
Postmetodika



Вічне шекспірівське "бути чи не бути?" супроводжує  предмет "Зарубіжна література"

("ЗЛ"), що з'явився в українській школі у 1992 – 1993 н.р. як курс "Література народів

світу",  потім називався  "Світова література" (1993 – 1996 н.р.), а з 1995 – 1996 н.р. –

"Зарубіжна література". 

Майбутнє "Зарубіжної літератури" і сьогодні в школі не безхмарне. Певне коло

дослідників вважають необхідним об'єднання зарубіжної  та рідної літератур в один

предмет,  сподіваючись за допомогою цього сформувати в учнів цілісне уявлення  про

світ, його культуру, історію та їх місце в ньому, а також їх країни.  Інші таке об'єднання

вважають загрозою для української літератури, оскільки остання "потоне" в океані лі/

тератури світової.

Питання "бути чи не бути предметові "Зарубіжна література" здається вторинним

відносно питання  "вчити чи не вчити той чи інший літературний твір".  Зрозуміло,

роз'єднання "Літератури", "Історії" на  фрагментарні "Літератури" чи "Історії" періодів

або країн, регіонів є явищем мімікрії сучасних укладачів шкільного курикулуму, засо/

бом акцентування чи лікування хворобливих комплексів української свідомості.

Шкільна освіта має навчати свободи, античного підкладу нашої культури, і роздріб/

нення "Літератури" чи "Історії" на "комірчини" предметів є явищем тимчасовим та

адаптаційним.

Автори "Постметодики", досліджуючи український вимір сучасної дидактики ЗЛ,

певні, що тепер потрібно продовжувати роботу над цим предметом, а всі сумніви й

експерименти мають сприяти збагаченню методичних підходів до  успішного вивчення

літератури  в школі.

О.М.Ніколенко визначає основні підходи до уроку ЗЛ в старших класах, які  допомо/

жуть учителям правильно побудувати методику викладання предмета (стор. 2/5).

Ю.І.Ковбасенко ставить  питання,   як використовувати і чи використовувати взагалі  біог/

рафічні відомості про письменника під час вивчення зарубіжної літератури (стор. 6/17).  

Автори/вчителі запропонували зразки  уроків осягнення художнього тексту як мис/

тецького явища (стор. 28/41). Особистою інтонацією переживання середньовічної по/

езії  приваблює цикл уроків Н.Ю.Сидоренко. Прилучитися до мудрості байок допомо/

же учням урок  Т.О.Даниленко, на якому використано  компаративний аналіз – метод,

що визначає методику викладання зарубіжної літератури. Наскільки  доцільним, ціка/

вим і перспективним  є  прийом асоціативного аналізу художнього твору, досліджує

А.О.Виговська (стор. 22/25).  В.В.Чирка знайомить учителів із методикою критичного

мислення, яка формує  вміння дитини співвідносити художній твір із власним життє/

вим досвідом та розвиває логіку (стор. 42). В.В.Шкода прочитує повість М.В.Гоголя

"Шинель", повернувши твір у контекст християнської культури (стор. 43/46). 

Бажання фундаменталізувати шкільну гуманітарну освіту вбачаємо в рідкісних

спробах упровадження в шкільне вивчення курсів латинської та давньогрецької мов.

Найближчим часом "Постметодика" опублікує статтю про успішний п'ятирічний досвід

опанування в Карлівській гімназії, що на Полтавщині, курсу латинської мови, програму

якого розробила вчитель зарубіжної літератури О.В.Сутула. Невичерпну тему вивчен/

ня красного письменства продовжимо в наступних номерах статтями "Мультимедіа на

уроках зарубіжної літератури", "Мистецтво як засіб гармонізації і психологічного за/

хисту людини", "Давня і вічно молода риторика: різноманітність та перспективи". 

За нами, читачу!    

"ЗАРУБІЖКА": БУТИ ЧИ НЕ БУТИ?
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У процесі викладання зарубіжної літерату�
ри в старших класах у вчителів з'являється
чимало труднощів. Учні не хочуть читати ве�
ликі й складні твори, втрачаючи мотивацію до
вивчення зарубіжної літератури як предмета,
оскільки в старших класах школярі вже дума�
ють про вибір майбутньої професії і мало хто
пов'язує свою долю саме з літературою. Проб�
леми виникають також у зв'язку з програмою,
побудова якої докорінно відрізняється від
програми для середніх класів. Починаючи з 9
класу (а за програмою для 12�річної школи – з
8 класу), учні вивчають систематичний курс
зарубіжної літератури, тобто літературу як
процес у широкому контексті світової культу�
ри, а звідси – розмаїття літературних напря�
мів, течій, стилів і фактів, у яких нелегко ро�
зібратися не тільки школярам, а навіть педа�
гогам, і які потребують особливої методики
вивчення. Що ж робити? Як організувати вив�
чення зарубіжної літератури в старших кла�
сах? Як зробити уроки літератури справжніми
уроками виховання душі наших учнів? Спро�
буємо визначити основні підходи до уроку за�
рубіжної літератури в старших класах, які до�
поможуть учителям правильно побудувати
методику викладання предмета.  

Формування світоглядної позиції учнів
Зарубіжна література, що вивчається в

старших класах, – це література великих ідей,
величних образів і загальнолюдських проблем.
На першому плані тут вічні теми, що бенте�
жать душу, збуджують думку, змушують осо�
бистість зазирнути в себе. У старших класах
учні починають замислюватися над своїм міс�

цем у суспільстві, над вибором життєвого
шляху, і література може стати добрим порад�
ником для них.

Сьогодні  популярною стала формула: літерату�
ра – не підручник життя.

Так, література, літературні образи, літе�
ратурні події – не взірець для наслідування.
Однак саме література має той великий гума�
ністичний потенціал, що може допомогти у
формуванні юної людини, у її визначенні, са�
моусвідомленні нею моральних ідеалів і виборі
життєвої позиції. Учитель�словесник має
справу з вихованням учня як гармонійної осо�
бистості. Тому він повинен іти від розкриття
великих духовних проблем у літературі до ви�
ховання величі душі, формування світогляду
школярів. А інакше вивчення літератури буде
нудним і нецікавим.

Вивчення літератури як єдиного процесу

У старших класах зарубіжна література
вивчається за хронологічним принципом, що
передбачає не просто розташування творів і
авторів у хронологічному порядку, а вивчення
світової літератури як єдиного процесу. Відпо�
відно вчитель має показати учням увесь обшир
світового літературного процесу; схарактери�
зувати літературно�мистецькі епохи, напрями,
течії, жанри, стилі; визначити місце кожного
письменника і твору в історико�літературному
контексті. Слід пам'ятати, що розвиток літера�
тури – не суха схема, не нудні визначення й
характеристики, а розмаїття яскравих і ціка�
вих явищ. Отже, вчитель повинен подати уч�
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Розглядається питання методики викладання зарубіжної літератури в старших класах загально�
освітніх шкіл. Особливу увагу приділено вивченню теорії літератури, компаративному аналізу,
специфіці вивчення перекладних творів, а також проблемам морального виховання учнів. Обґрун�
товано концепцію цілісності уроку  зарубіжної літератури, що обумовлено своєрідністю худож�
ньої літератури як мистецтва слова.

Рассматривается вопрос методики преподавания зарубежной литературы в старших классах об�
щеобразовательных школ. Особенное внимание уделено изучению теории литературы, компара�
тивному анализу, специфике изучения переводных произведений, а также проблемам морального
воспитания учеников. Обосновано концепцию целостности урока зарубежной литературы, что
обусловлено своеобразием художественной литературы как искусства слова.

Methodology of foreign literature teaching in high comprehensive school is considered in this paper. Special
attention is paid to studying of the theory of literature, comparative analysis, specific features of studying
translated literature and student's training. Concept of the foreign literature lesson integrity, that stipulat�
ed by fiction as the art of word peculiarity.

СПЕЦИФІКА ВИВЧЕННЯ ЗАРУБІЖНОЇ
ЛІТЕРАТУРИ В СТАРШИХ КЛАСАХ

О.М. Ніколенко

ФФІІЛЛООССООФФІІЯЯ ООССВВІІТТИИ



Цілісний аналіз твору і цілісність 
уроку літератури

У середніх класах уч�
ні аналізували літера�
турний твір лише в окре�
мих аспектах: навчалися
визначати тему, ідею
твору, його проблемати�
ку, елементи сюжету та
композиції, робили спро�
би схарактеризувати об�
раз, визначали деякі
особливості поетики.
Протягом навчання в

старших класах вони поступово наближають�
ся до цілісного літературознавчого аналізу
(звісно, в шкільному варіанті), коли твір роз�
глядається на різних рівнях: проблемно�тема�
тичному, сюжетно�композиційному, образно�
му, стилістичному, жанровому тощо. Стар�
шокласники мають не просто визначити окре�
мі елементи художньої тканини твору, а й
встановити їх взаємозв'язок, взаємодію, фун�
кції та роль у розкритті ідейно�художнього
змісту. Необхідність цілісного аналізу зумов�
лена передовсім особливостями самого літера�
турного твору як цілісної системи різних ком�
понентів.

Зробити цілісний аналіз твору – чи не
найскладніше завдання в курсі зарубіжної лі�
тератури в школі. Але без нього неможливе
глибоке проникнення в літературний текст,
формування високої читацької культури. Учи�
тель повинен сам майстерно володіти навичка�
ми цілісного аналізу й навчати цього учнів.

Цілісності сприйняття твору як єдиної сис�
теми слугує не тільки цілісний літературо�
знавчий аналіз, а й побудова уроку.

Інколи урок розпадається на окремі структурні
елементи: перевірка домашнього завдання, опитуван�
ня, бесіда за текстом тощо. У результаті учні не отри�
мують емоційного враження від уроку. А урок літера�
тури є ефективним тільки тоді, коли він проводиться на
одному диханні й справляє на дітей таке саме сильне
враження, як гарна книга або цікавий кінофільм. 

Як же цього досягти? Урок літератури в
школі – урок особливий, пов'язаний із мис�
тецтвом. Тому він теж повинен будуватися
за законами мистецтва: мати свою експози�
цію (підготовка до сприйняття), зав'язку (ого�
лошення теми, епіграфа), розвиток дії (форму�
вання нових знань, умінь, навичок), кульміна�
цію (застосування знань, умінь, навичок) і
розв'язку (підсумки уроку, домашнє завдан�
ня). Як і в художньому творі, у ньому є свої
рівні: проблемно�тематичний (тема, проблема,
завдання уроку), образний (учитель, учні та
їхні ролі на уроці), сюжетно�композиційний
(шляхи, методи, прийоми, види роботи, що
застосовуються), жанрово�видовий (тип уро�
ку) тощо. Справжній урок літератури певною
мірою теж художній твір, а точніше – витвір
фантазії, творчості, зусиль, спілкування,
спільного пошуку вчителя та учнів.

Отже, цілісність літературного твору, ціліс�
ність літературознавчого аналізу, цілісність
уроку літератури – усе це взаємопов'язані та
взаємообумовлені складові процесу навчання
зарубіжної літератури в старших класах.

ням усе різнобарв'я літературного процесу, де,
як на килимі, кожна ниточка, кожна деталь
сплітається з іншою, складаючи неповторний
візерунок. Програма пропонує значну частину
матеріалу вивчати на уроках�оглядах. Але ме�
тодика цих уроків у нас тільки�но формується. 

Учителі зазвичай використовують на уроках�огля�
дах лекцію або ж виступи учнів із рефератами. Утім,
цього недостатньо. Уроки�огляди можуть бути різно�
манітними, і кожний учитель має шукати власні типи
уроків�оглядів. Ними можуть стати уроки�презентації
доби, уроки�літературно�мистецькі салони, уроки�се�
мінари, уроки�панорами, уроки�подорожі тощо.

На оглядових уроках провідну роль, безпе�
речно, відіграє вчитель, оскільки він веде за со�
бою учнів і організовує їхню діяльність. Однак і
учні можуть зробити вагомий внесок у прове�
дення оглядових уроків: підготувати повідом�
лення за додатковими джерелами, зробити
мистецтвознавчі коментарі, виступити з інфор�
мацією про митців та вершинні твори доби,
знайти текстові ілюстрації до уроку тощо. Тіль�
ки тісна співпраця учнів та вчителя може зро�
бити оглядові уроки справді успішними. Однак

слід пам'ятати, що в сучасному літературознав�
стві триває процес уточнення і навіть зміни концепції
літературного процесу, відкривається чимало нових
фактів та імен, тому вчитель повинен уважно стежити
за розвитком науки, відходити від старих ідеологіч�
них підходів до вивчення літератури, спиратися на
знання іманентних законів мистецтва.

Культурологічний підхід до явищ літератури

Програма для старших класів побудована з
урахуванням розвитку не тільки літературно�
го, а й культурного процесу, що є новим кроком
у розробці методики викладання предмета.

При вивченні окремих епох, напрямів, течій, сти�
лів авторами програми пропонується звернути увагу
не тільки на письменників, а й на філософів, видатних
діячів мистецтва доби.

Тому вчитель має підходити до літератур�
них творів не тільки як до суто текстових
явищ, а як фактів, що мали тісний зв'язок із
розвитком світової культури, філософської
думки. Культурологічний підхід є досить плід�
ним. Він допомагає учням сприйняти літерату�
ру цілісно. Учитель має враховувати тип куль�
турної свідомості, що формується за певної
епохи, взаємозв'язки між різними видами мис�
тецтва, єдність світової культури й водночас
своєрідність розвитку національних літератур
у загальному культурному просторі. При цьо�
му дуже важливо стежити, щоб урок не пе�
ретворився на набір відокремлених фактів, не
пов'язаних один з одним.

Особливого значення набуває в наш час методи�
ка культурологічного аналізу тексту, коли учні, вив�
чаючи літературний твір, визначають різні культурні
впливи, міфологічне підґрунтя, біблійні мотиви в ньо�
му, взаємозв'язок різних видів мистецтва, відобра�
ження ідей та свідомості певної культурної епохи в
тексті тощо. 

Така робота розширює уявлення учнів про
культурні обрії, дає змогу зрозуміти не тільки
частину цілого, а й усю культурну епоху через
літературний твір, усвідомити взаємозв'язок
різних явищ світової культури.
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Особливості вивчення біографії митців
У середніх класах програмою не передба�

чається докладне вивчення біографії письмен�
ників. Учням пропонуються лише короткі відо�
мості про митців та загальний огляд літера�
турної доби чи напряму, які вони репрезенту�
ють. У старших класах програми націлюють
на ознайомлення із життєвим і творчим шля�
хом автора у повному обсязі.

Повноту, вичерпність біографії забезпечує не
кількість названих фактів і дат, а всебічне розкриття
духовної еволюції художника, його життєвих і твор�
чих шукань, особливостей світогляду, естетичних пог�
лядів тощо. 

Ще Стендаль зазначав, що "біографія мит�
ця – це його твори", тому вчителеві слід тісно
пов'язати біографічний і творчий аспекти, хо�
ча, звісно, не варто перетворювати художні
тексти на ілюстрації до подій із життя пись�
менника. 

Важливо навчити учнів сприймати митця в контек�
сті його епохи і таким, яким він був насправді – зі
своїми здобутками й суперечностями, помилками й
сумнівами. Не варто надто прикрашати психологіч�
ний портрет письменника, робити з нього ідеал для
наслідування, але слід обов'язкового наголосити на
значенні його духовних та естетичних шукань, його
ролі у розвитку світової культури. 

Робота над біографією митця в старших
класах має навчити учнів об'єктивно сприйма�
ти його особистість, розуміти важку працю, що
стоїть за творами, які увійшли до скарбниці
світової літератури. Біографія, майстерно по�
дана на уроці, викликає живий інтерес в учнів,
готує їх до сприйняття художніх творів. У
старших класах учні можуть самі взяти
участь у складанні портрета митця на уроці.
Вони можуть підготувати повідомлення про
його життєвий шлях або про цікаві факти з йо�
го життя, про історію літературного твору або
сприйняття його сучасниками тощо. Зараз ак�
туальними є такі прийоми роботи з біогра�
фією, як "інтерв'ю з письменником", "щоден�
ник митця", "лист до письменника із сучас�
ності", складання сценарію документального
фільму про митця тощо. Звісно, всі вони ма�
ють досить умовний характер і ґрунтуються
не тільки на знанні конкретних фактів, а й на
уяві, вигадці. Проте такі форми роботи в школі
цілком виправдовують себе, зацікавлюючи
школярів постаттю митця, вводячи їх до ху�
дожнього світу письменника.

Робота з перекладами в старших класах
Специфіка вивчення зарубіжної літерату�

ри в школі полягає в тому, що вчитель і учні
мають справу з перекладами творів художньої
літератури, тому без знання теорії та практи�
ки перекладу  не обійтися. У середніх класах
учні отримали початкові знання з теорії пе�
рекладу та його особливості. Але якщо в се�
редніх класах аналізувалися лише окремі еле�
менти перекладу (наприклад, які образи зма�
льовує перекладач, як він відображає зміст
твору, як передає основний пафос засобами
рідної мови тощо), то в старших класах робота
з перекладами повинна значно поглибитися:
учні під керівництвом учителя мають поступо�

во наблизитися до аналізу перекладу на різ�
них рівнях.

Слід розрізняти повний і неповний аналіз
перекладу. Повний аналіз – коли учні здатні
адекватно і всебічно оцінити переваги перекла�
ду, порівнявши його з оригіналом (великого
значення при цьому набуває інтегроване нав�
чання – використання знань з іноземної мови).
А неповний (або частковий) аналіз перекладу –
коли з допомогою художнього перекладу (але
без залучення оригіналу) учні усвідомлюють
основні теми й проблеми твору, отримують у
художній формі інформацію про його образи,
події, способи відображення дійсності, відчува�
ють емоційну та естетичну атмосферу твору.

Коли ми говоримо про переклад, завжди
слід пам'ятати про ідейно�художні домінанти
твору (систему сильних позицій): семантичні,
стилістичні, морфологічні, ритміко�інтонаційні
тощо. У кожному творі вони є, і перекладач
відтворює їх засобами іншої мови з певною мі�
рою достовірності та виразності, що зумовлює
якість перекладу та його різновид.

Визначення ідейно�художніх домінант тек�
сту і того, як вони втілені у перекладі, – голов�
на мета аналізу перекладної літератури. Без
такої роботи старшокласники не зможуть пра�
вильно оцінити художній переклад, адже
йдеться не стільки про те, як митець перекла�
дає те чи інше слово або зберігає ритміку чи
стилістику оригіналу, скільки про те, чи пере�
даний сам дух твору, його настрій, основний
пафос. А це можливо тільки з урахуванням
ідейно�художніх домінант.

Методи і прийоми роботи в старших класах

У старших класах учні прагнуть до більшої
самостійності, можливостей для самовиявлення,
спілкування, пошуку, тобто всього того, що виз�
начає нелегкий процес становлення особистості.
Тому готуючись до уроків і під час їх проведен�
ня учитель повинен віддати перевагу перш за
все евристичному і творчому методам.

У старших класах великою популярністю
користуються такі типи уроків, як уроки�роз�
думи, уроки�дослідження, уроки�дискусії,
уроки�семінари, які спрямовують учнів не на
репродуктивне відтворення матеріалу, а на
розвиток умінь і навичок самостійного здобут�
тя інформації, співпраці, співтворчості. 

Старшокласників направду можна назвати голов�
ними дійовими особами уроку (на відміну від серед�
ніх класів, де провідником для дітей у світі літератури
виступає учитель), і чим більше можливостей для са�
мостійної творчості, мислення, пошуку надає школя�
рам учитель, тим більше створюється умов для фор�
мування вільної творчої особистості.

При вивченні зарубіжної літератури в
старших класах доцільно використовувати ін�
терактивні види та форми роботи. Доволі про�
дуктивними є такі види навчальної діяльності:
рольова гра, творчий переказ тексту або пере�
каз тексту з певним завданням, написання
творчої роботи, підготовка доповіді чи рефера�
ту, зіставлення творів різних видів мистецтва,
складання порівняльної характеристики геро�
їв, порівняльних таблиць, опорних схем, ху�
дожня розповідь від імені персонажа тощо.

Одним із основних прийомів у старших
класах залишається бесіда, яка порівняно з
середніми класами ускладнюється. Це вже не
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Майже одночасно вивчаються твори давньої літе�
ратури, представників бароко, просвітителів, романти�
ків, реалістів, модерністів. Тому вчитель зарубіжної літе�
ратури має чудові можливості для компаративного ана�
лізу творів вітчизняного та зарубіжного письменства.

Так, розповідаючи про бароко в зарубіжній
літературі, доречно згадати про діячів україн�
ського бароко в різних видах мистецтва, про
їхні здобутки, що увійшли в скарбницю світо�
вої культури. Вивчення творчості романтиків
буде повнішим, якщо згадати й про україн�
ських поетів�романтиків. Аналізуючи поему
Вергілія "Енеїда", не можна не згадати про од�
нойменний твір І.П.Котляревського. Отже,
можливості компаративного аналізу творів ук�
раїнського та зарубіжного письменства допо�
можуть учням усвідомити цілісність світового
культурного процесу і зрозуміти своєрідність
нашої культури.

Література – не підручник життя, але вона
може допомогти старшокласникам зробити
правильний моральний вибір, визначити свою
світоглядну позицію, знайти своє місце у світі.
Уроки літератури в старших класах покликані
розкрити учням барви художнього слова й
красу мистецтва, без якого не може бути пов�
ноцінної особистості.  
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тільки бесіда вчителя з класом, а й діалог чи
полілог учнів, засіб колективного пошуку істи�
ни, осягнення духовно�естетичного потенціалу
літератури. У старших класах учитель пови�
нен більше звертати увагу на повноту індиві�
дуальної відповіді учнів, навчати їх давати
розгорнуту відповідь на запитання. Розвиток
зв'язного мовлення учнів на уроках літерату�
ри, вміння висловлювати власну оцінку прочи�
таного, мотивувати її, вести дискусію й доби�
рати аргументи для доказу своєї думки – усе
це найважливіші завдання уроку зарубіжної
літератури в старших класах.

Не слід забувати й про метод творчого чи�
тання, що реалізується у таких прийомах: ін�
дивідуальне виразне читання, читання в осо�
бах, читання із завданнями до тексту пошуко�
вого та творчого характеру, вибіркове читан�
ня, читання з різними видами коментарів то�
що. Читання художніх творів у старших кла�
сах завжди є приводом до розмови, до розду�
мів, привертає увагу учнів до засобів худож�
ньої виразності, навчає замислюватися над
кожним словом.

Важливе місце на уроках зарубіжної літе�
ратури в старших класах посідає словникова
робота, спрямована на опрацювання літерату�
рознавчих термінів і понять, що використову�
ються у процесі аналізу літературного твору.
Оволодіння навичками роботи зі словником лі�
тературознавчих термінів починається ще в
середніх класах, у старших класах ця робота
поглиблюється, набуті учнями знання розши�
рюються, а вчитель має поступово й наполег�
ливо привчати учнів вести розмову про літе�
ратурний твір із використанням теоретичних
понять. Це сприяє формуванню особистості
культурного читача, глибокому розумінню лі�
тератури. 

Увага до кожного слова, до естетичної виразності
твору повинна стати основним законом на уроках
зарубіжної літератури в старших класах. 

Якщо в середніх класах учні більше звер�
тали увагу на теми та образи твору, то в стар�
ших класах вони вже здатні осягнути красу
літературного явища, його естетичну вартість,
а робота зі словником термінів, безперечно,
сприяє цьому. У процесі викладання у стар�
ших класах учитель повинен привчати учнів
користуватися й іншою довідниковою літера�
турою, наприклад, Біблійною енциклопедією,
міфологічним словником, словником символів
тощо. Звернення до цих джерел сприятиме
кращому осмисленню художнього твору у ши�
рокому культурологічному контексті.

Пошук додаткової інформації, підготовка
повідомлення чи реферату за одним або кіль�
кома джерелами поступово стає нормою для
старшокласників. Тому вчителеві слід органі�
зувати екскурсію учнів у бібліотеку, ознайо�
мити їх із принципами організації бібліотеч�
них каталогів, загальними правилами роботи з
додатковою літературою, із періодичними ви�
даннями, присвяченими зарубіжній літературі
та культурі.

Компаративний аналіз

Програми з української та зарубіжної літе�
ратури в старших класах побудовані за єди�
ним хронологічним принципом, тому мають
багато спільного.

5
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ФФІІЛЛООССООФФІІЯЯ ООССВВІІТТИИ

1. БІОГРАФІЯ ПИСЬМЕННИКА ЯК ПРЕДМЕТ ВИВЧЕННЯ: 
МІЖ СКІЛАМИ І ХАРИБДАМИ

Функції і питома вага біографічних відомостей про письменників
(БВП) у шкільному курсі літератури – проблема настільки ж важлива і
актуальна, наскільки й непроста. Необхідність розгляду БВП сприйма$
ється вчителями$практиками майже як методична аксіома, без нього во$
ни зазвичай не переходять до вивчення творів письменників. І якби
хтось висунув тезу про можливість вивчення літератури взагалі без
розгляду БВП, то, швидше за все,  викликав би вогонь критики: "на що
він руку підійняв".

Хоча, скажімо, нікому й на думку не спаде не вивчати "Іліаду" або
"Одіссею" лише через брак відомостей про життя напівлегендарного Го$
мера або, наприклад, вивести з програми "Гамлета" у випадку з'яви дос$
теменних доказів, що його створив не Вільям Шекспір, а той самий
Кристофер Марло, у якого Шекспір брав образи, сюжети й теми такими
щедрими пригорщами, що не уникнув звинувачень у плагіаті1. 

Іноді вивчення біографії письменника відбувається до такої міри
"плідно", що на розгляд власне його творів просто не залишається часу.
Існує навіть певний методичний парадокс (воістину, добрими намірами
вимощено шлях до Пекла): чим більше конкретний письменник подоба$
ється самому вчителеві й учням, чим детальніше вивчається біографія
цього письменника, тим більше шансів, що його творчість буде вивчена
найгіршим чином, адже часто вчитель просто не може зупинитися у най$
щирішому бажанні передати школярам своє гарне ставлення до майстра
пера шляхом безкінечного нанизування фактів життя останнього за
принципом "а ось іще про оце, бо це аж ніяк не можна обминути".

Ще гірше, коли таке "зловживання БВП" відбувається навіть не
"з надмірної любови" (І.Франко) до письменника, а через звичайнісіньку
звичку до нудного, рутинного викладання так, "як у підручнику написа$
но", бо "їм там згори видніше":

"Часто ббііооггррааффііяя  ппииссььммееннннииккаа  вв  шшккііллььннооммуу  ввииввччеенннніі  ссттааєє  ссххоожжооюю  ннаа  ддооккллаадднноо
ззааппооввннееннуу  ааннккееттуу, у якій життя художника простежується від народження до смерті й
увага школярів  однаковою мірою зосереджується на головному й другорядному!
<…> У розмаїтті поверхово висвітлених фактів зникає неповторна і багатогранна ін;
дивідуальність митця. <…> ЗЗннааччннаа  ччаассттииннаа  ппррооввииннии  ззаа  ццее  ллеежжииттьь  ннаа  ббііооггррааффііччнниихх
ррооззддііллаахх  шшккііллььнниихх  ппііддррууччннииккіівв"2.

У радянській школі переважали (тією чи іншою мірою поєднуючись із
дидактичними) виховні завдання розгляду БВП. Зазвичай на прикладі
життєвого шляху ідеологічно канонізованих письменників3 виховували
високі моральні якості "будівників комунізму". Звичайно, було б ідеально,
якби в реальному житті все відбувалося винятково за такою запрограмо$
ваною схемою: чудовий високоморальний письменник написав чудовий
високоморальний твір. Тоді б можна було беззастережно погодитися з та$

БІОГРАФІЯ ПИСЬМЕННИКА 
І ВИКЛАДАННЯ ЛІТЕРАТУРИ*

Ю.І.Ковбасенко

У старих поганих біографічних роботах,
якщо біографічні факти не пояснювали роботу митця, казали:

"Несприятливі умови не завадили такому!то написати таку!то роботу".
Віктор Шкловський. 1930

Проаналізовано проблему
вивчення  біографічних
відомостей про письмен!
ників (БВП) у курсі  зару!
біжної літератури.  Роз!
крито  питання: функції і
питома вага біографічних
відомостей про письмен!
ників; головні дидактичні
функції вивчення БВП у
школі; мінімізація обсягу
БВП як методична проб!
лема;  "оптимальний міні!
мум" БВП у навчальній лі!
тературі; зміст "опти!
мального мінімуму" БВП.
Доводиться, що  БВП –
периферія літературної
освіти, а літературний
твір (часто – і літера!
турний процес) – її безу!
мовний центр.

Проанализирована проб!
лема изучения биографи!
ческих сведений о писате!
лях (БДП) в курсе зару!
бежной литературы.
Раскрыты вопросы: фун!
кции и удельный вес био!
графических сведений о
писателях; главные ди!
дактические функции
изучения БДП в школе;
минимизация объема БДП
как методическая пробле!
ма; "оптимальный" мини!
мум БДП в учебной лите!
ратуре; содержание "оп!
тимального минимума"
БДП. Доказывается, что
БДП – периферия лите!
ратурного образования, а
литературное произведе!
ние (часто – и литера!
турный процесс) – ее не!
сомненный центр. 

Problem of writer's biog!
raphy studying in the fra!
mework of foreign literature
course is analyzed. Article
covers such questions as
functions and relative den!
sity of the writer's biog!
raphy; main didactic functi!
ons of studying writer's bi!
ography at school; minimi!
zing the amount of biog!
raphy data studying as the
methodological problem;
'optimal' minimum of wri!
ter's biography data in the
textbooks, content of 'opti!
mal' minimum of writer's bi!
ography data. It approves
that writer's biography data
is the periphery of literature
education and work (and li!
terature process is very of!
ten too) is its real center. 

ППооддааєєттььссяя  зз  ррееддааккттооррссььккииммии
ссккооррооччеенннняяммии  

Ю.І. Ковбасенко 

____________________________
*Статтю було надруковано в громадському науково!методичному журналі "Тема. На
допомогу вчителю зарубіжної літератури". – 2002. – № 2. – С. 4!47.
1Див., наприклад: История всемирной литературы: В 9!ти т. – Т. 3. – М.: Наука, 1985. –
С. 310 – 331. До речі, про життєвий шлях Шекспіра (як і Гомера) теж ніхто не знає до пут!
тя. Учені до такої міри плідно вивчали його біографію, що бідний драматург зрештою "пе!
ретворився" на жінку – королеву Єлизавету І (там само, С. 317).
2Каплан И.Е. Изучение биографии писателя в старших классах: Пособие для учителя. – М.:
Просвещение, 1964. – С. 3. (Тут і далі у цитатах виділення моє. – Ю.К.).
3До речі, гіпертрофована увага радянської школи саме до виховної функції БВП обумовила й
те, що до державних  навчальних програм практично не потрапляли хоч і талановиті, але
ідеологічно небажані письменники (такі, як католик Педро Кальдерон або "український фа!
шист" Євген Маланюк).



родних мас" загалом слабенької "викриваль$
ної" брошури Олеся Бузини "Вурдалак Шев$
ченко". Отже,

письменницькі "ікони" мають стійку тенденцію до
перетворення на "карикатури".  То чи не краще об;
межитися скромним портретом: менше лаку – менші
тріщини? Або навіть шшттррииххааммии  ддоо  ппооррттррееттаа (див.
нижче)?

То, може, взагалі нічого не ретушувати, не
лакувати, а зразу робити "холодний душ для
юних душ": розповідати їм усю правду про
життя письменників? А, може, взагалі нічого не
розповідати? А, може, розповідати, але не все?

Адже нема витонченішого обману, ніж до$
зована правда. А раптом учень спитає "про
щось таке", то завжди можна пояснити, що от
саме на цю деталь на уроці часу якраз і не вис$
тачило. Так, раніше частенько доводилося чу$
ти, як учителі російської літератури натхнен$
но розповідали на уроках про ранню любов до
читання Олександра Пушкіна. Причому, заз$
вичай підтекст був таким: "ви не читаєте, то
беріть приклад із видатного поета". Виховний
потенціал викладання літератури зростав ще
й від того, що хлопчик читав попри сувору за$
борону батьків. Та що, коли б хтось спитав, а
що саме читав юний геній? А читав він гарно
ілюстровану бібліотеку гривуазної (в сучасній
термінології – як мінімум "еротичної") літера$
тури, яку його дядько, Василь Львович Пуш$
кін, привіз із Парижа. Але ж – читав?..

Зараз "шальки терезів" у вивченні БВП ні$
би потроху схиляються в бік дидактики, тобто
більше уваги приділяється не виховному, а
навчальному, дидактичному аспектові тако%
го вивчення. Передовсім тому, що ніхто зараз
не вимагає від учителя в кожнім плані$кон$
спекті уроку наявності його виховної мети. А
це дає змогу зосереджувати увагу саме на ху$
дожньо$естетичній оцінці програмових творів. 

Слід враховувати й те, що в шкільному кур$
сі зарубіжної літератури з'явилося багато імен
авторів світових шедеврів, чию біографію або її
фрагменти краще не чіпати взагалі (скажімо,
наркоман Бодлер, гомосексуалісти Верлен і
Рембо, сифілітик Мопассан, самогубця Каваба$
та Ясунарі та багато інших), хоча подібних
фактів вистачає й на наших літературних
"чорноземах" (участь у бандах Володимира Со$
сюри, вбивство Андрієм Головком своїх дру$
жини і доньки, справжнє чи "епістолярне" лес$
бійське кохання Лесі Українки й Ольги Коби$
лянської тощо). Так що деяких БВП вчителеві,
повторюю, краще самому не зачіпати, але бути
готовим до будь$яких запитань учнів треба.

То де ж "золота середина" між згаданими й не
згаданими Скілами і Харибдами в цім питанні? ЯЯкк  ввии##
ккооррииссттооввууввааттии (і, ставлю "крамольне" питання, – ччии
ввииккооррииссттооввууввааттии  ввззааггаалліі) БВП під час вивчення зару;
біжної літератури, де обсяг навчального матеріалу
(всесвітній літературний процес від архаїки до пост;
модернізму) принципово перевершує обсяг тради;
ційних предметів "Українська література" і "Російська
література" разом узятих?

кою, наприклад, тезою одного з кращих радян$
ських методистів: "Думка про неподільність
естетичної сили твору письменника і мо%
рального боку його біографії повинна стати
основою переконань наших школярів"4.

Та що робити, коли "моральний бік біогра$
фії письменника" вступає у пряму суперечку з
проголошеними у його ж творчості цінностя$
ми? Що, наприклад, робити, якщо учень про$
читає повну біографію Ф.М.Достоєвського
(творчість якого вивчається в 10 класі) й дізна$
ється про те, що великий гуманіст програв у
карти останні сімейні гроші, у той час як його
власні діти разом із хворою матір'ю сиділи
вдома голодні й чекали на тата, який повинен
був принести їм шматок хліба? Звичайно, "Иг$
рок" від цього тільки виграв, а як бути з його ж
думкою про неприпустимість сльозинки дити$
ни? […] І далі: а чи можна після цього вірити
авторській концепції у програмовому романі
"Злочин і кара"? Принаймні, я знаю людей, які
після знайомства з томом ЖЗЛ, присвяченого
Ф.М.Достоєвському, буквально примушували
себе повернутися до читання його творів, так
їм "допомогли" БВП у цім випадку.

А, скажімо, у 6 класі в розділі "Байка у сві$
товій літературі"5 для вивчення запропонова$
на притча Леонардо да Вінчі "Лев і ягня". Чу$
довий твір, де, на відміну від Езопового сюжету
про вовка і ягня, все закінчилося добре: голод$
ний лев не з'їв довірливого малюка, який по$
милково прийняв царя звірів за свою маму. Уя$
вімо ситуацію: вчитель довів урок до певної
емоційної кульмінації, і школярі перейнялися
моральним висновком із цього твору: чужою
довірливістю зловживати не можна. Раптом
піднімається рука, і шестикласник питає в
учителя, як цей моральний висновок співвідно$
ситься з тим фактом, що, за легендою, титан
Ренесансу Леонардо да Вінчі власноручно під$
ливав отруту під фруктове дерево, щоб згодом
його високий покровитель зміг отруїти його
плодами декого зі своїх гостей? І перелік подіб$
них випадків разючої невідповідності, з одного
боку, "естетичної сили твору письменника",
а з другого – "морального боку його біографії",
можна продовжувати й продовжувати.

