 2014 р.); Всеукраїнська наукова конференція (ІХ 

щорічні Грінченківські читання): «Борис Грінченко – відомий і невідомий» (Київ, 9 

грудня 2016 рік); Міжнародна наукова конференція «Citius, Actius, Fortius!»: феномен 

спорту в літературі та культурі (Бердянськ, 24-25 вересня 2020 рік). 

 Публікації. Основні положення і результати дослідження представлено в 6 

публікаціях (з них 3 - у наукових фахових виданнях України, 1 - зарубіжна публікація 

та 2 - апробаційного характеру). 

 Структура та обсяг дисертації. Специфіка об’єкта і предмета дослідження, 

особливості мети і завдань, а також логіка дослідження зумовили структуру роботи, 

робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків до них, зашальних висновкфів 

та списку використаних джерел (252 позиції). Основний зміст дослідження викладено 

на 210 сторінках; загальний обсяг становить 253 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1. ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ДИСКУРС 

ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ: УКРАЇНСЬКИЙ ВИМІР 

 

1.1. Стан української шкільної освіти у складі Російської й Австро-Угорської 

імперій 

Зародження української національної шкільної педагогіки відбувалося у вкрай 

складних соціальних, культурних і політичних умовах. Як зазначає І. Зайченко: «У 

своїй еволюції процес формування теоретичних основ української національної 

школи протягом другої половини ХІХ – початку ХХ ст. зазнав помітних кількісних і 

якісних змін від загальних, безсистемних вимог просвіти українців у 60-х рр. до 

цілком окресленої і логічно завершеної теорії української національної школи у 1917-

1920 рр., у якій чітко визначалися мета, завдання, зміст і принципи, методи і засоби 

навчання й виховання у національній школі.  Цей процес характеризується глибокими 

суперечностями, зумовленими колоніальним становищем українців, розрізненістю їх 

земель, жорстокими заборонами української культури, школи, освіти на 

Наддніпрянщині і утисками з боку австро-угорських властей та польської шляхти на 

західноукраїнських землях, а звідси – специфічні особливості у розвитку 

національного шкільництва як в окремих регіонах так і на теренах усієї України. 

Формування української національної школи в обох частинах фактично 

розчленованої України здійснювалося відповідно під впливом двох нерівнозначних 

альтернативних факторів – соціального замовлення державної системи, з одного боку, 

і поглядів тих освітніх діячів, які з інших методологічних позицій відстоювали 

національні і загальнолюдські цінності, виступали за створення рідної школи й 

освіти, з іншого боку» [67, ст.33]. 

Однак інтелігенція й культурні діячі як зі східної, так і з західної частини 

України, поєднували свої зусилля у відстоюванні власної національної 

школи.  «Українська національна школа, під якою її найвизначніші представники М. 

Грушевський, Б.Грінченко, М.Драгоманов, М. Куліш, В.Науменко, І.Огієнко, 

В.Прокопович, С.Сірополко, І. Стешенко, І.Франко, П.Холодний, Я. Чепіга, 

С.Черкасенко, Г.Шерстюк, І. Ющишин та інші, розуміли школу рідної мови, у якій 
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вся система, структура, мета і завдання, принципи, зміст і  методи, «увесь дух школи» 

пройняті ідеєю українства. Вона покликана сприяти утвердженню свого 

національного існування (М.Грушевський), готувати всебічно розвинених, 

високоосвічених, духовно і культурно багатих громадян України, примножувати 

матеріальні, культурні й духовні цінності» [67, ст.30]. 

Проте, саме такий тип школи був максимально неприйнятний для функціонерів 

царської влади, усе, що було пов’язане з національною самоідентифікацією, ставало 

мішенню для їхньої атаки: «У Російській імперії жорстоко знищували в освіті все 

національне, особливо українське. 1863 р. – циркуляр міністра внутрішніх справ 

Російської імперії П.Валуєва про заборону видавати підручники, літературу та книги 

релігійного змісту українською мовою. 1876 р. – указ Олександра ІІ (Емський указ) 

про заборону ввозу до імперії будь-яких книжок і брошур з «малороссийским 

наречіем», друкування оригінальних творів та перекладів, сценічних вистав, читання 

й друкування текстів до нот українською мовою. 1881 р. – заборона викладання в 

народних школах та виголошення церковних проповідей українською мовою. 1884 – 

заборона українських театральних вистав в усіх губерніях Малоросії» [219, с.101].   

Однак навіть в умовах цілковитої відсутності підтримки з боку держави, 

український народ самотужки підтримував власну освіту: «Хоча ХІХ століття було 

найбільш тяжким для українського шкільництва (у Наддніпрянській Україні не було 

жодної державної школи, де навчання велося б українською мовою), українство не 

лише збереглося, а й здійснило чимало для культурно-національного пробудження» 

[219, с.102]. Зважаючи на складні умови розвиток народної української школи був 

насильно затриманий: «Реакційні заходи царського уряду перешкоджали створенню 

української національної школи, гальмували поширення грамотності серед простого 

люду, який розмовляв живою народною українською мовою. У 60-90-ті роки ХІХ в 

Україні майже не існувало шкіл з українською мовою навчання. Міністри освіти 

С.Уваров і Д.Толстой домагалися повної русифікації усіх неросійських народів у 

складі імперії» [2, с.154].  

Наступ на українську культуру, в першу чергу у мовній сфері, продовжився і 

надалі. Так, у 1895 році забороняється видання українськомовних книг для дітей, а 



22 
 

незабаром після революційних подій 1905-1907 років, у 1908 році сенат Росії видає 

указ, згідно з яким вже вся українська культура і наука визнається загрозою для 

безпеки імперії. Останнім антиукраїнським указом до початку Першої світової війни 

став указ Миколи ІІ, в котрому йшлося про заборону української преси.  

Велику шкоду в розвитку шкільництва спричинила побудова освітньої системи 

на засадах становості. Російська імперія, як відомо, залишалася становою державою 

аж до падіння царату. У ній привілейованим станом було дворянство, що мало 

найбільші права й могло навчатися в школах усіх типів. Громадянами нижчого стану 

вважалося міщанство, до складу якого входили нижчі службовці, промисловці й 

купці. Вони вже не мали права користуватися тими школами, що були призначені для 

дітей дворян. Ще нижчою верствою були робітники й селяни з дуже обмеженим 

правом на освіту. Духівництво являло собою окремий суспільний стан і мало власні 

школи. Відповідно до такого соціального поділу формувалася й система освіти – 

існували різні види шкіл, котрі підпорядковувались окремим відомствам. Мова 

викладання в усіх типах шкіл була російською. Нижчими вважались народні й 

парафіяльні школи. За ними слідували ремісничі, сільськогосподарські й 

фельдшерські школи та вищі початкові школи, призначені для робітників і селян. Це 

були так звані школи-тупики, з яких не можна було перейти до середніх і вищих шкіл 

через велику різницю у програмах навчання. Середніми школами, передбаченими 

насамперед для міщан, були звичайні гімназії, реальні школи, комерційні школи та 

учительські семінарії. До семінарій могли також вступити учні вищих початкових 

шкіл, склавши вступні іспити. Для дворян існували дворянські гімназії, пажеські 

корпуси, ліцеї, кадетські корпуси, військові школи й академії, в яких навчалися діти 

духівництва, а з кінця ХІХ  століття до них почали приймати також міщанських і 

селянських дітей. Доступ до університетів і до інших вищих шкіл був утруднений для 

випускників реальних шкіл і семінарій, вони мусили складати спеціальні іспити. 

Г. Ващенко, висвітлюючи у своїх працях систему освіти Російської імперії, 

характеризує її наступним чином: «Станова система освіти, що існувала в 

дореволюційній Росії, дуже тяжко відбилася на дітях т.зв. нижчих станів, зокрема на 

дітях селян. Їм фактично була закрита дорога не тільки до вищої школи, а навіть і до 
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середньої освіти А особливо у важкому станів перебували діти українських селян. 

Російська мова була для них незрозумілою. Тому школа мало давала їм знань або 

давала знання в перекрученому вигляді. Мало того, школа навіть у здібних дітей не 

викликала охоти до науки і цікавости до читання книжок, бо вони були написані 

чужою мовою» [26, с.19]. Цю царську систему засуджували і проти неї виступали 

значні педагоги, та численні культурні діячі демократичних переконань. 

Зокрема, видатний український релігійний діяч, митрополит Андрей 

Шептицький акцентує на невтішному досвіді українських школярів та студентів, 

котрі зазнавали великих обмежень в ході освітнього процесу і тому мають значні 

прогалини у знаннях: «Наша молодь, яка довго мусіла ходити до польських середних 

шкіл, часто не має поняття про найважливіші події» [29, с.987]. А.Шептицький у своїй 

діяльності приділяв величезну увагу питанням науки, сприяв поширенню освіти: 

«Миторополит Андрей Шептицький завжди мав велике зрозуміння для потреб 

української науки і в зв’язку з нею також для українського шкільництва» [7, с.44]. 

Особливу увагу приділяє вихованню молоді, освічених громадян, які б володіли 

потрібними громадсько-політичними знаннями та могли обирати для себе кращий 

шлях не випадковим, а обдуманим, свідомим рішенням. 

Різноплановою була подвижницька діяльність А. Шептицького, він сприяв 

відкриттю шкіл, семінарій, заохочував українських студентів, власним коштом 

надавав стипендії, відправляв на навчання до закордонних університетів Відня, Риму, 

піднімав питання стосовно університету в Львові, тут же заснував Науковий Інститут 

для студій, виділивши для цього окремий будинок та фахову бібліотеку, створив у 

Львові середню школу, яка мала виховувати шкільну молодь у релігійному дусі та 

готувати до вступу в Богословську академію, але учні могли вільно вибирати й інші 

напрямки та фахи. Митрополит підтримував та матеріально допомагав заснуванню 

дитячих садків і сиротинців, що виховували малечу, навчали їх, готували  до 

подальшої освіти. Окрім цього Шептицький фінансував цілу низку видавництв 

Львова, які видавали журнали, книжки для читачів різного віку та різних верств. 

Він усвідомлював вагу української освіти не лише для розвитку української 

науки, але в тогочасних політичних умовах вважав освіту на «найпевнішу 



24 
 

легітимацію перед світом самостійності українського народу» [7, с.45]. Покладав 

великі надії на навчальні заклади та викладачів у справі об’єднання української нації 

й виховання свідомих, патріотично налаштованих громадян. 

Аналізуючи шкільну практику в Україні у складі Російської імперії варто 

відзначати, що досить часто вчителі перетворювалися на бездушних та жорстоких 

тиранів та без жодних докорів сумління вдавалися до психологічних тортур учнів та 

фізичних покарань, зокрема – штурханів та різок.  За таких умов українські 

інтелектуали, зокрема письменники, не могли погоджуватись з подібними 

«педагогічними методами», хоча здебільшого прекрасно усвідомлювали, що подібні 

реалії, це, перш за все - результати системи управління освітою, яка на той час 

панувала в державних установах на всіх рівнях і підпорядковувалась імперським 

інституціям. Заради справедливості варто наголосити, що система навчання і у 

школах на теренах самої Росії так само не відзначалась ані прогресивністю поглядів 

вчителя,  які були б підтримані керівництвом, ані запровадженням гуманних методів 

навчання. 

Серед проблем того часу не останнє місце посідало питання управління 

освітньою сферою. Губернські, повітові, та земські установи були вкрай обмежені у 

правах управління освітою, що не давало можливості проводити політику, котра б 

влаштовувала місцеві громади – пересічних українців. 

Тож провідною тенденцією політики царату в Україні залишалося знищення 

національної культури, що призвело,  перш за все, до загострення боротьби за 

національну школу, сприяло появі громадівського руху, виникненню таємних 

товариств, організації перших приватних навчальних закладів, тощо: «У процесі 

довготривалої і жорстокої боротьби свідомих українців за рідну школу в обох 

частинах розрізнених українських земель велася невпинна боротьба проти 

соціального й національного гніту, формувалися теоретичні основи національної 

системи освіти і школи» [71, с.33]. 

У дещо інших обставинах, ніж це було під колоніальним впливом Російської 

імперії, перебував український народ на територіях, підконтрольних імперії Австро-
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Угорській: Австро-Угорський уряд якийсь час дозволяв створювати культурно 

освітні організації, видавати книги національними мовами.  

У 1848 році у Львові виникло товариство «Головна Руська рада», яке ставило 

за мету запроваджувати в школах „руські мови”, домагалось дозволу українцям 

обіймати урядові посади, урівняння в правах українського духівництва з польським 

Особливу роль у піднесенні просвітницького руху в Галичині відіграв літературно-

освітній осередок «Галицько-руська матиця», заснований у Львові 1848 р. Осередок 

видавав книги загальноосвітнього і морально-релігійного змісту, шкільні підручники 

і наукові збірки. За своїм складом він був різнорідним, проте в цілому позитивно 

вплинув на розвиток національної культури в Східні Галичині» [2, с.157].  «Головна 

Руська рада» займалася проблемами народної освіти. В питанні української шкільної 

освіти українці змогли досягти деяких успіхів, одним з яких стало відкриття при 

Львівському університеті кафедри руської мови й літератури.  

«Починаючи з 1860-х років, на західноукраїнських землях помітно 

розвивається середня освіта – гімназії й реальні училища. Термін навчання в гімназіях 

становив 8 років, а в реальних училищах – 7. Закінчення гімназії давало право вступу 

в університет, а реального училища – у вищі спеціальні навчальні заклади… До цього 

часу навчання проводилося німецькою мовою, а з 1867 р. урядовим законом в 

Галичині вводилася польська мова викладання, на Закарпатті – угорська, (мадярська). 

На Буковині мовою викладання залишалася німецька» [117, с.249]. Однак виникнення 

й розвиток середніх навчальних закладів саме з українською мовою викладання не 

відзначається активністю. Лише у 1874 році в українська вводиться в якості мови 

викладання у першій львівській гімназії.  

Одну з провідних ролей в оформленні українського культурного простору в 

західних регіонах України мало також товариство «Просвіта»: «Літературне 

товариство «Просвіта», створене 1868 р. у Львові також мало на меті піднесення 

народної освіти та популяризацію знань, які сприяли духовному й інтелектуальному 

відродженню нації, пробудженню національної свідомості. «Просвіта»  відкривала 

бібліотеки-читальні, видавала навчальні посібники для середньої школи» [2, с.157]. 
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Також потужною підтримкою для української школи стали друковані видання: 

«З особливою виразністю і цілеспрямованістю ідея української національної школи 

звучала зі сторінок радикальних часописів «Світ», «Громадський друг», «Дзвін», 

«Молот», «Народ»,  «Хлібороб», «Житє і слово», існування яких пов’язано з 

діяльністю І.Франка та його однодумців. На порядок денний у них було включено ряд 

нових актуальних освітніх проблем (викриття хибного характеру освіти і навчання у 

народних школах Галичини і Росії, критика куцої просвітницької політики 

народовців і москвофілів, вимоги безкоштовної початкової, середньої і вищої освіти» 

[71, с.32].  

Незважаючи на сильну й послідовну польську культурно-освітню експансію на 

Галичині, українське національне життя в цій частині країни у другій половині ХІХ 

ст. все ж змогло розвинутися і частково реалізуватися у багатьох сферах суспільного 

життя. Особливої активності цей розвиток набрав у 80-х роках цього ж століття і з 

того часу велася послідовна боротьба українців за свої права. Що стосується 

безпосередньо стану шкільництва на Галичині та Буковині – воно також зазнавало 

тиску на національному підґрунті й носило значною мірою колоніальний характер, 

так само як і на українських землях у складі Російської імперії.  

Подальший розвиток українського шкільництва на західних територіях України 

породжує різноманітні освітні форми: «На основі гуртків, що з 1910 р. почали 

виникати у школах Галичини, створюються юнацькі спортивні організації «Сокіл», 

«Січ», «Пласт», які ставлять за мету відродження нації, патріотичне виховання 

підростаючих поколінь. Такі організації об’єднують тисячі юнаків. Перед Першою 

світовою війною українська освіта в Галичині все ж досягла певних успіхів – мали 6 

українських державних гімназій, 2510 народних шкіл, які відвідувало 440000 дітей» 

[2, с.218].   
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1.2 . Образ школи і шкільного буття у творчості Анатолія Свидницького 

Період активної громадської та літературної діяльності Анатолія Свидницького 

– це 50-60-ті роки ХІХ століття. На цей час припадає доба бурхливих соціально-

політичних та економічних трансформацій в історії України. Завдяки ініціативі 

демократично налаштованої інтелігенції, на Київщині, Полтавщині, Поділлі 

організовувалися недільні школи, які мали на меті не лише поширення письменності, 

а й розповсюдження прогресивних гуманістичних ідей серед простого народу. В цей 

час революційний рух охоплює молодь Київського і Харківського університетів. 12 

січня 1861 року в Петербурзі з’явився перший український громадсько-політичний і 

літературно-мистецький щомісячний журнал «Основа», в якому пізніше буде 

публікувати свої наукові праці й художні твори Анатолій Свидницький.   

Однак, після тимчасової соціальної й культурної відлиги, після оголошення 

кріпосницької реформи, знову почався новий наступ реакції, котрий позначився 

негативно не лише на соціальному, а й на культурно – духовному житті українського 

народу. Саме в цих складних реаліях А.Свидницький провадив свою громадську, 

культурну, фольклорно-етнографічну, літературну діяльність: 

 «Майбутній письменник ще з дитинства жив і виховувався серед простого 

народу. Постійно контактуючи з селянами, А.Свидницький переймав від них звичаї, 

повір’я, засвоював народну мову, безпосередньо знайомився з українською народною 

творчістю – піснями, казками, легендами, анекдотами. Пізніше, в одному з 

етнографічних нарисів, А.Свидницький так згадуватиме про ті часи: «Кожне словечко 

того часу незабутого глибоко запало мені в душу, пройшло всю мою постать… то 

була для мене школа правди і любові!» [35, с.5]. 

Однак, якщо жива безпосередня освіта, джерелом котрої був сам народ з його 

самобутньою творчістю, стала ковтком свіжого повітря для молодого 

А.Свидницького – навчання в бурсі було справжнім випробуванням для нього. 

Подільське духовенство, з якого походив А.Свидницький, здебільшого 

малокультурне й неосвічене, досить часто ставилось упереджено до концепції освіти.  

Життя сільського духівництва, його побут мало чим відрізнялося від життя 

простих селян, тож і діти священників жили у дружбі з селянськими дітьми. З ними 
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грався малий Анатолій, з цікавістю слухав від дорослих казки, легенди, перекази, 

різні повір’я, любив пісні і сам добре співав. Тісне спілкування з простими людьми 

рано пробудило в нього інтерес до усної народної творчості і згодом допомогло у 

фольклорно-етнографічній роботі. Неосвічене, малокультурне сільське духівництво 

не прагнуло вчити своїх дітей. Церковне управління, враховуючи негативне 

ставлення духовенства до освіти, видало спеціальне розпорядження про обов’язкове 

навчання синів церковнослужителів у духовних школах. Таким чином, батько 

А.Свидницького – отець Патрикій, був змушений віддати в духовну науку й сина 

Анатолія. Так у 1843 році А.Свидницький вступає до Крутянської духовної школи 

або бурси, де треба було (до реформи духовних шкіл 1855 року) навчатись упродовж 

восьми років. У духовних школах тих часів вивчалися головним чином предмети 

церковно-релігійного характеру, а також стародавні мови – грецька, латина, 

старослов’янська. У той же час –  бракувало загальноосвітніх дисциплін. У родині 

Свидницьких, як і в більшості родин тодішнього духовенства Поділля, поряд з 

українською мовою вживалася польська – А.Свидницький з дитинства вільно володів 

обома мовами. Однак навчання у бурсі проводилось виключно російською мовою, 

більше того – українською мовою взагалі було заборонено розмовляти. А тим учням, 

з вуст яких все ж таки чули українську мову – вішали на шию ганебні таблички. Один 

з таких моментів письменник пізніше змалює у своєму романі-хроніці «Люборацькі»: 

«На глухій стіні килим висе і на килимі колодка з-на п’ядь довжини, і на ній написано 

«Nota». Ноту чіпляють тому, хто забалака по-наськи, - хто «мужичить». Її доти треба 

носити, доки не спіймаєш другого в такій же провині» [185, с.48]. 

Застигла в часі схоластична система навчання, необхідність зубріння предметів 

церковно-релігійного змісту, а також правил церковної відправи, жорстоке 

поводження вчителів і вихователів з учнями, заохочення начальством доносів, 

шпигунства, що породжувало серед бурсаків ворожі стосунки, – такими були 

тогочасні духовні школи.  

А.Свидницький був здібний до навчання, старанно вивчав мови – грецьку, 

латину, старослов’янську, французьку, польську, болгарську – та за стінами семінарії 

виявляв неабиякий інтерес до української літератури, народної творчості. 
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Одноманітне зубріння церковних догматів, грубий семінарський режим не могли 

задовольнити допитливого юнака. Схоластика, богословське мудрування, 

метафізика, в хащах котрої часто плутались і самі вчителі, формували центральний 

ідейний стрижень “науки” в бурсі. Знання засвоювались шляхом примітивного 

зубріння, а основним методом виховання й заохочення учнів були тілесні покарання, 

зокрема – биття різками. Панувала атмосфера цілковитої сваволі з боку адміністрації, 

вчителів і старших учнів відносно молодших. Багато учнів не витримували 

страхітливих умов навчання в бурсі і втікали. Проте їх потім ловили, жорстоко карали 

і етапом повертали назад до бурси. Результатом подібного підходу в шкільній освіті 

стало те, що деякі з учнів-бурсаків могли по два, а то й по три роки сидіти в одному 

класі – деградуючи морально й духовно. Паралельно з тим, бурса розвивала у своїх 

вихованців такі згубні звички, як потяг до азартних ігор, паління, крадіжок і пияцтва. 

Треба було мати неабияке здоров’я й психічну стійкість, щоб знести усі ті тортури, 

яких зазнавали діти в процесі навчання.  

У 1851 році А.Свидницький вступає до Кам’янець-Подільської духовної 

семінарії. Як виявиться – атмосфера в семінарії не особливо відрізнялася від 

нестерпної бурсацької науки. Своє ставлення до цього осередку освіти 

А.Свидницький висловить вустами Антося - одного з головних героїв роману 

«Люборацькі»: «Не своєю смертю я вмираю; мене вбила семінарія та…» [185, с.281].  

    Потужний вплив на шкільну молодь на той час безсумнівно справляли 

видання українських пісень М.Максимовича, І.Срезневського, А.Метлинського, а 

також деякі видання «українських» поляків, що напевне були відомі 

А.Свидницькому, що мешкав на Поділлі (сюди можемо віднести збірку пісень 

Wacława z Oleska, «Pieśni polskie i ruskie ludu galicyjskiego» (Львів, 1833 рік), «Pieśni 

ludu Biłochrobatów, Mazurów i Rusi z nad Bugu» (Вільно, 1836 рік), «Pieśni ludu 

ruskiego» (Перемишль, 1839 рік). Не могла не привернути увагу семінаристів і 

популярна на той час на Поділлі «українська школа» в польській літературі з 

характерним мотивом милування українським краєм, його народом і звичаями.  

У 1856 році А.Свидницький вступає до Київського університету, під час 

навчання в якому стає одним із членів студентського революційно-демократичного 
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товариства. Як відомо з архівних документів, в 1858-59 роках в Києві утворюється 

Київське таємне товариство студентів, котре одразу поділилось на дві групи – тісно 

згуртований центр та периферія – більш широкий загал активно налаштованої молоді. 

Анатолій Свидницький належав до другої групи – широкого кола цієї організації. 

Своєю кінцевою метою товариство вважало ліквідацію самодержавного ладу. Члени 

товариства перебували під впливом просвітницької діяльності Т.Г. Шевченка, котрий 

відкрито висловлювався проти самодержавного устрою.  

У своїх практичних заходах члени таємної організації фактично не виходили за 

межі агітаційної та просвітницької діяльності. Вони складали й розповсюджували 

революційні відозви, прокламації та памфлети, поширювали демократично-визвольні 

ідеї за посередництва членів літературних гуртків університетів та інших навчальних 

закладів. Члени товариства ставили собі за мету видання журналів для народу, таких, 

щоб писалися місцевою народною мовою. Після 1860-го року таємна організація була 

розкрита, проте А.Свидницькому вдається уникнути проблем із законом.  

Під час навчання в Києві А.Свидницький бере активну участь в 

лексикографічній праці. Словесний матеріал, котрий йому вдалось зібрати й записати 

на Поділлі і на Полтавщині, потім перейшов у розпорядження упорядників «Словника 

української мови» під керівництвом П.Житецького. Після перерваного у 1860 році 

навчання в університеті, А.Свидницький ще цілий рік проживає в Києві. У тому ж 

році його запрошують співпрацювати з журналом «Основа». А.Свидницький 

зацікавив видавців журналу насамперед тим, що свого часу був дуже глибоким 

знавцем української етнографії. Пересвідчившись, що матеріальне становище не 

дозволить завершити навчання в університеті, А.Свидницький приймає рішення 

тимчасово взятися за вчителювання. З цією метою він «подає заяву на ім’я ректора 

Київського університету з проханням дозволити йому тримати іспит на звання 

вчителя повітової школи» [35, с.15]. 

А.Свидницький склав іспит на звання вчителя російської словесності, 

виявивши відмінні знання з мови і методики її викладання, прочитав пробну лекцію 

з синтаксису, яка одержала схвалення комісії, і виїхав за призначенням у 

Миргородське повітове училище на посаду вчителя російської мови. Таким чином у 
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1860 році А.Свидницький отримує призначення у Миргородську повітову школу на 

посаду вчителя-словесника. 

А.Свидницький-педагог любив дітей, був тактовним і чуйним, наполегливо 

радив колегам поповнювати свої знання, готуватися до кожного уроку, жваво, 

емоційно, цікаво його проводити, щоб процес навчання був приємним для учнів і 

збуджував потяг до знань. Він застерігав вчителів від поспішних, непродуманих і 

невмотивованих висновків про нездібність окремих дітей до навчання. Інколи учень 

не може відповісти на питання через занадто розвинене почуття соромливості, 

невміння швидко відшукати потрібне слово та й з багатьох інших вагомих причин, на 

які вчитель повинен зважати. У Миргороді А.Свидницький розвинув широку 

просвітницьку діяльність: став одним із фундаторів громадської бібліотеки, заснував 

безкоштовні недільні школи, залучаючи до роботи в них своїх юних учнів, і сам у них 

викладав. Час від часу влаштовував платні й безкоштовні вечори, на яких читалися 

твори Шевченка, Квітки-Основ’яненка, Пушкіна, Шиллера. Гроші, зібрані на платних 

вечорах, йшли на потреби організованої А.Свидницьким громадської бібліотеки.  

За наказом міністра народної освіти, у недільних школах ґрунтовно вивчався 

лише Закон божий, давалися початкові знання з арифметики та російської і 

старослов’янської мов. Не дозволялося знайомити учнів з вітчизняною історією, 

географією, читати художню літературу. Обминаючи заборону, А.Свидницький 

розповсюджував серед слухачів школи так звані книжечки - «метелики», розповідав 

цікаві епізоди з історії України, читав твори Шевченка. «Таке читання – згадував один 

з його учнів І. Зубковський, - особливо цікавило відвідувачів школи, що їх завжди 

було повно. Сюди приходили, незважаючи на люту зиму й хуртовину, верстов за 

чотири від міста, навіть сивоголові діди, послухати читання і розносили добру славу 

про недільну школу та учителя в ній – А.Свидницького» [69, ст.19]. 

«А.Свидницький, як згадують його учні, запроваджував новий звуковий метод 

навчання грамоти (метод Золотова), за допомогою якого слухачі швидко опановували 

азбуку й починали читати. Київські студенти користувалися цим методом у своїй 

педагогічній практиці. Його рекомендували всі кращі педагоги 60-х років, зокрема 

К.Ушинський, а пізніше М. Корф, Б. Бунаков. Помяловський теж застосував цей 
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метод у недільній школі. Буквоскладальний метод, який панував у тогочасних 

школах, був важким для сприймання, затримував процес навчання грамоти 

механічним заучуванням літер та беззмістовних складів, від яких треба було 

абстрагуватися, складаючи слова» [69, с.21].  

Водночас А.Свидницький займається і науково-педагогічною діяльністю. Він 

розпочинає роботу над складанням методичних посібників і підручної літератури. 

Зосереджує свої зусилля на виданні так званої «письмовниці» (граматики), має плани 

написати й видати підручник з арифметики й географії. Частину своїх статей 

методично-педагогічного спрямування А.Свидницький надсилає до журналу 

«Основа», серед них такі як: «Вимова наша українська і потреби нашого 

ортографування», «Мысль по поводу предстоящей реформы по Министерству 

Народного Просвещения» [69, с.23]. 

А.Свидницький був особливо чутливим до тих соціокультурних тенденцій, 

котрі були провідними для його доби. З вимогою перебудови існуючої системи освіти 

і виховання – ліквідації формалізму і схоластики у шкільній справі, пробудження 

самостійного мислення у молоді, прищеплення їй високих ідеалів гуманізму, 

виступали Т. Шевченко, видатні педагоги – К.Ушинський, М. Пирогов. Усі вони 

висловлювали безкомпромісний протест проти приниження особистості учнів, проти 

тілесних покарань – так званої «паличної дисципліни», рішуче відкидали бездумне 

зубріння, пропагували ідею виховання нових людей, здатних сміливо боротися за 

прогресивні ідеали, свідомо і чесно працювати задля народу.  

Антигуманний характер офіційної педагогіки також різко засуджували у своїй 

творчості представники письменницького покоління 60-х років ХІХ століття – М. 

Помяловський, Марко Вовчок, Д. Мордовець та інші. На цій хвилі просвітницького 

піднесення в Україні починає свою активну діяльність журнал «Основа». Упродовж 

1861-1862 років в «Основі» було надруковано ряд статей, заміток, художніх творів на 

тему шкільної освіти. Так, у статті П. Чубинського «Два слова об училище и 

учителях», писалося, що навчання в початкових школах починають із вивчення 

церковнослов’янської азбуки, набивають голову дитини незрозумілими їй словами і 
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назвами, привчають до машинального запам’ятовування й відтворення інформації, 

зупиняючи тим самим її інтелектуальний розвиток.  

Що стосується безпосередньо теоретичної педагогіки – розвідки молодого 

А.Свидницького на методичну тему відзначалися сміливістю й оригінальністю 

думки. Характеризуючи аналітичний метод навчання дітей як найбільш ефективний, 

він принагідно порушує один надзвичайно важливий момент національно-

політичного змісту – відстоює право дітей різних національностей отримувати освіту 

рідною мовою.   

«Росія, – пише майбутній учитель, - будучи політичною одиницею, не може 

назватися одиницею в розумінні національності. Російська мова, таким чином, 

будучи вітчизняною (тобто – загальнодержавною) для всіх проживаючих в Росії, в 

той же час є мовою незрозумілою для багатьох народів Росії» [35, с.26]. Щоб 

порушити цю проблему в умовах бюрократично-самодержавної Росії потрібна була 

неабияка громадянська й політична воля. 

Твори А.Свидницького сповнені не лише глибокого знання життя та побуту 

народу, а й глибокого розуміння тих процесів, що відбувалися на освітній ниві на 

теренах України. Особливо роман-хроніка «Люборацькі» міг би відіграти в 60-х 

роках, у час його написання, велику роль у розвитку української літератури, проте на 

той момент він так і не дійшов до масового читача. А частина творів Анатолія 

Свидницького взагалі загубилася.  

Роман «Люборацькі» вийшов у світ майже через чверть століття після його 

написання – 1886 року в журналі «Зоря» за активного сприяння Івана Франка. Однією 

з основних проблем роману є показ загибелі молодої обдарованої людини внаслідок 

тих суспільних процесів та взаємин, які здебільшого саме й детермінувалися 

панівною системою навчання і виховання. Ця система у старих школах, у тому числі 

й духовних, гальмувала розвиток справжньої освіти, переслідувала мету виховання 

вірнопідданих слуг царської самодержавної ідеології.  

 Створений А.Свидницьким ще на початку 1860-х років роман-хроніка 

«Люборацькі» не без підстав вважається новаторським в українській літературі другої 
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половини ХІХ століття. У романі А.Свидницький одним із перших відходить від 

поширеної в тогочасній українській літературі селянської тематики: 

«Чи не вперше порушує низку актуальних проблем – соціально економічний 

стан простого духівництва, проблему української родини як національної одиниці, 

проблему збереження національних традицій та детермінуючого впливу соціуму на 

людину… Зосередженість авторської уваги на проблемі становлення особистості та 

на розкритті соціальних і морально-психологічних факторів її руйнування, дозволяє 

зробити висновок про тяжіння твору до іншого жанрового різновиду роману, а саме 

– роману виховання…. Насамперед варто зважити на його національний складник, 

що виступає посутньою ознакою української літератури ХІХ століття, як літератури 

«недержавної нації», котрий істотно вирізняє його (роман виховання) серед 

класичних західноєвропейських зразків – заангажованістю національною ідеєю. 

Адже відсутність державності та її атрибутів, зокрема національної освіти, відхід від 

національних традицій стають основними факторами денаціоналізації, а проблеми 

сім’ї Люборацьких екстраполюються на українське суспільство загалом» [13, с.67]. 

     «До назви роману А.Свидницький додав жанрове визначення – «сімейна 

хроніка», що відповідало формі і змісту твору, в якому показано поступовий розклад 

і трагічний кінець родини старосвітського сільського священика Люборацького, 

котра стикається з новими суспільними реаліями – тиском бюрократичних заходів 

царського уряду та деморалізуючим впливом польської шляхти» [69, с.54].  

У цій ситуації патріархальні підвалини попівської родини не витримують – 

тяжкі випробування випадають на долю дітей Люборацьких, котрі стикаються з 

антигуманною самодержавною соціальною та освітньою системою. А.Свидницький 

зображує родину Люборацьких у широких зв’язках з навколишнім соціальним 

середовищем, розкриває багато аспектів суспільно-економічних тап національно-

культурних відносин на Правобережній Україні, зокрема на Поділлі.  

У романі «Люборацькі» А.Свидницький показує трагедію морально-етичної 

деградації молодого покоління пів впливом державних освітніх структур, і це є 

однією з центральних проблем роману. Недоля рідних дітей, калічення їх душ 

згубним вихованням у школі завдавали матері-Люборацькій болючих страждань. Її 
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дочка Мася, розбещена вихованням у пансіоні, починає ставитися до рідної матері з 

презирством, неповагою і навіть відразою. Інший молодий герой - Антось, 

деморалізований бурсою, також втрачає чуйність і повагу до батьків. У романі є ряд 

колоритних діалогів Масі з Антосем, які розкривають негативні наслідки так званого 

“шляхетського” виховання – жорстокість, грубість, панську пиху, зарозумілість. 

Приглядаючись до виховання своїх дітей у тодішніх школах, Люборацька з жалем 

констатує: «Добре мої покійні татуньо говорили, що то будуть не ученики, а 

мученики; не вчителі, а мучителі… согрішили ми перед богом…» [185, с.53]. У цих 

словах Люборацька підсвідомо висловлює засудження тих умов, за яких рідні діти 

ставали ворогами батьків, робилися моральними виродками.  

На початку роману всі діти Люборацьких відзначаються безтурботністю й 

безпосередністю, щирою взаємною любов’ю («ще нічого не вміли, тільки любити; ще 

нічого не знали, тільки брат сестру, а сестра брата, всі разом – отця-неньку…») [185, 

с.61].  Але що більше діти пізнають навколишній світ з його жорстокою дійсністю, 

тим більше затьмарюється їх світле й безтурботне життя.  

Головним героєм твору є Антось, який постає перед читачем досить яскравою, 

динамічною постаттю. З раннього дитинства хлопчик жвавий, рухливий, майстер на 

всякі витівки. Він любить різні ігри, товаришів, у той же час вміє і «на криласі читати, 

міг би за дяка бути, хоч мав літ одинадцять» [185, с.31]. Але потрапляє Антось не в 

дячки, а до бурси, в якій терпить страх, голод, усяку нужду і втрачає свою дитячу 

безпосередність. По приїзді додому у нього вже «очі в землю дивляться або по боках» 

[185, с.54]. Та все ж бурса не може одразу отруїти дитячу душу, перетворити своїх 

вихованців на бездушні манекени – Антось все ще тягнеться до селянських хлопчиків, 

грає з ними в баштана, м’яча, пасе коней. Та поступово вплив школи проявляється все 

більше й більше. Антось все частіше опиняється у центрі бурсацьких бешкетів і 

витівок. За це його б’ють. Спочатку це вражає хлопця, але незабаром місце подиву 

займає звичка: «Овва, хай б’ють! Чи то мені первина! Хай би були спершу не били, 

як ще боявсь різки, а тепер мені байдуже!» [185, с.147].  

У ці слова молодого хлопчини А.Свидницький вкладає гірку критику 

тогочасної шкільної системи освіти, а саме – засилля фізичних покарань, котрі 



36 
 

викликають відразу до навчання у дітей, зрощують страх і неприязнь до особи 

вчителя, а отже і до навчання як такого. До бурси Антось знав рідну мову, розмовляв 

нею вдома, при зустрічі з селянами, в іграх з іншими дітьми. Однак бурса почала 

систематично викорінювати з практичного вжитку учнів так звану «мужичу» мову. 

Бурса докорінно змінює характер хлопця, його душевний устрій, його морально-

етичні й культурні уподобання, Антось починає цуратись сільських дітей, бо не хоче 

«з мужиками заходити», стає фактично чужим у власній родині. Окрім подібних змін, 

бурса навчила хлопця ще деяким далеко не найкращим речам – у бурсі Антось 

призвичаївся до різних дрібних злочинів, так, наприклад, краде у рідної матері 

відкладені нею гроші. Читачу зрозуміло, що це не було «патентоване» злодійство, це 

була одчайдушність, прищеплена тодішньою школою, яка витравлювала з учнів 

почуття власної гідності, порядності. Поступово Антось занедбав навчання, аж доки 

в бурсі не з’являється новий молодий учитель.  

Своїм гуманним ставленням новий молодий педагог розбудив у Антося 

приспане сумління і хлопець знову взявся за науку. Та все ж – бурсацька атмосфера 

не дала впливу одного вчителя змінити психологію хлопця, вирвати його з обіймів 

рудиментарної освітньої системи. Нарешті Антось потрапляє до семінарії. Тут ті ж 

самі традиції, що й у бурсі, тільки їх наслідують вже не діти, не підлітки, а юнаки. 

Гульки, пияцтво, постійні конфлікти з семінарською адміністрацією - все це 

супроводжує юнака упродовж перебування в семінарії. По натурі чесний, правдивий, 

щирий, здібний, він мріяв про краще життя, умів критично оцінити і тих людей, і ті 

обставини, що його оточували.  

«Помста з боку семінарської адміністрації прийшла до Антося аж перед 

закінченням семінарії: його, кращого учня, було випущено «вне разряда». А прагнув 

же Антось стати корисною для суспільства людиною, хотів бути захисником 

народних інтересів: «От як вийду на попа, то зараз школу заведу, учитиму дітей, 

стоятиму за громаду перед паном, перед судом, перед царем». Так умови тодішньої 

феодально-кріпосницької дійсності з її бездушним бюрократизмом зломили 

талановиту натуру і не дали Люборацькому змоги здійснити свої наміри» [35, с.78].  
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Бурсацько-семінарське виховання було справжнім знущанням над молодими 

людьми, над їх розумом, волею. «Завезуть дитину, - говориться в повісті, - і покинуть 

на божу волю в руках учителів-мордуванців. Сохне, в’яне дитина, всі мізки йому 

висушать» [185, с.43]. Бурсацьке начальство і вихователі славились хабарництвом і 

подвійними стандартами. Аморальна атмосфера, що панувала в тодішніх духовних 

школах, доповнювалася ще й виключно тяжкими побутовими умовами, в яких 

доводилося жити бурсакам. Описуючи помешкання бурсаків, А.Свидницький вказує, 

що це така собі хата «коли хатою можна назвати бурдій, що тільки дах над землею, 

навіть вікон не видно…» [185, с.47].  Цікава деталь: у таких умовах учням доводилося 

жити переважно не через бідність батьків, а через те, що ніхто не наважувався змінити 

приміщення без згоди начальства. 

«Яскраво змальовує А.Свидницький і шкільну бурсацьку обстановку – 

достеменно зображує, як писалися «упражненія», «окупації» і т.п. Правдиво показано 

в повісті виховання й навчання за допомогою різок, які використовувалися при 

першій ліпшій нагоді. Ось, наприклад, як змальовано початок уроку вчителя-ката 

Заторського: «От двері хлопнули і показавсь Заторський у своїй сірій шинелі з 

полисовим коміром. Загуркотало, що всі на ноги схопились і один як дзвінок 

прочитав: «Царю небесний». Хто, кажуть, не був на морі, той не молився. Ні! Мабуть 

і моряки не молять так щиро, як оця бідна дітвора. Єсть і такі, що, ввійшовши в клас, 

б’ють поклони, щоб господь помилував… А учитель походив по класі і до «цензора» 

- Єсть розги?» [35, с.96]. 

Такі жорстокі вчителі викликали панічний страх у ще незміцнілих душах дітей. 

Атмосфера невідступного страху впродовж навчального року завершувалась 

нечуваним знущанням під час екзаменів. Ось фрагмент, в якому А.Свидницький 

порівнює навчання бурсаків з солдатською службою: «Тимчасом екзамен зближався. 

Страху-страху, боже твоя воля! Не один останню копійку потратив на свічки та 

молився по цілих ночах, щоб бог поміг щасливо. Солдати, мабуть, так смотру не 

бояться, як тут екзамену». [185, с.157].   
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І дійсно, система виховання молодого покоління в бурсі дуже нагадувала 

солдатську муштру в тодішній військовій казармі. Навчання в духовній семінарії 

А.Свидницький також порівнює з солдатчиною.  

 У романі «Люборацькі» автор створив типовий образ семінарського 

вихователя-інспектора, який увесь час перебуває в гонитві за порушниками шкільних 

правил. Це бездушна, суха людина, яка у фізичному насиллі вбачала найбільшу 

виховну силу. Він тільки тим і жив, що переслідував учнів, невблаганно з ними 

розправлявся. На жаль, такі кадри не були рідкістю в тогочасній шкільній освіті на 

території України. Звичайно, що за такої організації навчання в семінарії не 

доводиться говорити про здобуття в ній будь-яких знань, про широкий розвиток 

розумових здібностей. У «Люборацьких»  А.Свидницький виносить однозначний 

вирок тому зверхньому й антигуманному культу міщанського снобізму, який 

прищеплювався в семінарії. Автор показує, як у окремих семінаристів свідомо чи 

підсвідомо визріває протест проти подібних нелюдських умов. У бурсаків від 

постійних покарань різками наставало повне пригнічення, отупіння, зрештою учні 

ставали цілком байдужі до різок. Бажаючи якомога виразніше передати усі деталі 

вбогого бурсацького побуту, автор просить не соромитись зайти до бурсацького 

житла – на власні очі побачити цю моторошну картину. 

Життєвою долею іншої героїні роману – Масі – А.Свидницький акцентує увагу 

на згубних наслідках впливу «шляхетського виховання» на людину з народу. 

Нахапавшись пустого гонору, пройнявшись зневагою та презирством до свого 

народу, Мася стала справжнім нещастям для сім’ї. Нещастя Масі - у засліпленні 

примарними шляхетськими ідеалами, в некритичному засвоєнні панської «науки», 

позбавленої насамперед національної складової та орієнтованої на знеособлення 

будь-якої індивідуальності, що потрапляла у цей «освітній лабіринт». 

Не можна обійти увагою характерні й надзвичайно показові сцени заохочення 

учнів до навчання за допомогою різок. У цьому моменті «Люборацькі» 

перегукуються з подібними сценами в «Очерках бурсы» Помяловського – в яких 

автор наголошував, що учня могли забити навіть до смерті. А.Свидницький змальовує 
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постаті вчителів-деспотів, які немов змагаються у своїй жорстокості. Не було 

жодного учня, який би закінчив школу не битий, не караний. 

У романі «Люборацькі», котрий названо родинною хронікою, опис реалій бурси 

і семінарії – це лише фрагмент загального життєвого полотна родини Люборацьких. 

У ньому також критикується система виховання в польсько-шляхетських пансіонах, 

зображується національне й культурне свавілля польського панства на 

Правобережній Україні, що проявилося в намаганні полонізувати українське 

населення, особливо молодь, навертати її в католицтво – таким чином зміцнюючи свої 

владні позиції на цих землях, котрі з 1793 року (внаслідок третього поділу Польщі) 

знаходились під владою Росії.   

50-60 – ті роки ХІХ століття – один із найбільш бурхливих, надзвичайно 

динамічних у своїх соціально-політичних та культурних зрушеннях період. 

Пригнічене й знекровлене рабськими умовами існування, покріпачене селянство 

неспроможне було піднятися на свідому, організовану боротьбу за свою свободу. В 

таких умовах питання освіти, насамперед необхідності її національного характеру, 

виходило на перший план. З одного боку, українці мали справу зі спробами польської 

шляхти культурно асимілювати їх. З іншого – з тенденціями до русифікації 

українського населення з боку російськоі імперської влади, фактичний процес 

денаціоналізації в тодішній Російській імперії. Подібний етнічно-культурний натиск 

зустрів активний опір з боку найбільш прогресивної верстви українського народу – 

інтелігенції. Анатолій Свидницький був одним із тих, хто усі свої сили присвятив 

служінню своєму народові, благородним ідеям просвіти. На власному досвіді 

пізнавши усі темні сторони тодішньої освітньої системи, А.Свидницький не збирався 

відмовчуватись – гучно й потужно звучало його слово, що було безсумнівно 

новаторським на літературно-просвітницькій ниві тодішньої України. Художник 

слова і педагог злилися воєдино в образі Анатолія Свидницького. Органічно 

поєднавши ці два аспекти у своїй діяльності, він зумів розкрити замовчувані до того 

освітні реалії – фізичне й психологічне насилля над дітьми, дискримінацію за 

національною й соціальною ознаками. Усе це було невід’ємною складовою тодішньої 

самодержавної школи, гуманістична еволюція котрої була б неможлива без таких 
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самовідданих діячів культурно-просвітницької сфери, яким був Анатолій 

Свидницький.  

 

1.3. Педагогічні ідеї Івана Франка та образ школи в його творчості 

 

Значне місце у творчості Івана Франка відведено питанням народної освіти, 

школи, виховання і навчання підростаючого покоління. Він написав понад сто 

публіцистичних та художніх творів на теми виховання дітей і молоді, приділив багато 

уваги педагогічним питанням в окремих своїх суспільно-політичних, філософських, 

економічних та історичних працях. Освіту І.Франко розглядав як потужну зброю в 

боротьбі за нове, вільне насамперед від національного гніту життя. «Темрява і 

неуцтво, вказував він – страшне лихо, зло для робітників, для всього народу, це одна 

з головних причин того, що пересічні люди не можуть свідомо брати участі в 

суспільних справах, успішно провадити боротьбу за своє соціальне та національне 

визволення» [222, с.7]. 

Письменник підкреслював, що саме свідомість народу, яка дається йому 

освітою, - лютий ворог всіх тих, чиє багатство і вигода засновані на поті та сльозах 

людських. Тому необхідно поєднати науку, знання з народом. «… Дерево тоді тільки 

може рости, - писав І.Франко, - коли має коріння в землі, а просвіта тільки там може 

ширитися і плоди приносити, де має коріння в народі» [222, с.8]. 

 Виходячи з цього, письменник уже в ранній своїй повісті «Петрії і Довбущуки» 

(1875-1876 роки), писав, що «книга, просвіта – то наша будучність!» [222, с.8].  А в 

праці «Наука і її становище щодо працюючих класів» він зазначав, що народи тільки 

тоді зможуть досягти щастя і свободи, коли всі будуть освіченими працівниками, бо 

тільки тоді кожен зможе по-справжньому використовувати свої сили для добра 

загального і особистого.  

    Особливо велике значення має, на думку І.Франка, виховання підростаючого 

покоління. Зі справою виховання молоді письменник пов’язував свої найвищі 

суспільні ідеали. Аксіомою, говорив він, є положення: «яка молодь, таке й майбутнє 

народу» [222, с.8]. У передмові до брошури Г.Х. Зальцмана «Книжка приказок про те, 
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як належиться поводитися з дітьми» він підкреслював, що «…справа, щоб наша 

молодіж виходила здоровіша, розумніша, чесніша, це справа цілої нашої будучини» 

[222, с.8]. У першому варіанті передмови до перекладу «Фауста» Гете І.Франко 

заявляв про своє прагнення «роздути в молодому поколінні благодатний вогонь» – 

бажання правди і добра. З батьківською ніжністю і глибоким хвилюванням писав він 

про дітей, про підготовку їх до такого життя, коли не буде соціальної 

несправедливості і страждань людських.  

«І.Франко глибоко вірив у могутню силу виховання, він вказував, що «з 

кожного недоростка виховання може зробити або лінивого або робучого, упертого 

або податливого, непослушного або і послушного молодця…», і якщо є учні 

недбайливі, неслухняні і т.д., то причину варто шукати насамперед у вихованні, в 

учителях» [222, с.9]. Проте І.Франко не був схильний зводити все до виховного 

впливу школи. Він був переконаний, що люди – продукт всіх умов свого існування, 

отже, не тільки школа, а все життя формує людину, тому різні життєві умови і 

створюють різних людей.  

Великою заслугою І.Франка була глибока й послідовна критика стану народної 

освіти в Західній Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття. Всебічно 

викривав він антиукраїнську політику в галузі освіти і школи. Розглядаючи цю 

політику в історичному аспекті, письменник підкреслював, що капіталістичний 

устрій, який прийшов на зміну кріпосництву, не приніс українському народові 

освіти.  

Свобода освіти, подібно іншим свободам, після революції 1848 року в Австрії 

залишилась тільки фразою, насмішкою над народом. «У ряді своїх статей І.Франко 

переконливо показав, що трудящі Західної Укрїни були фактично позбавлені права 

на освіту, бо наука вважалася небезпечним «оружєм», якого не слід давати в руки 

суспільності. Учителі, особливо сільські, перебували в надзвичайно тяжкому 

матеріальному становищі, були безправними і – в значній більшості – 

малоосвіченими. На народну освіту в Галичині виділялись мізерні кошти, середня 

освіта була в жалюгідному стані. У 1883 році в Галичині нараховувалося тільки 29 
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середніх шкіл, та й ті були упорядковані так, що за словами І.Франка, являли собою 

«позорище для цілого образованого світу» [222, с.10]. 

І.Франко жив і працював у Галичині, яка з другої половини XVIII століття 

входила до складу Австро-Угорської імперії. Жахлива економічна експлуатація, 

нещадне придушення бюрократичною державною машиною прагнень народу до 

свободи, безпросвітна темрява і неуцтво, жорстоке національне гноблення – такою 

була доля простого українського люду цієї австро-угорської провінції.  

З проблемами у сфері шкільної освіти І.Франко зіштовхнувся на власному 

досвіді.  У восьмирічному віці він вступає до так званої «нормальної школи» при 

василіанському монастирі Дрогобича, навчання в котрій пізніше відіб’ється в низці 

його частково автобіографічних оповідань на шкільну тему.  

І.Франко був глибоко обізнаний зі світовою педагогічною літературою. Він 

читав праці старогрецьких філософів Арістотеля і Платона, в яких викладалися думки 

про виховання дітей, і твори класиків світової педагогіки -  Я. А. Коменського, Г. 

Песталоцці, Ж.Ж. Руссо, добре знав дослідження німецького педагога Й.Б. Базедова. 

англійського – Г. Спенсера (йому І.Франко присвятив статтю-некролог), цікавився і 

діяльністю Роберта Оуена, спрямованою на поєднання навчання дітей із працею.  

Увагу І.Франка привертали також педагогічні погляди і педагогічна діяльність 

Льва Толстого, що засвідчує його стаття «Лев Толстой». І.Франкові були добре відомі 

думки про освіту і виховання, висловлені українськими письменниками та 

педагогами. Його хвилювали полум’яні слова Тараса Шевченка про тяжку долю дітей 

робочого люду в умовах несправедливого суспільного ладу, захоплювала боротьба 

відомого письменника-полеміста Івана Вишенського проти підступної діяльності на 

ниві освіти певних представників церкви, цікавили педагогічні праці О.Духновича, 

Т.Лубенця. 

Великий вплив на формування педагогічних поглядів І.Франка мала боротьба 

українців Галичини за широкий доступ до освіти і знань, а також громадський рух, 

який розгорнувся навколо питань освіти і виховання в другій половині ХІХ століття. 

І.Франко не міг стояти осторонь цієї боротьби. Він активно включився в неї, дав 

об’єктивну оцінку різних сил, що діяли в громадсько-педагогічному русі і чітко 
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сформулював свої погляди, щодо найбільш гострих проблем освіти й виховання 

підростаючих поколінь [221, с.6]. 

У своїх творах він, за виразом Михайла Коцюбинського, поділяв людей на два 

табори: на кривдників, проти яких гострив, як меч, своє слово, і покривджених, яким 

оддавав своє серце. І.Франко писав про те, що в руках кривдників зосереджуються 

величезні багатства, а покривджені живуть у страшенній бідності і злиднях. Люди 

змушені гинути «з голоду серед величезних куп хліба, вблизу багатих кухонь і 

ресторацій, де інші наїдаються досхочу». Вони ходять обдерті біля «магазинів, що аж 

тріщать від маси сукон, полотен і найрізноріднішої  одежі». Вони не можуть дістати 

роботу і гинуть «без праці тут же обік многолюдних фабрик» [221, с.174]. 

Яскраво показує І.Франко цю безправність і приниження людей саме на 

прикладі сфери освіти. Він акцентує увагу на фактичній недоступності освіти для 

дітей селян і робітників, про надзвичайно низький рівень знань, який дітям давали 

тогочасні школи, викриває соціальну та національну дискримінацію в освітній галузі, 

характеризує тяжке становище народних вчителів. У подібному соціально-

економічному становищі більшість людей не може дозволити собі освіту, а що гірше 

– не може також дати освіту своїм дітям, залучаючи їх змалку до праці на фабриках 

та поміщицьких маєтках.  

Інший ракурс проблеми, на який звертає увагу І.Франко – низький рівень 

шкільної освіти в цілому, присутність у ній працівників, котрі абсолютно не здатні 

забезпечити належний освітній процес як з академічної, так і з морально-етичної та 

духовної точок зору.  Про цю ситуацію І.Франко багато розмірковує у своїх творах. 

Так, показовим є фрагмент автобіографічного оповідання «Schönschreiben», в якому 

І,Франко зобразив атмосферу шкільної освіти на тогочасній Галичині, що 

знаходилась під владою Австро-Угорської імперії: 

«Наближається година «красного писання», страшна для всiх не так самим 

предметом, як радше особою вчителя. У василiанськiй школi на всi предмети вчителi 

— самi отцове, а тiльки для науки писання вони найняли собi свiтського чоловiка, 

якогось бувшого економа чи наставника, пана Валька. Пану Вальковi ще й досi 

здається, що вiн економ: хоч iз нагайкою ходити тепер не випадає, але все-таки вiн не 
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помiтується (помітуватися -цуратися.) хоч тростiвки i нiколи не занедбує робити з неї 

вiдповiдного вжитку. Очевидна рiч, що дiти, пiдданi хоч би тiльки на годину властi 

такого вчителя, дрижать наперед i «красне писання» є для них найбiльшою мукою» 

[224, с.251]. 

У своїх автобіографічних спогадах Іван Франко згадує часи навчання у 

німецькомовній «нормальній школі» отців Василіян у Дрогобичі, де він по-мужицьки 

вбраний, боязливий, несмілий хлопець, багато перетерпів від деяких нелюдів-

учителів. Пізніше письменник уточнював, що в цілому навчання у василіанській 

школі було прийнятне, і що про вчителів у цілому він не може сказати нічого злого. 

І.Франко як талановитий і здібний учень не зазнавав екзекуцій, подібних описаним у 

його оповіданнях. Але на нього справляли гнітюче враження покарання, яких 

зазнавали інші школярі. 

Яким чином довершити побудову нації? Як зробити її вільною? І.Франко 

болісно переживав нищення, руйнацію українства. Стоячи на позиціях захисту 

загальнолюдських цінностей, він був переконаний, що український інтелігент має 

бути здатний на «присвоювання в якнайширшій мірі і в якнайшвидшій темпі 

загальнолюдських культурних здобутків, без яких сьогодні жодна нація і жодна, хоч 

і яка сильна, держава не може остоятися».  Саме таким шляхом І.Франко прагнув 

витворити з величезної етнічної маси українську націю – суцільний культурний 

організм, здатний до самостійного культурного та політичного життя [15, с.21]. 

Отже, основою усіх суспільних перебудов, на глибоке переконання І.Франка, 

має стати людина, людина-особистість. Ця людина має бути перейнята ідеєю 

самоствердження українства, національною ідеєю, стати носієм розвиненої 

національної свідомості. Водночас мислитель був далеким від ідеалу патріотично 

налаштованого дурня, ідейного тугодума. Його українська людина-особистість, що 

мала б презентувати національну еліту, освічена, окультурена, вихована на засадах 

єдності національного та загальнолюдського духовного досвіду, національних та 

загальнолюдських цінностей.  

В оповіданні «Грицева шкільна наука» він засуджує вчителя-неука, який за 

цілий рік не спроможний був навчити дітей ні читати, ні писати. Він не прагне 
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викликати в учнів інтерес до знань, виховати свідому дисципліну. Його жорстокі 

покарання приголомшували дітей, убивали всяку ініціативу. «Прокляті професорські 

причинки та заохоти до науки так надоїли йому, що він аж вихуд та поблід і ходив 

увесь час, мов сновида» [225, с.58]. Отже, в образі вчителя І. Франко змалював 

бездушну обмежену людину, не підготовлену до педагогічної роботи.  

Цісарський уряд, який намагався тримати український народ в темряві і 

безправ’ї, такі вчителі повністю задовольняли. Але І.Франко, борець за незалежність 

своєї батьківщини, за розвиток культури і науки українського народу, не мирився з 

таким становищем. Він хотів, щоб молоде покоління росло всебічно розвиненим, 

здатним постояти за свої права. Учителів-деспотів, що вбивали у дітей трудящих 

здорові задатки, калічили на все життя, змальовує І.Франко і в багатьох інших 

оповіданнях, зокрема «Олівець», «Отець гуморист», «Schonschreiben» [200, с.7]. 

І.Франко вимагав застосувати в освіті науковий метод пізнання, коли всі явища 

розглядаються в їх природному взаємозв’язку і взаємообумовленості, в їх русі і 

змінах, в їх взаємопереплетенні між собою як частин єдиного світу. При цьому 

зовнішній світ пізнається поступово, частка за часткою, а способи раціонального 

пізнання – аналіз і синтез, індукція і дедукція – не протиставляються один одному і 

застосовуються в їхній єдності. Письменник розглядав розвиток природи і 

суспільства як процес еволюційної зміни, без «стрибків». Саме подібний 

раціональний світогляд сприяв виробленню підкреслено наукового підходу в освітніх 

питаннях, таких як зміст навчання в школах, а також методи навчання і виховання 

дітей. Необхідність матеріалістичного розуміння природи він вважав головним 

змістом освіти українства. І.Франко не підтримував освітні організації Галичини, такі 

як товариство імені Качковського та «Просвіта», за те, що вони поширювали серед 

народу книжечки релігійного характеру і сіяли цим самим темряву та забобони. 

Науку і віру в Бога І.Франко розглядав як несумісні речі і наголошував на 

необхідності вилучення релігії з курсу шкільного навчання.  

    «Педагогічні погляди Івана Франка були тісно пов’язані з його поглядами в 

етичній та естетичній сферах. У сфері етики І.Франко виходив із переконання, що 

моральні норми і категорії залежать від конкретно-історичних умов розвитку 
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суспільного життя, і є відображенням його закономірностей. Він підкреслював, що 

моральні норми не вічні, що їх зміст змінюється разом зі змінами, котрі відбуваються 

в людському житті. «…Кожний вік, кожний ступінь цивілізації, має свою 

справедливість, свою етику, яка для інших може видатись цілком несправедливою і 

неетичною» [221, с.12]. 

    І.Франко стверджував, що й дитяча література теж має бути правдивою, 

високоідейною, гуманістичною, художньо досконалою, щоб вона розширювала 

світогляд і облагороджувала почуття дітей. Сам письменник написав чимало 

талановитих творів для дітей, у котрих і можна побачити головні ідейні акценти у 

поглядах І.Франка на сучасний йому освітній процес. 

    І.Франко розкрив катастрофічне становище народної освіти в умовах 

колоніального становища України, піддав гострій критиці антинародну політику в 

галузі освіти й школи, сформулював свої вимоги до змісту і методів навчання не 

тільки в сучасну йому епоху, але й на майбутній період розвитку українського 

суспільства.   

 «А що ж значить свобода совісті без свободи навчання без свободи навчання, 

слова, печаті і т.д… Що значить рівність перед правом рівності економічної і рівного 

образовання?»  [221, с.110].  

У статі ж «Про соціалізм», І.Франко писав: «… Тепер усі мають право ходити 

до школи й учитися, але чи всі мають змогу»? [221, с.12]. 

Дійсно, для того, щоб дати змогу навчатися дітям звичайних селян і робітників, 

потрібні гроші для утримання останніх протягом усього навчального періоду. У статті 

«Чого вимагаємо?», І.Франко як публіцист робить спробу конкретно з’ясувати – 

наскільки здійсненним є навчання для дітей робітників та селян за умов сучасного 

йому суспільно-політичного устрою. Він пише про те, що в даному суспільстві одні 

працюють дуже мало або й зовсім не працюють, проте живуть і розкоші й достатку, а 

інші – працюють важко, але їхньої платні ледве вистачає, щоб зводити кінці з кінцями. 

І.Франко зображує тяжкі умови життя дітей робітників, батьки котрих змушені від 

раннього ранку до пізнього вечора працювати на фабриках і різноманітних 

промислах, щоб утримати себе й сім’ю. Злиденні заробітки, виснажлива праця, 
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відсутність вільного часу не дають змоги робітникам розвиватись, набувати 

достатньої освіти й духовного росту як свого власного, так і своїх дітей.  

    Дітей робітників в Австро-Угорщині, як й в інших країнах, жахливо 

експлуатували в різних галузях виробництва. Тільки в 1870 році, як зазначає І.Франко 

в статті «Промислові робітники в Східній Галичині р. 1870», у 33-х повітах Галичини, 

заселених переважно українцями, на фабриках і промислах працювало 11836 дітей 

віком молодше чотирнадцяти років. Більшу частину з них використовували на важких 

земляних роботах (копання глини і шутру), інші працювали на фабриках сірників, 

тютюну, цукрових заводах, у гончарстві, у пекарнях, у столярстві й малярстві. За свою 

працю діти діставали мізерну заробітну платню, хоча й працювали не менше 

дорослих – по 12 годин на добу.  

Подібні тяжкі умови призводили до виснаження дітей, обумовлювали високу 

дитячу смертність. У містах і містечках Галичини блукали сотні сиріт та дітей, 

позбавлених будь-якого догляду. Трагічну долю цих дітей І.Франко змалював у ряді 

художніх творів, особливо яскраво – в оповіданнях «Odi profanum vulgus» і 

«Яндруси». У першому з них розповідається про 11-річного хлопчика Петруся, 

«незаконнонародженого» сина співробітника однієї з львівських газет та бідної 

служниці, знеславленої цим журналістом. 

    У відомому оповіданні І.Франка «Історія кожуха» показано долю простого 

хлопчика, який відвідує школу в своєму селі. Він не має теплого одягу і, 

повертаючись зі школи зимою, застуджується, тяжко хворіє. А в цей час місцева влада 

реквізує у сім’ї хлопчика єдиний кожух «за невідвідування школи». Ось чому 

І.Франко наголошував, переконано стверджував:  

«Коли стан економічний плохий, то говорити про поступ, науку – пуста 

балаканка»  [221, с.16]. 

    Принцип свободи навчання проголошувався, як відомо, конституцією 

Австро-Угорщини, що давало підстави для правлячих кіл і тих, хто підтримував їх 

політику, привселюдно стверджувати про «вільний культурний розвиток» Галичини. 

Та це, на погляд І.Франка, були лише слова, котрі він всіма можливими засобами 
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спростовував у своїй художній та публіцистичній діяльності, розкриваючи справжній 

стан освіти та культури на українських землях Австро-Угорщини.  

І.Франко писав з гіркою іронією: «Галичина, се одинокий край, де наш народ, 

наша освіта, наша література мають можність свобідно розвиватися». Скільки разів в 

останніх роках ми читали й чули ми ті слова! А скільки в них правди?». Насправді 

австрійська конституція не давала трудящим Галичини «ані економічного 

поліпшення, ані свого суду, ані своєї школи…» [195, с.21].  

    На основі австрійської конституції 1867 року керівництво шкільною справою 

в Галичині, як і в інших краях Австро-Угорщини, було передано так званій крайовій 

шкільній раді. У компетенцію крайової шкільної ради входило: розробка та апробація 

навчальних планів і підручників, призначення вчителів для народних шкіл і 

рекомендація вчителів у середні школи, розпорядження коштами, виділеними на 

освіту. Крайовій шкільній раді підпорядковувались окружні шкільні ради, які були 

створені аналогічним шляхом в округах і здійснювали там керівництво народними 

школами. Середні школи підпорядковувались крайовій шкільній раді безпосередньо. 

Крайова шкільна рада, у свою чергу, підлягала Міністерству віросповідань та освіти 

Австро-Угорської держави, яке зосереджувало у своїх руках право розв’язання 

найважливіших справ у галузі народної освіти. Таким чином, фактичний контроль 

над освітнім процесом на тогочасній Галичині було покладено на представника 

фактично окупаційного уряду. Крайова шкільна рада, в якій не було жодного 

представника від українців, стала знаряддям антинародної політики у галузі освіти. 

За весь період діяльності цього органу докорінних змін в освіті галицького українства 

так і не сталося.  

    На території Галичини, як казав сам І.Франко, «завдяки шляхетському 

режимові наука вважається небезпечною зброєю, яку не слід давати в руки 

суспільності» [195, с.22]. Навіть за даними офіційної статистики в 70-х роках ХІХ 

століття, тобто на початку діяльності крайової шкільної ради, понад 80% населення 

було неписьменним, а в деяких округах число неписьменних перевищувало і 90%. 

Так, наприклад, на всю Турчанську округу станом на 1869 рік навчалось всього 9 
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дітей. Факти вказують, що число неписьменних протягом останньої чверті ХІХ 

століття у Галичині не тільки не зменшилось, а навпаки – зросло.  

Чим же обумовлювався такий культурний занепад Галичини? На це запитання 

І.Франко дає чітку відповідь. Поряд з тяжким економічним станом трудящих він 

вважав однією з перешкод на шляху освіти народних мас антидемократичну освітню 

систему, встановлену в результаті шкільних реформ 60-70-х років. Ця система 

полягала у поділі навчальних закладів на два типи: були створені так звані народні 

школи для дітей простого люду і гімназії – середні загальноосвітні школи для дітей 

більш заможних верств, що могли дозволити собі право вступу в університет. Народні 

школи, у свою чергу, поділялися на різні категорії. Основну їх частину становили так 

звані загальні школи, які були однокласними, двокласними, трикласними, 

чотирикласними, п’ятикласними і шестикласними (класи не означали ступенів науки, 

а тільки кількість учителів, які працювали в тій чи іншій школі). Були ще й так звані 

неорганізовані школи, які залишалися в тому ж стані, в якому їх крайова шкільна рада 

забрала в 60-х роках ХІХ століття з-під опіки духовних консисторій.  

«Окрему категорію народних шкіл становили так звані виділові восьмикласні 

школи, які були створені переважно в містах і мали бути чимось на зразок 

університетів для «простачків», тобто давали всього потроху, але які, як виявилося 

пізніше, не дають власне нічого. До ви ділових шкіл можна було вступити після 4-х 

років початкового навчання» [195, с.23]. 

Крім того, в Галичині діяли приватні народні школи, які були в розпорядженні 

різних релігійних і світських організацій та приватних осіб.  

Антинауковий зміст шкільного навчання перебував у своєрідній єдності з 

антипедагогічними методами навчальної роботи. Методи навчання в школах 

тогочасної Галичини відрізнялися в першу чергу примітивізмом – формальним 

механічним засвоєнням відірваного від реалій знання. І.Франко підкреслював, що 

вчителі, як правило, прагнули до того, щоб придушити всякий активний і самостійний 

прояв думки учнів і перетворити їх на бездушне знаряддя, «в машину, бубнящу 

регулярно, хоч механічно, завдані лекції» [222, с.13]. У зв’язку з цим практикувалися 

й відповідні методи виховання підростаючого покоління. Вони характеризувалися 
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такими ознаками як авторитаризм, тілесні покарання учнів і моральне знущання над 

ними, придушення будь-якого вільного прояву особистості.  

Звичайно, у школах Галичини, насамперед в народних, були й чесні вчителі, 

сильні духом люди, які вбачали своє покликання у самовідданій боротьбі проти 

темряви, сіяли зерна справжньої науки, докладали всіх зусиль, щоб озброїти молоде 

покоління корисними життєвими знаннями. Яскравий і правдивий образ одного з 

таких учителів Іван Франко змальовує у п’єсі «Учитель (Quem di odere)». Австрійська 

поліцейська влада, поміщики, церковники, жорстоко переслідували і виганяли таких 

педагогів, насаджуючи замість них вчителів, які нічого спільного з педагогікою і 

справою народної освіти не мали (це були колишні унтер-офіцери, вислужені 

економи і т.д.). 

Саме такий образ учителя постає в оповіданні «Schonschreiben». У ньому 

І.Франко іронічно змальовує викладання в нормальній школі отців Василіян у 

Дрогобичі, яка була під владою Австро-Угорщини. У початковій міській школі 

предмети викладали ченці, лише в другому класі, який налічував 85 учнів, учителем 

каліграфії був колишній економ. З почуттям неприхованої огиди зображає оповідач 

образ учителя «красного писання», в якому уособлює характерні риси тогочасної 

антинародної системи навчання і виховання. У глузливому тоні через опис портрета 

педагога автор розкриває його характер: 

 «Се був середнього росту чоловік, з коротко обстриженим волоссям на круглій 

баранячій голові, з рудими короткими вусами і рудою гішпанською борідкою. Його 

широке лице і широкі, міцно розвинені вилиці враз із великими, на боки 

повідгинаними ушима надавали йому вираз тупої упертості й м’ясоїдності. Невеличкі 

жаб’ячі очі сиділи глибоко в ямках і блимали відтам якось злобно та неприязно» [223, 

с.490]. Така, явно комічна портретна характеристика і ряд гіперболічних порівнянь, 

що їх використовує прозаїк, зумовлюють сатиричне сприйняття образу. 

Цей «учитель», який не має й елементарної педагогічної підготовки, навіть на 

уроках почувається економом, з презирством ставиться до своїх учнів, бідних 

сільських дітей. Для них година «красного писання» страшна не так самим 

предметом, як радше особою вчителя, перед появою якого вони починали дрижати. 
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Уся мудрість його навчального процесу зводилась до написання на дошці різних букв 

і зворотів без будь-якого логічного зв’язку. Письменник саркастично розкриває 

діяльність учителя, який своєю методикою перетворює процес навчання на суцільний 

ланцюг побоїв, застосовуючи при цьому особливе знаряддя покарання – тростину. 

Подібним чином йде відтворення безкарних збиткувань над учнями морально 

звироднілого вчителя-єзуїта і в іншому творі І.Франка, котрий має назву «Отець-

гуморист».  Художню основу оповідання складає іронічне викриття навчального 

процесу, яким керує вчитель польської, української, німецької мов, арифметики і 

співу в третьому класі Дрогобицької василіянської нормальної школи отець Софрон 

Телесницький. Цинізм жорстокого тирана відчувається вже починаючи з його 

портретного змалювання. За допомогою різноманітних художніх засобів – яскравих 

епітетів, порівнянь, автор глузливо характеризує вчителя-самодура:  

«висока, худа, дошкувата фігура з широким, видовженим якось наперед, мов 

конячим, лицем, чорним, мов щітка, наїженим волоссям, низьким чолом, широким 

ротом та недбало виголеним підборіддям, на якому видно було стернянку чорного, 

твердого волосся. На фігурі чорна ряса, переперезана чорним широким 

поясом…Лице фігури робило якесь жалісливе враження не то голодного, не то хорого 

чоловіка. Джерела веселості, тої, що пливе з доброго, чоловіколюбного серця… в 

лиці…ми не завважили не сліду» [234, с.557]. 

 Він входив до класу «мов укротитель диких звірів у клітку», а караючи учня, 

«скакав довкола грішної душі», «реготав, мов божевільний». Цей учитель у чернечій 

рясі так вперше привітав учнів: «Я тут господар класу! Пам’ятайте собі. На моїх 

годинах маєте лиш тоді сміятись, коли я вам скажу, і тоді плакати, коли я вам скажу» 

[225, с.461]. І.Франко, згідно художнього задуму, змальовує людину-садиста, для якої 

спостерігати за фізичними і душевними стражданнями учнів є справжньою 

насолодою. Австрійська шкільна система з її антиукраїнським спрямуванням 

прирікала педагога на моральне і духовне падіння, перетворювала його на бездушну 

істоту, слухняне знаряддя властей. 
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1.4. Концептуальні ідеї та художні особливості змалювання школи у творчості 

Бориса Грінченка 

  

«Питання про широку вселюдну освіту є одним з найважливіших питань у 

кожної нації. У нас, українців, це питання має ще більшу вагу, бо ми зосталися в 

просвітних справах позад усіх європейських народів, і в нас справа освіти є разом і 

справою нашого національного відродження. Коли ми хочемо чогось досягти як 

національний організм, мусимо з усієї сили стати до освітньої роботи» - Борис 

Грінченко [47, ст.3].  

В історії української шкільної освіти місце Бориса Грінченка (1863-

1910) особливо помітне, адже саме з його ім’ям пов’язане формування української 

національної педагогіки як повноцінної науки. Велика й різноманітна була робота 

Б.Грінченка на спустошеній, занедбаній українській культурній та освітній ниві. 

Здається, не було такої ділянки культурної роботи, на якій би він не виявив себе, не 

залишив значних талановитих доробків. Б.Грінченко був і вченим - філологом, 

етнографом і майстром художнього слова – поетом, повістярем, драматургом, 

публіцистом і громадським діячем (він і організатор – голова і дійсний член мало не 

всіх українських культурних і освітніх установ). Проте винятково цінною частиною 

творчої спадщини Б.Грінченка є його діяльність на педагогічній ниві, як у 

теоретичному так і в практичному аспектах. Увібравши в себе все найцінніше з 

вітчизняного та загальноєвропейського досвіду, педагогічна концепція Б.Грінченка 

стала однією з вершин розвитку української педагогічної думки наприкінці ХІХ – на 

початку ХХ століття. Його педагогічні погляди значною мірою стали основою, на якій 

утверджувалась педагогічна думка його наступників. «Педагогічна діяльність 

Б.Грінченка – новітня школа з передовими, практично вивіреними теоретичними 

висновками й узагальненнями, вміло ілюстрованими художніми творами. Він 

залишив нам у спадщину дуже повчальну педагогічну систему, ознайомлення з якою 

дедалі більше стає у пригоді» [27, с.22]. 

Говорячи про постать Бориса Грінченка, не можна не згадати про без 

перебільшення трагічний момент у житті українського народу і його народної 
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школи, що припав на кінець ХІХ – початок ХХ століття, коли питання освіти набуло 

суто політичного характеру. Відомо, що ганебні заборони використання української 

мови (Валуєвський циркуляр від 1863 року, а також Емський указ від 1876), 

засуджували на смерть, на остаточну загибель українське слово, українське 

письменство, взагалі всю нашу національну культуру. У них як 

відомо, стверджувалось, що української мови не було, немає і бути не може. Почалися 

нечувані цензурні переслідування й заборони, доноси, арешти, тюрми, заслання. 

Зводилися нанівець усі зусилля української інтелігенції по розвою культурно-

національних процесів в Україні.  

Б.Грінченко болісно переживав той факт, що національна інтелігенція, яка б 

мала перейматися проблемами розвитку освіти, відвернулася від народу, розмовляла, 

писала літературні твори російською мовою, в той час як українська культура 

занепадала. Школа перетворилась на потужний інструмент російської культурної 

експансії. Окрім російської мови, котрою видавалася освітня література – у 

підручниках містилися вірші на славу батюшки-царя, хвала «матінці – Росії», на 

ілюстраціях зображено було російські «ізби», брусовані з соснових колод, а замість 

вишневого садка і верб навчальна література ілюструвалася російськими пейзажами. 

Усе це, як доводить Б.Грінченко, було чужим для української дитини, але, з огляду на 

русифікацію вчителів в українських школах, діти змушені були засвоювати і чужу 

мову. Таким чином, з часом діти починали свідомо уникати рідного слова – 

соромитись його, разом з тим цуратися рідної культури та презирливо ставитись до 

свого національного коріння.  

«Заборона українського письменства залишила народ без наукових і дитячих 

книжок, без газет і без часописів. Через усе це, за словами Б.Грінченка: «…народ 

зостався зовсім без всякої науки, без усякої освіти і блукав у такій темряві, що не 

розбирав хто йому ворог, а хто приятель. Народ бачив, що все, що було освічене, 

говорило московською мовою… Цією мовою говорили пани, і народ став звати її 

панською мовою, а свою, вкраїнську, - мужицькою. І став він панську мову шанувати, 

а своєї соромитись» [68, с.31]. 



54 
 

Ще перебуваючи на посаді сільського вчителя, Б.Грінченко закликав усю 

інтелігенцію до «великого діла». Для нього таким ділом була глибоко продумана 

позитивна програма перетворення самодержавної освіти на народну, українську – яку 

він активно пропагував як у сфері педагогічно-виховної діяльності, так і у своїх 

літературних творах. З-поміж цих проблем, на які письменник звертав особливу 

увагу, центральною була проблема виховання українського патріотизму.  

Таким чином Б.Грінченко став тим, хто сформував фундамент, на котрому 

пізніше постане потужний арсенал національних педагогічних ідей. Він був одним із 

перших прозаїків, які продемонстрували широкому загалові нестерпне становище 

сільського вчительства в сучасному йому суспільстві за наявності потужного 

національного гніту. Негативно ставився він і до тих діячів освіти та культури, яким 

був притаманний нігілізм у питанні мови навчання, тих, що не вбачали тієї шкоди, 

якої завдає російськомовна школа українським дітям. Як бачимо, саме ця позиція 

Б.Грінченка - педагога не втратила своєї актуальності до сьогодні, і саме тепер ми 

бачимо наслідки масштабного процесу русифікації, про які свого часу попереджав 

видатний педагог і письменник.  

Найважливішою передумовою якнайшвидшої актуалізації переведення 

навчально-виховного процесу в національну площину Б.Грінченко вважав відкриття 

й розвиток системи національних шкіл:  

«…а найголовніше, що коли всі школи в нас од вищої до нижчої будуть 

українські, то вони найшвидше поєднають інтелігенцію з простим народом. Минають 

вже ті часи, коли освіта та наука були тільки панським ділом… школи так треба одна 

до одної припасувати, що кожен, вивчившися в нижчій школі, без ніякої перешкоди 

й окремої додаткової науки міг переходити до середньої, а потім так само й до вищої 

школи. А цього не можна буде зробити, коли в нижчій школі одна мова, а в середній 

та вищій – інша» [52, с.21].  

Б.Грінченко зазначав, що нова школа має надати освіті розвивального, 

виховного характеру. Він не вважав, що головним завданням школи є наповнення 

учнівських голів певною сумою знань. Уся сутність народної школи полягає, на 

думку педагога, в тому, щоб виховати розум дитини, розвинути, зміцнити його, 
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зробити дитину придатною для подальшої діяльності. Б.Грінченко стояв на тій 

позиції, що всі знання, яких учень набуває в школі, мають бути тільки засобами для 

розвитку розумової сили учнів і всі предмети її навчального курсу повинні строго 

відповідати цій меті. 

Проте головне, що Б.Грінченко привніс в українську педагогічну науку, - це 

чітко, послідовно, безкомпромісно та яскраво впроваджену в освітній процес 

українську національну ідею, що, беззаперечно, невіддільна від навчання 

українською мовою, якою, на його переконання, має функціонувати освіта в Україні.  

«Щось дон-кіхотське, відірване від сумних реалій дійсності, в якій він жив, було 

у відчайдушних спробах Б. Грінченка вчити українською мовою бодай у школі де він 

вчителював, рукописно, самотужки виготовляти українські підручники, а водночас – 

всіма потужностями свого художнього, наукового й публіцистичного таланту 

боротися з політикою денаціоналізації, зросійщення, викривати офіційну 

самодержавну формулу тогочасної освіти. Достоту – письменник був перед муром, 

одначе скільки пробоїн у ньому він власними силами зробив, скількох заохотив й 

скільком вказав дороги. Підтверджений історичним досвідом, слушний і сьогодні 

один з висновків, до якого прийшов Борис Грінченко: освіта нерідною для українців 

мовою не тільки денаціоналізує, але й деморалізує українську людність» [68, с.11]. 

Таке ставлення до рольової функції рідної мови спонукало Б.Грінченка-

педагога до глибоких наукових досліджень цієї ролі у процесі навчання й виховання. 

Необхідність навчання дітей українською педагог утверджує з позицій принципу 

природовідповідності. Школа має вчити природній мові, розвивати її, щоб остання 

стала досконалим засобом духовного життя, формування та розвитку думки. 

Б.Грінченко показує неймовірні труднощі, які мусить долати українська дитина в 

російській школі. Долає їх вона шляхом великих нервових зусиль. За таких умов 

втрачаються послідовність і системність у здобутті знань, має місце порушення 

принципу доступності в навчанні. Б.Грінченко наголошує, що засвоєння чужої 

вимови, заучування незрозумілих слів та виразів, осягнення правил чужої мовної 

будови вимагає від дитини великого напруження думки, розумової енергії. Особливо 

Б.Грінченко наголошував, що вже саме засвоєння механізму читання і письма 
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настільки сама по собі важка для дитини справа, що у величезної більшості дітей одне 

це вимагає залучення усіх розумових зусиль. З огляду на вищесказане він робить 

далекоглядні висновки про надмірну складність навчального процесу – засвоєння 

грамоти затримується, оскільки навчання відбувається фактично примусово за 

допомогою чужої мови.  

Ще будучи підлітком 15-16 років, сидячи на шкільній лаві в 4-5 класах 

Харківської реальної школи (1878-1879 роки), Б.Грінченко тоді вже цілком свідомий 

українець, добре знайомий із тогочасною українською літературою, глибоко 

цікавиться педагогічними проблемами. Ще тоді, як свідчить його автобіографія, він 

захоплювався читанням таких серйозних педагогічних праць, як твори К. Ушинського 

(«Педагогічні статті Ушинського й інших педагогів»), і читав їх з повним розумінням, 

про що свідчать його власні роботи педагогічного змісту, які Б.Грінченко написав 

упродовж наступних двох років і в яких був очевидним значний вплив на молодого 

педагога і науковця ідей та поглядів Ушинського. Уже тоді, вигнаний із 5-го класу 

реальної школи за читання й поширення нелегальної літератури, примушений 

заробляти на життя одноманітною службою в Казенній Палаті, Б.Грінченко марить 

про педагогічну діяльність, ретельно готується до неї і у 1879 році організовує гурток 

молоді, в якому разом зі своїми товаришами веде підготовку до подальшої 

просвітницько-педагогічної діяльності.  

Влітку 1881 року Б.Грінченко успішно складає іспит на звання вчителя 

однокласної народної школи, а восени цього ж року отримує посаду в селі 

Введенському Харківської губернії Зміївського повіту. Прибувши в село, Б.Грінченко 

дістає у спадщину від попереднього вчителя школу з поганою славою. «Ось як описує 

Марія Загірна, пізніше дружина Б.Грінченка, стан школи, в якій він вчителював: 

«Стіни пооблуплювані, всюди чорніє павутиння, на стелі знати, що крізь неї текла 

вода, в долівці ями, кілька шибок вибито…» Те ж саме пише Б.Грінченко в листі до 

приятеля Івана Зозулі: «Школа – се маленька хатинка… в ній 2 поламаних парти, 

вибите скло, зрита долівка і страшенний холод. Книжок нема ні одної» [68, с.42]. 

Саме цю школу Б.Грінченко зображує в оповіданні «Непокірний» (1884), що 

вважається автобіографічним. В оповіданні йде мова про непокірного вчителя, 
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котрий, замість того, щоб «вдовольнитись двома поламаними лавками, котрі дала 

волость для школи, і заклеювати побиті шибки папером — він намагався, щоб єму 

пороблено нові столи, засклено вікна, і навіть щоб покpaшено стару клясову таблицю, 

наче-б то через те, що на нїй уже крейда не пише» [49, с.236]. Проте зусилля вчителя 

зустріли нерозуміння й супротив з боку начальства, яке дивували не тільки ці вимоги, 

а поведінка молодого вчителя, що бавився з дітьми надворі, запрошував до себе, варив 

з ними куліш і частував їх. Село було переважно російськомовне, тому Б.Грінченко 

був дещо деморалізований, оскільки усі свої сили і вміння прагнув покласти на 

служіння саме рідному українському народу.  

Наступного 1882 року Б.Грінченка переводять до кращої, але так само 

російської школи в селі Тройчате цього ж самого повіту. Закінчивши літні 

вчительські курси, на яких Б.Грінченко звернув на себе увагу інспектора Литвинова 

й директора народних шкіл Жаворонкова, у 1883 він отримав призначення вчителем 

у двокласну школу в селі Олексіївка Зміївського повіту. Навчання у тогочасній 

двокласній школі продовжувалось п’ять років: в першому класі – три роки, в другому 

– два роки навчання. Навчальна програма першого класу дорівнювала програмі в 

початковій школі, а в другому учнів навчали Закону Божому, російській мові з 

елементами російської літератури, математиці з елементами геометрії, фізиці, 

природознавству, історії, географії, кресленню й малюванню. Двокласних шкіл було 

дуже мало, їх відкривали переважно в повітових містах і селах, де могли навчатися 

діти заможних городян і селян.  

Але молодий вчитель і тут не затримався надовго. На третьому році 

вчителювання у російськомовних селах Б. Грінченко подає прохання перевести його 

до будь-якої школи з україномовними дітьми, оскільки бажання бути зі «своїми» 

учнями ніколи не залишало його. Таким чином, вдовольнивши запит Б.Грінченка, 

його переводять до села Нижня Сироватка Сумського повіту, що на Харківщині. Це 

вже було українське село в якому Б.Грінченку довірили завідувати двокласною 

школою. Проте певні труднощі і конфлікти ідейного характеру викликали у педагога 

негативне враження від перебування і роботи у цьому селищі і ледве добувши рік, він 

кидає цю школу, як і вчителювання в цілому – ця подія припадає на 1885 рік, і їде 
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тимчасово на хутір до батька, а незабаром займає посаду статистика в Херсонському 

земстві.  

Розглянемо умови, в яких доводилось провадити свою учительську роботу 

Борису Грінченку. Мало не всі школи Зміївського повіту, як він сам про це писав в 

журналі «Русскій Народный Учитель», містилися в одному будинку з волостю або 

сільською управою. Рідко в котрій з них припадало більш як квадратний аршин на 

учня, - вентиляції не було зовсім. У багатьох школах, що в них царював старшина або 

староста, відбувалися веселі, п’яні гулянки «начальства» з горілкою, піснями, 

танцями і т.д. До цього важкого матеріального становища додавалося ще й складне 

правове становище тогочасного вчителя. Про вчительську працю тих часів 

промовисто писав Л.Бурчак:  

«Всі ми знаємо, наскільки важка ця праця. Вона забирає в людини майже весь 

її час і всі її сили, якщо виконувати її совісно, з любов’ю, з запалом. За цих умов вона 

зовсім не забезпечує матеріально, заробіток народного вчителя такий, що ледь-ледь 

вдається рятуватися від голоду. Б.Грінченко свідомо обрав такий шлях, бо саме тут 

вважав найбільш потрібною й корисною свою працю, тут, як йому здавалося, 

найкраще можна використати свої сили для блага українського народу» [68, с.42]. 

У 1887 році Б.Грінченко знову повертається до шкільної педагогічної роботи. 

Відома діячка в галузі народної освіти, багата дідичка Христина Данилівна Алчевська 

покликала його вчителювати до своєї школи, що знаходилась у селі Олексіївка на 

Катеринославщині, де вона була шкільною кураторкою. В Олексіївці Б.Грінченко 

пробув шість років (до 1893 року), працюючи разом зі своєю дружиною Марією 

Миколаївною Грінченко. Після більш як десяти років педагогічної праці, Б.Грінченко 

вже назавжди полишає вчителювання в школах.  

У своїй педагогічній практиці Б.Грінченко відкидав спосіб так званого 

механічного зазубрювання. Для того, щоб розвивати розумові здібності дітей, 

вчитель, рна його думку, має добирати відповідні методи навчання, котрі задіюють 

творче начало, розвивають образне й асоціативне мислення, основа якого – 

зіставлення і порівняння. Саме тому педагог відкидав зазубрювання, неусвідомлене 

запам'ятовування, протиставляючи їм навчальну роботу, що розвивала образне й 
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абстрактне мислення, забезпечувала глибину й повноту знань. Він залучав своїх учнів 

до самостійного читання, радив їм практикувати написання рецензій на прочитані 

книги, обговорення прочитаного.  

Читання дає дитині, — писав Б. Грінченко у праці «До питання про журнали 

для дитячого читання», — новий ґрунт для роботи свого мислення. Виходячи з цього, 

він розглядає проблеми змісту книги: остання має нести ідеали гуманізму, добра, 

правди і краси. Наслідуючи великих просвітителів Т. Шевченка, П. Куліша, К. 

Ушинського, Б. Грінченко пише навчальні книги для дітей: «Українську граматику», 

«Рідне слово» («Українська читанка»). «Українська граматика» складалася з трьох 

розділів: букварної частини, «читання після азбуки» та зразків каліграфії. [114, с.11]. 

Більшість педагогічних ідей видатного в майбутньому письменника художньо 

зреалізувалися в його прозі, оскільки чималу кількість творів Борис Грінченко 

присвятив школі та непростій долі українського вчителя. Так, в оповіданні «Екзамен» 

Б.Грінченко описує приїзд члена шкільної ради в село для проведення іспиту. Вже з 

перших рядків письменник показує жахливий стан школи: в підлозі ями, на стінах 

повідпадали шпаруни, шкільні парти порозсипалися. Всі намагалися привести цю 

«хатку» до ладу, і вчитель, зокрема. Самого члена шкільної ради Куценка Б.Грінченко 

описує як напівграмотного писаря: «непевні голосні й приголосні, проклята літера ъ 

та й усякі інші хитрощі російського правопису ніколи не давалися до зрозуміння 

панові членові, то він, звичайно, на екзаменах з російської мови любіше мовчав» [46, 

с.55]. Настрій дітей під час чекання колишнього писаря дуже напружений, старші 

почали активніше вчити, а менші й геть від страху поховалися в кутки, та й, власне, 

вчитель також був стурбований. Вже під час самого іспиту один школяр не витримав 

та заплакав і попросився додому. Ситуацію розряджає священик, запросивши 

Куценка на обід з горілочкою, на що писар з радістю погоджується: «Так, так... От ми 

там і протокол екзаменськой подпишем...» [46, с.58]. Приїзд такого обмеженого 

представника влади, на той час було явищем звичним. Супроводжувалася ця подія 

завжди нервовим напруженням, адже все залежало від настрою бюрократа.  

Матеріальне становище українського вчителя Б.Грінченко розкриває в образі 

Марка Кравченка в повісті «Сонячний промінь». Молодому випускнику університету 
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«…часом доводилось не обідати, а живитися самим чаєм; але ж Марко Кравченко до 

цього вже звик…» [49, с.324]. Батько з матір’ю хлопця все своє життя працювали, а 

взамін мали лише бідність та горе. Марко не розумів, навіщо та праця, який її сенс, 

йому здавалось, що з нею можна лише здичавіти. І запобігти такому життю можна 

лише за допомогою освіти. Б.Грінченко з теплотою описує Марка, заповзятого, 

молодого, з вогником в очах. Він прагнув до змін, хотів розворушити народ, відкрити 

людям очі: «Думка за думкою напливала, слово за словом, поспішаючись, лягало на 

папір, і в кожній думці, в кожному слові горіло бажання зворухнути темний народ, 

засвітити йому в душі світло розуміння, світло свідомості й любові до високих 

ідеалів, — любові, що робить дива, що може зробити все!» [49, с.364].  Без сумніву 

можна сказати, що образ Марка Кравченка має характерну автобіографічну складову. 

Навчання рідною мовою — один із провідних принципів освітньої системи, яку 

обстоював Борис Грінченко. Спираючись на досвід прогресивних педагогів, 

психологів, мовознавців, він розвиває їхні думки щодо діалектичної єдності мови і 

мислення, наголошує на тому, що мова є виразником найістотніших національних 

ознак: психологічних, світоглядних, етнографічних. Б. Грінченко переконаний, що 

мислення перебуває в нерозривному зв'язку з мовленням. Б.Грінченко, як народний 

вчитель, мусив дотримуватися, хоча б формально, офіційних сухих схоластичних 

програм, що їх впроваджувало «Министерство народного просвещения». 

Дотримуючись програм, він все ж замінював пасивний метод вчителювання, на більш 

цікавий для дитини – активний метод. Б.Грінченко зацікавлював дітей своїми 

оповіданнями, живою розмовою, жвавою дискусією, різноманітними екскурсіями. 

Хоча за тодішніми умовами школа й не могла бути українською, педагог домагався 

того, щоб діти, крім російської мови, яка входила в обов’язковий курс, знали також і 

українську, а крім того – особливу увагу приділяв історії й географії України. Окрім 

цього, Б.Грінченко практикував також написання дітьми творів рідною мовою на 

вільну тему, спонукав учнів писати відгуки на прочитані українські книги. 

Б.Грінченка цікавили життєві справи дітей поза школою. Він турбувався про те, щоб 

батьки не перевантажували дітей хатньою роботою, а старші, які мусили вже 
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працювати в господарстві, щоб не пропускали школу – не були занадто виснаженими 

й могли впоратися зі своїми шкільними завданнями.  

Значну роль у розбудові української національної школи відіграли підручники, 

створені Б. Грінченком. У часи національного поневолення учні Олексіївської школи 

навчалися за його «Українською Граматикою» та «Рідним словом», які були 

побудовані на основі генетично близького й рідного українській дитині матеріалу — 

українському фольклорі та найкращих зразках української класичної літератури. 

Навчаючи дітей рідної мови, Б.Грінченко збагачував їхній світогляд знаннями з 

історії та географії України, виховував високі громадянські й морально-етичні 

почуття. Він свідомо обрав для навчання грамоти звуковий аналітико-синтетичний 

метод, розробив правильну методику навчання письму. Педагогічна спадщина Бориса 

Грінченка заслуговує на увагу як науковців-дослідників, так і педагогів-практиків. 

Дослідження, творче засвоєння і втілення ідей видатного українського педагога в 

життя сучасної школи забезпечує її утвердження на засадах гуманізму, демократизму 

й національної визначеності.  

У праці «Народні вчителі і вкраїнська школа» Б.Грінченко показує роль 

русифікації в денаціоналізації українського населення, в його психологічному 

виродженні: «Коли мову будь-якого народу, як от українського, виганяють зі школи, 

з церкви, з адміністративних інституцій, з суду, забороняють її навіть у літературі, то 

тоді тая мова перестає бути мовою освіти, культури, мовою освічених класів і 

зостається тільки мовою темної неосвіченої маси» [47, с.28]. 

Негативно ставився педагог до тих діячів освіти і культури, які виявляли 

нігілізм у ставленні до мови навчання, не бачили або ж не визнавали шкоди, якої 

завдає російськомовна школа українським дітям.  

Недовго працював Б.Грінченко у школі, як педагог-практик, тобто в якості 

народного вчителя. Також відносно невеликий проміжок часу був присвячений 

вивченню й розробці теоретико-педагогічних питань, проте і практична педагогічна 

діяльність у цій галузі мала надзвичайну цінність і значення для подальшого розвитку 

української педагогічної науки та власне самої національної школи. Цікавими є ці 
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напрацювання й для нас – і не лише в якості важливої історичної хроніки, але й як 

джерело майбутніх досліджень в педагогічній сфері. 

«Б.Грінченко добре знав, що без нормальної школи, без справжньої освіти наш 

темний, забитий, заляканий, задурений, хоч і здібний, талановитий від природи народ 

ніколи не зможе скинути з себе сваволі панування всяких шахраїв… не виборе собі 

прав і кращого становища. Ось чому він надавав так багато ваги й значення народній 

освіті й школі, - ось чому питання народної освіти завжди цікавили й турбували його, 

- ось чому педагогічний елемент дає себе голосно й виразно відчувати мало не у всій 

діяльності Б.Грінченка. Він - педагог не тільки в школі, з дітьми, але й поза школою, 

з дорослою людністю – батьками учнів, широким громадянством, студентами, 

юнацтвом, товаришами по спільній шкільній і громадській роботі: педагог він не 

тільки в своїх спеціально-педагогічних наукових працях, але й у своїх численних 

науково-публіцистичних і навіть художніх творах.» [62, с.5]. 

 І досі не втрачає актуальності висловлена Б.Грінченком думка про те, що для 

успішного розвитку національної школи необхідна праця не тільки з учнями, але й 

насамперед з батьками. Як згадує сам педагог: «…ми читали книжки дорослим 

людям, вислуховували їх уваги(зауваження) і часом уваги записували» [48, с.11]. Ці 

читання були розраховані насамперед на те, щоб ознайомити селян з українською 

літературою і переконати їх, що українська мова – то не лише мова для побутового 

вжитку.  

Ще одна масштабна проблема, з якою не міг не зіштовхнутись у своїй 

практичній діяльності Б. Грінченко – фактично повна відсутність підручників 

українською мовою – букваря, читанки, граматики. Ця проблема постала ще в часи 

вчителювання Б.Грінченка в школі села Тройчате. Одного разу вчитель познайомився 

з молодим хлопцем, якого почав навчати грамоти. За відсутності підручників, 

спеціально для цього хлопця Б.Грінченко писав друкованими літерами українські 

слова на окремих клаптиках паперу. З цієї пори Б.Грінченко починає складати 

саморобні книжечки для навчання дітей, старанно заповнюючи їх друкованими 

літерами.  
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«Так у 1888 році з’явилася «Українська граматика до науки читання й писання, 

про яку сам Б.Грінченко написав так: «Тоді не вільно було друкувати ніяких 

українських книжок до науки дітям чи дорослим, через те я сам написав усю 

граматику друкованими літерами та й учив по ній читання й писання свою дитину і 

чужих дітей, щоб рідною мовою озивалась до них наука» [68, с.54]. По суті - це був 

Буквар. Незабаром з’явилося ще близько двадцяти подібних книжок, які Б.Грінченко 

так само написав від руки.  

Переконаний оборонець рідної школи, ворог русифікації, Б.Грінченко ще в той 

час боровся проти засилля російської мови в українській школі. Проводячи заняття в 

школі, він зазвичай розмовляв з учнями рідною, цілком зрозумілою їм українською 

мовою.  Цей факт мав дуже велике значення в педагогічній практиці вчителя – він 

давав учням читати українські книжки, привчав їх писати рідною мовою, в той час як 

за ним пильно стежили офіційні й неофіційні структури.  

«Треба була мати надзвичайно багато такту й уміння, щоб в подібних умовах 

провадити таку активну просвітницьку діяльність. Діти швидко орієнтувалися в 

ситуації – добре знали, що, коли й як можна й не можна робити чи казати. Вони знали, 

що з начальством, яке приїздило до школи, треба розмовляти тільки російською 

мовою, що українських книжок, які переховувалися в окремій таємній шафі, не можна 

ніколи приносити до школи. І вони свято, непорушно й цілком свідомо берегли цю 

дорогу для них і для вчителя таємницю свого шкільного життя. За весь час 

Б.Грінченкового вчителювання не було жодного випадку, щоб діти порушували ці 

правила» [62, с.16]. 

Багатьох діячів, неміцних духом, нетвердих переконаннями, нездатних на 

самопожертву за ідею, нестійких у боротьбі, ці темні часи примусили цілком 

затихнути, здати свою зброю, зробивши тихими спокійними виконавцями політики й 

наказів уряду, вірними, покірними слугами й навіть прихильниками влади: «Заборона 

українського письменства залишила народ без наукових і дитячих книжок, без газет і 

без часописів. Через усе це, за словами Б.Грінченка: «…народ зостався зовсім без 

всякої науки, без усякої освіти і блукав у такій темряві, що не розбирав хто йому 

ворог, а хто приятель. Народ бачив, що все, що було освічене, говорило московською 
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мовою… Цією мовою говорили пани, і народ став звати її панською мовою, а свою, 

вкраїнську, - мужицькою. І став він панську мову шанувати, а своєї соромитись» [68, 

с.31]. 

Разом з цим заховалися й принишкли також і ті дуже нечисленні оборонці 

рідної школи в Україні, що раніше мали сміливість висловлюватися проти урядової 

школи, проти того низького рівня освіти, який давала вона дітям.  

Г. Шерстюк у своїй статті «Борис Грінченко і вкраїнська школа», стверджує, 

що: «Хоча й про справу потреби української освіти говорилося багато, але до 

Б.Грінченка не знайшлося людини, як б взялася активно за оборону української 

національної освіти.» Г. Шерстюк вважає, що Б.Грінченко «був єдиним педагогом, 

який дуже добре знав життя українського народу, особливо селян, єдиним, хто багато 

років жив і працював між ними і з ними, глибоко розумів освітню справу і намагався 

подолати всі офіційні й неофіційні перешкоди, для того, щоб вибороти українську 

національну освіту для свого народу» [236, с.88]. 

«Губернатори, ісправники, пристави, урядники, писарі, старшини, земські 

начальники, урядовці міністерства народної освіти, попи, дяки, чорносотенна преса й 

громадянство  – все дивилося на школу, не спускало очей з бідного вчителя, шукало 

якоїсь «крамоли», зради, політики… в його роботі» [62, с.3].  

Різноманітною є проблематика малої прози Б.Грінченка, і все ж у ній 

виділяються твори про шкільне життя дітей, про важку працю вчителя. Бажаючи 

заповнити прогалини в українській дитячій літературі, збагатити її тематично і 

жанрово, письменник інтенсивно працював у цьому напрямі, орієнтуючись 

передовсім на діяльність Івана Франка. Упродовж майже двох десятиріч, починаючи 

з 1884 року, він написав низку оповідань, в яких талановито розкрив духовний світ 

селянської дитини. Як правило ці твори виникали на основі конкретних життєвих 

випадків.  

Глибиною проникнення у світ дитини позначене оповідання «Украла» (1891). 

Фактично ще у першій фразі віддзеркалено всю суть конфлікту. Тільки-но вчитель 

зайшов до класу, як школярі оточили його, стали навперейми про щось голосно і 

сердито розказувати. Виявилося, що одна з учениць украла в іншої шматок хліба. Так 
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увага письменника, а відтак і читача, концентрується на образі несміливої, затурканої, 

вічно голодної дівчинки Олександри. Психологічними портретними штрихами, 

репліками засоромленої дівчинки, спокійним, урівноваженим тоном розмови вчителя 

зі школярами письменник забезпечує високий рівень психологічної мотивації дій та 

вчинків своїх героїв: «Вона сиділа, низько похнюпивши голову і втупивши очі у свій 

стіл. її біляве, усе у веснянках, обличчя було біле як крейда. Вона вхопилася руками 

за стіл, мов боялася, що її тягтимуть кудись силоміць» [46, с.156]. Так, в оповіданні 

йдеться про завжди голодну школярку Сашу, що взяла без дозволу шматок хліба в 

товаришки. Очевидним є також і те, що талановитий педагог не міг не забезпечити 

певної виховної спрямованості твору: автор намагається прищепити юному читачеві 

почуття співпереживання, засуджує бездумність і черствість: «Не думай, що ми всі 

хочемо нападатися на тебе. Нам треба тільки знати правду. Може, це ще й не так, як 

кажуть, та я й думаю, що не так. Мені здається, що Пріська якось помилилася і що ти 

не винна» [46, с.158]. Підтекст твору доволі яскравий та прозорий: Б.Грінченко 

намагався показати не лише кричущі умови навчання українських дітей, а й загалом 

жебрацькі умови існування українства в Російській імперії. У цьому «педагогічному 

етюді у формі художнього оповідання так багато глибокої педагогічної правди й 

науки для вчителя, що його мусять добре пам’ятати й використовувати і наші сучасні 

вчителі» [62, с.68]. 

Ще одне оповідання присвячене проблемам народної освіти – «Дзвоник» (1897) 

– за темою і напруженістю конфлікту не має аналогів у нашій літературі. Йдеться про 

семирічну сільську дівчинку Наталю, яка опинилася в сирітському притулку великого 

міста. Вся увага автора зосереджена на змалюванні моральних страждань дитини, їй 

нелегко жилося і вдома після смерті матері, бо батько-п'яниця, прогайнувавши 

господарство, не вилазив із шинку: «Дома вона голодувала… ходила в драній, латаній 

та задрипаній одежі… мерзла в обідраній, нечупарній хаті, спала на голому полу, 

тільки в голови підмостивши поганеньку подушечку… дома її батько п'яний лаяв, а 

часом бив» [50, с.16]. Тепер, здавалося б, усе змінилося на краще: вона нагодована й 

одягнена, спить у чистому, теплому ліжку, її не лають і не б'ють, і все ж дитині у 

притулку невимовно тяжко, бо відчуває себе самотньою, чужою, відчахнутою від 
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звичного сільського побуту, бо глузування товаришок травмує її психіку. Б.Грінченко 

уважно простежує поведінку дівчинки, з реалістичною переконливістю з'ясовує та 

психологічно мотивує кожен її крок, логічно переконуючи читача у невтішному 

висновку: щоденне цькування може підвести дитину до біди: «І потроху Наталя 

зовсім перестала вірити своїй голові; своя думка в неї замирала, переставала жити, 

працювати. Дівчина справді ставала дурною» [50, с.16]. Наскрізний образ дзвоника, 

створений письменником, виявляється тією характеристикою, яка напрочуд зримо 

підсилює і довершує відчуття нестерпності казарменого режиму. Дзвоник ніби 

переслідує Наталку, щоразу нагадує про себе, заполоняє всі її думки. Це так вражає 

дівчинку, що у неї з‘являється думка про самогубство: «З того часу думка про 

колодязь не покидала її. Ворог її, дзвоник, шістнадцять разів на день нагадував їй про 

його. Як він дзвонив, їй здавалося, що він так і вимовляє: топись! топись! топись! Він 

зучив її до цієї думки, і ця думка запанувала над нею цілком» [46, с.16]. 

Прийом персоніфікованого одухотворення, майстерно застосований 

письменником, дав змогу глибоко і всебічно розкрити образ головного персонажа. 

Загнана всередину зненависть дівчинки до свого «мучителя» (власне, до казарменого 

режиму притулку) починає руйнувати її зсередини, катуючи нескінченним відчаєм. 

Такі зміни в психіці дитини є природними, адже ж усі твердили Наталі, що вона ще й 

дурна. Справді, не розуміючи чужої мови, не розуміючи того, про що йшлося на 

заняттях, дівчинка вчилася погано. Але ж удома вона все розуміла, була жвавою і 

дотепною в колі подруг, ніхто краще за неї не вмів співати чи розповідати казки. Так 

у творі акцентується важлива педагогічна ідея: якщо школа, вихователі 

нав'язуватимуть дитині свою волю, не прагнутимуть зрозуміти її душі, найкращі 

наміри приречені на невдачу. «Б.Грінченко довів, що добиваючись слухняності 

далеко не педагогічними методами, байдужістю до дитячих проблем, небажанням 

зрозуміти психологію дитини, учителька сформувала соціально незрілу, залежну від 

наставників особистість, нездатну до самостійності і творчості, яка лише прагнула до 

сліпого виконання вказівок, підкорення волі інших» [63, с.15]. А найголовніше – 

знову ж таки питання мови навчання. Пряма й очевидна авторська настанова не може 

залишитися непоміченою, оскільки лежить в основі художнього задуму письменника: 
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незаслужене прізвисько «дурепа» дівчинка отримала виключно через навчання 

чужою, незрозумілою, нерідною для неї мовою, яка заблокувала природні здібності 

та таланти дитини: «Ніяк не могла звикнути до панської мови… адже думала вона, 

що «орать» — це на полі орати, а сьогодні її вилаяно дурною й сказано, що це значить 

— репетувати; або от учора: вона думала, що «рожа» то квітка така, а їй кажуть, що 

це — пика...» [50, с.16]. 

Безнадія, врешті-решт, заполонила Наталю, в її душі визріває рішення через 

самогубство вирватися з неволі. І зрештою дівчинка просить у виховательки дозволу 

втопитися в колодязі. Це прохання ніби акумулює весь розпач сирітки і стає 

завершальним акордом в історії моральних страждань дитини. «В оповіданні 

«Дзвоник» так багато глибинної педагогічної спостережливості й психологічної 

правди, що не знаєш, на чім, власне зупинитися, чи на психології маленької Наталі, 

чи на поводження маленьких, не лихих з природи, але негарно направлених, не 

зупинених вчасно товаришів її, тиранів бідної сироти, чи на образі керівниці 

сирітського дому, сухого, занадто впевненого в собі, трафаретного, не вдумливого, 

нечулого, офіційного педагога. Всі ці художньо, живо й правдиво змальовані образи 

заслуговують того, щоб до їх пильніше придивитися, щоб їх глибше проаналізувати» 

[62, с.71]. 

Ще раз підкреслю: у цьому оповіданні Б.Грінченко розкриває сутність 

чужорідної (чужомовної) системи освіти і показує, до яких фатальних наслідків вона 

може привести чутливу, обдаровану від природи дитину. 

Усі названі художні твори Б.Грінченка яскраво висвітлюють безнадійне 

становище національної шкільної освіти в царській Росії. Саме з цією системою 

винищення традицій національного виховання та основ національної педагогіки 

боровся Б.Грінченко у часи свого вчителювання, у своїх наукових статтях, але, 

можливо ще більш гостро – таврував її у своїх оповіданнях та повістях, в котрих 

відчувається уболівання автора з приводу занедбаного становища шкіл в Україні, 

вбогого й часто безвихідного життя освітян, звичайних сільських дітей і всього 

українського народу на його «безпросвітному шляху». 
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Як уже зазначалося, письменник-педагог безкомпромісно обстоював освіту 

українською мовою, в родині, в школі, вважав Б.Грінченко, можливо досягти 

бажаного батьками і вчителями нормального, повноцінного, максимального розвитку 

дитини. Не маючи змоги опанувати рідну мову, український народ не матиме змоги 

розвивати свої знання, не здобувши знань народ втрачає свою культуру. Саме тому 

Борис Грінченко не стомлювався знову і знову наголошувати, що російськомовне 

викладання у школах України порушує самі підвалини педагогіки і як науки, і як 

практики.  

 

1.5. Новий тип особистості у творах Степана Васильченка про школу 

  

«Степан Васильченко називав себе сільським інтелігентом-пролетарем, 

народним учителем і мужицьким українським письменником, дореволюційну школу 

— рабсько-злиденною, а її вчителів — мучениками, позбавленими людського життя 

і водночас «народними посланцями, найкращим цвітом і соком нашого народу» [24, 

с.361]. На тверде переконання письменника, учитель, незважаючи на своє трагічне 

становище в дореволюційний час, має боротися за себе, бути сильним і незалежним» 

[212, с.5]. 

В автобіографічних замітках С.Васильченко писав: «Одного разу після сумних 

іменин в одного вчителя, пам’ятаю, мені майже фізично стало в тих умовах важко 

дихати: п’янство, темнота, доноси. Хотілось закричати так, щоб почули усі народні 

вчителі» [128, с.86]. 

Стати народним учителем С.Васильченко прагнув одразу після закінчення 

школи. З неймовірними труднощами йому спершу довелося пробиватися, щоб 

отримати освіту та стати сільським вчителем. Вступив до семінарії, та знань виніс він 

не багато, адже система навчання була жахливою. Вчителі мало хвилювалися про 

освіту семінаристів, та й самі були людьми недалекими. Після семінарії починається 

викладацьке життя письменника. Не зважаючи на великі труднощі, з якими 

стикається С.Васильченко: темні, брудні, холодні класи, відсутність підручників, 

утиски, доноси, він організовує вечірні класи, вистави, концерти. Умови, в яких 
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змушені були працювати вчителі, письменник описує у своєму щоденнику: 

«Драбівська школа – будинок непоганий, багата школа, тільки сумно мені…два 

вчителі – поповичі, два законовчителі, учителька – попівна. Між ними я – селюк, 

пролетар» [56, с.6]. 

Активно ставав на захист селян, засуджував свавілля чиновників та місцевої 

влади, за що, власне, був переведений до іншої школи в Богуслав. Його доля як 

письменника, вчителя та й просто людини була дуже тяжкою, пройшов він крізь 

в’язниці, неодноразові звільнення, обмовляння, був мобілізований до діючої армії за 

літературну діяльність. «Усе то було не просто втрати – нещадні, разючі долі. А ними 

ж не вичерпувалися життєві прикрощі письменника. Було ще убоге життя сільського 

інтелігента: на мізерній заробітній платі, по нетоплених хатах при школі. Та чи не 

найбільшими прикрощами для нього, людини від природи чесної, була удушлива 

атмосфера повсякденщини, усі оті камені спотикання, що їх охоче кидала під ноги 

вірнопідданська адміністрація, починаючи від попа та інспектора й кінчаючи свої 

братом-учителем, який, ганяючись за обіцяними поверх заробітної плати кількома 

карбованцями, не гребував нічим, викрадав не за формою заповнені журнали й 

пересилав шкільному начальству, писав на колегу доноси, обмовляв перед попом чи 

урядником» [128, с.104]. 

Та всупереч життєвим злигодням С.Васильченко створює оптимістичні, веселі, 

сповнені доброти новели. Майже всім творам письменника притаманний теплий, 

людяний гумор та яскрава сатира: «Крізь усі випробування долі письменник 

проносить віру в краще майбутнє. Сюжети його оповідань можуть бути трагічні, 

картини сумні, але й тоді душі героїв несуть у собі світло надії, мовби лягає на них 

відблиск вранішньої зорі» [39, с.82]. 

Появу у творчості С. Васильченка образу школи та сільського школяра 

ознаменувало оповідання «Роман» (1910). Саме в цьому творі закладалися ті 

принципові авторські художні концепції, якими характеризувалась його творча 

манера розкриття шкільної теми, оскільки до сюжетів із шкільного життя 

С.Васильченко фактично повертався впродовж усього письменницького 

життя.  Композиційно твір складається із шести частин-епізодів, кожен з яких 
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послідовно розкриває ту чи іншу рису характеру семирічного Романа. Саме така 

композиційна особливість була абсолютно виправдана, якщо розглядати ключовий 

художній принцип авторського задуму: саме через сприйняття школи та шкільного 

життя крізь призму безпосередньої, яскравої та позитивної дитячої особистості, ми 

можемо зрозуміти авторську позицію у ставленні до тих чи інших проблем та реалій 

тогочасної школи та освітньої системи загалом. Автор явно симпатизує герою, 

підтвердженням чого є манера зображення хлопця. Роман – енергійна і непосидюча 

дитина: «Поважної ходи Роман не знає: поклич його — він підбіжить з підскоком, 

пошли куди — подасться так, що тільки пісок закурить» [22, с.30]. Він під вікнами 

школи встигає навчитися грамоти раніше, ніж стати школярем, причому навчитися 

так, що неодноразово виправляв учнів, які помилялися, про щось розказуючи.  

Сприйняття Романом школи – провідний мотив твору. От здійснюється 

найзаповітніша дитяча мрія, і восени хлопець нарешті стає школярем. І тут абсолютно 

несподівано він відчуває безпорадність у процесі опанування шкільних знань. І 

першопричиною такої ситуації є не дрібний особистісний конфлікт між учителькою 

та учнем-першокласником, для якого стало непосильним завданням вимовити слово 

«перепелята». Насправді першопричиною такого стану речей є глибокий антагонізм 

між русифікаторською політикою влади в царині шкільної освіти й цілком природним 

прагненням дитини навчатися рідною мовою. 

Ця проблема завжди залишалась ключовою у розкритті С.Васильченком теми 

школи та шкільної освіти в Україні. Автор художньо переконливо, не вдаючись до 

публіцистичного пафосу, змалював трагічну картину «освітньої війни», яку вела 

царська Росія по відношенню до України. Тотальна русифікація, схоластика, 

відсутність доступу до шкільної освіти більшості верств населення – все це знайшло 

своє відображення у цьому та інших творах письменника: «Дозволені урядом офіційні 

народні школи в Україні під Росією, після заборони рідної мови, стали зовсім чужими 

і шкідливими українському народові. Чужа мова разом з чужим російським змістом 

навчання, що був панівним у школах, неабияк гальмували розвиток народу в усіх 

ділянках життя» [26, с.19]. 



71 
 

Із реаліями шкільного буття учнів середніх класів сільської школи ми маємо 

змогу познайомитись в оповіданні «Циганка» (1911). Манера змалювання автором 

життєвих епізодів свідчить про авторську пильність та прихильність до використання 

художніх деталей – навчання в школі, прогулянки осіннім гаєм, галаслива забава на 

ковзанці чи засніженій гірці, виконання домашніх завдань, спільне життя хлопців на 

приватній квартирі – ці картини виписані з тонкою спостережливістю. Письменник 

майстерно змальовує індивідуальні характери, точно підкреслює психологічні 

нюанси поведінки, що пов’язані з віковими особливостями дитини. Варто зазначити, 

що С.Васильченко приділяє увагу насамперед контексту буття дитини: школа, 

родина. Його авторська позиція полягає в тому, що дитина найяскравіше 

розкривається саме у родинних та колективних стосунках. У свою чергу, психічні 

зміни та психологічні колізії, пов’язані зі змалюванням характерів дітей-персонажів, 

яскраво репрезентують ті проблеми в царині освіти, на яких автор постійно фокусує 

письменницьку увагу. 

Цікаво у творі показано духовне змужніння учнів: відбувається воно протягом 

тривалого часу і під впливом цілої низки різних факторів. Деякі з них, наприклад 

схвильоване читання поеми Шевченка, відтворені надзвичайно переконливо. Не 

можна не звернути увагу на той факт, що С.Васильченко був одним із небагатьох 

письменників, які зображували потяг українських дітей до творчості геніального 

поета, до творчості, яка в імперії не була допущена до школи, але це не заважало 

школярам знаходити шляхи до неї. Саме це, на думку автора, сприяло формуванню у 

них сталого інтересу до суспільного життя, до базових гуманістичних цінностей. 

С.Васильченко загалом системно працював над осмисленням ролі Тараса Шевченка 

у формуванні духовного простору української нації, про що свідчить його проза про 

життя Великого Кобзаря («Залізні стовпи», «В бур’янах»). У творах про Шевченка 

С.Васильченко так само активно опрацьовував тему освіти та шкільництва.  

Нудна була наука в тодішніх школах, нудна і тяжка, учили з-під різок, по 

церковних книжках, старим, довгим способом: буки-аз-ба. Проте малий Шевченко 

брався і до цієї науки охоче. Він одчував інстинктом, що за цією дяківською 

безтолковою школою десь далі ховається справжня наука — ясна, радісна... і цей 
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чарівний світ, мов магнетом, тягнув до себе крізь убогі грати дяківської школи… [23, 

с.155]. 

І немає нічого дивного в тому, що вчорашні бешкетники, які сьогодні 

закінчують школу, з хвилюванням думають, як зустріне їх доросле життя. Не 

пройшов повз увагу письменника й такий важливий факт: молодь не стояла осторонь 

подій визвольного руху. Саме про це він пише в оповіданні «Циганка». Теплий літній 

вечір, випускники на березі озера прощаються зі своїм шкільним минулим. І під час 

уривчастої і бентежної розмови про пережите, побачене, почуте звучать Грицькові 

слова про заарештованого студента, який «правди все шукав» і тихе питання Якова: 

«Яка ж то правда?». І перед самим епілогом автор розкриває тривожні роздуми 

юнаків: «Очі горіли у їх, уші палахкотіли. Новий чарівний світ, світ героїв, 

страждання за ідею, за правду починав розкриватися перед їхніми очима й вабив 

своєю могутньою красою... А в грудях тремтіло і замирало бажання сміливо вступити 

у той жагучий і страшний, і непереможно привабливий, прекрасний світ» [23, с.263]. 

Будучи не просто професійним педагогом, але й педагогом за покликанням, 

С.Васильченко приділив надзвичайну увагу темі учительства у своїй творчості. 

Письменник опрацьовує цю тему не тільки тому, що сам добре обізнаний із реальним 

станом речей та ситуацією, в якій знаходиться школа, в яких умовах доводилося 

працювати народним педагогам, а й тому, що усвідомлено прагне акцентувати увагу 

на протиставленні образу безправного, фактично злиденного та приниженого вчителя 

образам, які презентують вчителя особою високодуховною, майже святою, істинним 

подвижником на освітній ниві. Сам письменник наголошував: «Для своєї творчості я 

брав свідомо сюжети з близького мені життя, поставивши собі за завдання одбити 

його в художніх засобах, повернути мого читача лицем до його власного життя, до 

близьких йому людей, до його величезного класу з його інтелігенцією, класу, що 

повинен бути господарем, до рідного народу» [128, с.63].  

С.Васильченко художньо реалізує свої спостереження у ряді творів, де 

реалістичні картини майстерно наснажені гумором та сатирою: «Вечеря» (1910), 

«Божественна Галя» (1910), «Над Россю» (1911), «З самого початку» (1911), »Гріх» 

(1912).  
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Варто зазначити, що не в усіх без винятку творах на шкільну тематику 

С.Васильченко вдається до сатири як до основного засобу художнього змалювання 

негідних або всуціль потворних явищ шкільного буття – в деяких випадках присутній 

лише сатиричний елемент у поєднанні із гумором, здебільшого це стосується описів 

позашкільного, родинного життя героїв.  

Письменник, користуючись яскраво виписаними художніми деталями, все ж за 

манерою письма тяжіє до системних художніх узагальнень. Які, зазвичай, мають не 

лише потужну інформативну складову, але й суттєве ідейне навантаження. 

Образ тогочасної української школи та образ вчителя системно пов’язані у 

творчості Степана Васильченка.  До висвітлення проблем української освіти 

письменник підходить системно, спираючись на власний життєвий досвід, тому, 

зазвичай, стильова домінанта його творів про школу та українське вчительство – 

реалістична. Звісно, він не міг оминути своєю увагою жахливі, злиденні матеріальні 

умови життя учителя, які були звичним явищем для України. І не лише 

наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття, а й протягом усього періоду, відколи 

Україна знаходилася фактично у складі Російської імперії.  