Звичайно, у радянської методики був діє$
вий засіб проти таких випадків – ретушуван$
ня темних плям на світлих образах$образах
канонізованих письменників. Певні факти їх$
ньої біографії (скажімо, надмірна увага до Ба$
хуса з боку Тараса Шевченка або Олександра
Твардовського) просто замовчувалися […].
Здавалося б, знову наміри найщиріші: для чо$
го затьмарювати світлі лики великих. Але, як$
що з когось робиться ікона, мумія, то в когось
рано чи пізно виникне бажання "оживити" її.
Так було, наприклад, із "резонансною" в 1990$х
роках книжкою нині покійного Юрія Карабчі$
євського "Воскрешение Маяковского". Але ж у
ній викладені речі, про які сімома десятиліття$
ми раніше значно краще й лаконічніше напи$
сав Корній Чуковський у статті "Ахматова и
Маяковский". То де ж причини масового "шо$
ку"? Те саме щодо несподіваного для освіченої
людини гучного ефекту серед "широких на$
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Спробуймо хоча б наблизитися до якихось
варіантів відповідей на ці та схожі питання.
Але зразу за відправну точку нашого шляху
оберемо таку позицію: БВП були, є і завжди
будуть периферією літературної освіти, у той
час як літературний твір (а часто – і літератур$
ний процес) – її безумовним центром.

2. ПРО ГОЛОВНІ ФУНКЦІЇ ВИВЧЕННЯ БВП У ШКОЛІ
То якими ж уявляються найважливіші ди%

дактичні функції розгляду БВП під час вив%
чення літератури?

Передовсім, вивчення БВП необхідне для
кращого розуміння учнями художнього твору.
Так, войовничі сирвенти6 трубадура Бертрана
де Борна (1140 – бл.1215) практично неможливо
вивчати повноцінно, не знаючи того, що їх автор
сам був рицарем і сприймав війну й убивства як
нормальний стан речей: Складу тому свій кращий
спів,/Хто йде вперед на ворогів!/…Хто честь свою
не поганьбив,/ Той сповнений під час боїв/ Турботою
одною – / Щоб якнайбільш стинать голів./ Хоробрих
надихає гнів!/ Не дороге життя мені…/ …Приємно
бачить між мерців/ Шмати подертих прапорів./
Барони! Жить війною/ Нам краще, ніж на схилі
днів/ Закладом селищ і ланів…

Бертран де Борн допомагав синам англій$
ського короля Генріха ІІ, Ричарду Лев'яче Сер$
це і Генріхові ІІІ у боротьбі проти батька, а зго$
дом – у їхній власній усобиці. Так минуло май$
же все життя рицаря$поета, що й відбилося у
його відверто мілітаристськи$підбурливій твор$
чості. Недаремно ж уславлений Данте у своїй
"Божественній комедії" помістив сіяча розбра$
ту Бертрана де Борна у пекло, примусивши во$
йовничого провансальця тримати в руці власну
відтяту голову, мов ліхтар7 ("Пекло", пісня 28).

Але слід пам'ятати, що є небезпека спроще%
ної або надмірної детермінації творчості
(творів) письменника шляхом спрощеного ж
або заангажованого тлумачення його БВП. Що
казати про пересічного вчителя, коли навіть
знані вчені (цитуючи не менш знаних учених)
пояснюють, скажімо, "повноту зображення без$
виході, трагізму відчуження, самотності люди$
ни у світі <…> передусім обставинами особис%
тої життєвої ситуації письменника"8 (Фран$
ца Кафки): мовляв, як єврей, він був чужим по$
між християн, а як індиферентний (некошер$
ний, нефанатичний?) єврей – чужим серед єв$
реїв; далі – більше: як німецькомовний, він був
чужим серед чехів, а як німецькомовний єврей
не був своїм і серед німців (виникає питання: а
якби він був євреєм не%німецькомовним, чи
став би ближчим до німців?) тощо, тощо. І ця
формула гуляє в нас із публікації в публікацію:
вона ж бо "красива" і проста, легко запам'ято$
вується і ніби "пояснює" світовідчуття Грегора
Замзи та інших героїв Кафки. 

Насправді ж письменник Франц Кафка заз$
нав літературного визнання ще за життя, що

буває зовсім не часто, адже "слава – завжди
вдова" (О.Бальзак). Премія Фонтане (1915),
якою він був нагороджений, знову$таки, не так
вже й пізно – у 32$річному віці, вважається од$
нією з найпрестижніших у Німеччині. На щас$
тя, його, як, скажімо, свого часу афіняни Еври$
піда або флорентійці Данте, не провокували
(тим більше не примушували під страхом
смертної кари) покинути батьківщину. Він на$
родився у матеріально забезпеченій сім'ї; при$
наймні, його батько не просив сусідів пустити
дружину народжувати сина, бо його власна до$
мівка була для цього не придатною. А ось, ска$
жімо, батько життєлюба Роберта Бернса через
цю неприємну процедуру пройшов. Кафку ко$
хали чарівні жінки, і що стосується його, сказа$
ти б, "інтимної самотності", то чи мало є на світі
самотніх людей, яких хтось колись кохав? Він
не марив від голоду, як норвежець Кнут Гам$
сун у пошуках заробітку (це своєрідно зафіксо$
вано у його відомій повісті "Голод") або украї$
нець Михайло Драй$Хмара в радянських табо$
рах (див. листи письменника). Напружені сто$
сунки з батьком (улюблений старт психоаналі$
тиків$фрейдистів на найкоротшій дистанції до
не менш улюбленого ними Едіпового комплек$
су) теж зовсім не є атрибутом життєвого шля$
ху цілковито "самотнього німецькомовного єв$
рея" з Праги, адже проблема взаємин "батьків і
дітей" є загальнолюдською етнічно і хроноло$
гічно. Ну й що ж залишилось від психо$аналі$
тичної "біографічної інтерпретації" творчості
хворої людини – письменника Франца Кафки?

Ще одним негативним наслідком тієї ж тен$
денції до зловживання БВП є доволі часте
ототожнення літературних героїв з реаль%
ними людьми, зокрема – самими авторами лі%
тературних творів. На жаль, на уроках час$
то доводиться чути висловлювання на кшталт:
"Чайльд Гарольд – це сам Байрон" або "Мартін
Іден – це сам Джек Лондон" тощо.

Навчання за програмою (яку потрібно вико$
нувати, та ще й існує державний контроль за її
виконанням) – це завжди тією або іншою мірою
примус. Якщо учень, незважаючи на всі пере$
конання словесника, просто не хоче читати
програмових творів, то вчитель вживає форму$
лу "ти повинен, бо не отримаєш атестата". Але
давайте відверто: у навчанні без певного при$
мусу не обійтися. Якби спортсмен спробував
хоч тиждень не примушувати себе тренувати$
ся, він би загинув як спортсмен […]. Звичайно,
треба прагнути до того, щоб школярі вчилися
винятково через свій пізнавальний інтерес, […]
тоді зменшиться потреба у "фельдфебель$
ських стимулах"9.  […] Якщо вже стимуляція
вивчення літератури учнем з боку словесника
є необхідною, то зменшити вагу примусу пок$
ликані грамотно подані БВП: вони можуть за%
цікавити учнів особистістю письменника, а
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6Тут і далі розглядаються переважно програмові літературні твори, але ними, звісно, я не обмежуюся. Передов!
сім, тому, що непрограмовий твір може стати програмовим, але головне через те, що обмежити літературу
програмою з літератури аж ніяк не можна, бо тоді "культура пройдет мимо" (Ю.М.Лотман).
7Щоправда, це, сказати б, канонічна точка зору. Але ця сама метафора може мати зовсім інший символічний
сенс: так, на деяких християнських іконах одного з найславетніших святих – Георгія – зображено під час молит!
ви, коли він тримає в руці власну відтяту голову, що втілює "мотив життя в смерті" (Аверінцев С.С. Софія!Ло!
гос. – Київ: Дух і літера, 2001. – С. 62).
8 Зарубіжна література ХХ століття: Хрестоматія!посібник для 11 класу. – Київ: Генеза, 2000. – С. 273.
9Звідси, до речі, концептуальний задум 12!бальної системи, де замість колишнього до чогось зобов'язуючого
терміна "рівень знань, умінь і навичок учня" з'явився вельми розслаблюючий – "рівень навчальних досягнень учня",
тобто хай би як вчився школяр, все одно він апріорі вже має досягнення. За аналогією: "Мерседес" – досягнення
Німеччини, а "Запорожець" – досягнення України. Якось не хотілося б звикати до атавістичної думки, що, мовляв,
навчатися повноцінно може (з різних причин) лише певний відсоток наших співвітчизників, а для виконавців,
скажімо, фізичної роботи освіта не потрібна.



після уведення в шкільне вивчення літератури
зарубіжної, ця традиційна проблема набула
особливої гостроти. Її можна умовно розділити
на два взаємопов'язані аспекти:

Мінімізація БВП у шкільній навчальній
літературі (підручниках, підручниках$хресто$
матіях, посібниках$хрестоматіях, різноманітних
"підручниках$читанках" (з'явилися й нові "жан$
ри" навчальної книги) і просто хрестоматіях.

Мінімізація БВП, які пропонується роз�
глядати з учнями на уроці10.

4. ПРО "ОПТИМАЛЬНИЙ МІНІМУМ" БВП
У НАВЧАЛЬНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

4.1.  ЕТАПИ НАВЧАННЯ І "ОПТИМАЛЬНИЙ МІНІМУМ" БВП

Обсяг і структура БВП докорінно відрізня$
тимуться на пропедевтичному (5 – 7 класи) і
систематичному (8 – 12 класи) етапах навчан$
ня. Передовсім, потрібно враховувати психо$
лого$вікові особливості школярів: те, що є
прийнятним для 11$класників, може бути аб$
солютно непридатним для учнів 5$го класу.

На пропедевтичному етапі навчання обсяг
БВП обмежується передовсім найлаконічні$
шими відомостями про національність і час
життя письменника, в крайнім разі – про
якийсь надзвичайно важливий і/або цікавий
факт, який має пряме відношення до написан$
ня літературного твору (скажімо, що автор
"Мауглі" Р.Кіплінг довгий час жив у Індії, тому
знав "екзотику джунглів"). Але давати розгор$
нуту біографічну довідку про письменника
навряд чи доцільно: по$перше, вона не буде
задіяною на уроці, тобто зникає важливий мо$
мент мотивації навчальної діяльності школя$
рів; по$друге, не лише зробить обсяг підручни$
ка в усіх сенсах "непідйомним" для п'яти$се$
микласників, а й може відволікти їх від роз$
гляду власне літературних творів. Як же реп$
резентувати БВП (і чи репрезентувати взага$
лі) у навчальній літературі (зазвичай у 5 – 7
класах учень користується підручником$хрес$
томатією) у такім разі?

По$перше, можна не подавати БВП взага%
лі, а обмежитися короткою довідкою лише про
певне літературне явище ("Казка", "Міф", "Ба$
лада" тощо), розглядові якого присвячено від$
повідний блок програми. Звичайно, після імен
авторів програмових літературних творів фік$
суються роки їх життя, але цим БВП й обме$
жуються. За таким принципом написані, нап$
риклад, підручники$хрестоматії нововведених
творів із зарубіжної літератури (видавництво
"Абрис", 1999 – 2000).  По$друге, можна дати
надзвичайно лаконічні, "телеграфно%енцикло%
педичні" (буквально 5%10 рядків) довідки про
письменників, як це, наприклад, зроблено в
підручнику (реально – в підручнику$хресто$
матії, адже там є і тексти) із зарубіжної літе$
ратури для 5 класу видавництва "Навчальна
книга", 2002. По$третє, до цих довідок, як уже
зазначалося, можна додавати лапідарні відо$

через неї – його творчістю. Учень із більшим
інтересом і задоволенням прочитає твір того
письменника, якого він хоч трішки уявляє собі
як особистість, тим більше – якому він симпа$
тизує. А для цього потрібно, щоб школяр знав
певну сукупність БВП про цього автора.

[…] Попри те, що питома вага виховного
спрямування уроків літератури, як було заз$
начено вище, зараз дещо поступилася спря$
муванню дидактичному, виховний потенціал
вивчення предмета залишається надзвичай%
но високим: навряд чи в циклі шкільних дис%
циплін знайдуться предмети, виховна спро$
можність яких дорівнялася б йому. 

Однією з менш помітних, але суттєвих
функцій вивчення БВП є забезпечення внут�
рішньої зв'язності шкільного курсу літерату�
ри, реалізація принципу наступності й пер�
спективності під час її викладання. Так, ла$
конічні БВП про Пушкіна подаються в 5$му
класі (коли вивчається вступ до поеми "Руслан
і Людмила"), потім – у 6$му (під час розгляду
повісті "Заметіль"), у 7$му ("Пісня про Віщого
Олега"), а вже в  9$му – ґрунтовніше (лірика:
"До моря", "Я вас любив…", "Наслідування Ко$
рану", "Я пам'ятник собі поставив незотлін$
ний…"; роман у віршах "Євгеній Онєгін"). І БВ
про Пушкіна в учнів накопичуються за прин$
ципом снігової грудки, з кожним класом біль$
ше, хоча, звичайно, монографічно, як колись у
курсі російської літератури (від Орини Родіо$
нівни до Чорної річки)  вони не розглядаються.

Але, відверто кажучи, вивчення абсолют%
но всіх зафіксованих БВП про будь$якого
письменника було, є і буде неможливим.

3. МІНІМІЗАЦІЯ ОБСЯГУ БВП ЯК МЕТОДИЧНА 
ПРОБЛЕМА

[…]  Навчального часу на вивчення величез$
ного курсу зарубіжної літератури зараз мен$
ше, ніж колись було відведено на значно менші
за обсягом навчального матеріалу відповідно
"Українську літературу" і "Російську літера$
туру". Отже, застосовувати ті самі прийоми й
методи, що й раніше, і тим самим чином, як і
раніше, не можна. […] 

Особливо незвичною ця ситуація є для ко$
лишніх вчителів російської літератури, які пе$
рекваліфікувалися (або переорієнтувалися без
офіційної перекваліфікації) на викладання лі$
тератури зарубіжної. Їм 8$10 (а за програмою$
2001 – лише 6) уроків, які відведені на вивчен$
ня роману Л.Толстого в курсі зарубіжної літе$
ратури (після колишніх 20$30!), здаються ледь
не святотатством. Можна собі уявити, який
"методичний стрес" ці люди переживають, ко$
ли їм треба ледь не вдвічі$втричі скорочувати
такі звичні для них і вже не раз апробовані
БВП про автора "Війни і миру" та "Анни Каре$
ніної", адже життєвий шлях Льва Толстого в
радянській школі вивчався досить ґрунтовно.

Методична проблема мінімізації БВП ак%
туальності не втратить ніколи. Сьогодні ж,
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10 Було б абсолютною маніловщиною, повним методичним абсурдом вимагати від учня за 15!20 хвилин (а саме
стільки "чистого навчального часу" зазвичай залишається від відміряних 45!ти) енциклопедичного, детального
викладу завчених дома чи в класі БВП: надмірна деталізація часто не просто недосяжна для учнів, а й просто
непотрібна їм. Оптимальний обсяг БВП на уроці (залежно від його типу, етапу навчання, типу навчального
закладу тощо) – предмет окремого розгляду в окремій роботі.



мості про факти, що мають пряме відношен%
ня до написання твору11.

На систематичному ж етапі навчання
[…] (із 8 – 9 класу) починається розгляд най$
важливіших фактів перебігу літературного
(почасти – культурного) процесу. Звичайно ж,
БВП можуть і повинні цьому сприяти, зокрема
тому, що життя деяких письменників було так
тісно пов'язане із цим перебігом, що розгляда$
ти ці речі ізольовано одне від одного не лише не
доцільно, а й неможливо. Наприклад, судовий
процес над Гюставом Флобером (фактично –
над його романом "Пані Боварі") не даремно на$
зивають "судом над реалізмом", адже було б
навіть смішним уявити, що зображення факту
подружньої зради головної героїні так$таки й
"образило суспільну мораль". І це після Петро$
нієвих "Сатир", "Трістана й Ізольди", "Декаме$
рона" Боккаччо, "Кентерберійських оповідань"
Чосера і ще безлічі більш ранніх і пізніх тво$
рів? Отже, розгляд БВП на цьому етапі нав$
чання наближається до монографічного, коли
розглядається не їх мозаїка (короткі відомості
про життя і творчість майстра слова), а спра$
цьовує формула "життєвий і творчий шлях
письменника".

Зрозуміло, що в підручниках повинні бути
більш$менш ґрунтовні БВП, хоча й у них треба
розумно обмежити обсяг навчального матеріа$
лу ("оптимально мінімізувати" його – див. ниж$
че). А як доцільно подавати БВП у посібниках%
хрестоматіях і хрестоматіях? Адже, з од$
ного боку, такий "жанр" не повинен дублювати
підручника, але, з другого, частину функцій
підручника з різних причин (погана матеріаль$
на база шкільних бібліотек, брак коштів у бать$
ків на придбання повних навчальних комплек$
тів тощо) йому на себе брати таки доведеться.
Та й суто "технічно" це зручно: учень читає ху$
дожній текст і час від часу звертається до ла$
конічної біографічної довідки про письменни$
ка, яка розташована не в іншій книзі (яка неві$
домо, чи й є), а тут$таки, під рукою.

Один із можливих шляхів – давати учням
не надмірно деталізований каталог дат, "хроно$
логічну таблицю"12 життя письменників (на
кшталт, "родився – хрестився – женився…$
відмучився"), не всеохопну довідку про його
творчий шлях (на кшталт, "чим конкретно у
творчості Ґете період "веймарського класициз$
му" відрізнявся від періоду "бурі й натиску"?"),
а буквально імпресіоністичний "мазок пен�
зля", штрих до портрета, який, тим не менше,
оживить особистість письменника […]. Якось
Мопассан зауважив: "Мистецтво матема%
тичне, великі ефекти досягаються малими
засобами" (читай – тими самими деталями,
нюансами, штрихами). А хіба справжня мето$
дика – не мистецтво?

Тому ми й запропонували саме такі ескізи,
"штрихи до портретів" програмових письмен$
ників у серії посібників$хрестоматій для стар$
ших класів, виданих Українською асоціацією
викладачів зарубіжної літератури у 1999 –
2002 роках. Такий "жанр" дає  змогу уникнути
й небажаних фактів із БВП, про які йшлося ви$
ще (треба лише знати, який штрих вибирати).

4.2  ЗМІСТ "ОПТИМАЛЬНОГО МІНІМУМУ" БВП

То де ж орієнтовний зміст "оптимального
мінімуму" БВП, який доцільно залишати за
будь�якого їх скорочення? Не претендуючи на
вичерпність відповіді й сувору ієрархію за
ступенем важливості, назву такі біографічні
факти.

4.2.1.  НАЦІОНАЛЬНІСТЬ І ЧАС ЖИТТЯ ПИСЬМЕННИКА

Здавалося б, це аксіома й немає потреби
про це згадувати окремо. Але є тут свої нюан$
си. Так, нам, українцям, не байдуже, коли Іва�
на Мазепу називають поляком […]. Тож учи$
тель зарубіжної літератури повинен бути
вельми коректним щодо визначення належ$
ності письменника до конкретної національної
літератури. Неприпустимо видатного шот$
ландського поета Роберта Бернса, програмо$
вий вірш якого "В горах моє серце" всі шотлан$
дці світу (включаючи численну діаспору) вва$
жають своїм неофіційним національним гім$
ном, називати "англійським поетом%пісенни%
ком, який жив у Шотландії", та ще й ствер$
джувати, що "у своїх творах він використо%
вував традиційні місцеві (вони ж бо для нього
рідні! – Ю.К.) мотиви", та ще й у чинному під$
ручникові13. Те саме щодо ірландців Оскара
Уайльда, Бернарда Шоу, Джеймса Джойса та
ін. Кельти взагалі відзначаються схильністю
до словесної творчості (див. нижче про шот$
ландські корені Михайла Лермонтова). А ось
Джонатан Свіфт був англійцем, хоч і жив у Ір$
ландії, і боровся за права ірландців, і навіть по$
хований у соборі Св. Патрика в Дубліні (попри
те, що не хотів бути похованим у, за його вис$
ловом, "землі рабів"). Тож називати англійцями
усіх жителів Великої Британії – це все одно,
що все населення Речі Посполитої, про що
йшлося вище, називати поляками, а СРСР –
росіянами, як це часто робилося на Заході, і не
лише на побутовому рівні […].

Принципове зауваження: вчителя повинна передов;
сім цікавити не "етнічна чистокровність" письменника, а
те, яку літературу він репрезентував і до якої літератури
сам себе відносив, і у який національний літературний
процес зробив найбільший внесок. 

По$моєму, справедливо зауважено: "Вели%
ку російську літературу створили татарин
Державін, мулат Пушкін і єврей Мандель%
штам". Що з того, що відомий український
поет$неокласик Юрій Клен насправді був ет$
нічним німцем і звали його Освальдом Бургар$
дтом? Але він – український поет, бо темати$
ка, проблематика, система образів, архітекто$
ніка, а головне – сам дух його творів є питомо
українськими. 

Проблема встановлення хронологічних
меж життя письменників під час викладання
літератури (передовсім – зарубіжної) теж не
така проста, як може здатися на перший пог$
ляд. Так, одним із аспектів знаменитого "гоме$
рівського питання" є хронологізація життя
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[Методика, 126], але все!таки це доречніше робити в старших класах. 
12 "У лекції про біографію письменника часто виникає небезпека фактографії. Але учням цікавий не сухий перелік
подій, а жива розповідь, що сприяє виникненню відчуття безпосереднього, особистого знайомства з
письменником" [Методика, 220].
13 Зарубіжна література: Підручник для 5 класу. – Київ: Навчальна книга, 2002. – С. 316.



"Небезпеки безпутства" (1830), друга – "Та$
тусь Гобсек" (1835), і, нарешті, третя, остання,
канонічна – "Гобсек" (1842). Образ лихваря у
першій редакції був периферійним, головним
же предметом зображення було моральне па$
діння Анастазі де Ресто й розпад її сім'ї. Схожі
сюжетні стрижні є, наприклад, у романах
Гюстава Флобера "Пані Боварі" (1857) й Льва
Толстого "Анна Кареніна" (1877)15. Нещодавно
доцент нашої кафедри Борис Борисович Бу$
ніч$Ремізов на моє прохання привіз із Сорбон$
ни програму з французької літератури. Як її
викладають в Україні, мені більш$менш відо$
мо, а ось дізнатися, якою вона вбачається са$
мим французам, було цікаво. Так ось у цій
програмі провідна тематика ХІХ століття була
позначена як "la femme et l'argent" ("жінка і
гроші"). Як бачимо, плідною для дослідження є
вже сама еволюція цих варіантів твору автора
"Людської комедії" – від "жінки" ("Небезпеки
безпутства") до "грошей" ("Гобсек").

Ще більшою мірою це стосується, наприк$
лад, еволюції варіантів програмової драми
Бертольта Брехта "Життя Галілея". Вчинок
цього вченого, який публічно зрікся своїх нау$
кових поглядів (на відміну від, скажімо, Джор$
дано Бруно, що в схожій ситуації обрав смерть
на вогнищі), був і залишається предметом дис$
кусії інтелектуалів усього світу. Досить згада$
ти варіант Ліни Костенко: Чи зрікся Галілео Галі!
лей?/ Щось люди там балакали про втому. / Про те,
що рятувався він. Але й/ не певна я, бо не була при то!
му./ О, не тривожте, люди, його прах!/ Чи знали ви, до
осуду охочі, – / якщо він навіть зрікся на словах, які
тоді були у нього очі?..

Учений заробляє на життя своїм інтелек$
том, чи не так? Але чи відповідальний він за
використання плодів цього інтелекту16? Чи
відповідальні ті, хто відкривав таїну атома, за
Хіросіму й Чорнобиль? Провідні вчені на За$
ході зараз отримують непогані гонорари, але
чим закінчаться клонування тварин, генна ін$
женерія, штучне запліднення жінок набором
хромосом, узятих, скажімо, з волосся мужчин
у перукарні тощо?

І якщо в першій редакції Брехт співчував
Галілеєві, ніби виправдовуючи схему "хоч зов%
нішньо скорився – "зрікся на словах", та внут$
рішньо не згоден" (немов своєрідна паралель
до руху опору фашистам), то в останній (пи$
шуть, що під впливом Хіросіми й Нагасакі) він
зняв найменші натяки на виправдання вчено$
го$конформіста й однозначно засудив його
вчинок: "Атомна бомба і як технічне, і як
суспільне явище – кінцевий результат нау%
кових досягнень і суспільної неспроможності
Галілея". Таке собі "лихо з розуму" у ядерно$
апокаліптичній упаковці.

Гомера (якщо він (або вона14)  взагалі існував).
А, власне, для чого тут точність? Яка різниця, у
12$му чи, скажімо, в 7$му столітті до нашої ери
творив цей геній (зараз більшість учених світу
датують його життя 8%им ст. до н. е.)? Але різ$
ниця є, і принципова. Передовсім, у кожної лі$
тературної доби своє обличчя. Для фахівця
зрозуміло, що між Гомеровим героїчним епо$
сом і, скажімо, лірикою Сапфо, Алкея, Анакре$
онта та ін. – відстань, яка не вимірюється рока$
ми. Це стосується не лише різниці у головній
проблематиці творів: мовляв, Гомер зображу$
вав війну, а вони – кохання. Скажімо, лірик
Архілох, як і Гомер, писав про війну, а не про
кохання. Але Архілох і писав, і бачив світ зов$
сім не так, як його геніальний попередник.

4.2.2. ЧАС НАПИСАННЯ (ПУБЛІКАЦІЇ) ПРОГРАМОВИХ 
(НАЙВАЖЛИВІШИХ) ТВОРІВ ПИСЬМЕННИКА

З одного боку, фетишизувати запам'ятову$
вання учнями різноманітних дат не доцільно, з
іншого, іноді знання точного часу написання
(публікації) літературних творів набуває вели$
кої, навіть концептуальної ваги.

Так, відомий роман Михайла Булгакова
(1891�1940) "Майстер і Маргарита" створю$
вався протягом понад десятиріччя (1929 – 40),
роботу над ним перервала смерть автора. Твор$
чій історії роману присвячена ціла література
[…]. Але всі дослідники сходяться в одному:
Булгаков швидше за все знав, що такий роман
за його життя опублікований не буде. Справді,
минуло понад чверть століття, доки не збулися$
таки пророчі слова із цього ж твору (парафраз
латинського вислову "scripta manent") – "руко%
писи не горять" – роман "Майстер і Маргари$
та" побачив світ аж у 1966 – 67 роках. Те саме
щодо роману у віршах Володимира Сосюри
"Мазепа". Добре "навчений" соціалістичного
інтернаціоналізму і Москвою, і особливо Киє$
вом, автор відомого "резонансного" тоді вірша
"Любіть Україну" і мріяти не міг, щоб рядки зі
вступу до "Мазепи", звернені до України ("У
голові твоїй макуха, / Хіба ти можеш жить сама? /
Московсько+польська потаскуха, / Малоросій+
ськая тюрма"), коли$небудь побачили світ. Пи$
сав для себе, "в шухляду". Та знову "scripta
manent" – твір з'явився друком. І знову вчите$
леві є що пояснювати про час його написання і
публікації.

Іноді від часу написання залежала концеп$
ція варіанту твору. Так, Бальзак ішов до свого
"Гобсека" протягом 12 років (що для нього за$
галом не характерно, адже часто він віддавав
видавцям свої рукописи, як то кажуть, "із ко$
ліс" – майже без правки: тому, хто майже все
життя жив у борг, гонорари потрібні були не$
гайно). Перша редакція цієї повісті називалася
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14На Заході існує думка, що автором відомого еллінського епосу була жінка: "Я – один из тех еретиков, которые
верят, что "Одиссею", должно быть, написала женщина. Эта ересь далеко не нова. Некогда Сэмюэл Батлер
(автор прозових переказів Гомерових поем англійською. – Ю.К.), а в наши дни Роберт Грейвз (англ. прозаїк і
поет, що писав про античність. – Ю.К.) полагали, что так оно и было" (Фаулз Джон. Кротовые норы // ИЛ,
2002. – С. 249). Мені здається, що Гомера й Шекпіра (див. вище) "роблять" жінками не в останню чергу через
бажання подратувати літературознавчий загал. Мовляв, яка вам усім різниця, хто саме написав твір, адже
головне те, що його написано.
15Ще сильніше час публікації може впливати на твір, який автор доопрацьовував і оприлюднював упродовж
усього свого життя. Так,  Шарль Бодлер фактично усе життя працював над "Квітами зла", Тарас Шевченко –
над "Кобзарем", Волт Вітмен – над "Листям трави" тощо.
16 Свого часу роздуми над цим питанням були інкриміновані академікові Сахарову, "батькові водневої бомби", як
дисидентство. 



Перелік прикладів значущості розгляду
часу створення і/або видання літературних
творів (їх редакцій) можна продовжити.

4.2.3. ВІДОМОСТІ ПРО НАГОРОДЖЕННЯ ПИСЬМЕННИКІВ 
ПРЕСТИЖНИМИ ЛІТЕРАТУРНИМИ ПРЕМІЯМИ

Нагородження престижною літературною
премією вже саме по собі є атрибутом сус$
пільного визнання письменника, і це теж аксі$
ома (так, вище вже йшлося про те, що якось не
віриться у міф про абсолютну самотність і не$
визнаність Франца Кафки за життя, адже він
був нагороджений престижною німецькою лі$
тературною премією Фонтане). До того ж, заз$
вичай стимулюючий ефект премії не обмежу$
ється моральним боком справи, є і матеріаль$
ний її бік, що іноді  сильно позначається на
життєвій і творчій позиції митця (матеріальна
незалежність – важлива складова незалеж$
ності духовної). 

Щоправда, іноді літературні премії при%
суджуються не лише з естетичних мірку%
вань. Так, Нобелівська премія Олександру
Солженіцину за його "Архіпелаг ГУЛаг" була
присуджена абсолютно справедливо, і я не хо$
чу сказати, що її присудили не талановитій
людині, а лише опонентові радянського сус$
пільного ладу. Письменника можна поважати
вже за те, що, витримавши всі випробування
радянської репресивної машини, він не зла$
мався, а знайшов у собі сили не лише продов$
жувати жити, а й узагальнити величезний
фактичний матеріал задля увічнення пам'яті
мільйонів невинних і винних жертв ГУЛагу.
Крім того, Солженіцин вирізняється надзви$
чайною працьовитістю, доведеною протягом
життя до рівня автоматизму, і за це російсько$
го письменника теж не можна не цінувати.
Але, гадаю, нобеліатом він став не зовсім у тій
(а, мабуть, і зовсім не в тій) галузі. За гамбур$
зьким рахунком, "Архіпелаг ГУЛаг" є не ху$
дожнім твором: це документалістика, статис$
тика, соціологія чи ще щось у цім роді; одним
словом, це наука, а не мистецтво. Але Солже$
ніцина відзначили саме як письменника.

[…] Та й сама частота нагородження вста$
новленими преміями […] може провокувати
виникнення проблемної ситуації: нагороджу$
вати треба, а генія нема. Що робити? Але поп$
ри все це, повторюю, нагородження премією –
знаменна подія в житті письменника.

Вона може безпосередньо вплинути на йо%
го життєвий і творчий шлях, іноді навіть
фатально. Скажімо, талановитого російського
поета Бориса Пастернака виключили зі Спіл$
ки письменників СРСР. Це лише в романі Бул$
гакова фраза "Достоєвський не був членом
Спілки письменників" (читай: "Але ж саме він
і був Письменником!") звучить так собі бадьо$
ро й дотепно, а Пастернак сильно переживав
обструкцію, одностайне голосування за його
виключення своїх колег із письменницького
цеху […]. Згодом відомий бард Олександр Га$
ліч написав гнівного вірша, де однозначно за$
судив членів того судилища: "…Мы поименно
вспомним всех, кто поднял руку" (причому, вис$
лів "поднял руку" в цім контексті означає і
процедуру того "антипастернаківського" голо$

сування, і водночас є ремінісценцією (прихова$
ним натяком) на рядки з вірша Михайла Лер$
монтова "Смерть поета", написаного в 1837 р. з
приводу смерті Олександра Пушкіна, де він
гнівно засуджує вбивцю Пушкіна, француза
Дантеса: "Не мог понять он нашей славы, не мог
понять в тот миг кровавый, На что он руку под%
нимал"17 .

Що ж спонукало радянських можновладців
до таких жорстких дій? А те, що Бориса Пас$
тернака було висунуто на здобуття Нобелів$
ської премії в галузі літератури. Звичайно,
будь$яка країна пишається письменниками$
нобеліатами, але "тут" не могли вибачити, що
радянського письменника помітили "там", на
Заході, що він потай передав за кордон руко$
пис свого роману "Доктор Живаго", що в цьому
творі він порушив ідеологічні радянські табу.
Важкий душевний стан поета чудово відтво$
рюють рядки його тогочасного вірша, який так і
називається – "Нобелівська премія" (1959): Я
пропал, как зверь в загоне./ Где%то люди, воля,
свет,/ А за мною шум погони./ Мне наружу ходу
нет./ Темный лес и берег пруда,/ Ели сваленной
бревно./ Путь отрезан отовсюду,/ Будь что бу%
дет, все равно./ Что же сделал я за пакость, /Я,
убийца и злодей?/ Я весь мир заставил плакать/
Над красой земли моей…

Ось який вплив на життя і творчість пись$
менника справило потенційне нагородження
(від нього Пастернака примусили відмовитися)
Нобелівською премією.

А в українській літературі подібна ситуація
ледь не склалася з Олесем Гончаром після
публікації його відомого роману "Собор" (1968).
[…] У Ватикані натякнули на можливість його
(письменника. % Ред.) висунення на здобуття
Нобелівської премії за такий високодуховний
твір. На п'ятдесятирічний ювілей (народ. 1918)
письменник так і не отримав уже "виписаної"
Зірки Героя Соціалістичної Праці. Цієї нагоро$
ди йому довелося чекати аж до шістдесятиліт$
тя (1978), того ж року (прощать так прощать)
він став академіком АН УРСР. А опальний ро$
ман "прочекав" до перевидання іще довше –
аж двадцять років. Та нобеліатом Олесь Гон$
чар так і не став.

Звичайно, повз такі БВП на уроці вчителеві
літератури зараз пройти не можна (хоча нема
гарантії, що через кілька десятиліть ситуація
не зміниться, і ця інформація стане неактуаль$
ною (див. розділ "БВП, пов'язані зі знаменни$
ми історичними подіями"). З другого боку, не
можна впадати у протилежну єресь – надмір$
ну увагу до фактів нагородження письменни$
ків різноманітними преміями, їхню каталогіза$
цію, яку учням знати не обов'язково.

4.2.4. ВІДОМОСТІ ПРО ТВОРЧІ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКИ
МІЖ ПИСЬМЕННИКАМИ

Цікавим для учнів і надзвичайно важливим
фрагментом БВП є інформація про дружбу і
творчу співпрацю  письменників. Такі стосунки
склалися, наприклад, між двома видатними ні$
мецькими письменниками$просвітителями –
Ґете і Шіллером. Ці несхожі один на одного
люди через спільну ідейну позицію і творчу ді$
яльність стали найближчими друзями. Ось як
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17Детальніше про відлуння цих подій у наступному літературному дискурсі див.: Ковбасенко Ю.И. Фи!
лологический анализ художественного текста. – Киев, 1995. – С. 29 – 37.



твори Гюставу Флоберу, який прочитав їх і
давав їм оцінку. А зараз у Франції Тургенєва
шанують ледь не більше, ніж усесвітньо виз$
наних Толстого й Достоєвського, його твор$
чість вивчається у французьких ліцеях, для
французів він якщо не перший, то один із пер$
ших російських письменників. Не хочу сказа$
ти, що Тургенєв "компенсував" брак літера$
турного хисту, сказати б, особистим шармом
(він був досить талановитим письменником на$
віть у світових масштабах), але саме його люд$
ські чесноти допомагали (і допомагають) здо$
бути визнання у Франції як йому особисто, так
і російській культурі загалом.

Таких прикладів багато, і це теж цікавий і
корисний аспект розгляду БВП під час вив$
чення літератури.

4.2.5. БВП, ПОВ'ЯЗАНІ ЗІ ЗНАМЕННИМИ ІСТОРИЧНИМИ 
ПОДІЯМИ

[…] Одним із важливих показників освіче$
ності, ерудованості людини є та кількість ін$
формації, яку вона запам'ятала й спроможна
нею оперувати. Колись Марк Твен порівняв
пам'ять із горищем, на яке людина закидає
різноманітний мотлох (навіть не знаючи, чи
знадобиться він їй коли$небудь21), а в разі пот$
реби – лізе по нього й дістає, але за умови, що
коли$небудь що$небудь туди закидала.

Актуальною методичною проблемою  є
проблема ефективної реалізації мнемонічного
потенціалу22 учнів, простіше кажучи – стиму$
лювання школярів до запам'ятовування пев$
ного обсягу навчальної інформації (в нашім ви$
падку – про БВП). Одним із ефективних шля$
хів її вирішення є асоціативна "прив'язка"
певних БВП до знаменних історичних подій.
Узагалі формула "а в цей час…" є вельми про$
дуктивною в сенсі реалізації мнемонічного по$
тенціалу учнів.