При цьому, хоч цього й можна було очікувати з огляду на художні настанови 

письменника, С.Васильченку не притаманна ідеалізація образу народного вчителя, 

він правдиво висвітлює фактично аморальне соціально-матеріальне становище 

учителя, його залежність від різних зовнішніх факторів, наприклад, чиновницького 

свавілля, яке цілком спроможне психологічно зламати навіть серйозно мотивовану 

людину, якими, зазвичай, і були українські вчителі, що прагнули освіти для власного 

народу. У творі «Над Россю» С.Васильченко описує злиденну долю вчителя Райка, 

котрий не сподобався інспекторові: «Бачу, яким духом дише він на мене; не 

вподобався я йому зразу, та горенько моє, що ж я маю робити, бідна головко?» [23, 

с.189]. Старий вчитель немало пережив на своєму шляху, були і переїзди, злидні й 

цькування, та Райко не переставав бути вірним своїй професії, протестував проти 

несправедливості, захищав інтереси дітей, що стпрагло тягнулися до знань. Не став 

черствим, не будував собі тепле місце шляхом лицемірства та підлабузництва, та на 

старості ця боротьба стала для нього надто важкою. Страшна скрута змусила Райка 
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взяти в борг гроші учнів, аби заплатити за гімназію сина: «Прожене і під суд, думаю 

собі, і сором, і старцювання на старість... заслужив нагороди собі мало не за сорок 

років чесної служби... І не повірите — такий мене одчай узяв, що аж серце 

закам’яніло... Ех, думаю, що буде, те й буде: скажу я йому сміливе слово!.. І не знаю 

вже, звідкіля тая сміливість узялася в мене... «Ваше високородіє!  Тридцять вісім 

років служив народній школі, оддав їй здоровля, молодість, і хоч бідний чоловік, 

проте не заплямує на старість своє ім’я за якихось там двадцять карбованців! Не вкрав 

я ті гроші — позичив, бо скрута прийшла мені. Гріх, — кажу,— вам буде, як на 

старості літ зоставите мене без шматка хліба й осоромите мою сиву голову!..» Та й не 

витримав-таки... заплакав...» [23, с.188]. 

Характерною ознакою творів С.Васильченка також є сатиричний прийом, за 

допомогою якого автор вдається до змалювання різного типу вчителів. Тих, які, не 

зважаючи на жахливі умови тогочасної дійсності та антиукраїнську освітню 

концепцію, зоставалися вірними своїм ідеалам і продовжували служити своєму 

високому покликанню, безсумнівно змальовані автором яскраво, до реалістичної 

стильової домінанти виразно додається романтичний складник, яка, власне, 

підкреслює психологічну мотивацію ідеї високого служіння. Натомість конформістів 

та кар’єристів, які перш за все намагалися підлаштуватися під запропоновані 

обставини, письменник безапеляційно розвінчує. В основу таких бінарних колізій 

покладено насамперед саме концепцію реалізації тим чи іншим персонажем ідей 

розвитку саме національної освіти, закладання традицій національної школи. 

«В сатирі письменника відповідно до якісної визначеності життєвих явищ, 

також, як і у І.Франка, зустрічаємо подібне розрізнення відтінків сатиричного сміху: 

від гострого, гнівного викривального пафосу до бадьорого забарвлення. Тому у 

зв’язку з цим можна виділити в оповідача різні типи змалювання іронії: зла, вбивча, 

неприхована, тонка, співчутлива» [236, с.6]. 

    У житті самому С.Васильченку не раз доводилося бути свідком того, як 

вчителі перетворювалися на бездушних та жорстоких тиранів та без жодних докорів 

сумління вдавалися до психологічних тортур учнів та фізичних покарань – штурханів 

та різок. Як талановитий педагог-теоретик, письменник не міг погоджуватись з 
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подібними «педагогічними методами», хоча й прекрасно усвідомлював, що подібні 

реалії, це, перш за, все результати системи управління освітою, яка на той час 

панувала в державних установах на всіх рівнях. Приклад такої педагогічної методики 

змальований письменником у оповіданні «Божественна Галя», в якому письменник в 

гумористичному дусі пише про діяльність та методи вчительки парафіяльної 

церковної школи, які самі по собі радше сумні, ніж смішні. Цей антипедагогічний 

спосіб навчання, який героїня засвоїла в стінах семінарії, полягав у тому, щоб скубти 

учнів за волосся та бити їх лінійкою. Такий метод навчання автором відкрито 

висміюється, і в деяких моментах це висміювання переходить у глум та набуває 

яскраво саркастичного звучання:  

«Щось коло п’яти десятків голів з ушима й чубами перейшли до влади Галі. 

Роботи набралося до смутку; не вистачало навіть часу, щоб перем’яти всі чуби та 

уші» [22, с.68]. 

Досить іронічний опис школярів, яких автор називає «чубами» чи «вухами» має 

на меті показати не лише зневажливе ставлення учительки до них, але й викликати у 

читачів негативне ставлення до зображуваного. Сатира С.Васильченка у даному 

випадку – це не інструмент для висміювання особи конкретного педагога, 

розвінчування через цей образ негативних і неправильних методів навчання, які 

використовувались в той час в Україні та які, здебільшого, мали для дітей тільки 

негативні наслідки: кривдили їхні душі, виховували жорстокість. Можна говорити, 

що оповідання «Божественна Галя» містись в собі доволі опосередкований об’єкт 

сатиричного зображення.  

Варто зазначити, що письменник не покладає всю вину на вчителя за те, що той 

вдається до таких методів. У певному сенсі вчитель просто не мав можливості діяти 

інакше, оскільки його власна доля залежала від «сильних світу сього», які прагнули 

зробити з нього механічного і бездушного виконавця мертвої схоластики, яку навряд 

можна назвати педагогікою. Не була винятком і молода вчителька Галя, яка у свої 15 

років мала стояти на колінах у той час, як завідуючий школою батюшка сварить її за 

«провину», яка полягає в тому, що вона у своїй кімнаті влаштувала з дітьми виставу. 

Образ молодої вчительки змальований автором ретельно, надзвичайно повно й зримо. 
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Цей образ у жодному разі не однолінійний.  Молода вчителька Галя наділена й цілком 

природними для неї чеснотами, які автором чітко й виразно психологічно мотивовані: 

дитячою прямолінійністю і безпосередністю у стосунках з учнями, яку можна 

помітити під час приготування до вистави: «Якось зразу махнувши рукою на свою 

першу затію, Галя стала сама реготатись і разом з іншими стала бігати за кумом, 

позаду сіпати його за поли. Було дуже весело» [22, с.70]. 

Сцена зустрічі Галі із завідуючим школою попом Лукою змальована з 

використанням елементів комізму, автор у даному випадку дещо дистанціюється від 

сатирично-викривального тону. Він використовує відповідну лексику, фразеологію, 

стиль та тональність оповіді: «Де хто стояв, там і прикипів. Галя, побачивши на порозі 

свого завідуючого, тихенько ахнула, миттю зім’яла в руці машкару й скоренько 

шкрябнула на піч» [22, с.70]. 

Сам образ представника духовенства нещадно затаврований автором, адже його 

діяльність придушує будь-які прояви вільнодумства, педагогічної фантазії та 

спрямована на переслідування педагога.   

Тему впливу духовенства на формування системи освіти С. Васильченко 

продовжує сатирично розвінчувати і в інших творах. У оповіданні «Над Россю» 

(1911) батюшка разом із сільською владою переслідує та домагається звільнення 

вчителя з роботи, так само і у «Чарівному млині» (1911) саме священик 

прагне вигнати вчителя зі школи за «мужицькі книжки», в «Таланті”(1924) стає 

безпосередньою причиною знищення таланту молодого педагога. За допомогою 

таких представників духовенства церква намагалася впливати на конкретних 

вчителів, а відтак і на систему освіти загалом. Тогочасне духовенство, яке 

представляло насамперед російську помісну церкву, керувалося імперськими ідеями 

у ставленні до освітніх проблем і процесів у фактичних колоніях імперії відповідним 

чином, С. Васильченко засуджує однозначно гостро, адже він і сам зазнав від нього 

переслідувань. Письменник на власному досвіді дійшов висновку, що в царській Росії 

вчитель знаходився в умовах цілковитої залежності від чиновників, панів, різних 

«меценатів», які безцеремонно могли втручатись в роботу школи та вирішували долі 

педагогів. Натомість С.Васильченко як ніхто усвідомлював, що українська освіта 
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загалом та школа зокрема завдяки саме такому «керівництву» абсолютно позбавлені 

національного змісту, нівелюються та нехтуються основи і традиції народної 

педагогіки, з освітнього процесу повністю виключений національний складник 

взагалі. 

Будучи талановитим фаховим педагогом, письменник насамперед був 

прибічником педагогічної концепції, за якою вчитель має бути у школі господарем, 

ні від кого не залежати. Лише на таких умовах педагог може закладати підвалини та 

розвивати нову національну школу. Ідея незалежності вчителя знаходить свій 

подальший розвиток у творчості С. Васильченка, перетворюючись, на думку деяких 

дослідників, на необхідну умову, вимогу: 

«Вимога незалежності вчителя зустрічається в багатьох творах С. Васильченка. 

Характерною щодо цього є новела «З самого початку», в якій, як і в «Божественній 

Галі», художник слова підкреслює підвладність вчителів так званим попечителям, за 

волею яких відкривалися чи закривалися школи, підбиралися кадри на роботу, 

вирішувалися людські долі. У ній С.Васильченко, як і І.Франко, з огидою і обуренням 

писав, що представники церкви, виступаючи проти освіти для селян, вважали 

вчителів, що походили з народу, своїми ворогами» [236, с.7]. 

В оповіданні «З самого початку» автор сатирично змальовує соціальну 

несправедливість в освіті, злиденність тогочасної інтелігенції. Головний герой твору 

– Яків Малинка – молодий сільський вчитель, який успішно і добре працює на новій 

роботі у Вишнівській школі, яка, між іншим, була найкращою у районі, звільняється 

з посади інспектором за протекцією попечительки Олександри Андріївни. Причиною 

звільнення було те, що попечительці не сподобався вигляд учителя, а саме його 

вбрання – старенький сюртук, який він позичив у колеги. Заможна пані пояснила своє 

рішення наступним чином: «По крайней небрежности в его костюме, по манерам 

держать себя, я не могла предположить в особе этого молодого человека нашого 

нового учителя» [22, с.121]. 

І бажання молодого спеціаліста працювати на ниві національної освіти нічого 

не варте. Героя твору переводять якнайдалі з Вишнівської школи, адже таким 

«попечителькам» потрібно не фахівця та мотивованого викладача, а лизоблюда-
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крутія, який уміє догоджати панам та сліпо виконувати їхні забаганки. І таке 

егоїстичне і абсурдне прохання багатої пані було виконано, а інакше і бути не могло, 

оскільки вирішальним фактором було те, що вона дає гроші на школу, має зв’язки у 

земстві, а не здоровий глузд.  

Переконливо реалістично, детально та з використанням елементів сатири й 

гротеску зображено сцену чекання самого учителя на Олександру Андріївну у її 

передпокої: «Підійшов до низенької канапи, сів і ноги простягнув. Тільки ж глянув 

на їх, швидко і полохливо підібрав: і без того куценькі штани тепер піднялися мало 

не до самих колін. Малинка пригнувся і став натягувати їх нижче; розправився, 

глянув – рукава сюртука збіглися до самих ліктів; поспішаючись, обсмикав рукава – 

ноги знов світять панчохами. Нагнувся – щось тріснуло на шиї. Схопився з місця, 

взявся рукою за манишку – галстук легенько опинився в його руці: защіпка на йому 

розірвалася, і не було надії начепити його знову» [22, с.118].  

    Гумор при змалюванні зовнішності Якова Малинки поступово немов би 

«перетікає» в сатиричну площину: оповідач доводить до відома читача, що зарплата 

в учителя була настілки мізерна, що її вистачало тільки на те, щоб не померти з 

голоду, а про вишуканий одяг навіть мови не було. І тут немає їдкого сарказму, 

письменник співчуває герою, адже Малинка хороший спеціаліст з високим рівнем 

педагогічної майстерності. Об`єкт глузування – це ті обставини, в яких ненароком 

опиняється герой.  

Засоби комічного, натомість, суттєво змінюються при змалюванні образів 

попечительки та інспектора. При описі портрету попечительки автором використано 

слова селян, які проливають світло на її так звану «щедрість»: «душа у неї не з 

лопуцька». Образ інспектора – це квінтесенція рис підлабузника та «безхребетної» 

людини, яка не має власної думки. За допомогою сатирично-гротескового зображення 

таких образів письменник у своєму творі засуджує керівну верхівку тогочасної 

української освіти, акцентуючи увагу на абсолютній безправності молодих вчителів, 

майбутнє яких залежало від таких непривабливих, але багатих та впливових людей. 

Іронічно змальовуючи буденні сцени та факти життя вчителя, оповідач звертає увагу 

на глибокий драматизм типових явищ дійсності: нова економічна епоха, криза 
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самодержавства, нові цивілізаційні виклики де-факто залишають українського 

вчителя на узбіччі як освітнього процесу і прогресу, так, власне, і на узбіччі життя.  

У оповіданні «Над Россю» письменник зображує двох учителів – Федосія 

Андрійовича Райка та Василя Тимофійовича Воблого, які хоч і були земляками, але 

мали кардинально протилежні життєві погляди і позиції. Це типові представники 

різних таборів інтелігенції: непокірної і протестуючої та хитрої, пристосовницької і 

підлабузницької.   

Федосія Райка автор змальовує як чесну людину з активною соціальною 

позицією, яку знав увесь повіт: «Було, кого громада посилає до губернатора — Райка; 

хто свариться з посередником або з приставом — Райко... Або, пам'ятаєш, якого 

наробив ти колись тарараму, коли виїздила екзекуція в Григорівну?» — згадує 

Воблий [22, с.116]. 

Така громадська позиція викликає відповідне ставлення до вчителя з боку 

місцевої влади, яка дивилася на Райка не інакше як на ворога, постійно шукаючи 

приводу, щоб його дискредитувати.  

«Станеш згадувати своє життя, — каже Райко, — і бачиш тільки одну довгу 

низку переводів, — там з кватирею зле приходилося, там піп був лихий чоловік, там 

урядник чіплявся, там з голоду пропадав, звідтіль вигнали... а радощів, ясних днів — 

як і не було...» [22, с.115]. 

Протягом усього життя знаходився Федосій Райко під пильним наглядом влади. 

У творі показано лише один візит інспектора до школи, але цього цілком достатньо 

для того, щоб зобразити основні принципи політики шкільного начальства. 

Інспектору абсолютно байдуже до потреб і проблем учителя, більше того, він готовий 

судити педагога лише за те, що той відправив сину-семінаристу гроші, до того як 

отримав зарплату, яка, між іншим не була виплачена своєчасно. Але Федосій 

Андрійович навіть у такій ситуації не втратив обличчя, «не впав на коліна» перед 

чиновником, не благав його та не підлещувався. 

Зовсім інакшим показує С.Васильченко іншого вчителя – Василя Воблого, який 

мав просто талант підлещуватися та пристосовуватись. Відповідно і ставлення 

начальства до нього кардинально відрізнялося від ситуації з Райком: він завжди мав 
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добру винагороду і тепле місце. Про що Федосій Райко відкрито говорить своєму 

колезі в очі: «От ти, Василю, й замолоду був хитренький... Зумів збити собі 

копійчину... Проженуть з посади — попід вікнами не підеш. Та хіба ж такого 

проженуть — він тобі теє начальство так ублагає, умовить, що йому благодарність за 

благодарністю летить» [22, с.116]. 

У новелі «Гріх» С.Васильченко розкриває ще один аспект стосунків між владою 

та вчителем. У цьому творі об`єктом висміювання постає боягузтво, яке є 

домінантною рисою характеру вчительки земської школи. Настю Григорівну 

охоплює неймовірний жах перед приїздом начальства. Вчителька страшенно боїться 

навіть не зважаючи на те, що свою роботу вона виконує добре, не має ніяких провин, 

а тому претензій до неї бути не повинно: «Треба боятися, бо до чого тільки не можна 

причепитись» [22, с.149]. Інспектор і піп навіть вдираються у її сни про особисте 

щастя. У творі немає безпосереднього зображення інспектора і попа, але ці образи 

досить виразно показані й опосередковано, рецептивно, через призму їх сприйняття 

учителькою. Гумористичне зображення характеру учительки використано автором 

для викриття типового принизливого почуття страху викладачів перед верхівкою 

шкільної влади, притаманного життю інтелігенції в рамках системи імперської 

шкільної освіти.  

Весь твір пронизаний тонкою іронією, за допомогою якої письменник засуджує 

боягузливість та нерішучість середньостатистичного тогочасного вчителя, що 

залишається віч-на-віч з консервативною, неповороткою патріархальною системою 

освіти, схваленою у величезній імперії.  

Зображувані у творі події та характери, згідно авторського задуму, подані в 

гумористичному плані. Автор досягає поставленої мети завдяки використанню 

художнього прийому антитези, протиставлення сну та дійсності. Фактично маємо дві 

наративних площини, які співіснують в рамках тексту, перетинаючись і взаємодіючи 

між собою, – це докладні описи реальних картин буття і різноманітних характерів 

персонажів та фантастичні марення або сни. Провідний художній засіб, яким 

послуговується автор – практично уся палітра комічного. С.Васильченко створює 

характер Насті, скориставшись гостросатиричними прийомами та іронією, власне це 
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можна помітити з самої назви твору: для героїні абсолютно все видається гріхом – і 

не засвічена лампадка перед іконою, і її любов до Петра, і той факт, що вона ховає 

люстерко і пудру від інспектора. Автор використовує засоби комічного у творі не 

тільки для художньої деталізації характеру вчительки, але й для розкриття основної 

ідеї твору – показує цілковиту беззахисність народного вчителя у тій системі освіти, 

яка була створена на теренах імперії.  

    Така ситуація у шкільництві та подібні факти шкільного життя знаходили 

своє відображення і у творах інших письменників тієї доби. Українська інтелігенція 

щиро вболівала за стан народної школи та за фактичну відсутність концепції 

національної освіти в Україні. Наприклад Дніпрова Чайка в оповіданні «У школі» 

описує візит інспектора, який, на відміну від образів інспекторів з творів «Гріх», 

«Божественна Галя», «З самого початку», змальований не в сатиричному, а радше у 

гумористичному плані.  

Новела С. Васильченка «Вечеря» показова насамперед з точки зору аналізу 

письменником і причин, і наслідків упослідженого становища як самого українського 

вчителя, так і української школи в цілому. Автор змальовує жахливі умови життя 

вчителів на селі, які змушені були вести напівголодне існування: «Коли б хоч кусок 

дерева погризти, аби не нудило так», — думав він; та він добре пам’ятав, що ще вчора 

ввечері він доїв останнього бублика» [22, с.57]. 

Але С.Васильченко не концентрує увагу виключно на побутописанні. Він 

справедливо підводить читача до висновку, що кричущі злидні, в яких перебуває 

український вчитель, призводять до психологічних драм, до руйнації особистості, до 

втрати мотиваційних чинників, що приводять молоду людину на освітні терени: 

«…трапляється по цілому місяцю сорочки на собі білої не мати... Де вже тут буде 

чистота тая... І от як почув я од його таке слово, так серце моє й упало» [22, с.114]. 

Тут варто наголошувати на глибокій психологічній мотивації саме таких висновків, 

які пропонує С.Васильченко. 

  Ситуація, в яку потрапляють сільські вчителі Недбай і Петльований, комічна і 

трагічна водночас: на святвечір вони не мають навіть крихти хліба. Від очевидної 

безвиході, вони, самотні й голодні, збирають під партами учнівські недоїдки та їдять 
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олію для замазки вікон. Така «Панська вечеря» в холодній хаті була звичним явищем 

тогочасного учительського побуту. Звідси й іронічний підтекст. У цьому творі ми 

можемо спостерігати використання письменником елементів символізму, про що 

свідчить насамперед і сама назва твору, і прізвища викладачів також влучно підібрані 

письменником: Недбай навіть шматочка хліба не має, голодний «солодко марить про 

солодку кутю», Петльований, натомість, наївно намагається «петляти» у своїй брехні: 

''Слухай, земляче, чи не знайшлося б у тебе того…чого-небудь іззісти, хоч хліба 

шматок…я, бачиш, сьогодні забув пообідати, так немов того...'' [22, с.57]. 

Наївна брехня молодого вчителя викликає сумну співчутливу усмішку, 

комедійне звучання, якого, як і в попередніх творах, письменник досягає своєрідною 

насмішкуватою манерою розповіді. Гумор у творі має своє спрямування: з одного 

боку викликає симпатію і співчуття до педагогів, з іншого – є інструментом викриття 

кричущих явищ у тогочасній українській освіті. В усіх цих творах сміховий складник 

набуває викривального відтінку і спрямований насамперед проти рабського існування 

українського вчителя та школи в цілому в системі імперської освіти.    

«На відміну від І. Франка та інших письменників тих років – Дніпрової Чайки, 

Л. Яновської, О. Маковея, які також писали про вчителів, С. Васильченко у своїх 

яскравих оповіданнях, на конкретних прикладах, опосередковано сатирично влучно 

показує,  як народні вчителі, які чесно та віддано працювали, замерзали у нетоплених 

квартирах без шматка хліба, зазнавали переслідувань з боку сільських урядників, 

жмикрутів, інспекторів і багатих попечителів, тряслись перед начальством, 

перетворювались на безневільну, залякану істоту. У цих творах джерелом сміху, що 

несе соціальну скерованість, здебільшого є аналіз образів і комізм ситуації, в які вони 

попадають. За допомогою комічних гумористичних і сатиричних відтінків 

змалювання автор, художньо критикуючи, відтворює типові явища самодержавно-

бюрократичної системи освіти. Письменник-реаліст змальовує те типово комічне, що 

існувало в самій дійсності і відповідно до цього добирає відтінки сміху. В доборі 

комедійних художніх прийомів для розкриття комізму життєвих явищ і проявилась 

художня майстерність автора» [236, с.8]. 
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1.6. Творча та педагогічна діяльність Уляни Кравченко в контексті розвитку 

української освіти 

 

 

Галичина наприкінці ХІХ століття, як колонія Австро-Угорської імперії, 

зазнавала жорсткого соціально - культурного гноблення, територія Галичини 

вважалася однією з найвідсталіших провінцій, уряд не надто турбувався про 

покращення становища. Населення страшно зубожіло, звільнення селян від 

кріпосного права не принесло бажаної свободи, поміщики відібрали всі землі, які 

раніше могли обробляти селяни. Письменство переважно зосереджувалося в 

політичних угрупуваннях, яких не турбувала доля української літератури. 

«Москвофіли» вели русофільську пропаганду, «народовці», що вважали себе 

патріотами, насправді, були маріонетками Австро-Угорської імперії та не 

переймалися інтересами народу.  

Кінець ХІХ – початок ХХ століття були показовими в плані боротьби жінок за 

свої права і освіту зокрема. В Україні освіта жінок завжди вважалася проблемою 

другорядною, що цілком корелювалося з політикою держави. Консерватори 

стверджували, що освіта матиме шкідливий сплив на жіночу вдачу. Завжди жіноцтво 

розглядалося як частина цілого в контексті народу, селянства. В останні роки ХІХ 

століття, завдяки зусиллям жінок, активних учасниць ліберального руху, було 

відкрито курси для жінок. Не зважаючи на відсутність освіти у жінок та велику 

вартість курсів, відвідуваність була дуже великою. Учасницями курсів були Зінаїда 

Тулуб, Ольга Хоружинська, Дарія Шевченко та інші. Через два роки курси закрили, 

та вони відіграли колосальну роль як підґрунтя для кардинальніших змін в 

подальшому освітньому процесі для жінок. Важливою перешкодою в розвитку 

системи освіти була страшна неписьменність населення, особливо серед жінок. 

Робота з неписьменними породжувала негуманні та непедагогічні методи навчання, 

людей змушували вчитися російською, якої вони не розуміли.  

Після реформ з’явилася можливість навчатися в духових школах не лише дітям 

священиків, але й збільшилася кількість початкових шкіл.  Та однак цього не 

вистачало, громади продовжували ініціювати створення гуртків, курсів. Щойно 
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шкільництво почало відроджуватися, одразу ж питання перейшло у політичну 

площину, уряд боявся поширення освіченості та українофільських настроїв, тому не 

навчання українців уперто продовжувалось російською мовою. Наприкінці ХІХ 

століття почала активізуватися національна свідомість українців, громадянська 

активність жінок, все більше жінок прагнули отримувати знання, професії. Стаючи 

вчительками, жінки стикалися не лише з професійними труднощами, а й постійно 

відчували певну дискримінацію. До того ж жінки, які вирішували почати вчительську 

роботу на селі, дуже рідко влаштовували своє особисте життя.  

Перші жіночі семінарії на Галичині були відкриті у Львові та Перемишлі. Хоча 

головною мовою навчання була польська, але вчили й українську, адже для 

отримання диплому вчителя випускниці мали складати іспити з обох мов. Випускниці 

цих семінарій пізніше стали хорошими вчительками та активними громадськими 

діячками. Важливою подією для львівських жінок було створення першої української 

гімназії. У ній навчалися діти української інтелігенції і саме тут Уляна Кравченко 

впроваджувала сучасний правопис.  Уляна Кравченко була однією з лідерок першої 

генерації українських вчительок, активною учасницею жіночого руху та: 

«найнаполегливішою, найпродуктивнішою та найдинамічнішою з усіх молодих 

українських письменниць Галичини. Її поезії, що сьогодні сприймаються як наївні й 

старомодні, були дуже популярні в Галичині та мали великий вплив навіть на цілі 

генерації жінок. Вона багато зробила для поєднання демократичного і жіночого рухів. 

А як учителька, що вийшла заміж і мала дітей, стала прикладом для молодших 

жінок» [12, с.151].  

Із самого народження Юлія Шнайдер росла та виховувалася в колі галицької 

інтелігенції, батько Юліан Шнайдер брав активну участь в національно-політичному 

житті Галичини, писав вірші, які друкувалися в «Галицькій зорі». Батько за 

походженням був німцем, мати, українка, походила з родини священика, вміла грати 

на фортепіано, відтак, Уляна Кравченко вільно володіла німецькою мовою, мала хист 

до музичного мистецтва. З дитинства знайомилася з творами світової літератури: 

«Були знайомі мені обличчя письменників світової слави. Знала суворе обличчя 

Данте, флорентійського вигнанця, гарну кучеряву голову Байрона, що боровся за 
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волю Греції. Знала обличчя Гете та інших класиків» [109, с.76]. Загалом спадщина 

Юлії Шнайдер дуже різноманітна та різнопланова: нариси, оповідання, вірші, повісті, 

спогади, віршові пейзажі, ліричні вірші та ін.  

Після закінчення семінарії Уляна Кравченко одразу почала вчителювання в 

місті Бібрка. Цей регіон вважався найбіднішим в сенсі освіти, шкіл катастрофічно 

бракувало, тисячі дітей не навчалися взагалі. Схоластика та авторитаризм були 

панівними в шкільний системі, вчителі працювали під жорстким наглядом польського 

начальства. «Досить було одного підозріння про немилість учителя до польських 

властей, як він позбавлявся хліба, його перекидали з школи в школу, звільняли з 

роботи» [180, с.27].   

Серед учителів школи панувала тотальна недовіра, плелися інтриги. Молода, 

наполеглива, сповнена наснаги та патріотизму, Уляна Кравченко одразу викликала 

негативне ставлення до себе, а пізніше зазнала переслідувань. Через свою 

незалежність та непокору місцевій владі вчителька постійно змінювала місце роботи. 

Після Бібрки Уляна Кравченко вчителювала в Стоках, про тамтешні умови праці 

написала в листі до І.Франка: «В вечір осінній, холодний, мрячний цілком противне 

вражіння ділає хата, спустошила, валячася, без даху підлоги й вікон. При старій 

церкві й цвинтарі» [109, с.170]. Потім працювала вчителькою у Львові, але й тут не 

затрималася надовго. За популяризування ідей І.Франка та М.Драгоманова була 

звільнена. Пізніше працювала приватною вчителькою та після цього ще змінила 

декілька місць роботи, та всюди письменницю чекало одне й теж: «Яке ж 

розчарування й біль принесла дійсність? Інтелігенція – зовсім неінтелігентна, 

характерів чистих, незломних нема…Довматизм партійний, формалізм – тіснота, 

дрібничковість, матеріялистичний егоїзм, нікчемність, підлота, рабська вдача, 

байдужість, гордість, некультурність» [110, с.736]. 

На основі власного досвіду пише нариси «Спогади вчительки» та «Із записок 

учительки», в яких показує жахливий стан тогочасної освіти та важку долю вчителів. 

Твори письменниці є історичним джерелом інформації про стан освіти та шкіл в 

Західній Україні наприкінці ХІХ – початку ХХ століть. 
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 Автобіографічна повість «Спогади вчительки» знайомить читача з першими 

роками вчителювання Уляна Кравченко в місті Бібрка та в селі Стоки. До роботи 

взялася дуже активно, енергійно: «О, скільки мрій, плянів, приготування, надій, 

незнаних вражінь…бажаю мати час так поділений і виповнений, щоб відчувала, що в 

кожній хвилині роблю щось корисне» [110, с.561]. Та перешкоди зустріли вчительку 

вже з порогу, клас, який мала вчити, був поділений її попередником, який забрав собі 

найсильніших учнів, залишилися діти, що практично не вміли читати. Вчителі школи 

виявилися абсолютними профанами, їх не цікавила наука та учні: «Раз підчас 

конференції я спитала, чи з успіхом учить віднімання через додавання, чи воно не 

баламутить дітей, вона здвигнула гордо плечима, без відповіді й повернулася знову 

до Глечка. Я зрозуміла, що її такі речі зовсім не займають, пізнала скоро цілу ту 

дібрану учительську громаду» [110, с.561]. У колективі панувало лицемірство, 

підлабузництво, плелися інтриги та писалися наклепи, вчителі вели навчання за 

власним бажанням, не дотримувалися навчального плану, діти сліпо переписували 

різні факти з історії, а вчителі чаювали та розважалися постановкою різних п’єс: 

«учителі весело-свобідно бавляться на коридорах, або і в канцелярії, часто – при 

лікері та «делікатесах», по які посилають котрого з учнів до ресторану Крайтера» 

[110, с.536]. Уляна Кравченко не розділяла таких поглядів, не спілкувалася з 

учителями, намагалася відсторонити себе від їхнього товариства. Її за відповідну 

поведінку всі вважали за дивачку, влаштовували їй підступи, вважали, що вона не 

підходить для вчителювання в місті, адже вона не любить розважатися. Такі ситуації 

засмучували письменницю, вона починала вагатися - чи зможе працювати далі, та ці 

сумніви тривали недовго, діти та наука давали їй наснагу та бажання працювати. 

Нариси Уляни Кравченко пройняті теплими почуттями до дітей, вчителька дбає 

про своїх учнів, окрім інтелектуального навчання, намагається прищепити їм 

людяність та доброту. Молода вчителька любить свою роботу, незважаючи на всі 

перипетії: «Моя праця в школі мені мила. – Розгорюється в мені почування мов ватра 

велика, почування, що обіймає не одиницю, але все що велике, гарне» [110, с.592]. 

Письменниця виступала проти негуманного навчання, проти знущань та кепкувань, 

проти дегуманізації та деукраїнізації навчального процесу. Діти в школі, на її думку, 
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повинні відчувати себе в безпеці, вона сприяла тому, щоб діти горнулися до 

вчительки, оскільки усвідомлювала: на ранніх етапах навчання діти ще й потребують 

материнської опіки. Її учні любили свою вчительку, ділилися з нею своїми радощами 

та негараздами, то було не дивно, адже вона була єдиною вчителькою, що не вірила в 

покарання. «Часто дивуємося, у нас день не минеться без биття, без кари, без крику. 

А в вашій класі не чуємо ні вашого крику, ні дитячого» [110, с.628]. Уляна Кравченко 

намагалася донести до тих вчителів, що дітей треба любити, діти повинні думати, а 

не безбожно переписувати читанки, треба пам’ятати про кожну дитину, підносити 

душу дитини до світла, для навчання дітей потрібне велике терпіння, та вчителів це 

не переймало, для них наука з різками була простішою. Тупість та байдужість 

вчителів завжди ставали перепоною на вчительському шляху письменниці. Колеги-

вчителі написали на Уляну Кравченко наклеп, в якому вимагали, аби вона почала 

бити своїх дітей у класі, натомість вона їх виправдовує та гуртує невідомо з якою 

метою.  Показовим є випадок, який описує Уляна Кравченко, з її учнем Івасем. 

Хлопчик був калікою, жорстокі діти прозвали його Печінкою, знущалися з хлопця, 

хто як хотів, не виключаючи «панів-педагогів». Якось, коли усі діти зібралися на 

площі, котрийсь з учителів схопив хлопця та поставив на підвищення, всі почали 

реготати. Уляна Кравченко заступилася за хлопця, пояснила дітворі, що це не привід 

для насмішок і власне школа мала б учити дітей милосердя. «Збентежились темні, - 

ті, що світло повинні були нести» [110, с.631].  Власне, за непокору начальству, 

недотримання «правил», встановлених тамтешніми вчителями, робота в Бібрці 

закінчилася сумно, а молоду вчительку було переведено до села, де взагалі не було 

школи.  

Педагогічна спадщина Уляни Кравченко представлена поезією, зокрема 

поетичними  збірками «Проліски», «Лебедина пісня», «В дорозі», «Шелести нам, 

барвіночку», автобіографічними нарисами «Спогади вчительки», «Із записок 

учительки» мемуарами  та поезією в прозі «Замість біографії» . 

У частині збірки «Розгублені листочки» авторка ділиться власними 

переживаннями та тривогами стосовно долі українського народу, самої 

України.  Уляна Кравченко засуджує деградацію суспільства, покладає надії на науку, 
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освіту, школу, неодноразово наголошує  на тому, що абсолютно кожен має право на 

освіту…«Вам, бідні, не стає усього, що може життя красити. Не тільки, що терпите 

нужду, так іще закритий вам світ знання, науки, світ думок і чуття»  [110, ст.707]. 

Твори Уляни Кравченко мають виразне педагогічне спрямування.  Вона 

прищеплює дітям любов до навчання, вчить плекати найвищі людські цінності. 

Наголошувала письменниця також на потребі поєднання навчання з вихованням, і це 

здатні робити лише висококваліфіковані вчителі, носії вічних цінностей, чисті, 

незламні. Авторка прагне дійсно давати дітям знання, а не просто слідувати плану, в 

якому немає нічого, крім зубріння та вічного переписування того самого писання: 

«читання  це праця – великий, тяжкий, повільний труд. Картки треба обертати неначе 

скиби землі і слово кожне обернути – важке слово, глядіти – розважати, щоб у книзі 

віднайти живе серце безсмертного духа, книгу треба серцем відчути, оживити…» 

[110, ст.713]. 

У  «Розгублених листочках» Уляни Кравченко закликає боротися: «Тільки 

борня звільнить тих, хто досі в заковах» [110, ст.631]. , письменниця і сама своєю 

творчістю, яка пронизана ідеями патріотизму, боротьби за  гідність, за права на освіту 

та науку боролася до останнього: «І досі, як через ціле життя борються мої думки, 

куди прихилитися мені…чи співати пісні, чи доглядати-вчити дітей, йти між темний 

люд зі словом знання, допомогою?» [110, ст.767]. 

Життя та творчість Уляни Кравченко тісно пов’язана з І.Франком. Вірші 

письменниці потрапили до рук І.Франка і з того часу вони починають листування, що 

тривало, практично, до кінця життя. «Осягнення вищих суспільних ідеалів, готовність 

до самопожертви за правду, добро, рівність, «простий люд», схрестили особисті та 

літературні долі, зцементували дружбу Уляни Кравченко та Івана Франка на все 

життя» [109, с.8]. Письменниця ще з семінарії стежила за його діяльністю та поділяла 

погляди письменника, з захопленням читала «Балади і розкази», «Беркут», 

«Каменярі», «Наймит». Будучи ще юною семінаристкою, хотіла познайомитися з уже 

широко відомим І.Франком. Цю дружбу одразу не схвалив дядько Уляни Кравченко: 

«Мій вуйко, Омелян Лопушанський, був представник австрійської влади. Він дуже 

здивувався сміливістю мого зацікавлення такою небезпечною людиною як І.Франко, 
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і заборонив мені шукати знайомства з соціалістами» [109, с.68]. У Бібрці, налякані 

листуванням з небезпечним для держави чоловіком, одразу ж встановили нагляд над 

цим листуванням. 

Поради І.Франка допомогли Уляні Кравченко розвинути та відшліфувати свій 

талант. Твори письменниці почали частіше з’являтися у виданнях, якими керував 

І.Франко, він допомагав їй редагувати, видавав збірки за власний кошт. Також за 

сприяння Івана Франка письменниця почала вчителювати в школі для дівчат у Львові. 

Отримавши цінні уроки та вказівки свого вчителя, Уляна Кравченко у своїй творчості 

сягнула якісно нових висот та наприкінці століття стала однією з найбільш 

оригінальних поеток української літератури.   

 Загалом Уляна Кравченко пропрацювала вчителькою понад сорок років, її 

поезія та прозові твори мають виразне педагогічне спрямування, письменниця 

засуджує чужинну владу, міщанство, байдужих вчителів, котрі нехтують своєю 

професією. Дітей вчила любити працю, людей, землю, бути милосердними, вчила 

словом та ласкою, без різок та шмагань. Дуже любила підростаюче покоління, 

вважала, що не існує дітей лихих, а вони відповідали їй взаємністю. Свою професію 

письменниця вважала дуже важкою, але завзято працювала до останнього. Книга ж 

для неї була основним засобом для самовдосконалення, закликала вчити історію 

свого народу, традиції та історію. Літературна праця для Уляни Кравченко була 

розрадою, задоволенням її інтелектуальних запитів. «Уляна Кравченко покладала усі 

надії на науку, освіту, школу, які розглядала як шлях до щастя народу. Вважала, що 

метою виховання є формування людини громадянина і патріота, високоморальної 

особистості. Наголошувала, що школа повинна давати дітям знання, необхідні для 

реального життя, розвивати здібності дитини…Адресуючи свої твори дітям, Уляна 

Кравченко тактовно, мудро спрямовує їхню увагу на усвідомлення таких понять, як 

добро і зло, на найвищі людські цінності: чесність, порядність, скромність» [181, 

с.180]. 
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1.7. Концептуалізація освітнього цензу у творчості Ірини Вільде 

 

Художня історія буття українства, що мешкало на анексованих Румунією 

землях, широко представлена у творчості буковинської письменниці Ірини Вільде 

(Дарина Полотнюк). Її новели, повісті та романи привертають до себе увагу своєю 

неординарною тематикою, високою ідейністю та своєрідною стильовою манерою. 

Наративні моделі прози Ірини Вільде відзначаються реалістичністю письма в цілому 

та характерів героїв зокрема, письменниця свідомо акцентувала увагу на 

психологічній складовій творення образів. 

 Ситуація, що склалася на анексованих Румунією українських землях 

відзначалася в першу чергу активною культурною експансією з боку румунської 

адміністрації. Оскільки школа була і одним з найпотужніших осередків формування 

національної та культурної ідентичності – в першу чергу румунська влада 

акцентувала на національно-культурній, ідеологічній складовій впливу на 

українських школярів. Варто зазначити, що подібна політика національного 

шовінізму багато в чому перегукується з ситуацією навчання українських школярів у 

освітніх закладах Російської імперії – аналогічне нав’язування свого культурного 

коду через мову і традиції.  

Творчість Ірини Вільде була предметом дослідження чималої кількості вчених-

літературознавців, зокрема С.Тудора, Н.Мафтин, М.Вальо, В.Качкана, Р.Горака, 

О.Баган, Я.Янів та інших. Проте її проза не надто відома сучасному читачеві. 

О.Забужко зазначає: «Величезне враження справили на мене твори Ірини Вільде. Я 

досі вважаю її недооціненою письменницею. Це якраз єдиний в українській літературі 

приклад справді доброї жіночої прози в чистому вигляді» [70]. В одному зі своїх 

інтерв’ю Оксана Забужко говорить: «Мій тато прочитав перше моє закінчене 

оповідання, і я потім підслухала, як вони з мамою на кухні обговорювали. Він казав: 

«Стиль є, і якась така внутрішня легкість, як у оповіданнях І.Вільде «Метелики на 

шпильках», «Б'є восьма». Я це запам'ятала, воно мене різонуло, бо І.Вільде я 

зачитувалася у своєму підлітковому віці, у 14-15 років. І ось воно проступило. Тобто 
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від когось ти вчишся говорити, від когось ти вчишся оцієї прози, сама того не 

усвідомлюючи, яким чином ставиться свій голос» [135]. 

Родинне середовище майбутньої письменниці відіграло вирішальну роль у 

формуванні її світоглядних позицій. Уже з перших спроб пера Ірини Вільде можна 

було зрозуміти, що вона як письменниця має великий творчий  потенціал. У її ранніх 

творах уже відчувалася глибока філософська нота, хоч багато в чому вони ще були 

епігонськими та стилістично невправними. За її ж власним твердженням, «перша 

книга - одноразова, а не постійна перепустка в літературу» [31, с.372]. 

 Письменниця постійно працювала над собою, скрупульозно шукала нові ідеї, 

сюжетні колізії та характери для своїх творів. У західноукраїнській культурі того часу 

панівними були концепції західноєвропейського естетичного дискурсу, зокрема тісно 

пов’язаної з цим духовної місії жіноцтва. Ірина Вільде, з притаманними їй поглядами 

та переконаннями, легко актуалізувалася у цьому дискурсі зі своїми творами. Хоча 

насправді взірцями для свого художнього письма обрала вона саме українських 

письменників - Ольгу Кобилянську та Михайла Яцкова. У творах уже знаних на той 

час класиків молоду письменницю приваблювали насамперед тонкий психологізм 

письма, розмикання табуйованих тематичних рамок в національному письменстві, 

яскраві непересічні характери. 

Художня майстерність та виразні ознаки неповторної індивідуальної стильової 

манери   виявилися, як було зазначено вище, вже у рамках ранньої прози, зокрема в її 

трилогії «Метелики на шпильках», що складається з трьох повістей: «Метелики на 

шпильках», «Б’є восьма» та «Повнолітні діти». За повість «Метелики на шпильках» 

І.Вільде була нагороджена літературною премією імені Івана Франка та 

розкритикована письменниками та публіцистами за «втечу від дійсності, відсутність 

національної ідейності тоді, як на теренах Західної України загострилася політична 

боротьба проти окупаційної польської влади, коли набрала сили і радикалізму 

діяльність підпільної ОУН, коли десятки тисяч українців вперто протистояли 

режимові, тисячі сиділи в тюрмах, сотні гинули у постійних зіткненнях із поліцією. 

Український радянський літературознавець Олег Баган цілком у дусі соцреалістичної 

критики, зазначав, що на такому тлі рання творчість І.Вільде виглядала, як «втеча». 
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Тому не було перебільшення, ані надмірної доскіпливості критика, який закликав 

письменницю побачити цю жорстоку і криваву дійсність. Зрештою, сама вона визнала 

недостатність патріотичної тематики у своїх творах і переробила повісті трилогії, в 

яких відчутно посилила національне «тремтіння серця» [5, с.10].  

Трилогію Ірина Вільде власне створила пізніше, дописавши повість 

«Повнолітні діти». За рахунок цього текстового розширення, твір поповнився новими 

оригінальними персонажами, авторкою було по суті також вибудувано нову 

ідеологічну концепцію. Ґрунтовну рецензію вже на новий рукопис дав В.Лозовий, він 

зауважив суттєву різницю між довоєнним варіантом та оновленим текстом твору: 

«Коли в першому варіанті боротьба шкільної молоді велась виключно в національних 

рамках і не виходила поза шкільні мури, а шкільний нелегальний гурток складав щось 

одне надкласове ціле, то в новому варіанті розвиток боротьби приводить до розколу 

гуртка. Націоналісти створюють окрему групу, а передова частина молоді 

об’єднується з революційними елементами міста» [44, с.78]. 

Що ж по суті відбулося з текстом твору? Фактично Ірину Вільде радянська 

критика змусила притлумити реальні аспекти національного спротиву, які вона 

виразно окреслювала у першому варіанті твору, на догоду панівній тенденції 

соцреалістичного письма вона спробувала розставити відповідні ідеологічні акценти, 

на яких, власне, й наголошував В.Лозовий. Ця трилогія, як свого часу її роман 

«Сестри Річинські», стала не лише художнім полотном, що віддзеркалювало певну 

історичну епоху, але й формальним документом про діяльність радянської критики-

цензури, яка завжди звинувачувала Ірину Вільде в аполітичності та небажанні бачити 

перспективи радянських соціальних перетворень. 

У трилогії «Метелики на шпильках» І.Вільде охоплює значний період життя 

героїв, презентуючи та інтерпретуючи події цього життя в соціальному та 

побутовому аспектах. Авторка намагається крізь призму характерів героїв та сув’язь 

сюжетних колізій відтворити найсуттєвіші проблеми тогочасних суспільних 

відносин, атмосферу, в якій герої переживали процес особистісного становлення. 

Ірина Вільде препарує не лише душевні переживання героїв, вона занурюється в коло 

їхніх інтересів, зацікавлень, намагається побачити в них свідомих громадян. Як уже 
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зазначалося вище, саме школа була простором національно-культурної боротьби, 

тому образ шкільного життя (у даному випадку – життя українських гімназисток) 

яскраво репрезентований у цій трилогії.  

 У повістях, що складають трилогію «Метелики на шпильках», Ірина Вільде 

створює глибокі та змістовні образи, майстерні психологічні портрети, які стають 

однією з основ характеротворення, а витончене оперування художньою деталлю та 

оригінальний стиль нарації привертають увагу читача. У трилогії постає проблема 

формування світогляду молодої людини-українця/українки в умовах окупації 

Буковини Румунією. 

 У всіх трьох повістях колізії розгортаються довкола мешканки села Веренчанка 

Дарини Попович, авторка дозволяє читачеві поступово спостерігати за етапами 

дорослішання дівчини. Як відзначає Ю. С. Бабенко: «Образ Дарки багато в чому 

автобіографічний, зокрема щодо прагнення зберегти національну ідентичність» [4, 

с.51]. 

Головна героїня трилогії, дія якої відбувається на Буковині, Дарка Попович, 

донька народних вчителів, їде навчатися до Чернівців. У першій частині трилогіі 

«Метелики на шпильках» Дарка ще зовсім юна, позбавлена сформованих морально-

етичних принципів, далека від ідейних інвектив своєї доби, вона фактично змальована 

письменницею на порозі свого інтелектуального розвитку. Дещо наївно та вороже 

Дарка сприймає акт народження дитини, розчаровує її невдалий день народження, 

після якого вона починає діаметрально протилежно сприймати звичне для неї 

середовище зокрема та суспільство в цілому, в якому героїня живе. Дарку Попович, 

завдяки виразній авторській настанові на деталізоване психологічне письмо, 

уявляємо тонкою та вразливою натурою, вона наділена глибоким і неповторним 

внутрішнім світом, що, власне, і робить образ індивідуальним. А зовнішній портрет 

Дарки, так само психологізований, увиразнює та конкретизує образ: «Нехай веснянки 

занадто зухвало визирають з-над насади носа. Хай ніс трохи «завеликий пан» у 

відношенні до уст. Хай усміх відслонює горбаті, покручені зуби. Але ж бо ті очі й 

рум'янці на щічках затирають те все, притемнюють, відсувають десь аж на третє 

місце» [30, с.70].  
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У першій частині трилогії ми бачимо Дарку в основному в родині, зі своїми 

товаришами та друзями. Основну увагу авторка зосереджує на душі підлітка, 

розкритті її тонкої вразливої натури. Повість «Метелики на шпильках» є ніби 

експозицією, що дозволяє вповні осмислити одну з головних ідей твору. Авторка 

поступово розширює сферу нашого знайомства з головною героїнею. Бачимо її 

взаємними з родиною, друзями, сусідами, які поступово формують читацьке уявлення 

про домінантні характеристики образу головної героїні. Дарка росте та виховується в 

любові та ласці, мама, хоча й буває строгою, та все ж є її подружкою, якій Дарка може 

повністю і в усьому звірятися. Її «найкращий батько в світі» [30, с.55] розуміє дівчину, 

як ніхто інший. Його життєва позиція слугує Дарці підґрунтям для особистих 

роздумів про власні принципи, які визначають той чи інший її вчинок. Саме така 

тепла, довірлива атмосфера сприяє розвитку її характеру та формує рамки її 

світогляду. Вона, ніби той метелик, прагне звільнитися та летіти назустріч вільному 

життю, а проте реалії життя, як шпильки, не дозволяють зрушити з місця. 

 Спершу Дарка в колі сім’ї, де вона - маленька дівчинка під крилом мами й тата 

- живе безтурботним життям та плекає по-дитячому наївні мрії та плани. Ми 

знайомимося з її родиною, друзями, першим коханням. Коли румуни заборонили 

виставу, підготовану учнями, Дарці було не зрозуміло, чому всі так метушаться, 

переживають: «Дарка одне тільки була цікава знати: чи всі вони так метушаться тому, 

що село не побачить козаків, чи тому, що жаль їм, що ролі на бляшку повиучувались? 

Якось підійшла з цим питанням до Улянича. Він відповів таке, що соромитися мусіла 

своєї короткозорости» [30, с.94]. Лише згодом Дарка Попович почала замислюватися 

над національним питанням, лише потім зрозуміла, що вона ніколи не думала про те, 

що вона українка, і що її народ фактично позбавлений права побачити козаків, навіть 

на сцені.  

 Підготовка до навчання, турбота про від’їзд із дому в Дарки притлумлені через 

любовні почуття до Данка Данилюка, їй сумно та страшно їхати від мами з татом на 

такий довгий час, та думка, що її Данко їде з нею її втішає: «Не був це навіть жаль за 

домом. Чого? Адже тепер, коли пізнала Данка, зима, а потім весна без нього тут, на 

селі, були б просто неможливі. Остаточно не був це й страх перед містом і всім новим, 



95 
 

зв'язаним з цією зміною місця… А проте було важко. Не то сумно, не то тужно, а 

якось так на-розумно, на-холодно важко» [30, с.120]. 

У повісті «Б’є восьма» Дарка Попович – вже учениця української гімназії, 

зустрічається з новими людьми та стикається з новими проблемами. У гімназії бачимо 

дівчину на межі дитячого і юнацького віку.  Безтурботне дитяче життя в колі сім’ї 

закінчилось, та почався новий етап, Дарка вперше постає перед серйозними 

труднощами, проблемами. У другій частині змальовано «період помилок і 

розчарувань у виборі друзів, у коханні, усвідомлення розбіжностей між ідеалами та 

реальністю, пора духовних криз, в результаті чого героїня набуває нових цінностей і 

життєвого досвіду. Виховний сюжет набирає нового забарвлення. Розширюється коло 

знайомств Дарки, виникають нові нюанси у стосунках «наставник-вихованець», 

загострюється проблема національної свідомості» [241, с.84]. 

Найгостріше та найвиразніше тему румунсько-українських конфліктів та 

формування світогляду української молоді зображено саме у другій повісті, «Б’є 

восьма». Основну увагу авторка приділила ідейному та національному гартуванню 

своїх героїв: «У повісті «Б’є восьма» Ірина Вільде, може, найглибше і 

найдраматичніше в нашій літературі, показала міжнаціональне румунсько-українське 

протистояння в Буковині на побутово-повсякденному рівні; у цілому циклі 

«Метелики на шпильках» розгорнуто потужну концепцію прив’язаності людини до 

Роду як архетипу національного єднання і світлопереживання» [132, с.2]. 

Юрій Смолич високо оцінив повість «Б’є восьма», відзначивши простоту 

композиції, непретензійність розповіді, динамічний стиль та вміння побачити 

«психологічний нюанс» і через нього відкрити перед читачем ціле життя героя. Ірина 

Вільде вела дружнє листування з письменником, Смолич допомагав їй, детально 

аналізував її твори, висловлював свою думку, давав поради в написанні майбутніх 

творів. «Листи Ю.Смолича були для Ірини Вільде своєрідним курсом 

матеріалистичної естетики» [21, с.6]. У листах критикував її за абстрактність в її 

ранніх творах, пояснював новаторські принципи тогочасної літератури. «Ми бачимо 

як люди, інколи дуже талановиті, не вміючи або не будучи готові (а інколи і саме 

життя ще не готове) узагальнити та показати оптимістичну перспективу, збиваються 
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на «ура-патріотичну» кінцівку своїх речей. Цим вони гублять і твір, і себе як 

письменника» [21, с.44]. Важко сказати, наскільки корисною чи згубною для Ірини 

Вільде виявилась допомога Ю.Смолича - він, поза сумнівом, сам талановитий 

письменник, все ж багато в чому жорстко дотримувався панівного ідеологічного 

літературного канону. 

Письменниця описує насильницьку політику румунізації, що проводилася в 

стінах єдиної української гімназії в Чернівцях, де навчалася головна героїня Дарка 

Попович. У гімназії коло життєвих спостережень Дарки суттєво розширюється, саме 

тут починає остаточно формуватися її світогляд, принципи, життєві та духовні 

пріоритети. Багато уваги приділяє авторка трилогії змалюванню внутрішнього світу 

Дарки, процесу її дорослішання, намагаючись художньо переконливо враховувати всі 

ті мотиваційні чинники, які впливали на цей процес. Наприклад, в одній зі сцен Дарка 

розмовляє зі Стефою стосовно Ориськи, ця розмова знімає з неї рожеві окуляри, 

змушує замислитись глибше про своє місце та права в українській гімназії. Ориська 

хотіла сподобатися румунському шовіністу вчителю Мігалаке, котрий принижував 

Дарку та інших учениць, всіляко йому догоджала та вихваляла румунську культуру: 

«Ах! І заки її думка, незвична до широких доріг, може зважити тягар провини 

Ориськи супроти учениць-українок на цілому світі чи тільки у самих Чернівцях, перед 

її очима стає у повному світлі власна кривда, якої вона зазнала від Мігалаке. О, тепер 

вона вже все розуміє! Аж тепер розуміє, як непростимо провинилася Ориська, 

підлабузнюючись такому, такому «постолакові», такому… Мігалаке!!» [30, с.185].   

Саме під час навчання в гімназії героїня починає знайомитися з національно-

політичним життям Чернівців. Вона стає обсерватором усіх подій, стикається з 

розбіжностями у поглядах на життя, аналізує їх, пропускає через себе та робить 

висновки. Поступово дівчина приходить до усвідомлення свого власного «я». 

Активна патріотка Стефа Сидір скеровувала Дарчині думки на патріотизм та 

непримиренне ставлення до румунської політики, ось її слова, адресовані Дарці: «Я 

не буду тобі багато розповідати… Ти бачиш сама, до чого йдеться в нашій гімназії… 

Бачиш (Стефа зовсім забуває про те, що Дарка приватистка, перший рік у гімназії), 

що з кожним новим роком ми втрачаємо щораз більше прав… Минулого року мали 
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ми ще двомовні свідоцтва… цього року, кажуть, будуть вже тільки румунською 

мовою… Навіть така історія… Ми мали тільки румунської історії вчитися по-

румунськи… а що зробив з нами Міґулів? Піддурив, підійшов класу. Зрештою, будеш 

бачити, нарік і так запровадять історію у всіх класах по-румунськи…» [30, с.116].  

Дарка почала читати книги, що їй приносила Стефа, її світогляд поступово 

розширювався та вона не поспішала робити важливі кроки. Залишаючись осторонь, 

дівчина спостерігала, не хотіла сліпо йти за чужими інтересами. Саме тому 

подальший вступ до молодіжної організації дався Дарці непросто. Вона ще боялася 

самостійно приймати такі важливі рішення, вона була ще вкрай залежною від думки 

її рідних, матері, зокрема: «Господи, за кого вони мене мають! Та ж прийдіть… 

накажіть, і піду за вами… тільки не давайте так, самій мені вирішувати ці важливі 

справи… Нехай хоч моїй бідній мамі здається, що це ви мене втягли туди…» [30, 

с.247]. 

Літературознавець І.Денисюк у статті про творчість І.Вільде пише: 

«психологічно вірно накреслено динамічну, тремтливу історію дівочої душі, 

сповнену великих болів, радощів і смутків, не раз брутальних ударів життя, 

несправедливої суспільної системи, історію духовного гарту та нелегких внутрішніх 

перемог» [55, с.126].  

Остання частина трилогії «Метелики на шпильках» під назвою «Повнолітні 

діти» презентує нам уже дорослу студентку. Дарка Попович повертається до 

Чернівців, дізнається, що після примусової дев’ятимісячної перерви студенти знову 

скликають свої збори та готові до боротьби: «Ми, українське студентство Буковини, 

вміли гідно всі репресії уряду супроти нас перенести, і ми в найскрутніших для нас 

хвилинах нічого в уряду просити не ходили. Та коли ззовні полегші приходять, коли 

уряд під загрозою небезпеки для своїх власних інтересів сам на уступки йде, то ми 

зуміємо цю ситуацію на «сто процент» для своїх цілей використати. Ми це зуміємо! 

Я взиваю всіх товаришів і товаришок до праці і остерігаю водночас: майтеся всі на 

увазі, бо гідра не спить, а тільки причаїлася!» [30, с.343]. Дарка відчула полегшення, 

зраділа, що вона нарешті вдома, в оточенні друзів та однодумців, вона вступає до 

організації та починає громадську працю, допомагає дівчатам, які навчаються в 
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румунській гімназії вчити українську мову та літературу: «Будемо, панночки, 

переробляти історію і геоґрафію України і дещо найважніше — з української 

літератури. Розуміється, що вивчення історії чи літератури свого народу — це ніякий 

злочин, але вам, як ученицям румунської гімназії, цього не вільно» [30, с.391]. Відтак 

ми Дарку бачимо вже абсолютно сформованою особистістю з чіткими позиціями та 

поглядами.  

Однією з головних тем трилогії є національно-визвольна боротьба проти 

румунської окупації. До анексованих Румунією земель після Першої світової війни 

увійшли Бессарабія та Буковина. Землі було перетворено на провінції Румунії та 

скасовано всі автономні права. Українське населення одразу зазнало переслідувань 

насамперед на мовно-культурному ґрунті. Відбувалася активна румунізація, уряд 

Румунії не визнавав українців як окрему націю, румунську мову на окупованих 

землях оголосили державною, заборонялося вживання української мови, закривалися 

практично всі навчальні та культурно-просвітницькі заклади, газети та журнали. На 

роботу до державних установ приймалися виключно особи, що володіли румунською 

мовою. Українська заборонялася в усіх державних і муніципальних органах, назви 

населених пунктів і прізвища змінювалися на румунські. Були закриті всі гімназії та 

професійні школи з українською мовою навчання, культурно-освітні товариства, 

накладено заборону на ввезення українських книжок і музичних товарів. У 

Чернівецькому університеті закрилися українські кафедри. Лише після скасування 

стану облоги в українській частині Буковини в 1928 р. постала змога боротися за 

українську народну школу [198]. 

Однією з суттєвих проблем, що практично завжди поставала у творчості 

І.Вільде, є проблема внутрішнього психологічного та духовного бунту особистості, 

що доростає до усвідомлення себе як частини соціуму.  У цьому сенсі письменниця 

завжди була художньо переконливою, оскільки ставила собі за мету насамперед тонке 

психологічне нюансування людських характерів. У даному разі вона психологічно 

переконливо змальовує непростий перехід від дитинства до юності, - детально описує 

процес формування комунікації з навколишнім світом, а, відповідно, і те, як 

кристалізуються в процесі цієї комунікації морально-етичні погляди юної героїні. 
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Дарка, фактично «вилущуючись» із кокону домашньої любові та 

піклування, стикається з важкими умовами життя, постійним тиском, її обурює те, що 

їм не дозволяють вчитися українською мовою, навіть спілкування рідною мовою у 

вільний від навчання час стає проблемою: «директорка переловила мене, як я на паузі 

говорила по-українськи, і я мусіла в карцері сидіти» [30, с.391]. 

І треба віддати належне Ірині Вільде – вона художньо переконливо доводить, 

що саме школа (у даному випадку гімназія) є визначальним середовищем, яке формує 

характери та життєві пріоритети своїх вихованців, іноді суттєво коригуючи те, що від 

початку закладалося в процесі виховання у родинах школярок. Тому настільки 

важливим для нас є образ школи (гімназії) та вчителів в сенсі розуміння тих 

психологічних процесів, що лежать в основі формування особистості української 

молодої людини, яка вимушена чинити внутрішній опір національному гнобленню. 

Через агресивну колоніальну політику Румунії навіть прізвища потрібно було 

змінювати та переписувати румунською, а в журналах не можна було вказувати 

справжню національність, учнів записували як румунів: «Вчитель взяв кінчиками 

дуже випещених пальців крейду з Наталчиних рук, перекреслив те, що вона написала 

і, похитуючи головою в Наталчину сторону, написав присадкуватими буквами: 

«Наталія Романовскі». Це в дусі нашої мови, і прошу так підписуватись у мене. Це 

відноситься до всіх учениць. Звертаю ученицям увагу, що всякі м'якшення, всякі 

незгідні з духом румунської мови закінчення на «а» при прізвищах уважатиму за 

орфографічні помилки і відповідно до них буду класифікувати» [30, с.20]. Така 

ситуація призвела до мотивованого і невідворотного розколу як серед вчителів, так і 

серед учнів. Українські вчителі змушені були пристосовуватися до заведеного 

порядку, інакше тих, які вимагали вивчення української мови, спеціальним 

розпорядженням міністерства виховання Румунії звільняли з роботи. Власне, батько 

Ірини Вільде, Дмитро Макогон, саме з огляду на ці обставини та свої політичні й 

культурні погляди змушений був разом зі своєю сім’єю виїхати до Польщі.  