Так, у курсі зарубіжної літератури вивча$
ється творчість славетного давньогрецького
трагіка Есхіла (бл. 525 – бл. 456 рр. до н. е.),
точніше, уривок його  трагедії "Прометей за$
кутий". Хоч у найзагальніших рисах учням
треба розповісти про особливості його твор$
чості, про його місце в "золотій трійці" еллін$
ських майстрів трагедії: Есхіл – Софокл – Ев$
рипід. І, як показує практика, найкращою
"прив'язкою" для запам'ятовування є той
факт, що Есхіл особисто брав участь у знаме$
нитій Марафонській битві (490 р. до н.е.), де

писав про це сам Ґете": "Справжнім щастям для
мене було те, що я мав Шіллера. Хоча натури наші
були різними, однак ми прагнули одного й того ж, і
це налагоджувало між нами настільки тісні стосун%
ки, що, по суті, один з нас не міг жити без другого"18.

Так, саме Ґете подарував товаришеві тему
"Івікових журавлів", підказав задум і навіть де$
які сцени вершинного твору Шіллера – народ$
ної драми "Вільгельм Телль" (1804), та ще й ро$
бив зауваження, спрямовані на її вдосконален$
ня. Так, у сцені, коли Геслер примушує Телля
стріляти з лука в яблуко, що лежить на голові
сина Вальтера (цей епізод відтворено в багатьох
пам'ятниках, картинах тощо), Ґете підказав йо$
му, що доцільно якось психологічно "спровоку$
вати" жорстокого ландфогта, щоб хоч трошки
вмотивувати цей його нелюдський присуд19.

Такий майстер, як Ґете, тонко відчував "пе$
ребір". Навіть такий злодій, як Геслер, пови$
нен був, на думку Ґете, мати хоч якусь "зачіп$
ку" для свого жахливого наказу. І Шіллер пос$
лухався старшого товариша: під час напруже$
ного діалогу Геслера й Вільгельма Телля, що
відбувається після того, як швейцарець не
вклонився капелюхові, який висів на жердині,
з'явилася репліка Вальтера Телля, якої не бу$
ло в першій, авторській редакції твору: "…Яб%
луко збиває мій тато з яблуні за сотню кроків"
(дія ІІІ, ява ІІІ). І лише після цього Геслер "ми$
лостиво" наказав відміряти "лише" вісімдесят
(Вальтер із гордістю за батька, неначе вихва$
ляючись перед можновладцем, казав про 100,
а тут лише 80) кроків для пострілу. Твір від та$
кої поправки тільки виграв20.

Те саме можна сказати й про теплі людські
й творчі стосунки, які склалися між Олексан�
дром Пушкіним та Миколою Гоголем. Схожі
навіть деталі: подарунок, схожий на щойно
згаданий, зробив і Пушкін Гоголю, підказавши
йому задум блискучої комедії "Ревізор".

Цікавим прикладом дружби письменників
(незалежно від національності) є також теплі
людські стосунки Івана Тургенєва із сучасни�
ми йому французькими письменниками. Так,
росіянин був боярином на весіллі Олександра
Дюма$сина (автора "Дами з камеліями", а не
"Трьох мушкетерів", – не плутати). Тургенєв
чудово володів французькою, перекладав із
неї, протягом тривалого часу жив у Франції,
пропагуючи там російську культуру. До його
честі такий вчинок: навіть посварившись із
Львом Толстим, він порекомендував$таки його
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18 Цит. за вид.: Непорожній О. Глашатай волі // Фрідріх Шіллер. Твори. – Київ: Молодь, 1968. – С. 18.
19 Відверто кажучи, деякі схематизм і надмірна гіперболізація таки були властиві Шіллеру, особливо в його
ранніх творах. У "Розбійниках", наприклад, є багато епізодів, коли він вкотре і вкотре "очорнює" персонажів,
уже й без того абсолютно "чорних", негативних. Це стосується, зокрема, Франца Моора, який мало того, що
звів наклеп на старшого брата і посварив його з батьком, розбив кохання Амалії і Карла, нещадно визискував
підлеглих, так ще й живцем поховав свого батька і прирік старого на голодну смерть, за висловом самого Франца –
"пити власну сечу" в підземеллі (дія ІІІ, ява V) або, скажімо, розбійника Шуфтерле, який кидає живе немовля у
полум'я пожежі, про що весело і з гордістю розповідає Карлові Моору (дія ІІ, ява ІІІ).
20Детальніше про творчість Ґете й Шіллера, зокрема про народну драму "Вільгельм Телль" див.: Література
Просвітництва // Тема. На допомогу вчителю зарубіжної літератури, 2001. – № 3. – С. 58 !126.
21Звичайно, школа (програми, підручники, хрестоматії, зрештою, сам учитель) покликані мінімізувати обсяг
навчального "непотребу", який повинні засвоїти учні. Обійтися ж без нього взагалі неможливо, хоча б тому, що
ніхто не знає, що з ним буде далі (часто – навіть у випускному класі). Скажімо, для когось закон Бойля!
Маріотта – непотрібне навантаження на пам'ять, а для когось – фах, шматок хліба. 
22"Мнемоніка (< гр. mnemonikon – "мистецтво запам'ятовування") – сукупність прийомів, які допомагають
запам'ятати потрібні відомості, факти тощо" (Русско!украинский словарь иностранных слов. – Харків:
Прапор, 1999. – С. 189); а також: "Мнемоника – "прием обучения, рассчитанный на облегченное и прочное
запоминание нужных сведений"; прилагательное мнемонический – "относящийся к мнемонике'" (Цыганенко Г.П.
Этимологический словарь русского языка. – Киев: Радянська школа, 1989. – С. 287).



греки вщент розгромили персів.  Це був період
найбільшого злету могутності, розквіту Афін.
Про значущість цієї події для самого драма$
турга свідчить те, що в епітафії, яку він сам
собі склав і яку викарбовано на його могилі як
підсумок його життя, відзначені не літератур$
ні діяння, а саме участь у Марафонській битві.

Чому уявляється актуальною саме ця
прив'язка? Тому, що це не лише яскравий прик$
лад блискучої перемоги над чисельнішими за$
войовниками й приклад високого патріотизму
еллінів, не лише героїчна історія про пораненого
воїна, який, пробігши понад сорок кілометрів,
замертво впав біля рідних Афін, але встигнув$
таки вигукнути: "Ми перемогли!", а й тому, що
саме поняття "марафон(ський)" ("марафон%
ський біг", "передвиборний марафон" тощо) ста$
ло всесвітньо відомою культурологемою, яка
часто актуалізується в сучасному культурному
дискурсі, воно у всіх на слуху, а отже, міцніше
за інші "врізається" у пам'ять учня.

А що дає така прив'язка? Учні значно лег$
ше й міцніше запам'ятовують, що саме Есхіл є
"батьком трагедії", тобто першим у згаданій
трійці, а Софокл і Еврипід, які спостерігали
поступовий занепад Афін, – його послідовники
й трансформатори трагедії, які спиралися на
його досвід.  […]

Звичайно, тут важливо вміти, образно ка$
жучи, "відрізняти зерно від полови", тобто
знати, до яких фактів варто "прив'язувати"
мнемонічні асоціації учнів, а до яких – ні. Хо$
ча б тому, що колишній надійний нерухомий
маяк може перетворитися на вогонь на кормі
човна, що пливе23. Так, навряд чи доречна саме
в наш час і в нашій країні асоціативна прив'яз$
ка дат народження (1860) і смерті (1904) Анто$
на Чехова до дат відміни в Російській імперії
кріпосного права (1861) та "генеральної репе%
тиції Жовтня" (В.І.Ленін) – першої Росій$
ської революції (1905), що її запропоновано ро$
бити майбутнім учителям зарубіжної літера$
тури24. Чи не доведеться,  своєю чергою, асоці$
ативно прив'язувати рік відміни кріпосного
права до року смерті Шевченка (1861)?

Ефективним прийомом вивчення БВП є
"прив'язування" дат життя одного письменни$
ка до дат життя другого відомого письменника
(знаменних фактів літературного – культур$
ного – історичного процесу). Наприклад: Дефо
в Лондоні зустрічав Петра І, або коли народив$
ся такий$то, такий$то вже був відомим тощо...

4.2.6. УКРАЇНА В  ЖИТТІ І ТВОРЧОСТІ ПИСЬМЕННИКІВ

Для будь$якої країни (області, міста, села25,
підприємства, організації тощо – аж до при$
ватної домівки) завжди були, є і будуть прес$
тижними відвідини когось із знаменитостей,
зокрема – відомих письменників. Десь на по$
чатку 1990$х знайомі надіслали мені зі США
фото, на якому зображений фрагмент стіни
знаменитого Гарвардського університету із
вмурованою меморіальною табличкою: "Site of
the Commencement Procession with First Ladies
Barbara Bush and Raisa Gorbachev. June 1,
1990" ("Місце початку огляду (перебування?)
першими леді Барбарою Буш і Раїсою Горба%
човою. 1 липня 1990 року"). Може бути, перші
леді США і СРСР ще закінчували свою "рro$
cession", а табличка вже висіла – там це ро$
биться оперативно. Головне те, що тенденція
до фіксації і підкреслювання фактів відвіду$
вання певного місця видатними людьми є, по$
перше, реальною, по$друге, – повсюдною і, по$
третє, – психологічно зрозумілою: якщо десь
побували видатні люди, значить, це "десь" їх
цікавило, було їм потрібним (а кому потрібне
те, що нікому не потрібне?). Повною мірою ска$
зане стосується і фактів відвідування України
видатними іноземними письменниками26.

Ще цікавішими й кориснішими для україн$
ських школярів є відомості про різноманітні
творчі зв'язки іноземних письменників з Ук+
раїною (використання української тематики,
персонажів тощо). Так, ні у програмі, ні тим
більше на уроках зарубіжної літератури не
можна оминути того цікавого факту, що геро$
єм творів багатьох славетних митців$іноземців
(і не лише письменників, до речі) є українець
Іван Мазепа. І це не лише данина українській
тематиці, адже якби на "українську тему" бу$
ло написано поганий, художньо слабкий твір,
ніхто б його до програми не вводив. Але, на$
приклад, поема англійського поета$романтика
Джорджа�Гордона Байрона "Мазепа" (1818) –
один із його найкращих творів, до того ж твір
для автора етапний27.

Якщо вести мову конкретно про образ Ма$
зепи, то він актуалізує біографічні відомості
відразу про кількох видатних письменників. У
дев'ятому класі (розділ "Із літератури Просвіт$
ництва" [П$98, 33]) пропонується вивчення фі$
лософської повісті Вольтера "Простак". Зви$
чайно, розгорнуту біографію (хоча вона й над$
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23Див. цю метафору в кн: Милорад Павич. "Внутрішня сторона вітру. Роман про Геро й Леандра".
24Методика викладання світової літератури: Підручник для студентів. – Київ: Ленвіт, 2000. – С. 212.
25Це предмет розгляду літературного краєзнавства. Так, на Полтавщині творчість, скажімо, Котляревського,
Гоголя, Олеся Гончара та інших письменників, які походять з тих країв, можна вивчати ще й під цим кутом зору.
26Не так давно в одній із нині численних іронічно!їдких публікацій про викладання зарубіжної літератури в школі (я
їх називаю "авгурівськими", бо ніколи не знаєш достеменно, чи є щось там, за посмішкою, насправді) пролунав
приблизно такий закид: варто лишень якомусь іноземному письменникові поставити на хвилину свою валізу на
землю в українському порту або вокзалі, як ура!патріоти вже поспішають заявити про його зв'язки з Україною.
Мабуть, є й такі перебільшення. Та це зовсім не означає, що, через побоювання подібних звинувачень, слід казати,
що жоден письменник ніколи не був зв'язаний з Україною, а (продовжу не мною розпочату метафору), ледь
ступивши на українську землю, негайно підхоплював з неї свою валізу і чимдуж поспішав на терени Австро!
Угорщини чи іншої сусідньої держави.
27Саме в поемі "Мазепа" особливо відчутна еволюція образу "байронічного героя": від "світової скорботи" до
оптимістичнішого світосприйняття (виникає питання: чи кожного байронівського героя можна називати
байронічним?). Як згодом зауважив Пушкін, у ній нема "похмурого, ненависного, болісного обличчя, яке з'являється
майже в усіх творах Байрона" [НШ, 337]. Якщо врахувати й інші твори цього періоду його творчості (скажімо,
"Беппо" (1818) або "Дон Жуан" (поч. 1818), що позначені іскрометним гумором і тонкою іронією), то не можна не
помітити, що еволюція Байрона йшла у тім самім напрямі, що й згодом еволюція Пушкіна (на жаль, в обох
випадках ця еволюція обірвалася ранньою смертю геніальних поетів, яким не виповнилося й сорока): від юнацького
песимізму і романтизму до зрілого оптимізму і реалізму. До речі, про Байронів роман у віршах (пор. жанр "Євгенія
Онєгіна") "Дон Жуан", якого він почав у той самий рік, коли закінчував "Мазепу": чи випадково Володимир Сосюра у
своєму романі у віршах "Мазепа" назвав головного героя "українським Доном Жуаном"?



тьох років (фактично від початку царювання
Петра, коли вони познайомилися в Москві) був
щонайщедрішим спонсором і особистим другом
"могутнього російського царя". Таким близь$
ким, що управителя Генеральної Військової
Канцелярії, генерального суддю Василя Кочу$
бея (1640 – 1708) було "страчено за наказом
російського царя Петра І за донос на гетьма%
на Мазепу"29 . І, гримаса Долі, це сталося якраз
за рік до Полтавської битви, а Петро тоді ще
просто не міг повірити в зраду "відданого йому"
Мазепи.

Та й не таким уже могутнім видавався Мазе$
пі тоді Петро, адже серія нищівних поразок
(особливо під Нарвою, 1700) російських військ
дозволяла сподіватися на їх поразку також під
Полтавою. Швеція була однією з наймогутніших
держав Європи. Показово, що саме на початку
ХVІІІ ст. англійський письменник Даніель Дефо
написав статтю з вельми промовистою назвою –
"Що робити, якщо нападуть шведи?"30. А пораз$
ка Карла ХІІ була для усієї Європи до такої мі$
ри несподіваною, що французький король Лю$
довік ХІV спершу не повірив у неї і спеціально
посилав декількох своїх шпигунів перевірити
цю неймовірну інформацію.

Звичайно, нам було б зараз приємно усві$
домлювати, що Західна Європа цікавилася
проблемами суверенітету України вже на по$
чатку ХІХ століття. Але, швидше за все, лорд
Байрон проблемою самостійності України в
1810$х роках переймався приблизно такою ж
мірою, як українці – проблемою самостійності
Ірландії. Мабуть, усе$таки Мазепа зацікавив
Байрона не як політик, а передовсім як роман$
тичний герой, сильна особистість. Це тонко від$
чув Пушкін (який теж розробляв цей образ у
поемі "Полтава"; відтак до його БВП цей мо$
мент теж доречно ввести): "Байрон був вражений
лише картиною людини, прив'язаної до дикого ко%
ня, який мчав її степами. Картина, звичайно, пое%
тична, – і за це, погляньте, що він з нею зробив!..
Який полум'яний витвір, який широкий, швидкий
пензель!" [НШ, 337]. Але хай там як, а причини
звернення геніального англійця до української
проблематики в цім випадку менш важливі за
факт такого звернення.

Якщо вже йдеться про БВП, то не можна
оминути й  досить відчутний "автобіографіч%
ний присмак" поеми "Мазепа", який справед$
ливо відзначають дослідники [НШ, 336 – 337].
Звичайно, учням про це знати не обов'язково
(якщо вони самі не спитають про це в учителя),
але викладачеві цей інтимний нюанс, мабуть,
усе$таки доцільно знати. Річ у тім, що Вольтер
у "Історії Карла ХІІ" імені коханки Мазепи не
вказав, назвавши її "дружиною одного поль%
ського магната". А в поемі Байрона вона рап$

звичайно цікава) Франсуа Марі Аруе в серед$
ній школі давати не доречно. Але навіть у тому
мінімумі БВП, який виноситься на урок, до$
цільно розкрити такий фрагмент анотації зга$
даної програми: "Вольтер про Україну ("Істо%
рія Карла ХІІ", розділ ІV)".

Можна згадати про те, що Вольтер, перебу$
ваючи у вимушеній еміграції у Великій Брита$
нії (1726 – 29), дуже цікавився особистостями
Карла ХІІ і Петра І. Ці імена були тоді на слу$
ху, як і недавня подія, що шокувала всю Євро$
пу: несподівана нищівна поразка шведів під
Полтавою (1709). Саме там Вольтер і почав зби$
рати матеріали до своєї "Історії Карла ХІІ", що
була завершена 1731 року. І поміж інших  до
нього потрапила інформація про "якогось" Ма$
зепу. Ось ці кілька рядків сухої, абсолютно не
художньої прози Вольтера, присвячених на$
шому землякові: "Мазепа, родом з Поділля <…>,
служив пажем Яна Казимира і при його дворі здо%
був певний європейський полиск. Любовний зв'язок
його юнацьких років з дружиною одного польського
магната було відкрито, і чоловік його коханки з
помсти наказав прив'язати Мазепу голого до дико%
го коня і пустити тварину на волю. Кінь походив з
України і примчав Мазепу назад у степи, напівмер%
твого від утоми та голоду. Його взяли до себе міс%
цеві селяни; він довго залишався в них і відзначився в
кількох походах на татар. Завдяки своєму розумо%
ві й освіті він став шанованим серед козаків, слава
його все зростала, так що врешті це спонукало ца%
ря проголосити його гетьманом України" ("Істо$
рія Карла ХІІ", розділ ІV) [НШ, 336]. Оце й усе.
Але ці скупі рядки дали вельми багатий куль$
турний "урожай".

Найпершим його "ужинком" по праву вва$
жається вже згадана поема Байрона "Мазепа".
Не буду входити тут у проблему її інтерпрета$
ції28, відзначу лише, що інформація про зв'язок
творчості англійського поета з Україною (саме
створення образу козацького гетьмана)  закла$
дена до усіх чинних програм із зарубіжної лі$
тератури.

[…] Хто знає, може й імпонувала англійцеві
постать борця "проти могутнього російського
царя заради свободи України". Але ж Байрон
вважав Мазепу поляком (див. вище), а, отже,
виходить, що той боровся проти Петра не "за%
ради свободи України", а "заради свободи Речі
Посполитої". У такім разі не зрозуміло, з ким і
за що боровся Богдан Хмельницький.

До того ж, навряд чи Байрон, та ще й через
століття після тих подій, здогадувався про дер$
жавницькі наміри хитрого гетьмана, який від$
крито виступив проти росіян лише напередод$
ні Полтавської битви (навіть не всі козаки зро$
зуміли тоді свого гетьмана, та й сам Петро дов$
го не йняв цьому віри). Мазепа впродовж бага$
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28 Можна було б розповісти також про відлуння цього сюжету в творах живопису: картину "Мазепа" (1826)
французького придворного маляра Ораса Верне, що колись прикрашала собою стіни багатьох домівок Західної
Європі, а зараз зберігається в музеї Кальве (Авіньйон); або однойменну картину Олександра Орловського (1777!
1832), нещодавно бачену мною в Полтавській галереї мистецтв.
29Універсальний словник!енциклопедія. – Київ: Ірина, 1999. – С. 712. І слід підкреслити,  що донос Петрові
гетьманового кума, Кочубея, в якому йшлося про антимосковські вподобання і діяльність Мазепи (хоч і був
спровокований особистими причинами), загалом був правдивим.
30Можливо, росіяни дещо й перебільшують роль Петра – рятівника Європи від шведів, але врахуймо і їхню точку
зору: "…Дефо отлично понимает, как полезна была деятельность Петра и для Англии, которую он фактически
спас от возможного вторжения дерзкого завоевателя, шведского короля Карла ХІІ" (История зарубежной
литературы ХVІІІ века: Учебник для студентов филологических специальностей университетов / Под ред.
В.П.Неустроева, Р.М.Самарина. – Москва: Издательство МГУ, 1974. – С. 30).



том стала Терезою. Звідки ж Байрон дізнався
про те, що було невідомо Вольтерові? Є одна (і,
слід сказати, схожа на правду) версія: Байрон
сам почасти побував у ролі Мазепи. У тім сенсі,
що його коханкою теж стала молода дружина
старого (правда, не польського, а італійського)
магната – Тереза Гвічіолі. Цей "збіг" свого часу
додав пікантності творові англійця і сприяв їх$
ній (твору, автора й образу) популярності.

Інтерес до образу українського гетьмана ви$
являли також француз Віктор Гюго (невелич$
ка поема "Мазепа", 1828) та поляк Юліуш
Словацький (однойменна трагедія, 1840).

Інша іпостась зв'язку творчості видатних
іноземних письменників з Україною виявила$
ся, наприклад, у біографії видатного австрій$
ського поета Райнера Марії Рільке. Протягом
1899$1900 років він двічі побував у Російській
імперії […]. 

Зустріч з Україною і Києвом, а особливо  з
Києво$Печерською Лаврою зачарувала поета.
Поет навіть мріяв поселитися у Києві, цьому
"близькому до Бога" місті, і прийняти право$
слав'я, але кохання сплутало всі карти… "Зга%
дую полтавські степи, надвечірні зорі, хатки, і
охоплює душу сум, що мене там немає", – записав
поет у щоденнику 1 вересня 1900 року. Навіть
через двадцять років у його віршах з'являти$
муться реалії українських пейзажів. Рільке
подорожував Дніпром, знайомився з українця$
ми, піднімався на Чернечу Гору вклонитися
Кобзареві, захоплювався українським фоль$
клором і вважав, що відчув дух Київської Русі.

Під  впливом двох подорожей Росією й Ук$
раїною Рільке написав два поетичні цикли збі$
рки "Книга годин": "Книга життя чернечого" і
"Книга прощ". В останній яскраво відбилися
київські враження, а вірш "В оцім селі…" був
навіяний поету перебуванням у селі під Полта$
вою: "Це було закличне звучання далини й самот%
ності, яке залунало в мені одного разу під Полта%
вою, увечері, коли хатини були такі німі й самотні
перед ніччю, що насувалася".

Отже, джерелом "українського впливу" на
творчість іноземного письменника була не так
література (як у випадку з образом Мазепи), як
безпосередні життєві враження, перебування
Рільке в Україні, що й доцільно згадати під час
вивчення творчості видатного австрійського по$
ета. Недаремно ж формула "Рільке і Україна"
теж потрапила до усіх чинних програм.

Буває й так, що Україна вплинула не так
на творчий, як на життєвий шлях письмен%
ника, як це, наприклад, було з генієм фран$
цузької літератури Оноре де Бальзаком.

28 лютого 1832 року в житті письменника
відбулася знаменна подія: він отримав листа із
далекої Одеси, підписаний таємниче – "Інозем$
ка" […]. Пізніше Бальзак дізнався, що його до$
писувачка – багата польська аристократка, ро$
сійська піддана, Евеліна Ганська. Восени 1833 р.
вони зустрілися і протягом багатьох років пи$
сали свій унікальний "роман у листах".

А влітку 1843 р. Бальзак уперше приїхав у
Росію, де зустрівся з Евеліною Ганською.  […]
Він захоплений Києвом, українською приро$
дою, звичаями […].

Восени 1848 р. Бальзак знову у Верхівні. За
тодішнього стану його здоров'я подібна ман$

дрівка була рівнозначна смерті. Ганська не
поспішала з остаточним рішенням: її попере$
дили, що, одружившись із французом, вона
втратить всі права на свої російські маєтки.
Але водночас вона бачила, що Бальзак на поро$
зі смерті: 1849 р. пройшов у боротьбі з хворо$
бою, він уже нічого не писав. І 14 березня 1850 р.
в костьолі Святої Барбари в Бердичеві відбуло$
ся вінчання Евеліни Ганської та Оноре де
Бальзака, а 18 серпня того ж року великого
письменника не стало...

Звичайно, тут годі шукати "зміни стилю
Бальзака під впливом України", але про цей
факт інтелігентній людині, та ще й українцеві,
не знати соромно. Як соромно не знати того, що
російський поет$акмеїст Микола Гумільов
присвятив своїй дружині Анні Ахматовій (ко$
лишній киянці Ганні Горенко) поезії, де не раз
згадується Київ.

Тож питання про зв'язки видатних закор$
донних письменників з Україною (як і відомих
українських письменників із конкретними її
містами і селами) було і залишиться актуаль$
ним.

4.2.7.  БВП, НЕОБХІДНІ ДЛЯ РОЗУМІННЯ Й ІНТЕРПРЕТАЦІЇ 
ЛІТЕРАТУРНИХ ТВОРІВ

Буває й так, що без знання певних БВП не
можна повноцінно сприйняти і/або проаналі$
зувати літературний твір […]. Причому, необ%
хідними для розуміння й інтерпретації лі%
тературних творів можуть бути БВП із
будь%якого наведеного вище розділу.

Передовсім, в основу твору може бути
покладений якийсь справжній факт із жит%
тя письменника, без знання якого сприйняття
і розуміння тексту буде неповноцінним або й
неможливим.

Так, ще в Давній Греції, на острові Лесбос,
жили два видатні поети: Алкей і Сапфо. Вони
були представниками аристократії (тобто між
ними не існувало соціальної прірви, і їх шлюб
нікому не видався б мезальянсом), приблизно
одного віку, а з приводу вроди Сапфо ходили
легенди, тож не дивно, що Алкей у неї закохав$
ся. А закохавшись, освідчився у цьому почутті
поетично: Сказати дещо хочу тобі одній, / Але,
як тільки глянеш на мене ти, – /  Уста мої змикає
сором,/  Перед тобою стою безмовний. На любов$
ні пропозиції Алкея Сапфо відповіла відмовою
у вірші, який в усіх хрестоматіях світу так і на$
зивається – "Відповідь Сапфо" або "До Алкея":
Коли б твій намір чистий і добрий був,/  Тоді б і
слово легко злетіло з уст,/ І вниз очей не опускав
би,/ Сміло сказав би, чого бажаєш. Без знання хо$
ча б наведеного мінімуму БВП неможливо не те
ще інтерпретувати, а й просто зрозуміти ці вір$
ші […]. 

На написання творів можуть принципово
впливати не лише конкретні поодинокі фак%
ти біографії (на кшталт наведених вище прик$
ладів про кохання Алкея до Сапфо, "кохання
віддалік" Джауфре Рюделя до Мелісанди Трі$
політанської; або не наведені, але не менш
важливі для розуміння програмових творів:
кохання Данте до Беатріче (без них не зрозумі$
ти ні більшості його сонетів, ні самої "Божес$
твенної комедії"), обожнювання Петраркою
Лаури (інакше не можна навіть торкатися сто$
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Головне те, що ці оповиті туманом сивої
давнини оповідки суттєво вплинули на твор$
чість одного з найкращих російських поетів.
Передовсім, шотландські (кельтські) барди
вважалися не просто поетами, а провісниками
й чаклунами, їх прямо пов'язували із потойбіч$
ними силами, наділяли надлюдськими можли$
востями. Щось схоже можна знайти і в числен$
них оцінках Лермонтова його сучасниками.
Так, уже згаданий Соловйов, який вважав ро$
сійського поета "прямим родоначальником"
ніцшеанського умонастрою33, дорікав йому за
"презирство до людини, привласнення собі
заздалегідь якогось виняткового надлюдсько+
го значення", і відзначав у нім "здатність пе+
реступати в почутті й сприйнятті через
межу звичайних явищ і охоплювати потойбіч+
ну сторону життя" [ЛЕ, 520].

Але буває й так, що справжнісінька правда
сприймається як міф. Так, на Заході довго не
могли повірити, що Павка Корчагін – не радян$
ський пропагандистський трюк, вигадка, не
могли повірити у справжню біографію Миколи
Островського. Справді, якщо вдумаєшся в ску$
пі рядки його життєпису, ладен вигукнути: "Не
вірю!" […]

* * *

Такі головні функції, а також складові "оп�
тимального мінімуму" БВП, які доцільно реп�
резентувати в навчальних виданнях із літера�
тури. Водночас я чудово розумію, що кожен
словесник працює (чи не працює) з БВП по$
своєму, а рівень викладання, зрештою, переві$
ряється не наявністю перерахованих (або не
перерахованих) тут компонентів БВП, а вико$
нанням програми і навчальними досягненнями
учнів.

Марина Цвєтаєва винайшла чудову форму$
лу: "Мій Пушкін". Було б ідеально, якби кож$
ний учень після уроків літератури міг сказати
про кожного з майстрів пера: "Це – мій пись%
менник". Принаймні, чому б до цього не праг$
нути?

Стаття надійшла в редакцію  20.12.06

рінок його "Канцоньєре"), а й життєвий дос%
від, особисті враження письменників. Своє$
рідним мірилом тут може бути приблизно таке
питання: чи відбувся б (як мінімум: що втратив
би) якийсь літературний твір, якби не конкрет$
ний життєвий досвід письменника?

Так, у дитячій біографії Чарльза Діккенса
був важкий період виснажливої роботи на гу$
таліновій фабриці. Майбутній письменник і в
буквальному, і в метафоричному сенсі "на
власній шкурі" відчув безсоромне визискуван$
ня дитячої праці в тогочасній Великій Британії,
то чи не звідси таке достеменне знання важко$
го дитинства і співчуття саме героям$дітям,
якою просякнута більшість творів письменни$
ка. Отже, розпочинаючи вивчення програмово$
го роману Діккенса, доречно хоча б побіжно
згадати про цей факт. 

Буває, що самі письменники з різних при%
чин створюють про себе міфи, вигадки і всі$
ляко підтримують їх (згадаймо "наполеонівські
корені" Гійома Аполлінера). Причому, по$пер$
ше, вони самі часто вірять у такі історії, а, по$
друге, розрізнити вигадку і правду в таких ви$
падках майже неможливо.

Так, російський поет Михайло Лермонтов
вельми любив оповідки про свого міфічного
(легендарного?) пращура, іспанського герцога
Лерму. Він навіть написав його портрет (1832 $
33), коли той, буцімто, йому наснився (причому
зобразив свого "віртуального" пращура дуже
схожим на себе); навмисно робив помилку в пи$
семному варіанті свого власного прізвища –
"Лермантов" (від. "Лерма"), замість норматив$
ного "Лермонтов"; звертався із запитами у
Мадридський архів тощо.

Поет цікавився також другою "потенційною"
лінією походження свого прізвища і роду –
шотландською (згодом у літературознавстві на$
віть виникла версія, що іспанець Лерма пересе$
лився до Шотландії, адже іспанське прізвище
Lerma вельми схоже на шотландське Lear%
month)31. Але найцікавіше те, що "шотландська
версія", хоч і після смерті поета, а таки була до$
кументально підтверджена як архівними доку$
ментами (шотландський акт 1698 р.), так і осо$
бистим письмовим посланням (1873) члена анг$
лійського парламенту А.Лермонта про кровний
зв'язок шотландських Лермонтів як із родом
Михайла Лермонтова, так і з легендарним шот$
ландським бардом Томасом Поетом (Lear%
month)32, якого вважають зачинателем шот$
ландської літератури (ХІІІ ст.). Відомий росій$
ський філософ$містик Володимир Соловйов на$
віть досліджував риси психологічної схожості
Михайла Лермонтова і Томаса Лермонта.
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____________________________
31 Свідомо залишаю без детального розгляду в основному тексті інше цікаве біографічне питання: воно для "гурманів"
і не для курсу зарубіжної літератури, де на творчість поета відведено замало часу, але може допомогти словесникові.
Річ у тім, що бабця Лермонтова, Єлизавета Олексіївна Арсентьєва (Столипіна), не любила свого зятя Юрія
Петровича (батька майбутнього поета) і вважала його винуватцем ранньої смерті своєї доньки Марії Михайлівни
(1795 – 1817), матері Михайла Юрійовича. Хлопчик сильно переживав це, що згодом відбилося у його творчості. Ось
типовий приклад: "Ужасная судьба отца и сына / Жить розно и в разлуке умереть" (1831). Рід Столипіних
вивищився ще при Катерині ІІ, а ось рід Лермонтових був бідним і майже не відомим. Поетові були відчинені найвищі
двері Росії саме як Столипіну, але в глибині душі він ображався за таку зневагу до прізвища "Лермонтов". Це теж
підігрівало його зацікавленість у дослідженні свого родоводу по батьківській лінії.
32Хто цікавиться генеалогічно!біографічними подробицями роду Лермонтових, див.: Род Лермонтовых //
Лермонтовская энциклопедия. – Москва: Советская энциклопедия, 1981. – С. 467 – 468. Далі – [ЛЕ].
33Гадаю, саме цей умонастрій знайшов яскраве втілення в "Герої нашого часу", і особливо в образі Печоріна. Звичайно,
неприйняття героєм життя як такого можна звузити до неприйняття суспільного устрою Російської імперії, що
часто й робилося раніше.



Він був не тільки великим стилістом.
Шиллер мав зріст як мінімум 1 м 80 см, а
один із  біографів навіть вважає, що 1 м 90 см.
Істина десь посередині. Принаймні, цього
було досить, щоб подобатися свого часу:
худий довготелесий пан, в усякому разі ви#
щий, ніж його веймарський конкурент, су#
сіда і друг зрілих років Гете. Хоча пам'ят#
ник обом поетам перед Німецьким Націо#
нальним театром у Веймарі дотепер пере#
конує нас у протилежному.

"Розбійники", бунтівники і палії навколо
Карла Моора, від якого нібито відступився
батько, проклали Шиллеру шлях до слави.
І досі саме цей юнацький твір (початий у ві#
ці 18 – 19 років) вабить молодих людей до
літератури і нерідко спонукає до власної
творчості. Після першої постановки п'єси в
1782 р. у Мангеймі у фойє і на ярусах відбу#
вався кінець світу. Один свідок намалював
таку картину: "Незнайомі люди  ридаючи
кидалися один одному в обійми, жінки ледь
не непритомніли. Панувала загальна роз#
губленість, з якої, як із туману хаосу, мало
народитися нове творіння". Так на літера#
турному небосхилі раптово спалахнула но#
ва зірка. Так раптово народився бунтар,
чий несамовитий протест проти "тяжкого
бича деспотизму" захоплював сучасників
не менше, ніж пафос його балад і драм.

Від початку із Шиллером пов'язували
великі надії: "Якщо вже шукати німецького
Шекспіра, то ним неодмінно буде він". Світ#

лий розум, критик
"ерфуртської вче#
ної газети". Або?
Або Шиллер є сьо#
годні лишень пое#
том із шкільних під#
ручників? Зів'ялий
класик, чиє жадан#
ня свободи вже ніколи не  запалить школя#
ра, втомленого від комп'ютерних стріля#
лок? Чи можна пояснити хоч комусь сьо#
годні, як надихав колись Шиллер? Ким йо#
го тільки не вважали: "великим і геніаль#
ним поетом" (так сказав про нього поет
Гельдерлін), "найпліднішим розумом із
тих, що взагалі існують" (Вільгельм фон
Гумбольдт), людиною "істинного, доброго,
прекрасного" (Гете), "апофеозом мистец#
тва" (Томас Манн). Час поглянути на люди#
ну Шиллера. До 200#річчя від дня смерті,
що відзначається 9 травня 2005 р., народ#
жується новий погляд на Шиллера, люди#
ну, змучену хворобами, яка працювала до
самого кінця, не доживши і до 46 років. Ро�
ковини викликали в Німеччині невеликий
книжковий бум  – майже в  усіх біо�графі�
ях, альбомах і антологіях простежуєть�
ся схожа тенденція – зняти героя з пос�
тамента і наблизитися до людини Шил�
лера.

Ранній успіх Шиллера збудив цікавість
і заздрість навіть серед сучасників. Одного
із заздрісників звали Гете: його дратував
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На допомогу вчителям ЗЛ з журналу "Deutschland"  друкуємо статтю, яку це видання проанонсу�
вало як народження "нового погляду на людину Фрідріха Шиллера", вмістивши до 200�річчя від дня
смерті митця (2005). "Великий геній", людина "істинного, доброго, прекрасного"  – говорили про
нього. Сам він бачив себе "громадянином світу, вільним від княжої влади". 
З інтерв'ю із німецьким філософом і письменником Рюдигером Сафрански дізнаємося, як Шиллера
сприймають на його батьківщині.

В помощь учителям ЗЛ из журнала "Deutschland" печатаем статью, которую это издание проа�
нонсировало как рождение "нового взгляда на человека Фридриха Шиллера",  поместив к 200�ле�
тию со дня смерти художника (2005).  "Великий гений", человек "истинного, доброго, прекрасного"
– говорили о нем. Сам он видел себя "гражданином мира, свободным от княжеской власти". 
Из интервью с немецким философом и писателем Рюдигером Сафрански узнаем, как Шиллера вос�
принимают на его родине.

To help teachers of foreign literature we publish article from magazine "Deutschland" (№ 1/2005), which
this journal announced as birth of 'new viewpoint on Friedrich Schiller'. This article was published on the
occasion of the 200th anniversary of his death (2005). People regarded Friedrich Schiller as a "great poetic
genius", a man devoted to "the true, the good and the beautiful". He saw himself as a "global citizen serving
no prince".

МИСЛИТЕЛЬ, ПОЕТ, ДРАМАТУРГ  –  БОРЕЦЬ ЗА
СВОБОДУ* 

Фолькер Хаге

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ

________________________
* "Deutschland" (№ 1/2005), С. 12 – 17.



Улітку 1787 р., у 28#річному віці він на#
решті приїхав у Веймар, де жили його ку#
мири Гете, Гердер, Віланд і одна пані, Шар#
лота фон Кальб, що народилася  1761 р. і
мала маленького сина. Вона давно була за#
кохана в Шиллера і сприяла його переїзду,
а по суті, піднесенню в цитадель німецького
духовного життя. А потім з'явилися дві сес#
три, і Шиллер посватався до однієї з них,
теж Шарлоти. Усе літо 1788 р. він провів з
обома сестрами в Рудольштадті – з 21#річ#
ною Шарлотою фон Ленгефельд і старшою
на 3 роки Кароліною, у заміжжі Бойльвітц.
Обом сестрам він освідчився в коханні – до
того ж в одному листі, який є, мабуть, уні#
кальним документом епістолярної культу#
ри. Шиллер, якому мало незабаром випов#
нитися 30 років, насправді хотів їх обох –
Лотту і Ліну, як він їх називав. Весілля з
Лоттою відбулося в лютому 1790 р., і сестра
була поряд. Поки. Але Кароліна і далі ли#
шалася заміжня і незабаром була змушена
поступитися місцем сестрі, яка з першої ж
хвилини оточила молодого чоловіка турбо#
тою, так що той дедалі рідше і рідше пере#
конував Кароліну у своїй любові. Згодом у
подружжя Шиллер народилося чотири ди#
тини. 

Одруження заспокоїло його, спонукало
до  праці. Їм залишалося жити разом 15 ро#
ків, упродовж яких Шиллер невпинно тру#
дився над своїми творами, "яких не посоро#
милася б навіть людина, котра увійшла у
біблейський вік" (Томас Манн). І проте саме
Кароліна написала в 1830 р. першу серйоз#
ну біографічну книгу про свою велику лю#
бов. Навіть у зрілому віці вона не зрадила
Шиллера і, ставши цілком успішною пись#
менницею, намалювала ідеалізований пор#
трет свого Шиллера. 

У роки до одруження і після нього Шил#
лер відійшов від створення віршів і драм.
Остання драма цього періоду, "Дон Кар#
лос", була поставлена  1787 р. в Гамбурзі. У
другій половині 80#х рр. він – також вельми
гучно – заявив про себе як автор оповідань
на кшталт "Злочинець через втрачену
честь" (1786) або "Духовидець" (1789). Шил#
лер давно досяг успіху – як професор Йен#
ського університету, як батько сімейства,
як визначний письменник (у 1802 р. його
мали нагородити дворянським титулом), як
друг і кореспондент відомих інтелектуалів.
Йому не вистачало лише одного: того Гете,
який колись дав йому відкоша, а зараз, ма#
буть, тільки і чекав моменту, коли можна
буде виправити помилку. 

Так у середині 90#х рр. XVIII ст. шляхи
двох великих перетнулися, зустрілися дві
зірки. Їх дружбі судилося тривати ще 10
років. Незабаром листи (загалом лишилося
близько 1 000 листів) стали завершуватися
формулами на кшталт: "Будьте здорові,
вклоняйтеся всім Вашим, тіште мене і далі

юний колега і конкурент, чиї "Розбійники"
викликали "огиду". Ніхто інший, як автор
"Вертера", того, що 10 років тому змусив
читацьку публіку схожим чином шаленіти,
злякався "галасу", здійнятого у вітчизні.
Популярний автор Кристоф Мартін Віланд
ніяк не міг прийняти "дивного божевілля
навколо новоспеченого генія, яким охопле#
ний Неккар". Але театральний успіх Фрід#
ріха Шиллера, котрий народився  1759 р. у
м. Марбах#на#Неккарі, виявився не най#
більшою проблемою. У затхлій атмосфері
німецьких князівств XVIII ст. одна подо#
рож із Штутгарта в Мангейм (де автор був
присутній на прем'єрі своїх "Розбійників")
здавалася закордонною поїздкою, тим паче
недозволеною у випадку з Шиллером,
швабським полковим лікарем. З правите#
лем Вюртемберга Карлом Ойгеном не мож#
на було жартувати. Він був марнотратним
деспотом, який наполягав на дисципліні і
абсолютній покорі, що особливо стосувало#
ся учнів названої його ім'ям елітарної шко#
ли і військової академії, серед випускників
якої і був Шиллер. Про повернення в
Штутгарт годі було і думати, тому вже у
своїй третій п'єсі Шиллер не побоявся зоб#
разити лицемірство, користолюбство та ін#
ші пороки, що панували при дворі. П'єса, з
успіхом поставлена в 1784 р., називалася
"Підступність і любов. Міщанська трагедія
у п'яти актах". 

Тепер шлях Шиллера ставав яснішим.
Лікар за освітою почав заробляти на життя
писанням. Професійний письменник – тоді
це була справді нова ідея, тим більше якщо
людина збиралася забезпечити собі фінан#
сову незалежність від княжого двору.
Шиллер вирішив "не звертатися більше до
монархів, тільки до людської душі". Його
сувереном відтепер повинні були стати ви#
нятково глядачі: "Публіка для мене тепер
усе".

А любов, силу якої він так яскраво зоб#
разив на сцені? Хіба це не тема для ніжних
віршів, не важлива тема? Хіба він сам не
був тим хлопцем, який здатен зашарітися,
побачивши молоду дівчину? Прикладом
чесноти, що вірить у  те, що похітливість –
доля черв'яка? Як про це мовиться в "Пісні
про дзвін" і в оді "До радості"? У колі друзів
Шиллера вважали шибайголовою. Бувши
набагато молодшим за Гете, він мав вели#
кий досвід спілкування з протилежною
статтю. 20#річний військовий лікар Шил#
лер сповна скуштував армійського життя:
без походів по борделях, карт, тютюну і ал#
коголю  не можна було зватися чоловіком.
Сам Шиллер вважав дивовижею, що він, з
одного боку, шанував і любив у протилеж#
ній статі "сердечну чутливу натуру", а з ін#
шого, не міг встояти перед чарами першої#
ліпшої "кокетки", як говорив він сам. 
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знаками Вашої вірної дружби і чудової лю#
бові і прийміть мої переконання в тому ж"
(Гете). 

Колись театр був пристрастю Шиллера.
Тепер він знов повернувся до написання
п'єс – не в останню чергу завдяки допомозі
і підтримці Гете. З дня останньої прем'єри
Шиллера минуло 11 років, і ось  1798 р. на
сцені з'являється його нова п'єса. "Валлен#
штейн" – велика трагедія на історичний
сюжет, що розрослася до трьох частин, які
повинні були бути зіграними три вечори
поспіль. Упродовж останніх років життя
Шиллер як одержимий працював над свої#
ми драмами: після "Валленштейна" негайно
пішли "Марія Стюарт" (прем'єра в 1800 р.)
та "Орлеанська діва" (1801 р.), потім – нео#
цінена публікою "Месинська наречена"
(1803) і останній виз#
начний театральний
тріумф – "Вільгельм
Телль" (1804). Інші дра#
ми (як, наприклад, до#
сить великий за обягом
"Димітрій") залишили#
ся нескінченими. "Він
винайшов власну теат#
ральну мову  – уні#
кальну за своїм зву#
чанням, мімікою, мело#
дією, мову, що відразу
впадає в очі своїм блис#
ком, риторичним відто#
ченням, сумішшю реф#
лексії і афекту, на що
більше не натрапиш ані
в німецькій, ані в будь#якій іншій мові", –
захоплено писав Томас Манн, який водно#
час із любов'ю говорив про "вічно хлоп'яче"
у Шиллера, про його "пристрасть до підне#
сеної гри в індіанців, до пригод і психоло#
гічних переживань". У "Теллі",  грандіозній
драмі про "золотий постріл" (причому ціна
за постріл – свобода – не була сплачена ге#
рою), створеній за мотивами швейцарських
саг, Шиллер повертається до витоків: "Ні,
влада тиранів не безмежна!" – про це пос#
лання автор не забував ні на хвилину. І
справді, у творчості Шиллера ми знов і
знов зустрічаємося з бентежними політич#
ними ідеями, питаннями, надіями. Задовго
до Бертольта Брехта з його славетними
"Питаннями робітника#читача" Шиллер (у
1789 р.) примушував питати про долю тих,
хто будував піраміди на славу королів: "Що
ми винні робітнику, який більше не може
працювати, коли на нього вже ніщо не пра#
цюватиме? Що ми винні людині, якої біль#
ше не можна використовувати?" У своїй
професорській інавгураційній промові в
Йені (того ж року), де автору "Розбійників"
аплодували захоплені студенти, він обг#
рунтовував історичний, дещо передчасний
оптимізм: "Здається,  європейське співто#

вариство держав перетворилося на велику
сім'ю. Жителі одного великого будинку мо#
жуть ворогувати один з одним, але знищу#
вати один одного вже не можуть". 

За рік до смерті Шиллер з'їздив у Бер#
лін, найбільше місто, яке йому довелося по#
бачити в житті, і найбільш віддалене від
його рідних місць. Він провів там більше
ніж три тижні, його носили на руках. Бага#
то  його п'єс був зіграні на його честь, його
засипали квітами і пропозиціями. Разом із
ним у Берлін приїхала і сім'я: діти стали
свідками тріумфу батька. 

Шиллера умовляли лишитися в Берліні,
підкріплюючи слова вагомими грошовими
аргументами, але він повернувся до близь#
кого серцю Веймара. Ймовірно, він відчу#
вав, що з його недугами жити йому зали#

шилося зовсім недовго.
Він страждав на силь#
ний туберкульоз, сер#
цевий м'яз був ослабле#
ний, до всього цього до#
далося гостре запален#
ня легенів. Шиллер по#
мер 1805 р., не прожив#
ши і 46 років. "Найщас#
ливішою подією свого
життя" він назвав пе#
ред смертю не одру#
ження, а дружбу з Ге#
те. Останній,  старший
за Шиллера на 10 ро#
ків, пережив його май#
же на три десятиліття.
Поет Адальберт фон

Шаміссо, котрий бачив Шиллера в Берліні
лише здалеку, послав йому навздогін за#
хоплені рядки: "Перед тобою повинне схи#
литися захоплене серце". Здається, це було
дуже давно. І проте: хіба не чується відго#
мін цього шанування в наших палких
юнацьких мареннях? Ось тільки знайти б
тверезіше формулювання. "Він росте у мі#
ру знайомства з ним, з далекого стаючи
близьким", – так сказав про Шиллера у XX
сторіччі швейцарський драматург Фрідріх
Дюрренматт. 

І ось тепер він знову стає нам дуже
близьким. Людина Шиллер. Наш Шиллер.
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Пам’ятник Гете і Шиллеру перед Німецьким
Національним театром у Веймарі
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"ШИЛЛЕР – 
НІМЕЦЬКИЙ ШЕКСПІР"*

Інтерв'ю  з Рюдигером Сафранськи 

Людина, котра тільки�но закінчила книгу, особливо близька до тієї особис�
тості, про яку писала. Чим приваблює Вас  Шиллер найбільше?

Ентузіазмом. Шиллер фактично півжиття був хворий. Зробивши
розтин  після смерті, лікарі  сказали: "Та тут все зігнило, ця люди#
на вже 10 років як мала померти". Так я починаю свою книгу. І це
перше визначення шиллерівського ідеалізму: "Ідеалізм – це коли
на одному ентузіазмі людина живе на 10 років довше, ніж дозволяє
її тіло. Важко не заразитися цим ентузіазмом".

Чи віддають тоді німці належне "своєму" Шиллеру або вони не випадково
перетворили його на простого поета?

Шиллер писав свої знамениті балади, чесно змагавшись із Гете.
Він хотів бути піднесеним і залишатися при цьому близьким до на#
родного духу. І Гете без заздрості визнавав, що Шиллер зумів зро#
бити це трохи краще, ніж він, хоча вже  романтики  заявляли,  що
під час читання  "Дзвону"  заходилися від сміху.

А драми,  теоретичні твори...

Складність Шиллера як автора була фатально відтіснена на дру#
гий план односторонньою увагою нащадків до його балад. Ми пога#
но знаємо філософа Шиллера і, звичайно, Шиллера#драматурга.
Шиллер, як і раніше, наш перший драматург. Це німецький Шек#
спір. Наприклад, "Валленштейн" – це краща п'єса німецької дра#
матургії.

Яким був вплив Шиллера на XIX сторіччя?

Шиллер став прапором демократично#патріотичних сил. У нього
обидві теми були нерозривно пов'язані, завдяки чому він став пе#
редвісником "нації як культури" (Kulturnation). Гумбольдт запози#
чував у нього це поняття. Ще в 1802 р. Шиллер сформулював: ні#
мецька "велич" полягає не в політичній могутності, а в культурі.

Шиллер і Гете інтенсивно займалися Кантом...

У Гете і Шиллера схоже прочитання Канта. Причому Гете вважав,
що цю філософію він зміг вперше зрозуміти завдяки Шиллеру. Те,
що він зрозумів за допомогою Шиллера, подіяло на нього як струм,
а саме те, що творче "Я" само формує свій світ. Тобто коли Кант го#
ворив, що творчий суб'єкт сам витворює категорії, за допомогою
яких він потім уперше пізнає дійсність, то Гете і Шиллер убачали
тут повноваження суб'єкта, силу індивіда. Для обох це було гранді#
озним відкриттям.

Але ж Шиллер долає Канта, коли говорить: "Краса – це свобода у виявленні".

Так, він пишався цією тезою. Адже він не хотів лишатися простим
учнем,  адже  це  був справді творчий розум. Він не погоджувався з
кантівською моральною філософією; дуалізм "повинності" і "ба#
жання" здавався йому надто жорстким: з одного боку, свобода в
нас, природа, а з іншого  – борг, категоричний імператив, мораль.
Шиллер протиставляє Канту власну концепцію естетичного вихо#
вання: наші задоволення, наші інстинкти, наші схильності слід уш#
ляхетнити, щоб вони не вступали в таку разючу суперечність із
повинністю.

Чи є у такому разі Шиллер пророком індивідуальної свободи у її сучасному
вигляді?

Так, звичайно. Свою роботу "з естетичного виховання людського
роду" він розглядав як спробу внутрішньо цивілізувати людину,
щоб та змогла стати вільною. Розвинути в людині здібність до сво#
боди – такою була його програма. 
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Процеси реформування загальної серед�
ньої школи орієнтують учителя�словесника на
активне використання сучасних нетрадицій�
них форм роботи з учнями. Одним із перспек�
тивних напрямів роботи в цьому плані є асоці�
ативний аналіз художніх творів.

Словник літературознавчих термінів
В.М.Лесина і О.С.Пулинця так трактує понят�
тя "асоціація": "Асоціація (від латинського "по�
єднання") – зв'язок між уявленнями, при яко�
му одне уявлення у свідомості людини викли�
кає інші, зумовлені або подібністю (цукор –
сніг), або контрастом (гіркий – солодкий), або
суміжністю у часі (зима – мороз) чи просторі
(ліс – гриби)."

Асоціації відіграють важливу роль у пізна�
вальній і творчій діяльності. У монографії
"Інтегративна освіта і поліморфізм знання"
С.Ф.Клепко, аналізуючи доробок професора з
Університету Гамбурга, дослідника процесу
формування понять Г.Шефера, вказує, що "від�
криття або встановлення споріднення між яви�
щами (подіями), є основною функцією мозку,
тобто процесу справжньої самоорганізації. Лан�
цюги і мережі асоціацій, образно кажучи, є "си�
ровиною" для пам’яті, з якої потім формується і
моделюється наступна, вторинна струкутра
знання. Оскільки асоціативна структура понять
гарантує їх застосовність у повсякденному
житті (це істинне також для наукових понять),
суттєво важливо у процесі навчання забезпе�
чити учнів достатнім і багатим спектром асоціа�
цій. Для цієї мети в Університеті Гамбурга був
розвинений спеціальний метод навчання –
"зигзаг�навчання"[8]. І.Я.Франко вважав, що
вивчення асоціацій дає змогу знайти наукове
пояснення процесу поетичної творчості, з'ясу�
вати техніку творчого натхнення. 

Створюючи образи, письменник ставить
своїм завданням викликати у читача потрібні
йому асоціації. Дослідження характеру асоціа�
цій у творах багато дає для розуміння своєрід�
ності творчої манери митця, особливостей його
поетичного стилю. У статті "Із секретів пое�
тичної творчості" І.Я.Франко глибоко розкрив
ті асоціації, за якими Т.Г.Шевченко створював
порівняння і поетичні градації.

Клавдія Павлівна Фролова, автор моногра�
фії "Аналіз художнього твору", розглядає ху�
дожні асоціації як молекулу художності, яка
репрезентує спосіб саме художнього мислення
і відтворення світу. Дослідниця стверджує, що
людина набула здатності сприймати і відтво�

рювати навколишній світ тоді, коли предмети,
явища, почуття почали відбиватися у свідо�
мості митця в оточенні певних асоціацій. 

Асоціативність художньої літератури не є
чимось новим, нещодавно відкритим. Це та
якість художності, яка їй притаманна іманентно,
по самій її суті. Але водночас і здатність до
творчого, художнього сприйняття витворів
мистецтва; це дар "співтворчості", емоційно�
художня чутливість до слова. Здатність мисли�
ти асоціативно високо цінував ще М.В.Ломоно�
сов, називаючи її у своїй "Риториці" "совообра�
жением", тобто співуявою. За його словами, си�
ла співуяви – це душевний дар уявляти разом
з одним предметом інші, певним чином із ним
пов'язані: наприклад, коли подумки уявляємо
корабель, із ним уявляємо разом і море, по яко�
му він пливе, із морем – бурю, із бурею – хвилі,
з хвилями –  прибережний шум, на березі –
камені тощо. Усе це дається силою співуяви.

У процесі суспільної практики асоціативне
мислення розвивається дедалі більше. Кожен
предмет починає жити в оточенні цілого кола
асоціацій. Так, буря асоціюється з неспокійним
станом душі людини, сонце – з радістю, чорні
хмари – із сумом, загрозою. Чим багатша сус�
пільна практика, тим багатше асоціативне
мислення.

Індивідуальне асоціативне мислення зале�
жить також і від розвитку фантазії, емоцій�
ності суб'єкта. Уже в самому явищі асоціатив�
ного мислення є елемент зіставлення: предмет
чи явище постає у взаємозв'язку, отже,  у зіс�
тавленні з тим, що викликає в уяві асоціація.

Закон зіставлення – один з основних при
творенні художнього образу в літературі. Що
ж відбувається при такому зіставленні?

Візьмемо для прикладу порівняння, де зіс�
тавлення виявляється в самій структурі тро�
па: "У нього очі, наче волошки в житі" (А.Го�
ловко, "Пилипко"). Порівнюються, зіставля�
ються два об'єкти: очі і волошки. Поки ці пред�
мети не були зіставлені, вони не мали ніякого
відношення один до одного; як тільки їх поста�
вили поряд, відбувається перенесення якостей
одного предмета на інший. Якості волошок – їх
небесний колір, відкриті назустріч сонцю пе�
люстки – знаходимо в очах хлопчика.

Але не лише якості волошок переносяться
на очі хлопчика, – і якості очей індукуються на
волошки. Після порівняння "очі, наче волош�
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уяву І.Я.Франко вбачає в тому, що поет тягне на�
шу уяву від звичайного ряду асоціацій до незви�
чайного. Кобзар, на думку І.Я.Франка, навмисне
завдає труднощів нашій уяві, щоб "розбурхати
її, викликати в душі те саме занепокоєння, на�
пруження,  ту саму непевність та тривогу, що
змальована у його віршах. Якщо пожежа викли�
кає в уяві читача асоціації метушні, галасу,
страждань, то в "Гайдамаках"  Шевченко малює
бенкети серед пожеж: серед базару,/ В крові,
гайдамаки ставили столи;/ Дещо запопали,
страви нанесли / І сіли вечерять [6, с. 110].

Стикаючи усталене асоціативне уявлення із
новим, поет ніби малює контрастними барвами,
"шарпаючи у відповіднім місці нашу уяву від
звичайного асоціативного ряду до незвичайно�
го або просто супротилежного" [4, с. 66]. Карти�
на бенкету серед пожежі, таким чином, постає
символом нескореності обставинам, викликом
долі, що відвернулася від героїв твору. 

Аналізуючи лірику Т.Г.Шевченка, І.Я.Фран�
ко звертається до зорових, смакових, запахових,
дотикових асоціацій і досліджує реакцію, яку во�
ни викликають у читача, створюючи єдиний асо�
ціативний ряд. Цей асоціативний ряд неповтор�
ний за своєю структурою в кожному із творів.

У відомих рядках "Садок вишневий коло
хати..." [6, с. 333] поет добирає таких асоціацій,
"які б заспокоювали уяву, а рідше дає вираз
тим асоціаціям, що самі, без ніякого напру�
ження напливають у його власній упокоєній
уяві" [4, с. 68]. Якщо спробувати розшифрува�
ти асоціативне поле цієї відомої строфи, то,
вслід за Франком, зазначимо, що у центрі
Шевченкового поетичного Всесвіту постане
хата як святиня, нездійснена мрія поета, що
несе в собі не тільки замальовку весняного ве�
чора, а й сповнений смутку символ України.
Найчастіше у вірші повторюється слово "коло"
у значенні "біля". Але  асоціація з формою ко�
ла є концентричною будовою твору. Садок
вишневий разом з хрущами, соловейком утво�
рює живе коло природи. Продовжує природ�
ний шар людське коло – мати, плугатарі, дів�
чата, діти – своєрідна ноосфера поетичного
космосу Шевченка. Водночас сучасний читач
сприймає цей вірш як суцільну літературну
асоціацію на рівні генетичної пам'яті. Для ук�
раїнця "Садок вишневий коло хати" – це непо�
дільний на окремі образи символ Батьківщини.

Іноді Шевченко спрямовує асоціації не за
допомогою певних образів, а завдяки їх відсут�
ності. Так, аналізуючи відомі рядки "Я не нез�
дужаю, нівроку, а щось такеє бачить око, і сер�
це жде чогось. Болить, болить, і плаче, і не
спить, мов негодована дитина" [6, с. 535] ми по�
мічаємо, що кожний рядок цієї строфи обманює
очікування читача, бо не малює пластичного об�
разу для зору чи внутрішнього чуття. Лише ос�
танній рядок дає виразний імпульс для слухо�
вої пам'яті, викликаючи потрібний поетові сум�
ний і важкий настрій. Отже, художня образна
тканина – це складна система взаємозістав�
лень, взаємодії різних асоціативних полів.

Глибоко  науково на сучасному рівні про�
аналізувати твір, особливо поетичний, означає
провести учнів усіма ходами асоціативного
мислення, яке закладене у творі. І починати
розвивати образне мислення треба з наймо�
лодших класів.

Насамперед слід домагатися того, щоб змальо�
вані у творі картини учні побачили внутрішнім зором,
уявили з максимальною чіткістю. Допомогти цьому
може виразне читання.
Говорячи про виразне читання, ми маємо

на увазі не лише логічно правильне, а й внут�

ки" вже цілком природно, як відоме раніше,
може звучати фраза: "волошки блакитними
очима дивляться в небо". Очі виражаються че�
рез волошки, волошки – через очі. Таким чи�
ном утворюється ніби цільне зрощення: "очі�
волошки", єдиний образний комплекс.

Кожен з елементів зіставлення існує в колі
асоціацій, він предмет, оточений цілим асоціа�
тивним полем. У наведеному прикладі, навколо
першого об'єкта (очі) асоціативне поле включає
в себе такі уявлення, як душа, краса, щирість,
чесність; навколо другого – (волошки) – бла�
кить, небо, степ, жита, село. Між цими двома
асоціативними полями починає йти певний
асоціативний струм, асоціації  стають взаємо�
проникними, і виділяється енергія думки.

Одне порівняння "очі, наче волошки" несе в
собі велику інформацію. З цього ми дізнаємося,
що а) у Пилипка блакитні очі, вони широко
відкриті і оточені пухнастими віями, про це
нам говорить колір і форма квітки; б) через ці
очі дивиться душа наївна, як і сама квітка, з
якою порівнюють; в) йдеться про сільського
хлопчика; г) оповідач ставиться з любов'ю і
співчуттям до нього, він милується хлопчиком.
І це ще не все: порівняння створює навколо об�
раза Пилипка атмосферу ніжності і чистоти. 

Художня образна тканина твору – це
складна система взаємозіставлень, взаємодії
різних асоціативних полів, адже поетичне піз�
нання світу – це синтез ліричного переживан�
ня, закладеного в ліричному творі, і читацько�
го відгуку на нього. О.В.Орлова, яка займалася
дослідженнями цієї проблеми, у статті "Поезія
як мистецтво асоціацій" вказує, що

поет фіксує тільки головні, контрапунктні моменти
потоку свідомості та підсвідомості, зрозуміти і допов�
нити які повинен читач. 

Вчені О.О.Білецький, Л.С.Виготський,
Г.С.Костюк, О.О.Потебня, П.М.Якобсон дали
наукове обґрунтування психології сприйняття
художнього твору як асоціативного ланцюга
образів, що формується під  впливом почуттів
і думок, що викликає твір. 

Саме в асоціаціях відбивається ланцюговий про�
цес образного мислення. Кожний образ викликає по�
яву нового, пов'язаного з попереднім. На думку
І.Бродського, поезія є мистецтвом асоціацій, натяків,
мовних і метафоричних паралелей.

Асоціативні образи, які відтворює поет, час�
то відбивають незвичайну гру уявлення, по�
чуттів, думок. Л.Гінзбург вказує, що "складні,
розірвані асоціації розраховані якщо не на роз�
кодування, то на вплив" [1, 143]. Про розкоду�
вання можна говорити тоді, коли з'ясовується
логіка виникнення послідовних асоціацій, що
утворюють асоціативне поле. А воно утворю�
ється, якщо кожна ланка образного ланцюжка
викликає появу власних асоціацій із явищами
духовної культури чи реального життя.

Розкодування асоціацій – дуже відповідальна фі�
лологічна операція, яка потребує обережного став�
лення, адже за кожним рядком, кожним образом пос�
тає думка, тремтить почуття. Поет схожий на дириген�
та, який уміло веде за собою читацьку уяву, викликаю�
чи звичайні або незвичайні асоціації.

Прекрасний приклад вдумливого, майстер�
ного прочитання – розкодування асоціативних
ланцюжків, створених геніальним Кобзарем,
знаходимо у статті І.Я.Франка "Із секретів пое�
тичної творчості". Секрет величезного психоло�
гічного впливу поезії Т.Г.Шевченка на читацьку
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рішньо відчуте і осмислене читання. Форму�
ванню філологічно кваліфікованого читача
сприяють бесіди, які передбачають діалог на
основі таких питань: як ти собі уявляєш те чи
інше, чи спостерігав щось подібне сам. Учи�
тель повинен домагатися того, щоб перед
внутрішнім зором проходила ціла стрічка ви�
дінь. Задаючи твір додому чи знайомлячи з
ним учнів, учитель повинен допомогти створи�
ти таку кінострічку.

Первинне уявлення про асоціативність учні
середніх класів одержують в процесі опрацю�
вання  теоретико�літературознавчих понять,
аналізуючи художні твори. Так, наприклад, у
вірші Тичини "Дощ" є низка метафор, здатних
викликати зримі уявлення у дітей. Методисти
радять розпочинати роботу над віршем з акту�
алізації дитячих вражень: учитель може за�
пропонувати дітям змалювати своїми словами
мить перед дощем, спитати, якою здається вода
в ставку перед дощем, як змінюється поверхня
води, коли несподівано поллє осінній дощ, особ�
ливо, коли дощ супроводжується вітром, на що
взагалі схожий літній дощ, коли через нього ди�
витись у далечінь. Розбудивши так уяву і фан�
тазію дітей, можна зачитати їм вірш Тичини
"Дощ". Запитуючи учнів, яка картина постала у
них  перед очима з цього вірша, треба розтлу�
мачити їм усі асоціації, на яких побудовано
вірш, усі метафори. Важливо, щоб учні вловили
зорову подібність між скісними хвильками, що
їх жене вітер по поверхні води, і "гадюками, що
пнуться у руці" [3, с. 32], ця картина повинна
поєднатися в їх уяві з образом глибини, яку по�
ет передає словами "Сон. До дна" (глибина на�
стільки непорушна, що вона здається сонною).

Дощ почався, ніби вітер  "війнув, дихнув, сип�
нув пшона – і заскакали горобці" [3, с. 32]. Падін�
ня дрібних і рясних крапель  в дитячій уяві легко
асоціюватиметься із пшоном, із жвавими гороб�
цями, що його клюють. Далі рух трав і те, що дощ
схожий на мережані подолки, які спустила хма�
ринка, – все це доступне дитячій уяві і разом з
тим буде розвивати її. Основна методична мета
полягає в тому, щоб у кожній метафорі взятого
для аналізу вірша знайти ті  асоціації, на яких
будується зіставлення, щоб таким чином учні
відчули і зрозуміли, як твориться метафора, як
взаємодіють асоціативні поля і як за допомогою
асоціативних зіставлень створюється точна і по�
етична картина літнього дощу. 

Починаючи із 7 класу, доцільно практику�
вати завдання, спрямовані на формування осо�
бистих асоціацій учнів. Так, учителька Карлів�
ської гімназії Ольга Сутула пропонує на уроці
зарубіжної літератури, присвяченому вивчен�
ню творчості Данте "Таїна сонета", дібрати асо�
ціативні ланцюжки, що характеризують образ
коханої поета і намалювати символічне "Серце
обраниці Данте" за мотивами його творів. 

Щоб глибше осягнути особливості японської
лірики (8 клас), вчителька дає учням таке зав�
дання: проаналізувати хоку Мацуо Басьо, виз�
начити традиційні образи японської поезії,
розкрити їх символічне значення і записати
власні асоціації, викликані цими образами.

Знайомлячи восьмикласників із життям і
творчістю Антуана де Сент�Екзюпері, активі�
зує сприйняття його біографії, пропонуючи
учням записати ряд символів і асоціацій, яки�
ми можна було б позначити основні віхи  жит�
тєвого і творчого шляху письменника. У зо�
шитах учнів з'являються такі записи.

Замок – символ дому, родинного вогнища, сімейних тра�
дицій.

Лис – уособлення філософської мудрості: людина і приро�
да одне нероздільне ціле, треба вчитися мудрості у природи.

Телефон і велосипед із крилами – символи постійного по�
шуку, прагнення зробити щось нове і піднятися вгору на кри�
лах своєї думки і фантазії.

Троянда – емблема творчості Сент�Екзюпері, який праг�
нув пробуджувати прекрасне в людських серцях.

Літак – символ професії та романтичного потягу до не�
знаного, невідомого, а також символ волелюбного характеру.

Усмішка – символ людської прихильності. Письменник при�
ваблював людей посмішкою, щирістю мужнього і ніжного серця.

Зірка – символ Божого і людського призначення, на дум�
ку Сент�Екзюпері.

Отже, провести учня всіма стежками асоці�
ативних зв'язків, розглядаючи тропи і зіставля�
ючи різні частини твору, – актуальне завдання
вчителя. Досліджуючи механізм взаємодії різ�
них асоціативних полів у тропі і між окремими
частинами твору, учні під керівництвом учите�
ля з'ясовують його художню своєрідність, ос�
мислюють особливості творчої манери митця.

Асоціативний аналіз у старших класах
ускладнюється, включає в себе вже не тільки
розкодування авторських асоціативних лан�
цюжків, а й збагачення учнівської культури
асоціативного мислення.

О.В.Орлова пропонує прекрасний зразок та�
кого розбору в статті "З трояндою в руці", прис�
вяченій ліриці Г.Гейне. Дослідниця виділяє 4 ос�
новних етапи  формування вміння аналізувати
асоціативну тканину поетичного твору:

1. Підготовка до сприйняття – збудження
учнівських асоціацій, які викликає зображене
у творі.

2. Аналіз асоціативних образів, картин,
створених автором.

3. Знаходження зв'язків між твором, який
вивчається, та іншими творами мистецтва.

4. Творча робота, що сприяє перетворенню
поетичних асоціативних образів на власні.

Щоб підготувати учнів до сприйняття твору
"Чому троянди немов неживі", учитель у вступ�
ному слові вдається до виразного читання вір�
ша М.Рильського "Арлекін з трояндою в руці",
присвяченого Г.Гейне, який дає можливість від�
чути подвійну природу поетичного таланту
Г.Гейне: зображувати ліризм крізь іронію.

Учителька пропонує учням подумати над
такими питаннями:

1. Чому головний образ вірша�посвячення –
блазень Арлекін?

2. Якої, на вашу думку, відповіді очікує ав�
тор на запитання:

Правда, смішно вірити й любити,  
Правда, смішно з квітів  милуватись?
3. У якому рядку дається пояснення, чому

Арлекін сміється?
4. Чому автор змальовує Арлекіна з троян�

дою в руці?
Проаналізувавши вірш, учні з'ясовують,

що у поезії постає образ поета�романтика,
який навмисно ховає свої почуття за маскою
блазня. Та попри карнавальну зовнішність, у
серці його живе нездоланна віра в силу мис�
тецтва, краси і любові, які символізує троянда.

Далі учні розмірковують над тим, які асоці�
ації викликає у їхній уяві троянда, і тільки піс�
ля такої підготовчої роботи у класі звучить
вірш Г.Гейне "Чому троянди немов неживі..."
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Чому троянди, немов неживі, 
Кохана, скажи мені?
Чому, скажи, у зеленій траві 
Фіалки такі мовчазні?
Чому так гірко дзвенить і співа
Жайворонком блакить? 
Чому в своєму диханні трава 
Тління і смерть таїть?

Чому холодне сонце поля
В задумі похмурій мина? 
Чому така пустельна земля 
І сіра, мов труна?
Чому мене, мов безумця, в пітьму
Моя печаль жене? 
Скажи, кохана моя, чому
Покинула ти мене?

(переклад Л.Первомайського)



жню оригінальність. Ось як незвичайно пише
вона про прихід осені, коли природа уподібню�
ється до циганки: Строката хустка – жовте і
багряне "/ з плечей лісів упала їм під ноги. / І вся
природа схожа на циганку "/ вродливу, темнооку,
напівголу, / в червоному намисті з горобини,/ з
горіховими бубнами в руках... [7, с. 11].

Опоетизована зміна пір року висловлена
тут своєрідною комбінацією композиційних
елементів: кольорів, ритму, засобів уявного
уособлення явищ природи. Так в образній ком�
бінації перед нами постає цікавий, свіжий ва�
ріант уособленої осені.

Переважно поети й прозаїки обарвлюють
картини осені сумовитими відтінками, асоціюю�
чи цю пору зі схилом людського віку. Але тут по�
етеса відходить від такої традиційної манери й
натомість малює осінь по�іншому. Її творча уява
в цьому випадку повертається до народних тра�
дицій сільськогосподарського календаря, і вона
представляє нам осінь у привабливому жіночо�
му образі: бадьорою, граційно�спокусливою –
власне, такою, якою вона найкраще асоціюється
з порою гучних гулянь, заручень і весіль.

Ось ще один приклад  творчої уяви поетеси
(вірш "Ніч"), у якому вона показує землю й мі�
сяць у дивних, незвичних для логічного сприй�
мання взаємовідносинах: Розметавши ріки, як ру"
ки,/ спить земля у м'якому просторі, / їй за коси
випали роси, /трави"ковдри сповзли з постелі,/ та й
відкрилися ніженьки босі / і гаряче плече пустелі./
Місяць вирізав шпару в небі / ледь помітним серпом
з латуні, / мов ховаючись сам від себе, / задивився на
сплячу красуню [7, с. 11].

Стара тема незгоди серця з розумом, якій
склали  щедру данину поети всіх часів і наро�
дів, теж знаходить  місце у вірші нашої поете�
си: Суворий вчитель,/ розум невблаганний,/ не"
мов дитину, серце научає,/ Оцінки ставить./
Вписує догани./ Найменших помилок не вибачає./
А серце робить вигляд, ніби слуха,  І, як школяр, на
вікна поглядає [7, с. 12].

Вживаючи відповідні порівняння: розум –
учитель, серце – дитина�школяр, поетеса до�
сягає естетичного ефекту. Читач з усмішкою
сприймає цю уявну образну ситуацію, що вик�
ликає з його пам'яті подібні моменти з особис�
тих переживань.

Отже, асоціативний аналіз, стимулюючи
увагу до слова, формуючи уміння розкодову�
вати художній текст, підводить читачів до ос�
мислення глибинних механізмів творення ху�
дожньо�образної картини світу.
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Аналіз асоціативних образів твору здій�
снюється у процесі співбесіди з учнями за та�
кими питаннями: 

1. Які образи малюють вмирання живої
природи?