У гімназії Дарка Попович зустрічає різних вчителів, - одного вона щиро любить, 

іншого – ненавидить всім серцем. Кожен з них так чи інакше впливає на еволюцію 

головної героїні. Найбільше дівчина любила свого професора математики Спілого, 
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адже: «Спілий — єдиний на всю гімназію, якому Дарка говорить завжди правду. І він 

також, може, єдиний на цілу гімназію, що вірить кожному слову Дарки» [30, 

с.252].  Хоча авторка й не наводить нам ані зовнішнього, ані психологічного портрету 

цього героя, та завдяки майстерно прописаній моделі поведінки вчителя та чуттєвій 

образності мови, яка увиразнює психологічну характеристику персонажа, уявляємо 

його вчителем із великим серцем, здатним допомогти та розрадити, одним лише 

поглядом заспокоїти своїх учнів. Показовим є епізод, де професор Спілий розраджує 

Дарку після жорстокого допиту директора: «Учитель пригортає її на мить до своїх 

грудей, віддає Дарці її сердечний відрух… Це сталося так неймовірно швидко, що 

Дарка, може, була б і не повірила в це, коли б не очі вчителя, які дивилися на неї 

восковим, довірливим поглядом» [30, с.292]. Зрозуміло, що Дарка йому довіряє, в усій 

гімназії, він єдиний, кому учениця напевно ніколи не буде брехати, тому що для неї 

він є тим морально-етичним авторитетом, який прагне знайти для себе будь-яка 

людина, особливо у підлітковому віці. Ця психологічна константа так само врахована 

і художньо опрацьована авторкою, і стає одним із засобів як власне, творення, так і 

психологічної характеристики персонажа. Оскільки автобіографізм твору очевидний, 

то ймовірно, що Ірина Вільде ототожнила професора Спілого у творі зі своїм 

вчителем, котрий викладав фізику та математику в чернівецькій гімназії, де навчалася 

письменниця. Або, принаймні, використала його як прототип. 

Ще одним улюбленим вчителем Дарки Попович був учитель природознавства 

Порхавка. Загалом це був ґречний, делікатний чоловік, що не мав якихось виразних 

рис, які б упадали в око чи запам’ятовувались. Спочатку Дарка не звертала на нього 

уваги, але: «згодом трапилася подія, яка пересунула в Дарчиній душі всі ті вражіння, 

що залишав у ній зверхній вигляд Порхавки — учителя природи. Ніби якась невидна 

рука пересунула сочку в Дарчиному оці. Дарка полюбила професора Порхавку. Була 

це любов безкорисна і романтична, якою юнаки люблять героїв повісті чи славних 

мужів з рідної історії» [30, с.299]. Це сталося тоді, коли вчитель Порхавка вберіг 

учениць від, можливо, непоправної помилки. Румунська організація «Черчеташ» 

запрошувала долучитися до своїх рядів та обіцяла прекрасні умови, знижки на квитки 

і, найголовніше, поїздку до моря. Дарка одразу побачила погляд вчителя, у якому 
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легко читалася виразна пересторога. Професор Порхавка знав про політичні цілі й 

завдання румунських «черчеташів», тому «по-хитрому» відмовив учениць від вступу 

до організації. Професор Порхавка, попри певну портретно-психологічну 

невиразність у творі, однак постає перед читачами делікатним та мудрим учителем, 

совісною, справедливою та доброю людиною, яка не вміє довго вдавати з себе 

строгого педагога. У листі до мами Дарка пише, що професор Порхавка любить її 

найбільше з-поміж усіх вчителів, хвалить її та ставить за приклад всім ученицям.  

Учитель співу – пан Іванків -  попри політику насильницької румунізації все ж 

намагається прищеплювати гімназисткам любов до рідної української культури. 

Прикметними є слова вчителя, сказані ним у рамках підготовки до зустрічі міністра: 

«Я ще скажу вам щось таке, що вас, напевно, не тільки порадує, але й наповнить 

гордістю так само, як і мене: наша гімназія — єдина школа з усіх національних 

меншин, якій дозволено на тому святі відспівати свої народні пісні. Я хочу, щоб наші 

пісні не тільки сподобалися панові міністрові, але щоб ми зачарували його красою 

нашої пісні, і щоб вона дзвеніла йому вічно в вухах, і щоб він там, у столиці Великої 

Румунії, оповідав казки про нашу пісню, щоб ті казки дістались до вух самого його 

величности короля! Я хочу, щоб вашими устами Буковина дала знати про себе його 

величності королеві. Говорю це до вас як українець до українців і думаю, що ви 

зрозумієте мене!» [30, с.79].  

Кардинально протилежним є образ учителя-шовініста Мігалаке. Його уроки 

румунської літератури були нічим іншим, як лише тотальним нав’язуванням мови та 

культури Румунії, він змальований авторкою несправедливим та жорстоким: «мусіли 

прийняти до відома й погодитися з тим, що завжди буде не так, як вимагатиме 

справедливість, але так, як захоче вчитель Мігалаке» [30, с.139]. І хоча, теоретично, 

директором гімназії був українець Кваснюк, та він «танцював під дудку» румуна 

Мігалаке, який активно насаджував свої шовіністичні погляди. Саме цей учитель 

всіляко намагався насамперед психологічно зламати учениць, які були національно 

свідомими, а тому безпідставно виставляє незадовільні оцінки, вигадує різноманітні 

покарання, принижує та переслідує їх. Як не дивно, але саме тиск з боку вчителя 

Мігалаке допоміг Дарці подорослішати та реально подивитися на життя. Саме тоді, 
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коли він почав карати учениць немотивовано поганими оцінками, Дарка не змовчала 

і відкрито пішла на небезпечний конфлікт з учителем, почала говорити до нього 

українською та просила пояснити за що він поставив їй саме таку оцінку. Ось, власне, 

слова самої Дарки: «Але треба було якось покарати мене за те, що мені не 

сподобалися румунські поезії… Навіть Романовська по сьогоднішній двійці буде в 

Мігалаке підписуватися «Романовскі». Мігалаке знає, що робить. Я певна, що якби 

він зараз повернувся до класи і спитав, кому подобається те, що ми вчимося 

румунської, мов папуги, то три четвертини класи підняли б догори руки…» [30, 

с.223].  

Сама Ірина Вільде наступним чином описує навчання в Чернівецькій гімназії: 

«ця українська гімназія була інша від усіх на світі. Це був не тільки будинок із 

шкільним інвентарем і площею. Ті люди, що вчили, — це були не тільки вчителі з 

дипломами, параграфами і журналами» [30, с.220].  Дослідник творчості Ірини Вільде 

Р.Горак у своїй розвідці згадує гімназію у Станіславові та її основні завдання й методи 

виховання учениць: «Саме останні і дають багато матеріалу для роздумування про те, 

чому героїні творів Ірини Вільде саме такі, як є, а не інакші, і тут не можна не 

зауважити великого впливу гімназії на формування їх характеру» [43, с.68].   

Із самого початку роботи гімназії дівчат навчали, передовсім, бути культурними 

жінками, не пасивними в сімейному житті. У програму включали в основному 

художні твори, які змальовували жінку морально чистою, ніжною, м’якою та 

терплячою, берегинею домашнього вогнища, що присвячує себе виключно питанням 

комфорту та добробуту родини, відсторонюючи тим самим дівчат від національних 

та соціальних питань. Професор Юліан Чайковський, що викладав у гімназії 

українську мову, зазначав: «Взагалі, жінка й жіночність повинні в жіночій школі 

стати осередною точкою навчання, а через те виховання. Аналіза естетична й 

психологічна повинна передусім уважувати типи жінок, розуміється на ріжно на 

різних ступенях науки. Україніст повинен показати жінку –дівчину, матір 

громадянку, патріотку, спинитися докладніше на постатях Ярославни, жіночих типах 

дум, пісень. Перед душею учениць повинні як живі стати Шевченкові, Вовчкові, 

Франкові, Відьма, Сова, Княжна, Сестра, Маруся, Мирослава, Целя та ін. Припадають 
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пилом палкі патріотки Б.Грінченка, жінки великого гарту духовного Лесі Українки. 

Духовна велич, топкий естетизм і культурність жіночих подоб Кобилянської матиме 

в теперішніх часах таку ж велику педагогічну силу» [43, с.68]. Пізніше, Ю. Кміт для 

потреб Галичини перекладає книгу Ферстера «Як вести життя?», що стає настільною 

книгою для Станіславської гімназії. Нові часи вимагали від жінок брати участь в 

громадському житті Галичини, бути діяльними, національно свідомими, чуйними до 

громадянських потреб, але й не позбавленими жіночності, ніжності та власної 

гідності. Умови навчання були більш ніж хорошими, велика бібліотека, кабінети були 

обладнані всім необхідним. У межах національного й громадсько-суспільного 

виховання відбувалися святкові обходи, концерти, вистави, створювалися різні 

кооперативи. Аби прищепити ученицям почуття краси, естетичний смак, вивчали 

естетику та історію мистецтв. Учителі гімназії намагалися оточити своїх вихованок 

красою на кожному кроці, разом із учителями гімназистки ходили на концерти, 

відвідували музеї, їздили на екскурсії. Проте подібна позитивна атмосфера, що 

панувала в стінах гімназії, допомагала плекати нові суспільні сили, робила саму 

гімназію осередком збереження національних цінностей і традицій. І раптом 

«…хтось, хто по закону не має навіть права навчати, непокликаний, небажаний топче 

традицію кількох поколінь, плює на ту сердечність, яка завжди панувала в цій школі 

між учителями й ученицями, і намагається цю школу зробити чужою, ненависною… 

Ще ніколи самоволя вчителя не була така безоглядна!.. Ще ніколи в цих мурах не 

впало з уст жодного професора таке цинічне, визовне: — Дав я тобі двійку, бо мені 

так хотілося, а ти можеш іти на скаргу до Бога. Сьогодні від цього румуна-недоучки 

падає цей удар» [30, с.221]. Показовим є момент допиту Дарки директором, стосовно 

викриття таємного учнівського гуртка, коли румун Мігалаке не зміг стримати свого 

гніву: «румун вибіг із сусідньої кімнати запінений, закукурічений, прискочив до 

Дарки, вхопив її своїми руками, як яструб кігтями, й потяг нею аж до шафи, аж скляні 

ампулки на ній задзвенькотіли» [30, с.290].  

Образ професора Міґуліва І.Вільде характеризується як образ пристосуванця, 

котрий, будучи українцем, пропагує румунську мову викладання. Він піддурює 

дівчат, аби ті купували підручники румунською мовою, вивчали історію України 
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румунською, бо так буде легше «…в румунському підручнику підкреслю вам тільки 

три-чотири найважніші речення, і ви їх завчите мені напам'ять. Коли прийде пан 

візитатор, то, хоч законно ми маємо право вчити історію українською мовою, проте 

ви мусите відповідати панові візитаторові по-румунськи» [30, с.169]. Учениці одразу 

не погоджувалися, та професор їх заспокоїв і запевнив, що це ж для їх власного добра, 

лише пізніше вони зрозуміли, що їх обманули: «Минулого року мали ми ще двомовні 

свідоцтва… цього року, кажуть, будуть вже тільки румунською мовою… Навіть така 

історія… Ми мали тільки румунської історії вчитися по-румунськи… а що зробив з 

нами Міґулів? Піддурив, підійшов класу» [30, с.223]. 

На прикладі життя своїх героїнь-гімназисток І.Вільде показала і надзвичайно 

значущу проблему формування світогляду цілого покоління української інтелігенції. 

Питання визволення рідного народу з окупації було важливим чинником у 

формуванні психіки молоді та її свідомості. Стефа Сидір - яскравий образ патріотки 

з міцним моральним стрижнем. Вона бореться проти румунізації, відстоює право на 

вивчення української мови, історії. Разом з однодумцями Наталею Оріховською та 

Орестом Циганюком вони організовують таємний гурток, де вчать «правильної» 

історії, читають українських поетів, ось її слова, що частково пояснюють мотивацію 

створення даного гуртка: «Як так далі піде, то в нашій гімназії скасують українську 

як предмет. Тому, бачиш, це страшне було б, якби ми навіть своєї історії… своєї 

літератури… не знали… Тому є між учениками і нами самоосвітній гурток… Вчимося 

там української історії… брат Оріховської привозить нам українські книжки з 

Галичини … Чи ти не хотіла б до нас належати?» [30, с.120]. Стефа прагне переконати 

і Дарку, що вони мусять щось робити, аби зберегти їхню історію. На прикладі гімназії 

вона говорить про складну ситуацію, що склалася в суспільному житті. 

Протилежністю Стефи Сидір є подружка Дарки, односельчанка Орися 

Підгірська. Безпринципна та фальшива, Орися намагається втертися в довіру до 

вчителів, вона здатна на все заради оцінки «дуже добре». На уроці вчителя Мігалаке, 

в якого була закохана, Підгірська пішла проти всього класу, сказала, що розуміє та 

любить вірші румунського поета Кошбука, цим і відвернула від себе всіх своїх 

подруг. Після уроку «знімається такий галас, така курява голосів, що Дарка не може 
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розрізнити, котрий вигук до кого належить. Понад усі «фаґаси», «підлизайки», 

«паршиві вівці», «бойкоти» пробивається один високий, по-німецьки забарвлений 

голосок: — Пфуй! Пфуй! Пфуй!!!» [30, с.166]. Дарка попервах вважала, що Підгірська 

не хотіла заподіяти нічого злого, та налаштувати проти себе усіх, та розмова зі 

Стефою Сидір ніби відкрила Дарці очі: «…хіба ж ти не розумієш, в яку біду впхала 

вона цим своїм виступом цілу класу? Ти хіба не знаєш Мігалаке! Та ж він тепер 

дихати не дасть тобі й Оріховській! Якби це зробила німка, то чорт бери… але 

українка — це щось нечуване! І це в нашій гімназії… так, як вчинила Підгірська, не 

повинна зробити ні одна українка? Не розумієш, що це ганьба для всіх учениць-

українок?» [30, с.185]. 

Уже в ранніх творах Ірини Вільде можемо говорити про глибокий психологізм 

образів, психологічну мотивацію колізій, конфліктів. Письменниця віднайшла свій 

унікальний творчий метод змалювання внутрішнього конфлікту в душі людини. 

І.Вільде концентрує увагу на емоційному стані, психологічних монологах героїв. 

Соціальні проблеми у творах І.Вільде показано саме крізь призму внутрішнього світу 

людини. Як зазначає В.Перцева: «Репродукція соціальних проблем у творчості 

І.Вільде реалізується лише через відтворення внутрішнього світу представників тієї 

епохи, про яку розповідає автор, спрямованість на загальнолюдську суть у 

змалювання персонажів дають підстави віднести творчість Ірини Вільде до 

європейської морально-етичної літературної традиції» [166, с.282].  

Відтворюючи сторінки з історії українського народу, що мешкав на 

анексованих Румунією територіях, Ірина Вільде в першу чергу звертається до теми 

становлення молодої людини, формування її національної самосвідомості. Оскільки 

становлення свідомості молоді нерозривно пов’язане зі школою не лише як локацією, 

але й як із середовищем формування принципів та морально-етичних канонів буття 

особистості, у своїй трилогії «Метелики на шпильках» авторка присвячує особливу 

увагу цьому питанню. Крізь призму Чернівецької гімназії, в котрій навчається 

головна героїня трилогії Дарка Попович, глибоко аналізуючи образ кожного з 

учителів, подаючи психологічно переконливі та яскраві портрети гімназисток, Ірина 
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Вільде демонструє соціально-культурні реалії, в яких жили, діяли  молоді українські 

патріоти в умовах національної експансії з боку Румунії.   

 

Висновки до першого розділу 

 

 Аналізуючи художні інтерпретації образу школи, шкільного буття, учнів і 

вчителів у літературі другої половини ХІХ – початку ХХ століття, можемо 

констатувати, що це був час, коли заклади освіти на теренах України розвивалися під 

тиском антиукраїнської політики двох імперій – Російської та Австро-Угорської. Це 

зумовило насамперед спотворення або й загалом вилучення національного 

компоненту в освіті, а відтак, деформацію і системи освіти, і стосунків у комунікації 

«учитель – учень». 

Саме ця проблематика стає провідною у змалюванні шкільного буття у 

творчості Анатолія Свидницького, Івана Франка, Бориса Грінченка, Степана 

Васильченка, Уляни Кравченко, Ірини Вільде та інших українських письменників, які 

так чи інакше долучалися до розкриття теми освіти у своїх творах. У художніх, 

наукових та публіцистичних текстах насамперед акцентовано на соціальній та 

національній складовій проблеми, докладно описуються умови праці та життя 

вчителів, актуалізуються питання рідномовного навчання, змальовуються стосунки із 

учнями у класі та поза межами школи. 

На основі аналізу творчості вищезгаданих письменників можна виокремити 

типологічні особливості у змалюванні образу школи та шкільного буття в українській 

літературі другої половини ХІХ – початку ХХ століття: 

 соціальний та національний складник є домінантною у відтворенні образу 

школи і шкільного буття, автори наголошують на неприйнятних умовах 

розвитку системи освіти на теренах України, постійно підкреслюючи 

важливість національного компоненту у її складі; 

 провідними засадами у змалюванні образу школи і шкільного буття є поєднання 

реалістичності зображення умов праці, життя вчителів та учнів із настановою 

на психологізм, який допомагає розкрити риси характеру персонажів, виявити 
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драматичні колізії формування особистості учня, який зростає за умов тиску на 

націю та відсутності національного виховання, почасти трагічні психологічні 

умови буття вчителя, який вимушений розриватися між бажанням виховати 

Людину та діяти у межах жорсткої та фактично антигуманної системи освіти; 

 важливим компонентом у змалюванні шкільної системи освіти є сатира, яка 

допомагає критично осмислити вади освітнього процесу в умовах імперського 

тиску; 

 провідними жанрами, у межах яких змальовується буття учня та вчителя, є 

соціально-психологічна повість, соціально-психологічний роман, соціально-

психологічна новела; 

 образ школи у творчості Анатолія Свидницького, Івана Франка, Бориса 

Грінченка, Степана Васильченка, Уляни Кравченко, Ірини Вільде постає як 

мікромодель суспільства, в якому особистість та її вільний розвиток навряд чи 

можливі за умов соціального тиску та відсутності національної складової у 

системі шкільної освіти, тому на перший план у творах означених авторів 

виступає відтворення характеру соціальних відносин у системах «вчитель – 

суспільство», «учитель – учень». 
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РОЗДІЛ 2. ТИПОЛОГІЧНІ ДОМІНАНТИ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ ПРО 

ШКОЛУ ХХ СТОЛІТТЯ 

 

 

2.1. Українська школа радянського періоду. Концептуальні засади освіти 

«радянського» зразка 

Розглядаючи історію українського шкільництва в радянську епоху, в першу 

чергу, варто наголосити на фундаментальних концептуальних засадах радянської 

освітньої системи в цілому. Однією з таких засад є примат колективного над 

особистим, що в цілому властивий усьому періоду соціалістичної розбудови. 

Радянська школа методично нівелювала значення національної компоненти в освіті, 

відмовляла народам у культурному самовизначенні. Звідси й локальні обмеження 

свободи особистості – намагання зрівняти дітей, ідеологічно викривленими методами 

сформувати їх особистість на догоду системі. У радянській системі координат від 

самого її становлення учень української школи розглядається в якості гвинта, що 

обслуговує гігантську машину, повністю ігнорується живий народний запит на 

національну самоідентифікацію: «У середині 20-х років уряд Радянської Росії рішуче 

змінює свою тактику щодо інших радянських республік. У квітні 1930 р. на 

Всесоюзній партійній нараді Нарком освіти України М. Скрипник виступив із 

пропозицією уніфікації системи народної освіти СРСР, обґрунтовуючи це тим, що 

„цього вимагає єдиний план перебудови господарської перебудови СРСР”. Таким 

чином, поступово сформований наприкінці 20-х років тоталітарний режим ліквідував 

українську освітню специфіку в рамках загальносоюзної уніфікації системи освіти. 

При цьому за взірець було взято, звичайно, російську систему народної освіти» [117, 

ст. 295]. 

Формування педагогічної думки в радянській Україні у 20-40-ві роки 

відбувалося в умовах потужного тиску з боку ідеології більшовиків, ідеології, яка з 

часом заполонила всі сфери суспільного життя. Однак з іншого боку все ще не забувся 

освітній поступ українства за часів УНР. Ось як характеризує радянську тоталітарну 

школу Т.Усатенко: «Школа, побудована на засадах колективізму, зорієнтована лише 

на сукупність людей, об’єднаних тільки спільністю переважно ідеологічних інтересів 
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та конкретною діяльністю, в якій не плекалися етнонаціональні цінності, мова народу, 

а історія вивчалася неправдиво…» [219, с.157].  

Окрема ситуація склалась на Закарпатті, що у 1919 р. було приєднане до 

Чехословаччини. Хоч стан освіти і почав дещо покращуватися, проте велика кількість 

українських громад все ж не мали початкових шкіл. Проте у краї діяли середні й вищі 

навчальні заклади, торговельні школи, українські семінарії, українські реальні 

гімназії. 

У рази складніше становище мало місце на українських землях під румунською 

окупацією – Буковині та Бессарабії.  Денаціоналізація української людності у цих 

регіонах набула таких загрозливих масштабів, що за законом 1924 р. українці там 

стали «румунами, що забули свою рідну мову». Лише з 1928 р. з’явилася змога 

боротися за українську народну школу. Культурно-освітній рух в Бессарабії 

румунська влада майже повністю придушувала.  

Радянська влада на першому етапі намагалася видатися «своєю» для українців, 

у зв’язку з цим у перші роки радянська влада дає змогу розвинутись українській 

школі: «У 1930/1931 навчальному році в УСРР діяло 19199 шкіл, в яких навчалося 

3708100 учнів усіх національностей і народностей, що проживали в республіці. 

Школи з українською мовою навчання становили 85%... Українською мовою 

видавалась і комуністична література, для того, щоб краще сприймалась населенням» 

[2, с.304]. 

Однак радянські гасла про демократію і національне самовизначення не пішли 

далі гасел. Український школяр і далі лишається культурно безправним, змушеним 

жити за чужорідними канонами. З 1933 року активізується тиск на спроби 

національного відродження, зокрема українського, особистим наказом Сталін змушує 

ЦК КПУ зупинити процес українізації. З цього моменту російська мова набуває 

статусу державної мови, а також мови інтернаціонального спілкування радянських 

народів. 

Однією з найскладніших сторінок в історії української школи є період Другої 

світової війни. З перших днів війни на фронт пішли десятки тисяч працівників шкіл, 

а також учнів-старшокласників, школи на окупованих територіях було евакуйовано 
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на схід. Однак вже у 1943 році поступово почали відновлювати роботу школи на 

звільнених українських територіях. З кінця вересня 1944 року відновили свою роботу 

школи на більшості території України. Разом із завершенням війни, Україна почала 

активно відновлювати своє господарство, в тому числі – повністю забезпечила роботу 

загальноосвітньої школи.  

У грудні 1958 року радянським керівництвом було прийнято закон «Про 

зміцнення зв’язку школи з життям і про подальший розвиток системи народної освіти 

в СРСР».  «Ухвалення цього закону дослідники пов’язують з новим витком 

примусової русифікації в Україні, де констатувалося: „Раді Міністрів УРСР 

розробити заходи, які б забезпечували всі необхідні умови для вивчення… російської 

мови… а також української мови в школах з російською або іншою мовою навчання, 

всіма учнями батьки яких і самі учні обрали цю мову для вивчення”. На думку проф. 

А. Алексюка, лицемірство й підступність цього формулювання очевидні: російську – 

обов’язково, а крім неї ще й іншу мову – зауважте, уже не рідну, а «іншу», – до того 

ж лише за умови, якщо її обрали батьки і «самі учні» [130, с.307].  

Політика партії методично спрямовувалась на насадження національного 

нігілізму в свідомості молодих людей, нав’язувала відмову від національно-

культурної ідентичності – традицій, культури, мови. Слова «національний» і 

«антирадянський» стали синонімами. Елементи національної освіти опинилися на 

маргінесі загальноосвітніх процесів. 

Замовлення радянської держави «диктувало» «актуальні теми» в літературі для 

юного читача, однією з яких була шкільна. Основний зміст творів про школу, що були 

створені авторами у 30-50-ті роки минулого століття, зводився до оспівування 

«нового світу й торжества радянської влади», а їх сюжети яскраво засвідчують 

ідеологізацію дитячої літератури. «У середині минулого століття тема школи стала 

актуальною серед «класиків літератури для дітей та юнацтва» (О.Донченко, 

О.Копиленко, Ю.Збанацький), яким належало авторство надзвичайно популярних на 

той час (насамперед у середовищі ідеологічно налаштованої критики) типових 

«шкільних» текстів, що здебільшого були покликані оспівувати щасливу 
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комсомольско-піонерську дійсність школярів усуміш з не менш цікавим життям 

радянських вчителів» [90, с.304]. 

Складно говорити про національно-культурний поступ в умовах наступу на 

ледь не кожного проукраїнського діяча культури: «У пресі, на зборах, у творчих 

спілках, наукових закладах і закладах вищої освіти – за рекомендаціями партійних та 

адміністративних органів «громили» письменників, митців, учених, науково-

педагогічних працівників за «відхід від партійної лінії»  у національному питанні, за 

«ідеалізацію минулого», «смакування національної самобутності», тощо. Звертатися 

до національної політики партії і держави для творчої та наукової інтелігенції ставало 

навіть небезпечно» [113, с.27].  

У подальшому ідеологічний тиск хоч дещо і послаблюється, проте нікуди не 

зникає: «Розвиток освіти й педагогіки в Україні у 60-80-х роках ХХ століття 

характеризувалася пошуками більш досконалих форм, термінів навчання та його 

змістового наповнення. Повільно, з труднощами, але неухильно наукова педагогіка, 

а за нею й освітянська практика відходили від авторитарності і ставали на шлях 

демократизації. Цьому сприяли відповідні зміни у суспільно політичних процесах, 

так звана «відлига», прогресивний дисидентський рух тощо… хоча компартійна 

система ще досить міцно само зберігалася, зокрема й через освіту юних поколінь…» 

[2, с.327]. 

У 60-80-х роках в усіх сферах життя утвердилася влада партапарату, що 

призвело до знецінення ролі науки, освіти в розвитку суспільства. Освіта і культура 

були повністю ідеологізовані й політизовані. Партійним органам підпорядковувалися 

практично всі навчальні заклади, де буйним цвітом розквітали формалізм, казенщина, 

окозамилювання. І як наслідок тоталітаризму – відставання від світових трендів в 

окремих провідних галузях (комп’ютеризація, інформатика тощо), неспроможність 

здійснювати керівництво економікою, духовне зубожіння радянського народу.  

Логічним розвитком подібного застою стали поступові зміни, так у квітні 1986 

року на пленумі ЦК КПРС взяли курс на перебудову. Провідними поняттями, що 

склали суть перебудови, стали гласність і демократизація. Однак реальні зміни були 

неможливі без трансформації підходів до принципів функціонування освітньої 
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системи: усі освітні реформи 1984, а потім 1987-1988 рр., розроблені ЦК КПРС та ЦК 

КПУ, не дали очікуваних результатів, і більшість з них залишилися на папері. 

Однак перебудова мала і позитивні наслідки. Інтелігенція, яка не була зломлена 

голодоморами, репресіями, партійними чистками 20-40-х років, не могла стояти 

осторонь розбудовчих процесів в Україні 90-х років. Завдяки гласності з’явилась 

можливість серйозно поставити питання про розбудову української школи. Такий 

перебіг подій став поштовхом до розробки концепції української національної школи. 

Перебудова дала поштовх до відновлення в Україні націєтворчих процесів, які 

закономірно активізувалися після проголошення в країні незалежності. Проте 

боротьба за національну школу, формування нових підходів до навчально-виховного 

процесу триває досі. 

 

2.2. Образ шкільного буття у творах Юрія Збанацького 

 

Про творчість Юрія Збанацького напевно найкраще сказав П. Загребельний: 

«Письменницький фах був наперед визначений йому так само, як від народження 

дається нам колір очей, форма голови, тембр голосу» [172, с.5]. Юрій Збанацький 

прийшов у літературу зрілою людиною з героїчною біографією – студент 

педагогічного технікуму, активіст, ветеран війни, учитель, директор школи, редактор 

газети.  

Свою шкільну юність він згадував з теплотою: «Великою радістю в юні роки 

була для мене школа. Найавторитетніші люди в моєму житті, окрім батьків, для мене 

були вчителі. Найбільшим прагненням було стати учителем» [122, с.23]. Вищу освіту 

здобув у Чернігівському педагогічному технікумі, потім продовжив навчання в 

Ніжинському педінституті. Старовинний навчальний заклад зі своїми літературними 

традиціями та кваліфікованими викладачами значною мірою вплинув на світогляд 

письменника – після закінчення інституту працював учителем, а у віці дев’ятнадцяти 

років став директором неповної середньої школи.  

Ю.Збанацький був не просто освітнім працівником, безпосереднім 

організатором навчально-виховного процесу, а й вдумливим спостерігачем. Його 
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педагогічні погляди сформувалися під впливом праць А.Макаренка і 

В.Сухомлинського, освітня царина для письменника завжди визначалася чотирма 

провідними концептами: гуманізмом, добросовісністю, довірою та покликанням. 

Він із пієтетом ставився до свого першого вчителя, котрий, можливо, і зародив любов 

до педагогіки у майбутнього письменника, адже тільки справжній педагог може 

виховати іншого педагога, прищепити йому любов до дітей, до професії. За словами 

самого Ю.Збанацького: «Мій учитель завжди дивився нам, своїм учням, у очі щирим, 

дружнім, як мені здається сьогодні, дитячим відвертим поглядом. В його погляді я 

ніскілечки не відчував зверхності, учитель у чомусь був рівним зі мною, малим, і цим 

самим «чимось» підносився в моїх очах до такого рівня, що став для мене недосяжним 

ідеалом. Я потай у думках мріяв бути таким же розумним, таким добрим, таким 

ласкавим до кожного, таким неквапливим і поважним, таким усміхненим, яким 

завжди був мій учитель» [122, с.45]. 

Усю творчість Юрія Збанацького можна умовно розділити на кілька 

тематичних блоків. До першого, з якого починає свою творчість письменник, 

належать повісті воєнної тематики, у другому домінує тема села, і, нарешті, третій 

блок присвячено темі школи, літературі для дітей та про дітей. До третього 

тематичного блоку належать такі твори, як роман «Кують зозулі», повісті «Курилові 

острови», «Морська чайка» та чимало оповідань, проте найвагомішим здобутком 

автора в царині зазначеної тематики став роман «Малиновий дзвін».  

Роки вчителювання, школа, колектив учнів та вчителів з їх розмаїтим життям 

дали той щедрий досвід, що трансформувався згодом в один із кращих творів - 

«Малиновий дзвін». Автобіографічний складник підсилює художню переконливість 

роману: в подіях, що складають сюжетну основу, Ю.Збанацький брав безпосередню 

участь під час свого вчителювання, тому він змальовує знайомих та близьких для 

нього людей. У цьому плані Ю.Збанацький наслідував С.Васильченка, який 

відзначає, що: «Народний учитель, народна інтелігенція, мільйони селян і їх дітей, 

тобто великий, як море, народ, - на мою думку, більш достойні того, щоб із них брали 

теми для художніх творів… для своєї творчості я свідомо брав сюжети із близького 

мені життя» [24, с.54]. 
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Роман «Малиновий дзвін» проблемний та багатоплановий, його головними 

дійовими особами стали педагогічні працівники сільської школи.  В основу сюжету 

автор поклав перипетії з життя колективу школи села Ковалівка. Основні сюжетні 

колізії пов’язані з діяльністю новопризначеного директора школи Тараса Демидовича 

Залужного, котрий зустрівся у сільській школі з великими проблемами 

організаційного та морально-етичного характеру. В атмосфері недовіри та прихованої 

ворожнечі молодий директор бореться за успішність та відвідування у найвідсталішій 

школі району. Він сповнений ентузіазму й високих прагнень, його мета – дати своїм 

школярам не просто освіту, а глибокі знання про життя, про вічні цінності, такі як 

добро і зло, правда і брехня, підступність та лиходійство,  совість та справедливість, 

щастя та недоля. Директор не просто хоче навчити чомусь своїх учнів, він прагне 

прищепити їм любов до школи: «Треба прищепити учням любов до своєї школи. А 

коли вони її полюблять? Коли школа не лише читати та писати навчатиме, а жити. 

Жити весело, радісно, так, як має жити людина. Коли буде любов до школи, довір’я 

до вчителів, коли буде почуття відповідальності за свою школу, учень не посміє 

сказати: «я не хочу вчитися». Він буде вчитись. А коли вчитиметься, йому захочеться 

знати ще більше» [74, с.146]. 

Ю.Збанацький зображує події в Ковалівці й характери персонажів крізь призму 

світогляду головного героя – молодого директора Залужного. Новий педагогічний 

колектив, до якого потрапляє молодий вчитель, спочатку справляє на героя похмуре 

враження: «Учителі тут жили кожен своїм життям, я не помітив, щоб хтось тут з 

кимсь дружив. Та й дружити їм було важко – у всіх різні характери. З ким могли 

дружити Шухновські? Вони тільки й ждали, щоб хтось приїхав з 

району…Кривохацькі живилися незмінною картоплею, Орел і Світенко – були 

засліплені своїм коханням, яке не старілося з роками, Батожчуки жили свої життям, 

Маргарита Кужель та Панасик в поті чола трудилися в домашньому господарстві. 

Ярина і пишна жили поруч…їм би тільки дружити, але дуже вже вони різними були 

по характеру» [74].  

Крізь призму змальованого ним стану справ у пересічній сільській 

школі, Ю.Збанацький намагається підкреслити негативні форми і методи 
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соціалістичного формату в системі освіти: тавро «найвідсталіша», низький відсоток 

успішності та жахливе відвідування учнями школи мало турбує ковалівських 

вчителів, адже закон про обов’язкове навчання вважався виконаним, на кінець 

навчального року процент успішності «виводили» той, що й вимагався. Після своєї 

першої промови у ролі директора Залужний зрозумів: «увесь колектив, окрім 

мене,іншої думки про свою школу і про шкільні справи. Стало прикро» [74, с.45]. 

Чимало попередників Залужного намагалися виправити складну ситуацію в школі, 

вимагали реальних знань, а не формальних звітів про успішність, покращення 

відвідування та інше. Однак кожен директор-реформатор зустрічав опір з боку завуча 

школи – Михайла Амадейовича Шухновського, котрий завжди був противником змін 

та новаторства. Так, на думку завуча, мало би бути й із черговим «зеленим» 

директором. Згодом Шухновський зрозумів, що тихе життя школи закінчилося, адже 

цього разу приїхав не сором’язливий юнак, а вольова цілеспрямована людина. 

У романі автор презентував численні образи вчителів, є серед них ті, хто одразу 

викликають до себе почуття приязні та поваги, є негідники та лицеміри, а також люди, 

для яких важко підібрати чітку характеристику. Вводячи в наративну структуру того 

чи іншого нового героя, автор знайомить читача з його зовнішністю, дає можливість 

брати участь у подіях, потім знайомить з його біографією, розкриває внутрішній світ. 

Один із дослідників творчості Юрія Збанацького зазначає: «В змалюванні характерів 

людей Ю.Збанацький добився відчуття їх до ілюзії фізичної присутності, коли 

хочеться торкнути пальцем героя, порозмовляти з ним – такі вони випуклі, «тілесні», 

живі. Здатність наділити кожну дійову особу власними рисами, створити 

неповторний внутрішній лад – є свідчення зрослою художньої майстерності 

письменника» [237, с.157]. Вчителі та мешканці села Ковалівки – живі, цікаві люди, 

зігріті великою любов’ю автора. Вони поступово постають перед читачем з усією 

специфікою свого мислення, поведінки, темпераменту. Їхні характери та поведінка 

розкриваються у тісному зв’язку з життям школи, зі змінами, що відбуваються в ній. 

Як влучно зауважив Ю.Кобилецький: «Малиновий дзвін – це не тільки один з 

небагатьох в українській літературі творів про школу, а й твір у якому зображено 

школу з того боку, з якого ми не завжди її бачимо, - з боку учительської» [97, с.436]. 
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Прототипом самого директора, як можна припустити з біографії Ю.Збанацького, 

значною мірою є сам автор.  

Яскравим антагоністом директора є завуч. Безпринципним та хитрим змальовує 

Ю.Збанацький Михайла Амадейовича, навіть опис зовнішності викликає відразу: 

«Обличчя кругле, рожеве, щоки обвислі, тільки борода, суха, гостра, випинається 

неправильним трикутником. Ніс широкий, обрубаний, очі, сірі й холодні» [74, с.25]. 

Невдоволений активністю та нововведеннями, завуч починає лицемірно, підступно 

перешкоджати діяльності Залужного. На зборах вчителів проголошує промови проти 

ідей директора або пише під псевдонімом наклепницьку статтю, в якій перекручує 

факти. Шухновський репрезентує образ класичного пристосуванця, егоїста, котрий 

має власну програму, повністю протилежну ідеї самовідданого вчителювання: хай все 

тече так, аби мені було спокійно та сито жити – займається підбуренням вчителів, 

окозамилюванням, байдужий до відвідування учнями школи, їхньої успішності, до 

своєї професії загалом. Він розумно та хитро маскує свої наміри під фальшивими 

почуттями та порадами. Любив завуч висміяти позаочі кожного: вчителя математики 

рекомендував як непросипного п’яницю та невиправного ледаря, його ж жінку 

звинувачував у невірності чоловікові, подружжя Кривохацьких прозвав мишами-

сухароїдами, про Антоніну Пишну позаочі говорив, що коли в ній і є якась пишність, 

то це хіба прізвище. У епілозі автор повністю викриває Шухновського, під час війни 

до рук Недокуса потрапила гітлерівська газета, в якій під тим же псевдонімом Мацько 

Шухновський майже в кожному номері обливає брудом усе українське. В образі 

директора Залужного та завуча Шухновського автор протиставив два педагогічні 

принципи, два різних ставлення до своїх обов’язків. Якщо для Шухновського 

малиновий дзвін - це дзвін кришталевих бокалів, то для Залужного – дзвін життя, 

радості, любові до школи, учнів, особистого щастя.  

У контексті сюжетних перипетій відбувається характерологічне розмежування 

персонажів: одні стають на бік директора Залужного та підтримують його новаторські 

ідеї, інші групуються навколо завуча Шухновського. Одним із таких прибічників 

старих «перевірених» «педагогічних» методів Шухновського є Чепур Микола 

Іванович, учитель історії та географії, за описом завуча «стоєросова дубина і 
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сільський донжуан» [74, с.44]. Йому не подобається як сам новий директор, так і його 

стратегія. Він не поважає Залужного, ставиться до нього зверхньо, ігнорує й кидає 

недвозначні репліки, не виконує вказівок директора, та зовсім не звертає уваги на те, 

про що говорить Залужний. На відміну від Шухновського, Чепур відверто демонструє 

свою неприязнь до директора, в діалогах відчувається іронія та неприхований цинізм: 

«Адміністратор! Наказами розкидається! Певно, наш шановний директор хоче 

вивести в Ковалівській школі якісь власні педагогічні теорії. Про гуртки якісь 

говорить…якесь дивне виховне навантаження» [74, с.167]. Цинічний Чепур вважає, 

що ніхто так не відповідає посаді директора, як він сам. Від початку і Залужний 

побачив у Чепурі того ведмедя, з яким важко буде жити в одному барлозі, та, 

незважаючи на недовіру та неприязнь, директор ставиться до Чепура спокійно, 

врівноважено, навіть з певною невиправданою м’якістю. Він вважає, що з Миколи 

Івановича так і не вийшло справжнього вчителя, тому йому не місце в школі: «До 

роботи він ставився по-казенному, історії не знав: під час уроку не відривав очей від 

підручника» [74, с.283]. Уже наприкінці роману стає відомо, що він: «красень років 

двадцяти двох, з таким густим та кучерявим чубом, що геть закривав йому весь лоб, 

з великими жовтими зубами» [74, с.44] спокусив ученицю, після чого ганебно утік із 

села. Це обурило директора, для порядного та вихованого Залужного це було 

нечувано, і він звільняє Чепура: «коли педагог посміє зловжити напів дитячою 

довірливістю юнки, коли дасть привід для того, щоб ця любов переросла в інтимне 

почуття, - це не вчитель. Це злочинець» [74, с.282]. 

Уперше читач знайомиться із вчителями крізь призму ставлення до них 

Шухновського, який дещо холодно та зло описує колег. Та чим більше подій та героїв 

читач пізнає завдяки директорові Залужному, тим більше позитивних якостей 

відзначає. Навіть у, здавалося б, зовсім драматично-огидних ситуаціях автор не 

засуджує героїв, а співчуває їм, намагається зрозуміти. Крізь препарацію 

неоднозначних біографій робиться спроба проникнути в суть проблеми. «Звернення 

до біографії героїв - зазначає О.Стогнут -  виправдане всім ідейним змістом роману: 

адже бути вчителем – це покликання, хист та величезна відповідальність. Тому-то й 

цікаво знати, випадково чи ні та чи інша людина стала вчителем. І не менш цікаво 
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знати, де трапилася та катастрофа, яка скинула вчителя з високого п’єдесталу, на 

якому він стояв» [202, с.51].  

Чергова особиста трагедія сталася з ковалівським «Піфагором», вчителем 

математики Титом Назаровичем Батожчуком, який піддався почуттям до молодої 

дівчини, покинув жінку та двох доньок і втік. Любов молодої дівчини тривала 

недовго, постійні залицяння молодих студентів лишили спокою Тита Назаровича. З 

надією покінчити з усіма кавалерами коханої Лідії, після закінчення університету 

завіз її «уже в таку глушину, такі задвірки, думав, що хоч тут матиму спокій» [74, 

с.43]. Та й в Ковалівці нічого не змінилося. Це зламало Батожчука як людину та як 

вчителя, все частіше він почав заглядати в чарку і згодом перетворився на пияка. 

Характеристика зовнішності виписана автором доволі красномовно: «Він був 

сухорлявий, жилавий, апатичний. Його сухі, синюваті губи весь час неспокійно 

смикались, вицвілі, колись певно голубі очі сльозились, байдуже й ліниво блукали по 

спинах тих, хто сидів попереду. Вдягнений він був у просторий, витертий сірий 

костюм з одвислими кишенями» [74, с.43]. Після чергового запою та недостойної 

поведінки Залужний не мав іншого вибору, як звільнити Тита Назаровича з посади 

вчителя математики, чим заслужив неочікувану подяку від самого Батожчука: «Ви 

одним помахом скальпеля, мов хірург, вилікували мене. У всякому разі, ослабили і 

вгамували мої болі. Я вдячний за це. Тепер моя душа трохи заспокоїлася і тіло теж» 

[74, с.239]. Це, безперечно, дуже цікавий та вдалий образ, змальовуючи який автор 

через почуття презирства, як своєрідний катарсис, підвів читача до усвідомлення 

трагедійності змальованого ним загубленого життя.  

Сім’я вчителів Кривохацьких «були якісь непомітні в усьому колективі – сірі, 

невиразні, схожі одне на одного, мов пара черевиків» [74, с.43]. Непомітні, але чесні 

майстри своєї справи, вони сухо та монотонно виконували свою роботу, нічим не 

цікавилися, у шкільні справи не вникали, відпрацьовували належні години та бігом 

бігли додому. Це, власне, можна було пояснити довготривалою політикою школи, яка 

вимагала лише формального відбуття уроків. У селі подружжя вважали і називали 

скнарами, подейкували, що крім сухарів нічого не їдять, збирають на мотоцикл. Так 

само апатично та без запитань прийняли вони й нововведення директора, та згодом 
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почали поступово розкриватися. Директор гарно ставився до Катерини Дмитрівни, а 

от Федора Андрійовича недолюблював, вважаючи, що той своєю жадібністю доведе 

жінку до анорексії: «Катерину Дмитрівну я шанував. Вона була старанною, хорошою 

вчителькою. Мабуть, в неї не було інших інтересів, окрім інтересів свого класу. Федір 

Андрійович мені не подобався. Ходив він увесь час задумливий, кислий, хоч і мовчав, 

але видно було – всім невдоволений. Він так само, як і дружина, приділяв багато уваги 

своєму класу…але все ж я не міг побороти у собі настороженості й антипатії. В моїй 

уяві він був подібним до Тобілевичового Калитки» [74, с.250]. Та згодом виявилося, 

що мотоцикл був лише для окозамилювання, насправді ж, у Кривохацького були 

хворі батьки та сестра-каліка, у жінки –  багатодітна мати-одиначка. От і посилали 

вони усі свої гроші на допомогу своїм родинам, сидячи самі на хлібі та воді.  

Старі вчителі Федір Данилович Орел і Ганна Іванівна Світенко вчителюють у 

Ковалівці, як іронічно сповіщає Шухновський, «з часів історичної епохи», вони - 

фундатори Ковалівської школи. Накопичивши неабиякий педагогічний досвід, вони 

не втратили бажання творчо працювати, запалу цих двох вчителів варто було 

повчитися їх молодим колегам, цих педагогів знали та шанували в селі. Навіть 

проблеми школи, постійні зміни директорів, безлад, погане відвідування не підірвали 

в них віру у свої можливості. Удома у Федора Даниловича була зібрана вся методична 

література, що видавалася на той час. Перевіряючи роботу вчителів, директор 

Залужний не помітив, як минув урок в Орла: «Федір Данилович ніби грався з дітьми, 

і вони його слухали, виконували кожний його наказ, до кінця підкорялися волі старого 

вчителя» [74, с.118]. Досвідчений учитель вмів приворожити дитячі серця, викликати 

інтерес до науки, і до школи, вважав, що дисципліні треба вчити з першого класу. 

Директор не мав жодних зауважень до вчителя, скоріше, навпаки: «Цього не 

контролювати, вчитись у нього треба» [74, с.118]. 

Маргарита Василівна Кужель, учителька, дружина голови колгоспу, спокійна 

та працьовита жінка. Її ніби не було в школі, приходила перед самим уроком та йшла 

разом з учнями. Вона була змучена домашньою роботою та господарством. Після 

одруження свекруха звалила на невістку всю найважчу роботу. На прохання 

Залужного дати Маргариті Іванівні більше часу задля обраної професії, стара 
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Кужелиха навпаки почала просити у директора не затримувати її довго на роботі. 

Безініціативність та відсутність учительського вогника Тарас Демидович списував на 

тяжку жіночу долю: «Довго я до неї придивлявся: так собі, ні риба, ні м'ясо. Акуратна, 

знаюча, але холодна, без того священного вогника, без якого ніколи не буває 

справжнього вчителя. Учителювати буде довго, дослужиться до пенсії, але…навряд 

чи згадають її через рік після того, як піде з школи» [74, с.245]. Після розмови з 

чоловіком Антоном Кужелем, котрий, як виявилося, був не в курсі «кріпосницьких» 

порядків, впроваджених матір’ю, все стало на свої місця. Маргариту Кужель ніби 

хтось підмінив, вона ожила, розквітла: «Ваша розмова з Антоном переродила його. 

Він став зовсім іншою людиною…розкрупнив ферму і свекруху присадив. В нашу 

сім’ю ввійшло щастя» [74, с.248]. Маргарита Василівна тепер не навчала дітей, а ніби 

гралася з ними. Стала спокійнішою, з класу вже не долітали її роздратовані вигуки. 

На перерві діти бігали за вчителькою табунцем, вона мало не щодня організовувала 

для свого класу прогулянки до лісу, або ж вчила нових пісень. Вона міцніла та 

зростала на очах, навіть Шухновський дивувався, як непомітно, але яскраво 

розкривався її педагогічний хист. 

Зовсім іншої думки директор Залужний був про Антоніну Никонівну Пишну. 

Хоча вже вчителювала восьмий рік, та не заробила авторитету ні у вчителів, ні в учнів: 

«порядку в третьому класі не було, учні робили, що хто хотів, перекидалися 

паперовими човниками, оберталися назад, перешіптувалися, а то й покрикували одне 

на одного» [74, с.119]. Не зрозумілими були її педагогічні принципи, як-от: чим 

швидше й невиразніше учень проговорить вірш, тим більшу похвалу отримає в 

учительки, те саме й з читанням, читали в Пишної на уроці швидко, без інтонації, без 

пауз, не замислюючись над прочитаним. На критику директора Антоніна Никонівна 

відповіла, що вперше має таку розмову за всю її педагогічну практику: «у нас більше 

люблять покричати, понасміхатись на педраді» [74, с.160]. 

Образ вчительки Ярини одразу викликає симпатію та приязнь: «Вона була юна 

та невимовно прекрасна з свіжим, мов погожий ранок, обличчям. Великі сині очі, 

обрамлені чорними довгими віями та тонкими бровами» [74, с.21]. Ярина була 

майстром своєї справи, прекрасно знала свій предмет та вміло викладала матеріал, 
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вправно володіла собою та класом. Була вмілим та тактовний педагогом, діти любили 

її, слухалися: «Урок з географії подавала так цікаво, аж я заслухався» [74, с.120]. 

Сюжетна лінія кохання між директором Залужним та вчителькою Яриною виписана 

в романі з почуттям тонкого ліризму.  

У романі також приділено значну увагу викриттю бюрократизму, казенщини та 

бездушного ставлення до людини. Автор намагався відкрито вказати на проблеми, що 

існували на той час, та показати, як згубно впливало це на школу, вчителів та освіту 

загалом. Голова райкому профспілки Малецька, типова формалістка, бюрократка та 

інтриганка «була особою далеко не симпатичною. Її велике, трохи скривлене вліво 

обличчя швидше нагадує маску якоїсь злої сили, ніс чоловічий, копирсачкою, губи 

сині, аж чорні, через що її позаочі називали чорноротою. Жовтувато-сірі очі глибоко 

ховалися в товстих мішках-повіках, дивились на все недовірливо, з підозрою» [74, 

с.121]. Недалека Малецька любила де треба, де й не треба похвалитися сумнівними 

заслугами, її всі боялися як вогню, вона цілими півріччями збирала на вчителів 

компромат для районної вчительської конференції і лихо тому, хто потрапив до її 

щоденника. Аналізуючи роман, О.Стогнут пише: «Автор показує метаморфози, що їх 

зазнавали факти на шляху від життя до трибуни, з якої виступала Малецька. 

Перейшовши від авторської розповіді до безпосереднього зображення подій, 

Ю.Збанацький дає можливість читачеві, обізнаному з подіями в Ковалівці, відчути, 

як, вміло жонглюючи тими «фактами», Малецька засмоктує свою жертву в багно 

лицемірної, ханжерської демагогії» [202, с.53].  

До боротьби з застарілими, антигуманними правилами, за відновлення гарного 

імені школи, за покращення відвідування та успішності директор Тарас Демидович 

залучає не лише вчителів, а й мешканців села, голову сільської ради Корнія Недокуса, 

лікаря Сягайла та майстра на всі руки Хому Дягіля. Це - люди з великої літери, з 

добрим серцем та чистою совістю. За галасливою та впертою вдачею Недокуса 

бачимо справжнього господаря села, мудрого ветерана та невгамовного трудівника. 

Недокус – це та сила, яку ніякий культ ніколи не зламає. Залужний ставиться до 

Корнія Кириловича з особливим пієтетом, прислухається до порад та просить 

допомоги: «коли візьмемось разом з Недокусом – наведемо порядок» [74, с.56]. 
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Недокус також одразу розгледів у Залужному міцний стрижень, впевненість та 

наполегливість у роботі.  Відчувши у молодому директорові свого однодумця, не 

роздумуючи став до боротьби за школу, виявив неабияку принциповість та мужність. 

Знаючи своє село та людей, вніс вагомий внесок у розвиток та «відродження» школи. 

Допомагаючи Залужному, показав себе як справжній психолог, знавець людської 

вдачі.  

Ю.Збанацький у своєму творі також змалював чимало яскравих 

постатей, духовно красивих людей. Але чи не найколоритнішим є сільський лікар 

Сягайло Яків Степанович. «Сягайло був високий, кістлявий, довгов’язий, мов 

журавель: не йшов, а сягав своїми довгими короткоштанними ножищами. Некрасиве 

обличчя лікаря випромінювало скільки доброти, в його маленьких карих очах 

світилося скільки тепла, а з уст зривалося стільки по-дитячому наївних слів, що він 

одразу завоював мою симпатію» [74, с.38]. Образ лікаря вирішено автором у дещо 

гумористичному ключі, чимало дивакуватих пригод траплялося з ним, та справжнім 

гуманістом виявився Яків Степанович, з великою доброю душею, щирим та 

відкритим чоловіком, здатним на самопожертву. Коли малому Петрику Ковальцю 

загрожувала смерть, Сягайло не розгубився та п’ять кілометрів ніс малого на руках, 

повідморожувавши собі кінцівки та обличчя, і навіть прикутим до ліжка з 

відмороженим тілом, лікар сяяв від щастя, що вдалося врятувати дитяче життя. 

Енергійний не по роках дід Хома Дягіль, відверта та балакуча людина, завжди 

причетний до всіх справ на селі, вів власну педагогічну роботу зі своїм онуком. І дуже 

важко було «зрушити» раз і назавжди твердо засвоєні педагогічні позиції діда Дягіля. 

Під час уроку старий забіг до свого онука в клас з дубовим аршином та почав 

«прищеплювати» малому любов до школи та здивувався, коли директор почав 

висловлювати свій протест проти подібних антипедагогічних методів: «Не ви ж били, 

а я – дід, все одно що батько, неєким чином. Я розумію, що вам не можна, а жаль. Їх, 

таких верхолазів, по тричі на день треба – лінійкою, бісову силу» [74, с.80]. 

Найглибше та найяскравіше Юрій Збанацький зображує головного героя, 

молодого директора-новатора Тараса Залужного. Образ народного вчителя 

письменник змалював життєво виразно, поетично. Можна сказати, що це один із 
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перших в українській прозі глибоко довершений образ українського педагога. 

У «Авіаційному гуртку» Степан Васильченко лише поверхово окреслив подібний 

образ вчителя, у Копиленка більша увага приділялася учням, а не вчителям, у 

Донченка також з теплотою зображено образ вчителя Голуба, та все ж багато в чому 

він поступається образові Тараса Демидовича Залужного.  

Молодого директора зображено як активного громадського діяча, сміливого та 

заповзятого, що згуртовує усі громадські сили заради піднесення шкільної справи. Не 

дивлячись на проблеми, перешкоди та доноси, він все ж впроваджує нововведення. 

Залужний глибоко вникав у педагогічні справи, прагнув удосконалити систему 

шкільної освіти, його наполегливість та азарт захоплювали та заохочували колектив 

до роботи, до дій. У романі бачимо, як під впливом Залужного вчителі розкриваються, 

стають сміливішими та активнішими. Директор знав, що «люди, як квіти, 

розкриваються не відразу і кожен по-своєму» [74, с.244] він наполегливо, 

але тактовно допомагає учням та вчителям виявити свої кращі приховані якості, свої 

здібності. Школа для Тараса Демидовича була не просто місцем роботи, вона його 

надихала, давала йому сили та енергію до нових звершень: «Мов зачарований ходив 

я з класу в клас, жадібно вдихав присмачене крейдою та фарбами шкільне повітря. 

Воно якесь особливе, тільки школа уміє пахнути так. І тільки учительському серцю 

дорогий і рідний цей специфічний смак, ні з чим не зрівняний запах» [74, с.29]. Він з 

дитинства мріяв стати вчителем, з гордістю та любов’ю згадував свого першого 

вчителя, що став для нього взірцем, святинею, прищепив йому любов до книжок, до 

навчання, вчив його моральним та духовним принципам: «з самого дитинства я 

дивився на вчителя як на щось виняткове, як на людину особливої породи, як на 

людину, в якої нічого не було іншого, окрім добропорядності, чесності, великого 

розуму і великої людської совісті» [74, с.280].  

Ю.Збанацький в реалістичному ключі відтворює труднощі в роботі директора. 

Письменник зображує його весь час у творчому неспокої, в пошуках чогось нового, 

нових методів, нових правил, які б ефективно розвивали народну освіту та позитивно 

впливали на педагогічний процес та виховну роботу.  Образ Залужного - яскравий та 
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неповторний, це людина гуманіст, душевно красива, духовно та морально багата, 

його дії та вчинки викликають у читача лише позитивні емоції. 

Однією з тем, які піднімає Юрій Збанацький у романі «Малиновий дзвін», є 

тема «невиправних» дітей, їхньої адаптації в суспільстві. Письменник розвінчує 

надуману тогочасними педагогами-догматиками проблему, показує значення 

позитивного прикладу дорослих, традиційно для тогочасної радянської моделі 

виховання розкриває силу колективу, радість щирого та вірного товаришування. 

 Стосовно школи та навчання у кожної сім’ї в селі була своя «політика». Дітям 

або не дозволяли ходити до школи, через надлишок роботи по господарству, або ж 

треба було доглядати менших сестер чи братів тощо.  Старші ставили себе за приклад, 

корови та телята для них часто були «альфа і омега всієї життєвої премудрості»: 

«Люди добрі! Що воно в світі коїться? Щоб із самісінького літа – і в школу. Та я того 

пастушка весь вік свій ждала, а його в школу. Хіба не можна на місяць чи й на два 

пізніше ту школу починати? Ми ж колись як учились? Поки сніг, поти й у школі, а, 

гляди, й живемо. Не всім же і вчителями та писарями бути» [74, с.62]. 

Хоч дитячих образів у романі небагато, але вони незримо присутні на усіх 

сторінках роману. Дещо дивно та цікаво змальовано дочку колгоспника Квочки. Дітей 

у сім’ї так багато, що вони не можуть згадати їх імен, тому називають їх на прізвиська: 

«кат їх розбере: де Сова, а де Качка – бачу, а де Ганна чи Параска, хоч убий, не 

доберу» [74, с.87]. Одна з дочок Парася - Сова, чи не найважча дитина у школі. Її 

ніколи нічого не цікавить, привернути інтерес дівчини до школи чи навчання, справа 

марна. Була впертою та дуже закритою ученицею, до дошки ніколи не виходила, 

ходила до школи, тому що мати змушувала її це робити. Завуч Шухновський таких 

дітей взагалі не сприймав, вони були для нього тягарем, намагався швидше їх вигнати 

зі школи, аби ті статистики не псували: «Примусиш дітей ходити до школи, от воно 

й ходить. Так, аби вважалось, що ходить. А за книгу ніякою силою не посадиш. Потім 

є чимало справжніх хуліганів. Ще малі, а вже невиправні…»  [74, с.26]. Ніяк не 

вдавалося і директору зрозуміти її характер та достукатися до її серця, боявся 

налякати своїм «педагогічним підходом». Та зрештою, завдяки наполегливій праці 

Залужного та Ярини бачимо, як відбувається злам у дитячій душі. Після незначного, 
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здавалося б, вчинку директора, - премії за старання, дівчинка ожила та розкрилася: «З 

того часу невпізнаною стала Парася Квочка в класі. На уроках почала старанно 

вчитись, і на подив Шухновському, виявилася досить розумною і логічно мислячою 

ученицею» [74, с.255]. 

Уперто не відвідував школи ще один учень, Федько Кабанець. Його батько не 

пускав до школи аж до Покрови, вважав, що починати навчання з вересня це дурниця, 

що суперечить здоровому глузду: «Ми вчились у свій час як хотіли і, Богові дякувати, 

живемо на світі, і хліб їмо. Школа хлібом не нагодує» [74, с.81]. Розмова Залужного 

не дала жодних результатів, лише після розмови з Недокусом батько погодився, щоб 

син пішов до школи. Поступово Федько виправився, почав відвідувати музичний 

гурток, оцінки та поведінка покращилися, навіть батька в школу запросив, аби той 

послухав, як син грає.  

Незмінним бешкетником залишався онук Хоми Дягіля, вічний другорічник 

Васько Дягіль. Не впливали на нього ні дідова педагогіка, ні шкільна: «Усі діти 

грались азартно, тільки Дягіль плутався між ними, мов півень-галаган, опецькуватий, 

незграбний і…нестерпний. То ногу комусь підставить, то стусана дасть непомітно, то 

перекривить» [74, с.48]. Не допомогло й дідове перевиховання Васька дубовим 

аршином прямо в класі перед усіма, так і залишався онук найгіршим учнем в школі. 

На перерві тільки й чути було скарги на малого Дягіля, то він з кимось побився, то не 

виконав домашніх завдань, то не вийшов до дошки, то довів до сліз вчительку. Удома 

дід Васька продовжував виховувати то різкою, то ремінцем, хоча директор і просив 

старого кинути подібні методи впливу, але той був невблаганний: «Е, Тарасе 

Демидовичу, це вже ви нас не вчіть. У нас до ребйонка свій підхід» [74, с.257]. 

Нарешті переміг дідову педагогіку Залужний: «І що мені з ним робити, скажи Тарасе 

демидовичу, ти вчений чоловік, не те що ми, темні. Ти зрозумій, голубе, що ні ремінь, 

ні лозина на нього не впливає…я посміхаюся сам до себе, нарешті-то переміг діда 

Дягіля. Довелося старому скласти зброю» [74, с.325]. Не витримавши нестерпної 

поведінки Васька, пішов Залужний до батька Гаврила Дягіля. Гаврило був найкращим 

ковалем у районі, шанованою людиною у селі, наскільки був сильним, настільки й 

добрим та уважним. Сина не бив, тільки дорікав, умовляв. Вирішили вони провести 
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експеримент з малим бешкетником: за першої ж нагоди виключає директор Васька зі 

школи. Малий зрадів, бо весь час говорив: «Нащо мені та школа, буду ковалем». От 

батько й змусив піти на роботу ковалем: «Ах ти ж шмаркач, та ти ж хоч місяць такого 

життя витримаєш, як я переніс три роки…я ходив з пухлими руками, всі кісточки 

боліли. Мабуть, і собака не витримав би тієї науки, а я терпів» [74, с.338]. І двох днів 

не протримався юний «коваль», заскиглив, заревів, що важко, що відтепер 

вчитиметься, школу не пропускатиме, дисципліну не порушуватиме. Почувши про 

такий педагогічний метод, директорові Залужному стало соромно, не по собі, що 

дозволив Дягілю це зробити: «Він оповідає, а я печу раків від сорому. Невже це я, 

Тарас Демидович Залужний, дожився до того, що користуюся в своїй педагогічній 

практиці подібними методами. Жах!» [74, с.339]. 