2. Чому зникнення кольорів і звуків почи�
нається з квітів? Які ще рослини згадуються?

3. Які саме кольори і звуки зникли? Добе�
ріть до образів вірша епітети, які вживає ав�
тор. (Троянди неживі; сонце холодне; фіалки
мовчазні; земля пустельна, сіра).

4. Доведіть, що погляд поета простежує
спочатку зміни у живій природі, потім – у
всесвіті, востаннє – у власній душі. 

5. У яких рядках вірша пояснюється, чому
природа, всесвіт і душа ліричного героя втра�
тили радість буття?

6. Якого героя ви розумієте краще – П'єро, для
якого весь світ закривають його власні почуття,
чи блазня Арлекіна, який ховає свої емоції?

7. Чи легко жити на світі людям, які щирі у
своїх захопленнях? Доведіть свою думку. 

За допомогою вчителя учні  доходять вис�
новку, що ліричний герой вірша Гейне відвер�
тий і щирий у своїх почуттях, а тому й душа йо�
го вразлива та ніжна. Трагедію кохання він
сприймає як світову катастрофу. Всі образи, що
пов'язані з коханою, асоціюються в уявленні по�
ета зі смертю. Автор поступово зображує зміни,
які відбулися у природі, всесвіті, душі ліричного
героя. Троянда символізує у вірші кохання, то�
му вона і нежива, що поруч немає коханої.

Третій етап уроку, присвячений знаходжен�
ню нових поетичних асоціацій, реалізується за
допомогою учнів, що в процесі підготовки до за�
няття отримали індивідуальні завдання – про�
стежити на матеріалі світової поезії, які асоціа�
ції викликає образ троянди. Старшокласники
відзначають, що у Хафіза образ троянди
пов'язується з відчуттям небезпечного щастя,
якого важко досягти і тим більше зберегти. Для
Екзюпері троянда є символом жіночності, Єсе�
нін пов'язував білу троянду з втіленням світлих
і високих мрій і прагнень людини, яким не зав�
жди вдається здійснитися, а Рільке в образі
троянди зобразив живу силу творчості.

Підбиваючи підсумок цього етапу уроку,
учні зазначають, що у кожного з поетів було
своє наповнення образу троянди. 

Підсумок уроку за допомогою особисто зо�
рієнтованих запитань сприяв перетворенню
поетичних асоціативних образів на власні:

1. Що ж символізує троянда в руці Арлекі�
на з вірша Рильського?

2. Троянда справді має багато поетичних
значень... Людина, котра бачить у квітці не ли�
ше вишуканий подарунок і не вважає за сміш�
не "вірити й любити, з квітки милуватися", ма�
буть, відчує в ній поряд із природною красою
безліч поетичних значень. Які ж поетичні зна�
чення запам'яталися вам?

3. Які асоціації викликає у вас ця квітка за�
раз? Чи змінилося ваше уявлення про неї?

Домашнє завдання: намалювати троянду і
на кожній пелюстці написати поняття, яке мо�
же символізувати ця квітка.

Дослідник із Канади Володимир Шелест у
статті "Образні асоціації в поезії Ліни Костен�
ко" зазначає, що "...поезія показує нам складну
багатогранність світу в різноманітних образ�
них асоціаціях. І що сильніший творчий інте�
лект поета, то складніша й цікавіша асоціатив�
ність образного мислення" [7, с. 11]. Поетична
образність Ліни Костенко свіжа, приваблива,
умотивована глибоким відчуттям естетичної
міри. Як у зображеннях реального світу, так і в
уявних образах явищ поетеса виявляє справ�
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У Державному стандарті базової і повної
середньої освіти (освітня галузь "Мови і літе�
ратури") представлено три освітні лінії підго�
товки учнів в умовах 12�річної школи – аксіо�
логічна, літературознавча і культурологічна,
або соціокультурна. Остання є найбільш важ�
кою для визначення і розуміння, але водночас
найперспективнішою з точки зору розроб�
лення і застосування форм і методів розши�
рення культурно�пізнавальних інтересів, ви�
ховання естетичних смаків і потреб учнів. За�
безпечення цієї лінії неможливе без залучен�
ня історико�культурних відомостей, без виз�
нання літературного твору невід'ємною час�
тиною культури. Реалізація соціокультурної
лінії передбачає також спадкоємність між
курсами літератури початкової і старшої
школи. Проілюструємо сказане за допомогою
прикладів.

Наскрізними, такими, що проходять через
курси практично всіх класів старшої школи, є
теми: "Творчість О.С.Пушкіна", "Творчість
М.Ю.Лермонтова", " Творчість  М.В.Гоголя",
"Творчість А.П.Чехова". Доцільно спинитися
на вивченні творів М.В.Гоголя, оскільки при
цьому можна найширше висвітлити такий ас�
пект соціокультурної лінії, як "російський
письменник і Україна". Аналіз творів Гоголя –
письменника й історика�медієвіста за освітою
– потребує активізації фонових знань учнів з
етнографії, історії, геральдики, мистецтвоз�
навства.

У  6 класі діти вивчають повість М.В.Гого�
ля "Ніч перед Різдвом" із збірки "Вечори на
хуторі поблизу Диканьки". Найперше, до чого
доречно привернути увагу учнів, це відомос�
ті з краєзнавства. Диканька – містечко на
Полтавщині, історія якого пронизана пам'ят�
тю про Гоголя. Особливий інтерес до матеріа�
лу, що вивчається, з'являється у дітей після
екскурсії в Диканьку. 

У повісті "Ніч перед Різдвом" автор описав
народні звичаї, що супроводжують це свято.
Сприйняття їх сучасними дітьми полегшує
те, що у початковій школі (4 клас) вони чита�
ли, переказували невеликий твір В.І. Даля

"Святки", де подано опис народних традицій
святкування Різдва.

Повість "Ніч перед Різдвом" вдало ілюс�
трує тезу про взаємозв'язок різних видів
мистецтва. Пейзажні замальовки в "Ночі пе�
ред Різдвом" є шедеврами словесного опису
природи. Доречно звернутися до картин відо�
мих росіян�живописців: Левітана, Перова,
Грабаря, – тим паче, що в початковій школі
діти познайомилися з багатьма роботами пей�
зажистів: Левітан, "Березень"; Шишкін, "Лі�
сові далі", Шишко, "Листопад". Учні також
мають уявлення про вплив пейзажу на сю�
жет твору, на розкриття характерів персона�
жів.

На уроках можна прослухати уривки з
опери П.І.Чайковського "Черевички" і зверну�
тися до такого виду роботи, як порівняльний
аналіз. Доцільним є питання про заголовок
повісті і назву опери: яких тем торкнувся
письменник і відобразив це в заголовку, а на
чому більше зосередився лібреттист? При
цьому відбувається поповнення загальних
знань учнів (лібрето, опера, композитор, те�
атр, арія, дует); деякі із цих понять подано в
статті підручника для 4 класу "Загадки Терп�
сихори".

У 7 класі продовжується вивчення творів
Гоголя, пов'язаних з Україною –  повістей
"Тарас Бульба" і "Старосвітські поміщики"
(збірка "Миргород"). Повість "Тарас Бульба"
присвячено славетній історії Запорізького ко�
зацтва. При вивченні повісті простежуємо
міжпредметні зв'язки – історія України (5
клас); звертаємося до досвіду початкової
школи: вперше діти знайомляться з історією
Січі, її звичаями, коли читають про це в 3
класі; у 4 – працюють за картиною Фотія
Красицького "Гість із Запоріжжя". Для акти�
візації фонових знань семикласників та поси�
лення їх інтересу можна запропонувати такі
види роботи:

Дослідження з ономастики. Багато на�
ших співвітчизників гордо носять козачі пріз�
вища: Москаль, Москаленко, Горжій, Литвин,
Литвиненко, Захаренко, Сікач тощо.  Спро�
буйте розкрити сенс тих козачих прізвиськ,
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На прикладі вивчення творчості М.В.Гоголя представлено методи і форми впровадження
соціокультурної лінії в шкільному курсі зарубіжної літератури. 

На примере изучения творчества Н.В.Гоголя представлены методы и формы реализации
социокультурной линии в школьном курсе зарубежной литературы. 

Methodologies and forms of social & cultural aspects introducing in school course of foreign literature are
given on the examples of Hohol's works. 

РЕАЛІЗАЦІЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ЛІНІЇ 
В КУРСІ "ЛІТЕРАТУРА"

Л.І.Самусь 
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Повість "Портрет" – благодатний матеріал
для дослідження зв'язків літератури і живо�
пису. I частина "Портрета" була написана під
враженням від картини К. Брюллова "Остан�
ній день Помпеї" і містить опис цього полотна.
Доцільно провести усне творче зіставлення
власних вражень учнів від шедевра Брюлло�
ва із гоголівською оцінкою картини. При цьо�
му вчитель залучає знання учнів з античної
історії. II частина повісті – данина захоплен�
ня Гоголя роботою А. Іванова "З'ява Христа
народу". Цікавий факт, що на цій картині є
обличчя самого Гоголя. Це обличчя одного з
тих, хто чекає на Спасителя. 

Рекомендуємо провести з учнями пошуко�
ву мистецтвознавчу роботу з питання: "Хто
з художників зобразив на своїх історичних,
жанрових полотнах відомих сучасників або
самих себе?". 

Наприклад, Рєпін на картині "Запорожці
пишуть лист турецькому султану" зобразив
історика козацтва Дмитра Яворницького, Пу�
кірьов – самого себе на картині "Нерівний
шлюб", Дієго Веласкас – самого себе на зна�
менитому полотні "Фрейліни", Рафаель – па�
пу Сікста VI на полотні "Сикстинська мадон�
на" тощо. 

Доречно влаштувати в класі виставку пор�
третного живопису різних епох і напрямів:
від Ренесансу до авангарду.

Для формування економічних понять у ді�
тей можна порівняти два образи з різних тво�
рів: лихваря з повісті "Портрет" і барона Фи�
липа зі "Скупого лицаря" Пушкіна. Тема
"Гроші в житті людини і суспільства" є акту�
альною і цікавою.

Таким чином, за допомогою компаратив�
ного аналізу творів, дослідницьких форм ро�
боти, звернення до різних видів мистецтва і
фонових знань учнів можна ефективно реалі�
зувати соціокультурну лінію у вивченні кур�
су "Література".
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на основі яких потім з'явилися ці поширені
українські прізвища. 

Пошукова словниково�етимологічна
робота із лексикою повісті "Миргород" (ви�
користовуються тлумачні, етимологічні та
словники іноземних слів). 

"Козак" (тюркське "кай�сак" – той, у кого
легка поклажа, а потім – просто "вільна люди�
на"), "осавул" (тюркське "ясаул" – начальник),
"хорунжий" (від польського "корогва"; від мон�
гольського "оронго" – прапор, прапороносець)
тощо. 

Можна спиратися на пізнання дітей у
галузі геральдики, зокрема їх знання про ко�
зачі корогви, герби Хмельницьких, Вишне�
вецьких, Острозьких тощо. Щоб зацікавити
учнів козачою символікою, можна організу�
вати і провести конкурси малюнків: "Яким я
уявляю герб Тараса Бульби", "Герб моєї
сім'ї", "Герб нашого класу".

Цікавими можуть бути етнографічні
завдання за повістю Гоголя. Хрестоматійно
відомий уривок "Світлиця Тараса Бульби".
Можна запропонувати дітям визначити, у
яких країнах побував Тарас Бульба, судячи з
тих предметів, які знаходяться у його будин�
ку.

Завдання з компаративістики. Важли�
вий взаємозв'язок деяких епізодів  "Тараса
Бульби" і українських народних дум. На�
приклад, знамениту промову Тараса про
братство можна зіставити за емоційною си�
лою із деякими ліричними відступами "Думи
про козака Голоту", з "Думою про втечу трьох
братів з Азова".

Корисна дослідницько�аналітична ро�
бота за твором. Цікавим є питання, пов'язане
з історією козацтва й етнографією: "У якому
столітті відбувається дія твору? Адже у по�
вісті є натяки і на XV, і на XVI, і на XVII сто�
ліття? Чому Гоголь, історик�медієвіст, при�
пустився подібної плутанини?" Відповіді
школярів різні. Але звучить як лейтмотив од�
не твердження: "Гоголя більше цікавлять ха�
рактери, а не історичні подробиці, які, зви�
чайно, теж важливі, але все�таки залиша�
ються тлом". Актуальним стає поняття "пси�
хологізм" як глибоке проникнення у внутріш�
ній світ людини.

Добре сприймаються учнями повісті
"Вій" (сприяють поповненню знань учнів про
побут старовинного Києва, життя бурси,
слов'янську міфологію: Вій – святий Касян),
"Старосвітські поміщики" (подробиці старо�
світського поміщицького побуту, опис тради�
ційних українських страв).  Абсолютно в іншо�
му ракурсі цікава повість "Портрет" (8 клас).
Соціокультурна лінія в ній може бути реалі�
зована повною мірою, виходячи з поставле�
них автором проблем: творець і ремісник у
мистецтві і житті, гроші й достаток у житті
справжнього художника, елітарне і масове
мистецтво, художник і смаки народних мас
тощо. Аналізуючи особливості живопису, уч�
ні повинні прийти через розуміння деяких
тенденцій мистецтва до загальнолюдського
висновку: творці і ремісники є у будь�якій
справі. Проблеми, порушені Гоголем, можуть
стати темами для творів�мініатюр.
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МЕТА СИСТЕМИ УРОКІВ: здійснити  поетичну
подорож Західною Європою; наблизитись до "су'
зір'їв" середньовічної лірики; відкрити нові поетичні
зірки. Розвивати навички дослідження, перекладу,
аналізу поезій та їх  виразного читання. Сприяти про'
будженню в учнів "шостого почуття" (М.Гумільов) –
почуття прекрасного.

УРОК 1. "Подих північного вітру, смарагд ірланд'
ських рівнин..." (лірика скальдів і бардів).

УРОК 2. "Усі ми належимо до одного стану..."
(лицарська поезія).

УРОК 3. Таїна поетичного слова  (жанрове, тема'
тичне та стилістичне розмаїття середньовічної  лірики. 

УРОК 4. "Згадуйте хоч іноді вашого студента!"
(лірика вагантів).     

УРОК 1

Тема. "Подих північного вітру, смарагд
ірландських рівнин..." (лірика скальдів і бардів).

Мета. Поглибити знання учнів про особли�
вості розвитку лірики; показати відображен�
ня  історії окремих країн у поетичній твор�
чості їх народів; привернути увагу учнів до
характерних рис лірики скальдів і бардів.
Розвивати навики і вміння аналізувати твори
малої форми, навики виразного читання ук�
раїнською та російською мовами. Прилучати
учнів до скарбниці світової поезії.  

Тип уроку. Урок�експозиція.
Обладнання. Карта Західної Європи з на�

несеними "сузір'ями середньовічної поезії";
репродукції із зображенням пейзажів Норве�
гії та Ірландії; репродукція мініатюри "Поет�
музика ХІІ ст."; фонозапис "Пісня Сольвейг"
Е.Грига; портрет Б.Окуджави; тексти поезій
(ксерокопії).

Структура уроку 

1. Підготовка до сприйняття навчального
матеріалу. Слово вчителя. Оголошення теми,
епіграфа та завдань уроку. 2. Актуалізація
опорних знань учнів. 3. Навчальні ситуації:
доповіді учнів; демонстрація репродукцій; ро�

бота з картою;  виразне читання; емоційні
хвилинки; евристична бесіда; групова робота;
оформлення інформаційної картки. 4. Виснов�
ки. Підсумки уроку. 5. Домашнє завдання.

Підготовка до сприйняття навчального
матеріалу

Учитель. До якого з літературних родів
належать вірші? Що у перекладі із старог�
рецької означає слово "лірика"? (демонстру�
ється репродукція мініатюри "Поет�музика
ХІІ ст.)

Середньовічна європейська поезія тісно
пов'язана з піснею: свої латиномовні твори
співали на дорогах Європи  студенти�ваганти,
провансальською мовою звучали пісні лица�
рів�трубадурів, французькою – труверів, ні�
мецькою – мінезингерів. Авторська, особис�
тісна лірика пов'язувала  фольклорну та пи�
семну лірику. Поєднання мелодії зі словами
увиразнювало поетичний  зміст, давало змогу
глибше і легше сприймати його сутність. Ли�
ше згодом пісня втратила мелодію  і почала
декламуватись.     

Поезія – історія світу, відображена в люд�
ській душі...

Поезія – планета з країнами і континента�
ми, якою можна подорожувати і відчувати се�
бе першовідкривачем...

Поезія – безмежне зоряне небо, яким
можна милуватися, а можна й спробувати до
нього наблизитися...

Карта нашої майбутньої подорожі нагадує
мені саме карту зоряного неба. Ось на півночі –
сузір'я скальдів – скандинавських співців,
ось – ірландських бардів, а це – сяюче бага�
тозіркове сузір'я провансальських трубаду�
рів, це – вагантів, а ось – найяскравіша зірка

28

Цикл уроків, присвячений середньовічній європейській ліриці, розроблено  з використанням  ОСК
(опорних схем�конспектів) та  культурологічного підходу до аналізу літературних явищ.

Цикл уроков, посвященный средневековой лирической поэзии, разработан с использованием ОСК
(опорных схем�конспектов) и культурологического подхода к анализу литературных явлений.

Series of lessons devoted to the Middle Ages Lyrics is developed with support schemes and culture studying
approaches to literature phenomena analysis using.

ГАЛАКТИКА  СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ПОЕЗІЇ
(система уроків із теми " Середньовічна європейська лірика", 8 клас)

Н.Ю. Сидоренко

А якщо співи безупинні
На повні груди, на віки,

Зникає все – лише нетлінні
Поети, простір і зірки.

О.Мандельштам

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ

Є вірші – квіти.
Вірші – дуби.
Є іграшки вірші.
Є рани.
Є повелителі і раби.

І вірші є – каторжани.
Крізь мури в'язниць,
на тернах лихоліть –
ідуть, ідуть 
по етапу століть.

Л. Костенко



ще у VII'IХ ст. на своїх дракарах перетинали океан,
відкривали нові землі (Гренландію, Північну Америку);

колонізували Ісландію;
найвідоміший вікінг – Ерік Рудий;
ярл – родова знать, конунг – спочатку військовий

вождь, пізніше – король;
до дочки Ярослава Мудрого сватався норвезький

скальд.  

Учитель. Ці факти свідчать про мужність,
сміливість,  наполегливість, неабияку войо�
ничість вікінгів, спричинені суворими при�
родними умовами і постійною боротьбою за
виживання. І якщо лірика – це зображення
внутрішнього світу людини, її почуттів, наст�
рою, переживань і думок, то хоробра, войов�
нича вдача вікінгів не могла не відобразитися
у їх поетичній творчості.

Що ви знаєте про виконавців епічних пісень?

Учень!літературознавець
Понад чотири століття (ІХ – ХІІ ст.) у

скандинавських народів творцями й виконав�
цями і епосу, і лірики були скальди. Спочатку
вони були дружинними співцями, пізніше
стали професійними. Вони були у суспільстві
наближеними до володарів – ярлів та конун�
гів. Цих співців вважали чаклунами. Їхніх
"поганих" пісень про ворогів боялися, бо свято
вірили, що погане слово може накликати біду.
Ці лайливі пісні мали спеціальну назву – нід.
Співали скальди і героїчні пісні про подвиги
своїх володарів, похвальні пісні на їхню честь –
драпи. Вони були присутні на усіх урочистос�
тях, під час яких для  них окремо ставилися
найкращі лави. Обов'язком скальдів було та�
кож складання похоронних пісень на смерть
володаря. Але перш за все поезія скальдів ці�
кава тим, що це один із перших у Середньо�
віччі взірців авторської творчості: їхні імена
висікалися на камені, увічнювалися. Відомо
близько 250 імен скальдів.         

Учень!біограф
Скальди володіли мечем не гірш ніж сло�

вом. Показовою є біографія знаменитого іс�
ландця Егіля Скаллагримсона (бл. 910 – 990 рр.),
найвідомішого скальда. Він був воїном�най�
манцем у багатьох володарів. Якось, посва�
рившись із норвезьким конунгом на ім'я Ерік
Кривава Сокира, убив його сина. Коли Егіля
впіймали й привели до грізного конунга, доля
скальда була вирішена. І ось у ніч перед стра�
тою він написав для Еріка таку гарну пох�
вальну пісню, що той подарував Скаллагрим�
сонові життя й свободу. Пісня так і була наз�
вана – "Викуп за голову".

Виразне читання вчителем уривка (перед
читанням учитель привертає увагу дітей до
другої особливості поезії скальдів – спокій�
ний, незворушний тон, який не змінюється
навіть у найдраматичніші моменти).

Евристична бесіда з метою з'ясування
формальних особливостей поезії скальдів.

поетичного Середньовіччя  Франсуа Війон.
Нас чекає "Галактика середньовічної поезії".

Оголошення теми, епіграфа, плану, зав!
дань системи уроків; теми, завдань першого
уроку

Уявіть, що у нас є чарівний пристрій, який
дає змогу сприймати не лише світло, а й му�
зику поетичного космосу. Що б ми почули,
наприклад, із цього  сузір'я? (фонозапис –
шум моря, "Пісня Сольвейг" Е.Грига).   Небес�
ный свод, горящий славой звездной,/   Таинствен�
но глядит из глубины, �/ И мы плывем, пылаю�
щею бездной/  Со всех сторон окружены.
(О.Мандельштам).

Учень!географ
Ми вирушаемо у подорож майже під По�

лярною зіркою. Північ  Європи. Скандинавія
(сучасні Норвегія, Швеція, Данія). Якщо
пливти на південь – ліворуч бачитимемо гріз�
ні скелі, а за ними постають суворі гірські
верховини. Кам'яні брили здаються темними
взимку, сірими – весною і  восени, а влітку
вони вкриваються зеленню.

По праву руку – суцільна вода. Де її кі�
нець? І чи є за цією то мовчазною, то бурхли�
вою грізною стихією яка�небудь земля? Чи
живе там хто�небудь?

Учень!історик
Хто із жителів цих скель і прихованих від

очей глибоких фіордів міг відповісти на ці пи�
тання майже тисячу років тому? Що знали
про це перші вікінги? Ті самі, які, нехтуючи
небезпекою, виходили у далеке море і пливли
на захід сонця? Весною залишали вони тихі,
казково прекрасні у своїй суворій величі фі�
орди, прощаючись із близькими  та небага�
тою, скупою на врожай, але рідною землею.
Що вело їх уперед? Допитливість? Жага зба�
гачення? Пошуки пригод? Чи просто любов до
моря?

1. Я сяду на лихого скакуна.
Меня помчит он в голубые дали.
Холмы, леса – они не для меня,
Я полюбил изменчивое море.        

Пер. Д.М.Горфінкеля

Відомий дослідник перших поселень вікін�
гів Хельге Інгстад писав: "Їх вело вперед не
лише бажання відкриттів, їх вабили не лише
пригоди: у них було чітко усвідомлюване
прагнення знайти багату землю...".

Актуалізація опорних знань
1. "Історичний ланцюжок" (учні по черзі

одним реченням повідомляють факти з історії
вікінгів):

скандинавів раніш називали норманнами (від nord –
північ, man – людина, чоловік), вони ж вікінги, варяги;

скандинави ніколи не були під владою Риму;
скандинавські племена не брали участі у великому

переселенні народів;
займалися переважно рибальством, мисливством;
вони були неперевершеними мореплавцями;
дракар – корабель вікінгів (учень демонструє влас'

ний малюнок);
існував шлях "із варягів у греки" (учень показує на

карті цей шлях);
вікінги були пострахом  пів'Європи, споряджаючи

численні грабіжницькі морські експедиції;
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2. Серп в жатве сеч '
Сек жадно меч,
Был ран резец
Клинка конец.

И стали рдяны
От стали льдяной
Доспехи в рьяной
Потехе бранной.

Пер. С.Петрова



Запитання:
Чи ви зрозуміли, про що йде мова в уривку 2? (зро'

зумілість лише для обраних, посвячених).
Як ви вважаєте, що таке "серп в жатве сеч", "ран ре'

зец"? (пояснення терміна "перифраза"). У творчості скаль'
дів перифраза має назву "кеннінг".

Наведіть приклади використання кеннінгів у прочита'
ному уривку ("жатва сеч" – битва, "серп в жатве сеч" –
меч, "ран резец" – лезо).

Чому саме ці іменники використані для характерис'
тики меча, битви, леза клинка?

Пригадайте, що таке синонім.

Поетичні синоніми у віршах  скальдів –
хейти (наприклад, сонце – "світле коло", "ці�
люще Коло").

Виразне читання уривка (зауважити, що
вірші були вставками у прозовому тексті саг)

Вони піднесли вітрила і вийшли в море...
Тоді Егіль сказав:

Групова  робота     
Група 1. Знайти хейти у першому уривку, пояснити їх

("на лихого скакуна", "голубые дали").
Група 2. Знайти хейти в другому уривку, пояснити їх

("от стали льдяной", "в потехе бранной").
Група 3. Знайти кеннінги у останньому уривку ("леза

бурі", "лебідь моря", "крила лебедя моря", "груди лебедя
моря"), пояснити їх.

Завдання:
Пригадайте, що таке рай у розумінні християнина, му'

сульманина.

Учитель. Для вікінгів�норманнів рай –
Валгалла (палац бога Одина) – рай для воїнів,
де вони їдять, п'ють досхочу, б'ються один з
одним, але рани швидко загоюються й зовсім
не болять.Тому чи варто боятися смерті?

Виділяємо ще одну особливість поезії
скальдів – своєрідне ставлення до смерті. І
останнє: темі кохання скальди майже не при�
діляли уваги, жінка для норманнів – перш за
все  охоронниця домашнього вогнища, опікун�
ка родових традицій.

Під час розповіді літературознавця і бесі�
ди учителя з класом оформлюється інформа�
ційна картка (одночасно ведеться запис на
дошці і в учнівських зошитах):

авторська творчість;
нід – "погана" пісня; 
драп – похвальна;
спокійний тон;
зрозумілість для обраних;
пишність мови: кеннінг – перифраза,

хейт – поетичний синонім;
особливе ставлення до смерті.

Слово вчителя
За кормою нашого зоряного парусника за�

лишилася сувора земля скальдів, а прямо по

курсу із туману постає острів, увесь покри�
тий смарагдовою травою та озерами і болота�
ми. Невисокі гори з лугами та перелісками;
долини з річками, вода у яких прозора, наче
кришталь; чудові тихі озера, що ховаються у
лісах між рівнин, пагорбків та боліт...

Населяють цей острів умілі ремісники, со�
лодкоголосі співці. Але найцікавіше те, що в
них багато шкіл, які зберігають і передають
знання. Вони не приховують своїх знань, нав�
чають кожного, хто приходить до них. Вони
вирушаютьідправляються по зруйнованій ве�
ликим переселенням народів Європі і навча�
ють, проповідують, засновують монастирі,
школи, майстерні, де переписують книги. Во�
ни зберегли багато давніх книг, а їх сказання
й пісні всім до душі. Співають ці пісні при дво�
рах різних королів. Сказання про короля Ар�
тура і його воїнів – це їх повість. І легенда про
Тристана й Ізольду народилася на їх землі.
Цей народ – кельти.          

Учень!літературознавець
У період з V по ХII ст. саме ірландська по�

езія досягла найвищого у Західній Європі
розвитку. Захоплення нею настільки поши�
рилось, що уміння віршувати вважалось мало
не обов'язковим, нарівні з володінням зброєю.

Пригадайте, чому навчали Тристана.

При дворах феодалів жили професійні ір�
ландські поети – барди (раніш так називали
народних поетів�співців). Були й мандрівні
барди, які подорожували кам'яними гірськими
дорогами  Шотландії, Уельсу та інших частин
Британських островів. Це були високоосвічені
люди. Так, в Ірландії спеціальні школи для
бардів існували аж до ХVIII ст. Причому на
громадський кошт. Навчання тривало 12 років.
Найвідомішим був легендарний бард Оссіан
(III ст.). Останнім бардом вважають Турлоу
О'Каролана (1670�1738 рр.). У своїх творах
барди оспівували чесноти королів, доблесті ге�
роїв та їх палке кохання до панни серця.

Актуалізація опорних знань
Яким зображувалось кохання в лицарських

романах про короля Артура і про Тристана та
Ізольду? (кохання – фатальна пристрасть, ко�
хання – стихія, кохання сильніше за смерть).

Мотив палкого непереборного кохання лу�
нає і в піснях бардів.

Виразне читання
1. З відчаю смерті щодня благаю,
Коли від мене ти так далеко.
Віддам усі я приваби раю, 
Аби з тобою ділити пекло.

Пер. Ю.Винничука
Запитання:  Які слова свідчать про силу кохання лірич'

ного героя?

Виразне читання
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3.  Вітер рубає захриплий 
Лезами бурі – море.
Хвилі круті розпинає – 
Шлях румака морського.

Вітер в одежі сніжній
Рве, наче пилка зубцями,
Лебедю моря крила
І роздирає груди.

Пер. І.Качуровського

Лезь на киль без страха!
Холодна ты, плаха!
Пусть метель морская
Мчит, с тобой кончая!

Не тужи от стужи,
Духом будь потуже!
Дев любил ты вволю – 
Смерть лишь раз на долю.  

(скальд Торир  Йокуль, 
пер. С.Петрова)

2. В гаю забутім вітру свист
І більш нічого.
Ось падає осінній лист
Мені під ноги.
Останній дрізд в гаю співа
Про пізню осінь.
І так розпачливо трава 
Голосить...

А я бреду, бреду кудись...
Куди – не бачу.
О панно мила, подивись,
Хіба я плачу?
Біля дороги два хрести,
Людей немає.
Останній лист без нас летить,
І дрізд зітхає.

Пер. Ю.Винничука



УРОК 2

Любов і війни, лицарів і дам,
І подвиги, й зальоти оспіваю.

Лодовико Аріосто

Тема. "Усі ми належимо до одного стану..."
(лицарська поезія) 

Мета. Показати місце лицарської поезії в
історико�літературному процесі; дати понят�
тя  про жанри лірики трубадурів та їх по�
дальший розвиток; ознайомити  з життям   і
творчістю найвідоміших провансальських по�
етів. Виявити особливості композиції, образ�
ної системи, поетичної мови творів; розвива�
ти навички аналізу поетичного тексту, вираз�
ного читання, інсценування. Прищеплювати
інтерес та любов до поетичного слова; форму�
вати  етичні  та естетичні погляди учнів.

Тип уроку.  Урок�знайомство.
Обладнання. Тексти творів Б.Вентадорна,

Дж.Рюделя, Б. де Борна; зображення
пам'яток архітектури (замок графів Фланд�
рських  у Генті, ХII�ХIII ст.; замок у Каркасо�
ні, Франція, ХIII�ХIV ст.); репродукції мініа�
тюр із Гейдельберзького рукопису, ХIV ст.;
зображення скульптурної групи собору в На�
умбурзі, "Еккегард і Ута", сер. ХIII ст.; опорна
схема�конспект "Середньовічна європейська
лірика"; фонозапис "Лютнева музика ХVI�
ХVII ст."; карта Західної Європи.

Структура уроку

1. Підготовка до сприйняття навчального
матеріалу. Слово вчителя. 2. Актуалізація
опорних знань. 3. Оголошення теми, епіграфа,
завдань уроку. 4. Навчальні ситуації: пові�
домлення учнів; виразне читання; евристична
бесіда; інсценування; складання ОСК (опор�
ної схеми�конспекту). 5.Закріплення вивчено�
го матеріалу. 6. Підсумки уроку. 7 Домашнє
завдання.

План уроків 2!3
1. "Мелодії Провансу...": а) "Всі помисли

мої лиш про любов говорять..." (Бернарт Вен�
тадорн, Джауфре Рюдель);  б) "Серце миром
не запалає, мечем я право своє здобуваю"
(Бертран де Борн).

2. "Спадкоємці" трубадурів: а) трувери;
б) "король тюрінзьких солов'їв" (мінезингер
Вальтер фон дер Фогельвейде).

Підготовка до сприйняття навчального
матеріалу. Слово вчителя (звучить музика)

Наприкінці ХI ст. на поетичному небосхилі
спалахує нове яскраве сузір'я провансаль�
ських поетів�трубадурів. Це сузір'я випромі�
нювало таке сяйво, що його промені і досі да�
рують натхнення сучасним поетам, надію і ві�
ру людству. (Звучить вірш Л.Костенко "Апо�
логія лицарства").

Лицар, Чарівна Дама, любов, честь, троян�
да... Яке урочисте сполучення слів! І завмирає
дівоче серце від солодкої мрії, і сподівається
на зустріч, і квітне у променях осяйного ко�
хання  або, не дай, Боже, в'яне від суму і мар�
ного чекання...          

Прованс, південна Франція. Треба заува�
жити, що Франція на ту пору ще не була єди�

Запитання для бесіди:
Яким настроєм пройняті рядки цього вірша?
Якими художніми засобами передає автор цей настрій?
Які  два плани можна виділити у цій поезіі?
Як співвідносяться осінь природи і осінь душі людини?
Які слова свідчать про самотність автора?
Як автор використовує звукопис?
Який музичний твір ви б обрали як тло до цього вірша?

Висновок. У поезіях бардів відбиваються най�
тонші душевні порухи людини, і це вперше у но�
вій європейській поезії. Тональність віршів мінор�
на: людина страждає від нещасливого кохання.

Вплив творчості бардів на світовий літе!
ратурний процес

Шотландський поет Джеймс Макферсон
(1736�1796 рр.) написав збірку віршів "Пісні
Оссіана, сина Фінгала" (Фінн – напівлеген�
дарний вождь одного з кельтських племен).
Ця збірка – одна з найбільш відомих літера�
турних містифікацій в історії людства. Річ у
тім, що Макферсон видав її за  за витвір само�
го Оссіана, знайдений начебто ним, Макфер�
соном, випадково. Що зчинилося в літератур�
них колах! Містифікацію було викрито. Однак
Макферсон довів, що він не лише збирач
фольклору, а й талановитий поет, оскільки під�
робку теж потрібно вміти створти. Ця збірка
мала  неабияку роль у розвитку романтизму.

Виразне читання. Оссиан.  Пеcнь Кольмы
Запитання:  Які риси лірики бардів притаманні й поезії

Дж.Макферсона?

Слово "бард" має переносне значення –
поет, співець. У наш час бардом нерідко нази�
вають виконавців авторських пісень. Від ін�
ших пісень (наприклад, естрадних) авторську
відрізняє те, що головне у неї – текст, а не
мелодія, переважно проста і досить камерна,
розрахована на маленьку аудиторію слуха�
чів, які є передусім співучасниками поетич�
ного дійства,  вслухаючись в слова, думки ав�
тора, розгадуючи замасковані поетичними
образами та алегоріями ідеї.

Чи не найталановитішим із усіх сучасних
бардів був Булат Окуджава, ніжний і тонкий
лірик, вдумливий філософ і мрійник, який
умів водночас бачити гірку правду життя і
його романтику, міг у буденному віднайти
прекрасне і високопоетичне, оберігаючи доб�
ро та чуйність людських вистражданих душ...
Пам'ятаєте? (звучить пісня Б.Окуджави "Ва�
ше благородие, госпожа Удача").

Запитання: У якому відомому пригодницькому фільмі
звучала ця пісня?

Тематика пісень Окуджави досить різно�
манітна. Він пише про війну, природу, оспівує
людські почуття, Грузію, студентське життя,
присвячує твори жінкам, коханню. Простими
і зро�зумілими кожному словами поет пояс�
нює людині наш складний і не завжди зрозу�
мілий світ (де�тальніше з творчістю Б.Окуд�
жави учні знайомляться на тематичному ве�
чорі "Слова правди та надії").

Завершується урок виконанням пісні
Б.Окуджави "Пожелание".

Домашнє завдання. Намалювати ілюстра�
ції до прочитаних віршів. Зробити дослівний
переклад поезії Дж.Макферсона "Песня
Кольмы" (з російської на українську мову).   
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ною державою, навіть не мала одної мови.
Французьке королівство включало лише пів�
нічну Францію з містами Парижем, Ремсом
та Орлеаном. Деякі частини сучасної Франції,
головно, Бургундія, належали до німецького
цісарства. У південній Франції велика части�
на краю, Турень, Мень та Пуату, належали
до Англії; решта – Прованс тощо (із столицею
в м. Тулуза) – були незалежними князівства�
ми, графствами, навіть міськими республіка�
ми.

Тут, у Провансі, в найближчім сусідстві із
східною культурою (території сучасних Іспа�
нії та Португалії  понад 7 століть належали
арабам), і з'явилося  нове лицарство, не подіб�
не до первісного середньовічного, поширили�
ся двірські звичаї та тонка чемність, які й досі
називаються словом "куртуазні", тобто "чем�
ні, ввічливі". Тут постало поняття любові та�
кої, якої не знали навіть антична старовина,
ані християнська традиція. У класичній літе�
ратурі любов не мала такого глибинного зна�
чення. Християнство ж взагалі визнало жінку
істотою нечистою, нижчою від мужчини, а
любов до жінки стала гріхом.

Актуалізація опорних знань
Як тема кохання розкривається у творчості скандинав'

ських поетів, бардів, у східній ліриці?

Учитель: У Провансі під впливом східної
культури народжується новий погляд на жін�
ку як Чарівну Даму (Донну, Панну), джерело
найвищої радості. Служба Дамі серця – най�
шляхетніше завдання лицаря; нагорода з її
рук – найвища почесть і найдорожча плата. Її
люблять за красу, її чесноти оспівують у піс�
нях, заступають силою зброї в турнірах. До
правил кодексу честі  лицарства додаються
нові заповіді: бути вишукано ввічливими у
спілкуванні, вміти грати на музичних інстру�
ментах, писати вірші, служити Дамі свого
серця (найчастіше це заміжня жінка, дружи�
на сеньйора). Звичайно, в цьому служінні Ча�
рівній Дамі багато умовного, куртуазність
часто ставала проявом придворного етикету,
однак нерідко за умовними формами лицар�
ського служіння крилися щирі особистістні
почуття, і це найголовніша особливість ли�
царської поезії.

Коль не от сердца песнь идет,
Она не стоит ни гроша,
А сердце песни не споет,
Любви не зная совершенной.
Мои кансоны вдохновенны '
Любовью у меня горят
И сердце, и уста, и взгляд.

Б.Вентадорн, пер. В.Динника

З�поміж трубадурів знаходимо людей різ�
ного стану, починаючи від ремісників, коню�
хів та слуг, кінчаючи лицарями та коронова�
ними особами. Служіння одному ідеалові, си�
ла поетичного слова єднає і рівняє їх усіх.
"Усі ми належимо до одного стану", – співав
один із трубадурів. Цей особливий стан – стан
співців кохання. 

Оголошення теми, епіграфа, плану уроку
(запис у зошитах)

Сучасники бачили в трубадурах не лише
талановитих поетів, а й людей із цікавою ле�

гендарною біографією. Трубадури постійно
змагалися у поетичній майстерності, прагну�
чи бути віртуозами пісенної справи, примно�
жували строфічні форми, велику увагу приді�
ляли мистецтву римування. "Поэзия просну�
лась под небом полуденной Франции – рифма
отозвалась в романском языке: сие новое кра�
шение стиха, с первого взгляда столь мало
значащее, имело важное влияние на словес�
ность новейших народов. Ухо обрадовалось
удвоенным повторениям звуков, побежден�
ная трудность  всегда приносит нам удовольс�
твие – любить размеренность, соответствен�
ноть свойственно уму человеческому"
(О.С.Пушкін).  Водночас із лицарськими турні�
рами в замках багатих і впливових сеньйорів
часто відбувалися поетичні змагання.

Уявіть, що ми з вами потрапили в серед�
ньовічний замок на один із поетичних турні�
рів. Сурмлять сурми. Виходить Герольд, ого�
лошує:

� Бернарт Вентадорн!
Легенди розповідають,  що його батько був

пічником у замку Вентадорн; за іншою версі�
єю, найманим воїном. Але "чиїм би сином він
не був, Господь дарував йому вроду, чесне і
благородне серце – чесноти, які в ті часи да�
вали право на родовитість, а також розум,
знання, куртуазну красномовність. Наділе�
ний вродою, благородним серцем і талантом,
поет палко покохав дружину володаря замку,
був любимий нею і щасливий. Чоловік, діз�
навшись про їхнє кохання, вигнав його із сво�
їх володінь".

Виразне читання
Вже не повернусь я, друзі, в рідний дім,
В наш Вентадорн; вона гордує мною.
Де ждав її дарма в огні палкім,
Для мене більш нема там супокою.
Її люблю – я винен лиш у тім.
І лиш за те я у краю чужім
Вік мушу жить, повинутий журбою.

. . .
Я шлю в Прованс свої новії пісні,
Любові в них і радості чимало.
Вкладаю я в слова свої гучні,
Чого мені в житті не вистачало.

Пер. М.Терещенка

Учитель. Страждання від нерозділеного
кохання – один із мотивів лірики трубадурів.
Але "любов сама по собі є великою винагоро�
дою; страждання, яке вона приносить, солод�
ке; туга, породжена нею, світла й чиста". Це
можливість відкрити в собі невідомі до цього
часу емоції, почуття, зміни настрою, це пош�
товх до творчості.

Герольд:
�  Джауфре Рюдель!
Джауфре Рюдель де Блаї був надзвичайно

шляхетною людиною – князем Блаї. Він по�
кохав графиню Триполітанську, жодного ра�
зу її не бачивши, за її великі чесноти і благо�
родство, про які він чув від паломників, що
приходили із Антіохії, і склав про неї багато
чудових віршів з чарівними мелодіями і прос�
тими словами. Бажаючи побачити графиню,
він вирушив у хрестовий похід на Сирію і
поплив морем. На кораблі його вразила тяжка
хвороба. Люди вважали, що він помер, але йо�
го привезли�таки до Триполі в готель. Про це
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де Борна. Він був відважним лицарем і воїном,
свою прихильність йому дарувала навіть коро�
лева англійська; відзначався гострим розумом,
гарно говорив, складав пісні, причаровував лю�
дей своїм завзяттям, був здатний як на лихе,
так і на добре. Піснями та мечем брав участь у
кожній міжусобиці, навіть не з'ясовуючи, хто
правий, а хто винен. Войовничої вдачі, запаль�
ний, він повставав проти всіх і всі повставали
проти нього. Не поділивши із братом батьків�
ського спадку, він виступив проти нього. Коли
їх сеньйор, король Генріх, заступився за брата,
Бертран своїми віршами втяг молодшого сина
короля у боротьбу із батьком. Молодий король
загинув під стінами Бертранового замку. Але і

тоді цей лицар не заспокоївся, підбу�
рюючи баронів воювати і з королем, і
одного з одним. Старший син короля
Річард I (Левове Серце) спалив усі
замки Бертрана  де Борна, захопив�
ши його у полон. Вони помирилися, і
лицар�поет рушив із Річардом у
хрестовий похід.

На сцену виходить Бертран де
Борн.

� Я кохав багатьох жінок і бага�
тьох втрачав, траплялося мені су�
мувати, втрачаючи когось із них.
Але по�справжньому мене приго�
ломшила лише смерть  молодого
короля. Лише його я любив, як
власного сина, і про нього мій плач!

Наш век исполнен горя и тоски,
Не сосчитать утрат и грозных бед.
Но все они ничтожны и легки
Перед бедой, которой горше нет, '
То гибель Молодого Короля.
Скорбит душа у всех, кто юн и смел,
И ясный день как будто потемнел,
И мрачен мир, исполненный печали.

Герольд: Ти казав, що не кохав по�справ�
жньому жодної жінки?

Бертран де Борн: Я б не став це так рішуче
стверджувати, та якась частка правди в цих
словах є.

Герольд:  Але ж ти оспівував жінок у чу�
дових віршах? 

Бертран де Борн: Не заперечую, лицар по�
винен говорити дамам приємні речі, цього пот�
ребує чемність, а часом і  серце. Я присягався
їм казна�чим, але що жінки! Вони хвилюють
кров, а душу, душу – ні!  Життя лицаря –
стрімкий, бурхливий потік, він несеться, сти�
раючи і перемелюючи усе, що не запало в ду�
шу. І давно вже забуті  жінки, яких я оспіву�
вав, – вони стали пустими спогадами. Інша
справа – чесна бійка. Її сліди зостаються на�
довго, спогади про неї гріють душу і наснажу�
ють. Мій дух залишився молодим, тому що я
багато бився! На жаль, навіть найзапекліші
бої, найзавзятіші сирвенти не захистять тіло
від старості. Це мій останній похід, моя остан�
ня битва: ще рік, два – і дурне старе тіло від�
мовиться мені слугувати, а немічний лицар –
посміховисько для дітей. Якщо не загину – пі�
ду в монастир. І як напуття перед битвою –
моя улюблена сирвента.

Виразне читання сирвенти Б. де Борна
"Люблю травневий світлий час..." (у перекла!
ді М.Терещенка)

повідомили графиню, і вона прийшла до нього
і взяла його у свої обійми. Джауфре прийшов
до тями, восхвалив Бога і подякував йому за
те, що зберіг життя до того часу, поки він не
побачив кохану. На руках графині він і помер.
Вона наказала з почестями поховати його, а
сама у той же день постриглась у черниці від
скорботи і туги за ним.

Виразне читання. Канцона Дж.Рюделя
"Люблю в травневі довгі дні...", переклад
Б.Шавурського.

Запитання для бесіди:
Назвіть головні образи цього вірша.
Чи стає відомо слухачеві ім'я Донни  поетового сер'

ця?
Яку особливість канцони ви помітили, яке словоспо'

лучення постійно повторюється?
З яких рядків починається канцона, яка

пора року і чому згадується у заспіві?
Які два протилежних почуття викликають

у ліричного героя весна і кохання?
Чи можливе здійснення найпотаємніших

сподівань героя?
ППііддссууммккии  ббеессііддии
Особливості любовної лірики трубадурів:

культ Чарівної   Дами;
"любов віддалік";
потаємне кохання ("Я так віддано кохаю

вас, що жодному другові не довірю таємницю
моєї любові до вас" – Пейре Відаль);

здійснення бажань у снах, мріях ("Длись
без конца, мой сон, – исправь неутоленной
страсти явь" – Арнаут де  Марейль);

весняний заспів.

Учитель. Але не тільки уві сні
здійснюються бажання закоханих.

Читання за особами (музичний
фон) або інсценування (Гіраут де
Борнейль,  "Молю тебя, всесиль�
ный, светлый Бог").

Вчитель. Це альба – "ранкова пісня" у
формі діалогу про щасливе кохання і розста�
вання закоханих вранці після таємного поба�
чення. В альбі завжди три діючі особи: лицар,
його дама і друг лицаря на варті. У рефрені
кожної строфи повторюється слово "світанок"
або "зоря". Але ще раз зверніть увагу на епіг�
раф нашого уроку: лицар –  це не лише ко�
хання до Чарівної  Дами, це, перш за все, бит�
ви і подвиги.

Інсценування за мотивами роману Л.Фейх!
твангера "Іспанська балада"

Герольд:
� Бертран де Борн!
Був лицар, володар замку Латуфорт (де�

монструються зображення середньовічних
замків). Монолітність, сувора сила відчува�
ється у обрисах цих замків. З вершини гори
феодальний замок царював над усією окру�
гою. Міцною і суворою була його архітектура,
а центральна, зазвичай триповерхова, вежа
(донжон) довершувала загальне враження
сили  і непереможності. Скільки легенд, до
яких пізніше звертались поети усіх  європей�
ських країн, пов'язано із замками! Багато
крові було пролито під їхніми стінами у бра�
товбивчих війнах, і багато душ загублено у
підземеллях із помсти, користі, ревнивого ко�
хання або за непокору сеньйорові.

У замках з'являлися добрі феї і злі чаклуни.
Із замків здійснювали набіги загони Бертрана
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Джауфре Рюдель та гра'
финя Триполітанська. 

Мініатюра з  Гейдельбер'
зького рукопису



� За останній свій бойовий похід Бертран де
Борн розрахувався рукою. Поет був тяжко по�
ранений, і, щоб урятувати йому життя, лікар
відрізав руку. У кімнаті лежав старий лицар,
прив'язаний до лави і, то втрачаючи свідомість
від нестерпного болю, то знову приходячи до
тями, стискаючи зуби, диктував  вірному Па�
піолеві свою останню пісню. А той, ковтаючи
сльози, повторював, щоб краще запам'ятати,
слова і мелодію "Сирвенти про рукавичку".

Виразне читання "Сирвенти про рукавич!
ку" Б. де Борна

Учитель. У тиші і спокої монастиря Далон
скінчилися дні найвойовничішого з трубаду�
рів Бертрана де Борна. Великий італієць Дан�
те високо оцінив його як поета, але як ініціа�
тора міжусобиць помістив у Пекло. 

Читання уривка із пісні 28 "Бо!
жественної комедії" Данте

Закріплення вивченого матері!
алу (складання ОСК)

Домашнє завдання. Підготувати
повідомлення на теми: а) творчість
труверів; б) творчість мінезингерів.
Повторити відомості з теорії літе�
ратури (строфа, рима, балада).
Завдання для групової роботи.
Спостереження над композицією і
системою римування: а) канцони
Дж.Рюделя у пер.Б.Щавурського;
б) канцони Дж.Рюделя  у пер. М.Те�
рещенка; в) сирвенти Б. де Борна у
пер. М.Терещенка; г) альби невідо�
мого трубадура ХII ст. ("Боярыш�
ник листвой в саду поник...").

УРОК 3

... Треба, щоб слова
З багатих не зробилися убогі,

Щоб залишилась думка в них жива
І щоб душі поетової вияв

На нас, як рідний, з чужини повіяв.
М.Рильський

Тема. Таїна поетичного слова (жанрове,
тематичне та стилістичне розмаїття серед!
ньовічної лірики)

Мета. Поглибити знання учнів про особли�
вості розвитку лірики; виявити  спорідненість і
відмінність творчості трубадурів, труверів і
мінезингерів. Розвивати навички дослідження,
перекладу, зіставлення, аналізу поезій та їх
виразного читання українською та російською
мовами. Привернути увагу учнів до краси пое�
тичного слова, значимості поетичної праці. 

Тип уроку. Урок�дослідження.
Обладнання. Тексти поезій Дж.Рюделя, Б.

де Борна, Вальтера фон дер Фогельвейде;
світлини середньовічних замків Німеччини;
репродукції мініатюр ("Вальтер фон дер Фо�
гельвейде", мініатюра нев. худ.; "Лицар і поет
Вольфрам фон Ешенбах", мініатюра нев. худ.);
фонозапис "Лютнева музика ХI �ХII ст.".

Структура уроку

1. Підготовка до сприйняття навчального ма�
теріалу. 2. Актуалізація опорних знань. 3. Оголо�
шення теми, епіграфа, завдань уроку. 4. Нав�

чальні ситуації: а) групова робота; б) робота з
ОСК; в) інсценування із елементами танцю; г)
виразне читання за особами; д) повідомлення
учнів; е) літературна композиція. 5. Слово вчи�
теля. 6. Підсумки уроку. 7. Домашнє завдання.

Підготовка до сприйняття навчального
матеріалу

Що таке, на вашу думку, поетичне мистецтво?
Переклад – мистецтво чи повторення чужих думок?
Як ви розумієте слова епіграфа?

Виразне читання поезії Г. Кочура "Отак і
будеш у чужім труді…"

Оголошення теми, завдань уроку. Актуа!
лізація опорних знань

Використовуючи ОСК, розповісти про
особливості лірики трубадурів.

Групова робота (спостереження над ком�
позицією і системою римування
віршів трубадурів)

Група 1 (початковий рівень). Аналіз аль'
би невідомого трубадура ХII ст. ("Боярышник
листвой в саду поник...) + завдання: довести,
що запропонований вірш є альбою.

Група 2 (середній рівень). Аналіз канцони
Дж.Рюделя у пер. М.Терещенка + запитання:
наскільки, на вашу думку, відповідає ця кан'
цона лицарському кодексу?

Група 3 (середній рівень). Аналіз канцони
Дж.Рюделя у пер. Б.Щавурського + запитан'
ня: на що здатний заради кохання ліричний
герой?

Група 4 (високий рівень). Аналіз сирвен'
ти Б. де Борна  у пер. М.Терещенка + запи'
тання: у яких рядках сирвенти втілена основ'
на ідея пісні і як вона узгоджується з лицар'
ськими правилами честі?

Підсумки дослідницької роботи
Вивчення нового матеріалу

Учитель. Як ви помітили, у ліриці труба�
дурів простежується фольклорна основа:
весняний заспів, рефрен – елементи народної
пісні; особливо це стосується такого жанру,
як балада.

Що таке балада?

Інсценування балади невідомого прован�
сальського поета ("Все цветет, вокруг вес�
на...") з використанням танцювальних еле�
ментів: дівчата, взявшись за руки, утворю�
ють коло і рухаються  у хороводі; одна з них
(уквітчана вінком, у руках зелена гілка  як
символ весняного дерева) у середині кола уо�
соблює "королеву весни". Використовується
фонозапис ("Лютнева музика ХI�ХII ст."). 

Учитель. Форму діалогу, крім альби, ма�
ють такі жанри провансальської лірики, як�
от: тенсона і пасторела. Тенсона – віршований
діалог двох поетів, який являє собою диспут
на любовну, поетичну або філософську темати�
ку.  Наприклад,  тенсона про темний і ясний
стиль  Гіраута де Борнейля і Рамбаута III, гра�
фа Оранського.  (Виразне читання за особами).

Запитання
Яку думку відстоювали прихильники "ясного" стилю?
На яких позиціях стояли прихильники "темного" стилю?
У творчості яких поетів Середньовіччя ми вже зустріли

цю особливість: зрозумілість для обраних?
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Середньовічні трубадури



Гейдельберзький рукопис, який складено в Цю�
риху 1330 року і доповнено в наступному деся�
тиріччі, містить тексти 140 авторів. У цьому чис�
ленному сузір'ї середньовічних німецьких спів�
ців зіркою першої  величини є Вальтер фон дер
Фогельвейде (бл.1179�1230 рр.).

Літературна композиція
� "Король німецьких солов'їв" – так нази�

вали цього славнозвісного мінезингера. Ра�
дість і сум поєднані в його піснях, як і в само�
му коханні. А кожну нову весну Вальтер оспі�
вує з таким запалом, як і  його крилатий тез�
ка – тюрінзький соловей.

– Пані, зважте на слова розпуки,
а мене сам Бог послав до вас,

угамуйте лицареві муки,
щоб не марив вами повсякчас,

а співав до забуття
і в змаганні переможнім
в серці кожнім
пробудив снагу життя.
– Пані, я прошу вас: геть досаду,

лицареві душу звеселіть,
хай усім він принесе розраду,

вам пісні складає добрі.
Серце сповнене страждань

прагне вас кохати,
вас оспівати
і красі віддати дань.

–  Пані, не вагайтесь, будьте нині
лицареві радістю в житті,

ласки не жалійте ви людині,
при усій чесноті й доброті.

Щоб бадьорим лицар став
перевтіливсь,  мріяв,
мужньо діяв,
брався до найкращих справ.

–  "Я не маю віри до людини,
що згубила голову уже,

є шляхи, а є криві стежини,
тож мене хай Бог побереже.

В добру путь за ним пішла би,
а була б душа його прадива,
я б щаслива
і спасенна з ним була б".

Маємо про Вальтера фон дер Фогельвейде
вельмі скупі біографічні відомості. Син бідно�
го австрійського дворянина, він був професій�
ним співцем. Складати і виконувати пісні
вчився при дворі австрійського герцога Фрід�
ріха Католицького, після смерті якого, посва�
рившись із його спадкоємцем, залишив Ві�
день і багато років мандрував Німеччиною,
Італією, Францією. Це дало йому змогу добре
вивчити життя різних соціальних станів то�
дішньої Західної Європи. Деякий час жив у
Вартбурзі при дворі ландграфа Тюрінзького.

Як сучасник запеклої боротьби між  імпе�
рією і папством, Вальтер завжди був при�
хильником імператорів, які у своїй боротьбі
спиралися на дрібне лицарство та міщанство і
здавалися йому ідеальними володарями. Са�
ме тому він був прихильником Філіпа Шваб�
ського у його боротьбі проти Оттона IV.

Оттонову великодушність прирівняти               
до зросту я хотів, та мірки не добрати,
бо доброти на гріш, а тіло довгувате.

(дописуємо в ОСК  ще одну особливість лі�
рики трубадурів – "темний стиль").

Учитель. Ще один популярний жанр ліри�
ки трубадурів – пасторела. Пасторела –
п'єса�діалог про лицаря з пастушкою і їхню
суперечку з приводу кохання; зазвичай у су�
перечці перемагає  пастушка.

Виразне читання уривка за особами (Пас�
торела Маркабрюна, бл.1140�1185 рр. – У газ.
Зарубіжна література. – 1998. – № 46 (гру�
день). – С.7). 

Робота з ОСК (учні дописують жанри лі�
рики провансальських поетів – плач, балада,
тенсона, пасторела).

Учитель. Розквіт творчості трубадурів –
ХII – Х III ст. У 1209 – 1229 рр. північнофран�
цузькі барони організували під релігійними
гаслами серію загарбницьких  по�
ходів на багатий Прованс ("альбі�
гойські війни"), пограбували і за�
хопили його. Лицарі�трубадури
почасти загинули в боях, почасти
подались до інших країн Західної
Європи: Італії, Німеччини. Про�
вансальська література надовго
занепала, але трубадури�емігран�
ти дали сильний поштовх розвит�
кові ліричної поезії тих країн, де
оселилися.

Підбиваємо підсумки нашої розмови про
творчість трубадурів:

– творчість трубадурів є не лише прован'
сальським, а і європейським явищем;

– вони створили неперевершені зразки
середньовічної лірики;

– винайшли риму;
– розробляли традиційні та виробили нові

ліричні жанри;
– започаткували культ Чарівної Дами.

Поетичними "спадкоємцями" трубадурів
були північнофрацузькі поети�трувери (від
фр. trouver – знаходити, придумувати, скла�
дати), розквіт  творчості яких припадає на
ХII – ХIII cт.

Повідомлення учня (під час розповіді за�
повнюються пусті герби ОСК)

Трувери засвоюють жанри провансаль�
ської поезії, поступаючись, однак, трубадурам
у творчій самобутності і поетичній яскравості.
Наряду з шансоном (прованс. кансона), пасту�
релле  (прованс. пасторела) трувери викорис�
товували суто свої жанри: сhansons de toil –
ткацькі пісні, сhanson de mal�mariee – пісні
про невдалий шлюб, скарги молодої дружини,
сhansons de сroisade – пісні про хрестові похо�
ди. Але на відміну від трубадурів трувери
розробляли й епічні жанри. Найвідомішим
з�поміж труверів був Кретьен де Труа.

Виразне читання уривка з роману Л.Фейхт�
вангера "Іспанська балада" (с. 305�306)

Учитель. Відчутним був вплив провансаль�
ських трубадурів і на німецьких середньовічних
ліриків�мінезингерів (з нім. "співці кохання"). Як
і трувери, вони перейняли в провансальських
поетів теми лицарського кохання, служіння дамі
серця, поетизації  лицарського побуту, хресто�
вих походів тощо, але в поезіях  мінезингерів
чуттєвий елемент відіграє меншу роль. Великий
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Вальтер фон дер
Фогельвейде (Манеський

кодекс, XIV ст.)



Коли ж до зросту й честь я приміряв, о Боже,
то постать його вмить зробилася мала,                         

великодушність теж на карлика зійшла,
а вже ж він підрости в його літах не може.

Як міряв короля, не міг і досягти,
бо він як стовп живий почав увись рости
до велетенської жахної висоти.

З 1212 р. поет служив при дворі імперато�
ра Фрідріха II, котрий наділив його невелич�
ким маєтком, про що Фогельвейде згадує у
своїх віршах. Вони і є основним джерелом ві�
домостей про його  життєвий шлях. Вальтер
фон  дер Фогельвейде був поетом і ліричним,
і громадянським. На його піснях позначилися
і куртуазний стиль, і народна поетика. Крім
пісень про кохання зустрічаємо в нього і такі,
що стосуються хрестових походів, релігійних
та лицарських ідеалів, а також дидактичні
політичні вірші – шпрухи, якими поет відгу�
кувався на тодішні події, таврував
зло в суспільному та духовному
житті.

З усіх сучасних йому мінезинге�
рів Вальтер не тільки найкраще
знав життя, стояв найближче до на�
роду, був позбавлений лицарської
зарозумілості, але й був патріотом,
по�справжньому вболівав за долю
вітчизни. При кінці його нелегкого і
складного життя поетом оволоділи
містичні настрої та розчарування
світом, що став для нього "...гарний о
будь�якій порі та зовні лиш, мов
смерть, він чорний у нутрі".      

– Ох, де мої літа, куди спливли вони,
чи я насправді жив, чи все це тільки сни?
Усе життя моє лиш привиди нічні?
Виходить, я й не знав, як спалося мені.
Прокинувшись, тепер не відаю, чи я
колись близьке щось мав, як'от рука моя,
бо край, де виростав, чужий мені і люди,
немовби я не знав нічого, крім облуди,
старими стали  всі, з ким грався я і ріс,      
зорали скрізь поля, покорчували ліс,
коли б ріки ще як завжди не пливли,
нестримними б мої страждання всі були.
Знайомий мимо йде, ліниво лиш кивне,
хиткий невдячний світ забувся вже мене.
Як мало у житті було веселих днів,
та й ті, як в морі сіть, щезали без слідів.
Лишилось тільки: ох!  […]
' Ох, вже в усіх плодах солодких трутина,
де мед був золотий, – лишилась жовч одна.
Барвистий гарний одяг о будь'який порі
та зовні лиш, мов смерть, він чорний у нутрі.
Кого він спокусив – той порятунку жде,
немовби каяття у гріх нас не  введе.
Згадайте ж, лицарі, обов'язки свої,
ви панцирів міцних, шоломів носії,
ви маєте мечі, щити непробивні.
Я б теж радів, якби дав Бог це все мені,
добився б я, злидар, платні, розбагатів.
Хоч золота й земель не жду я від князів,
корону б із небес навік отримав я,
прославив би навік мечем своє ім'я,
а вирушити ще б за синє море мав,
співав би і радів, ніколи не зітхав.

Слово учителя. Мені особисто запали в
душу вірші Фогельвейде "Настоящая похва�
ла" (пер. В.Левика). Послухайте, наскільки
сучасно вони звучать (учитель читає вірш).

Минають століття, змінюється обличчя
нашої планети, не схожі на середньовічні на�
ші міста, на нас інше вбрання; ми розкуті,
обізнані із світом, але душа... душа так само
прагне тепла і розуміння, розцвітає від ко�
хання і замерзає від "незустрічі".

"Де лицар мій, молитва де моя?" Це ми?..
Чи вони?..

І крізь століття, долаючи простір і час, ле�
тить до нас світло лицарської поезії, змушує
піднятися над буденністю  і згадати слова "Ча�
рівна Дама", "кохання", "честь", "троянда"...

Домашнє завдання. Конкурс літературно�
музичних композицій за творчістю вагантів
(групи учнів читають   вірші   вагантів   "Ор�
ден вагантів", "Бідний студент",  "Геть  книж�
ки виснажливі!", "Весняна пісня", "Gaudea�
mus", "Прощание со Швабией"; складають
свої варіанти композиції, найбільш вдала
звучатиме на  уроці). 

УРОК 4

Та щирі мандрівці у мандри
йдуть єдино

Для мандрів, і серця в них легші
від пера;

Їх доля не страшить. Їм все но�
ве, все дивно.

І без вагань вони вигукують:
"Пора!"  

Р.М.Рільке

Тема. "Згадуйте хоч  іноді ва!
шого студента" (своєрідність лі!
рики вагантів)

Мета уроку. Привернути увагу
учнів до своєрідності поезії ваган�
тів; розкрити антиклерикальну і

антиміщанську сатиричну спрямованість їх
творчості. Розвивати навики виразного чи�
тання, логічного мислення, культури мовлен�
ня. Прилучати учнів до скарбниці світової по�
езії.

Тип уроку. Урок – літературна композиція.
Обладнання. Тексти пісень вагантів; Укра�

їнська літературна енциклопедія, Т.1; фоно�
запис "Песни Д.Тухманова. Из вагантов",
"Gaudeamus igitur".

Структура уроку: 1.  Підготовка до сприй�
няття навчального матеріалу. 2. Оголошення
теми, епіграфа, завдань уроку. 3. Навчальні
ситуації: а) літературна композиція;  б) робо�
та з ОСК; в) бесіда. 4.  Закріплення вивченого
матеріалу. 5. Підсумки уроку. 6. Домашнє зав�
дання.

Підготовка до сприйняття навчального
матеріалу

Учитель. Триває подорож "Галактикою
середньовічної поезії", і сьогодні наші погля�
ди прикуті до сузір'я вагантів. Зверніть увагу
на те, як розкидані його зірки – ця у Франції,
ці в Італії, Німеччині, ця у Польщі... Що ж
змусило їх  розлетітися по усій Європі? Мо�
же, назва дещо пояснить? Ваганти (від. лат.
Vagans – блукаючий)! Нас  чекає зустріч із
блукаючими зірками!

Оголошується епіграф уроку
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Ілюстрація Олексія Томіліна
до збірника видавництва

"Пан Прес" "Поезія вагантів"



Учитель. Чому ж ви мандруєте?
Клірик. Не маю парафії, нема з чого жити.
Школяр. А я подорожую у пошуках знань,

шукаю кращої школи.
Студент. А я опановую "сім благородних

наук": мистецтво – у Парижі, гуманітарні нау�
ки – в Орлеані, право – у Болоньї, медицину –
у Салерно, магію і теологію – у Толедо, адже
мова навчання одна – латина.

Школяр. Здебільшого ми мандруємо тричі
на рік під час вакацій – канікул. Шукаємо
можливого підробітку в абатів і єпископів,
сеньйорів і лицарів, ведемо  ділову переписку,
робимо нові списки церковних і світських кни�
жок, складаємо любовні послання і панегірики.

Клірик. Збираємо подаяння за виконання
пісень – віршів  латинською мовою.                    

Студент. Любимо усі земні радощі: смачну
їжу, добре вино, веселі розваги, палке кохан�
ня... (звертається до однієї з дівчат у класі)

Між дівчат у барвнім колі
Я не зрів краси такої.
Ти ж бо сяєш поміж ними
Як між золотом – перлина.
Груди, плечі, стан високий '
Все милує, тішить око.
Щічки, лоб, уста чудові '
Все схиляє до любові.
А волосся – злото щире '
Я, повір, люблю без міри.

Клірик. Із молитвою просинаємося, із мо�
литвою спать лягаємо. "Отче Бах, иже еси в
винной смеси. Да изопьется вино твое, да при�
дет царствие твое, да будет недоля твоя, якое
в зерне, и в кабаце. Вино наше насуще даждь
нам днесь, и остави нам кубки наши, яко и мы
оставляем братникам нашим, и не введи нас
во благолепие, но избави сиволапых от всяко�
го блага. Опрокинь!".

Учитель. Але ж ці рядки  створювалися у
середньовічній Європі, на тлі проповіді суво�
рої церковної аскетичності, стриманості і
благочестя! Тепер зрозуміло, чому вас перес�
лідувала церква.

Школяр. Чи не приєднаєтесь і ви до нашо�
го "ордену" вагантів?

Студент.  

Клірик. 

Учитель. Чим відрізняються ваганти від
мандрівних лицарів�трубадурів,  ми і спробу�
ємо з'ясувати під час нашої "зустрічі" з цими
зірками (оголошується завдання уроку). Так,
лицарі�поети подорожували шляхами  Євро�
пи, шукали пригод, здійснювали подвиги в
ім'я своїх дам, уславлювали їх красу і чесно�
ти і часто гинули з жіночим іменням на устах.
Їх гостинно зустрічали і в пишному королів�
ському палаці, і в замках вельможних сень�
йорів, у них закохувались навіть королеви...

А при наближенні вагантів поважні за�
можні поселяни якомога щільніше зачиняли
хвіртки та двері, засуви на них ретельно пе�
ревіряли, а донькам забороняли виходити з
дому. Хто ж вони такі, ці підбурювачі провін�
ційного спокою?

Спрямуємо наш уявний чарівний прис�
трій, що допомагає почути мелодію поетично�
го космосу, на сузір'я вагантів.

Звучить пісня Д.Тухманова "Із вагантов".
Учитель. Ця пісня нічим не нагадує лірич�

ні наспіви трубадурів. А ось вони, мандрівни�
ки�ваганти, подолали і простір, і час.

У клас заходять школяр, клірик і студент.
Школяр. Геть книжки виснажливі!

Годі вам учитися!
Юні нерозважливій

Личить веселитися!
А до знань на схилі віку
Можна причаститися.
Кинь книжки, бо пролетить
Час, немов на крилах.
Хай же душу веселить
Молодість грайлива!

Учитель. Ось так відразу і геть книжки?..
Хто ви такі?

Клірик (дістає із торби том УЛЕ, читає, спі�
ваючи, як у церкві.) Ваганти (або голіарди) –
середньовічні мандрівні клірики (здебільшого
ченці�втікачі, церковнослужителі без пара�
фій) (показує на себе)  – це я, раб Божий;
школярі (той із посмішкою вклоняється), сту�
денти (той чемно прихилив голову), які скла�
дали сатиричні, любовні, застільні пісні та до�
тепні пародії на церковні тексти та ритуали
(хреститься). Прости мя, Господи...

Студент.

Учитель. Але, незважаючи на бідний одяг,
ви напрочуд веселі і життєрадісні.

Школяр.
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Я до всіх премудростей
Прагнув причаститись, 
Тільки злидні капосні              
Не дали довчитись.                 
Одяг продирявлений
На мені, недужім,
І в морозну днину я                
Аж тремчу від стужі.                
То ж до церкви Божої             
Не ходжу по праву:
Чи в лахмітті вистоїш
До кінця відправи? 

Вам, міські правителі,
Шлю свої благання:
Не жалійте бідному
Крихти подаяння,
Трішечки вподібніться
Доброму святому –  
Вкрийте одежиною
Бідного сірому!
А за те, що зволили 
Жебрака одіти, 
Бог воздаст сторицею
На тамтому світі!  

Пер. М.Борецького

Хай не дмуть в обличчя нам 
Грізні вітровії,  
Слізьми хай не миється
Бідний в безнадії.                    

І про кращу доленьку             
Не втрачає мрії,
Бо, бува, за лихом йдуть
Радісні події.

Поки не наївся всмак,
Не виходь із хати:                   
Вміє найскупішого

Бідний упрохати;

Може й мідячок не раз           
Добрий приріст дати –           
З ним гравець удачливий
Виграє дукати.

В ордені вагантському 
Ми ченцеві раді, 
Щедрому пресвітеру              
І його відраді.       

Вчителям і клірикам,  
Школярів громаді,
А найбільш – студентові 
В гарному наряді.

В орден ми приймаємо           
Чесних і лукавих,
Дужих, сили сповнених,
Немічних, кульгавих,              

Виснажених старістю, 
Молодих і жвавих,
До Венери жадібних             
І до неї млявих.

Миролюбних, лагідних, 
Буйних, інтригантських,

З Швабії, з Італії                     
Та країн слов'янських,           

І маленьких карликів,
І людей гігантських,
Тихих, скромних вдачею
І бундючно'панських.



Школяр.
Орден наш родиною
Слушно звати стану:
Ми ж бо всіх приймаємо '
З будь'якого стану.
Учитель. До речі, у середовищі вагантів

виникло чимало студентських пісень. Одну з
них ми чули на початку уроку; крім цього, са�
ме вагантські вірші увійшли до всесвітнього
гімну студентів – "Gaudeamus igitur".

Звучить фонозапис гімну студентів. Під
час звучання підготовлений учень читає ук�
раїнський переклад Вол.Литвинова.

Студент.  
Отож, будьте ви завжди
Живі та здорові,
Знаю, прийде день, коли
Буде зустріч знову.
Під музику гості залишають сцену.
Закріплення нового матеріалу (підсумко�

ва бесіда і складання ОСК)
Учитель. "Блукаючі зірки" – ваганти –

йдуть своїм тернистим шляхом, а ми з вами
виходимо на фінішну пряму нашої поетичної
подорожі. Традиції поезії вагантів можна зус�
тріти і в українській літературі – це твор�
чість мандрівних дяків (які теж називали се�
бе спудеями, тобто студентами).

Запитання для підсумкової бесіди
Хто такі ваганти?
Якою мовою вони створювали свої пісні – вірші?
Проти чого була спрямована сатира вагантів?
Що цінували в житті ці мандрівні поети?
Чи актуальна творчість вагантів у наші часи?

Ось і завершилася наша подорож під су�
зір'ями "Галактики середньовічної поезії",
але вас попереду чекають нові дороги, нові
відкриття, нові поетичні зірки, і, я сподіва�
юсь: наша зоряна карта допоможе вам зорі�
єнтуватися у тому безмежному просторі, що
зветься Поезією.

Я бажаю кожному із вас відкрити свою
зірку, світло якої вестиме вас по життєвих
дорогах, зігріватиме вашу душу своїми про�
менями.

Домашнє завдання. Підготовка до тема�
тичної атестації. 

1. Написати творчу роботу "П. Абеляр – із
лицарів у ваганти".

2. Зробити дослівний переклад та власну об�
робку вірша вагантів "Прощання зі Швабією".