Окрему увагу в романі Ю.Збанацький приділяє питанню соціалізації дитини 

шляхом встановлення довірливих стосунків вчителя з нею. Цей аспект розкрито через 

історію хлопчика-сироти Петра Ковальця, на прізвисько Дзус. Показовий момент 

першої зустрічі директора і Петька – вона відбувалася в клумбі на території школи, у 

якій хлопчик слухав урок: «з квітів блиснули чорні, як антрацитові вуглинки, круглі 

очі. Обличчя незнайомого було таке засмагле й брудне, що коли б ті очі були не 

антрацитові, а сірі або які інші, їх, певно, зовсім було б непомітно на обличчі. Він був 

високий, худючий, в якомусь брудному лахмітті замість одягу. Широко розставив 

босі потріскані ноги. Руки, геть усі в подряпинах, ніжно обіймали потріпану читанку. 

На лобі – синя гуля» [74, с.76]. Характер Петрика розкривається поступово, 

здебільшого через його стосунки з директором. Бачимо дитину, сповнену протиріч, 

він замість парти обирає клумбу, він чуйний, допитливий хлопчик, але разом з тим 

вважається «невиправним» у своїй поведінці та дисципліні. Поступово Залужний та 

Ковалець зближаються, педагог завойовує довіру хлопця. Завуч Шухновський свого 

часу «викурив» Петрика зі школи, як «непоправного» учня та крадія, а решті учнів 

школи наказано в «шию гнати від школи, на гарматний постріл не допускати до 

шкільного подвір’я». Аналізуючи образи героїв роману, Стогнут пише: «ставлячи 

складний дитячий характер Петрика в центрі конфлікту між Залужним та 

Шухновський, автор розкриває характери двох центральних персонажів і разом з тим 
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показує, як замінюється «об’єкт» прикладання цих двох протилежних сил, тобто сам 

Петрик. Композиційно вдало переплітається доля хлопчика з доле головного героя 

твору. Від цього виграють обидва образи» [202, с.56]. У директора зав’язується міцна 

дружба зі своєрідним, темпераментним, ображеним у школі та в родині хлопцем. 

Ковалець не погоджується повертатися до школи, він боїться, що знову щось накоїть 

та його будуть ненавидіти ще більше. Залужний починає вчити його у себе вдома, 

пізніше купує йому одяг за власний кошт, поступово наближає його повернення до 

школи. Він не тиснув на хлопця, розумів, що йому з його мінливою натурою самому 

важко зважитися: «Я куди не піду, все одно вчитись не буду. Однаково порушуватиму 

дисципліну, тихо не сидітиму. Я й сидів би тихо, і учився б, але хіба можна? Коли той 

справа, а той зліва: «Дзус, Дзус». А я дуже серджусь, коли дражнять. Або вдарить 

хтось, а я тоді не витримаю і вже коли дам, то й мене виключать…а вчителі мені не 

вірять. Усі скажуть, що то я, то й учитель вірить і теж на мене…» [74, с.153]. В 

учнівському колективі розкрились здібності хлопчика до знань, хист до музики, він 

щодня ходив до школи, старанно вчився, був активним на уроках. Дисципліни не 

порушував, вчительку поважав, слухався. Відтоді в учительському колективі не було 

чути розмов про невиправних та неможливих учнів.  

Висвітлюючи проблеми школи та освіти крізь призму власного педагогічного 

досвіду, детально змальовуючи образи вчителів та учнів, Ю.Збанацький створив 

глибоко реалістичний образ школи, досліджуючи котрий, дізнаємось про стан справ 

в шкільній освіті початку другої половини ХХ століття.  Юрій Збанацький умів 

проникати в суть проблеми, виявляти не надумані, а реальні складнощі у 

педагогічному процесі. У романі письменник виявив себе справжнім аналітиком, 

який зробив значний внесок в історіографію української школи, а також в 

утвердження тих педагогічних істин, які згодом будуть покладені в основу 

перебудови школи та всієї системи навчання.  

У повісті «Морська чайка» (1959 р.) ми не знайдемо безпосереднього 

зображення навчального процесу в школі, однак у ній порушуються питання, 

пов’язані зі шкільним вихованням і роллю школи в житті суспільства. Повість 

композиційно заснована на серйозних роздумах письменника про виховання молоді. 
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Наратив Ю.Збанацького не включає колізій, що стосувалися б безпосередньо перебігу 

освітнього процесу в школі. Натомість сюжет побудовано на описах позашкільних 

ситуацій – відпочинку дітей на літніх канікулах: «Поставивши своїх героїв в умови, 

коли власна ініціатива виявляється найбільше, письменник тим самим показав, як 

бракує декому з них уміння практично застосовувати набуті в школі знання і разом з 

тим як тягнуться його герої до корисної діяльності» [202, с.74].  

Тогочасна критика позитивно оцінила повість, підкреслювала її практично-

педагогічну спрямованість, наголошувалось, що «вся концепція повісті пов’язана з 

проблемами поліпшення навчально-виховного процесу» [155, с.151]. Звісно, ключові 

ідейні настанови, імплементовані автором у текстовий масив твору, базуються на 

шаблонних соцреалістичних схемах трудового виховання дитини, засудженні так 

званих «білоручок», на приматі колективного над особистим тощо. Фактично ця 

концепція формування дитячої особистості і є тим ідеологічним підґрунтям, на якому 

базується увесь твір Ю.Збанацького.  Однак не можна стверджувати, що це єдина 

ідейна концепція повісті. У, на перший погляд, буденному сюжеті письменник 

порушує значно ширше коло проблем: взаємини батьків та дітей, підвалини дитячої 

дружби, змальовує духовний світ як малих, так і дорослих. Автор створює живі, 

реалістичні образи дітей, розкриває ставлення допитливих та розумних школярів до 

життя, а не властивий Ю.Збанацькому морський пейзаж, котрий виступає тлом дії – 

лише додатково прикрасив сюжет.  

«Морська чайка» різниться ще й точки зору зрілості наратора – якщо досі 

оповідачами були дорослі, як, наприклад, директор школи Залужний в романі 

«Малиновий дзвін», то у «Морській чайці» читач знайомиться з думками 

шестикласника Данька, який разом з матір’ю приїздить до дідуся та бабусі в 

рибальське селище. Тут він зустрічається з батьками матері, заводить нових друзів, 

спілкується з ровесниками. За два місяці перебування в селі розгортається цілий 

ланцюг подій та переживань юних героїв. Данько знайомиться з морем, вчиться 

рибалити, на цілий тиждень їде з дідусем на промисловий лов, де вперше переживає 

незабутні відчуття людини, що потрапила в шторм у відкритому морі.  
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Проте найбільше Данькові припало до душі піклування про морську чайку, якій 

інший герой на прізвисько Славка-Робінзон перебив крило. Ю.Збанацький наділяє 

образ хлопця багатьма привабливими рисами, розкриває його внутрішній світ. Данько 

дуже щирий у любові до рідних, самовідданий та дбайливий у дружбі, сміливий та 

хоробрий. «Образ Данька, сповнений поезією дитячої душі, освітлений 

людинолюбством, прагненням до добрих справ, живий і неповторний у своїй 

людській індивідуальності» [235, с.174]. 

У повісті Ю.Збанацький створює образи, котрі слугують морально-етичними 

орієнтирами для головного героя. Справжнім авторитетом для малого є його дід 

Кузьма Іванович. Хлопець із задоволенням слухає дідові розповіді про його 

роботу, бере з діда приклад, хоче бути в усьому схожим на нього, і хоча раніше 

Данько мріяв стати і шофером, і конюхом, і кіномеханіком, та врешті-решт вирішив 

остаточно, що буде як дід - рибалкою. Образ діда в повісті змальований найвиразніше, 

він репрезентує погляди самого автора щодо проблем і шляхів виховання 

підростаючого покоління. Це справжній трудівник, що закоханий у море, і ще більше 

у свою роботу, кремезний, але спокійний та дуже добрий. Коли онук вперше побачив 

діда «відчув себе маленькою комахою. Здається, ледь-ледь вище дідових колін 

досягала моя голова. Не дід у мене, а велетень, аж стояти біля нього незручно. У 

велетенських чоботях, що сягали вище колін, у шкіряному фартусі та шкіряних 

штанах, він був ніби броньований» [73, с.221]. Ситуацією, в якій дідусь остаточно 

перетворився для Данька на беззаперечний приклад для наслідування, став шторм: «І 

я втратив спокій. Я ще ніколи не бачив морського шторму. Але я не раз бачив морські 

шторми в кіно, про них розповідав мені Коська, навіть такий досвідчений моряк, як 

Жорка-одесит, і той з жахом згадував всі пережиті ним шторми. В мене мимоволі 

мороз йшов поза шкірою. Мені й хотілося відчути, як воно буває в морі під час 

шторму, але я боявся навіть подумати про те, що робитимемо серед моря, коли 

підіймуться десятибальні вали. …І дідусь засміявся. Я відчув – ніякі бали не страшні 

дідусеві, хай хоч сто їх буде. Хай хоч море кипить, мов вода в казані, все одно дідусь 

сміливо перепливе його своєю легенькою рибальською моторкою. І я сміливіше 

глянув у морську далину. Вона вся кипіла, пузирилась, ревла і свистіла, загрожувала 
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і лякала, а мені було зовсім не страшно. Я відчув себе моряком, рибалкою, людиною, 

якій у майбутньому доведеться не раз водити баркаси ось так, через штормове море, 

як оце веде зараз нашу моторну мій безстрашний дідусь» [73, с.221].  

Якщо дід в очах Данька – символ мужності, то мама – уособлення чистоти, 

краси, жіночності та життєвої сили. Стосунки між сином та матір’ю теплі, довірливі. 

У творі Данько лише декілька разів ділиться своїми думками про матір та й з них 

вимальовується образ прекрасної та люблячої жінки: «Вона мене дуже любить, моя 

мама. Хоч і ніколи про це не говорить, але я знаю – любить. Любить навіть тоді, коли 

сердиться на мене, коли проганяє від себе» [73, с.293].  

 Окрема група героїв – друзі головного героя. Одним із перших знайомств 

Данька було знайомство з Аскольдом, або, як його називали, Асиком. «Теж, мабуть, 

шестикласник, тільки дуже товстий. На зріст він був такий же, як і я, але втричі 

ширший від мене. Кругловидий, кирпатий і рудий-рудий, немов осмалений. І вії руді, 

і чубчик – рудий, і на щоках цяточки – теж руді» [73, с.214]. Асик такий самий, як і 

всі діти, прагне до руху, хоче пізнавати світ, тягнеться до ровесників, та мама хлопця 

відгороджує сина від приятелів, від усього оточуючого, не дозволяє ходити навіть до 

моря, вважаючи його особливим та унікальний хлопчиком. Крізь призму образу мами 

Асика Ю.Збанацький піднімає проблему батьківського невігластва в питаннях 

виховання, яке обертається трагедією як для самих батьків, так і для їхніх дітей: 

«Аскольд мій, дуже і дуже талановита дитина. Просто, як сказати науковою 

термінологією – геніальна дитина…він зовсім нездатний до фізичної праці, вона 

йому, коли хочете, протипоказана. Ну, одним словом, він особливий, винятковий, як 

і все талановите та геніальне. Він зовсім не схожий на інших. Він навіть гратися не 

може так, як інші діти. Він, коли й грається, то так, знаєте, відповідально, з почуттям 

гідності» [73, с.337]. Асику дуже не хотілося їхати додому, адже він і моря зовсім не 

бачив, виходив лише ввечері, та й то в супроводі матері, вона слідкувала, щоб той не 

перегрівся чи не перекупався. Але, дізнавшись про створення школи для 

обдарованих, мама «потягла» хлопця до міста. Методи виховання жінки та її життєва 

програма знищують особистість дитини, морально пригнічують Асика. 

Ю.Збанацький у сатиричному ключі змальовує образ цієї жінки, засуджує подібні 
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педагогічні принципи, адже це може зламати дитину, зробити її безхребетною 

моральною калікою. Більше того, в зображеній ситуації маємо не лише моральну, але 

й фізичну деградацію дитини у зв’язку з нав’язуванням батьками дітям своїх 

деструктивних звичок. Особливо показова з огляду на це ситуація з вищезгаданим 

Асиком – у хлопця проблеми із серйозною надмірною вагою. У тексті буквально 

заходимо недвозначну вказівку на причини цієї проблеми хлопця:  

«На кручі стояла жінка.  

– То моя мама, – повідомив товстун. Та хай би він і не сказав цього, я відгадав 

би й сам, що то його мама. Вона була така ж руда й товста. 

– Що ти там робиш, Асику? Ти кидаєш каміння, Асику? З твоїм здоров’ям 

кидати каміння? А їсти хто буде? 

– Я не хочу їсти, – мов недорізаний, зарепетував хлопець. Я вже поїв усе, що ти 

давала.  

Ліниво перевалюючись, жінка почала спускатися з кручі на берег. В руках вона 

тримала щось загорнуте в папір. 

– Коли воно було, те «поїв»? Я тебе до моря привезла не для того, щоб ти тут 

голодував. Ти скоро й ніг не потягнеш... 

– Я тебе покидаю. Тобі, Асенько, не можна робити різких рухів. Ти повинен 

слухати маму… 

– Асенько! Не будь дурником. Не сердься на маму. На маму не можна 

сердитись. Мама тобі добра бажає. Ось поїж бутерброда з маслом. Іди поїж – не 

примушуй маму бігати за тобою. В мами теж печінка…» [73, с.215]. 

Подружка мами – Надя дотримується подібного принципу у вихованні доньки 

Оксани. Мати вихваляється донькою, вона ж найкраща учениця в класі, багато читає: 

«Вже й не знаю, що з неї вийде – професор якийсь – не менше. Від тих книг за вухо 

не відтягнеш» [73, с.316]. Та навіть не дуже охочий до книг Данько знав, що читає 

Сана всілякі пригоди, в яких крім вигадок нічого немає. Мати ж всіляко схвалювала 

таку пристрасть дівчини та не дозволяла працювати: «я своїй не дозволяю й за 

холодну воду братись. Хай учиться» [73, с.261]. 
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Бабуся та дідусь Данька не схвалюють такого виховання, вважають, що школа 

знання дітям дає, а до роботи не прихиляє. «Вже й треба до чогось привчатись, а воно 

чорну смугу начепило на очі та й смішить горобців по селищу. Або хоч ото і в Надії 

Оксанка. Вже не дівча ж, півдівки, вона й хати підмести не вміє. Все книжечки та 

книжечки. Воно слова немає, без книжечки тепер не проживеш, але ж ґудзика собі до 

спідниці теж треба вміти пришити, в хаті підмести» [73, с.322]. Популярні на той час 

«стиляги» злили бабусю ще більше: «химородія якась з’явилася, без штанів серед 

білого дня хизується. А сорочка на ньому, люди добрі! Чи то вже її собаки обірвали, 

що тільки до пупа, чи пошита так. Жах один! … Отож хіба буде толк з тих дітей, коли 

їх розбалували, від роботи відучили?» [73, с.322]. 

 Герої твору сприймаються по-особливому легко та просто, вони яскраво 

змальовані автором, причому Ю.Збанацькому однаково добре вдалося створити 

переконливі образи дітей з різними характерами та світоглядом. Веселі, енергійні та, 

інколи, не по роках мудрі герої, одним із яких є Данько, і для якого гостини в дідуся, 

вихід з ним у відкрите море, догляд за пораненою чайкою стали ключовими етапами 

у фізичному та моральному дорослішанні та змужнінні.  

«Курилові острови» (1963 р.) Ю.Збанацького – один із небагатьох творів 

української літератури загалом, присвячений проблемам школи-інтернату. 

Розгортання сюжету повісті «Курилові острові» відбувається через декілька пластів 

взаємодії. Перший – це вчителі та адміністрація школи – різноманітні інтриги в погоні 

за власними інтересами й вигодою. Другий пласт – взаємини учнів між собою, третій 

– взаємини учнів зі своїми батьками.  

Головний герой – семикласник Микола Курило, пересічний школяр, не 

відмінник, але допитливий та працьовитий юнак, несправедливо потрапляє до школи-

інтернату. Ю.Збанацький зображує реалії шкільного буття шляхом створення 

відповідного типу конфлікту - зіткнення протилежних поглядів на питання освіти й 

виховання. За словами Д. Шлапака: «Внутрішньою рушійною силою розвитку 

сюжету є відносини між дітьми – з одного боку й батьками та вчителями – з другого. 

Письменник не схильний витлумачувати ці відносини як конфлікт, проте вірний 

правді життя, уважний художник-педагог, відверто показує, до яких печальних 
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наслідків може призводити байдуже, нещире, а то й недружелюбне ставлення 

дорослих до дітей. І як щедро розкривається дитяча душа, коли її оточують розумні, 

люблячі, добрі люди» [235, с.179].  

У повісті «Курилові острови» створюється бінарна опозиція двох методів 

виховання, репрезентованих в образах директора школи-інтернату Леоніда 

Максимовича та директора школи, де раніше вчився Микола Курило, Марії 

Африканівни. Коли Леонід Максимович вірить у добро і ласку, у любов та дружбу, 

які мають велику виховну силу, то педагог-схоласт Марія Африканівна виголошує 

теорії про необхідність повного відриву учнів інтернату від сім’ї, про неспроможність 

дітей самостійно мислити, про потребу нав’язування вихованцям волі педагогів. 

«Сила повісті у тому, що в ній яскраво показано не тільки те, які з педагогічних ліній 

правильні і відповідають гуманним принципам, а й безпосередній вплив роботи 

вчителів на становлення людини, на поведінку учнів інтернату» [172, с.169]. 

Хтось влучив камінцем у вікно інституту, що стоїть навпроти школи, директор 

школи разом з міліціонером звинувачують у всьому Миколу, бачать у ньому загрозу 

для школи, злісного хулігана і, як говорить завгосп інституту, хлопця «слід повісити 

на найвищій гілляці» [73, с.11]. Жоден з них не подумав, що таким ставленням вони 

знищують у дитини віру в справедливість, топчуть її гідність. Директор школи Марія 

Африканівна, працівник інституту педагогіки, що пише дисертацію, в якій прагне 

«збагнути дитячу душу та знайти найкоротші і найвірніші шляхи до неї» жорстоко та 

непедагогічно веде допит учня. Бачачи таку несправедливість, хлопець легко 

піддається на умовляння свого друга Фреда Квача та разом із всезнаючим Кесаром 

вони втрьох тікають з дому.     

Троє товаришів вирушають у мандри подалі від школи, вчителів, батьків та 

неприємностей. Мандрівники потрапляють на безлюдний острів, якого навіть немає 

на карті, називають його островом Курила та вирішують там осісти. Саме тут, на 

острові, проявляються характери школярів. Як виявилося, з партнерами по втечі 

Миколі не пощастило. Ініціатор втечі Альфред Квач другий рік сидів у сьомому класі, 

проте в школі вважався неперевершеним спортсменом, був запеклим захисником 

спортивної честі школи. Дуже швидко умудрявся отримати купу двійок, але, 
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приховував це все від матері, тому мама Фреда була переконана, що син гарно 

вчиться: «Фредова мама, якщо й вірила в існування людського генія, то це в генія 

Фреда. Все для неї Фред – він і талановитий, він і красень, він і найбільший мученик 

у світі, бо його одного не розуміють учителі та ліплять йому ні за що ні про що двійки» 

[73, с.13]. Та на ділі, схильний до авантюризму Фред Квач виявився боягузом, 

розбещеним маминим синочком, він утік з острова, залишивши своїх друзів 

напризволяще, та в усьому звинуватив Миколу Курила.  

Другим товаришем по втечі був Кир-Киривович, він же Кесар, син адвоката, а 

в минулому працівника прокуратури. У школі його називали стилягою, коли сорочку 

надягав червону, то штани обов’язково зелені, але то було швидше від лінощів та 

байдужості. Кесар був невиправним скептиком та ледарем, його нічого не цікавило, 

не хвилювало, не вражало. Він нібито все знав та все бачив. Учився хлопець на 

відмінно, адже він знав набагато більше, ніж передбачено програмою, тим самим 

нерідко ставив молодих вчителів чи практикантів у незручне становище. Кесар і 

справді був розумним хлопцем, читав чимало, був обізнаним у багатьох речах, проте 

часто не знав елементарних істин. Увагу та час, який батьки повинні були приділяти 

хлопцеві, вони з легкістю конвертували у матеріальні блага: «Варто було йому лише 

натякнути, як воно вже було до послуг Кесаря. Навіть людський кістяк прикрашав 

його кімнату…Кесар не приховував, що вчитись йому було не цікаво, що на уроках 

нудьгує. Бувало, замість уроку читає якусь книгу» [73, с.21]. Логічно, 

що доморощений філософ та скептик Кесар виявився білоручкою та лінивцем на 

острові. Хоча по натурі хлопчина був добрим, а тому взяв на себе всю провину. Однак 

наприкінці твору стає зрозуміло, що Кесар став типовим дармоїдом. Обидва 

Миколині товариші уникають будь якої праці, всю чорну роботу, всі проблеми на 

острові змушений був взяти на себе і вирішувати Миколка, і очікувано історія 

закінчилася тим, що друзі покинули його одного – без грошей, їжі та будь яких засобів 

до існування. Микола був розчарований, він вважав, що у світі не залишилося жодної 

людини, якій би він вірив та шанував, окрім, звісно, тата, але він був дуже далеко. 

Відтак наслідком цієї історії стало те, що Микола Курило опиняється в інтернаті, як 

єдиний винуватець втечі. 
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 В інтернаті ж були свої закони та правила, докорінно відмінні від звичних, 

шкільних, і будь-хто повинен був їм підкорятись. Для Миколи це був другий острів, 

але вже не спокійний дніпровський, а цегляний холодний та галасливий.  

Ю.Збанацький демонструє, що чи то неприхована, як у Фредової мами, чи 

прихована, як у батьків Кесаря відсутність елементарних моральних принципів 

найперше і найбільш негативно впливає на дитячий характер. Мама зі слів Миколки 

була вічно незадоволена, і те, що син втік із дому, лише радує матір, бо «нікому в 

кімнатах смітити, ні на кого не треба сердитися та кричати». Батько й матір Миколи 

Курила мали діаметрально протилежні підходи до виховання сина. Матір керувалась 

принципом: спочатку кара, а потім аналіз ситуації: «найперша педагогіка – то за вуха 

або за чуприну». Наказувала батькові: «бери ременя та сполосуй шкіру на Миколі, бо 

я сама його задушу оцими руками» [73, с.35]. Батько ж, навпаки, ніколи не хотів бити 

сина, інколи за це і сам отримував скандал він матері. Автор поетизує образ батька, 

показує, як він намагається передати синові усе своє тепло, розмовляє з ним відверто 

та щиро, виховує словом та власним прикладом. Аналізуючи повість «Курилові 

острови», О. Стогнут пише: «Ю.Збанацький крок за кроком переконливо малює і 

«підводне каміння» через яке можна потрапити на «острови» і ті чисті, сильні течії, 

що виносять на «материк». Перший «камінь» - мати. Вона таки, гаряче любить свого 

сина, але, вважаючи своє життя невдалим, настільки поглинута прагненням змінити 

його, що в її житті по-справжньому для сина не лишається місця» [202, с.111]. 

Після повернення до школи-інтернату, Микола знайомиться з її директором 

Леонідом Максимовичем, який був дуже молодий: «чубатий, світлочолий, з веселими 

синьо-зеленкуватими очима» [73, с.65]. Подальший перебіг сюжету не передбачає 

безпосереднього спілкування хлопчика з директором, але Микола завжди відчуває 

його увагу до себе. Леонід Максимович – це представник дуже нечисленної плеяди 

представників творчої радянської педагогіки, перейнятої гуманізмом, увагою до 

дитини, її почуттів та думок, до внутрішнього світу. Школа-інтернат для нього є 

звичайною школою, де виховують та навчають дітей. Він засуджує тих батьків, які 

навмисне чи ні калічать своїх дітей, він виступає за злиття інтересів батьків та дітей, 

за спільні зусилля школи та батьків у вихованні молодого покоління: «дуже часто 
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батьки через свою некультурність, а учителі через лінощі та неувагу псують хороших 

дітей» [73, с.126]. 

Протилежністю образу директора інтернату є образ директора звичайної 

школи, «науковця та педагога» – Марії Африканівни, для якої дитина – це механічний 

виконавець волі дорослих, об’єкт експериментів. Вона абсолютно байдужа до 

внутрішнього світу дитини, не розуміє батьків, які не хочуть звільнитися від 

непосильного тягаря – виховання дітей: «Я вважаю, що наша школа відживає свій час, 

що вона видозміниться, переросте в таку форму, як школа-інтернат. Вона звільняє 

батьків від непосильного тягаря – виховання дітей» [73, с.127]. Не намагаючись навіть 

розібратися, хто кинув того злощасного камінця, одразу в усьому звинувачує Миколу, 

і хоча пізніше Кесар зізнався, що то він призвів хлопців до втечі, директор, все ж 

потурбувалася про перевід Миколи до інтернату, незважаючи на вмовляння матері: 

«Неймовірно важка дитина! Неймовірно! Я, як педагог, як вчений…як дисертант, 

зібрала вже чималий матеріал, аналізувала складні випадки, але чогось подібного…є 

випадки…є факти…пройти повз які неможливо, потурати не маємо ніякого 

морального права. Раджу вам набратись терпіння, взяти себе в руки, спробувати 

переломити його натуру» [73, с.72]. Змальовуючи у відверто сатиричному плані 

Марію Африканівну, автор створює образ самозакоханого, самовпевненого 

«теоретика», поглинутого власною дисертацією, відірваного від розуміння дитячої 

психології, яка, поза тим, залишається директором школи і фактично одноосібним 

вершителем дитячих доль. 

В інтернаті Микола зустрічає ще одного недостойного педагога та вихователя 

– Лукію Овдіївну, на прикладі якої автор демонструє, наскільки шкідливим для 

виховання є прояв найменшої нечесності, лицемірства, кар’єризму в учительському 

середовищі, особливо в інтернаті, де тісно переплітаються долі дітей та вчителів, 

виникають гострі конфлікти між ними. В образі виховательки Ю.Збанацький 

викриває подібних функціонерів освіти, що нівечать дитячі душі. Лицемірство Лукії 

Овдіївни повністю вивершується після нещасного випадку на озері. Учні інтернату 

Конопельський та Маслов без відома та дозволу вирішили піти покататися на 

ковзанах, та ще не зовсім міцний лід не витримав хлопців та почав 
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ламатися.  Проходячи повз озеро, інші вихованці Микола Курило та Андрій 

Северинов побачили, як тонуть хлопці та поспішили на допомогу. Та, рятуючи 

хлопців, Андрій потонув. Будучи вихователем у цих хлопців, Лукія Овдіївна 

отримала догану та була усунута від обов’язків.  

Ображена вихователька, не розуміючи своєї провини, починає всіляко заважати 

директорові, намагається звинуватити його в усіх гріхах, пише в район заяву та 

описує всі недоліки й вади директора так яскраво і переконливо, що важко було не 

повірити, що саме він, Леонід Максимович, навмисне послав дітей на озеро. Поїхала 

до міста переконатися, чи отримали вони її заяву, за її словами: «Лукія Овідіївна 

застерігала, вона передчувала, що так трапиться, вони критикувала…Але її критика 

виявилась неугодною. Молодий, самовпевнений директор не прислухався до порад 

досвідченої вчительки, педагога, який знає школу, бачить колектив, який міг би по-

справжньому поставити педагогічний процес. Більше того, директор пішов на 

поводку в людей нечесних, усунув досвідченого, авторитетного педагога від своїх 

вихованців, призначив вихователькою молоде дівчисько…ну так же – зелене 

дівчисько, яке щойно залишило шкільну лаву. І ще треба приглянутись, гарно 

приглянутись: з яких мотивів те дівчисько потрапило у виховательки, це треба 

вивчити…» [73, с.190]. Не отримавши підтримки у вчителів школи-інтернату, Лукія 

Овдіївна взялася за учнів: шантажем примушувала Конопельського сказати перед 

комісією, що саме Леонід Максимович дозволив їм з Масловим піти на озеро. 

Запевняла, що директор все звалить на нього, тому що не любить Конопельського та 

Маслова і хоче вижити їх з інтернату. Звісно, цих двох вихованців любити було 

важко, обоє були некерованими, зі складними, некомунікативними характерами.  

Конопельський був розумним та розвиненим учнем, але причини його навчання 

саме в інтернаті були досить поширеними, щоб не сказати банальними на той час. 

Морально-етичний кодекс радянської родини часто був доволі специфічним. От і 

батьки Конопельського, що мали доступ до знаменитого радянського «дефіциту», не 

стали виключенням. Батько працював у сфері торгівлі, мати завідувала винною 

крамницею, зовні родина справляла враження культурної та заможної, а насправді 

батьки хлопця розкрадали державні кошти, були злочинцями. Обох посадили до 
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в’язниці, а син потрапив до інтернату. Зовні доглянутий і нібито культурний 

хлопчина в інтернаті зарекомендував себе нахабним, зарозумілим та самовпевненим 

учнем, став «головою» хлопчачої спальні та разом зі своїми дружками збиткувався 

над новачками та вміло замасковував свої ганебні вчинки. 

 На уроках поведінка була так само незадовільною: як і над новачками-учнями, 

глумився він із товаришами над недосвідченими молодими педагогами. Це на собі 

відчула вчителька Марина Іванівна. Зірвавши її перший урок, хлопці були дуже 

задоволені: «Зелена вона ще з нами тягатись. З нами, міледі, краще не зв’язуватись, з 

нами жартів не жартуй…Хай кидає роботу. Педагогами повинні працювати люди за 

покликанням, а коли вона за покликанням, то хай притерплюється» [73, с.99]. 

Однак випадок на озері «перевернув усю душу, всі помисли» Валентина 

Конопельського, справив велике враження на хлопця –  він усвідомив, що його вже 

зараз могло й не бути, а він тут, він живий і лише через те, що інша людина, яка могла 

б просто бути свідком його загибелі, не роздумуючи віддала своє життя за нього. І 

скільки б він не переконував себе, що зробив би так само, але глибоко в душі відчував 

– втік би, і ті сумніви та самоосудження не покидали його. Він не виправдав надій 

Лукії Овдіївни, розказав усю правду, що ніхто не дозволяв іти на озеро, вони втекли 

самі. «Так, сьогодні, може вперше за все життя, він зробив по-людському, так, як діяв 

Андрій Северинов, - загинув сам, але врятував життя Конопельському. І хай тепер 

виганяють зі школи, хай буде, що буде, а від сказаного він не відступиться» [73, 

с.194].  

Маслов був правою рукою Конопельського, в усьому його слухав, та брав 

участь в усіх його оборудках. Андрон Маслов виріс серед бруду, лайки, бійки. 

П’яниця-батько знущався з матері прямо на очах у сина. Мати померла, батько 

потрапив до психіатричної лікарні, а син до інтернату. «Здавалося би, що спільного в 

Маслова з Конопельським? Один грубіян, озлоблений, жорстокий, а другий – на 

вигляд культурний, ввічливий, а от знайшли спільну мову» [73, с.128]. 

Що ж стосується героя повісті Андрія Северинова, то автор зображує його з 

великою любов’ю та симпатією. Свої симпатії письменник віддає також і батькам 

Андрія, які виховали в ньому високі, благородні якості, тим самим ще раз 
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підкреслюючи, що саме батьки в першу чергу формують характер та вдачу дитини, 

вчать її порядності та милосердя: «Ні! Мене ніколи ні мама, ні тато не били. Навіть 

тоді, коли й треба. Я малим був дуже вреднючий. То папери їм пошматую, то туш 

переверну. Одного разу так вишмарувався, що з місяць не могли мене відмити, але не 

били. В нас бійка не в пошані» [73, с.166]. Вони одразу подружилися з Миколою, 

почали разом працювати в майстерні.  В образі цього учня Ю.Збанацький втілив 

кращі риси дитини, він непримиренний до витівок Конопельського, але все ж 

самовіддано рятує його з ополонки. Коли в спальні Конопельський з дружками 

підсунули сплячому Миколі пачку сигарет, Андрій не лише заступився за нього, а ще 

й не побоявся, поставити питання про такі ганебні вчинки деяких учнів. 

Уміння індивідуалізувати характери персонажів, передати правдивий процес 

духовного зростання героїв, майстерно виписані пейзажі, ґрунтовні портретні 

характеристики героїв, психологічно вмотивовані діалоги – такі провідні риси прози 

про дітей Юрія Збанацького. Письменник, добре знаючи психологію своїх героїв, не 

зображує їх однаковими, кожен з персонажів має свою яскраво виражену 

індивідуальність. У кожного з них складний характер, є у творах і неприховано 

непривабливі персонажі, є діти, в характерах та поведінці яких переважають 

позитивні риси, проте ніхто з них не сформований до кінця, вони лише починають 

вивчати світ з його зовсім непростими правилами. Герої показані у взаємовпливах, у 

постійному рості та змінах, майже у всіх Ю.Збанацький бачить добру основу та 

хороше майбутнє, прагне показати, як розвивається свідомість дітей та формуються 

морально-етичні принципи.  

Як і в інших творах педагогічного циклу, Ю.Збанацький описує школу як щось 

величне і могутнє, що, власне й було провідною авторською концепцією творення 

образу школи: «Учень завжди безпомилково розпізнає школу. В шкільному 

приміщенні є щось особливе, будуються школи з більшою теплотою, в шкільні 

будови вкладається якась незвичайна ніжність. Може, то тому, що їх зводять колишні 

учні, а може й тому, що батьки стараються для своїх дітей» [73, с.65]. 
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2.3. Художнє осмислення шкільних виховних процесів радянської доби у 

творчості Олеся Гончара 

 

 

Олесь Гончар відомий передусім широкому загалу як талановитий романіст. У 

його творах зазвичай присутні глибокі філософські роздуми про життя, стосунки між 

людьми, письменник постає вдумливим та мудрим обсерватором вагомих процесів 

суспільного буття. «Далеко не кожному письменникові випадає щастя піднестись до 

створення повноцінного художнього образу генералізуючого (тобто 

концептуального, типологічного) характеру з рисами живої оригінальної 

індивідуалізації, який, разом з іншими досягненнями, дає довге життя художнього 

твору протягом десятиріч, є соціально-естетичним новаторським відкриттям, 

мистецькою втіхою і ознакою історичних закономірностей цілої доби. О.Гончар 

піднісся на цей щабель» [174, с.9]. 

«Бригантина» Олеся Гончара стала несподіванкою для читачів, адже 

асоціювався автор, в першу чергу, з «Прапороносцями», «Таврією», «Тронкою». Але 

для нього цей творчий задум не був випадковим, письменника завжди цікавив 

внутрішній світ дитини, досить згадати Даньку з роману «Таврія», образи дітей в 

романах «Тронка» та «Циклон». Варто одразу наголосити, що у О.Гончара була 

цілком своєрідна концепція творення образу дитини. Він ставився до своїх маленьких 

героїв як до дорослих, і вимірював їхні вчинки «дорослою» міркою, не беручи до 

уваги вік. Письменник виявляв до своїх героїв повагу і щире зацікавлення, безз 

дорослої поблажливості та зверхності.  

«Бригантина» стала у творчості О.Гончара першим твором, в якому головним 

героєм є підліток. Педагогічні ідеї письменника художньо реалізуються через його 

власну філософію життя, виразно репрезентовану у творі, через розуміння проблем 

особистості, довкілля і світу загалом. Ці ідеї поступово трансформувалися в глибокі 

переконання, які автор намагається художньо інтерпретувати в конкретному тексті.  

Повість «Бригантина» писалася в 1970 роках, і, як свідчить Олесь Гончар, 

однією зі спонук до її створення було знайомство письменника з педагогічною 

спадщиною В.О.Сухомлинського. «В той час (коли йшла робота над повістю 
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«Бригантина» і сценарієм кінофільму «Абітурієнтка».) я був у полоні образу 

видатного педагога сучасності В.Сухомлинського, його системи виховання молодої 

людини, - говорив О.Гончар. І узагальнював: «Сухомлинський – то цілий світ, котрий 

для того, хто в нього проникне, дасть так багато матеріалу, що його вистачить не на 

один образ» [194, с.465]. Олесь Гончар виступив в образі «педагога, по-доброму 

усміхненого для відкритої дитячої душі, водночас вимогливого в своєму гуманізмі» 

[194, с.467]. 

Сюжет повісті розгортається в рамках історії про «важких» підлітків, які живуть 

у спецшколі. У кожного з них своя історія, кожен з них по-своєму травмований, 

оголити для когось свою душу надто складно. Але працівники школи безупинно 

намагаються «достукатися» до дітлахів, зрозуміти їх та «вилікувати». Директор 

школи, завуч, вчителька докладають неабияких зусиль, щоб дізнатися про причини 

такої чи іншої поведінки, адже: «причини відхилень від норм щоразу бувають 

конкретні. Батьківське невміння чи небажання знайти з дитиною душевний контакт – 

від цього найчастіше зароджуються всі бурі конфліктів та правопорушень» [40, 

с.136]. 

У художньому фокусі автора – «важкий» підліток, «безбатченко» Порфир 

Кульбака. Вже саме ім’я підкреслює його унікальність на неповторність. Це 

невгамовний підліток з багатою фантазією та складним життям. «стороже, крутолобе 

зайшло…, прикрившись недоброю скривленою посмішкою…В усій поставі 

зухвальство, удавана веселість, бравада самозахисту» [40, ст. 15] таким з’явився у до 

школі Порфир. Чому він потрапив до цієї школи, що з ним не так, – на ці питання 

шукають відповіді працівники спецшколи. Вони не вбачають у хлопцеві «пропащу 

душу». Практично кожен із членів колективу зауважив добрі риси характеру цього 

розбишаки, а директор одразу помітив інтелект в очах хлопця.  

Герой повісті «Бригантина» належить до так званого типажу бешкетника. Вибір 

цього образу, як зазначає Салюк, уможливлює повноцінне зображення неповторного 

і захопливого дитячого світу, оскільки виражає сутність дитинства як безтурботного 

і сповненого пригод і чудес періоду життя [184, с.61].  
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Драматизм ситуації закладений уже в зав’язці твору: мати, не в змозі впоратися 

з хлопцем самотужки, віддала його до рук професіоналів у спецшколу, та він цього 

ще не усвідомлює.  Перед автором стояло непросте завдання: створити психологічно 

максимально правдивий і точний портрет дитини, яка опиняється віч-на-віч із 

жорстоким і ворожим (у її сприйнятті) світом. Хлопчина за своєю природою – одинак, 

котрий рветься на волю, він не вміє та не хоче жити в колективі, підкорятися правилам 

школи та й будь яким правилам загалом. Він не мириться з іншими хлопцями, весь 

час провокує сутички.   

О.Гончарові вдалося створити унікальний дитячий характер – фантазера і 

мрійника, кмітливого та сміливого, доброго та злого водночас, енергійного та 

активного підлітка. Незважаючи на всі його витівки, у ньому переважає добро та 

життєрадісність. Письменник одним із перших в українській літературі показав 

шляхи вирішення проблеми підліткового нігілізму, внутрішньої психологічної 

опозиційності до конкретних людей зокрема і світу загалом, як би парадоксально це 

не звучало. Це не конкретна проблема Порфира, це типова проблема кожного 

підлітка, який шукає свого місця в житті, який вибудовує власні стосунки з 

дорослими, однолітками, суспільством в цілому.  

І в цьому сенсі на особливу увагу заслуговує концептуальне бачення 

письменником образу сучасного йому вчителя та шкільної системи загалом. Тут варто 

зважати на період, в який писався твір, роки брежнєвського застою, коли не йшлося 

про проблеми національної школи в принципі. Тому вибір письменником формату 

спецшколи переносить вузол підліткових проблем у царину насамперед морально-

психологічну, етичну, тим самим наголошуючи аспект формування особистісної 

громадянської позиції без виразної національної складової. 

Герой повісті «Бригантина» усвідомлює все та повертається до спецшколи, уже 

навіть цей крок свідчить про суттєву психологічну корекцію поведінки дитини. 

О.Гончар акцентує увагу на тому, що вчителі вдаються по допомогу до основ 

класичної педагогіки, до спостережень педагогів-класиків, і саме тут письменникові 

вдається підкреслити роль саме українських педагогів у вирішенні проблеми 

психологічного формування особистості підлітка, оскільки саме досвід 
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В.Сухомлинського ліг в основу як письменницьких спостережень, так і сюжетних 

колізій написаного ним твору. Саме теоретична основа національної педагогіки дає 

можливість вчителям пробуджувати в душах підлітків віру в добро, скеровувати їх на 

пошуки правильного життєвого шляху.  

Погляд на світ «очима дитини», що ґрунтується на емоціях та переживаннях, в 

умовах системи, заснованої на духовній, національній, політичній, соціальній 

несвободі, дозволяв створювати в художніх творах несподівані, невластиві дорослим 

концептуально-стильові позиції. Дитячий погляд часто випереджає наукові 

відкриття, олюднюючи природу й приймаючи її як цілісність. Світ дитини є 

дорогою до пізнання сутності складного, неоднозначного, а часто й ворожого світу, 

що породжує драматизм долі героїв. Підвалини дитячої свідомості сублімуються в 

різні прагнення, художнє втілення яких розкриває світобачення і світорозуміння 

письменника.  

«Бригантина» - це роман-виховання. О.Гончар проводить свого головного героя 

через певні життєві етапи, випробування, які він мусить пережити і подолати. Автор 

не педагог і не пропонує чіткої педагогічної методики, він через посередництво 

конкретних образів-персонажів демонструє цілий ряд різних педагогічних концепцій. 

У творі можна виокремити основні концептуальні педагогічні постулати відомих 

педагогів-класиків: В.Сухомлинського, Я. Корчака, А.Макаренка. У 

В.Сухомлинського, зокрема О.Гончар запозичив ідею індивідуального впливу на 

дитину. Прибічниками педагогіки В.Сухомлинського у творі є директор Валерій 

Іванович, молодий викладач Марися Павлівна, думки Макаренка поділяє заслужений 

педагог Ганна Остапівна, зокрема ідею колективного виховання працею.  

Цей момент є принципово важливим насамперед тому, що до певної міри ці 

педагогічні моделі є опозиційними. І саме через авторську прихильність до ідей 

українського педагога В.Сухомлинського ми й реципіюємо морально-етичні 

настанови та художній задум письменника. 

Дід, мати та дядько відіграють важливу роль у житті Порфира. Вони для нього 

є абсолютними авторитетами. Дід вчив його бути справедливим і чесним, мати 

втілювала образ працелюбства та любові, дядько – мужності. Мати розбишаки відома 
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виноградарка, її робота дивує і захоплює, на її виноград, вирощений в «українській 

Сахарі» приїздять подивитися з усіх теренів країни. Мати безмежно любить свого 

сина, бачить у ньому всі його кращі якості, але все ж не може одна впоратися з 

вихованням сина. Основна причина – безмежна відданість улюбленій роботі. І як 

підсумок – непослух сина, бродяжництво та погана дисципліна примушують матір 

віддати його до режимної школи для правопорушників.  

Дуже цікаво виписано автором характер хлопчика. Здатний на глибокі й щирі 

почуття, він, разом з тим, їх ніколи не демонструє. Любов до матері завжди була 

отруєна гірким «Оксанич», що боляче його ранило, нагадувало про те, що він росте 

без батька.  І це ще більше розпалювало в ньому почуття ворожнечі до світу та 

бажання бунтувати проти нього. 

Дід був для підлітка першим другом, уособленням усього найкращого, Порфир 

любив діда та в усьому його слухав. Хлопець годинами міг розповідати про діда, 

пишався ним: «Про дідуся хлопець щовечора ладен їм розповідати. Адже таким 

дідусем кожен би гордився!» [40, с.123]. Якби не смерть діда, то не потрапив би 

Порфир до спеціалізованої школи, та й з матір’ю поводився б інакше. Після смерті 

дідуся хлопчик почувався самотнім та нікому не потрібним. З уст діда все було йому 

цікавим, захоплюючим та повчальним: «…коли дідусь сторожував, Порфир часто 

бігав до нього на виноградники, і були то, може, найкращі дні його життя… вони з 

дідусем біля багаття варять бекмес, або куліш, або просто бесідують про все на 

світі...» [40, с.195]. 

Мати привчала хлопчика до праці, тому що «працею людина сильна і красива». 

Сама трудівниця, і на пісках вміє виноград вирощувати, роботи не боїться і сина тому 

ж вчила: «Я одного хочу, сину, щоб ти гарним хлопчиком ріс. Щоб совість у тебе 

чиста була... Героями на іншій дорозі стають...» [40, с.95]. 

Дід та мати у творі по суті презентують систему і традиції народного 

виховання: «…Чужого не руш, Порфире, я ось вік прожив, а нічийого не торкнувсь, 

бо  як його брати, коли воно людське» [40, с.59]. Здавалося б, з таким великодушним 

та добрим дідом та трудящою, люблячою матір’ю Порфир мав би рости слухняним 

підлітком. 
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Варто згадати і працівників спецшколи, які сумлінно та завзято виконують свою 

роботу. У школі особливо яскраво виявляються два погляди на виховання «важких» 

дітей: любов’ю або суворістю. Прихильниками виховувати дітей добротою та ласкою 

є вчителі, натомість начальник служби режиму дотримується іншого методу, 

основаного на страху та суворості.  

Директор Валерій Іванович, особистий друг В.Сухомлинського, відмовився від 

аспірантури, тому що хотів зробити куди більше, аніж кабінетний вчений, хотів 

присвятити себе тому учительству, при служінні якому забуваєш про себе і працюєш 

виключно для інтересів школи та школярів. О.Гончар створює образ спокійного 

мудрого педагога з доброю посмішкою, але від того він не припиняє бути менш 

вимогливим. Дотримання дітьми дисципліни для директора – головне завдання. 

Валерій Іванович часто зображений в напружених роздумах про «підліткові бурі», в 

зосередженому аналізі душі Порфира.  

Письменник надає надзвичайної ваги діалогам у повісті. Тому вони виписані 

дуже ретельно, майстерно, наснажені глибоким емоційним підтекстом. Розмови з 

Кульбакою розкривають перед нами образ директора школи як чутливої та 

спостережливої людини, долю Порфира він осягає не лише розумом, а й серцем, тому 

що в нього вдома росте такий же «важкий» підліток. «Не штурханами – теплом 

гуманності бийте їх» – говорить директор, його педагогічну концепцію можна 

сформулювати «по-сухомлинськи» – серце віддавати дітям. Своєрідним гаслом 

вчителя є вислів, який О.Гончар недаремно вклав в уста Валерію Івановичу: «Міряти 

людину маємо не по її падіннях, а по її висотах – отам буде її справжність» [40, с.137].  

Завуч Ганна Остапівна – добрий та чуйний педагог, користується великим 

авторитетом у школі, з неї беруть приклад молоді педагоги. Вона уособлює 

материнське начало, народні основи педагогічною мудрості. Дуже багато таких 

правопорушників, як Порфир, вона вивела в люди, і кожного пам’ятає, вони для неї 

як сини, хоч і кожен з них забрав часточку її здоров’я. Для Ганни Остапівни близька 

ідея виховання працею: «Простою була їхня педагогіка (батьків). Знала, я дочко, за 

ними принаймні три чесноти, що в народі досить поширені…Перша, що трудились 

обоє весь вік. Друга, що по правді жили. Ні на кого наклепу не зводили, ні обмови, 
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вуста свої ніякою брехнею не опоганили… А третя, що вірно між собою любились. 

Ото вони й були для мене взірці, моральні наставники» [40, с.158].  

Вчиться в Ганни Остапівни молода Марися Павлівна. Життєрадісна, активна, 

наділена емоційністю та здатністю тонко відчувати порухи душі іншого. В усіх 

ситуаціях вона намагається розтопити лід озлобленості й очужілості 

доброзичливістю, розумінням, довірою, співпереживанням. Ніякої «виховної» 

нав’язливості, готовність уявити себе на місці свого вихованця, щире вболівання за 

долю хлопчика і вміння подати в потрібний момент руку підтримки, – на цьому, 

власне, й будуються її взаємини з Кульбакою [194, с.470].  Саме вона мала 

найбільший вплив на Порфира. Своєю любов’ю до дітей, вірою в можливість змінити 

цих бешкетників на краще вона достукалася до зраненої душі хлопця та змогла 

сприяти його очищенню. Завдяки їй у поведінці підлітка відбуваються невідворотні 

зміни, він починає бути вимогливішим до себе, припиняє категорично критично 

оцінювати все, що його оточує, його стосунки з людьми стають теплішими.  

Не можна оминути увагою ще одного представника педагогічного колективу, 

який працює з хлопцем, – начальника служби Тритузного. Досить оригінальна 

постать, спочатку автор взагалі представляє його як брутального прибічника 

«авторитарного» виховання, та пізніше відкриває нам його з геть іншого боку, тепер 

він палкий краєзнавець та кмітливий педагог, змінюється навіть манера висловлювати 

думки. Дещо ідеалістична сюжетна колізія, покликана підкреслити рольову функцію 

колективу у перевихованні навіть сформованої дорослої особистості, що навряд чи 

могло б мати місце в реальному житті. 

Саме завдяки таким наставникам, такому підходу до виховання бешкетники, 

правопорушники та «важкі» діти знаходять своє місце, розуміють і беруть на себе 

відповідальність за вчинки, за власні дії. У директора, завуча та Марисі Павлівни 

нестандартний підхід до учнів спецшколи, бо вони вважають, що їхні складні 

вихованці «теж люди, кожен з них індивідуальність і часто дуже колоритна, яскрава» 

і для цих педагогів «ростити людину – це радість». Тому і створили вони такий 

незвичний оригінальний табір. «Заздоровне слово романтиці» - назвав свою рецензію 

на Гончарову «Бригантину» критик Ю.Лукін. З не меншими підставами можна 
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сказати, що повість українського письменника є заздоровним словом гуманності як 

основоположного принципу виховання [194, с.473]. 

2.4. Образ учителя в художніх мініатюрах В. Сухомлинського 

Василь Сухомлинський відомий насамперед своїми високими здобутками в 

якості педагога, як теоретика так і практика. Проте масштаб особистості Василя 

Олександровича не обмежувався лише однією цією сферою – яскраво виявився і його 

літературний хист. Однак варто зауважити, що літературна творчість 

В.Сухомлинського бере витоки насамперед саме з дидактичних цілей, саме 

педагогічній меті підпорядковується художня інтенція автора. У своїх художніх 

творах В.Сухомлинський апелює до власної педагогічної системи, в якій 

домінантними є дитиноцентризм, партнерство всіх учасників освітнього процесу, 

любов до рідної мови, розвиток юної особистості у всій її повноті. Для аналізу в 

контексті даного дослідження було обрано оповідання зі збірок «Хрестоматія з 

етики» та «Квітка Сонця» як такі, що найповніше розкривають унікальну сув’язь 

таланту педагога та прозаїка. 

Перша прозова книга В. Сухомлинського з’явилася в Україні лише через вісім 

років після смерті автора – у 1978 році. Нині видрукувано близько 1500 творів 

письменника-педагога, які стали вагомим внеском в українську літературу для дітей. 

Вони увійшли до збірок різних років видання: «Гаряча квітка», «Чиста криниця», 

«Казки Школи під Голубим Небом», «Всі добрі люди – одна сім’я», «Куди поспішали 

мурашки», «Квітка сонця», «Пшеничний колосок», «Вічна тополя», «Вогнегривий 

коник», та інші. Розглядаючи художньо-літературну спадщину В.Сухомлинського, 

насамперед варто зазначити, що літературний аспект діяльності педагога був тісно 

пов’язаний з вирішенням дидактичних проблем. Теми, які він розглядає у своїх 

творах, виступають засобами для формування допитливої, одухотвореної і 

високоморальної особистості. Їхній зміст націлений на пробудження активних 

міркувань про світ, про те, що морально, а що аморально.  
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Визначаючи жанрову приналежність художніх творів В.Сухомлинського, 

можемо констатувати, що в більшості випадків педагог послуговується жанром 

оповідання та казки. Структурною особливістю оповідань та казок Василя 

Олександровича є їх незначний обсяг, фактично їх можна кваліфікувати як «художні 

мініатюри». Можемо зробити припущення, що така лаконічність викладу пов’язана з 

безпосередньою практичною необхідністю, з наміром підвищення доступності тексту 

саме юним читачем, котрий є головним адресатом і котрому ще не просто сприймати 

значні обсяги текстової інформації. Однак короткий за обсягом текст вміщує в собі 

значне смислове наповнення, котре дитина може легко засвоїти завдяки простоті 

форми.  

Що стосується образу вчителя у художній спадщині Василя Олександровича, 

насамперед варто наголосити, що в переважній більшості випадків фігурує типовий 

образ універсального вчителя, тобто – не конкретного структурного функціонера 

навчально-виховного процесу в профільних державних установах, а пересічної 

людини, котра передає свій досвід зростаючому поколінню, вчить універсальним 

основам взаємодії зі світом. Як правило – це рідні для дитини люди: дідусь, бабуся, 

мама, тато, рідше – сторонні, що зустрічаються на життєвому шляху головних героїв.  

В якості прикладу звернемось до оповідань зі збірки «Квітка сонця» Розглянемо 

оповідання «Бо я людина» та «Кожна людина повинна».  У першому оповіданні 

хлопчик цікавиться в перехожого дідуся, чому він прибрав з дороги камінь, котрий не 

заважав особисто дідусеві, на що старий відповів: «Бо я людина». Таким чином 

демонструється альтруїстична світоглядна позиція, котра виходить за межі 

егоїстичних мотиваційних установок, що постулюють чіткий зв’язок дій і власного 

інтересу. Друге оповідання («Кожна людина повинна») демонструє, як хлопчик питає 

у матері про те, хто керує потягом вночі, на що мама відповідає йому, що це машиніст 

і що робить він це тому, що «повинен вести поїзд», тому що «кожна людина повинна». 

Таким чином підіймається фундаментальна людська потреба в активності, потреба 

бути залученим до вселюдської продуктивної діяльності.   
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Ще одним яскравим прикладом того, як багато Василь Сухомлинський вкладає 

в поняття «людина», є оповідання «Звичайна людина». У ньому розповідається про 

дідуся з онуком, котрі мешкали встепу і одного разу потребували сторонньої 

допомоги – нового відра, щоб витягти води з колодязя (стара мотузка перетерлась і 

впала разом з відром на дно). Перший подорожній, що проїжджав повз, хоч і мав 

відро, однак взагалі нічим не допоміг, другий – теж мав відро, і використав його щоб 

витягти для себе води, а також дав напитися дідусеві й онукові, після чого решту води 

вилив, а відро забрав з собою. Як у першому, так і у другому випадках, у відповідь на 

запитання онука: «Що це за людина?», дідусь відповідав: «Це не людина». І лише у 

випадку з третім подорожнім, котрий «Дістав з воза відро, прив’язав до вірьовки, 

витяг води, напився й поїхав, а відро так і стоїть на цямрині», дідусь у відповідь на 

запитання онука: «Що це за людина?», відповів: «Звичайна людина» [206, с.31]. Отже, 

на думку видатного педагога, щоб називатись «людиною», представнику виду «homo 

sapiens» не достатньо просто народитись і жити на світі, потрібно активно виявляти 

свої соціальні якості, бути опорою для інших, бути тим, хто підтримує життя 

навколо.  

Кожна казка чи оповідання В.Сухомлинського містять у собі питання чи 

завдання, іноді кілька питань, які учитель разом з учнями можуть творчо вирішувати, 

пробуджуючи творчі сили дитини. Частина розповідей мають в основі ситуацію 

морального вибору, демонструють вибір дитини між моральними дилемами: борг і 

безвідповідальність, жаль і черствість, участь і байдужість, духовність і порожнеча 

душі і т.д. 

 У своїх творах В.Сухомлинський втілює в життя ідею про відносну автономію 

конкретної особистості, її право на свободу та вибір на основі власної гідності: «Не 

придушити, не зламати, а підняти й підтримати, не знеособити внутрішні духовні 

сили, а утвердити почуття власної гідності» [208, с.304]. Саме на такому розумінні 

стосунків між вчителем та учнем наполягає В.Сухомлинський. Вчитель та учень 

рівноправні, а не керівник та підлеглий. Вчитель – це організатор освітнього процесу, 

головною метою якого є підтримати прагнення дітей до навчання, залучати учнів до 
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діяльності, намагатися створювати сприятливі умови для розвитку особистості, 

творчого потенціалу. Також вчитель повинен вміти знаходити індивідуальний підхід 

до кожної дитини, знайти так звану «золоту жилку» в кожній дитині, яка б допомагала 

розкривати природні нахили маленької особистості. Учень зі свого боку також не 

пасивний глядач процесу, він активний реципієнт. Саме з цих міркувань у своїх 

творах В. Сухомлинський порушує багато проблем виховного впливу як на дитину-

школяра, так і на самого педагога. Розглянемо для прикладу оповідання «Перший 

день», що насамперед адресоване не учневі, а швидше вчителеві, оскільки подає 

взірець гуманного ставлення педагога до свого учня. Першого вересня першокласник 

Петрик захворів і не зміг піти до школи, що засмучувало дитину: «Чує Петрик: ідуть 

діти, лунають веселі голоси. Защеміло серце». Однак мудрий педагог Марія 

Миколаївна не забула про малого учня і відвідала його особисто, тим самим 

підтримавши психологічно: «Коли це рипнули двері, хтось увійшов до кімнати… 

учителька Марія Миколаївна, вона вчитиме його в першому класі. Усміхнулася 

вчителька, підійшла до Петрикового ліжка, поставила у вазу велику-велику квітку. І 

в Петрика сьогодні перше вересня» [206, с.67].   

Одним з найефективніших засобів виховання дітей дошкільного й молодшого 

шкільного віку В.Сухомлинський вважав казку. Казки В.Сухомлинського називають 

художніми мініатюрами, вони невеликі за обсягом та лаконічні, написані простою 

мовою, твори, адресовані дітям, мають дидактичне навантаження та наповнені 

повчальними прикладами. Яскраві образи та продумані діалоги спонукають дітей до 

роздумів, сприяють мисленню та слугують важливими засобами розумового розвитку 

дитини. 

Казки композиційно побудовані як діалог дійових осіб, спрямований на 

вирішення морально-етичної, естетичної дилеми або ж розв’язання інтелектуальної 

проблеми. При цьому до діалогу залучається і дитина, що читає цю казку, емоційно 

створюється культурна поліфонія, коли до тексту долучаються багато суб’єктів: 

персонажі художніх мініатюр, автор, діти-читачі, педагоги, батьки. Як говорить сам 

В.Сухомлинський: «Я ставив за мету закарбувати в свідомості дітей яскраві картини 
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дійсності, довиватися того, щоб процеси мислення відбувалися на основі живих 

образних уявлень…» [205, с.129].   

Одним із жанрів, до якого пізніше звернувся В.Сухомлинський, були так звані, 

етичні оповідання та новели, які містили в собі виховний стрижень. Сюжет 

складається з декількох епізодів, в яких описано вчинок героя новели, котрий містить 

в собі певний смисл, котрий потрібно розгадати. Таких коротких творів письменник 

написав дуже багато, вони користуються популярністю не лише вітчизняних вчителів 

та педагогів. Оповідання В.Сухомлинського – це настільна книга для дітей та 

педагогів і тому, що вони вчать насамперед дітей, але не лише їх, мудрості і 

людяності, закладають у свідомість дитини традиційні високоморальні якості і 

пріоритети. Так оповідання «Як ріка розгнівалась на Дощика» вчить дітей поважати 

один одного та засуджує таку людську якість, як гординя, що має велике значення у 

вихованні дітей, а оповідання «Чекає своєї години» навчає педагогів бути дуже 

уважними під час виховання діток і вчасно помічати той «чортополох», який оселився 

в душі дитини і може «прорости» в сприятливу годину. Завдання вихователя полягає 

в тому, щоб помітити і «виполоти» його, а для того, щоб він не «проростав» у душах 

дітей, необхідно виховувати такий міцний стрижень самоконтролю поведінки, щоб 

зростало лише добро. 

 В оповіданнях для дітей В.Сухомлинського «Людина принесла життя» та 

«Ліхтарник» закладена глибока філософська думка про людину-творця та людину-

руйнівника. Показовою в цьому плані є збірка «Хрестоматія з етики» – оповідання 

для дітей. Більшість творів «Хрестоматії з етики» - це філософія для дітей. 

Оповідання, легенди, притчі, казки, новели розкривають суть пізнання світу через 

осягнення морального канону. Оповідання для дітей, що увійшли в «Хрестоматію…», 

- це художні мініатюри, в яких розкриваються такі поняття й категорії, як краса 

природи й людини, патріотизм і гуманізм, увага й чуйність, відданість, любов і повага 

до людей, уміння перемагати труднощі, відстоювати свої погляди і переконання» 

[204, с.5].   
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Розглянемо кілька оповідань з «Хрестоматії…». В оповіданні «Камінь» 

розкривається причинно-наслідковий характер наших вчинків, а саме той факт, що 

навіть незначні людські вчинки (камінь, який кинув хлопчик, закривши джерело на 

дні колодязя) можуть отримувати непередбачувано масштабні наслідки («Камінь 

упав на дно криниці й закрив джерело. Вода перестала прибувати. Криниця засохла. 

Засохла трава навколо криниці, і дуб засох, бо підземні струмки потекли кудись в 

інше місце. На дубі перестав мостити гніздо соловейко. Він полетів на інший луг. 