3. Зробити порівняльну характеристику
перекладів (на вибір):

канцони Дж.Рюделя у перекладі Б.Ща�
вурського та М.Терещенка;

сирвенти Б.де Борна в українському пе�
рекладі М.Терещенка та російському перек�
ладі Л.Гінзбурга і О.Блока;

вірша "Орден вагантів"  в  українському
перекладі М.Борецького та російському пе�
рекладі Л.Гінзбурга;

пісні "Gaudeamus igitur" у перекладі
Вол. Литвинова та М.Білика.
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Тиха гармонія ночі.
Лагідно в височині
Сяють, ласкаві, ясні
Зорі, мов янголів очі
Мрійно'сумні.
В сяйві отав променистих
Небо зітхає, тремтить, '
Мліє таємна блакить,
Місяць на хвилях імлистих
Марить чи спить.
Бачиться, в тиші глибокій
Крилами має весна,
Мляво хвилює луна,

Десь в простороні високій
Ледве чутна.
Легкий, як мрії зітхання,
Любий, як марево снів,
Лине з надхмарних країв
Повний краси, раювання,
Божеський спів.
Тихо бринять і зникають
В безвісті звуки ясні,
Гаснуть, як в морі, огні,
І лебедять, і спадають в душу
мені...
М.Вороний, "Музика сфер".



(Учні заздалегідь поділені на групи по 4
чоловіки).

� А що нам ще потрібно?
(Маршрут, карта, транспорт, квитки та

бортові журнали).
� Щоб придбати квитки, кожне купе має

дати відповіді на запитання. За правильну
відповідь видається квиток.

1. Що таке байка?
2. Назвіть складові частини байки.
3. Що таке мораль?
4. Що таке алегорія?
5. Назвіть основоположника жанру байки

та країну, з якої він походить.
6. Яку мову називають алегоричною, або

"езопівською"? (Замаскований спосіб переда�
чі думок).

7. Кого з письменників�байкарів ви знаєте?
� Тепер можна вирушати і починати запи�

си в журналах мандрівників.
Учні записують дату, тему подорожі і

напутнє слово М. Годованця, креслять таб�
лицю "Байка у світовій літературі", яку бу�
дуть заповнювати протягом уроку).

Підсумкова таблиця "Байка у світовій літературі"

� Здається, нічого не забули. "В дорогу, в
плавання, в політ запрошує нас байки світ".

(Діти виконують один куплет пісні "Го�
лубой вагон").

IV. Сприйняття і засвоєння учнями ново�
го матеріалу 

1. Перша зупинка в славетній Греції до по�
чатку нашої ери.

� Як ви думаєте, чому саме тут почалася
наша подорож? 

(Учні відповідають, а учитель прикріп�
лює портрет Езопа). 

Тут жив Езоп – основоположник байки,
його прозові байки спочатку поширювалися
усно, а вже згодом їх почали збирати в руко�
писні книги. Поет Бабрій записав езопівські
історії, тільки у віршованій формі. У Греції
кожен камінь може розповісти різні таємничі
історії, стародавні легенди. Цей прекрасний

Мета: поглибити знання учнів про байку
та видатних байкарів світу; показати акту�
альність байки для сьогодення; удосконалю�
вати навички виразного читання, інсценізації;
розвивати логічне мислення, спостережли�
вість, творчі здібності школярів, зв'язне мов�
лення; виховувати в учнів високі моральні
якості.

Обладнання: портрети відомих байкарів,
карта світу, ілюстрації до байок І.А.Крилова
та Л.Глібова; роздатковий матеріал (картки з
текстами байок, яких немає у підручнику),
репродукції картин Леонардо да Вінчі. 

Тип уроку: Урок позакласного читання.
Форма проведення: "подорож" із століття

в століття та з країни в країну (Греція, Рим,
Італія, Франція, Росія та Україна).

І скільки не беруть живлючої водиці, 
Не висиха Езопова криниця.  

М.Годованець

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент
� Доброго дня, друзі! Давайте доповнимо ці

слова усмішкою, бо ніщо так не зближує спів�
бесідників, як добре слово та щира усмішка.
Але в цьому класі не тільки ми з вами, у нас
багато гостей. Поверніться і з лагідною пос�
мішкою побажайте і їм доброго дня.

(Учні сідають).
ІІ. Оголошення теми, мети уроку та проб�

лемного питання
� Коли ми вже заговорили про добро та ве�

селий настрій, то це не випадково, зараз він
нам стане в пригоді. Тільки люди з почуттям
гумору можуть правильно зрозуміти вічну
мудрість байок. Це й буде темою сьогодніш�
ньої нашої розмови, але розмови незвичайної.
Ми з вами вирушимо в уявну подорож із сто�
ліття в століття та з країни в країну, щоб
більше дізнатися про видатних байкарів світу
і познайомитися з їхніми творами. Після "по�
вернення" ви повинні будете висловити свою
думку з питання "Чи актуальні байки для
сьогодення?". 

ПІ. Актуалізація опорних знань (підго�
товка до подорожі)

� Для подорожі ви повинні розділитися на
групи�купе.
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Урок із застосуванням компаративного аналізу поглиблює знання учнів 6 класу про байку як
жанр та видатних байкарів.

Урок с применением компаративного анализа углубляет знания учеников 6 класса про басню
как жанр и выдающихся баснописцев.

Comparative analysis at lesson helps to deepen knowledge of 6"th grade students about fable as genre
and outstanding fablers. 

ВІЧНА МУДРІСТЬ БАЙОК
(конспект уроку зарубіжної літератури у 6 класі)

Т.О. Даниленко 
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відати, що всі навкруги захоплювалися його
розповідями. Сучасники називали поета со�
лодкоголосим Орфеєм. Він мав велику бібліо�
теку, багато читав і навіть  займався створен�
ням словника, збирав до свого записника пер�
лини фольклору. 

7. Друзі! Зараз ми познайомимося з прит�
чею Леонардо да Вінчі "Лев і Ягнятко" (Учні
читають байку).

ЛЕВ І ЯГНЯТКО
Леонардо да Вінчі

Одного разу Левові до клітки кинули живе Ягнятко. Ма'
ле було таким безпорадним та добродушним, що навіть не
знітилося перед грізним царем звірів. Певно, вирішивши, що
перед ним його мама, малюк підійшов до грізного звіра,
ласкаво забекав і подивився на нього широко розплющени'
ми ясними очима, в яких були безмежна любов, покора та
захоплення.

Лев був геть збитий з пантелику такою довірливістю й
не зміг роздерти поживу. Незадоволено рикаючи, він так і
ліг того разу спати голодним.

8. Бесіда.
1. У чому відмінність байки Леонардо да

Вінчі від байок Езопа та Федра?
2. Чому, на вашу думку, Лев не з'їв Ягнят�

ко?
3. Чи є у цій байці пряма мораль? (Прямої

моралі немає).
4. Подумайте: вчинок Лева – це прояв його

сили чи слабкості?
9. Коментар учителя. Добрий кінець бай�

ки пояснюється життєрадісним ставленням
Леонардо да Вінчі до світу. Він вірив, що світ
можна змінити за допомогою розуму, добра,
любові, які повинні відродити душу людини.

Перед тим, як попрощатися з Італією, зро�
біть записи в журналі.

10. Багато цікавого ще можна дізнатися про
Леонардо да Вінчі,  але нас чекає Франція XVІІ ст.,
яка була на той час міцною державою. Відкри�
валися королівські академії, різні мистецькі
заклади, а представники літератури оспівува�
ли подвиги людини і таврували вади людської
природи. Одним із видатних літераторів був
Жан де Лафонтен.

11. Учень. Жан де Лафонтен походить з ро�
дини чиновника, яка мешкала у провінції
Шампань. Вивчаючи в семінарії богослов'я, він
надавав перевагу романам та поезії. Наївний,
украй забудькуватий, він би так і залишився
звичайним збирачем податків, якби не став
писати. Це сталося досить пізно – у 33 роки.
Лафонтен пробував себе у різних жанрах,
найповніше ж його талант розкрився у байці.

Твори Лафонтена – філософські й політич�
ні, народні за своїм гумором, по�французьки
вишукані й галантні.

12. Виразне читання вчителем байки " Вовк
та собака".

ВОВК І СОБАКА
Жан де Лафонтен

Голодний та худий, лиш шкура та кістки,
Вовк за селом зустрів Собаку.
Такий
Великий та гладкий.
Утер би Вовк Собаці маку, '
Тече голодна слинка,
Чи тут до поєдинка?!
Ледь'ледь не пада з ніг.
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край – колиска світової літератури. Ще за�
довго до нашої ери тут з'явилися писемність,
живопис, архітектура і, звичайно ж, літера�
тура. До речі, багато слів, якими ми користує�
мося, грецького походження: "поезія", "музи�
ка", "драма",  "трагедія". З байками Езопа ви
вже знайомилися – як ви думаєте, чим від�
різняються байки Езопа від байок його послі�
довників? (Вони написані прозовою мовою).

� Самостійно зробіть записи в таблиці.
2. Не будемо довго затримуватись, бо нас

чекає друга зупинка – Рим початку нашої
ери. (Учитель прикріплює на карті світу
стрілочки зі стрічки і прапорець).

� Як і в Греції, в Давньому Римі розвива�
лися різні галузі мистецтва і писемність. Од�
нак панувало рабство і безправність. Дякую�
чи Федрові, народові стала відома віршована
байка як жанр літератури. А ось і сам Федр
та його помічники. 

(Інсценівка "Зустріч з Федром").
Федр. Я жив наприкінці І ст. до н. е. та на

початку н.е. За походженням я грек із Маке�
донії. Змалку потрапив у рабство. Виріс у Ри�
мі, там же здобув освіту. За заслуги та літе�
ратурні здібності мене було відпущено на во�
лю імператором Августом. Дожив я до похи�
лого віку, залишивши світові свої байки.

Езоп для байки вигадав предмет,
А я відшліфував у вірші.
Подвійна користь в байці: звеселяє
І вчить життя порадою розумною.

4. Інсценування байок Федра "Вовк та Яг�
ня" та "Жаба і віл".

5. Бесіда.
� Які людські вади висміює у своїх творах

Федр? (Сваволю сильних цього світу, брех�
ню, лестощі, рабство).

� Чим подібні і чим відмінні байки Федра
від байок Езопа? (Подібні сюжети, але мова у
байках Федра віршована).

� Знайдіть у творах Федра характерні ри�
си байки (невеликі оповіді сатиричного ха�
рактеру, є мораль, використано алегорію).

� Занотуйте в таблицю час життя Федра
та назви його байок. 

6.  На цьому ми попрощаємося з Федром,
бо час іде. Ось уже і XVІ століття – Італія. Во�
на була в цей час дуже розвиненою країною. У
центрі різних творів тогочасних мистецтва та
літератури була людина, яка має право на
щастя і визнання. Серед видатних митців Іта�
лії цього періоду – Леонардо да Вінчі. До його
майстерні ми і завітаємо. (Учитель прикріплює
портрет Леонардо да Вінчі). 

Учень (підходить до репродукції картини
Леонардо да Вінчі): 

� Леонардо да Вінчі народився в 1452 році.
Усім знайомі його картини: "Мадонна з квіт�
кою", "Мона Ліза дель Джокондо", "Таємна ве�
черя". Ця людина вражає своєю всебічною об�
дарованістю. Леонардо да Вінчі був геніальним
живописцем. Відомий також як учений, інже�
нер�винахідник, архітектор, музикант, астро�
ном, ботанік, медик, механік, поет. Його зов�
нішня краса поєднувалася з кмітливістю,  ро�
зумом, благородством. Байки Леонардо да Він�
чі написані прозою, тому часто їх ще назива�
ють притчами. Леонардо міг так цікаво розпо�
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Перед Собакою покірно ліг
і скаржиться на час цей проклятущий:
' Нещасний я. Голодний та худющий.
Хотів би працювати, та ба '
Знущається судьба:
І праці не дають,
Вкраду – безжально б'ють ... 
Собака'простачок Вовкові каже:
' Ходім зі мною. Я і ти
Жить будем як брати,
Разом робитимем, разом і спати ляжем.
' А що ж робить?
' Подвір'я стерегти... 
Пішли в село. В дорозі Вовк побачив: 
На шиї в пса 
Біда собача:
' Це що? Так шкодить ковбаса?
' Ммм. Це, той... Буває на віку '
Сиджу на мотузку.
' Така твоя солодка воля?
Хай краще здохну серед поля,
А не дозволю, мій дружок,
В'язать мене на мотузок!

13. Бесіда.
1. Назвіть головних персонажів байки Ла�

фонтена "Вовк та пес". 
2. Яка проблема турбує вовка? 
3. У чому полягає алегорія твору? 
4. Яка мораль цієї байки?
14. Учитель. Залишаючи Францію, зробімо

записи в журналах і запам'ятаймо творчість
байкаря. 

Ми щось засиділись, потрібно трішки ро�
зім'ятись (фізкультхвилинка під байку).

Наступна наша зупинка в Росії кінця ХVII –
початку XVIII ст. На гостини нас запрошує
Іван Андрійович Крилов і передає нам звуко�
вого листа. (Грамзапис байки. Учитель вішає
портрет Крилова). Послухайте, як потрібно
читати байку. 

З творчістю Крилова ви вже знайомі. Зараз
ми в цьому пересвідчимося, провівши віктори�
ну "Відгадай байку за окремими рядками". 

"Наделала синица славы,
А море не зажгла" ("Синица").
"Мартышка к старости слаба глазами ста�

ла..." ("Мартышка и очки").
"Друзья! К чему весь этот шум?" (" Волк на

псарне").
"Ты все пела? Это дело: 
Так поди же попляши!" ("Стрекоза и Мура�

вей"). 
"Попался, как ворона в суп" ("Ворона и Ку�

ница"). 
"И в сердце льстец всегда отыщет уголок"

("Ворона и лисица").
"А ларчик просто открывался" ("Ларчик").
"А Васька слушает да ест" ("Кот и Повар",).
"Слона�то я не приметил" ("Любопытный").
"Ах! Моська! Знать, она сильна,
Что лает на Слона" ("Слон и Моська").
"Тебя без скуки слушать можно" ("Осел и

Соловей").
"Промолвить можно бы спасибо тут и нам"

("Листы и Корни").
"Хоть видит око, 
Да зуб неймет" ("Лисица и Виноград").
"Кто знатен и силен, 
Да не умен,
Так худо, ежели и с добрым серцем он"

("Слон на воеводстве").

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ
Деякі рядки з прочитаних ви часто чуєте у

повсякденному житті. Чому? Як вони назива�
ються? (Афоризми. Учні читають визначення
афоризму). Звернімося до словничка і за�
пам'ятаймо значення цих афоризмів.

15. Швидко пролетів час нашої подорожі, і
ми повинні повертатися додому в Україну, лі�
тература якої також багата на різні літератур�
ні жанри, зокрема, байки. Ці твори ви вже вив�
чали на уроках української літератури.

� Кого з відомих українських байкарів ви
знаєте?

� До якої байки Глібова ці ілюстрації?
Не можна забувати і тих людей, завдяки

яким ми познайомилися зі змістом іншомов�
них байок. Як ми називаємо цих людей? (Пе�
рекладачі). Назвіть їх прізвища. Зробіть запис
у таблицю про видатного українського байка�
ря Глібова.

16. А тепер давайте звіримо свої записи в
журналах мандрівників (Учитель вішає запов�
нену таблицю "Байка у світовій літературі" і
просить учнів назвати  байкарів світу).

17. На цьому ми могли б закінчити цю зус�
тріч, але до нас завітав гість із шкільної радіо�
газети і хоче вам поставити декілька запитань.

18. Рольова гра "Зустріч із кореспондентом"
(Учень�кореспондент ставить питання гру�
пам).

� Прочитайте ще раз слова М.Годованця,
що стали напутнім словом вашої подорожі. Як
ви їх розумієте? Як ви розумієте слова "жив�
люча водиця"?

� Що називає М. Годованець "езоповою
криницею"?

� Творчість якого байкаря вам найбільше
запам'яталася?

� Яку байку з почутих ви хотіли б ще раз
перечитати або вивчити напам'ять? Чому?

� Чому у різних байкарів є схожі за змістом
байки?

� У чому ж полягає вічна мудрість байок?
� І останнє питання, яке ми повинні з'ясува�

ти, підсумовуючи почуте на уроці, – "Чи акту�
альні байки для сьогодення?".

Учитель. Дорогі друзі! Дякую вам за
участь у подорожі і бажаю, щоб вічна мудрість
байок допомогла вам виховувати в собі кращі
людські якості. Як говорив Федр, ,,В Езопа
вчіться, добрі люди, для того байка штрика під
ребро, щоб виправлять людські заблуди і пох�
валять красу й добро".

Домашнє завдання: вивчити напам'ять
байку, яка найбільше сподобалась;  написати
власну байку.

Стаття надійшла в редакцію  29.10.06

Постметодика, №6 (70), 2006
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ЧЧИИТТААЛЛЬЬННИИЙЙ ЗЗААЛЛ

НЕБУДЕННА ФІЛОСОФІЯ НА ЩОДЕНЬ

В.В.Чирка

"Філософія in Action" доктора філософських наук, професора Володимира Васи�
льовича Шкоди – книга в жанрі постмодерністської "всеїдності" або, як визначає сам
автор,  "газетної філософії". Відповідно до постмодерністської ситуації "на трапезу"
запрошуються всі. Видання розраховане на широке коло читачів, спраглих знань
про світ. Це підкреслено навіть дизайном обкладинки, для тла якої використано
"джинсову" фактуру, та оформленням фронтиспису, де маємо написи: "Ділова кни�
га". "Філософія in Action" допоможе кожному  прилучитися  до кола вселенських
проблем: релігійних, філософських, наукових, літературознавчих, політичних, мо�
рально�етичних, економічних тощо.

Це філософія дії, яка намагається звести докупи непоєднувані речі, їй притаман�
ний практицизм, конструювання моделей мислення, зокрема християнсько�антропо�
логічного, табуйованого донедавна. У книжці є очікування плідної зустрічі, сподівання
на продовження гри на полі "гостей" (читачів). Книга адресована, як і заявлено епіг�
рафом, не філософам. Завдяки цьому філософський дискурс має право на життя. 

Основою "Філософії in Action" є публікації професора В.В.Шкоди в щоденній все�
українській газеті "День" (спеціальна рубрика "Лава філософа"). У них – спонтанні
відгуки на події суспільного життя в часо�просторовому вимірі. Локальні повідомлен�
ня, часом побіжні зауваги, не позбавлені глибокого смислу, спроба спільного зі спів�
розмовником (читачем) відгуку на прагматичні і духовні виклики XXI століття. Автор�
ські побіжні спостереження за життєвими явищами, парадоксами життя стануть у на�
годі тим, хто цікавиться питаннями прав і свобод у демократичному суспільстві.

Читач (співбесідник) повинен налаштуватися на діалог, читати з олівцем, розду�
муючи, не погоджуючись, погоджуючись, радіючи від знаходження спільних витоків,
прогнозуючи наступну сторінку, думку, дію…

У книзі 6 циклів статей. У першому з них – "Культурний сенс християнства" – автор
пропонує переосмислити взаємозв'язки релігії, філософії і науки як складників культури.

1. Так, релігія є початком, або фундаментом, культури. У містичному досвіді лю�
дина знаходить вищі цінності. Справжня культура релігійна, доводить В.В.Шкода.
Першість віддає  релігійному світогляду.  2. Філософія з'являється згодом як прагнення
зрозуміти (цінності потребують раціонального пояснення). 3. Призначення науки –
інструментальне уточнення того, що зрозуміло. 

На думку В.В.Шкоди, релігія (серце), філософія (голова), наука (очі, руки) – жод�
на зі складових не діє автономно, лише цілісно. Так і в культурі: її складники не зміню�
ють одна одну в історичному розвитку, не є етапами руху від наївного вірування до
строгого знання. Вони присутні в культурі як її елементи і виконують функції, необхід�
ні для життя цілого. Їх можна виявити й окремо, але вони – в усьому. Розум не можна
застосувати до над�розумного. Вважаючи атеїзм "глумом над культурою", вчений ра�
дить дотримуватися такту й міри в усьому, особливо ж – у роздумах про релігію.  

Решта розділів такі: "У тіні свободи" (свобода слова; свобода ЗМІ; любов як сво�
бода; бізнес і свобода); "Прощання з Левіафаном" (проблеми держави і права, де�
мократичного суспільства); "Від культур до культур" (світова політика, демократія,
економіка; проблеми мови, влади, сучасного розуміння культури, походження "амо�
ральної більшості", спілкування без кордонів тощо); "Наука скорочує нам…" (пробле�
ми біоетики, моди, наукових досліджень); "Кожному своє…"  (етичні, юридичні питан�
ня –  рівність людей у правах, право і здатність, злочин і кара; сила, право, любов;
громадянське суспільство і сім'я; людські чесноти). 

"У його текстах нема й натяку на словесну еквілібристику. Він філософує… єдино
можливим способом. Прочитавши його тексти, взнаєш більше, ніж знав і розумів ра�
ніше". "Я впевнений, що значення його публікацій  у "Дні" виходить за межі одноден�
ного існування щоденних газет, вони  залишаться актуальними в нашій країні ще ба�
гато�багато років". Є всі підстави погодитися із цими думками доктора філософських
наук, професора, головного наукового співробітника Інституту філософії НАН Украї�
ни Володимира Кузнєцова.

В.В.Шкода, застосовуючи теологічну аргументацію стосовно обговорення будь�
яких життєвих проблем, переконує у її можливості і життєздатності на прикладі про�
читання, зокрема, повісті М.В.Гоголя "Шинель" (статті "Служіння Гоголя", "Нова "Ши�
нель") та роману Д.Дефо "Робінзон Крузо" (стаття "До праці – молитва"). Статтю
"Нова "Шинель"  друкуємо нижче, оскільки вважаємо, що вона допоможе вчителеві
зарубіжної літератури по�новому інтерпретувати творчість М.В.Гоголя. 

У редакцію надійшли нові книги

Володимир Васильович
ШКОДА, 

доктор філософських
наук, професор 

Шкода В.В. Философия in
Action. – Харьков: Консум,

2004. – 432 с.



Пришло на ум
Пришло на ум. Поленился записать, – ушло.

Записал, понравилось, любуешься мыслью, или,
как говорит мой знакомый, измышлением ума.
Через некоторое время возвращаешься к запи�
санной мысли, и с удивлением обнаруживаешь,
что нет прежнего удовольствия. Теперь это – уже
не та мысль, или не той густоты. Удивительно,
что иные мысли появляются не в развитие нового
знания. Неделю, месяц, год назад ты знал по этой
теме ровно столько, сколько знаешь сегодня. Но
почему эта мысль, та, что пришла сегодня, не
явилась раньше? И где она была? Возможно, вся�
кая пришедшая мысль есть отклик на внешнее
событие. Возможно, мы прочитываем мир. Нам
только кажется, что мысль пришла ниоткуда.
Возможно, она, как говорят, содержалась. В том,
на что я только что смотрел или глянул. Но мысли
приходят и при закрытых глазах. Что же я тогда
прочитываю? Образы увиденного ранее? И поче�
му одно и то же порождает разные мысли?

Художественный текст невозможно прочесть,
т. е. исчерпать. Физически мои глаза всякий раз
проходят один и тот же путь, но на этом пути
всегда обнаруживаются новые детали. А иногда
вдруг приходит на ум. И резко меняется вся де�
корация. Тогда тот же текст сообщает мне нечто
совершенно иное. Чтение напоминает перемеще�
ние в пространстве. Ездишь одним маршрутом, а
всякий раз видишь разное. Видеть текст человек
научается после того, как он уже научился ви�
деть мир. Обретя эту способность, он обнаружи�
вает в мире то, что увидел в тексте. Это – подлин�
но человеческая способность, т. е. человек нас�
только человек, насколько он воспринимает мир
как книгу. В этом смысле, и только в этом, ры�
царь, когда�то бродивший по Испании, более че�
ловек, нежели его оруженосец. А вот другой при�
мер. "По прочтении Гоголя глаза могут гоголизи�
роваться, и человеку порой удается видеть об�
рывки его мира в самых неожиданных местах".
Это – Владимир Набоков, из его впечатлений о
"Шинели". Далее о ней и пойдет речь. Но перед
этим еще одно рассуждение о чтении.

Прочтений может быть много. Против этого
обычно не возражают, пока не поймут, что име�
ются в виду самодостаточность и равноистин�
ность всех возможных прочтений. Такой плюра�
лизм, точнее, даже демократизм, мало кого уст�
раивает. Считается, что все усилия понимания
направлены на схватывание подлинного смысла,
одного единственного. "Что хотел сказать автор?" –
вот принцип, которым следует при этом руко�
водствоваться. Понятно, что в основе такого пред�
ставления лежит наивная модель коммуника�
ции. Наивная потому, что сложный феномен чте�
ния сводится здесь к согласованию поведенчес�
ких актов. Чтобы совместные действия были ус�
пешны, людям надо понимать намерения друг
друга. Примерно так представляется и коммуни�
кация посредством художественного текста. Ав�
тор, возжелав что�то сообщить публике, выра�
жает это что�то в тексте. Поскольку суть худо�
жественной речи в непрямом говорении
(М.М.Бахтин), перед читателем возникает задача
выявления, обнаружения, открытия смысла. При
таком понимании автор, разумеется, и есть выс�
ший судья в дискуссиях об истолковании.

НОВАЯ "ШИНЕЛЬ"*
(статья из книги "Филосифия in Action")

В.В.Шкода

Убеждая других в том, что теологическая ар�
гументация возможна при обсуждении любых
жизненных проблем, и в одном ряду с аргумента�
цией не теологической, я, кажется, вполне убедил
в этом себя. Иногда в дискуссии я вдруг обнару�
живаю, что делаю странный ход – говорю: "это,
по�видимому, так, потому что", а дальше идет ци�
тата из Библии. Иными словами, теологический
аргумент – это не особая точка зрения, это обыч�
ный аргумент, стоящий рядом с другими аргу�
ментами. Пока так обстоит дело только для меня,
если не считать верующих. Но я убежден в том,
что если ко мне будут присоединяться другие, и
этими другими окажутся, в конце концов, все
мыслящие люди, никто уже не будет замечать
теологичности теологического аргумента. Можно
провести такую аналогию. На вопрос, что необхо�
димо для существования науки, отвечают обычно
так: необходим прежде всего предмет. Должно
существовать нечто, независимое от исследова�
телей, что привлекло их внимание. В свете пре�
дыдущего рассуждения ответ будет иным: необ�
ходима прежде всего группа людей, настроенная
на некоторый дискурс. Важно, как люди говорят,
а не о чем. Точнее, "о чем" может появиться, но
позже. И, возможно, люди станут искать это в ре�
альности, и скажут, что нашли. Тогда совершится
то, что называют "открытием". Возражением
против этого подхода, кажется, может быть воп�
рос: а существует ли то, о чем эти люди говорят?
Ответ таков: оно существует в силу самого факта
говорения.

Развиваемый здесь подход кто�то назовет
идеализмом. Меня это не беспокоит. Вообще
странно слышать среди молодых преподавателей
философии серьезные разговоры о том, к какой
категории отнести такого�то современного фило�
софа. Они почему�то считают, что вопрос этот ва�
жен. Не потому ли, что такие, как я, в свое время
в этом их убеждали? Сегодня я хочу использо�
вать это возможное замечание об идеализме, что�
бы, опираясь на привычный тезаурус, пояснить
сам подход. Действительно, если человек в поис�
ках оснований дискурса выбирает сферу чувс�
твенности, как она знакома нам по ассоциации с
именами Беркли или Маха, мы называем такого
человека субъективным идеалистом. С другой
стороны, выбравшего доминантой сферу мысли�
тельного мы называем объективным идеалистом.
Так вот, в предлагаемом подходе выбирается
сфера самого дискурса. Но не как основание, к ко�
торому нечто сводится, – здесь вообще нет осно�
вания в привычном смысле, – а как нечто, для се�
бя существующее. И теперь становится ясно, что,
привлекая выше аналогию с наукой, я имел дело
не с аналогией, а с иным пониманием науки. Раз�
личие здесь вот в чем. На вопрос, какова цель
рассуждения, приверженец обычной методоло�
гии науки скажет: цель – продвижение в понима�
нии "предмета". Теперь можно ответить иначе:
цель – в продвижении понимания людьми друг
друга. В той мере, в какой эта цель достигается,
появляется и "предмет". Пока же в общественном
сознании такого дискурса нет. Поэтому теологи�
ческий аргумент вообще не воспринимается как
аргумент. Стало быть, в соответствии с предлага�
емым подходом мне надо просто делать свое дело.
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Модель эта бедна. Роль читателя здесь подчи�
ненная. В лучшем случае произойдет повторение
мысли автора в голове читателя. Не будет, выра�
жаясь в духе М.М.Бахтина, продуктивного собы�
тия. По другой модели смысл не извлекается от�
куда бы то ни было, и не повторяется в голове чи�
тателя, а впервые рождается при восприятии
текста. Просто нечто приходит на ум. Не обяза�
тельно то, что пришло на ум автору. Сам автор
может стать участником истолкования, но рав�
ноправным. Его версия может быть только учтена
другими участниками, не более. Эта вторая мо�
дель особенно хорошо работает, когда создание
текста и его истолкование сильно разнесены во
времени. Тогда становится ясно, что понимание
задается позицией понимающего в культурно�ис�
торическом пространстве. Можно провести ана�
логию с познанием мира. Бог создал "светила на
тверди небесной", сообразуясь с разными целями,
в частности "и для знамений". В этой парадигме
научный вопрос "что такое?" невозможен. Созер�
цая небо, человек вопрошает иначе – что это зна�
чит? Но чувства, посетившие его при созерцании
заката солнца, не имеют никакого отношения к
замыслу Творца.

Вообще, в рамках этой модели не обязателен
вопрос "в чем там дело, о чем этот текст?". Язык
здесь – не "средство коммуникации" или "орудие
познания". Язык – субстанция игры, вызываю�
щей у человека эстетическое наслаждение. Мы
ведь не спрашиваем, о чем сервируется стол или
наряжается женщина? Кстати, после банкета
стол становится безобразным по причине закон�
ченного наслаждения материальным. А о наряде
умолчу, чтобы не сказать банальность.

Демократизм истолкований, или принцип "я
так вижу", не исключает нормативности. Игра без
правил – вовсе не игра. По крайней мере, одно
правило несомненно существует – это полнота
использования исходного знакового материала.
Читатель, берясь истолковать повествование,
обязан предложить как бы параллельное повес�
твование, совершить предельно полный перевод
интерпретируемого текста на другой язык или,
словами В.Набокова, найти подлинный сюжет,
который кроется за очевидным (подлинных сю�
жетов много). Это умеет делать хороший чита�
тель. И не важно, что он читает: роман Толстого
или речь президента. Демократия, не как полити�
ческая реалия, а как культура, благоволит скорее
человеку читающему, нежели человеку пишу�
щему. Просто потому, что читателей больше. В
мире словесности важным становится скорее ис�
кусство непрямого слушания (чтения).

Вернемся, однако, к "Шинели". Мне известны
четыре варианта прочтений этой повести. В
принципе их может быть и больше, я не знаю, что
приходит на ум при чтении "Шинели", скажем,
японцу или жителю Мозамбика. Далее я кратко
опишу три версии и попытаюсь разобрать чет�
вертую – ту, которой отдаю предпочтение.

Версия первая. Обличение строя. Большин�
ство дореволюционных критиков и все советские,
ориентированные на "социальную проблематику",
отвели Гоголю роль сатирика, обнажавшего поро�
ки царской России. Интерес к социальному ставит
этих критиков в позицию, с которой во всем, что
писал Гоголь, видится "огромный обобщающий
смысл" критического плана. Сам Гоголь удивлялся
этому видению, считал себя непонятым, по�види�
мому, страдал и сердился на читателей и себя са�
мого. Это как раз тот случай, когда автор оказыва�
ется рядовым участником истолкования, с мнени�

ем которого публике можно не считаться. О "Ши�
нели" эти критики рассуждали, к примеру, так. В
образах Башмачкина и Значительного лица "про�
тивопоставлены предельно обобщенные фигуры
представителей двух миров – довольства и нище�
ты, сытости и лишений, богатства и бедности".
Башмачкин обкраден обществом, бесконечно уни�
жен обществом, доведен обществом до последней
ступени умственного и нравственного "обмеления"
(Ап.Григорьев). Эта, доходящая до неприличия
эксплуатация "общества" характерна для сторон�
ников социально�критической версии прочтения
"Шинели". Далее отмечается ими некая частная
позитивность: этот "маленький человек" все�таки
не до конца задавлен. В нем теплится творческое,
человеческое начало. В отупляющей (?) работе он
умудряется найти какой�то смысл. Это сообщает
ему силу выносить унижение, не поступаться сво�
им человеческим достоинством. А в процессе по�
шивки новой шинели разгорается буквально пла�
мень творчества. Но бедный чиновник умирает, и
люди не ощущают трагического смысла его одино�
кой, бесприютной жизни.

Версия вторая. Один день счастья. Эта вер�
сия сугубо субъективная в том смысле, что выска�
зана она персоной, далекой от литературоведе�
ния, и в услугу мне, затеявшему как бы полевое
исследование. И все�таки рискну сделать обобще�
ние. Современный молодой человек, – человек об�
щества потребления, – не знакомый с идеологизи�
рующей критикой соцреализма или той же по ду�
ху критикой революционных демократов, такой
человек сочувствует Башмачкину, понимает его
отношение к шинели. Работа у чиновника скуч�
ная, сам он – человек недалекий, окружающие
над ним подтрунивают. Но вот новая шинель. Ка�
кая радость! Как изменился с этим приобретени�
ем окружающий мир. Да, много значит для чело�
века добротно сработанная вещь, о которой он
долго мечтал. Всего один день счастья. А поздним
вечером темная сила зла, в лице двух грабителей,
в миг разрушила это хрупкое счастье маленького
чиновника. Как опасно ходить по неосвещенным
улицам (и площадям) прилично одетому человеку.
По�видимому, автор этого произведения бросает
справедливый упрек правоохранительным орга�
нам. А если серьезно, то хотя для масс в прошлом
и доминировала первая версия, отдельные лите�
ратуроведы позволяли себе касаться второй.
И.П.Зототусский, например, писал: "Гоголь отпус�
кает своему герою всего лишь миг, минуту, в кото�
рой он может почувствовать себя на высоте, раз�
вернуться и усмехнуться жизни уже не робко, не
просительно, не умоляюще, а широко и светло".

Версия третья. Эстетика языка. Третью
версию можно вычитать у Владимира Набокова.
Сей тонкий эстет считал, что произведения Гого�
ля, "как и всякая великая литература, – это фе�
номен языка, а не идей". Подлинный сюжет "Ши�
нели" в стиле, во внутренней структуре трасцен�
дентального анекдота. Позволю себе простран�
ную цитату, в которой схвачена эта структура:
"Бормотание, бормотание, лирический всплеск,
бормотание, лирический всплеск, бормотание,
фантастическая кульминация, бормотание, бор�
мотание и возвращение в хаос, из которого все
возникло. На этом высоком уровне искусства ли�
тература, конечно, не занимается оплакиванием
судьбы обездоленного человека или проклятием в
адрес власть имущих. Она обращена к тем тай�
ным глубинам человеческой души, где проходят
тени других миров, как тени безымянных и без�
звучных кораблей". Понятно, что эта версия не
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счастьем, счастлив по�своему". Скажут: "А где
высокие цели, где борьба?". Мне станут доказы�
вать, что есть объективные критерии счастья. На
что я отвечу просто – бред! Кстати, Акакий Ака�
киевич переписывал, и все разное. А вузовский
преподаватель, чем он занимается? – Перечиты�
вает одно и то же. Оба они – рядовые работники
культуры, ибо культура – это tradition.

Все это лежит на поверхности. Это еще не
христианско�антропологический уровень. Если
копнуть глубже, можно увидеть то, что увидела
Ч. де Лотто: "Мир Акакия Акакиевича – это мир
иноческой аскезы, точнее, мир послушания, сми�
рения, мир бесстрастия" ("Вопросы философии",
1993, № 8).

Второй период – рождение и развитие в душе
Башмачкина роковой страсти. Для рождения
страсти должен быть какой�то внешний толчок,
некая вполне естественная потребность. Вокруг
человека вечно враги, враги тела и души, и он вы�
нужден от них защищаться. Один из врагов тела –
мороз. Шинель до поры защищала Башмачкина,
но вот она прохудилась, и он почувствовал, что
его стало сильно "пропекать" в спину и плечо.
Еще один земной враг мелкого чиновника –
Власть. Олицетворенная в генерале, в значитель�
ном лице, она будет впоследствии "распекать"
Акакия Акакиевича. Можно сказать, что пропе�
кание было причиной последующего распекания.
И эти два действия свели бедного чиновника в
могилу. Но это после. А пока удрученный чинов�
ник взбирается по черной лестнице к портному
Петровичу. Это в материальном мире. В духовном
же он "одновременно спускается навстречу собс�
твенной гибели".