Замовкла соловейкова пісня. Сумно стало в лузі») [203, с.102]. Інше оповідання 

«Людина принесла життя» демонструє нам аналогічний попередньому зв’язок наших 

повсякденних дій і їх наслідків, але вже з позитивного боку. На початку бачимо 

картину мертвого поля над котрим «ніколи не співав жайворонок, облітав його 

стороною крук, і небо над ним було не голубе, а сіре». Однак діяльність людини 

перетворила цей бездушний ландшафт на квітучу землю: «Йшли дні, місяці, йшли 

роки, а Людина з ранку до ночі все носила і носила на Мертве поле чорнозем. Вона 

засипала Мертве поле й посіяла на ньому пшеницю. І сталося диво. Мертве поле 

зазеленіло. Зашуміла, заколосилася пшениця. Засюрчав коник, сіре небо стало 

голубим…» [203, с.104]. 

Наступне промовисте оповідання з «Хрестоматії…» під назвою «Важко бути 

людиною», вкотре нагадує нам про одне з центральних понять у світогляді 

В.Сухомлинського – поняття людяності. Герої оповідання – школярі, що повертались 

з лісу і дорогою навідались до однієї господині, в котрої попросили води. Втамувавши 

спрагу, діти рушили своєю дорогою, але відійшовши з кілометр від дому жінки, одна 

дівчинка згадала, що вони забули подякувати господині за воду, що потрібно 

повернутись і подякувати, оскільки: «…ми люди». В оповіданні «Горбата дівчинка» 

змальовано ситуацію появи нової учениці в класі. Новенька дівчинка має певні 

фізичні вади постави: «Тридцять п’ять пар очей вп’ялися в незнайому дівчинку. Вона 

була горбатенька. Учитель затамував подих і повернувся обличчям до класу. Він 

дивився у вічі пустотливих школярів і мовчки благав: хай не побачить дівчинка у 

ваших очах ні подиву, ні насмішки» [206, ст.94]. Бачимо тут творення образу 
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високодуховного педагога-наставника, котрий прищеплює дітям почуття 

толерантності у ставленні до ближнього. В оповіданні «Шпаргалка» аналізується 

морально-етична модель поведінки учня через простенький сюжет - списування на 

уроці геометрії. Учень Микола підготував шпаргалки, хоч і знав відповіді на 

запитання. Та коли учневі випав певний білет, він зрозумів, що шпаргалка до нього 

знаходиться зверху і її легко витягнути. Однак, коли вчителька помітила це: «В очах 

Галини Яківни Микола побачив подив і образу. Вона відвела вбік очі, обличчя її 

почервоніло. Учителька встала, відійшла до вікна і стала дивитися на кущ бузку». 

Реакція учня на таку поведінку вчительки була наступною: «Хлопчик так і завмер – 

із двома пальцями правої руки під рукавом лівої. Хвиля розгубленості залила його 

серце. Микола готовий був провалитися крізь землю». [203, с.183]. Таким чином 

автор демонструє морально-етичні взірці для наслідування учнями.  

«У „Хрестоматії з етики" В.Сухомлинський вперше в історії радянської 

педагогіки звернувся до таких етичних категорій і понять, як народження і смерть 

людини, сенс життя, зло, горе, біда, страждання, відчай, любов, совість, терпимість у 

загальнолюдському розумінні цих феноменів» [204, с.4]. Оповідання «Молодий сад» 

оповідає нам про швидкоплинність життя з одного боку, та вічність 

загальнолюдських цінностей, що передаються зокрема від вчителя учням. Вчитель, 

ще будучи молодим, посадив зі своїми учнями сад на пустирі навколо школи. Минали 

літа, і вчитель постарів, як і сад, посаджений ним з учнями. Однак перед тим, як 

залишити школу, вчитель разом з учнями викорчував старий сад і посадив новий, 

завершивши словами: «Нехай сад на цьому місці цвіте вічно» [203, ст.180]. Сад 

можемо розглядати як образ досвіду, тих знань, що передаються з покоління у 

покоління і підтримуються у процвітаючому, життєдайному стані. 

Одним із механізмів формування культури бажань та культури почуттів 

підростаючої особистості В. Сухомлинський вважав художні мініатюри, які були 

впроваджені у зміст шкільної освіти як художньо-дидактичний матеріал. Побудовані 

вони у формі діалогу культур, що перебувають у різних площинах: етнокультура, 

екокультура, шкільна культура, сімейна та інші. В.Сухомлинський залишив дітям і 
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дорослим надзвичайно цінний скарб – свою літературно-педагогічну творчість, 

дидактичний засіб, який дозволяє вихователю замислитися самому, пропустити через 

себе філософську ідею, а потім впливати на дітей не тільки опосередковано, а й прямо, 

засобами художнього слова. Твори Василя Олександровича спонукають до розуміння 

почуттів дітей і педагогів, до аналізу та осмислення вчинків героїв, до формулювання 

певних висновків. 

Розглядаючи аксіологічний розріз оповідань В.Сухомлинського, не можна 

оминути увагою виразний акцент на фундаментальному понятті «людяності» 

-   абсолютної категорії, котра апріорі властива кожному, кого автор удостоїв честі 

називатись людиною. Це поняття нероздільно пов’язане з усвідомленням себе 

частиною чогось масштабнішого, ніж ізольована одиниця, з розумінням глибокого 

взаємозв’язку усіх людей в загальнолюдському надіндивідуальному бутті. Та попри 

це у своїх творах вчений не обійшов увагою й жодного питання, яким жила школа. 

Він любив писати про людей, свою школу і вчителів. Про себе писав зовсім мало. 

Значну кількість оповідань і казок В.Сухомлинський присвячує темі філософії, 

фундаментальним категоріям людського буття. 

 

2.5. Типологічні особливості образу школи у творах Всеволода  Нестайка 

 

Всеволод Зіновійович Нестайко чи не єдиний із українських  прозаїків, хто 

писав лише для дітей, упродовж більш ніж півстоліття залишався не лише найчастіше 

друкованим і тиражованим автором, а й найбільш читаним і реально затребуваним. 

Не випадково відомий дитячий письменник Анатолій Костецький назвав його 

«монополістом, творцем і владарем казкових країн у нашій літературі, яка твориться 

для дітей» [34, с.65]. 

Оскільки в літературний процес Всеволод Нестайко ввійшов саме в якості 

творця літератури для дітей, у його творах не могла не висвітлюватися тема школи, 

оскільки саме школа є тим локусом, в якому відбувається становлення особистості, 

формування майбутнього індивіда.  Метою своєї літературної діяльності Всеволод 

Нестайко вважав виховання молодого покоління, виховання й зміцнення його 
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морально-етичних якостей: «І головною метою, головним завданням дитячої 

літератури є, по-моєму, пробудження, виховання совісті» [139, с.121].  

 Окрім цього, свій інтерес до шкільної теми сам Всеволод Зіновійович пов’язує 

зокрема з відсутністю власного повноцінного шкільного життя – війна застала 

хлопця, коли він навчався у четвертому класі: «У п’ятому класі так і не вчився, а після 

визволення пішов у шостий до школи на Підвальній вулиці, сьомий, восьмий «пробіг» 

у школі на вулиці Гоголівській, самотужки пройшов курс дев’ятого і перескочив у 

десятий вечірньої школи робітничої молоді на Солом’янці. Може, саме тому, що таке 

ненормальне було моє шкільне життя, і захотілося мені пізніше повернутися до 

школи і пожити у ній бодай у своїй уяві» [142, с.9]. 

Герої творів В.Нестайка (навіть за рад. принципом соцреалістичних стандартів), 

ніколи не поділялися на «позитивних» чи «негативних» персонажів, письменник 

намагався уникати штучно сконструйованих образів та характерів, позбавлених 

реальних рис, притаманних живим людям. Образи його героїв концептуально 

вирішені автором у реалістичному ключі, а відтак кожен з них наділений цілим 

спектром традиційних характерологічних рис, властивих звичайній дитині. Ці герої 

зазвичай знаходяться в процесі активного діяння, і саме тому постають перед цілим 

рядом проблем, які змушені вирішувати, досягають мети і помиляються, і саме в 

цьому процесі живого дитячого життя письменник відшукує підґрунтя для 

художнього осмислення не лише морально-етичних, дидактичних, але й комічних 

ситуацій. Долаючи шлях крізь помилки та прорахунки, герої проходять власний 

процес становлення, дорослішають, набираються досвіду, формують характери.  

Дехто закидає письменнику надто оптимістичне зображення світу 

підростаючого покоління, говорячи, що приховування темних граней життя не дає 

змоги скласти об’єктивну картину дійсності. Сам Всеволод Нестайко наголошував: 

«Я вважаю, що дитячий письменник повинен берегти дитячу психіку від негативу. 

Тому я не пишу про малолітніх наркоманів, злочинців — я пишу про нормальних 

дітей і для звичайних дітей. Звісно, життя неможливе без втрат, без горя, без 

страждань — вони не оминають і дітей. І література для дітей повинна показувати 

життя таким, яким воно є. І все ж таки, я вважаю, що саме дитинство запрограмоване 
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на радість і сміх, на щастя. Тому така важлива, на мій погляд, атмосфера оптимізму, 

доброзичливості, віри в перемогу добра над злом, справжній гумор в творах для 

дітей» [139, с.63]. 

Кожна з книг Всеволода Нестайка – новий світ, нова захоплююча подорож, до 

котрої письменник запрошує свого читача, завжди пропонуючи йому в якості 

концептуальних морально-етичних категорій одвічні цінності – добро, дружбу, 

взаємоповагу і взаємодопомогу.  В художньому просторі В.Нестайка відсутні 

фентезійні образи орків, гномів, ельфів, натомість його герої завжди були 

традиційними для нашої культури, а в останні роки свого життя письменник їх 

суттєво осучаснив (зняв значний масив радянської атрибутики, оснастив героїв 

комп’ютерами, автомобілями). Подібне «осучаснення» робить героїв ближчими і 

зрозумілішими для сучасного молодого читача, дозволяє йому ототожнювати себе з 

ними. 

Характерною особливістю індивідуального стилю Всеволода Нестайка є 

органічне поєднання тонкого ліризму і особливого комізму. За словами самого 

письменника, схильність до створення гумористичних історій він мав з дитинства. 

Так, розповідаючи про моменти самотності, коли малим лишався вдома сам, 

письменник зауважує, що вже тоді гумор був його супутником: «З одного боку мій 

страх населяв самотність жахливими потворами і чудовиськами, а з другого боку – 

весела моя вдача, успадкована від предків, населяла її дотепними усміхненими 

героями (у нас в родині і по татовій і по маминій лінії всі були жартунами. Отак, 

вигадуючи й одразу забуваючи свої перші казкові пригоди, змагався я тоді з гіркою 

дитячою самотністю» [139, с.36]. 

Специфіка гумору В.Нестайка в тому, що він нерозривно пов’язаний зі світом 

дитинства, ґрунтується на знайомих дітям ситуаціях. Варто також наголосити 

на реалістичній складовій у творенні комічних ситуацій безпосередньо в наративних 

структурах творів. Зустрічаємо тут вкраплення житлово-комунальних реалій – 

автентичних назв служб і використання реальних побутових ситуацій для творення 

комічної ситуації: «– А я ...— скромно опустив очі Кукуєвицький. — А я... лишився 

колись сам у квартирі. І раптом подзвонив злодій. Розбійник. І каже: «Одчиняй! 
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Київгаз!» А я весь заціпенів і кажу: «Не одчиню! Всі розбійники завжди кажуть 

«Київгаз», а тоді заходять, убивають і грабують. Тікайте, бо зараз як візьму татову 

мисливську рушницю і як стрельну через дірку для ключа!» А він каже: «Дурний!» А 

я кажу: «Од такого чую!» Він злякався і пішов» [144, с.24]. 

У той же час, гумор В.Нестайка не обмежується виключно побутовими 

ситуаціями. Прагнучи розширити культурні горизонти своїх юних читачів, у процесі 

творення комічних ситуацій В.Нестайко не уникає й класичних гумористичних 

мотивів, зокрема звертається до творчості корифеїв української комедійної традиції: 

«– То у який же бік нам іти? — спитала Макароніна. 

Валера Галушкинський хихикнув: 

– «Балка так і балка — так. Один копил показує на восток, другий копил показує 

на запад. А посередині — кам'яна хвігура чоловіка...» 

І, піднявши ногу, застиг у комічній позі. Нещодавно по телевізору передавали 

фільм-спектакль «Сто тисяч», і Валера вже кілька днів, де треба й не треба, 

повторював репліки копача Бонавентури. Зараз вийшло до речі, і всі засміялися. 

Навіть Галочка й Свєточка. Хоча настрій у них був не дуже веселий» [144, с.45].  

Шкільна тематика у творчості В.Нестайка особливо цікава й цінна своєю 

етнографічною складовою – вона відбиває побутовий вимір життя української школи 

другої половини ХХ століття. У детальних подробицях зображується буття 

українських школярів: «Усі двері однаковісінькі, лише на одних табличка з написом 

«І клас», на інших — «X клас». І за одними дверима клаповухі першокласники, від 

старанності висолопивши язики, глибокодумно виводять у зошитах кружечки й 

палички. А за іншими — вусаті десятикласники грають у «морський бій» з 

підмальованими десятикласницями (поки хлоп'якуватий практикант-учитель з 

наївними очима списує всю дошку хитромудрими формулами)» [144, с.3].   

Окреме місце серед «шкільних» повістей у творчості Всеволода Нестайка 

посідають написані ще в 1976-1985 роках дві повісті в оповіданнях – «Одиниця з 

«обманом» та «П’ятірка з хвостиком». Героями цих повістей є школярі. Сюжети обох 

повістей насичені веселими або драматичними пригодами, проте основну увагу автор 

скеровує на психологію дітей, на аналіз проблем, які їм доводиться вирішувати, 



158 
 

на складні засади буття дитячого колективу, в якому гарантовано відбувається 

зіткнення різних характерів.  

Насамперед письменника хвилювала ситуація, до аналізу якої він звертався і в 

інших своїх творах: співвіднесеність колективного і особистого та вплив цього 

співвідношення на індивідуальний розвиток кожної дитини. У цих, як і в більшості 

інших творів, багато гумору. Обидві повісті отримали схвальні відгуки у читачів і 

критики. За повістю «Одиниця з «обманом» у 1984 р. був знятий режисером А. 

Проченком на студії О. Довженка фільм. У тому ж році на XVII Всесоюзному 

кінофестивалі в Києві він одержав другий приз в номінації «Фільми для дітей та 

юнацтва», а в 1985 р. — спеціальний приз на Міжнародному кінофестивалі в Габрово 

(Болгарія). А «П’ятірка з хвостиком» одержала другу премію у 1985 р. на Першому 

Всесоюзному конкурсі на кращу книжку для дітей. 

В. Неділько наголошує, що в дилогії йдеться не стільки про кілька десятків 

київських школярів, як про те, що: «всі люди — різні, що немає нецікавих людей. Що 

треба любити одне одного, любити людей і ставитися до них по-дружньому, … що 

треба бути гуманістом. Вчить повість і взаємодопомоги, навчає переборювати 

труднощі, любити природу й ставитися до неї, як до близької істоти…» [137, с.89].  

Боронячи твір від закидів скептиків, для котрих ці живі оповіді – «наскрізь 

моралізаторські та сповнені прописних істин», критик наголошує на новаторстві та 

художній довершеності дидактичної складової дилогії. На його переконання це — 

«довершений художній твір, цікавий, розумний, веселий, наскрізь пройнятий 

Нестайковим гумором. Твір, в якому оте «моралізаторство» й «дидактизм» … 

становлять органічну цілісність з усією образною системою твору, сприймаються 

читачами так природно й непомітно, як кисень при диханні». Саме В. Неділько 

першим вказує, що, розповідаючи про кожного з учнів, нікого не виділяючи, 

письменник досягає ефекту зримої уваги до ближнього, коли стає зрозумілим, що 

кожний з них — «…цікава, неповторна особистість. Що куценьке життя кожного – 

повчальне, багате…». Відтак, дилогія «…учить пильно вдивлятися в себе, у свою 

поведінку, в ставлення до друзів. Вдивлятися і вдумуватися, оцінювати вимогливо й 

безсторонньо. І намагатись ставати кращими» [137, с.89].  
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У першій повісті дилогії «Одиниця з «обманом» (1976 р.), прагнучи створити 

образи реальної школи, учнів і вчителів, письменник взяв за основу навчальний 

процес і колектив своєї рідної школи № 141 в Києві, де працювала його улюблена 

перша вчителька – Ліна Митрофанівна, саме так звати вчительку зображеного в 

повісті 4-Б класу. Героями «Одиниці…» є учні 4-Б класу та їх вчителька. Образи учнів 

розкриваються автором через низку окремих оповідань – історій з життя, що 

демонструють психологічний аспект учнівських взаємин, а також, значно меншою 

мірою – розкривають психологію взаємодії вчителя з учнями, характерні 

психологічні домінанти відповідного героя.  

Розповідь починається з опису приміщення школи, де в той самий момент учні 

4-Б класу пишуть контрольну роботу. Одразу варто відзначити, що у фіналі повісті 

через цю контрольну (а саме твір на тему – «Ким я хочу бути»), автор додатково 

зосередить увагу на питанні вибору школярами власного професійного і творчого 

шляху, цим самим демонструючи реальним дітям позитивні приклади: «Туся Мороз 

писала, що мріє стати директором зоопарку. Вона уявляла собі ту величезну кількість 

звірів і птахів, яких вона щодня доглядатиме й любитиме, і серце її сповнювалося 

невимовною радістю.»  

«Котька Швачко (Кіт) намірявся зробитися винахідником. У нього вже й зараз 

було кілька геніальних ідей. І одна серед них — винахід кишенькового, на 

транзисторах апарата «Гіпноз благородства», який за допомогою потужних 

радіохвиль спонукав би людей до благородних вчинків і почуттів.»  

«Галочка Білан і Свєточка Черненко писали, що мріють вивчитися на лікарів. 

Тільки Галочка хотіла стати педіатром, тобто лікувати дітей, а Свєточка — хірургом, 

тобто вирізати гланди й аденоїди...» [145, с.80].  

Як уже було зазначено вище – головна роль в «Одиниці...» відведена життю й 

внутрішнім переживанням учнів, однак частково розкривається й психологія 

стосунків «вчитель-учень»:  

«– Мій четвертий «Б» — неможливий! — часто каже Ліна Митрофанівна. 

– Мій четвертий «Б» — найкращий! — так само часто каже Ліна Митрофанівна. 

– Мій четвертий «Б» доведе мене до інфаркту! — каже Ліна Митрофанівна. 
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– Мій четвертий «Б» тільки й тримає мене на світі! — каже та ж сама Ліна 

Митрофанівна. 

То коли ж вона каже правду?»  [145, с.3].  

Створені В.Нестайком образи школярів динамічні – у процесі різнопланових 

ситуацій, вони зазнають внутрішніх психологічних трансформацій, еволюціонують 

упродовж розвитку сюжету, зростають особистісно на очах у читача, відкриваючи в 

собі раніше невідомі їм самим риси.  

Непомітний, невпевнений, тихий – такими епітетами на початку повісті 

характеризується один із центральних образів – образ школяра Шурика Бабенка. Риси 

характеру цього хлопчика в чомусь повторюють риси самого письменника 

(В.Нестайко в дитинстві був сором’язливим і нерішучим). У процесі розгортання 

сюжетних колізій відбуваються події, в результаті котрих характер Шурика зазнає 

змін, хлопець набирається впевненості в собі, міцніє його характер. На особливу 

увагу заслуговує глибоко психологічна реалістична колізія, пов’язана із першим 

досвідом Шурика в якості футбольного гравця, коли Ігор Дмитруха узяв його в 

команду: не тямлячи себе від жаху й хвилювання хлопець не зміг впоратись із 

завданням і пережив драматичний для нього момент сорому: «Шурик стояв, і серце 

його тріпотіло, наче м'яч у сітці воріт. Він не міг розібратися, де «наші», де «не наші». 

Все зливалося в нього перед очима, мигтіло, мелькало й смикалося... І раптом він 

побачив, що прямо на нього... котиться м'яч…Шурик заціпенів. Це було так страшно, 

наче то котився не м'яч, а котилася бомба. Шурик не міг ворухнутися. М'яч 

підкотився, стукнувся об Шурикову праву ногу й спинився. Шурик заціпенів. Це було 

так страшно, наче то котився не м'яч, а котилася бомба. Шурик не міг ворухнутися...» 

[145, с.21]. Так само сповнена психологізму інша сцена, де той же герой – Шурик, 

стає «своїм» для гурту хлопців під час спроби залізти на балкон за м’ячем: «І раптом 

у Шурика всередині щось клацнуло – наче зламалася пломба якогось запобіжника. 

Обабіч Шурикового балкона були прилаштовані дерев'яні штахети, по яких вився 

дикий виноград. Шурик зліз на бильця і почав дертися по тих штахетах угору до 

Бумбарасового балкона. Хлопці одразу помітили. Знизу почулися вигуки: «Диви!», 

«Ух ти!», «Лізе!». А Шурик ліз і нічого не відчував, крім нервового лоскоту в горлі. 
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А в голові дзвеніла одна розпачливо-радісна думка: «Я герой! Я герой! І всі це бачать! 

Ой, я герой!» [145, с.24]. 

Розглянемо образ іншої героїні «Одиниці з «обманом» –  школярки Ніни 

Макаренко (або ж, як кличуть її однокласники – Макароніни). Даний образ є 

принципово новим для української дитячої літератури радянського періоду – 

Всеволод Нестайко одним із перших зображує дівчинку-підлітка з яскравими 

елементами фемінізму у світогляді: «Макароніна вважає, що дівчинкою вона 

народилася випадково, її зовсім не цікавило те, що звичайно цікавить дівчат. Її 

цікавило тільки те, що цікавить хлопців. Вона грала у футбол, у хокей, стріляла з 

рогатки, малювала під час уроків на останній сторінці зошита військові кораблі, 

танки, літаки. І кепкувала з дівчат. Одягалася вона теж, тільки як хлопець, і вдома 

ходила завжди у джинсах чи у шортах» [145, с.25]. Бунтівний характер Ніни не 

дозволяє дівчині миритись і поділяти гендерні стереотипи, що панують у соціумі 

загалом і у школі зокрема, і котрі вона вважає несправедливими. Напевно, це була 

загалом одна з перших спроб в українській літературі для дітей хоч поверхово 

торкнутися гендерного аспекту, який ніколи не був у пошані в контексті 

соцреалістичного літературного шаблону. 

 Однак, характер Ніни також не є статичним: у процесі сюжетних перипетій 

повісті протест юної героїні проти жіночності зрештою трансформується у глибше 

усвідомлення особливостей кожної зі статей, їхньої рівноцінності. На початку 

розповіді Ніна взагалі не товаришує з дівчатами, вважаючи їх за слабку, не варту 

поваги стать. Переломним моментом у світогляді Макароніни, а саме в її ставленні до 

жіноцтва, стала історія з поїздкою до Пущі-Водиці. Школярі вирішили залізти на 

пожежну каланчу, Макароніна полізла першою, впала з неї і пошкодила ногу. У цій 

стресовій ситуації хлопці заціпеніли і не змогли прийти їй на допомогу, тож натомість 

дівчатка (Свєточка Черненко і Галочка Білан) надали необхідну медичну допомогу. 

Після цього випадку героїня усвідомила, що бути дівчиною геть не соромно.  

Поруч з образом Ніни Макаренко зустрічаємо й повну її протилежність – 

школярок-подруг Світлану та Галочку, які репрезентують традиційні патріархальні, 

багато в чому нав’язані суспільством моделі жіночої поведінки: «Завжди у 
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чепурненьких платтячках, з великими бантами, вони під час перерви, взявшись за 

ручки, повагом походжали у коридорі школи, мов у фойє театру. Всі їхні зошити й 

підручники були обгорнуті білим папером, а ті обгортки — геть у квіточках і 

перебивних картинках» [145, с.15]. Варто зазначити, що у словах В.Нестайка «мов у 

фойє театру» звучить ніби свого роду негативна оцінка надмірної показовості, 

неприродності такої поведінки юних дівчат, котрі надто поспішають вжитись у свої 

ролі. 

Ще один образ школярки, дівчинки з так званої «номенклатурної» сім’ї –  образ 

Лялі Іванової. Ляля Іванова — онука відомого вченого, члена-кореспондента Академії 

наук професора Іванова: «Першого разу в перший клас вона під'їхала до школи на 

чорній «Волзі» і з таким букетом квітів, що через той букет не видно було самої Лялі. 

Кілька днів Ляля так і їздила в школу машиною. Але потім учителька Ліна 

Митрофанівна сказала щось Лялиній бабусі, красивій, схожій більше на кіноактрису, 

а не на бабусю, блондинці, і Ляля стала ходити до школи пішки, як усі. До речі, свою 

бабусю Ляля називала просто Муся. А дідуся-професора, теж на вигляд молодого й 

спортивного, називала просто Гриша. Вони її страшенно любили і в усьому їй 

потурали. Ляля, власне, й виховувалась у дідуся й бабусі. Батьки її були геологи, весь 

час роз'їжджали десь по Сибіру та Середній Азії, і Ляля їх майже не бачила» [145, 

с.10]. Як уже зазначалось, Всеволод Нестайко порушує не надто актуалізовану на той 

час проблему гендерних ролей в соціумі. Особливу увагу письменник загострює на 

професійному концепті проблеми. Він хоч і з гумором, проте не без жалю і співчуття 

демонструє, як дівчатка з активною життєвою позицією (наприклад Ніна Макаренко), 

усвідомлюють, що чоловічі соціальні ролі зазвичай більш значущі та відкривають 

ширші можливості. 

В «Одиниці з «обманом» постає тема, перші начерки котрої можна спостерігати 

ще в ранній творчості В.Нестайка – тема зародження дружби й взаємин між 

школярами протилежної статі. Розкривається ця тема крізь призму взаємин хлопця на 

ім’я Костя Швачко і дівчинки Зойки Логвиненко, котрі разом зростали й були 

найкращими друзями, але, під впливом шкільних приятелів Костя різко і жорстко 

припиняє своє спілкування з Зоєю. Проте, коли настає час справжніх випробувань, 
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новий «товариш» не підтримав його, виявив повну байдужість, у той час як Зоя без 

вагань вирішила взяти на себе провину Кості. Після цього випадку хлопець відновлює 

свої стосунки із Зоєю. Після певного психологічного катарсису, який пережив 

хлопець, він повертається до витоків дружби, розуміючи, що ніхто загалом не має 

права втручатися в його особисте життя.  

Не менш цікавим твором у сенсі розуміння реалій буття тогочасної української 

школи та її учнів є оповідання «Дивовижні пригоди в Лісовій школі». За прообраз 

своєї Лісової школи Всеволод Нестайко взяв сучасну йому школу – створив 

реалістичні образи школярів і вчителів.  

Що стосується характеристики образів учителів в оповіданні «Дивовижні 

пригоди в лісовій школі», то вони є логічним продовженням тих характерних 

вчительських типажів, котрі є традиційними для повістей на шкільну тематику та 

ранніх оповідань В.Нестайка. Проводячи паралелі з героями повісті «Одиниця з 

«обманом», варто відзначити подібність образу вчительки математики Пантери 

Ягуарівни та класного керівника 4-Б з «Одиниці…» -  Ліни Митрофанівни. Численні 

образи школярів, у свою чергу, так само генетично споріднені з більш ранніми 

героями шкільного всесвіту В.Нестайка. Так, два герої «лісової школи» - їжак 

Колючко Колька й зайчик Вухань Кося репрезентують характерний для шкільної 

прози В.Нестайка типаж невпевнених у собі, несамостійних, у всьому залежних від 

батьків дітей: «Гарні були хлопці, але боягузи страшенні. Всього на світі боялися. 

Боялися темряви і боялися сонця. Боялися блискавки і боялися грому. Боялися вітру 

і боялися дощу. Навіть тіні власної боялися» [143, с.7].  

Через образи героїв повісті «Дивовижні пригоди в Лісовій школі», Всеволод 

Нестайко демонструє свого роду соціальний зріз тогочасного суспільства, ось 

декілька прикладів професій і соціальних ролей, котрі мають герої повісті: 

співробітник НДІ, заввідділом критики газети, злодій-рецидивіст. В.Нестайко 

зображує шкільне життя у його внутрішньому – буденному наповненні, ніби 

зсередини різнобічно досліджує освітній процес, намагаючись подивитись на нього 

як очима вчителів, так і очима школярів. «Кося не встиг нічого відповісти, бо в цей 

час Пантера Ягуарівна повернулася до них і сказала: - Вухань і Вовченко! Ви чого 
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розмовляєте на уроці? На уроках розмовляти не можна. Ану піднімися, Вухань, і 

розкажи всьому класу, про що це ви говорили. Нам усім цікаво послухати» [143, с.4].   

У «Дивовижних пригодах в Лісовій школі» знаходимо моделювання 

конфліктних ситуацій, на прикладі котрих розкриваються психологічні аспекти 

взаємодії реальних школярів у вимірі їх буденної комунікації: «Тільки-но Раїска 

Мняу сіла біля Вовчика, як він і її вкусив за вухо. Але рисеня саме було з хижацького 

роду. Недовго думаючи, воно так дряпонуло кігтями Вовчика по носі, що той аж 

завищав. І всю велику перерву зализував ніс. Більше він Раїску не чіпав. А увесь свій 

гнів переніс На Косю, наче то зайчик його подряпав.  Відтоді Вовчик не давав Косі 

проходу. Він підстерігав його всюди, де тільки міг, - на перервах, перед уроками, 

після уроків, ганявся за ним, кусав його за вуха, за хвостик, і тільки швидкі ноги 

рятували зайчика» [143, с.23]. 

В оповіданні «Дивовижні пригоди в лісовій школі» В.Нестайко відтворює 

психологічну картину важливого для дітей перехідного періоду - першого знайомства 

зі шкільним життям, акцентує увагу на внутрішніх переживаннях його юних героїв: 

«Що й казати, завжди якось лячно починати у житті щось нове. А якщо ти взагалі 

боягуз, то й поготів. Жив ти біля маминої спідниці, за все відповідала мама, оберігала 

тебе від усіх небезпек, тривог і неприємностей, а ти тільки їв, спав і розважався. І от 

раптом мама лишилася десь за парканом, а ти сам – один вперше йде у ще не знаний, 

сповнений несподіванок світ. Ноги в тебе підгинаються і тремтять. У роті сохне, у 

грудях пече, а в животі тенькає і холоне» [143, с.4].   

Поруч з образами Косі і Кольки, зустрічаємо також й інших героїв, образи 

котрих є збірними. У «лісовій школі» навчаються й, так би мовити, маргінальні діти 

з неблагонадійних сімей - правопорушники Вовченко Вовчик та Лисовенко Рудик. 

Ще один збірний образ – Ведмеденко Михайлик - син вчительки. У цьому героєві 

втілено риси педантичного, зразкового учня-відмінника. Так само зустрічаємо образи 

дівчаток з лідерським характером, готових завжди відстояти свої інтереси. 

Нейтральним, пересічним характером позначено борсука Борю, він не наділений 

жодними індивідуалізованими рисами.  
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В.Нестайкова «лісова школа» виступає простором становлення, визрівання 

особистості, формування характеру. Проте від самого початку кожен зі шкільних 

героїв письменника наділений фундаментально важливими людськими якостями – 

совістю, приязню, людяним ставленням до ближнього. В. Костюченко акцентує: «В 

цій країні, що її можна назвати Матінка-Природа, діє той же Нестайківський принцип 

– доброта у ставленні один до одного, сміх, що лікує від усього… Педагогіка лісової 

школи побудована на доброті, оптимізмі» [107, с.123]. 

Казкова трилогія Всеволода Нестайка складається з трьох казок-повістей: «В 

Країні Сонячних Зайчиків» (1959 р.), «Чарівне дзеркальце, або Незнайомка з Країни 

Сонячних Зайчиків» (1988 р.), «В Країні Місячних Зайчиків» (1994 р.). Хоча від 

початку автор і не планував писати продовження повісті, проте: «Якось, під час 

виступу в одній з шкіл, до письменника, як він сам розповідав, підійшла вчителька 

молодших класів і розказала, як вона читає дітям про сонячних зайчиків і що разом 

вони придумали гру: малюють ілюстрації до цієї казки, а переможцям конкурсу 

вручають посвідчення почесних громадян Країни Сонячних Зайчиків» [34, с.70]. 

У творах трилогії автор згенерував унікальний фантастичний світ, в якому 

діючими героями є «друзі всього доброго» – Сонячні Зайчики, котрим у свою чергу 

протистоїть герой-антагоніст – пан Морок, який прагне використати хлопчика 

Веснянку для реалізації своїх злочинних намірів, а точніше – для знищення країни 

Сонячних Зайчиків. Трилогія В.Нестайка про Країну Сонячних Зайчиків хоча і є 

казковою за жанром, проте цілком в реалістичній манері репрезентує різнобічні реалії 

життя та побуту молодших школярів України періоду 1960-1980-х років ХХ століття. 

Сюди належать засоби комунікації, побутові електроприлади, транспорт. 

Скажімо, героїня з казкової повісті «Незнайомка з Країни Сонячних Зайчиків» їздить 

на чарівному тролейбусі – «Для маскування, щоб в очі не кидатися. Все таки сучасний 

вид транспорту…». Ще один герой повісті Валера (після перетворення на Кощія 

Безсмертного) танцює брейк-данс – танок, що був дуже популярний серед молоді в 

Україні наприкінці 80-х років минулого століття. 

Реалістичне відтворення соціально-побутової складової є своєрідним способом 

занурення читача у твір. Ось один із епізодів, в якому реалістично передається 
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атмосфера шкільного побуту: «І з вікон класу було видно ліс. Іноді на підвіконня, 

коли в класі панувала тиша (писали контрольну абощо), сідала сойка або інша лісова 

пташка. А білочки стрибали на спортмайданчику і спритно дряпалися вгору по 

шведській стінці, по жердині й канату, порушуючи дисципліну в класах» [141, с.19].  

 Деталізоване зображення різнобічних реалій шкільних учнівських буднів 

також наближує повість до читача-школяра: «Урок, з якого виставила Васю й Валеру 

Катерина Степанівна, був останній. І можна було одразу гайнути в ліс. Але в класі 

лишилися портфелі. Кидати їх напризволяще навіть відчайдушний Валера не 

одважився. Довелося чекати дзвінка. Вислухавши ще раз сувору нотацію Катерини 

Степанівни і нагадування, щоб узавтра прийшов до школи Валерин дідусь, хлопці 

взяли свої ранці-портфелі й пішли начебто додому. Але насправді, злодійкувато 

озирнувшися, вони звернули до лісу» [141, с.25].   

    Образ школи займає одну з провідних позицій у творчості Всеволода 

Нестайка. Художні принципи реалізації даного образу мають два чітко виражені 

аспекти, а саме – реалістичний та психологічний. Реалістичний ґрунтується на 

натуралістичному відтворенні соціально-побутових реалій, сюди належать описи 

шкільних інтер’єрів, максимально наближені до дійсності пейзажі й описи місць 

мешкання учнів: «Вася й Валера жили у великому місті, на краю нового мікрорайону, 

який називався Лісовим масивом. І називався недарма. Бо вулиця, де жили Вася й 

Валера, впиралася прямо в ліс. Остання зупинка тролейбусного маршруту, який тут 

закінчувався, була під величезними трьохсотрічними дубами. Вона так і називалася – 

«Дуби»» [141, с.18]. 

Психологічний аспект полягає в розкритті психології дитини-школяра, що 

перебуває в процесі активного становлення – стоїть на шляху невідомих випробувань, 

котрі відкривають перед юною людиною, що зростає, нові духовні й інтелектуальні 

виміри; у змалюванні взаємин «вчитель-дитина», які зазвичай у більшості випадків 

ґрунтувалися на жорсткій радянській ідеологемі «вчитель завжди правий». 
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2.6. Морально-етичний канон радянської школи та його смислове 

руйнування у творчих практиках Ніни Бічуї 

 

Ніна Бічуя належить до тих митців, яких можна назвати «некон’юнктурними». 

Навіть у часи панування ідеологічної соцреалістичної естетики, жорсткого контролю 

не лише над змістом написаного, але й над тим, якою мовою це написано, на відміну 

від багатьох інших вона послідовно ігнорувала ці офіційні вимоги, керуючись лише 

особистими вподобаннями: «У тогочасній літературі, сенсибілізованій партійними 

догмами і статичною оповідною тактикою, з’явився напрочуд новаторський тип 

художнього письма Н.Бічуї, якому притаманний глибокий психологізм, 

інтелектуальна напруга, елегантність та естетичність. Творчість письменниці 

належить до перехідної епохи, що репрезентує національні традиції й новаторські 

європейські художні тенденції, поєднання різних стилів. Ніну Бічую свого часу 

ознаменували як талановиту дитячу письменницю, «королеву української прози» 

(В.Шевчук), «одну з найцікавіших постатей у сучасній українській прозі» (І. Дзюба), 

предтечу урбаністичної прози» (В.Єшкілєв)» [177, с.410].  

Свій підхід до зображуваних подій, письменниця сформулювала ще на старті 

свого творчого шляху в епіграфі до оповідання «Дрогобицький звіздар»: «Оповідайте, 

дбаючи про істину, та хай кожен говорить тільки те, що бачив» [9, с.192]. Це був 

період, коли майже вся українська проза вкотре занурилася у сільську тематику, 

описуючи те село, котре вже ніби передчувало своє драматичне переродження, але не 

здавалося, про його мешканців, здебільшого людей старшого покоління (більшість із 

цих творів народжувалася фактично з автобіографічних мотивів, часто ностальгійних 

спогадів «босоногого» передвоєнного і воєнного дитинства). Натомість Ніна Бічуя 

писала про місто, про його мешканців –  як дітей (міських школярів), так і дорослих 

(зокрема митців, інтелігенцію загалом). «Унікальність письменництва Н. Бічуї 

виявляється в тому, що у період повернення українознавства до рустикальності, 

соціалістичних засад, коли село було взірцем етики, письменниця стояла біля витоків 

української урбаністичної прози. За спостереженнями літературознавців, «вона 
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писала виключно медитативну, історично стилізовану і міську прозу, чим 

виокремлювалася на тлі соцреалістичної української літератури» [177, с.141]. 

    Ніна Бічуя поєднує у своїх творах тонкий ліризм із психологізмом і 

філософськими мотивами. Для її творів характерним є протиставлення тематичних та 

образних протилежностей: «Її новелістичне слово дихає, й прискорено б’ється, його 

можна відчути на доторк, воно звучить і має барву і запах» [32, с.137]. Новаторство 

творчості письменниці саме в розрізі літератури для дітей підкреслює Ю.Ярмиш: «Чи 

не вперше в українській літературі для дітей зазвучали теми, котрі були раніше 

виключно монополією літератури для дорослих» [241, с.169].  

Першим надрукованим твором Ніни Бічуї було оповідання «Ящики», яке 

з’явилося у столичній «Літературній Україні» в 1963 році. Персонажами там 

виступають діти, хоча твір написано для дорослих. Прочитавши його, В’ячеслав 

Малець, редактор київської «Веселки», звернувся до авторки з проханням надіслати 

до видавництва інші свої твори для дітей, не підозрюючи, що те оповідання було поки 

що єдиним у її доробку. «Довелося сісти й написати», - ось так оригінально 

розпочався письменницький шлях Ніни Бічуї. У майбутньому «Веселка» підготує 

кілька її книжок для дітей і підлітків, більшість редагуватиме В.Малець. Відтак 

першими друкованими книжками Ніни Бічуї стали саме книжки для дітей: «Канікули 

у Світлогорську» (1967 р.) і «Шпага Славка Беркути» (1968 р.), згодом з’являться й 

інші на подібні теми – «Звичайний шкільний тиждень» (1973р.), «Яблуня і зернятко» 

(1983 р.). Її оповідання для дітей друкували журнали «Малятко», «Барвінок».  

Усі ці твори об’єднані сув’яззю важливих морально-етичних проблем, 

філософською настановою на взаєморозуміння між автором і читачем, широкою 

тематикою: зіткнення різних доль і характерів, складні психологічні колізії 

перехідного віку, пошук порозуміння між батьками і дітьми, між учителями й учнями 

–  увага до всього, що становить основу життя дитини, згодом - підлітка і дорослого 

у непростому, багатогранному світі. А ще прозові твори Ніни Бічуї – це тонке 

проникнення у внутрішній світ героїв, скажу так, її «професійне» розуміння 

різнопланових психологічних станів, детермінованих також різними 

чинниками.  Насправді варто наголосити, що практично всі ці твори орієнтовані і на 
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дорослого читача, хоча їх герої - насамперед діти, повноцінні й активні учасники 

великого дійства, що зветься життям. Це допомагає письменниці психологічно 

обґрунтовано оголити душу молодої людини, показати її болюче зіткнення з 

жорстокістю, нерозумінням, зрадою, підлістю. Моделюючи поведінку героїв-дітей у 

стосунках із батьками, родичами, вчителями, сусідами, письменниця завжди 

намагається не лише зрозуміти їх, а й проаналізувати роль дорослих у настроях, 

вчинках, становленні та формуванні особистості дітей.  

Увагу свою письменниця найчастіше зосереджує на почуттях, переживаннях, 

пошуках виходу зі складної життєвої ситуації, власне, на «філософії» цього виходу – 

аналізі конфліктної ситуації, її витоків, причин, наслідків. Як, скажімо, у повісті 

«Квітень в човні», де довкола безоглядного вчинку підлітка Юрка Березюка, котрого 

намовили вкрасти з чужої машини фари, розгортається серія інших дитячих історій, 

вчинків, різних характерів, про що невимушено розповідає вчителька подовженого 

дня, котрій доводиться стати активною учасницею описаних подій. 

Наталія Сидоренко наголошує, що «самобутній талант Н.Бічуї та її 

шістдесятницькі інтенції не узгоджувалися із соцреалістичними канонами «шкільної 

повісті… тому вона намагалася вийти поза межі «єдиного методу», наповнюючи свої 

твори новим змістом і вдаючись до художніх експериментів» [192, 

с.56].  Письменниця критикує стереотип радянських виховних моделей, які 

декларували тотальне психологічне насильство над учнем як безумовний позитив. 

Яскравим свідченням цієї думки дослідниці може слугувати одна з найвідоміших 

повістей Ніни Бічуї «Шпага Славка Беркути».  

Під час підготовки до видання твору «Шпага Славка Беркути» у видавництві 

«Веселка», було поставлено вимогу вилучити з нього всі діалектизми (галицизми). 

Тоді б повість втратила місцевий львівський колорит, оригінальну мовну специфіку, 

а Ніна Бічуя завжди приділяла цьому велику увагу, тож за авторську мову їй довелось 

поборотися. Як уже зазначалося, для письменниці надважливим було відтворення 

істинних життєвих реалій, а питання мови було чільним у цій концепції.  

Варто наголосити, що саме ця повість стала однією з найяскравіших у сенсі 

змалювання істинного обличчя радянської школи, того ідеологічного та 
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психологічного пресингу, який був покликаний виховувати «нові покоління 

радянських людей». 

Творення образів героїв «Шпаги…» повністю узгоджується з таким 

підходом: образи як дорослих так і дітей виписано надзвичайно живо, без будь-якої 

ідеалізації. Головний герой на ім’я Славко має непростий характер. Його поведінка 

часом є непередбачуваною, однак попри це – він уже особистість і вже зовсім не 

«слабкодух».  Ще в зовсім юному віці Славко «склав іспит на справжнього мужчину», 

так сказав йому головний лікар, виписуючи його додому. Ці слова змусили хлопця 

повірити в себе – і він самотужки, всупереч прогнозам, подолав хворобу ніг. Славко 

допитливий і розумний, багато чим цікавиться – і Блакитними печерами, і Африкою 

і шахами, всерйоз займається фехтуванням. Але дружбу і друзів: Лілі, Юлька, Стефка 

– цінує чи найбільше. Однак не все в житті так «правильно» – у ньому співіснують 

вірність і зрада, справедливість і підлість, доброта і жорстокість. Хлопець, 

спіткнувшись один раз (викликав на бій зі шпагами Юлька й випадково поранив 

його), швидко отримав клеймо «дрібненького хулігана». Усе в повісті «не так, як у 

казці» – зло так і залишилося непокараним, однак Славка таки було реабілітовано.  

    Однак ця повість не лише про дітей та складний процес їхнього 

дорослішання, стосунки з батьками, однолітками, їхнє перше зіткнення з проблемами 

реального життя і жорсткою правдою, яку молода людина не завжди може зустріти з 

гідністю. Вона про те, як важливо насамперед зрозуміти іншого, вчасно підтримати, 

не похитнути віру в себе, як уберегти від небезпек і зберегти себе в цьому великому, 

непередбачуваному й немилосердному світі. Ці мотиви письменниця не раз порушує 

і в інших своїх творах для дітей (точніше, про дітей). Світ героїв «Шпаги Славка 

Беркути» - це світ вражень, пригод, труднощів, конфліктів і комплексів дитини 

великого міста, юні герої – жителі міст, сучасники письменниці.  

У повісті «Шпага Славка Беркути» письменниця торкається таких 

фундаментальних засад життя, як становлення особистості і характеру підлітка, 

труднощі й виклики, з котрими йому доводиться стикатися в процесі дорослішання. 

Ніна Бічуя не ідеалізує світ, а зображує його таким, яким він є в дійсності, з його 

суворими законами та випробуваннями, де існує відповідальність за свої вчинки, а 
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легковажне ставлення й нерозсудливість можуть призводити до тяжких наслідків. 

Порушуються питання самореалізації молодої особистості в соціумі, акцентується 

увага на ролі соціальних інститутів – зокрема сім’ї та школи - у процесі формування 

світогляду.  Присутня тема першої підліткової закоханості, але також фігурують теми 

суперництва, підлості, зради й самоствердження в підлітковому колективі. Крім 

взаємин ровесників, авторка зображує взаємини старшого та молодшого поколінь, 

торкається проблем їх взаєморозуміння, а також питання авторитету.  

 Письменниці вдалося створити якісно новий вимір літератури для школярів – 

літератури, котра не мала на меті насадження ідеологічних стереотипів, а створювала 

максимально об’єктивну картину світу для юного читача, таким чином – давала йому 

можливість сприймати життя без рожевих окулярів. Як вже зазначалось, Ніна Бічуя 

намагалася звести до мінімуму наявність у своїх творах ідеологічних маркерів. Проте 

певні сюжетні колізії вказують на те, що зображувані події відбуваються в роки 

соціалістичного диктату. Однією з таких сюжетних перипетій є історія, що 

завершується сценою шкільного суду над головним героєм.  

У «Шпазі…»  авторка гранично точно відтворила образ породженого 

тоталітарною системою байдужого, а часом і відверто жорстокого педагога, котрий 

не виявляє співпереживання своїм учням. Варвара Трохимівна – класний керівник 

Славка Беркути, замість того, щоб допомогти семикласнику в кризовій ситуації (мова 

про несправедливе звинувачення хлопця), надає перевагу необґрунтованому 

засудженню дитини, надаючи перевагу панівному стереотипному підходу в роботі з 

дітьми: «Невже ви гадаєте, що з ним не говорили? Він просто мовчить і не заперечує 

своєї вини. Та коли дитина не винна, вона знаходить тисячу доказів, щоб 

виправдатись, а в Беркути просто нема таких доказів» [11, с.132]. Іншим прикладом 

бездушного ставлення до своїх учнів є поведінка директора школи, котрий так само, 

як і класний керівник Беркути, не хоче з’ясовувати обставин і деталей, а просто 

чинить колективний суд над дитиною та її батьками, що не може морально не 

травмувати молоду особистість: «Коли прийшов цей лист, Беркуту викликали до 

директора. Директор весь час повторював: – От бачиш, ти навіть не заперечуєш! Така 

пляма на нашій школі! Негідник! Спершу поранив товариша. І гадаєш, коли 
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вибачили, то можна що завгодно тепер чинити? Честь школи тобі не дорога, можеш 

забиратися геть!» [11, с.129]. 

Змальовує авторка і позитивні образи, наприклад, вчителя-географа, що вміє 

зазирнути в дитячу душу, підтримати і допомогти, або ж тренера Славка Беркути, 

який бере на себе роль старшого брата, подає хороший приклад для наслідування.  

У цьому творі порушуються проблеми фундаментальних морально-етичних 

цінностей, котрі не обмежуються конкретною історичною епохою, хоч і подані в 

контексті її реалій: «Уже сама назва повісті «Шпага Славка Беркути» асоціюється з 

вічними проблемами лицарської честі й мужності, які власне й підіймаються в тексті. 

На це зокрема вказує наскрізний символічний образ шпаги й «характерологічні» ім’я 

та прізвище головного героя, мотиви випробування та ініціації, котрі є своєрідним 

запозиченням з лицарського роману. Дані мотиви хоч і є адаптованими до реалій 

українського життя 60-х років ХХ ст., але сприймаються як інтертекстуальні» [192, 

с.56]. Творчий потенціал Ніни Бічуї та її шістдесятницький поступ не могли 

втиснутися в стандартизований радянський шаблон «шкільної» повісті, котрому 

властиві: ідеалізація й возвеличення партійних настанов та їх ролі в шкільному житті, 

надання пріоритетності колективному, моралізаторство, фактично повне ігнорування 

психологічного аспекту буття дитини, позиціонування героїв як морально-етичних 

еталонів, одноманітність сюжетних ходів і т.п. Письменниця повсякчас робила 

спроби вийти за загальноприйняті рамки, закладаючи у фундамент своїх творів 

новаторське бачення давно відомих проблем: «Проблему формування особистості 

письменниця вирішувала не за приписами офіційної ідеології, а на гуманістичних 

засадах. Н.Бічуя не ідеалізує своїх позитивних героїв, натомість – показує їхню 

боротьбу з власною недосконалістю. Вони успішно протистоять злу, оскільки 

пройняті енергетикою добротворення у загальнолюдському розумінні цього поняття 

[192, с.56]. 

Повість розпочинається з розповіді про трьох міських хлопців-школярів, котрі 

мають намір вживати спритні напої (у даному випадку – вино), проте хлопців ловлять 

на гарячому працівники міліції. Та все ж двом із них вдається втекти і лише одного 

було доправлено в дитячу кімнату міліції. Пізніше з’ясується, що затриманого хлопця 
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звати Юлько Ващук, який згодом розкриється у сюжетних перипетіях повісті як 

зрадливий друг головного героя. Далі йде ретроспективний розділ під назвою 

«Чотири портрети», він має новаторську новелістичну структуру, яка є свого роду 

знахідкою і дала змогу ємко і в той же час стисло дати характеристику центральним 

героям твору – найближчому колу однокласників і друзів Славка Беркути і, звісно ж, 

детальніше познайомити читача із самим Славком.  

Юлько Ващук – хлопець здібний до наук, з розвинутим інтелектом, однак йому 

притаманні егоїзм та відчуття власної винятковості. Батьки Юлька намагаються 

забезпечити сину виховання у дусі «еліти», однак у практичній площині це 

трансформується у відверте лицемірство за ширмою хороших манер. Хоч Юлько 

здібний до живопису – батьки наполягають, щоб хлопець обрав заняття музикою. 

Таким чином письменниця наводить приклад, як нерозуміння батьками потреб своєї 

дитини, атмосфера духовного насилля над юною людиною, зумовлюють девіації 

у світовідчутті особистості, спотворюючи її. 

Лілі Теслюк – учениця сьомого класу, однокласниця Славка. Образ Лілі – образ 

всебічно розвиненої дівчинки, котра має широкий кругозір, їй притаманний 

артистизм і гостре почуття гумору, вона цікавиться багатьма сферами культури, але 

має помітну легковажність і непостійність в характері – наприклад, сама звалює на 

себе відповідальність вчителювати в гуртку англійської мови, та за декілька занять 

забуває про взяті на себе зобов’язання, про що потім сама шкодувала: «Часом 

траплялося, що Лілі раптом серйознішала, її захоплювали незвичайні ідеї, і вона 

завзято бралася їх здійснювати.— Чілдрен, — сказала Лілі, — я відкриваю курси 

англійської мови. Записуйтесь. От побачите — я буду найкращою у світі вчителькою. 

Діти приходили на заняття, ніби це й справді були курси... Цілих два тижні на 

«уроках» ніхто не порушував дисципліни…А потім дівчинка не з’явилася на 

заняття…» [11, с.91].  Однак Лілі все ж постає перед читачем великодушною особою: 

коли вона дізнається, що її дублерка в шкільній виставі Ліда до нестями мріє сама 

побувати в ролі Попелюшки, школярка робить вигляд, що занедужала, жертвуючи 

власними амбіціями. Вона справедлива, завжди намагається бути чесною і слугує 

моральною опорою для свого друга Славка. 
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Стефко Вус – школяр, він живе по сусідству з Юльком. Хлопець родом із села, 

в якому раніше щасливо мешкав разом зі своєю бабусею, а після її смерті, за словами 

Стефка «... цілий світ пішов у переверти» [11, с.95].  Після смерті бабусі Стефка разом 

з молодшою сестрою Насткою забирає до себе батько-алкоголік, котрий проживає у 

міській квартирі. Пияцтво накладає посутній відбиток на характер цього героя, який 

авторка глибоко мотивує: батько то кричить на дітей, то слізно вибачається перед 

ними. Прагнучи уникнути переживань, викликаних подібною поведінкою батька, 

Стефко поступово стає ледь не дитиною вулиці – довго не з’являється вдома, 

вештається голодний, у брудному одязі, палить, ігнорує відвідування шкільних 

занять. Та попри всі ці непривабливі вияви поведінки, Стефко все ж не безчесна 

людина, він не схильний до підступності (коли Юлько пропонує йому побити Славка, 

хлопець відмовляється). Стефко зберігає вміння співчувати, виявляти любов до 

природи. Навіть Юлько відзначає, що Стефко: «у дворі хлопчаків мало не ломигає, а 

тут над сорокою розчулюється» [11, с.115]. 

Головний герой - Славко Беркута ще у віці восьми років за допомогою 

самостійних тренувань для м’язів ніг перемагає тяжку недугу. Хлопець навчається в 

школі, має різнобічні інтереси: малює, займається спелеологією і фехтуванням. 

Таким чином авторка намагається витворити з образу Славка образ лицарського типу, 

однак письменниця не створює ілюзорного ідеального героя, а зображує звичайного 

школяра, характер якого, як і характер будь-якої людини, складний і багатогранний, 

а відтак не позбавлений і непривабливих рис. Йому притаманні нерозважливість та в 

деякій мірі ледачість, за що школяр себе картає. Славко великодушна особистість, він 

щирий друг, одного разу він віддає свою шапку товаришу, щоб той не застудився, 

іншого – свідомо відмовляється від перемоги в шахах, щоб той же таки товариш 

реалізував своє бажання стати переможцем. У даних вчинках Славко також 

демонструє свою наївність та довірливість – довгий час хлопець навіть не може 

припустити, що його друг здатний на відверту ницість. 

Унаслідок підлого вчинку Юлька (у дитячій кімнаті міліції він називає не своє 

ім’я, а ім’я Беркути) до школи надходить лист, в якому в якості правопорушника 

вказується саме Славко Беркута. У світлі цих подій, класний керівник Славка, 
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заручившись підтримкою директора, береться влаштовувати шкільний «товариський 

суд», котрий має винести вирок не тільки Славку, але також і його батькам. У свою 

чергу, серед педагогічного колективу знаходиться усього лиш один вчитель (географ 

– Антон Дмитрович), котрий спробував протестувати проти такого рішення: 

«Обурений Антон Дмитрович переконував Варвару Трохимівну: – Ви цього не 

зробите! Ви просто не повинні так робити! Учитель не вірив, не міг повірити, що 

Славко Беркута з ватагою хлопчаків ховався від людських очей, щоб випити з пляшки 

ковток вина. Просто якесь непорозуміння, треба спершу все з’ясувати, а потім уже 

влаштовувати суд, якщо виявиться потреба» [11, с.93]. 

Письменниця демонструє непересічну громадянську мужність окремих 

працівників школи, відверто і без жодних евфемізмів змальовуючи атмосферу, в якій 

перебувала освіта в епоху морального «застою», а також те, як деструктивно впливала 

ця атмосфера на внутрішній світ тих, хто займався вихованням молоді. Водночас Ніна 

Бічуя надихає читачів, на прикладі успіху однокласників Славка Беркути дає змогу 

повірити в те, що справедливості можна досягти. Сам хлопець поводиться мужньо, 

однак разом з тим дещо пасивно. Йому варто було б всього лиш з’явитися до 

інспекторки в дитячій кімнаті міліції й вона б пересвідчилась, що Юлько збрехав їй, 

коли вказав ім’я й прізвище товариша. Однак впертий характер хлопця і його 

гіпертрофоване сприйняття благородства даються взнаки і затьмарюють голос 

здорового глузду: «…коли вони не вірять, не розуміють… Не треба оборонців, не 

треба доказів... Невже всі справді вірять, що він, Славко Беркута, дрібненький 

хуліган? Невже вони думають, що він отак знікчемнів? Та ні, не може цього бути — 

вони ж підходили до нього, говорили, розпитували, але всі просили: «Скажи, Беркуто, 

що це неправда». А йому хотілось, аби сьомий «Б» ствердив: «Ми знаємо, що це 

неправда, ми тобі віримо». Хотів, аби вони так сказали, а не питали, не вимагали 

підтвердження» [11, с.85]. 

Школяр зважився взяти участь у суді, проте з умовою, що батьки не будуть 

присутні. Ця ситуація стала для Славка викликом самому собі, щоб перевірити свої 

сили, зіштовхнутися з «максимальним навантаженням», про яке йому розповідав 

батько. І хлопець вистояв у цьому зіткненні. Однак, варто наголосити, що ситуація 
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навряд чи склалася б таким чином без втручання однокласників Славка, оскільки на 

шкільний суд інспекторку залучили саме школярі. Співробітниця дитячої кімнати 

міліції була дуже здивована, коли на місці підсудного побачила Славка. Подолавши 

цю ситуацію, юнак усвідомив, наскільки неоціненним багатством є справжні друзі, а 

також зрозумів важливість боротьби, відстоювання своєї позиції не лише у 

спортивному, а й у буденному житті. Славко гартує свою особистість, активно 

працює зі своїми слабкими сторонами й недоліками – робить все, щоб виховувати в 

собі якості істинного сучасного лицаря, згідно з настановами тренера з фехтування 

Андрія Степановича, котрий говорив своєму учневі: «Нечистими руками шпагу не 

втримаєш» [11, с.156]. 

Від більшості повістей на шкільну тему інших авторів «Шпага Славка Беркути» 

відрізняється виразною авторською акцентацією особливої ролі батьків та сім’ї у 

формуванні дитячої особистості. У родині Славка Беркути панують засади гуманізму 

й людяності, таким чином Славко виростає глибокою, цілісною особистістю. 

Натомість характер і світогляд його товариша Юлька спотворюються в результаті 

поверхневого й показового формування морально-етичних стандартів. Письменниця 

однією з перших акцентувала увагу на виховній ролі різнорідних форм позашкільної 

активності, таких як заняття в спортивних секціях (у випадку Славка – це фехтування, 

де Славко отримує настанови від мудрого тренера Андрія Степановича), гурткова 

діяльність, різноманітні форми поєднання спорту і науки (спелеологія у випадку 

Славка), та ін.  Що ж стосується змалювання авторкою безпосередньо колективу та 

шкільної адміністрації – її авторка змальовує в негативному ключі, що зумовлено 

нездоровою морально-етичною атмосферою у школі в «застійні» роки та й загалом у 

контексті радянської системи виховання. У погоні за показниками, схваленням 

колективу й тривогою за власну репутацію адміністрація школи й педагогічний склад 

йде на невиправдані заходи, - ось слова Варвари Трохимівни – класного керівника 

Беркути: «Що ви пропонуєте врешті-решт? Попускати? Вибачати? Один раз вибачили 

— і ось наслідок! Не минуло й двох тижнів, а хлопчисько знову встругнув штуку! Та 

ще й яку! Ганьба для всієї школи. Пляма на педагогах! Якщо ми не покараємо його, 

то в місті говоритимуть, ніби наша школа — розсадник хуліганства, і ми потураємо 



177 
 

малолітнім п’яничкам» [11, с.99]. А ось що говорить директор школи з приводу тієї ж 

самої ситуації зі Славком: «Аргументи Антона Дмитровича здавались, мабуть, 

директорові необґрунтованими й наївними, бо він доводив своє — спокійно, 

розважливо, ніби йшлося про придбання для школи наочного приладдя, а не про долю 

учня: – У нашій школі не траплялося нічого подібного. Коли раптом у здоровому, 

дружному колективі з’явилось хворобливе явище, його слід ліквідувати. Товариські 

суди практикувалися у багатьох школах, і це давало добрі наслідки. Не розумію, чого 

ви заперечуєте проти думки вчительського колективу. Зрештою, ми б виглядали 

смішно, якби відмовились од свого рішення» [11, с.99]. 

Образ школи яскраво втілила Ніна Бічуя і у творі «Звичайний шкільний 

тиждень». У цій повісті авторка розповідає про життя учня сьомого класу – 

Мирослава Трояна. Кожен окремий розділ твору описує на перший погляд буденні 

заняття Мирослава, проте саме в контексті цих буденних занять характер Мирослава 

розкривається перед читачем. Ми бачимо доброго, емоційно розвиненого, 

спостережливого хлопця, котрий має бурхливу фантазію, захоплюється науками, 

зокрема астрономією, а також відрізняється любов’ю до природи (коли Мирославу 

було три роки, він навіть попрохав врятувати з-під льоду й надати притулок коропам, 

щоб вони не загинули від морозу).  Мирослав допитливий, любить старшу сестру і 

часом просить у неї про допомогу, наприклад, продемонструвати йому в телескоп, як 

виглядає Сатурн. Проте любов хлопця до природи не завжди поділяють дорослі, як 

вдома, так і в школі. Таким чином, удома хлопець залишив лише хом’яка, а решту 

звірів (черепаху, вужа, білку) Мирослав роздав друзям і знайомим: «Мирко щиро 

заздрив відомому англійському природознавцеві Джеральду Дареллу: тому ніколи й 

ніхто не забороняв тримати вдома навіть скорпіонів. Мирко перечитав усі Дареллові 

книги і мріяв про те, як він сам житиме колись у горах, де вибудує величезний 

дерев'яний будинок (в зруб, звичайно, тільки в зруб), будинок з великою кількістю 

кімнат, закамарків, ніш і кліток, котрі заселить такою ж безконечною множиною 

птахів, звірів і плазунів» [10, с.13]. Хлопець має справжній живий інтерес до пізнання 

природи і, як бачимо з наведеної цитати, і певні практичні думки щодо реалізації 

власних бажань (будинок зі зрубу), однак дух відвертого фантазерства 
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теж притаманний хлопцю: «Він уявляв собі, як на світанні, коли ще туман 

слатиметься горами, під той фантастичний його дім без найменшого страху прийде 

хитра лисиця, рудо лапою постукає в двері й попросить смачного на сніданок. Це буде 

лисиця-вегетаріанка, унікальна, єдина у світі лисиця-вегетаріанка» [10, с.14]. Бачимо, 

що головний герой значною мірою схильний до фантазій і мрійництва, однак не 

можна не пройнятись його добротою і любов’ю до живих істот. Таким чином, можна 

віднести цей образ до таких, що виламувалися з шеренги штампованих типажів 

тогочасної радянської дитячої літератури.  

Авторка зображує Мирослава у часом конфліктних стосунках з близькими 

людьми, однак акцентує увагу на його схильності до аналізу власних дій. В одному з 

епізодів Мирослав не знав як діяти, коли його молодший брат випадково сам 

замкнувся в кімнаті й почав панікувати. У той же час його друг, що знаходився поруч, 

миттю вибрався на підвіконня, далі через парапет потрапив на балкон і відімкнув 

кімнатну зсередини. У ту мить Мирослав подумав: «Це мені належало так зробити» 

[10, с.56].   

Вчинки Мирослава не завжди знаходять розуміння з боку його вчителів. Однією 

з яскравих ілюстрацій подібного непорозуміння може бути сцена, в якій хлопець 

приносить до школи велику кількість раків, з метою дати можливість учням особисто 

ознайомитись з об’єктом вивчення: Сам хлопець міркує наступним чином: 

«учителька зоології має бути задоволена: кожен учень в класі отримає по одному 

екземплярові, кожен матиме для власного користування рака, великого, живого, з 

чудово вираженими клешнями, раків буде двадцять вісім, і ніхто не сперечатиметься, 

кому першому брати їх до рук, як це було з черепахою, самотньою, наче 

пустельник» [10, с.8]. Проте хлопець не встиг продемонструвати раків вчительці 

зоології, оскільки інша вчителька, побачивши, як один з раків прямує прямо до 

класного журналу, одразу ж сказала «забрати цю потвору геть і провітрити кімнату, 

бо тхне гниллю».  

Яскравим епізодом, що на думку авторки однозначно був покликаний розкрити 

нюанси психології семикласників, в тому числі і Мирослава, є епізод з написанням 

твору на тему «Чи бачу я свій ідеал в найближчих мені людях?»: «Після уроку клас 
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не розходився. Тепер, без учительки, вони говорили вголос, завзято сперечалися, у 

чомусь переконували одне одного.  

–  Нема дурних! — гукав хтось — Напишу я про мого не дуже  ідеального тата 

— а йому покажуть — тато мене поставить на горох колінами. 

– Дай спокій, хто там потребує показувати комусь твою мазанину! 

– Я так думаю — аби помилок граматичних не наробити, а решта — що там 

кого обходить, чи ідеальні в мене мама з татом, чи ні. 

– Дзень-телень! Не кричіть; як не тямите, — заперечував Юрко.— Якраз те й 

важливо, що ви напишете, а не те, чи помилок не буде. Тут зовсім в іншому справа...» 

Сам Мирослав вирішує не писати нічого, оскільки: «Нема охоти, щоб хтось читав, 

якої він думки про своїх батьків. Щоб хтось знав, що мама здається йому найкращою 

в світі» [10, с.46]. Також хлопець не хоче розкривати свої справжні переживання 

перед сторонніми людьми: «Міг би написати. Звичайно, міг би. Приміром, описати 

нічну розмову батьків і мамині сльози. Але кого це обходить, крім нього самого?» [10, 

с.46]. 

Письменниця демонструє, як саме впливає педагог на формування світогляду 

молодої людини: «Математику Мирко не любив – бачилась вона йому якоюсь 

суворою, надто точною наукою, котра не терпить ані винятків, ані порушень правил. 

Здавалось, варто щось хоч трохи змінити, переінакшити – і завалиться, упаде, 

розсиплеться до основи ця неймовірно струнка будова, бо в ній усе задумано так, що 

від найменшої дрібниці залежить існування цілості, а цілість та не терпіла зміни. 

Однак, може, побачити математику саме такою — довічно сталою, завершеною і 

незаперечною — змусила його Олександра Антонівна, вчителька математики і завуч» 

[10, с.28]. 

На противагу педагогам, котрі не сприймають й не розуміють учня, є й інші – 

ті, що бачать хлопця глибше. Серед них вчителька Оксана Григорівна, вона прагне, 

щоб хлопець не втратив «те – щось живе і добре, і людське, що важко було наразі 

окреслити» [10, с.60]. Вчителька розуміє Мирослава в ситуації, коли хлопець здає їй 

зошит без твору, навіть намагається допомогти йому, приховавши від завуча 

неприпустимий на той час факт відсутності завдання. Також із розумінням ставиться 
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й навіть посміхається в ситуації, де Мирослав влучає в неї під час гри в сніжки, 

оскільки приймає вчительку за ученицю старших класів. До небайдужих педагогів 

належить також директор школи Михайло Іванович. Він не засуджує хлопця, коли 

той ламає у буфеті ложки, директор лише спокійно розмовляє з Мирославом, а в ході 

цієї розмови навіть відзначає, що бути схожим на самого себе це не так і погано. 

Істинним педагогом був також літній вчитель малювання Каптурський, у вуста 

котрого письменниця вкладає слова: «вчителя малювання ніхто ніколи не знає…, а 

буває, що ми знаємо своїх учнів дуже добре» [10, с.68]. 

    «Звичайний шкільний тиждень» - один із небагатьох творів для дітей, де 

зображено приватне життя вчителів. Від Мирослава чуємо: «Учитель – це не тільки 

клас, уроки, школа. Він повинен бути і вдома господарем… Оксана Григорівна не 

тільки читає книжка, не тільки сидить з ними до пізнього вечора в класі, готуючись 

до вечорниць, не тільки мусить пам’ятати про оцінки, і про поведінку, і про зошити – 

є ще дім, де треба мити посуд, де треба також ліпити вареники, треба зазирнути в 

щоденник брата, сестри чи сина» [10, с.86]. Хлопцеві важко уявити, що суворий завуч 

Олександра Антонівна теж має особисте життя.  

Ніна Бічуя у досить похмурих тонах змальовує помешкання Олександри 

Антонівни, акцентує увагу на акуратно складеному одязі, що належить її доньці Ліді. 

Життя маленької Ліди проходить згідно з чітким графіком, однак у зв’язку зі 

своєю постійною зайнятістю, Олександра Антонівна не може приділити дочці 

достатньо часу, таким чином дівчинка відчуває самотність. Показовим в цьому плані 

є епізод, де вчителька застає свою дитину, яка розмовляє з уявним другом Чуки-Мікі, 

котрого створює уява дівчинки для порятунку від самотності.  

Торкається письменниця і ролі мистецтва у формуванні молодої особистості, на 

підтвердження можна навести сцену гри на скрипці, коли Мирко слухає гру своєї 

нової знайомої: «Марту просять грати, вона бере до рук скрипку, стає зовсім тихо, 

мовби дівчинка зосталася в залі сама зі своєю скрипкою, її чорні очі такі 

самозаглиблені й таємничі, що Мирко до решти й надовго втрачає всю свою відвагу 

й не насмілюється дивитися на дівчинку, він тільки слухає і знову пригадує дощ, 

зухвалий дощ пригадує він, оту неприкаяну зливу. Щось у ньому сповнене превеликої 
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і ясної радості, аж захлинається щось у ньому від радості; може, оте безіменне у цім 

— це і є душа, про котру говорив колись учитель Каптурський?» [10, с.148]. 

А. Седик зазначає, що письменниця не торує готового шляху для читачів, вона 

відтворює грані дійсності, залишаючи, в тому числі і молодому читачеві, простір для 

власного інтелектуального й духовного пошуку: «Це швидше глибоко продумана 

мозаїка з емоційних і духовних станів людини, контрапунктне поєднання бажань і 

вчинків, причин і наслідків, пропозицій і запитань, відповідь на які може знайти 

кожен для себе лише після певного інтелектуального зусилля» [149]. 

 

Висновки до другого розділу 

 
 

Образ школи і шкільного життя, стосунки  «учитель – суспільство», «учитель – 

учень» в українській літературі другої половини ХХ століття твориться зовсім на 

інших смислових та ідеологічних засадах, аніж у літературі попередньої епохи. 

Провідними ідеями, які висловлюють у своїх творах Юрій Збанацький, Олесь Гончар, 

Всеволод Нестайко, Ніна Бічуя, є ідеї взаєморозуміння, дружби та вірності, 

гуманістичних ідеалів, які формуються у школі та об’єднують шкільну спільноту. 

Однак поряд із цим у творах наявні й соціально-ідеологічні складові, продиктовані 

вимогами соцреалізму. Щоправда, ці процеси ідеологічного диктату в свою чергу 

були притаманні тодішній радянській школі. Шкільна система розвивалася, 

орієнтуючись не тільки на загальнолюдські цінності, але й перебуваючи у міцних 

лабетах ідеологічного канону, що докладно висвітлюється на сторінках прози 

вищезгаданих письменників.    

Проаналізовані твори про школу Юрія Збанацького, Олеся Гончара, Всеволода 

Нестайка, Ніни Бічуї засвідчують своєрідність оприявлення ними образу школи і 

шкільного буття у другій половині ХХ століття в українській літературі. 

Узагальнюючи аспекти дослідження, можна констатувати: 

 у прозі другої половини ХХ століття про школу та школярів також 

спостерігаємо домінування соціальної складової конфліктів, як і у другій 

половині ХІХ – на початку ХХ століття, однак виразно зміщуються акценти: на 
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перший план висуваються соціальні та ідеологічні аспекти, продиктовані 

суспільно-політичною політикою радянської імперії у галузі освіти, що 

виражалася у нівелюванні її національної складової та формальній заміні на 

плекання почасти абстрактних загальнолюдських цінностей; 

 домінантним у змалюванні школи та шкільного буття залишаються реалізм та 

поглиблений психологізм, що є запорукою всебічного змалювання етапів 

дорослішання дітей і підлітків, складнощів формування характерів, 

взаємовідносин зі світом та вчителями, відтворення особливостей 

світосприйняття юного покоління та драматичних колізій існування 

особистості в умовах ідеологічного тиску; 

 провідними жанрами, до яких звертаються письменники, залишаються 

соціально-психологічна повість / новела, в межах яких вдається виразно 

змалювати різнопланову палітру стосунків у школі, соціальні та психологічні 

особливості формування нової людини, майбутнього покоління, як того 

вимагала ідеологічна парадигма, і водночас акцентувати на загальнолюдських 

цінностях, чого, вочевидь, прагнув читач; 

 сатиричний дискурс замінюється гумористичним у творах про школу, що 

особливо виразно виявилося у творчості Всеволода Нестайка, чий образ школи, 

учня, вчителів – один із найцікавіших і найпопулярніших у другій половині ХХ 

століття; 

 у цю епоху школа постає у творах українських письменників простором 

формування особистості, нової людини, що, з одного боку, відповідає 

загальним ідеологічним установкам, а з іншого – дає певну свободу у 

змалюванні особистісного зростання учня, формування у нього гуманістичних 

якостей; 

 образ школи і шкільного буття в українській літературі другої половини ХХ 

століття має ще й ознаки ліризації та поетизації, художня література сприяє 

формуванню та закріпленню образу вчителя як мудрого порадника, а учня – як 

яскравої самодостатньої особистості.   
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РОЗДІЛ 3. ШКІЛЬНИЙ ДИСКУРС УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ КІНЦЯ ХХ – 

ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ 

 

3.1. Сучасна школа. Національна школа в самостійній Україні з кінця 

ХХст. 

Після розпаду СРСР Україна уже в якості незалежної держави переживає епоху 

відродження своєї національної школи: «Нація (від лат. nation – плем’я, народ) – 

спільнота, що формується історично на ґрунті спільної території, економічної і 

державно-політичної системи, культури, мови, біопсихології, історичної долі та місії. 

Отже, найспорідненішим поняттю «національна» школа є поняття «народно-

державна». А це означає: та, що охоплює всі верстви суспільства, орієнтується на його 

інтереси, історичні перспективи, мову, культуру, ідеологію, психіку, ментальність, 

міжнародну роль» [101, с.8]. 

Якщо бути точною, певних зрушень у царині освіти Україна домоглась ще до 

формального здобуття незалежності: «Перебудовні процеси в 1985-1990 рр. в СРСР 

характеризувалися перетворенням командно-адміністративної системи в систему 

управління на демократичних засадах. У галузі освіти відбувалася децентралізація, 

передусім по лінії Міністерства освіти, а також науково-дослідних установ та вищих 

навчальних закладів. Уперше за кілька століть перебування у складі імперської Росії, 

а потім СРСР ці установи приймають самостійні рішення й документи, планують і 

проводять науково-дослідну й навчальну роботу з орієнтацією на державні та 

національні інтереси України. Це визначає зміст теоретичних і прикладних 

досліджень у галузі освіти» [2, с.356]. 

Бачення національної школи в перші роки розбудови самостійної держави було 

висловлене в багатьох не лише відомчих (управлінських), а й авторських концепціях, 

в яких спостерігається прагнення перевести систему освіти з ідеологічного, 

екстенсивно-трансляційного до культурно-історичного, національно-духовного 

стану: «Як зауважує О.Сухомлинська, розроблені концепції, стандарти, авторські 

програми, посібники, навчальні плани для школи засвідчують прагнення відображати 

в змісті освіти як цивілізаційні, наукові проблеми, загальноосвітні нормативності, так 
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і інтереси, прагнення, знання конкретного суспільства, тобто українського народу, 

його національно-культурні, історичні, природні особливості» [219, с.158].   

Однак на початку змін у сфері шкільної освіти не міг не викликати тривогу той 

факт, що українською національною школою досить часто називались заклади, де 

фактичного, реального оновлення ще не відбулося. Певні інновації, переважно 

методичного спрямування, не спроможні були зумовити докорінної трансформації 

навчально-виховного процесу, котра була необхідна в умовах становлення 

національної школи. У зв’язку з цим у 1991 році постало питання про формування 

нової політики в освітній сфері, завдяки чому можна було б привести у відповідність 

зміст освіти й сучасні потреби українського суспільства. З цією метою було прийнято 

Державну національну програму „Освіта ”(„Україна ХХІ століття”): «Незважаючи на 

декларативний характер програми і певні недоліки, вона віддзеркалила певні 

позитивні тенденції. Концепція цієї програми передбачала кардинальні зміни всієї 

системи освіти, серед основних загальних аспектів яких слід назвати:  

-    загальну гуманізацію навчальних програм; 

-    розширення вивчення національної історії т культури; 

-    поступове утвердження в сфері освіти української мови; 

-    надання більшої свободи педагогічній творчості; 

«У державній національній програмі заслуговують на увагу: мета, принципи, 

основні напрями реалізації програмних завдань, ланки системи освіти. Розбудова 

національної системи освіти ґрунтується на ідеях народності. У змісті виховання 

особистості дитини пріоритетними є ідея свободи, рівності, національної та особистої 

гідності…» [130, с.324]. 

Новітні технології, переорієнтація від засвоєння інформації до напруженої 

інтелектуальної роботи дитини на уроці зумовлюють наповнення змісту освіти 

знаннями, які поєднували б найважливіші домінантні чинники не лише наукових, а й 

усіх типів знань: філософських, релігійних, образно-символічних, повсякденних 

тощо: «Для сприяння розвитку педагогічної науки відповідно до потреба освіти і 

свідомої громадськості 4 березня 1992 р. заснована Академію педагогічних наук 

України як найвищу галузеву наукову установу… Основним завдання педагогічної 
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науки є методологічне, теоретичне й методичне забезпечення докорінного оновлення 

системи освіти, орієнтоване на перспективи соціально-економічного розвитку 

України як суверенної держави». [2, с.361]. 

Сучасна предметна структура знань змінюється, доповнюється доброякісною 

структурою вищого рівня – знанням інтегративним, що фіксує цілісну картину світу. 

Інтегративні знання орієнтовані на те, що в школі учень має не готуватися до життя, 

а жити – вчитися розуміти, ставити й розв’язувати проблеми, такі знання виходять за 

межі стандартних класифікацій наук і конкретних навчальних предметів. 

Інтегративні банки даних навчальної інформації, чому сприяє мультимедійна 

комунікація, віртуальний світ, ведуть до зміни змісту освіти, нових програм і 

концепцій. 

Школа й педагогіка в незалежній Україні орієнтовані насамперед на потреби 

сучасного українського суспільства. Найважливішим документом, що регулює сферу 

освіти в незалежній Україні – Закон України «Про освіту» (прийнятий 1991 р. зі 

змінами та доповненнями від 1994 та 1996 року). Згідно з ним освіта вважається за 

пріоритетну сферу соціально-економічного, культурного та духовного зростання 

суспільства. Також саме цей документ визначає мету, завдання та принципи сучасної 

української освіти. Головною метою освіти є різнобічний розвиток особистості, саме 

особистість встановлюється в якості вищої суспільної цінності, оскільки в період 

демократичних соціальних трансформацій як ніколи гостро постає необхідність 

виховання свідомих громадян, здатних до раціонального вибору: «У новій парадигмі 

освіти головне не формувати і навіть не виховувати дитину, а знайти, підтримати, 

розвинути людину в людині, закласти, розвинути в дитині механізми самореалізації, 

самопізнання, самовдосконалення, саморозвитку, самовизначення, самовиховання, 

тощо» [219, с.101]. 

Сучасна українська школа не руйнує особистість дитини, дає їй право на вияв 

власної точки зору, не вимагає дитину “злитися” з колективом: «Система української 

освіти спрямована на особистість, яка усвідомлює свою належність до українського 

народу, сучасної європейської цивілізації, орієнтується в реалія та перспективах 

соціокультурної динаміки, підготовлена до життя й праці у світі, що змінюється. 



186 
 

Звертається увага на особистість, яка постійно шукає оптимальні шляхи вирішення 

життєвих проблем; готова до здобуття власного соціального успіху, а також прагне 

зробити внесок у громадську, державну справу…» [219, с.156]. 

Українська національна школа орієнтує учня на глибоке знання власної 

етнонаціональної культури та розуміння особливостей і культурних традицій інших 

народів: на знання традицій, звичаїв, обрядів, свят, дотримання календарної 

обрядовості.  Етнонаціональна усвідомленість формується українознавчим змістом 

усіх предметів, а особливо – української мови, літератури, культури, історії, географії 

України, а також інтегрованим курсом українознавства. Етнопедагогіка зберегла 

виховну систему, що ґрунтується на самовихованні кожного українця. 

Призвичаюючись до обрядів і звичаїв народної календарної обрядовості, дитина з 

кожним святом засвоює певні моральні, етичні, та інші цінності: «Демократичні 

перетворення в незалежній Україні поступово, але неухильно зумовлюють 

поступальний розвиток освіти й виховання, спрямованих на формування патріотів, 

громадян, гуманістів. Економічні та політичні труднощі сучасного державотворення 

позначились і на сфері освіти. Та нового ідейного стимулу набули педагогічна наука 

й освітянська практика. Орієнтуючись на національні пріоритети й надбання, 

враховуючи світовий досвід, вони є вагомим підґрунтям для розвитку освіти в 

Україні» [2, с.417]. 

Школі надано право автономності у виборі форм організації навчального 

процесу, методів і засобів реалізації змісту освіти, однак: «У сучасній системі освіти 

велике значення надається громадянському вихованню, що поєднує головним чином 

освіту в галузях політики, моралі й права. Громадянська освіта має формувати стійку 

уяву про громадянськість, суспільство, державу та її інститути, основні види 

соціальних відносин, політичні й правові засоби регулювання суспільного життя» 

[219, с.157]. 

Українська національна школа відроджує народну самобутність, ознайомлює 

учнів з витвореними українцями впродовж тривалого історичного часу типами 

соціальної самоорганізації, дає змогу осмислити різні форми самоврядування 

відповідно до традицій гуртування української спільноти, побудованих на 
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необхідності виконання різних функцій світопізнання, адміністрування, 

господарювання (бізнесу) і кваліфікованої праці. 

 

3.2. Образ школи початку ХХІ століття у творчості Марини Павленко 

 

Твори сучасної літератури та сучасний літературний процес - одне з делікатних 

питань шкільної програми. Програма часто неспроможна врахувати нових 

літературних подій та явищ, встигнути за реально бурхливим сьогоденням 

літературного процесу в Україні.  Викладання сучасної літератури у школах 

завершується вивченням творчості шістдесятників, зокрема Ліни Костенко, Василя 

Стуса, Василя Симоненка. Натомість сучасний літературний процес пропонується 

вивчати оглядово, що не сприяє глибокому осмисленню творів, які актуалізовані в 

суспільній свідомості, які фактично створюються в час навчання старшокласників і 

покликані допомогти їм вибудовувати актуалізовану картину світу.  Тому учні часто 

мало обізнані із творчістю О.Забужко, С.Жадана, І.Карпи, Ю.Андруховича, 

Т.Прохаська, М.Павленко та багатьох інших, адже сучасна українська література, 

починаючи з 90-х років минулого століття демонструє цілу низку яскравих надбань 

красного письменства. 

І якщо творчість сучасних українських авторів означена надзвичайно широкою 

тематичною палітрою, все ж тема школи та шкільного буття продовжує залишатися 

однією з найбільш помітних. І не лише у творах для дітей, про що свідчать роман 

М.Лаюка, творчість А.Левкової, М.Павленко. 

Марина Степанівна Павленко народилась 30 березня 1973 року в селі Старичах 

Яворівського району Львівської області в родині вчителів. Дитинство минуло на 

рідній для батьків Черкащині. Протягом 1991 – 1996 років здобула вищу освіту в 

Уманському педагогічному інституті імені Павла Тичини. Кілька років працювала 

вчителькою початкових класів школи-гімназії в Умані. З 2000 року – викладач 

кафедри української літератури й народознавства Уманського педагогічного 

університету. Кандидат педагогічних наук, доцент. Після успіху поетичних збірок 

Марина Павленко написала ряд чудових книжок для дітей. Та лише нещодавно стала 
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відома школярам. У підручнику для 7-го класу діти знайомляться з її повістю 

«Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських». Марина Павленко - 

переможець низки літературних конкурсів, лавреат міжнародних премій, розпочала 

свою літературну діяльність напочатку 90-х років. Нове покоління письменників 

прагнуло якісного оновлення української літератури, відмови від табуйованих раніше 

тем і проблем, тяжіло до нових стильових пошуків. Не оминули ці зміни і дитячу 

літературу. Кінець ХХ – початок ХХІ століття докорінно змінює дитячу літературу 

насамперед пропонуючи до деякої міри цілком «дорослу» форму спілкування з 

юними читачами, адже у творах можна зустріти табуйовані раніше теми, специфічну 

лексику, проблематику, що цілком корелює з проблематикою літератури для 

дорослих..  

Розглядаючи творчість Марини Павленко, насамперед варто відзначити той 

факт, що значну частину її літературного доробку становлять твори, орієнтовані на 

юного читача. Проте, в одному зі своїх інтерв’ю, на запитання «Чому для власних 

творчих пошуків ви обрали саме дитячу літературу?» письменниця відповідає: «Не 

відокремлюю дитячої літератури від «дорослої». Дитиною зображала з ляльками 

велику маму, зараз - по-дитячому прагну якогось вигаданого загадкового й 

захищеного світу - де та лінія, котра визначає межу між дитинством і дорослістю в 

кожній людині?» [156]. 

Подібний погляд на тему дитинства і дорослості визначив ряд особливостей 

творчого доробку Марини Павленко. Її твори, хоча й мова в них часто саме про дітей 

та їхній світ, цікаві і пізнавальні не лише для дітей. Так, за словами самої 

письменниці: «У моїй першій книжці поезій дуже багато «дитячого», але ніхто не 

називав «Бузкових зошитів» літературою для дітей. І навпаки, в «Домовичкові з 

палітрою» та казках «Півтора бажання» не лише немає «дитячого сюсюкання», а й 

багато прагматизму, іронії, інших симптомів дорослого буття. Мені дуже дорога одна 

з рецензій «Березоля», де було сказано, що мої казки «п’ють каву, як дорослі, і 

люблять солодке, як діти. …пліткують, як дорослі, і бавляться, як діти. Вони 

спрямовані на різновікового читача». Та й зараз у моїй голові мирно вкладаються-

уживаються цілком різношерстні сюжети дитячих і дорослих творів...» [156]. 
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Однак, якщо на перших етапах своєї творчої діяльності, а саме в поетичній 

збірці «Бузкові зошити», «Домовичкові з палітрою» та казці «Півтора бажання» сама 

письменниця відзначає наявність дорослої складової, то в подальшій творчій 

діяльності Марина Павленко все більше зосереджує свою увагу на проблемах, котрі 

виникають в житті саме юної особистості. Не можна оминути увагою той факт, що у 

творенні літератури для дітей Марина Павленко за основу обирає саме жанр казки. 

Саме в цьому жанрі було створено її повість-казку «Домовичок із палітрою» (2001 

рік), цикл казок «Півтора бажання (Казки з Ялосоветиної скрині)» (2004 рік), а також 

цикл казок «Русалонька із 7-В» (2007-2013 роки). 

Розглядаючи тему дитинства і підліткового періоду, а також всього, що 

пов’язано із внутрішнім світом юної людини (тими проблемами і запитаннями, з 

якими вона зіштовхується на шляху свого становлення), не можна оминути таку 

близьку для більшості сферу як освіта, а зокрема - шкільне життя. Таким чином, у 

творчості Марини Павленко сходяться ніби два світи – фантастичний казковий світ з 

його чудесами й чарівними просторами і звичайнісіньке шкільне життя, з його 

буденними, але такими близькими й сильними переживаннями.  Школа, без 

перебільшення, є одним із тих фундаментальних факторів, котрі відіграють 

вирішальну роль у формуванні дитячого характеру, визначають вектор розвитку 

молодої особистості. У школі дитина переймає рольові моделі поведінки. Саме тому, 

створюючи образи своїх героїв-школярів, Марина Павленко вкладає в них ті 

позитивні риси, котрі сприятимуть розвитку молодої людини, її повноцінному 

розкриттю та інтеграції в соціум. 

Дитяча література не може обійтись без дидактичного аспекту. Саме тому 

головний герой дитячих книг повинен бути в першу чергу прикладом для 

наслідування. Дитина, прагнучи наслідувати свого улюбленого героя, у формі гри 

буде переймати його позитивні якості. Так у 2001 року побачив світ твір Марини 

Павленко «Домовичок з палітрою». Головний герой викликає у читачів інтерес і 

симпатію з перших сторінок книжки. Важко уявити собі, як Домовичок міг жити за 

дзеркалом. Він благав, щоб маленькі сестри - Даринка і Наталя, швидше його 

врятували. Для цього дівчата намалювали фарбами незнайомцю обличчя на 
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дзеркальній поверхні, відшукали для нього справжню бороду. І перед очима сестер 

з'явився маленький зграбний чоловічок із бузковою борідкою, галантно 

відрекомендувавшись «Домовичком цієї хати». З цього моменту у Даринки і Наталі 

починається нове життя, сповнене надзвичайно цікавих пригод.  

Образ Домовичка не новий у літературі, іноді своїми пустощами він нагадує 

Карлсона, що живе на даху. Але на відміну від нього Домовичок — інтелектуал. Він 

має Чарівну книжку, цікавиться поезією Павла Тичини і Максима Рильського, добре 

знає твори Кобзаря. Він постійно перевіряє граматику за «Орфографічним 

словником» і шукає в енциклопедіях пояснень до малозрозумілих явищ і понять. Свій 

інтерес до книжок герой, з притаманною йому шепелявістю, обумовлює тим, «що 

Домовичок без книжки — як риба без води», він любить «читати ночами в шухляді, 

присвічуючи собі очима» і пояснює, «що в домовиків, як і в котів, очі в темряві 

світяться». Жвавий Домовичок захоплює своєю безпосередністю і позитивною 

енергетикою. Однак, якщо казка «Домовичок з палітрою» розрахована більше на 

читача молодшого шкільного віку, то наступна казка письменниці викликає інтерес у 

більш дорослих школярів.   

Новий етап у творчості Марини Павленко ознаменувався появою книги 

«Русалонька із 7-В або Прокляття роду Кулаківських», яка стала лавреатом конкурсу 

«Коронація слова». У 2005 році видавництва «Теза», «Соняшник» надрукували цей 

справжній бестселер для підлітків. Книгу майстерно оформила яскравими 

ілюстраціями Наталя Шишковська. Численні опитування юних читачів, які 

проводилися в дитячих бібліотеках України, виявили надзвичайну популярність 

серед дітей книжки «Русалонька із 7-В або Прокляття роду Кулаківських». Авторка 

назвала свій твір сучасною казкою про неймовірні пригоди семикласниці Софійки, 

яка вміло веде детективне розслідування.  

Це перша книга з циклу, яка вже з перших сторінок захоплює читача 

динамічним сюжетом, в який вплетені і чари, і магія, і звичайні шкільні пригоди, в 

яких кожен може знайти себе. Події, які відбуваються в повісті хочеться пережити 

разом з героями, або ж бути на їхньому місці. Школярки легко ставлять себе на місце 

головної героїні Софійки, яка так само, як і всі, ходить до школи, вчить уроки, 
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страждає від нерозділеного кохання, не обійшлось навіть без любовного трикутника. 

Головна героїня повісті Софійка добра та чуйна дівчинка, кожному прийде на 

допомогу, навіть незнайомця не залишить в біді, вона розумна, доброзичлива та має 

гарне виховання. Мама Софійки вчителька, з дитинства знайомила доньку з 

літературою та фольклором. 

У книзі «Русалонька із 7-В або Прокляття роду Кулаківських» Марина 

Павленко чітко дотримується свого творчого принципу — писати про реальне життя 

і реальних людей, які завдяки фантазії потрапляють в нереальні ситуації. Така позиція 

імпонує читачеві-підліткові, який вважає себе дорослим, але в душі залишається 

дитиною.  

Спостерігаючи сферу зацікавлень дітей та підлітків, можна зробити висновок, 

що мотиви з шкільного життя знаходять живий відгук у їх динамічній і бурхливій 

уяві. Твори, в котрих фігурують мотиви шкільних буднів, отримують більше уваги з 

боку молодих читачів, ніж класичні казкові сюжети.  

Тема школи у творчості Марини Павленко – це не просто спроба стороннього 

погляду на ситуацію в сучасній школі, не звичайний фактологічний опис стану справ 

в освітній сфері очима дорослого. Ні. Шкільні реалії у творчості письменниці 

зображені крізь призму дитячих характерів, котрі вона з любов’ю плекає у своїх 

творах. Історії про різні дитячі долі переконливо доводять маленьким читачам, що усі 

труднощі можна перемогти на будь-якому етапі життя, якщо у серці є повага і 

доброзичливість до людей. Через зображення таких близьких і доступних дитячому 

сприйняттю шкільних реалій, створення колоритних образів і характерів, котрі 

зацікавлюють молодого читача і можуть слугувати йому гідним прикладом для 

наслідування, Марина Павленко реалізує дидактичний аспект художньої літератури. 

Саме морально-етичний вимір є головним у виховному процесі. Однак, творчість 

письменниці дає дітям взірці в морально-етичному вимірі, але й вчить вправно 

послуговуватись рідним словом. Так, сама М.Павленко загострює увагу на 

наступному моменті: 

«Нарешті дуже болюче питання — мова! Засилля русизмів і неграмотності зараз 

просто-таки поголовне! Часом навіть у видатних авторів собаки «лають», ведмеді 
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«благодушно басять», а тачку «чинять»! Що вже казати про переклади! А правильне 

використання відмінкових закінчень, а недолугі кальки з російської, а незграбна 

стилістика й таке інше, таке інше, таке інше! Чомусь вважається, ніби амебне 

спрощення речень і максимальне наближення до «общепонятного» — це мова «для 

дітей». З іншого боку, мова дитячих книжок не може бути переобтяженою 

надмірними поетизмами, канцеляризмами, складними конструкціями (як і 

“сюсюканням”). Легка, образна, сучасна (виходу немає: мусимо навчитися знаходити 

й українські природні відповідники російському сленгові), дотепна, містка — ось 

якою вона має бути, на мою думку» [156]. 

У повісті вдалося відтворити колоритні типажі сучасних школярів, їхню 

поведінку, сучасну сленгову говірку. Ось один з фрагментів, в якому фігурує подібна 

сленгова мова, далі зацитовано слова одного з головних героїв казки «Русалонька з 7-

В» Вадима Кулаківського: 

«Так, украв. Сорі, сорі, сорі! Легко тобі, чистенькій, судити. А врубайся в мою 

ситуейшен! Прикинь: бабки у мене – є! Якого дідька красти? А тягне мене! Щось наче 

вело за тобою, коли – пам’ятаєш? – гуляла зі своєю малявкою. Щось підбивало 

підглянути, як ти зняла коралі й поклала до кишені. Потім, уже біля твоєї нори… Ти 

до малявки сю-сю, щось там упало в тебе, а я – до коралів. Уже на таких штуках руку 

набив! Ти ще тоді мене засікла, вловлюєш? Ну, думаю, гайки, застукала! Аж ні: ти 

хоч би хни!» [160, ст.87]. 

Досить яскраво представлений у книзі образ самовпевненого учня Вадима 

Кулаківського, в якому уособлений психологічний портрет сучасного підлітка. 

Незважаючи на матеріальне благополуччя (його батьки-заробітчани надсилають 

достатньо грошей), він відчуває самотність і безпорадність. Софійка, довідавшись про 

невідомі реалії життя Вадима, вирішила допомогти йому.   

У цій казці, окрім фантастичних і казкових мотивів, розкривається також світ 

внутрішніх переживань школярів, порушуються такі важливі для молодих людей 

теми, як кохання та дружба. Ось один з яскравих моментів, в якому психологічний 

портрет головної героїні Софійки:   
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«Уже коли рушала додому, розминулася з Вадимом у коридорі. І він подивився! 

Вперше за весь день! Погляд, від якого хотілося вирости, вирівняти плечі, 

розправити… розправити комірець. Але що це? Коралі?! Вчора забула зняти! Ось 

чому всі її розглядають… 

Але ж Вадим!.. Він же подивився не тільки через коралі?! І вона зараз у цьому 

переконається! Навпрошки подалася парком і ніби випадково опинилася на стежці, 

якою ітиме Кулаківський. А він уже сидів на пеньку, під кущем квітучої жовтої акації. 

Сидів і… димів цигаркою! Ні, Софійка, звичайно, все розуміла. Деякі в їхньому віці 

не лише почали, а вже й зав’язали з курінням. Як-от Сашко. Але хлопець Софійчиної 

мрії не мусив би палити. Як не палять ні тато, ні Сніжанин жених» [160, ст.35]. 

У своїй творчості Марина Павленко порушує також проблему шкідливих 

звичок в житті молодої людини. Бачимо, що письменниця є прихильником і 

оборонцем традиційної моралі, котра розглядає шкідливі звички, зокрема 

тютюнопаління, як небезпечне і згубне для людини заняття. У час, коли тотальна 

пропаганда алкоголю й тютюну заполонила інформаційний простір, молодим людям 

потрібен здоровий приклад, котрий не був би жертвою своїх залежностей. Саме такий 

тип героя витворює на сторінках своєї казки Марина Павленко. Софійка -  головна 

героїня книги - чуйна до людей, кмітлива - розпочинає своє розслідування, щоб 

допомогти однокласнику Вадиму Кулаківському позбутися родового прокляття. 

Поступово, крок за кроком, вона дізнається про страшну провину прапрадіда 

Кулаківського. Марина Павленко відзначила, що прототипом образу Софійки стала її 

старша донька. З казкового арсеналу чарівних предметів, які, зазвичай, допомагають 

героям казкових повістей, Софійка задіяла лише старовинну дерев'яну шафу, 

спроможну переносити героїню у будь-який час. Марина Павленко відобразила 

характерну прикмету сучасності: інтерес підростаючого покоління до історії України, 

краєзнавчих пошуків, дослідження старовинних пам'яток архітектури, вивчення 

свого родоводу. Читач «Русалоньки із 7-В або Прокляття роду Кулаківських», глибше 

пізнає минулу епоху, знайомиться зі старовинними традиціями і обрядами.  

Цікавим і майстерно виписаним авторкою є образ Сашка, колишнього сусіда 

Софійки. На відміну від Вадима, він живе бідно і змушений підробляти роздрібною 
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торгівлею. Він мріє назбирати якомога більше грошей для матері і двох сестер. Сашко 

безкорисливий, чуйний до близьких, він завжди готовий прийти на допомогу своїй 

подружці Софійці, виявляючи при цьому рішучість і безстрашність. 

У 2008 році вийшла друком книга «Миколчині історії», в якій Марина Павленко 

торкнулася болючої проблеми нашого суспільства - життя занедбаних дітей з 

неблагополучних родин. Дітям на вулицях міст, які щоденно вирішують проблему 

виживання, їх почуттям, думкам, мріям присвячена ця книга. У ній розкривається 

проблема дитячої жорстокості і зверхності, котра бере свій початок у родинах, де 

виховуються такі діти.  

Головний герой книги - Миколка. Марина Павленко всебічно розкриває 

характер і морально-етичний портрет свого героя, розповідає про його самотність, 

зневажливе ставлення деяких однокласників - дітей з успішних і заможних родин. 

Так, самовпевнена дівчина Чікса дуже образила Миколку, назвавши його «гидотою», 

вона наказала, «щоб він навіть не дивився у її бік» [159, ст.43]. Життя Миколки багате 

на пригоди, на жаль, пригоди ці здебільшого сумні. У школі його вважають поганим 

учнем і навіть ледарем, Миколчина відкритість і беззахисність викликає співчуття у 

читачів. У хлопця не склалися стосунки з вітчимом, який пиячить і зневажливо 

ставиться до нього. Врешті, халабудка на пустирищі стала для Миколки і вірного 

друга песика Найди справжньою домівкою. Разом вони вирушають на пошуки 

заробітку - збирають порожні пляшки і дрібні монети, втрачені перехожими. 

Розповідаючи Миколчині історії, письменниця плекає надію, що у житті бідного 

хлопчика щось зміниться на краще і Святий Миколай не забуде покласти йому під 

подушку гостинця - конструктор або торбу цукерок, чи нові кросівки. 

Варто відзначити глибокий психологізм творів письменниці, завдяки якому їй 

вдається створити переконливі портрети дітей-сучасників, в яких кожен читач-

підліток може впізнати свого ровесника, товариша, однокласника. Використання 

засобів комічного, зокрема, гумору, яскрава метафоричність казкових елементів, 

динамічність сюжету, струнка композиційна структура - такі основні 

характерологічні особливості прози Марини Павленко. 
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У розповідях про дитинство п'яти видатних співвітчизників, які прославили 

нашу країну («Про Павла Тичину, Надію Суровцову, Василя Симоненка, Василя 

Стуса, Ірину Жиленко»), авторка розкриває секрет їх творчих лабораторій. Твердість 

характеру, цілеспрямованість дозволили їм стійко переносити всі негаразди, зберегти 

гордість, що вони є українцями. Марина Павленко відшукує цікаві факти дитячих 

біографій українських письменників і розповідає про це допитливим читачам, 

частково також у цих творах торкаючись виховних елементів, пов'язаних зі шкільним 

навчанням знаних особистостей. Варто наголосити, що ці біографічні тексти попри 

певні наявні у них елементи дидактики, не позначені нав’язливим моралізаторством 

та повчальністю. 

 

3.3. Еволюція характерів у творах про школу Зірки Мензатюк 
 

 

Перу письменниці Зірки Мензатюк належать оповідання для дітей, казки та 

поеми, які орієнтовані не лише на дитячу, але й на дорослу читацьку аудиторію. Твори 

З.Мензатюк здебільшого пригодницького та розважального характеру з яскравим 

динамічними сюжетом. Інтелектуальний складник спонукає читача до 

усвідомлення певних морально-етичних настанов, які пропонує авторка. Варто 

одразу зазначити, що проза письменниці позбавлена нав'язливого дидактизму та 

відвертого моралізаторства. 

ЇЇ твір «Як я руйнувала імперію» – перша українська повість для підлітків, що 

змальовує останні роки існування радянської імперії. Як жили радянські люди? Кого 

боялися? І чого прагнули? Яким був їх побут, в якому однією з центральних проблем 

була гонитва за дефіцитними товарами? Це була доволі смілива спроба актуалізувати 

радянські часи в сучасній літературі, зробити їх провідним часопростором тексту, 

адже, як правило, письменники у дитячій літературі частіше апелюють до давніших 

часів в історії, до козаччини, наприклад, чи до часів Київської Русі. Це пояснюється, 

зокрема, типовим переконанням авторів, що справжній патріотизм у молодого 

покоління можна виховувати виключно на героїчних прикладах з історичного 

минулого, що, у свою чергу, виразно спрощую морально-етичну складову будь-якого 
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наративу. Тому твір «Як я руйнувала імперію» відрізняється від «типово 

патріотичних» книжок. 

Головною героїнею повісті Зірки Мензатюк «Як я руйнувала імперію» є 

дівчинка-підліток на ім’я Яринка Найчук. Вона киянка, яка щороку приїздить 

до бабусі в буковинське село на літні канікули. Однак авторка свідомо виходить за 

рамки тематично традиційного констатування щасливої пори дитинства та веселих 

канікулярних пригод. У її повісті мова йде про концептуально важливі для людського 

буття речі, про Чорнобиль, про вади радянської освіти та принизливі реалії, з якими 

доводилося миритися українцям у ті роки. «Такий тематичний поворот в українській 

літературі, до якого, зокрема, долучилася і Зірка Мензатюк, дозволяє розшити межі 

традиційно дитячих тем, дає можливість читачу-дитині шукати відповіді на питання, 

якими наповнений сучасний світ» [45, с.52]. 

Автопортрет героїні повісті виглядає наступним чином: «Вчуся я непогано, хоч 

і не відмінниця. Нічим особливим не відрізняюся. Не спортсменка, не юна поетеса, на 

вигляд також звичайнісінька. Якби вміла співати, то заспівала б про себе, як Наталка 

Полтавка з відомої п’єси: «Дівка проста, невродлива, Добра серцем, не спесива». 

Сподіваюся, що серце в мене добре (бо не люблю злих людей)» [131, с.21]. 

Головна героїня твору звичайна, пересічна дівчина без унікальних особистісних 

рис чи притаманних лише їй особливостей – у такий спосіб авторка акцентує на тому, 

що доба, яку вона змальовує та тогочасні події пов’язані з долями звичайних людей, 

тобто з долями більшості. Загалом варто зазначити, що свідомо наголошена 

«пересічність» головної героїні – сміливий та неординарний крок авторки, оскільки 

змальовувати перипетії життя таких персонажів зазвичай суттєво складніше.  

    Атмосферу відповідної доби радянської реальності авторка демонструє 

читачеві саме з тієї перспективи, з якої її спостерігало тогочасне молоде покоління. 

Власне, сам дух епохи, тобто 80-х років 20 століття, авторка ілюструє крізь призму 

подій, які за своїм характером точно і лаконічно вписуються в тогочасну дійсність, і 

які завдяки майстерності письма сприймаються як цілком реальні. Це ж стосується і 

численних явищ радянського буття, які були не лише індикаторами, а іноді навіть 

символами пануючого у тогочасному Радянському Союзі стану речей.  Так, скажімо, 
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ні для кого не секрет, що тотальний дефіцит у Радянському Союзі був просто 

загальноприйнятою нормою, до того ж такою мірою, що навіть «Київський торт» 

просто так не можна було купити. А який сервіс пропонувався пасажирам потягів, що 

подорожували залізницею - це взагалі ціла окрема історія, яка була цілком звичним 

явищем тільки і виключно для радянських людей. Зображуючи такого роду реалії, 

письменниця, відповідно, використовує і не менш характерні тогочасні слова і 

вислови. Письменниця знайомить читача з такими реаліями, 

використовуючи лексикон, яким у 80-ті роки користувались всі. Опинившись в таких 

умовах і не маючи альтернативи, людям доводиться спекулювати «джинсами – 

варьонками», касетами, ганятися за «фірмовим» одягом, купальниками з «люрексом». 

Заволодіти такою бажаною фірмовою чи дефіцитною річчю було показником 

успішності, предметом заздрощів інших.  

Завдяки цим прийомам авторка влучно і лаконічно донесла до читачів суть 

своїх спостережень і висновків: 

«Радянські люди жили напрочуд радісно: вони раділи, якщо вдавалося купити 

ковбаси, раділи, купивши шкільні зошити, раділи, коли придбали чоботи на зиму - аж 

набридало радіти» [131, с.95]. 

Досить красномовними і показовими в цьому плані є також роздуми головної 

героїні про тогочасну Україну, чи країну загалом, в якій вона живе: «Моя країна - 

могутній Радянський Союз, одна шоста Земної суші, обнесена колючим дротом 

тюрма народів, у якій на всіх язиках все мовчить. Я живу в ній з народження І мені не 

погано живеться я звикла з тим що є і все ж я не можу любити державу – темницю» 

[131, с.82]. 

І таку точку зору, або дуже схожу, поділяло дуже багато людей, адже у них були 

для цього абсолютно реальні і вмотивовані підстави. Додаткові деталі постають перед 

читачем і в описах помешкань героїв повісті. Меблі, інтер'єр та багато інших 

побутових речей сприймалися як показники заможності, престижу, та статусу. 

Хорошим прикладом є змалювання помешкання директора школи: «То була гарна 

кімната з дорогими фінськими меблями. На стіні над диваном красувався портрет 

Леніна, а під ним низка грамот у рамочках «за трудові здобутки», не інакше. …У 
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кутку стояла книжкова шафа з довгими рядами однакових палітурок – творами того 

ж Леніна, біля вікна – письмовий стіл з різними сувенірами: Спаською вежею 

московського Кремля, копією космічної ракети «Союз-2», фотографією атомного 

криголама «Ленін», вправленою в кришталеву підставку. Хата, як повна чаша. Ідейно 

правильна чаша. Відразу видно, що тут живуть ідейно правильні люди» [131, с.44]. 

 «Ідейну правильність» директора школи додатково підкреслює образ його 

доньки Ніночки, хоча: «насправді вона не Ніна, а Нінель. Тобто Ленін прочитане з 

кінця. Партійний татусь назвав її на честь вождя» [131, с.51]. Ніночка – це зразок 

школярки, яким його прагнула бачити радянська доктрина: відмінниця, голова 

піонерської дружини села, яка весь час уважно спостерігає за поведінкою своїх 

однокласників, навіть під час канікул, переймається їхнім моральним обличчям. У 

розмовах з однолітками чітко виявляється її повчальна манера спілкування, 

«правильна» ідеологічна позиція, і відстоювання, хоч і тільки на словах, всього 

радянського – це все зображено разом з неприхованою демонстрацією модних 

імпортних речей задля того, щоб показати життєві реалії кінця 80-х років минулого 

століття максимально контрастно. «Ніночка – жертва радянської пропаганди, 

дівчинка, яка не здатна мислити самостійно, яка не наділена власним живим 

мовленням, єдине, що вона може говорити – це радянські лозунги» [45, с.53]. Подруги 

Ніночки – Даша і Ліза – так само абсолютно і в усьому «позитивні», в тому числі і в 

контексті взаємин (читай підтримки) своєї подруги, погоджуючись на всі її пропозиції 

та успішно реалізовуючи їх на практиці.  

Говорячи про змалювання авторкою підліткового середовища, можна помітити, 

що інструментом для зображення тогочасних настроїв в юнацьких колах для авторки 

є розмови, суперечки і дискусії, які ведуть її герої. Говорять же діти між собою на 

найрізноманітніші теми – філософія, музика, мистецтво, але виразно особливе місце 

посідає політика.  

Саме в цьому контексті найвиразніше виокремлюється постать Ігоря Косовця, 

він же Ігрек. Цей хлопець був рушійною силою і основним учасником дискусій серед 

товаришів, джерелом актуальних новин та свіжих політичних анекдотів. Ігрек 

активно відстоював свою точку зору та відзначався сміливими, інколи навіть 
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необачно сміливими висловлюваннями, розповідав небезпечні анекдоти: «Питання на 

засипку. Кого любив Ленін – багатих чи бідних? – запитав Ігрек – Звісно бідних, - 

впевнено відповіла Ніночка. – То він і зробив, щоб усі були бідні. Щоб можна було 

усіх любити» [131, с.32]. Судячи з особистих якостей і дій Ігрека, можна припустити, 

що перед нами класичний образ підлітка-бунтівника тих часів. Авторка наділяє Ігрека 

іронічним поглядом на оточуючу радянську дійсність, що виявляється в манері його 

спілкування з іншими: він часто іронізує над своїми однокласниками, які, на відміну 

від нього, «ідеологічно правильні» піонери. Поведінка Ігрека доповнює його 

бунтарський образ – мало хто наважився б прийти до школи у червоних штанях -  бо 

уже навіть це було своєрідним подвигом. Годі вже й говорити, що для тогочасних 

школярів організувати вночі разом з друзями вилазку до школи, зняти радянський 

прапор, а замість нього повісити підштанники - таке й уявляти страшно було. Витівки 

і характер хлопця стали своєрідним магнітом і дали змогу Ігреку об'єднати навколо 

себе прибічників національно – визвольного руху, коли той тільки почав 

зароджуватися. 

Зірка Мензатюк у повісті не просто демонструє етапи процесу розпаду 

Радянського Союзу, письменниця виразно акцентує на появі у свідомості молодого 

покоління перших зародків національного самоусвідомлення. У повісті майстерно 

змальовано процес становлення національно свідомої молоді в різних частинах 

України, з особливою увагою до еволюційних перетворень, які відбуваються з 

характерами героїв повісті. Мітинг, на який випадково потрапляє Яринка з батьками 

– це мітинг, за допомогою якого Гельсінська спілка у Ризі прагнула привернути увагу 

до захисту рідної мови, свободи та прав людини – ця подія показана природно, 

переконливо реально: «Я пообіцяла бути німою як риба, і почула от що. У Фінляндії, 

в місті Гельсінкі, Радянський Союз підписав міжнародну угоду про захист прав 

людини. Виконувати її наше керівництво не збиралося.  Права радянських людей 

існували хіба що на папері. Але з'явилися сміливці, які називали себе Гельсінською 

Спілкою. Вони добивалися, щоб угода діяла, відстоювали свободу і демократію. 

оправда, їх були одиниці, та й ті здебільшого сидіти в тюрмах» [131, с. 73].   
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Події, які відбувалися біля пам'ятника Мілди (або Монумент Свободи, головний 

пам’ятник Риги, символ свободи, незалежності та національної ідентичності Латвії), 

показані авторкою в двох площинах: перша - це власне опис мітингу як історичного 

факту, та подій, які там відбувались.  

Друга площина являє собою опис події під іншим кутом зору - емоційним. 

Знайомлячи читача з емоціями, почуттями і переживаннями Яринки, які були 

викликані побаченим, авторка намагається донести до читача атмосферу та сам 

дух події. Радість та захоплення рішучістю і сміливістю мітингувальників, які 

знайшли в собі сміливість обрати таку форму протесту і зараз відкрито відстоюють 

свої переконання та інтереси свого народу, змінює страх, який був вихований 

радянською владою у своїх громадян - страх бути заарештованим чи покараним 

тільки за саму присутність на такому мітингу. Відразу ж згадується Яринці дуже 

схожа ситуація, яка сталася з нею та її мамою у Києві, біля Володимирського собору: 

«Мені неприємно похололо всередині. Років зо два тому ми з мамою повернули у 

Володимирський собор, а коли виходили, надворі, проти дверей стояли з десятеро 

фотографів і знімали всіх, хто наважився відвідати храм. Мама тоді добряче 

перехвилювалася, тому що була зі мною. Радянських дітей не можна водити до 

церкви, ми мусимо виростати войовничими атеїстами-безбожниками» [131, с. 79]. 

Незважаючи на те, що страх бути покараним владою за присутність на такій 

акції є цілком обґрунтованим, адже що стосується системи покарання, то з цим якраз 

у тогочасної влади не було ніяких проблем, зникає. Героїня відчуває гордість за 

демонстрантів, за їх сміливість та рішучість. Такі переживання, враження, емоції, які 

тоді відчула дівчина, не могли минути безслідно, не справивши жодного впливу на 

формування свідомості молодої людини. Більше того, цей вплив також поширювався 

і на батьків героїні, викликаючи подальші більш глибокі асоціації із власним народом 

та його свободою.  

Такий дуалізм свідомості є досить характерним для зображеної в повісті епохи. 

Радянська дійсність сама по собі була двоїстою – з одного боку офіційна, насаджена 

ідеологією та комуністичними «цінностями» імітація реальності, яка для всіх 

перетворилася на певного роду спектакль, і яка існувала виключно на офіційних 
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урочистих заходах; а з іншого боку – реальне життя, яке починалось відразу ж після 

закінчення офіційної частини. І ці два світи, в яких доводилось жити більшості людей, 

все більше і більше опонували один одному. Можливо, саме тому для громадян 

Радянського Союзу було природним жити немов би у двох світоглядних системах, 

двох системах цінностей і пріоритетів. 

 Підтвердженням таких припущень може слугувати повість Зірки Мензатюк 

«Як я руйнувала імперію», в якій письменниця торкається проблеми релігії. Яринка 

проводила канікули в селі, в якому з давніх часів була церква. У свою чергу радянська 

система мала свої погляди на такий стан речей – нормою було використовувати 

церкви в якості якогось складу чи іншого господарського приміщення. Ставлення 

Радянської влади до церков і релігії не знайшло широкої підтримки серед селян, а 

особливо серед тих, хто втратив близьких під час війни, і хотіли молитися за душі 

загиблих. У цьому плані досить красномовним і показовим є епізод з пам’ятником 

воїнам-визволителям, який мав місце під час церемонії відкриття, на якій удовам 

вручали чорні хустки. Сусідка Яринчиної бабусі, Софрониха, несподівано взяла 

мікрофон і звернулась до районних і обласних начальників: «Я вас прошу про друге: 

відкрийте нам, удовам, церкву!  тут приїхало начальство з району і області... Ви в Бога 

не вірите, для вас то опіум ... Але тепер домократія, так по телевізору кажуть... то ви 

собі моліться на що хочете, на Москву, на Кремль, на чорта, на дідька, - в Софронихи 

явно зірвала гальма, - А нам відкрийте церкву!» [131, с.136]. 

Звісно ж, начальству таке звернення не сподобалось, але, з часом, не зважаючи 

на шалений спротив партійних функціонерів, церкву в селі все-таки відкрили. 

Письменниця не зображує на цей раз конкретних історичних фактів, концентруючи 

натомість увагу на змалюванні людських настроїв, прагнень, поривів та на загальній 

атмосфері суспільного буття. 

    Герої повісті, їх характери та вчинки точно і лаконічно доповнюють 

змальовану письменницею тогочасну дійсність, даючи читачеві можливість повніше 

і більш деталізовано її уявити. Коли письменниця має на меті продемонструвати 

характер народного мислення або дати ментальну характеристику героям, то 

знайомить читача з Софронихою. Софрониха – це представниця старшого покоління, 
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покоління, яке саме і є носієм яскравих ментальних рис українства. «Софрониха – то 

сільський шедевр, баба унікальна, з якого боку не глянь…. Це була б майже сільська 

класика, живий персонаж Нечуя-Левицького – балакуча і сварлива баба, охоча до 

пліток і чуток» [131, с.18].  

Відповідно й життя цього колоритного персонажа насичене незвичайними 

ситуаціями і фантастичними подіями, які, у свою чергу, зумовлені тим, що героїня 

переконана в реальності магії та необхідності дотримання різного роду ритуалів і 

обрядів, і саме крізь призму цих переконань вона інтерпретує абсолютно звичайні 

життєві ситуації. Наприклад, причиною для сварки з сусідами став безлад, який 

влаштував кіт Яринки, і який Софрониха розцінила не інакше, як діяльність магічних 

сил, а саме – щезника. Для молодших поколінь такий світогляд, звісно ж, був занадто 

архаїчним та смішним. До того ж, в радянські часи народні прикмети і вірування 

вважалися нічим іншим, як пережитком давно минулих часів і назагал анахронізмом.  

Еволюція характерів та зміни внутрішнього психологічного стану персонажів 

відбуваються на тлі історичних подій, змальованих у повісті майже з 

документальною достовірністю. У 1989 році у Прибалтиці з'являється Народний 

Фронт, а в Україні - Народний Рух України за перебудову. Таке історичне тло має 

продемонструвати читачеві появу, становлення та розвиток національної свідомості, 

національного характеру. У цьому аспекті знаковим і показовим персонажем є тітка 

Ярини Орися. Події, які пов'язані з нею як персонажем, можуть бути підґрунтям для 

розуміння тогочасних реалій радянської школи.  

 Орися - випускниця університету, незважаючи на це, вона не може 

влаштуватись на роботу у школі.  Причиною відмов в усіх без винятку школах є її 

активна життєва та громадянська позиція.  Орися смілива і відчайдушна особа, яка 

добре обізнана з політичними процесами і не байдужа до долі своєї країни, а відтак є 

активним учасником Народного Руху України: разом з друзями займалася 

виготовленням значків з українською символікою, розклеювала листівки, брала 

активну участь в організації та проведенні рухівських конференцій.  

  Саме сукупність вказаних вище рис характеру та факторів робить її в очах 

офіційної влади ненадійним елементом, їй перекривають всі можливості для 
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працевлаштування в школах, проте варто зазначити, що такий стан речей не дуже її 

засмучує. «Орисю Манноїлівно, я до вас у справі... одразу скажу, не дуже приємній, - 

директору перше звертався на ви до своєї колишньої учениці. - Ми з учителями 

порадилися і гуртом колективну вирішили, що вчителем фізкультури нова в нашу 

школу треба взяти чоловіка, мужчину а не вас. Щоб міг, коли треба, стенд прибитий, 

будь-який на стадіоні викосити...  Бо в школі, знаєте, одні жінки. Тому я, гм, повертає 

вашу заяву на прийом на роботу. Поки канікули знайдіть собі інше місце» [131, с.157]. 

Образ Орисі, а точніше ситуація з її працевлаштуванням, виразно свідчить про 

одне - оскільки школи - це офіційні організації, які жорстко підпорядковані владі, їм 

нічого іншого не залишається, як тільки виконувати вказівки згори.  У таких умовах 

не мають значення такі об'єктивні фактори, як освіта, професіоналізм, 

перспективність молодого вчителя. Насамперед потрібно бути політично та 

ідеологічно «правильним» – інакше жодних шансів влаштуватись на роботу.  

«Орися шукала роботу. Об'їжджала школу за школою. Іноді її зустрічали з 

розкритими обіймами: інститутській диплом, спортивний розряд, - аякже, такий 

учитель нам потрібен!  Але невдовзі відмовляли, ніби хтось невидимий диригував 

директорами. І знову Орися ходила від школи до школи» [131, с.174]. 

    Акцент на внутрішньому світі героїв, на спілкуванні, на взаєминах між 

статями - це призма, крізь яку в повісті змальовано характери молодого покоління – 

Яринки, Півоні, Ігрека, Андрія. На думку психологів, «юнацька мрія про кохання 

виражає насамперед прагнення емоційного контакту, розуміння, душевної 

близькості» а конкретні прояви юнацької сексуальності тісно пов’язані з 

комунікативними рисами особистості і специфічним нормами соціального 

середовища» [165, с.204]. У Яринчиних мріях про справжнє кохання не випадково 

вимальовується парубок із відповідними зовнішніми даними (сині очі, високий зріст, 

біле волосся), так само важливими для дівчини були і спільні ідеали, цінності, дружба. 

Всі ці риси були у Андрія, окрім того, що хлопець був вродливий, він ще любив 

читати, «… палко говорив про Україну! Читав напам’ять Симоненка, зачаровувався 

фільмами, в яких грав знаменитий земляк – буковинець Іван Миколайчук. А як 
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захоплено розповідав про Володю Івасюка! Андрій – наш, український хлопець, 

патріот до кінчика нігтів…» [131, с.224]. 

Змальовуючи стосунки в середовищі молоді, письменниця відходить від 

канонів, які були прийняті та практикувалися в літературі так званого 

соцреалізму.   Вона не ідеалізує своїх героїв, не приписує їм безмежної любові до 

своєї батьківщини, не показує їх кришталево ідеологічно та політично правильними 

громадянами.   Андрій і Яринка конфліктують не тому, що хлопець починає 

безпідставно ревнувати, всьому причиною є «обережна» громадська позиція - Андрій 

любив все українське тільки на словах - насправді ж Андрій виявився просто 

ревнивим боягузом. На відміну від нього хуліган Ігрек виявився справжнім патріотом 

України, демонструючи це своєю щирістю, послідовністю та готовністю діяти, якщо 

цього вимагає ситуація. 

    Повість Зірки Мензатюк «Як я руйнувала імперію» - це зображення процесів 

розпаду Радянського Союзу, причин, через які соціалістичні «ідеали» руйнувались в 

людській свідомості, появи та становлення нового адекватного світогляду – це все 

фактори, які визначили спосіб і підходи до змалювання характерів персонажів. 

Письменниця не концентрує уваги на детальному аналізі характерів підлітків, не 

робить основного акценту на їхній моралі чи багатстві духовних світів, як це 

традиційно акцентувалося в психологічній прозі. Показуючи мотиваційні чинники 

дій юних героїв, авторка віддає перевагу змалюванню того, як вони реагують 

на ідеологічні та суспільні цінності, уникаючи психологічної деталізації образів.  

    Зважаючи на аудиторію, якій адресована повість «Як я руйнувала імперію», 

не можна оминути увагою образ школи, що є одним із концептуально ключових у 

творі. Як вже згадувалось раніше – для радянської дійсності характерним було 

існування своєрідних подвійних стандартів в усьому, зокрема і у демонстрації 

світоглядних засад. Це стосувалось практично усіх аспектів життя, і школа не була 

винятком. Офіційно – це установа, яка повністю контролюється державою і 

використовується як інструмент пропаганди офіційної, «правильної» радянської 

ідеології. Кожен учень повинен бути не тільки освіченим, але й ідеологічно свідомим 

громадянином, який мислить «правильно», фактично – такими собі «ідеологічними 
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кліше». Неприродність і штучність у концепції шкільного виховання і навчання 

відчували і вчителі і учні, адже та картина світу, про яку учням говорили в школі, не 

співпадала з об’єктивною реальністю. 

З часом ситуація ставала все більш абсурдною, оскільки навіть палкі 

прибічники радянської влади розуміли, що система почала руйнуватися зсередини. 

Повість Зірки Мензатюк фактично наголошувала на тому, що недієздатність і 

штучність радянської системи шкільної освіти ні в кого не викликала сумнівів.   

Якщо говорити про штучні і неприродні елементи в тогочасній школі, потрібно 

відзначити, що здебільшого такі патологічні прояви характерні для адміністративної 

сфери – прикладом чому може служити ситуація з Орисею. Освітянам доводилось 

керуватись спочатку ідеологією, а не об’єктивними факторами, приймаючи будь-яке 

кадрове чи інше рішення. У цій площині боротися з системою було найважче. 

Наступна сфера, в контексті школи, для якої такі нездорові прояви були практично 

звичним явищем – гуманітарні науки і дисципліни. Для будь-якого тоталітарного 

режиму контроль над усім, що потенційно може скомпрометувати офіційну ідеологію 

– це справа виживання. У повісті Зірки Мензатюк безпосередньо не акцентовано 

уваги на цьому питанні, лише проаналізувавши невеличкі деталі, коли, наприклад, 

йде мова про «правильних» і «неправильних» персонажів, коли авторка мимохідь 

згадує про заборонену літературу, яка все-ж таки потрапляє до рук читачів – 

напрошується висновок - ці деталі можуть бути вказівкою на те, що поступово 

контроль над ідеологічною складовою радянського життя держава втрачає.  

 

3.4. Школа і шкільне буття у романі Мирослава Лаюка «Баборня» 

 

Роман «Баборня» вперше опублікований у «Видавництві Старого Лева» у 2016 

році. Роман увійшов до Довгого списку літературної премії Книга року ВВС-2016, а 

дещо пізніше й до короткого. Центральним образом роману є літня вчителька біології 

Марія Василівна. Сюжет зосереджується навколо низки подій з біографії самої 

вчительки – в ході нарації відбувається ретроспективне заглиблення в історію життя 

головної героїні. Розповідається про її молодість, зображується ряд трагічних колізій 
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з життя жінки. Літературний критик Ярослава Стріха, член журі премії ЛітАкцент 

2016, дає наступну оцінку образу вчительки зокрема і роману в цілому: «Головна 

героїня «Баборні» Марія Василівна зібрана з усіх ознак, які автоматично спонукають 

занести персонажа до категорії антигероїв: це вчителька-мегера із атавістичних 

жахіть про темні шкільні віки; це жінка, послана на початку 1970-х у далеке 

карпатське село, аби насаджувати радянську ментальність і науковий атеїзм; вона 

готова виправдати злочини Червоної армії проти мирного населення, коли знаходить 

у шафі свого чоловіка-підполковника золоті зуби й інший інкримінуючий антураж; і 

т.д., і т.п. Мерзеннішої героїні, що втілювала б усі протилежності нашої непростої 

історії, у цьогорічній великій прозі просто немає. Втім, у власній біографії ніхто не є 

антигероєм. Тож читачеві відмовлено в легкій і спокусливій втісі розставити 

підсумкові оцінки й розкласти всі скелети в шафах на заздалегідь підписані 

полички… У центрі роману – проста теза про те, що оцінка подій залежить від 

суб’єктивної перспективи, і в сюжеті це розіграно подиву гідно майстерно» [121]. 

Переважна більшість «шкільних» образів – це педагоги, хоча й вони, окрім 

Марії Василівни, майже не зображуються крізь призму педагогічного фаху. Значна 

частина подій у романі відбувається за часів СРСР – описується діяльність Марії 

Василівни на ниві радянської атеїстичної пропаганди, котру було доручено саме їй, 

оскільки місцеві вчительки відмовлялись від такої діяльності: «Директор доручав цю 

діяльність багатьом учителькам. Але, попри те, що люди тут не дуже релігійні, вони 

все ж вірили в таку ситуацію як „а що як”. А що як Бог є, а що як є пекло, а що як Бог 

карає, а що як їм доведеться відповідати за відсутність віри? Побутова достоєвщина, 

як би сказали всякі кандидати наук. Тому місцеві тримались правила: рішуче не 

чіпати сферу християнського сакрального (як сказали б доценти і професори)» [116, 

с.28].  

Роману в цілому властивий відвертий і часом досить жорсткий наратив. Автор 

із сарказмом, хоча й не без певного співчутливого розуміння зображує своїх героїв-

педагогів: «Вони обожнювали переоцінювати власні проблеми, роздуваючись до 

вселенських масштабів разом зі своїми труднощами. Коли в школу мала прийти 

перевірка, дехто так розхвильовувався, що за короткий термін міг випити цілий пузир 
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заспокійливого. Вони змітали з аптек весь корвалол, валокордин, а особливо 

пустирнику (або собачої кропиви) настоянку, яка коштувала 1 гривню 65 копійок, але 

допомагала на всі 100, а це дуже зручно для освітянина з його нещасною зарплатою» 

[116, с.171].  

Як зазначалось, текст роману характеризується прямолінійністю –  від початку 

розповіді образ вчительки Марії Василівни постає у не зовсім властивому для 

педагога ракурсі: «Марія одразу почала рентгенити, хто тут чим дихає, хто сучка, хто 

простушка, хто пригальмована, хто мудрагелька, проте виразно ще не розуміла, як їй 

з ким поводитися. Вона вже починала продумувати, на які точки й чи доведеться 

тиснути: кому каблуком по зап’ястях, а кому мізинчиком біля вушка» [116, с.25]. 

Письменник висвітлює жорсткі сторони педагога, наприклад – її думки про помсту 

учневі: «Він мусить бути, він обов’язково буде, буде (!) покараний. До чого дурний, 

як валянок, до чого малий і страшний (тато недоробив, мама недоносила), до того ж 

постійно прагне накликати на себе біду. Словом, дупа свербить. Ці малолітки мусять 

зрозуміти, що по-перше, у житті існує принцип бумеранг і, по-друге, з деякими 

людьми краще не зв’язуватися… Марія Василівна не те що би хотіла попсувати 

результати життя й творчості малого негідника, ні – швидше майбутні дії Марії 

Василівни мали абсолютно виховний характер!» [116, с.11].  

В окремих моментах маємо зображення суто людських рис образу педагога, 

виразно натуралістичний опис яких ще більше віддаляє його від звичного, 

традиційного, шаблонного образу вчителя: «Поганки, /потвори/підстилки! Вона 

перебирала й інші влучні слова-означення для своїх колег, слова нібито неприйнятні 

в мовленні вчителя. Проте Марія Василівна чулася в тому віці,коли вже можна 

дозволити собі також багато іншого: і А) випити чарочку коньяку, який прогріває 

горло під час занять, і Б) намалюватися помадою непристойно червоного кольору, і 

В) допустити певні думки під час приповільнення кроку біля побут комбінату, де за 

прозорими вікнами в підвальному приміщенні – чоловіча качалка… Марія Василівна, 

як актриса після важкої ролі, інколи виходила з образу «вчительки з великої літери» 

й ставала тією, кого треба покарати» [116, с.10]. 
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Також автор не приховує ту неприязнь, з якою окремі члени шкільного 

колективу ставляться до своєї колеги: «…алгебро-геометричка, до речі, ще у перший 

же день прорекла: «Ця Машенька, напевне, вважає себе дуже просунутою, бо з міста 

приїхала. Проте насправді вона не може бути кращою за нас, навпаки – у неї зовсім 

мало справжнього педагогічного досвіду. Машенька ніколи не працювала з такими 

дітьми, як у нас. Ще подивимося, як вона справлятиметься» [116, с.25]. У романі 

докладно змальовано деталі знайомства нового педагога з учнівським колективом: 

«Діти як діти: на першому ж уроці домовилися поставити Марію Василівну на місце 

– місце чужачки, яка не має права претендувати тут на якусь владу. Зазвичай учителі 

провалюють цей екзамен і лише згодом, уже на інших класах застосовують отримані 

навички гноблення й переконливого демонстрування, хто є головний. Але ці дітки не 

на ту натрапили: Марія Василівна одразу показала свій роздвоєний язичок, зашипіла: 

вона гримнула по столу й сказала, пискнула так, що всі все зрозуміли одразу» [116, 

с.25]. 

Серед інших образів працівників школи фігурує завуч – Надія Петрівна 

Проскурня. Її образ, як і решту вчительських образів, автор змальовує за допомогою 

елементів сарказму, однак без відвертої зневаги, акцентуючи увагу на позитивних 

гранях особистості кожного з них. Ось продовження сцени, де один з учнів біжить і 

врізається в завучку: «Вона не впала, навіть не спіткнулася, бо це ж була людина-

курган: завучка пережила в школі понад сто перевірок усіх рівнів, дві держави, 

чотирьох директорів. Жінка стояла непохитною перед усіма ударами долі, а ще вона 

важила (нетто), як три з половиною Славіки (брутто). Агріта від люті, мов мурашка 

(Formica) під лінзою малолітніх садистів, завучка почала прогортати в голові уявний, 

але завжди розгорнутий журнал. Там записувалися слова для пронизливого крику й 

справедливого способу покарання» [116, с.11].  

Письменник зображує прагматично-цинічний зміст стосунків завучки та Марії 

Василівни: «Завучку добре злякала новина про смерть, бо „підходить кінець року, 

потрібно виставляти оцінки, вона й так, коли Марія Василівна заявила про оздоровчі 

процедури, переживала, що вчителька через цей тиждень відсутності сильно не 

встигатиме за програмою… Вони тут увихаються як коні, чи то пак кобили, а вона 
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оздоровлюватиметься(!) стара корова! Дуже за себе дбає! Дбає лиш за себе! Ні щоб 

бути як всі! Або хоча б до канікули дочекатися!» … Перед цим дала вказівку одній 

молоденькій учительці швиденько написати некролог у районну газету: „але гарний 

текст, бо співчуттів близьким померлої в газеті надрукують багато. Школа не може 

впасти обличчям у болото. Наш некролог мусить викликати найжалібніші й 

найвеличніші почуття. Щоб від розчулення заплакала навіть сама покійниця!» [116, 

с.12].  

Ще один образ педагога – вчителька математики Анна Зеленчук. Вона 

товаришує з головною героїнею від початку роботи Марії Василівни у новій школі. У 

порадах вчительки математики новоприбулій Марії Василівні відбито сформований 

упродовж десятиліть тоталітаризму формалізм у підході до викладання: «Маріє-

Марічко, відповідала Анна, даючи пораду щодо роботи з місцевими учнями. – Ти 

чиниш так: записала в свій план, що маєш на занятті казати, відчитала урочок – і 

пішла в інший клас. Тобі головне – це й ти за календарним плануванням, не 

відхиляючись від нього ні на крок. Тільки календарне планування й жодного 

відхилення!» [116, с.27]. Коли ж молода Марія Василівна говорить про те, що не може 

розглядати новий матеріал з дітьми, оскільки вони не знають попереднього матеріалу, 

вона отримує наступну відповідь: «Маріє Василівно! Тільки чітка програма. Тільки 

календарне планування. Ніяких відхилень – клітиночка в клітиночку, рядочок у 

рядочок. Решта хай тебе не хвилює». [116, с.28].  

Серед небагатьох образів учнів можна виокремити найбільш цікавий і 

достатньо повнокровний, на відміну від інших, образ онучки вчительки математики. 

Онучку звати Квітка, і вона з матір’ю емігрувала до Італії, однак вирішила 

повернутись на батьківщину. Образ Квітки – це образ сучасної учениці, котра 

навчалась в італійській школі, але повернулася в Україну і продовжила навчання тут: 

«Внучка Онуфрія й Анни, котра повернулася недавно з-за кордону, попри те, що 

кілька років не жила в Україні, у школі одразу почала виділятися добрими 

знаннями…Дівчина мала тверду мету, вона, власне, і переїхала з Італії насамперед 

тому, що планувала вступати до українського вишу й вчитися там на – увага! – 

учительку» [116, с.162]. Коли вчителі дізнавались про наміри учениці обрати 
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педагогічний профіль – вони: «…фиркали й скептично заявляли, що це погана ідея. 

Що бути вчителем – це принизливо. Краще йти на юристку, програмістку або лікарку. 

Уже краще робити манікюри, ніж віддавати своє здоров’я, а потім жити на крихти від 

держави, без жодної вдячності…» [116, с.163].  Дівчина зображена як здібна учениця, 

що демонструє непересічні результати: «Проблеми в Квітки були хіба з української 

мови. Проте на інших предметах вона встигала зробити контрольні й за свій варіант, 

і за свою сусідку, а також за усіх інших, хто за ними сидів. Учителька алгебри, яка 

одразу все просікла, спочатку намірилася ізолювати дівчину від усіх. Але потім 

вирішила, що це непедагогічно, і зробила замість звичних двох варіантів – шість. 

Квітка встигла розв’язати три» [116, с.162]. На прикладі сприйняття Марією 

Василівною зовнішнього вигляду Квітки, демонструється кволий процес поступової 

лібералізації в сучасній школі в Україні: «Вона трохи користувалася косметикою, 

навіть уміла, на відміну від однокласниць, це грамотно робити. Марія Василівна ще 

років п’ять тому за таке б відвела ученицю до завучки й наказала, щоб та викликала 

до школи батьків. Ті би зав’язали своїй дочці волосся в хвіст, а ще краще – обрізали, 

одягли в довгу спідницю, а ще краще – штани, стерли помаду, усе навколо очей, і 

тональний крем з прищів – хай шкіра дихає, а школа не перетворюється на бордель. 

Тепер вже вчителька могла хіба щось буркнути чи сказати якусь гидотну такій 

розфуфиреній дівчині, бо часи вже не ті» [116, с.163].  

 У романі також фігурують роздуми автора про структуру й функціонування 

шкільної системи в Україні: «Учительок захищали старанно зроблені конспекти 

уроків, вчасно заповнені журнали, перевірені зошити для контрольних і лабораторних 

робіт, підшивка щомісячного районного спеціалізованого бюлетеня «Освіта 

сьогодні». Може здатися, що бюрократи, котрі люблять перевіряти такі дрібниці, 

приносять учителькам неприємності. Але все зводилося якраз до протилежного! ... 

Наприклад, приходить якась перевірка, аби дослідити чи вчитель добре працює, то 

одразу дивиться на портфоліо педагога. А там – усе акуратненько, за рекомендаціями 

обласного управління освіти, фломастерами різних кольорів розграфлено, записано 

гелевою ручкою фіолетового кольору, яка найкраще імітує чорнильну, без ніяких там 

замальовувань коректором і витирань лезом. Тоді створюється враження, що в цій 
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школі працюють не звичайні вчительки, а тихі й сумирні, незаслужено обділені 

славою новітні сухомлинські, каменські й луначарські» [116, с.172].  

Попри те, що роман написаний нещодавно, його зміст багато в чому апелює до 

радянського минулого. Не є винятком і шкільна сфера – більшість зображуваних 

освітніх ситуацій тією чи іншою мірою пов’язані з радянською освітньою системою, 

або ж з її атавізмами. В цілому тема школи фігурує в якості тла, лише як частина 

життя головної героїні, котра постає перед читачем в значно ширшому, ніж суто 

педагогічний, контексті.  

 

3.5. Трансформація особистості у контексті становлення нової системи 

шкільної освіти у романі Анастасії Левкової «Старшокласниця. 

Першокурсниця» 

 

У романі сучасної української письменниці Анастасії Левкової 

«Старшокласниця. Першокурсниця» (2017 р.) змальовано насамперед особисті 

переживання героїні-старшокласниці, а пізніше – студентки першого курсу Лілії 

Маринник. Структурно роман має форму щоденникових записів із зазначенням числа 

і місяця кожного окремого запису: «Цей щоденник вела юна особа – мешканка 

невеликого українського містечка, а пізніше – Києва – на самісінькому початку 

нашого століття: у 2001-2004 роках» [119, с.5]. Що стосується автобіографічної 

складової в романі, то ось що говорить сама авторка в інтерв’ю «Українській службі 

ВВС» у відповідь на запитання чи мають персонажі роману реальних прототипів: «І 

так, і ні. Частина персонажів - мають. Частина - зліплені з різних людей. Умене був 

певний меседж, який я хотіла донести. І я підбирала під нього деякі ситуації, деякі - 

просто вигадувала. Не можна сказати, що це однозначно автобіографічний роман. І 

це точно не мій щоденник, тому що свої щоденники я спалила 12 років тому...» [118].   

Передмову до роману авторка починає з опису побутово-технологічних реалій 

життя України початку ХХІ століття, з чого можна зробити висновок, що адресатом 

твору є насамперед читач юного віку. Письменниця знайомить нове покоління з 

українськими реаліями її юності: «Складно уявити, але тоді все було по-іншому! 
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Українці лише починали користуватися мобільними телефонами й комп’ютерами, 

про Інтернет більшість хіба що чула, але погано уявляла що це таке, а соцмереж не 

існувало взагалі. Навіть смайликів натоді ще не вигадали! Музику слухали з 

магнітофонів, а скопіювати її було неабиякою проблемою. Фотоапарати були на 

плівку й доводилося зробити всі, скажімо, 36 кадрів, здати плівку до фотосалону, де 

її проявляли, – лиш тоді вибрати вдалі кадри й замовити фото у друк (у ті часи люди 

зазвичай мали фотоальбоми з паперовими світлинами). У школах щойно почали 

вводити 12-бальну систему» [119, с.5].  

Аналізуючи тему шкільної освіти в романі «Старшокласниця. 

Першокурсниця», варто зазначити, що безпосереднє зображення освітнього процесу 

в школі можна спостерігати лише в умовно першій частині роману, де Лілія є 

ученицею старших класів гімназії. Найповніше образ української школярки початку 

ХХІ століття розкрито саме через постать головної героїні – учениці старших класів 

однієї з українських гімназій. Поруч з з нею змальовано й інші образи - 

однокласників, подруг, товаришів і вчителів головної героїні. Лілія репрезентує тип 

сучасної учениці – творчо й інтелектуально розкутої й всебічно розвиненої 

особистості. Коло її інтересів не обмежується рамками приватності – Лілія 

розмірковує над багатьма аспектами соціокультурного характеру.  Однією зі 

справжніх пристрастей дівчини є література. Учениця навіть ділиться своїми 

методиками рецепції творчості того чи іншого письменника: «Тепер узяла за правило 

читати один твір за програмою і ще один цього ж письменника – поза програмою. 

Думаю, уявлення про письменника можна скласти, прочитавши мінімум два його 

твори. От І.Франка, наприклад, прочитала «Мойсей» та «Перехресні стежки». А 

Оскара Уайльда – портрет «Доріана Грея» і «Тюремна сповідь» [119, с.73]. 

Старшокласниця з захопленням поринає у світ сучасної української літератури, 

зокрема насолоджується талантом Юрія Андруховича: «Я була в екстазі від фрази … 

«А ти – моя туга. І тяга. Моя змога-знемога. Облога. Бентега. Тривога. Відлига. 

Дорога. Небого, дай ногу». Так цікаво! Я думала, це якийсь закордонний письменник, 

але ззаду на обкладинці прочитала, що він з України, звати Юрій Андрухович. Чесно 

кажучи, я навіть не уявляла, що є якісь сучасні українські письменники, що вони так 
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цікаво пишуть» [119, с.69]. У той же час, Лілія знаходить натхнення і у творах 

класиків українського слова: «Зазвичай обираю вільні теми, але цього разу писала 

про «Intermezzo». Дуже хотілося написати про гармонію. Писала про те, що життя не 

спалах і не боротьба, що не варто жити так, аби переплюнути інших, що значно 

важливіше – прожити його в гармонії з самим собою та з довколишнім світом» [119, 

с.73]. Література нероздільно пов’язана з мовою, тож дівчині властива рефлексія 

стосовно мовної ідентичності: «І взагалі, це спілкування російською з ровесниками 

мене, чесно кажучи, кумарить. Головне, що весь наш клас і, певно, вся гімназія між 

собою спілкується українською. Але наша школа ділиться на гімназію і «просто 

школу». У класах «просто школи» говорять російською, навіть ті, у кого вдома – 

українська. Кицюндра з Красівським вчаться у «просто школі» і теж розмовляють 

російською. Я й сама поза класом переходжу на російську. Чому? Бо мені незручно 

говорити українською, коли всі інші спілкуються російською. Говорити українською 

– це поставати перед усіма заучкою, бути «з гімназії», яку всі вчителі страшно 

люблять, а учні – страшно не люблять, бо ми всюди виділяємось. Говорити 

українською – це бути «слишком умной». Мої нові знайомі вважатимуть, що я хочу 

показати, яка я розумна й серйозна, «девушка с принципами». А значить, я не зможу 

стати в цих компаніях своєю» [119, с.23].  

Заглиблюючись в історію власної держави, старшокласниця глибоко 

співпереживає своєму народові: «Сьогодні було вшанування пам’яті Героїв Крут. 

Наш клас виступав в актовому залі перед усіма іншими – читали вірші, уривки з 

історичних книжок. Готувалися десь тиждень. Після того заходу я була така 

перечулена… Часом мені здається, що я просочена всією цією історією України, що 

вона хлюпає у мені, як море. А в такі моменти, як сьогодні, вихлюпується назовні, 

просочується крізь очі сльозами» [119, с.83]. Варта уваги й позиція старшокласниці 

щодо еміграції: «Чому б я не хотіла жити в іншій країні? Може, надто вкорінена в усе, 

що оточує мене тут? Чи, може, хочу робити щось для України в Україні? Це все 

поважні (й пафосні) причини, але вони не мої. Я б не хотіла за кордон, тому що саме 

тут відчуваю життєвість. У яблуках, які в серпні опадають з дереві пахнуть на всі 

околиці… У літніх вечорах, коли в кожній хаті миють банки, розкладають у них 
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часник, лавровий лист, корінці хрону, перець горошком, вишневе листя й огірки, 

накриваючи це все патиками кропу й листя хрону, а тоді заливають соленою водою… 

У дітях, які тим часом бігають замурзані надворі… Коли ми їдемо на море, 

проминаючи степи, чи в Київ, проминаючи соснові ліс, мені страшно уявити, що я 

живу не в Україні. Справа в тому, чи маєш ти відчуття дому» [119, с.193]. Дівчина не 

поділяє позицію тих, хто зрікається свого коріння і своїх, сліпо наслідуючи певні 

соціальні моделі поведінки: «Якось Маринка Кушніручка – однокласниця й подружка 

Кицюндри – сказала, що терпіти не може хлопців, які говорять українською. Вона 

вважає їх селом. При цьому Маринчина мама виросла в селі нашого району, і вони 

туди регулярно їздять. А від Маринки, до речі, я ніколи не чула жодного українського 

слова» [119, с.62]. 

Попри все це – учениця не є продуктом якоїсь певної ідеології: навіть будучи 

небайдужою до власної культури й народу, вона з раціональною мірою скепсису 

оцінює такі явища як, зокрема, патріотизм: «Чесно кажучи, я не впевнена, що 

патріотизм – природне почуття. Припускаю, це може бути результатом виховання. 

Зокрема через знання історії (чи можна когось виховати знанням?), акцентами на 

окремих подіях» [119, с.83]. В одній із суперечок на історичну тему дівчина дійшла 

наступних висновків: «Я не знаю, що таке любити Україну. І що дає підстави її 

любити. І чи справді я її люблю… Я відчуваю, що маю заперечити Ковальову, маю 

щось йому відповісти. Але не знаю що. Він справді зробив для України значно більше, 

ніж, наприклад, я» [119, с.134]. Учениця серйозно замислюється над сутністю таких 

понять як незалежність і любов до своєї країни: «На стадіоні, як завжди, віщали 

заяложені шароварницькі речі, а я хотіла вийти і сказати в мікрофон: «Люди, будь 

ласка, не думайте, що незалежність України – це ось такі вірші! «Але що таке 

незалежність України, якщо не ці вірші й не НЕвиплата зарплат, я не могла 

сформулювати – як і в розмовах із Ковальовим» [119, с.139]. Виступ учнів 

Українського гуманітарного ліцею на Всеукраїнському гуманітарному симпозіумі в 

Києві справив на Лілію позитивне враження, в той же час – черговий раз змусив 

замислитися над природою взаємодії держави й особистості: «Відкриття розпочали 

ліцеїсти – вони вийшли у вишиванках і заспівали. Хтось із учасників позаду мене 
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сказав: «Це не патріотизм». І я була згодна. Згодна, що вишиванки й пісня – це не 

патріотизм. Але до кінця перебування в Києві мені здалося, що діти в УГЛ мають не 

тільки знання, а й почуття до своє країни. Та головне моє питання: чи можуть 

лицемірні в цьому питанні вчителі виховати щирі почуття? Як дорослі лицеміри, 

виховані на комуністичній ідеології, а потім швидко переорієнтовані на новий лад, 

можуть виховати патріотів? Адже ж виховують! Адже зібралися на симпозіумі щирі 

діти! А може, патріотизм виховують не лицеміри, а поодинокі справжні патріоти, 

яких все одно один-два-три на кожну школу набереться? Або, може, виховують 

книжки, написані патріотами?» [119, с.156].  

Лілія також замислюється над проблемами особистості, зокрема – над 

фундаментальним правом на прояви індивідуальної творчості, а також – над 

адекватним ставленням до подібних проявів з боку педагогів: коли 

педагогічний колектив дізнається про карикатури на них, створені учнем 

Красівським, вони: «Скликали педраду. Красівського тягали по всіх учителях, щоб 

він перепросив». Про цю ситуацію Лілія говорить наступним чином: «А я все думаю: 

хіба він не мав права малювати? Що в цьому поганого, що людина виявляє творчість? 

До того ж робить це цивілізовано – не на стінах і парканах, а в окремому зошиті» [119, 

с.105]. В цілому головній героїні властиве прагнення до самостійності, як в оцінках і 

судженнях, так й у фінансовому плані: «Крім добових за олімпіади й 20-гривневої 

премії, почала заробляти по-іншому. Пишу твори з зарубіжки та української 

літератури. Беру 2 грн 50 коп за твір. Написала Маринці Кушніручці з 11-А твори за 

«Війною і миром» та «Лісовою піснею», а для наших – 10 творів за Довженковою 

«Зачарованою Десною» (думаю, цю повість я вже до рук ніколи не візьму)» [119, 

с.176]. Учениця аналізує такі формальні шкільні моменти оцінювання як бали і 

медалі, не вбачаючи в цьому практичної життєвої необхідності: «Люди бувають 

дивні. Блін, невже не досить десятки? Вчепилися в оцінки, в медалі, як кліщ у сраку. 

Що, чоловік її більше любитиме, коли знатиме, що в її атестаті з фіз-ри стоїть 12? Чи 

за те, що в неї золота медаль?» [119, с.143].  

У тексті порушуються питання профорієнтації. Головна героїня в 

прагматичному руслі обирає свою подальшу професію, робить певні спроби 
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аналізувати ситуацію на ринку праці: «У довіднику ще переглянула предмети, які 

вивчають на різних спеціальностях. На всіляких інформатиках-економіках – аж 

вимовити складно, якісь суцільні матюки. А на політології – все дуже цікаве. На 

історії та філології теж, але, чесно кажучи, я не уявляю, що можна робити, якщо ти 

історик або філолог. Хіба що працювати вчителем. Якщо вступлю на політологію – 

стану якимось політичним аналітиком, буду крутитися в різних престижних колах, 

зароблятиму багато грошей, куплю в Києві квартиру» [119, с.37]. Учні постають перед 

проблемою вибору вищого навчального закладу: «Галка хоче на французьку мову, 

Терлецька, Женька і Щепак – на менеджмент та маркетинг, Сашко Марчук – на 

інформатику, Барбі й віка – невідомо на що, але, здається, на економіку, Поліщук, як 

я вже казала – у медичний, Десятов – на право… І от сиджу й думаю, що все це дуже 

прикро. У нас дуже яскравий клас – найяскравіший за всю історію школи. І в нас 

реально дуже самобутні люди. Вони могли б бути класними педагогами (як-от 

Терлецька), Женька була би класним кухарем чи ресторатором… Але вони не це не 

підуть. А підуть на економіку і право, у крайньому разі – на іноземні мови, тільки не 

в педагогічний, бо що таке у наш час бути вчителем або кухарем?» [119, с.187].  Лілія 

щиро співпереживає своїм однокласникам, школярка аналізує їхні потенційно сильні 

сторони й шкодує, що соціальна атмосфера не спрямована на розкриття 

індивідуальності: «Так мало з нас іде на те, чого справді хоче і до чого має хист… 

Найбільше мені прикро за Щепака, адже в нього реальний талантище до перукарства! 

Якось я спитала, чого б йому не піти на курси перукарів і не стати у цьому майстром. 

Він відповів, що для хлопця це не професія, що йому соромно буде людям в очі 

дивитися, якщо спитають, ким він став. Мовляв, треба ж було вчитися стільки років 

у гімназії, щоб потім не мати вищої освіти і займатися чимось отаким… » [119, с.187]. 

Аналізуючи проблеми профорієнтації, учениця звертає увагу на гостросоціальні 

теми, зокрема – на тему корупції: «А я хочу туди, де моя старша сестра – в університет 

у Львові, або… З одного довідника я дізналася про академію в Києві. Я вже давно про 

неї чула: що там усі дуже розумні, що потім легко знайти роботу, бо всілякі фірми 

одразу ж розхапують усіх, хто звідти. А головне – там не беруть хабарів» [119, с.36]. 
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Досить яскраві і майстерно виписані образи вчителів у романі. У першу чергу 

варто відзначити, що характери педагогів не згладжені, передані в максимально 

реалістичному ключі. Подібна відвертість нарації і реалізм у творенні образів 

педагогів зумовлюють живі характери не позбавлені рис, що притаманні справжнім 

педагогам – реальним людям, котрі часом можуть дозволити собі порцію відверто 

недитячого гумору. Одним із прикладів є вчителька біології Міхалакі. Ось один із 

таких комічних моментів на її уроці: «Вона завжди скаже як зав’яже. Колись зробила 

Щепакові зауваження, що він не приносить до школи підручника. Він сказав «Що я 

зроблю, як він не влазить» (підручники з біології були дуже великі й тяжкі). Міхалакі 

ж відповіла: «Он у Галі вліз. У вас, чоловіків, постійно щось не влазить» [119, с.67]. 

Окрім суто комічного ефекту, відвертість оповіді дозволяє порушити ще й практично 

важливі питання, котрі можуть бути корисні певним учням. Наприклад, з метою 

допомогти ученицям розвиватися гармонійно, вчителька зарубіжної не відкидає 

обговорення раніше табуйованих статевих тем: «Так вийшло, що позавчора на 

зарубіжці були самі дівчата – хлопців забрали на медогляд. І Анна Євгенівна говорила 

з нами про природне планування сім’ї, контрацептивні засоби і всяке таке. Сьогодні 

А.Є. принесла нам книжку «Бути жінкою – це радість, і яка роль чоловіка в цьому». 

Я взяла першою і вже читаю. Дуже цікаво! Там, наприклад, пишуть про радість 

шлюбного сексу (а багато жінок, виявляється, не відчувають задоволення від сексу і 

навіть вважають, що не повинні його мати), про природне планування сім’ї…» [119, 

70]. Дещо більша увага присвячена розкриттю двох вчительських образів, а саме – 

образу вчительки алгебри й геометрії Катерини Григорівни і вчительки зарубіжної та 

української літератури – Анни Євгенівни.  

Умовно антагоністичний образ –  Катерина Григорівна Бабич, вчителька 

алгебри й геометрії, названа учнями КГБ, що зокрема пов’язано з надмірно 

жорсткими методами педагога. Головна героїня Лілія має з нею безпосередній 

конфлікт, нав’язаний самою ж учителькою: «Вона кричала, що я – нахаба, яких світ 

не бачив… А насамкінець проголосила: «Я тебе унічтожу. Я знаю, як це робиться у 

вчительському середовищі. Йди». І я пішла. Потім я плакала, я знала, що всі її 
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звинувачення – неправда, що не варто ображатися на тих, хто сам кимось ображений. 

Але не могла стриматись» [119, с.53]. Цей педагог не лише дозволяє собі прямі образи 

учнів, але й видає за істину своє упереджене ставлення до певних галузей науки: «КГБ 

розійшлася не на жарт. Кожного уроку читає нам нотації: що ми невиховані, нахаби, 

що всі вчителі з нами панькаються як із дуже сильним класом, і вона теж раніше 

панькалась, а тепер зрозуміла, що ми – порожнє місце. Десь пронюхала, що частина 

класу хоче вступати на гуманітарні факультети, і каже, що гуманітарщина (це 

дослівно) – щось непевне й відгонить смердотою ідеологій (отак вона і сказала), що 

сьогодні це цікаво, а завтра – ні, що тільки у політехах є сенс, що треба вступати на 

інженерів, бо інженерія завжди буде затребувана. Ну і, звісно, що вона може 

підготувати нас до вступних іспитів у політех…» [119, с.51].   

Окрім очевидної морально-етичної некоректності, Катерина Григорівна не дає 

учням реальних знань, зриваючи тим самим освітній процес: «Фактично, протягом 

уроку вона нічого не розповідає по темі, а тоді дає самостійну роботу. Ми, зрозуміло, 

пишемо на погані оцінки, і тоді КГБ вимагає ходити до неї на репетиторство» [119, 

с.51]. Водночас із вчиненням морально-психологічного тиску на школярів, цей 

педагог також вимагала від їхніх батьків різнорідних хабарів за позитивні оцінки. У 

результаті подібної діяльності батьки школярів змушені були перейти до активних 

дій, далі наведено епізод опису батьківських зборів у класі головної героїні: «Тоді моя 

мама, яка сиділа за першою партою запропонувала: «Дозвольте, почну я». І почала 

про те, що далі так тривати не може, що раніше вона думала, буцімто проблема з КГБ 

– це проблема лише її дитини, але тепер бачить, що це проблема багатьох дітей, о 

врешті-решт, це просто аморально – вимагати від людей, щоб вони здавали данину: 

хто буряками, хто самогонкою, а хто берцами. А привчати до такого дітей – ще й 

непедагогічно» [119, с.55]. Як підсумок конфлікту між вчителькою та батьками і 

дітьми – вчительку було усунуто від викладання в цій школі: «Словом, математичку 

міняють не лише нашому класові – КГБ тепер узагалі не працюватиме в нашій школі. 

Її поставили завучем у 7-й школі – щоб вона менше викладала і мала менше 

безпосереднього контакту з дітьми, бо, як сказала мама Терлецької: «Її манера 

поведінки небезпечна для людей з несформованою психікою» [119, с.64]. 



219 
 

Також до педагогів-демотиваторів – вчителів, орієнтованих виключно на 

матеріальний аспект буття, можна віднести вчителя німецької Постоловського, а 

також вчительку англійської мови зі зневажливим прізвиськом «Барбарисівна»: 

«Постоловський, як багато інших, вважає, що статус – це важливо, а я так не думаю. 

Мені до нього глибоко фіолетово… Вони вважають, що головне – досягти успіху. І 

що, вони хочуть сказати – що той, хто не досяг якихось висот, не має цінності?» [119, 

с.191]. Ці вчителі спонукають учнів до майбутньої еміграції за кордон: «А ще вони 

вважають, що виїхати за кордон – це круто. Особливо цю тєлєгу штовхають у своїх 

промовах учителі іноземної – Постоловський і Барбарисівна. Коли Барбарисівна на 

якихось батьківських зборах казала здати гроші на оксфордські підручники, то 

аргументувала це так: ваші діти добре знатимуть англійську і в них буде більше 

шансів виїхати за кордон» [119, с.192].  

Своєрідним антиподом вище описаним педагогам слугує позитивний та 

конструктивний образ вчительки української та зарубіжної літератур – Анни 

Євгенівни Верховець. Саме вона дає учням, зокрема Лілії, адекватну картину буття 

як свого народу, так і людських взаємин в цілому: «Завдяки Верховець та цікавішій 

програмі з літератур (української і зарубіжки) я знову почала читати художні твори. 

Прочитала, наприклад, Багряного «Сад Гетсиманський». Це просто капець… Та що 

там казати, просто немає слів. Часом мені здається, що історія нашого народу може 

звести з розуму» [119, с.52]. 

Безумовна самоцінність людини, про яку говорить пані Верховець, і демонструє 

гуманізм педагога, спрямованість діяльності останнього на розкриття учнівської 

індивідуальності: «Якось говорила з нашою зарубіжною Анною Євгенівною, чому 

людей так цікавлять оцінки. Вона сказала. Що багато хто не відчуває безумовної 

самоцінності. Що багато хто відчуває свою цінність тільки тоді, коли щось має: або 

високі оцінки, або круту машину, або високу посаду, або навіть добрі знання з чогось. 

А.Є. каже, що це все не погано – високі оцінки, посади, машини, знання, –  але не тоді, 

коли це стає самоціллю. А люди, у яких цінність – умовна («я маю цінність лише за 

умови, якщо…»), дуже страждають. Коли людина відчуває, що вона цінна сама по 

собі, то стає менше зацикленою. І може віддаватися тому, що справді любить. А тоді 
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– бути щасливою» [119, с.153]. Вчителька слугує морально-етичним орієнтиром для 

старшокласниці Лілії. Коли в її житті постає питання – залишитися чесною чи 

здійснити незаконні й аморальні вчинки – дівчина не забуває про настанови педагога, 

що ґрунтуються на християнських цінностях: «Тим, хто любить Бога, усе співдіє на 

добро. Так каже Анна Євгенівна, а їй у таких справах я дуже довіряю – вона віруюча, 

у ній відчувається якась близькість до джерела життя» [119, с.160].  Вона пояснює 

учням глибокі життєві істини, наприклад, що любов і відповідальність - це невід’ємні 

поняття: «Вона сказала, що любов – це не почуття!!! Що любов – це відповідальність 

і вибір. Бо почуття сьогодні є, а завтра – немає. Тоді як любов не переминає – 

незалежно від настроїв і станів… Любов – це вибір, – казала вона, – і ти вибираєш 

людину, а не щось таке нетривке, як власні емоції» [119, с.162]. Спираючись на 

християнське світорозуміння, педагог доносить учням мудрість тисячоліть: Сашко 

Марчук, коли почув слово „відповідальність”, сказав: «Жити як у тюрмі». А.Є. 

відповіла: хіба для в’язнів є якась відповідальність – крім тієї, яку вони вже понесли, 

сидячи тут? І додала: багато хто думає, буцімто відповідальність – це щось 

обтяжливе. Але насправді для відповідальної людини це щось природне, а жити з 

відповідальністю – це будувати будинок на камені, а не на піску» [119, с.164]. 

    За словами самої письменниці: «Мені залежало на тому, щоб показати 

реальність провінції на початку 2000-х. Тут ідеться і про тогочасні політичні реалії. 

У яких умовах сформувалося те покоління, яке потім брало участь у двох революціях 

і наразі є активним учасником змін у країні. Але передусім тут ідеться про шкільні 

ситуації, про дружбу, кохання, невзаємне кохання, про пошук виходу з цього 

болісного кохання. І про зміни у собі й рух назустріч цим змінам» [118]. 

 Сам роман, окрім теми школи, охоплює значно ширший тематичний пласт, 

однак, як зазначила сама Анастасія Левкова – саме шкільні мотиви є однією з 

центральних складових роману. 
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Висновки до третього розділу 

 

Початок ХХІ століття знаменує новий етап в осмисленні теми школи і шкільної 

освіти у творчості українських письменників. Пов’язане це не тільки з дебютами 

молодих авторів, але й із загальною настановою на докорінну трансформацію і 

структури закладів освіти, і підходів до викладання та виховання особистості. Ці 

соціальні чинники впливають і своєрідність змалювання образу школи, учителя і учня 

у творчості Марини Павленко, Зірки Мензатюк, Мирослава Лаюка, Анастасії 

Левкової. Загалом можемо виділити декілька домінантних ознак, що є характерними 

для творення образу школи в українській літературі початку ХХІ століття: 

 соціальні акценти, які домінували у змалюванні образу школи, вчителя і учня із 

другої половини ХІХ – до кінця ХХ століття, поступаються психологічній 

складовій, письменники прагнуть змалювати не соціальну складову 

навчального процесу, а історію становлення особистості, драматичні колізії її 

буття, роль школи у цих процесах, відтак послаблюється навіть роль комічного 

у творах; 

 зміщення типологічних підходів у змалюванні образу школи зумовлює не 

тільки домінування психологізму, але й поєднання його із реалістичним 

підходом, намаганням відтворити екзистеційні пошуки учителя чи учня, надати 

символічності змальованим характерам і подіям; 

 символізація емоцій та емоційного і психологічного буття призводить до 

моделювання нового образу учня та вчителя у творчості українських 

письменників початку ХХІ століття; 

 на початку ХХІ століття провідними жанрами, до яких звертаються 

письменники, щоб змалювати школу та шкільне буття, є психологічна повість, 

пригодницька повість чи роман;  

 образ школи і шкільного життя у творах початку ХХІ століття постає як простір 

духовно-емоційного і психологічного дорослішання, соціальна та ідеологічна 

складові цього процесу поступаються екзситенційно-філософським, 

національно орієнтованим, загальнолюдським.    
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ВИСНОВКИ 

 

Історія української національної школи безпосередньо переплетена з історією 

української літератури зважаючи на той факт, що обидві вони зазнали серйозного 

впливу, утисків і заборон із боку узурпаторських режимів.   Зародження української 

національної шкільної педагогіки відбувалося у вкрай складних соціальних, 

культурних та політичних умовах. Однак інтелігенція й культурні діячі як зі Східної 

так і з Західної України, в першу чергу письменники, активною просвітницькою, 

педагогічною діяльністю та художнім словом робили потужний внесок у 

відстоювання і розвиток української національної школи. 

У роботі було проаналізовано особливості художньої реалізації теми шкільної 

освіти у творах українських письменників ХІХ-ХХІ ст; крізь призму літературної 

діяльності письменників виявлено й розглянуто особливості становлення української 

національної школи й педагогіки в кін. ХІХ – на початку ХХІ ст. 

 Дослідження мало на меті проаналізувати значний за обсягом масив 

літературних творів з урахуванням історико-культурного та політичного контексту 

доби. З огляду на це у дисертації було виокремлено та проаналізовано три епохи 

історії становлення та розвитку української національної школи.  

 Перша епоха – імперська школа, де чиниться тотальна дискримінація за 

національною ознакою. У межах цієї епохи насамперед варто зазначити такі 

типологічні особливості у змалюванні образу школи та шкільного життя, як: 

соціальний складник, поєднання реалістичності зображення умов праці, життя 

вчителів та учнів із настановою на психологізм, який допомагає розкрити риси 

характеру персонажів, виявити драматичні колізії формування особистості учня, за 

умов тиску на націю та відсутності національного виховання; сатиричність; 

провідними жанрами, у межах яких змальовується буття учня та учителя, є соціально-

психологічна повість, соціально-психологічний роман, соціально-психологічна 

новела; образ школи у творчості Анатолія Свидницького, Івана Франка, Бориса 

Грінченка, Степана Васильченка , Уляни Кравченко, Ірина Вільде постає як 

мікромодель суспільства, в якому особистість та її вільний розвиток навряд чи 

можливі за умов соціального тиску та відсутності національної складової у системі 
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шкільної освіти, тому на перший план у творах означених авторів виступає 

відтворення особливостей соціальних відносин у бінарних опозиціях  «вчитель – 

суспільство», «учитель – учень». 

Так, роман А. Свидницького «Люборацькі» змальовує історію загибелі молодої 

обдарованої людини внаслідок тих суспільних процесів та взаємин, які здебільшого 

саме й детермінувалися панівною системою навчання і виховання. Ця система у 

старих школах, у тому числі й духовних, гальмувала розвиток справжньої освіти, 

переслідувала мету виховання вірнопідданих слуг самодержавного режиму. У романі 

«Люборацькі» А.Свидницький  показує трагедію морально-етичної деградації 

молодого покоління пів впливом державних освітніх структур, і це є однією з 

центральних проблем роману.  

Великою заслугою І. Франка була глибока й послідовна критика стану народної 

освіти в Західній Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття. Всебічно 

викривав він антиукраїнську політику в галузі освіти і школи. Розглядаючи цю 

політику в історичному аспекті, письменник підкреслював, що нові соціальні реалії, 

які прийшли на зміну кріпосництву, не принесли українському народові освіти. 

Учителів-деспотів, що вбивали у дітей простолюду здорові задатки, калічили на все 

життя, змальовує І.Франко в багатьох оповіданнях, зокрема «Олівець», «Отець 

гуморист», «Schonschreiben».  Так, показовими є автобіографічне оповідання 

«Schönschreiben», в якому І.Франко зобразив атмосферу шкільної освіти на 

тогочасній Галичині, що знаходилась під владою Австро-Угорської імперії. У своїх 

автобіографічних спогадах Іван Франко згадує часи навчання у німецькомовній 

«нормальній школі» отців Василіян у Дрогобичі, де він по-мужицьки вбраний, 

боязливий, несмілий хлопець, багато перетерпів від деяких нелюдів-учителів. В 

оповіданні «Грицева шкільна наука» він засуджує вчителя-неука, який за цілий рік не 

спроможний був навчити дітей ні читати, ні писати. Він не прагне викликати в учнів 

інтерес до знань, виховати свідому дисципліну. Його жорстокі покарання 

приголомшували дітей, убивали всяку ініціативу. 

Розглянуті у роботі художні твори Б.Грінченка, такі як «Дзвоник» (1897), 

«Украла» (1891), яскраво демонструють безнадійне становище національної шкільної 
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освіти у царській Росії. Саме з цією системою винищення традицій національного 

виховання та основ національної педагогіки боровся Б.Грінченко у часи свого 

вчителювання, у своїх наукових статтях, але, можливо ще більш гостро – таврував її 

у своїх оповіданнях та повістях, в яких відчувається вболівання автора за занедбане 

становище шкіл в Україні, за вбоге й часто безвихідне життя освітян, звичайних 

сільських дітей і всього українського народу на його «безпросвітному 

шляху».  Б.Грінченко не сприймав тих діячів освіти та культури, котрим був 

притаманний нігілізм у питанні мови навчання, тих, що не вбачали тієї шкоди, якої 

завдає російськомовна школа українським дітям. Як бачимо, саме ця позиція 

Б.Грінченка-педагога не втратила своєї актуальності до сьогодні, і саме тепер ми 

бачимо наслідки масштабного процесу русифікації, про які свого часу попереджав 

видатний педагог і письменник.  

Як свідчить аналіз, появу у творчості С. Васильченка образу школи та 

сільського школяра ознаменувало оповідання «Роман» (1910). Саме в цьому творі 

закладалися ті принципові авторські художні концепції, якими характеризувалась 

його творча манера розкриття шкільної теми, оскільки до сюжетів із шкільного життя 

фактично повертався впродовж усього письменницького життя. Творчість 

С.Васильченка показова насамперед з точки зору аналізу письменником причин і 

наслідків упослідженого становища як самого українського вчителя, так і української 

школи в цілому. С. Васильченко не концентрує увагу виключно на побутописанні. 

Він справедливо підводить читача до висновку, що кричущі злидні, в яких перебуває 

український вчитель, призводять до психологічних драм, до руйнації особистості, до 

втрати мотиваційних чинників, що тримають людину в освітній сфері. Образ 

тогочасної української школи та образ вчителя системно пов’язані у творчості 

письменника.  До висвітлення проблем української освіти письменник підходить 

системно, спираючись на власний життєвий досвід, тому, зазвичай, стильова 

домінанта його творів про школу та українське вчительство – реалістична. 

 На основі власного досвіду Уляна Кравченко пише нариси «Спогади 

вчительки» та «Із записок учительки», в яких змальовує жахливий стан тогочасної 

освіти та важку долю вчителів. Твори письменниці є історичним джерелом 
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інформації про стан освіти та шкіл наприкінці ХІХ – початку ХХ століть. 

Автобіографічна повість «Спогади вчительки» знайомить читача з першими роками 

вчителювання У.Кравченко в м.Бібрка та в селі Стоки. 

 Художня історія буття українства, що мешкало на анексованих Румунією 

землях, широко представлена у творчості української письменниці Ірини Вільде 

(Дарина Полотнюк). Ситуація, що склалася на анексованих Румунією українських 

землях відзначалася в першу чергу активною культурною експансією з боку 

румунської адміністрації. Оскільки школа була і одним з найпотужніших осередків 

формування національної та культурної ідентичності – в першу чергу румунська 

влада акцентувала на національно-культурній, ідеологічній складовій впливу на 

українських школярів. У трилогії «Метелики на шпильках» авторка намагається крізь 

призму характерів героїв та сув’язь сюжетних колізій відтворити найсуттєвіші 

проблеми тогочасних суспільних відносин, атмосферу, в якій герої переживали 

процес особистісного становлення. І оскільки саме школа була простором 

національно-культурної боротьби, тому образ шкільного життя (у даному випадку – 

життя українських гімназисток) яскраво репрезентований у цій трилогії. 

Письменниця описує насильницьку політику румунізації, що проводилася в стінах 

єдиної української гімназії в Чернівцях, де навчалася головна героїня Дарка Попович. 

Ірина Вільде переконливо доводить, що саме школа (у даному випадку гімназія) є 

визначальним середовищем, яке формує характери та життєві пріоритети своїх 

вихованців, іноді суттєво коригуючи те, що від початку закладалося в процесі 

виховання у родинах школярок. 

Друга епоха у змалюванні школи в українській літературі припадає на першу 

половину ХХ – кінець ХХ століття і характеризується такими ознаками, як: 

домінування соціальної складової,  як І у другій половині ХІХ – на початку ХХ 

століття, однак зміщуються акценти: на перший план висуваються соціальні та 

ідеологічні аспекти, продиктовані ідеологічною політикою радянської імперії у галузі 

освіти; домінантними у змалюванні школи та шкільного буття залишається реалізм 

та психологізм, які допомагають змалювати етапи дорослішання дітей і підлітків, 

складнощі формування характерів, взаємостосунки зі світом та вчителями, 
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відтворити особливості світосприйняття юного покоління та драматичні колізії 

існування в умовах ідеологічного тиску; провідними жанрами, до яких звертаються 

письменники, залишаються соціально-психологічна повість / новела; сатиричний 

дискурс замінюється гумористичним у творах про школу; школа постає у творах 

українських письменників простором формування особистості, нової людини, що, з 

одного боку, відповідає загальним ідеологічним установкам, а з іншого – дає певну 

свободу у змалюванні зростання учня, формування його загальнолюдських якостей; 

образ школи і шкільного буття в українській літературі другої половини ХХ століття 

має ще й ознаки ліризації та поетизації. 

Через змалювання стану справ у пересічній сільській школі, Ю. Збанацький 

намагається підкреслити негативні форми і методи соціалістичного формату в 

системі освіти.  Тема дитячого зростання і школи фігурує в таких творах, як роман 

«Кують зозулі», повісті «Курилові острови», «Морська чайка» та чималій кількості 

оповідань, проте найвагомішим здобутком автора в царині зазначеної тематики став 

роман «Малиновий дзвін». Роман «Малиновий дзвін» проблемний та 

багатоплановий, його головними дійовими особами стали педагогічні працівники 

сільської школи. Повість «Курилові острови» присвячений проблемам школи-

інтернату. Розгортання сюжету повісті «Курилові острові» відбувається через 

декілька пластів взаємодії. Перший – це вчителі та адміністрація школи – різноманітні 

інтриги в погоні за власними інтересами й вигодою. Другий пласт – взаємини учнів 

між собою, третій – взаємини учнів зі своїми батьками.  У повісті  автором 

створюється бінарна опозиція двох методів виховання, репрезентованих в образах 

директора школи-інтернату та директора школи, де раніше вчився Микола Курило. 

У повісті «Морська чайка» порушуються питання, пов’язані зі шкільним 

вихованням і роллю школи в житті суспільства. Повість композиційно заснована на 

серйозних роздумах письменника про виховання молоді. У, на перший погляд, 

буденному сюжеті письменник порушує значно ширше коло проблем: взаємини 

батьків та дітей, підвалини дитячої дружби. Автор створює живі, реалістичні образи 

дітей, розкриває ставлення допитливих та розумних школярів до життя. 
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 Повість О.Гончара «Бригантина» (1973) стала у творчості письменника 

першим твором, в котрому головним героєм є підліток. Педагогічні ідеї письменника 

художньо реалізуються через його власну філософію життя, виразно репрезентовану 

у творі, через розуміння проблем особистості, довкілля і світу загалом. Ці ідеї 

поступово трансформувалися в глибокі переконання, які автор намагається художньо 

інтерпретувати в конкретному тексті. Повість «Бригантина» писалася в 1970 роках, і, 

як свідчить Олесь Гончар, однією зі спонук до її створення було знайомство 

письменника з педагогічною спадщиною В.О.Сухомлинського. 

Збірки Василя Сузомлинського «Хрестоматія з етики» та «Квітка Сонця» 

найповніше розкривають унікальну сув’язь таланту педагога та прозаїка. У своїх 

художніх творах В.Сухомлинський апелює до власної педагогічної системи, в якій 

домінантними є дитиноцентризм, партнерство всіх учасників освітнього процесу, 

любов до рідної мови, розвиток юної особистості у всій її повноті. У своїх творах 

вчений не обійшов увагою й жодного питання, яким жила школа. Він любив писати 

про людей, свою школу і вчителів. Про себе писав зовсім мало. Значну кількість 

оповідань і казок В.Сухомлинський присвячує темі філософії, фундаментальним 

категоріям людського буття. 

Шкільна тематика у творчості В. Нестайка особливо цікава й цінна своєю 

етнографічною складовою – вона відбиває побутовий вимір життя української школи 

другої половини ХХ століття. У детальних подробицях зображується буття 

українських школярів Окреме місце серед «шкільних» повістей у творчості 

Всеволода Нестайка посідають написані ще в 1976-1985 роках дві повісті в 

оповіданнях – «Одиниця з «обманом» та «П’ятірка з хвостиком». Героями цих 

повістей є школярі. Сюжети обох повістей насичені веселими або драматичними 

пригодами, проте основну увагу автор скеровує на психологію дітей, на аналіз 

проблем, які їм доводиться вирішувати, на складні засади буття дитячого колективу, 

в якому гарантовано відбувається зіткнення різних характерів. Насамперед 

письменника хвилювала ситуація, до аналізу якої він звертався і в інших своїх творах: 

співвіднесеність колективного і особистого та вплив цього співвідношення на 

індивідуальний розвиток кожної дитини. Образ школи займає одну з чільних позицій 
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у творчості Всеволода Нестайка. Художні принципи реалізації цього образу мають 

два чітко окреслені аспекти, а саме – реалістичний та психологічний.  

Ніна Бічуя належить до тих митців, яких можна назвати «некон’юнктурними». 

Навіть у часи панування ідеологічної соцреалістичної естетики, жорсткого контролю 

не лише над змістом написаного, але й над тим, якою мовою це написано, на відміну 

від багатьох інших вона послідовно ігнорувала ці офіційні вимоги, керуючись лише 

особистими вподобаннями. Творчий потенціал Ніни Бічуї та її шістдесятницький 

поступ не могли втиснутися в стандартизований радянський шаблон «шкільної» 

повісті, котрому властиві: ідеалізація й возвеличення партійних настанов та їх ролі в 

шкільному житті, надання пріоритетності колективному, моралізаторство, фактично 

повне ігнорування психологічного аспекту буття дитини, позиціонування героїв як 

морально-етичних еталонів, одноманітність сюжетних ходів і т.п. Письменниця 

повсякчас робила спроби вийти за загальноприйняті рамки, закладаючи у фундамент 

своїх творів новаторське бачення давно відомих проблем. Варто наголосити, що саме 

повість «Шпага Славка Беркути» стала однією з найяскравіших у сенсі змалювання 

істинного обличчя радянської школи, того ідеологічного та психологічного пресингу, 

який був покликаний виховувати «нові покоління радянських людей». 

 Третя епоха – це період сучасної національно-орієнтованої школи в незалежній 

Україні. На початок ХХІ століття припадає етап формування нових підходів у 

змалюванні школи, зокрема: реформування і структури закладів освіти, і підходів до 

викладання і виховання особистості. Соціальні чинники, які домінували у змалюванні 

образу школи, вчителя і учня у із другої половини ХІХ – до кінця ХХ століття, 

поступаються психологічному складнику, послаблюється навіть гумористичний 

складник, натомість на перший план виходить психологізм; символізація емоцій та 

емоційного і психологічного буття призводить до моделювання нового образу учня 

та вчителя у творчості українських письменників початку ХХІ століття. Це яскраві й 

цікаві характери, що переживають сильні емоції, а їхнє буття у творах – це історії 

духовно-емоційного дорослішання. Домінантні жанри – психологічна повість, 

пригодницька повість чи роман.  Соціальна та ідеологічна складові цього образу 
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поступаються екзистенційно-філософським, національно орієнтованим, 

загальнолюдським.        

Зокрема, Марина Павленко написала ряд чудових книжок для дітей. Та лише 

нещодавно стала відома школярам. У підручнику для 7-го класу діти знайомляться з 

її однією повістю «Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських». 

«Русалонька з 7-Б». Шкільні реалії у творчості письменниці зображені крізь призму 

дитячих характерів, котрі вона з любов’ю змальовує у своїх творах. Історії про різні 

дитячі долі переконливо доводять маленьким читачам, що усі труднощі можна 

перемогти на будь-якому етапі життя, якщо у серці є повага і доброзичливість до 

людей. Тема школи в творчості Марини Павленко – це не просто спроба погляду зі 

сторони на ситуацію в сучасній школі, не звичайний фактологічний опис стану справ 

в освітній сфері очима дорослого. Через зображення таких близьких і доступних 

дитячому сприйняттю шкільних реалій, створення колоритних образів і характерів, 

котрі зацікавлюють молодого читача і можуть слугувати йому гідним прикладом для 

наслідування, Марина Павленко реалізує дидактичний аспект художньої літератури. 

Саме морально-етичний вимір є головним у виховному процесі, доводить авторка. 

Твори З. Мензатюк здебільшого пригодницького та розважального характеру з 

яскравим динамічними сюжетом. Інтелектуальний складник спонукає читача до 

усвідомлення певних морально-етичних настанов, які пропонує авторка. Варто 

одразу зазначити, що проза письменниці позбавлена нав'язливого дидактизму та 

відвертого моралізаторства. ЇЇ твір «Як я руйнувала імперію» - перша українська 

повість для підлітків, що змальовує останні роки існування радянської імперії. Однак 

авторка свідомо виходить за рамки тематично традиційного констатування щасливої 

пори дитинства та веселих канікулярних пригод. У її повісті мова йде про 

концептуально важливі для людського буття речі, про Чорнобиль, про вади 

радянської освіти та принизливі реалії, з якими доводилося миритися українцям у ті 

роки. 

Роман українського письменника Мирослава Лаюка «Баборня». У романі 

фігурують роздуми автора про структуру й функціонування шкільної системи в 

Україні. Попри те, що роман написаний нещодавно, його зміст багато в чому апелює 
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до радянського минулого. Не є винятком і шкільна сфера – більшість зображуваних 

освітніх ситуацій тією чи іншою мірою пов’язані з радянською освітньою системою, 

або ж з її атавізмами. В цілому тема школи фігурує в якості тла, лише як частина 

життя головної героїні, котра постає перед читачем в значно ширшому, ніж суто 

педагогічний, контексті. 

Розглядаючи тему шкільної освіти в романі А. Левкової «Старшокласниця. 

Першокурсниця», варто зазначити, що найповніше образ української школярки 

початку ХХІ століття розкрито саме через постать головної героїні – учениці старших 

класів однієї з українських гімназій. Поруч з її постаттю з’являються й інші образи - 

однокласників, подруг, товаришів і вчителів головної героїні. Лілія репрезентує тип 

сучасної учениці – творчо й інтелектуально розкутої й всебічно розвиненої 

особистості. Коло інтересів Лілії не обмежується рамками її особистості – Лілія 

розмірковує над багатьма аспектами соціокультурного характеру.  Учениця не є 

продуктом якоїсь певної ідеології: навіть будучи небайдужою до власної культури й 

народу, вона з раціональною мірою скепсису оцінює такі явища як, зокрема, 

патріотизм. 

Підсумовуючи розгляд теми шкільної освіти в літературі вищезгаданих авторів, 

варто зазначити їхній вагомий внесок у боротьбу української інтелігенції за права на 

власну культуру й освіту. Це був нелегкий поступ від несприйняття самого права 

українського народу на національну освіту і до повністю національно-орієнтованої 

школи. Кожен з письменників зробив свій внесок у справу проникнення в природу 

виховання молодої людини, а також в устрій тих соціальних інститутів, котрі 

реалізують цю функцію, тим самим давши змогу зробити конструктивні висновки і 

виправити системні недоліки. 
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