Петрович подбрасывает нашему чиновнику
идею новой шинели. С образом Петровича связа�
на тема бесовства. Известно, какое значение в
жизни и творчестве Гоголя имел этот феномен.
Здесь следует заметить, что зарождение и разви�
тие греховной страсти в душе человеческой тща�
тельно изучено в святоотеческой литературе.
Выделены этапы этого процесса. Ч. де Лотто
прослеживает их по тексту повести, взяв за осно�
ву вариант Нила Сорского: а) представление гре�
ховного помысла (прилог), б) принятие его (соче�
тание), в) согласие с ним (сложение), г) пленение
помыслом, и, наконец, д) страсть. Начать процесс,
т. е. подбросить помысл – дело беса – духовного
врага человека. Ч. де Лотто считает, что прилог в
случае с Башмачкиным как бы складывается из
двух событий – решения Акакия Акакиевича,
после осмотра шинели, идти к Петровичу и при�
говора самого Петровича: "А шинель, уж, видно,
вам придется новую делать". Бес действует сна�
чала на одного, потом на другого. Возможна, мне
кажется, и другая версия. Бес – сам Петрович.
Бес или черт – злое начало, олицетворенное че�
ловеком, но с рогами, копытами и хвостом. Рогов и
хвоста, положим, нет. Но к чему ноги нагишом и
"большой палец, очень известный Акакию Ака�
киевичу, с каким�то изуродованным ногтем, тол�
стым и крепким, как у черепахи череп"? К чему
трижды упомянутое в повести слово "черт" и все
в связи с Петровичем? А один раз прямо – жена
называет его "одноглазым чертом".

Итак, пять ступенек вниз. В конце пути – из�
мена прежнему образу жизни, уход из мира ино�
ческой аскезы, мира послушания, смирения и
бесстрастия Это с точки зрения христианской
антропологии. А с точки зрения, скажем, эпику�
рейства, да и просто, как говорят, нормального че�
ловека – это, напротив, духовное оздоровление.

может быть столь же понятной, а потому попу�
лярной, как вторая.

Прежде чем перейти к четвертой версии или,
выражаясь по�старому, к подлинному смыслу
"Шинели", надобно коснуться явления, которое
можно назвать "вживанием в контекст". Речь
идет о поселении в ирреальный мир, которое осу�
ществляется при длительном восприятии корпуса
однородных текстов. Чтобы читатель мыслил кон�
гениально писателю, чтобы, иначе говоря, их по�
нимания были соответственными, им обоим надо
поселиться в одном мире. Известно, что Гоголь ра�
ботал над "Шинелью" в период (июль 1839 – ап�
рель 1841 года), когда он сблизился со славянофи�
лами, и обратился к серьезному изучению святоо�
теческой литературы. Так вот, кто, спрашивается,
из советских читателей, включая и профессио�
нальных критиков, изучал труды Отцов Церкви?
А ведь эта литература программирует особый тип
сознания. Такое сознание отсутствовало внутри
"Шинели", в миру, окружающем Акакия Акакие�
вича. "Такого сознания, – пишет Ч. де Лотто, – не
доставало и целым поколениям читателей и кри�
тиков, вырванных из контекста христианской
культуры и не сумевших усмотреть в этом образе
воплощение духовных исканий его создателя". От
того мир и обижает Башмачкина – мир, его окру�
жавший, и мир, читающий "Шинель".

Версия четвертая. Опасность страсти:
христианско�антропологический подход. Запад�
ные слависты напоминают мне арабов, сохранив�
ших для Европы тексты Аристотеля. Во времена,
когда на родине Гоголя господствовал одномерный
соцреализм, за ее пределами исследователи могли
заниматься литературоведением в широком диа�
пазоне подходов. Они сохранили и традицию хри�
стианско�антропологического анализа. Образцом
такого анализа является, на мой взглял, замеча�
тельная работа итальянки Чинции де Лотто "Лес�
твица "Шинели"". Ч. де Лотто показывает, что в
"Шинели" обнаруживается влияние на религиоз�
ное сознание Гоголя святоотеческой литературы, а
именно – "Лествицы" Иоанна Лествичника и "Ус�
тава о жительстве скитском" Нила Сорского.

В прошедшей перед нами жизни Акакия Ака�
киевича четко просматриваются четыре периода:
а) до обнаружения в старой шинели "грехов", б)
пошивка новой шинели, в) день обладания новой
шинелью – "самый торжественнейший в жизни",
г) ограбление, болезнь и смерть. Первый период –
долгий, это по существу вся жизнь Башмачкина,
но в повести он умещается в трех больших абза�
цах. Главное здесь – служба, служение, "он слу�
жил с любовью". Чему служил? Делу, к которому
был приставлен судьбой. Он исполнял его твор�
чески. Те, кто аттестует Башмачкина словами
"пошл", "глуп", "убог", а его работу как отупляю�
щую, механическую и т.п., – эти люди, мне кажет�
ся, просто не читали "Шинели". О чем говорят сле�
дующие строки? "Там, в этом переписыванье, ему
виделся какой�то свой своеобразный и приятный
мир... Вне этого переписывания, казалось, для него
ничего не существовало... Написавшись всласть,
он ложился спать, улыбаясь заранее при мысли о
завтрашнем дне: что�то бог пошлет переписывать
завтра?". "Написавшись всласть" – это уже дома,
это для себя, это – хобби. Я думаю, люди много го�
ворят о надобности содержательной, интересной,
творческой работы просто потому, что они не хо�
тят работы вообще. Сколько несчастных служили
и служат с отвращением?! А Акакий Акакиевич
был счастлив. Это очевидно. И тут, – я это хорошо
знаю, – мне скажут: "Он счастлив неправильным
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Жизнь Акакия Акакиевича становится полнее,
"он сделался как�то живее, даже тверже характе�
ром", "огонь порой показывался в глазах его". Од�
нако измена налицо, прежде всего делу служения.
Он становится рассеянным, и однажды при пере�
писывании чуть было не сделал ошибки. Надев
новую шинель, Акакий Акакиевич как будто
прозревает. Он обнаруживает вокруг себя совсем
иной мир. Раньше на улице он "видел на всем свои
чистые, ровным почерком написанные строки".
Теперь он видит жизнь Петербурга: красиво оде�
тых дам, бобровые воротники на мужчинах, лиха�
чей в малиновых шапках... Он останавливается и с
любопытством рассматривает картину в витрине
магазина, на которой изображена красивая жен�
щина, скидывающая башмак с обнаженной, очень
недурной, ноги. А после вечеринки, где пришлось
выпить два бокала шампанского, ощущение пол�
ноты жизни достигает апогея. "Акакий Акакиевич
шел в веселом расположении духа, даже подбе�
жал было вдруг, неизвестно почему, за какою�то
дамою, которая, как молния, прошла мимо и у ко�
торой всякая часть тела была исполнена необык�
новенного движения". В земной жизни он вознесся
(в меру его возможностей) на предельную высоту.
А в духовной – опустился ниже некуда.

Все, дальше – трагедия. Резкая перемена обс�
тановки. Глухие улицы, темнота, нигде ни души.
Появляются грабители. С бедного чиновника сди�
рают шинель и дают пинка коленом. Что дальше?
Не смирение, не принятие беды как испытания.
Акакий Акакиевич бежит к власти, к мелкой
власти в лице будочника. Тот, понятно, "не видал
ничего". Далее, на другой день, появляется прис�
тав, к нему Акакий Акакиевич попадает только в
третий визит. Толку от жалобы никакого. Нако�
нец, вершина власти в повести – значительное
лицо. Следует надлежащее распекание, и Ака�
кий Акакиевич, подготовленный таким образом,
сразу попадает в руки другого врага – вьюги.
Враг же духовный свое дело давно сделал. Ака�
кий Акакиевич заболел и вскоре испустил дух.

Далее в тексте повести появляются слова,
смысл которых явно не согласуется с ходом на�
шего истолкования. Для Акакия Акакиевича, пи�
шет Гоголь, "перед самым концом жизни мель�
кнул светлый гость в виде шинели, ожививший
на миг бедную жизнь". Ч. де Лотто считает, что
здесь присутствует подмена ценностей. Светлый
гость – бес, "оживление" бедной жизни – отказ от
праведности. А почему не прочитать это место
прямо, т. е. не предположить, что Гоголь дает воз�
можность укрепиться в своем истолковании и
нормальному человеку, способному радоваться
маленьким жизненным удачам (вторая версия)?

Вернемся теперь к началу, двинемся по кругу,
впрочем, не завершив его. Иными словами, срав�
ним две первых версии с последней. С социологи�
ческой точки зрения первая версия соответствует
конфликтной модели общества. Напротив, христи�
анско�антропологической версии чужда идея
классовой борьбы, социальных противоречий, не�
равенства. Здесь просто человек. Маленький или
большой, бедный или богатый – особого значения
не имеет. В мороз всем одинаково холодно, и бесы
всем без разбору подбрасывают греховные помыс�
лы. Христианское учение обращено к человеку во�
обще, т. е. к каждому человеку, сообщая ему прос�
тую истину человеческого равенства. Эта истина
явно выражена в начале повести, в эпизоде с моло�
дым чиновником, который вдруг услышал в словах
Акакия Акакиевича "Оставьте меня, зачем вы ме�
ня обижаете?" другие слова: "Я брат твой". С этого

момента в нем все переменилось, он на всю жизнь
обрел способность видеть, "как много в человеке
бесчеловечья". В силу случайности происхождения
и всяких жизненных обстоятельств Акакий Ака�
киевич и Значительное лицо поставлены на раз�
ные ступени социальной иерархии. Но это – услов�
ность, так обстоит дело по человеческому установ�
лению. А как человеки, так сказать, антропологи�
чески, они – слабые и грешные, а потому суть одно
и то же. Гоголь, на мой взгляд, намеренно проводит
параллель в их поведении. Оба идут на вечеринку,
каждый, понятно, в свое общество, оба выпивают
два стакана шампанского, по�видимому, разного
качества, оба становятся от того веселыми, оба,
вследствие веселости, обращаются к женскому по�
лу, по�разному, разумеется, наконец, оба лишают�
ся своих шинелей, одинаково переживая извечное
человеческое чувство – страх. И все�таки имеется
различие. Шинель для значительного лица – сов�
сем не то, что для Акакия Акакиевича. Бедного че�
ловека жизнь чаще подвергает испытаниям. Точ�
нее, жизнь устроена так, что у бедного проблемы
возникают уже из�за таких обстоятельств, кото�
рые для богатого – мелочь. Бедный беззащитен.
Акакий Акакиевич беззащитен вдвойне. Он – бе�
ден, и он – не умен. Его добродетели – послушание,
смирение, бесстрастие, даны Богом или, выража�
ясь светским языком, стихийны, а не сознательны.
Он не сделал, так сказать, своей части дела, чтобы
стать христианином – не приложил собственных
усилий, чтобы вооружиться против духовного
врага. И был им повержен.

Сравнение второй версии с последней откры�
вает более широкий горизонт. Здесь надобно вес�
ти речь о месте христианства в культуре. Сюда
просится Ф.Ницше. Здоровое сильное тело, воля к
власти, жизнь как риск, постоянное напряжение
воли, обращенной вовне – на природу и на других
людей. Античность, язычество, культ силы и му�
жества. И вдруг христианство. Весь его смысл во
фразе Гоголя: "Нет выше звания, чем монашес�
кое". Жизненная задача истинного христианина –
изгнать из души мирские желания, обрести бесс�
трастие, смириться. Но ради чего?! Не удел ли это
психически и интеллектуально слабых людей?
Современному человеку, особенно молодому,
крайне трудно оправдать поведение Акакия Ака�
киевича, когда директор предложил ему выпол�
нить чуть�чуть творческую работу. Наш чинов�
ник "вспотел совершенно, тер лоб", и отказался.
Реакция на этот эпизод молодого читателя такая:
"Да он просто глуп". Для такого читателя здесь
явлена возможность продвижения по службе, на�
чало карьеры и т.д., и он совершенно невосприим�
чив к рассуждениям об опасности самочиния, о
послушании как неверовании себе самому и т.п.

Христианский идеал, как и всякий идеал, не
достижим. А много ли людей сегодня примеряет�
ся к нему? Христианство навсегда останется
"инкрустированным в мир" (В.В.Розанов), оста�
нется вечной закваской, вечно всходящим гор�
чичным зерном. Эти метафоры призваны выра�
зить мысль о неисполнимости христианского про�
екта, но вечной его исполняемости. Здоровому
сильному телу, устремленному к витальным це�
лям, нужны передышки, нужны тормоза. Чтобы
остановиться, чтобы подумать и иногда сказать
себе: НЕТ! И двинуться дальше.

Джерело: В.Шкода. Філософія in Action. – Харків:
Консум, 2004. – 432 с. – С. 24'36. 
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ня, є такі:  навчання обов'язково організова�
не як дослідження учнями певної теми шля�
хом інтерактивної взаємодії між ними; ре�
зультатом навчання є не засвоєння фактів
чи чужих думок, а вироблення власних суд�
жень через застосування до інформації пев�
них прийомів мислення; викладання  є стра�
тегією постійного оцінювання результатів

із використанням зворотного
зв'язку "учні�вчитель" на основі
дослідницької активності вчителя
у класі;  критичне мислення потре�
бує від учнів навичок оперування
доказами та формулювання вис�
новків;  відповідальність потребує,
щоб учні були вмотивовані для об�
говорення проблем.

ЦІЛІ ВИКЛАДАННЯ ЛІТЕРА�
ТУРИ із застосуванням цієї пед�
технології: надати учням зразки
досвіду життєдіяльності;  навчити
їх спільної мови для зіставлення й
обговорення складних подій люд�
ського життя; надати учням шанс
почути, як інші люди інтерпрету�
ють складні життєві події.

Переваги застосування ПТ АНКМ: мож�
ливість упроваджувати в шкільну практику
стратегії викладання, які допомагають шко�
лярам осмислювати прочитане, виявляти
самостійність у  самоосвіті, розуміти логіку
аргументів, учитися уважно слухати і чути
співрозмовника; формувати незалежну
точку зору, виявляти при цьому  толеран�
тність;  робити власні інтерпретації літера�
турних творів, цікавитися інтерпретаціями
інших;  впевнено і переконливо вести дис�
кусію; не вдаватися до практики  "єдино
правильної відповіді".

Урок літератури вибудовується за
трифазною моделлю: 1. Актуалізація
опорних знань. Евокація (встановлення
зв'язків). 2. Усвідомлення змісту. 3. Реф�
лексія (міркування). 

Активне навчання та критичне мис�
лення у викладанні літератури – педаго�
гічна технологія, яка базується на принци�
пах проекту "Читання та письмо для кри�
тичного мислення"(далі ЧПКМ), розробле�
ного  викладачами Міжнародної Асоціації
Читачів Джанні Стіл, Чарльзом Темплом,
Куртом Мередітом і Скоттом Вальтером за
підтримки Інституту Відкритого
Суспільства Джорджа Сороса.  В
Україні практичну реалізацію
програми ЧПКМ розпочали в чер�
вні 1998 р. у містах: Донецьку,
Одесі, Харкові, Києві. Програма
АНКМ (активного навчання та
критичного мислення) продовжує
проект "Розвиток критичного
мислення через читання та
письмо" (РКМЧЧП), її реалізова�
но зусиллями 70 тренерів�добро�
вольців із США, Канади, Великої
Британії й Австралії. Вони підго�
тували сертифікованих тренерів
у кожній із 29 країн – учасників
проекту. 

Технологія спрямована на роз�
виток самостійного свідомого мис�
лення учнів,  що дає змогу адекватно оці�
нювати нові обставини та формувати стра�
тегію подолання проблем, які можуть ви�
никнути.                                        

Критичне мислення є "вміле відпові�
дальне мислення, що дозволяє людині фор�
мулювати надійні вірогідні судження, ос�
кільки воно: а) засновується на критеріях,
б) є таким, що самокоректується, в) апелює
до контексту" (за М.Ліпманом).  Виділяють
шість ключових елементів критичного
мислення: уміння мислити, відповідаль�
ність, формулювання самостійних суд�
жень, критерії оцінки ідей у процесі їх ана�
лізу чи критики, самокорекція, увага та
апелювання до контексту. 

Особливостями навчального процесу, по�
будованого на засадах критичного мислен�
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Представлено основні особливості технології активного навчання та критичного мислення, яка
сприяє розвитку особистості учнів у навчанні. Подано джерела, звернувшись до яких, учитель змо�
же виробити власний підхід до застосування цієї технології.

Представлены основные особенности технологии активного обучения и критического мышления,
способствующей развитию личности учеников в процессе обучения. Приведены источники, обра�
тившись к которым, учитель сможет разработать собственный подход  к применению этой тех�
нологии. 

The main features of active training and critical thinking that promotes persons development in the process of
education are given. Some helpful sources for development own approaches in using this method are given.

АКТИВНЕ НАВЧАННЯ ТА КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ 
У ВИКЛАДАННІ ЛІТЕРАТУРИ
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Технології розвитку критичного
мислення учнів / Кроуфорд А.,

Саул В., Метьюз С, Макінстер Д.;
Наук, ред., передм. О. І. Поме&

тун. – К.: Вид&во "Плеяди",
2006. – 220 с.



На попередніх уроках було розглянуто, як
домогтися того, щоб учні прояснили для себе
зміст тексту або уроку. На цьому уроці будуть
представлені методи проведення дискусії (об�
говорення) у групах учнів. Методи дискусії –
поряд з особливого роду запитаннями, які
ставлять педагоги, – дуже важливі у викла�
данні, оскільки вони обумовлюють ті розумові
операції, які здійснюють учні. Цікаві запитан�
ня відкривають шлях для цікавих відповідей.
Звичайно, зробити так, щоб сорок, п'ятдесят
або шістдесят учнів брали участь у дискусії,
вимагає не тільки ґрунтовних запитань, а й
влучної системи менеджменту – управління
класом, а також надійних методів викладання.
У цьому базовому уроці саме й будуть пред�
ставлені такі методи та система менеджменту.

На цьому базовому уроці будуть викорис�
тані, а потім проаналізовані, "Метод спільно�
го опитування" та "Павутинка" дискусії", а
також ми скористаємося прийомом "Припу�
щення на основі запропонованих слів" і ме�
тодом "Спрямоване слухання та обміркову�
вання".

ЯК ЧИТАТИ СЦЕНАРІЙ ЦЬОГО УРОКУ

При читанні сценарію демонстраційного
уроку, що наведений нижче, будь ласка, май�
те на увазі, що його мета полягає в тому, що�
би продемонструвати вам методи викладан�
ня, а не навчити вас чогось про тюленів! Будь
ласка, розгляньте цей урок у двох аспектах:

1. Спочатку уявіть, що ви учень, який бере
участь у цьому уроці. Що відбувається з ва�
ми? Які розумові операції ви виконуєте? Чого
ви вчитеся?

2. Далі уявіть себе в ролі вчителя, який ве�
де цей урок. Що ви робите? Чому ви це роби�
те? Як ви справляєтеся з проведенням трьох
фаз уроку – "Актуалізації (передбачення) –
Побудови знань – Консолідації"?

УРОК

АКТУАЛІЗАЦІЯ

Фаза актуалізації – це та частина уроку,
коли ми намагаємось розбудити допитливість
учнів і ставимо цілі навчання. Тут ми скорис�
таємось методом "Припущення на основі
запропонованих слів". Учитель перераховує
кілька слів із історії, що має бути почута уч�
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НАЙЕФЕКТИВНІШІ ІНТЕРАКТИВНІ
МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ЛІТЕРАТУРИ:
"спільне опитування", "павутинка" диску�
сії", "спеціальні ролі під час обговорення",
"залиште за мною останнє слово", "драма�
тичні ролі", "мінливі перспективи", "драма�
тична інтерпретація", "навчання на контрас�
ті",  метод гронування ("асоціативний кущ").

Прийоми навчання активного читання та
критичного мислення: кероване читання,
читання з передбаченням,, "письмо для се�
бе", побудова асоціативного куща, "кутки",
сенкан, "порушена послідовність", "залиши
останнє слово для мене", дискусійна мере�
жа, дебати, позначки, гра в "учителя" –
складання резюме щодо прочитаного, пояс�
нення незрозумілого, прогнози, обміркову�
вання нових знань із точки зору власного
життєвого досвіду, прогнози щодо їх засто�
сувань тощо.

Ґрунтовні практичні матеріали із проблем упровад�
ження у викладання різних предметів загальноосвітньої
школи технології "Активне навчання на критичне мис�
лення" містяться у науково&мМетодичному посібнику
А.Кроуфорд, В. Саул та ін. "Технології розвитку критич&
ного мислення учнів" (К., "Плеяди", 2006). У посібнику
висвітлено загальнотехнологічні підходи до планування
уроків із будь�якого предмета, систему оцінювання нав�
чальних досягнень учнів і самооцінки вчителів. Зразки
сценаріїв уроків грунтуються на міжособистісному спіл�
куванні між учителем і учнями та розкривають викорис�
тання описаних у посібнику підходів для досягнення ці�
лісних дидактичних цілей. Буде цікавим педагогічним
працівникам усіх категорій, які прагнуть до запровад�
ження інноваційних технологій, методистам і виклада�
чам інститутів післядипломної освіти та вищих педагогіч�
них навчальних закладів, які цікавляться питаннями
розвитку особистості учнів у навчанні.

Щодо питань проведення тренінгів у Єв�
ропі та Середній Азії можна звертатися до
Міжнародної асоціації РКМЧЧП (Internati�
onal RWCT Association): Дайве Пенкауске�
не (Daiva Penkauskiene) daiva.dc@vpu.lt,
Марія Ковач (Maria Kovacs)
mkvacs_rwct_ro@yahoo.com. 
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Продемонстровано методи проведення дискусії на
уроках літератури за технологією розвитку критич�
ного мислення. 

Продемонстрированы методы проведения дискус�
сии на уроках литературы согласно технологии разви�
тия критического мышления. 

Methods of making discussion at the lessons of literatu�
re on the technology of critical thinking development are
shown.

СЦЕНАРІЙ УРОКУ ЛІТЕРАТУРИ
ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ РОЗВИТКУ
КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ
УЧНІВ 
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нями, і пропонує їм придумати власну істо�
рію, використовуючи ці слова.

Учитель. Сьогодні ви почуєте історію, що
відбувається в Шотландії. Це народна каз�
ка, тому означає, що в ній піде мова про ко�
гось, хто хоче чогось і намагається цього до�
могтися. Можливо, учинені ним дії правиль�
ні, а можливо, й ні. Як би то не було, у цих
дій обов'язково є наслідки. Можливо, у цій іс�
торії містяться поради для нас, як нам
варто жити. У цій історії відбуваються
дивні речі – це може бути пов'язано з чара�
ми, а може, й ні. У будь�якому разі, усе це і
складає народну казку. Крім того, я можу
сказати вам: ті люди, які колись почали роз�
повідати цю історію, були рибалками з пів�
нічного узбережжя Шотландії та вважали,
що все в цій історії є правдою.

Я напишу на дошці п'ять висловлювань.
Усі вони з'являться в історії, яку я вам зараз
розповім. Ось ці висловлювання:

Учитель. Я хочу, щоб ви повернулися
обличчям до свого партнера. Ви в парі муси�
те спробувати придумати свою власну "на�
родну казку", в якій були б усі ці п 'ять еле�
ментів. Інакше кажучи, ці п 'ять висловів
повинні підказати вам історію. Дайте поп�
рацювати своїй уяві та придумайте істо�
рію. У вас на це є три хвилини.

Через три хвилини вчитель пропонує трьом
парам розповісти придумані ними історії.

Пара 1. Ми придумали, що живе один чо�
ловік, який хоче одружитися з однією жін�
кою, але вона не хоче виходити за нього. Та
одного разу він ішов берегом моря із сумними
думками про цю жінку і знайшов закриту
скриню, яку море викинуло на берег. Він роз�
бив її, щоб відкрити, і знайшов у ній шкіру
тюленя. Чоловік віддав її жінці. Вона була
настільки щаслива, що змінила свою думку, і
вирішила вийти за нього заміж.

Учень 1. А де ж чари?
Пара 1. Отож, через якийсь час тюленяча

шкіра чарівним чином зникає, але жінка не
звертає на це увагу, тому що тепер вона вже
щаслива у шлюбі.

Учитель. Х�ммм. Добре. Дякую за вашу
історію. Хто ще?

Пара 2. У нас вийшло щось подібне до істо�
рії про русалок. Одного разу берегом моря
йшли чоловік і жінка. Вони розмовляли про
те, що хочуть одружитись, але насправді жін�
ці було лише цікаво, і вона не цілком сприйма�
ла ідею заміжжя. Отже, вони йшли берегом
моря і знайшли закриту на замок скриню. По�
руч вони знайшли ключ, відкрили скриню й
усередині знайшли тюленячу шкіру. Жінка
взяла її в руки. Шкіра підходила їй за розмі�
ром, і вона вдягла її. Раптом вона перетвори�
лась на тюленя. Що їй робити? Вона відтепер
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не могла вийти заміж за чоловіка. Чоловік
злякався цього перетворення та був дуже
здивований, а вона пішла в море. Кінець.

Учень 2. Але щороку в цей час...
Пара 2. Так�так, вірно. Щоліта саме в цей

час вона вертається та шукає цього чоловіка –
за якого вона могла б вийти заміж.

Учитель. Ця історія справді дуже нагадує
народну казку.

Пара 3. А ось наша історія. Вона трохи на�
гадує щойно почуту історію. Тільки в нашій іс�
торії є істоти, які то живуть у морі як тюлені, а
то на землі як люди. Якимось чином одна з їх�
ніх шкір потрапила в замкнену на замок скри�
ню, що на довгі�довгі роки опинилась на гори�
щі. Хлопчик якось заліз на горище подивити�
ся, що там є. І він знаходить цю скриню. Він
відкриває її та дістає шкіру. Раптом перед ним
з'являється гарна молода дівчина...

Учень 4. У хутряній шубі!
Пара 3. Звичайно. Чому ні?
Учень 5. А як щодо берега

моря?
Пара 3. Ми до цього ще

не дійшли.
Учитель. Ну що ж, на�

разі ми вислухали три іс�
торії. В одній – чоловік знаходить тюленячу
шкіру на березі та дає її своїй коханій, щоб
умовити вийти за нього заміж:. В іншій – не�
посидюча жінка знаходить шкіру, надягає її
та перетворюється на тюленя. А у третій
парубок знаходить давно забуту шкіру, а
вона перетворюється в молоду дівчину –
імовірно, його наречену. А зараз послухайте
історію, що я вам прочитаю, і порівняйте її
з власними історіями. Час від часу я буду зу�
пинятися та просити вас висловлювати ва�
ші припущення.

ПОБУДОВА ЗНАНЬ

Фаза побудови знань – це та фаза уроку,
коли ми заохочуємо учнів "досліджувати" й
осмислювати. На даному уроці буде викорис�
тано завдання із застосуванням методу
"Спрямоване слухання та міркування".

Учитель. Зараз я почну читати. Слухай�
те та уявляйте собі те, що я буду читати.

ІВАН І ТЮЛЕНЯЧА ШКІРА
Переказав Бакснорт Траут

На північному узбережжі Шотландії взимку стоять
темні ночі та сірі дні. Виє вітер і величезні морські хвилі
розбиваються на чорних скелях. Однак улітку море зас�
покоюється, а день подеколи триває цілу добу. Тоді ри�
балки виходять у море, закидають сіті, щоб наловити
риби. Але навіть улітку в морі їх може раптово застати
шторм або беззвучно накрити туман, і вони губляться у
хвилях. Тоді їхні кохані виходять на берег і, вдивляючись
у далечінь, намагаються побачити на воді хоч який�не�
будь знак. І, можливо, у таку мить вони бачать тюленя,
який дивиться на них великими сумними очима, а люди
розглядають тюленя та починають думати...

Постметодика, №6 (70), 2006

Шкіра тюленя Закрита скриня Шлюб Морське
узбережжя

Перетворення
тобто таємнича

зміна



У маленькій бухті на самому березі моря жив ри�
балка з дружиною та сином на ім'я Іван Івансон. Це був
найдовший день року – переддень літнього сонцестоян�
ня, коли сонце було яскраве та жовтогаряче. Маленький
Іван, якому ледь виповнилося сім років, грався у скелях
на березі моря, шукав черепашок, шматки сіті та всяку
всячину, що хвилі викидають на берег.

Раптом вітер доніс до нього дивний звук. Здавалось,
що десь співають, зливаючись у дивній гармонії, якісь
неземні голоси. Чи може, то був лише спів прибережних
птахів. Ні, таки чийсь інший голос. Він озирнувся та по�
мітив, як удалині праворуч на березі з ущелини у скелях
піднімався дим. Можливо, то лише легкий туман від
хвиль, що розбивалися о скелі? Але ні, це був дим.

ПЕРША ЗУПИНКА

Учитель. Ви уявляєте собі цю картину?
Як на вашу думку, що зараз має відбутись?
Як ви вважаєте, про що буде ця історія? По�
думайте хвилинку, а потім розповісте нам.

Учень 6. Мені здається, що він піде бере�
гом туди.

Учитель. Ти так уважаєш? І що відбу�
деться, якщо він піде туди ?

Учень 7. Я гадаю, що він піде туди берегом
і побачить, що навколо багаття співають ру�
салки.

Учень 8. Я гадаю, він зрештою піде туди,
але припускаю, що не зараз – спочатку істо�
рія повинна ще більше заінтригувати читачів.

Учитель. Хто згоден із цим? Хто з вас
вважає, що він піде туди берегом зараз? Під�
німіть руки. (Більшість учнів піднімають ру�
ки). Хто вважає, що він не піде туди зараз?
(Решта учнів піднімають руки). Ті з вас, хто
думає, що він зараз все ж таки піде туди,
скажіть, що, на вашу думку, він там знайде?

Учень 9. Русалок.
Учень 10. Мисливців на тюленів. Вони

впіймали тюленя, який перетворився в жінку.
Насправді це русалка.

Учень 11. Біля багаття на замкненій скрині
сидить старий моряк.

Учитель. Ну ж бо – подумайте гарненько.
Що, на вашу думку, знаходиться у скрині?

Учень 10. Тюленяча шкіра. А моряк розпо�
вість цікаву історію, але я поки що не приду�
мав, що це буде за історія.

Учитель. Дуже добре. Ми почули багато
цікавих припущень. Виберіть ті припущен�
ня, що, на вашу думку, є найбільш імовірни�
ми – це може бути власне припущення або
одне з припущень, висловлених іншими уч�
нями. Подумайте та виберіть таке припу�
щення зараз. А далі послухайте продовжен�
ня історії та подивіться, чи виявиться ва�
ше припущення правильним. Я продовжу чи�
тання.

Івану, звичайно, було цікаво піти та подивитися, що
там коїться, але він ще був занадто малим та не міг за�
лізти на величезні валуни. Тому, коли матуся покликала
його, він повернув до хати, так нічого й не побачивши.

Минуло сім років. Івану було вже чотирнадцять, і він
знов опинився на березі моря саме опівночі напередод�
ні дня літнього сонцестояння. Знову йому здалося, що
він чує дивний спів, і знову він побачив дим, що підні�
мався з ущелини у скелях. Я не знаю, чому він не пішов
цього разу подивитись, що там. Можливо, йому треба
було терміново повертатись додому, а можливо, його
батько погано себе почував, адже батьки вже постарі�
ли, а може, з інших причин.

ДРУГА ЗУПИНКА

Учень 8. Бачите? Я мав рацію!
Учитель. Ти був правий. Чи збулися хоча б

якісь наші припущення?
Учень 10. Ні. Ми не знаємо, звідки цей

звук і звідки дим. Можливо, це русалки, але
остаточно ми не знаємо.

Учень 11. Ми багато чуємо про спів. Я вва�
жаю, що це русалки.

Учень 12. Щось подібне до цього. Це не мо�
жуть бути просто люди – адже інакше Іван
би знав про них. Тут якась таємниця.

Учень 13. Гадаю, що там підліток, і в нього
голосно грає СD�плеєр.

Учень 14. Та ну! Це ж народна казка!
Учень 15. Хтось говорив про жінку, яка

перетворилась на тюленя. Я чула легенди про
це. Я припускаю, що це можуть бути тюлені,
які виходять з океану в ніч літнього сонцесто�
яння та перетворюються на людей.

Учень 16. Дійсно, Іван чує їх тільки в ніч
літнього сонцестояння та через кожні сім ро�
ків. Це має бути щось подібне.

Учитель. Ну що ж, тоді давайте продов�
жимо наші припущення. Що, на вашу думку,
відбудеться далі в цій історії?

Учень 15. Гадаю, що Іван піде туди та по�
знайомиться з ними.

Учень 17. Можливо, він до них приєдна�
ється.

Учень 18. Можливо, він одружиться з од�
нією з них. Ми знаємо, що в цій історії має
відбутися шлюб.

Учень 16. Ні, він ще не достатньо дорос�
лий, щоб одружитись!

Учень 19. Гадаю, що нічого поки що не від�
будеться.

Учитель. Що ти маєш на увазі?
Учень 19. Тому що він ще занадто молодий,

щоб одружуватись, але зрештою зробить це. І
знаєте, як у всіх казках усе відбувається три
рази? Гадаю, поки що він туди не піде.

Учитель. Хто вважає, що він поки що не
піде подивитися, що там? (Половина класу
піднімає руки). А хто вважає, що він піде ту�
ди зараз? (Друга половина учнів тягнуть ру�
ки, але деякі невпевнено). Добре. У нас є бага�
то припущень – послухаємо, що відбудеть�
ся далі. Можливо, там хтось із СD�плеєром.
(Учні сміються.) Серйозно, будьте готові до
чого завгодно. Може виявитись, що це русал�
ки, або, можливо, це тюлені, які вийшли на
берег і перетворилися на людей. Були вислов�
лені припущення, що Іван до них приєдна�
ється, а потім одружиться з однією з них,
або що він поки що туди не піде. Оберіть те
припущення, що, на вашу думку, є найбільш
імовірним. А тепер послухайте продовжен�
ня історії та подивіться, чи виявиться ва�
ше припущення справедливим. Я продовжу
читання.

Пройшло ще сім років. Татові стало важко ловити ри�
бу в морі, тому батьки переїхали до міста, а свою хатину
залишили Іванові. Він жив зовсім один, його компанією
були тільки прибережні птахи. Цілими днями він ловив ри�
бу, уночі обігріваючись біля багаття. Гадаю, йому було
самотньо.

І знову настав переддень літнього сонцестояння. Іван
пригадав спів і дим. Спочатку посутеніло, а потім наста�
ла ніч. Іван ішов берегом моря. До нього долетів той са�
мий дивовижний спів, що сплітався в неземну та прек�
расну гармонію.
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Учень 25. Так, це нечесно. І в оповіданні
говориться, що Іван щасливий, а дівчина – ні.
У мене передчуття, що відбудеться щось по�
гане.

Учитель. А що саме?
Учень 25. Ну, нічим добрим це не може

скінчитись, бо вона нещаслива. А крім того,
вона втратила зв'язок зі своїми рідними та
близькими.

Учень 18. Але зараз вона теж зі своїми
близькими. У неї ж тепер родина. Людська
родина.

Учень 26. Ось у тому й проблема. Вона
розривається між двома родинами, між двома
світами. Я згодна – щось мусить змінитись.
Ця ситуація має якось розв'язатися.

Учитель. Тоді настав час висловлювати
припущення. Що, на вашу думку, відбудеть�
ся?

Учень 27. Я гадаю, вона піде.
Учитель. Назавжди?
Учень 27. Ні, я думаю, вона буде верта�

тись, але тільки раз на сім років.
Учитель. Чому ти так уважаєш?
Учень 27. Тому що люди�тюлені з'являли�

ся раз на сім років у ніч напередодні літнього
сонцестояння.

Учитель. А ще які думки?
Учень 28. Я вважаю, вона піде назавжди.
Учень 29. На мою думку, чоловік покаже

їй її тюленячу шкіру, і жінка погодиться за�
лишитись.

Учитель. Чому ти так вважаєш?
Учень 29. Тому що мені хочеться, щоб так

сталося!
Учень 30. Або ж вона буде йти на певний

час і знову повертатись.
Учитель. Добре, оберіть припущення. Я

продовжую читання.

Минуло ще кілька років. Одного разу, напередодні
Різдва, Іван зі своєю родиною готувався піти до церкви.
Дружина сказала, що погано себе почуває, і попросила
Івана та синів сходити до церкви без неї.

Можливо, Іван розлютувався через це, але вийшло
так, що він, поспішаючи, пішов до церкви без ключа.

Коли Іван разом із хлопчиками поверталися з цер�
кви, підходячи до хатини, вони побачили, що двері від�
чинені, а в хаті виявилось, що дерев'яна скриня теж ві�
дімкнена, а в замку стирчить ключ. Іванова дружина
зникла...

ШОСТА ЗУПИНКА

Учитель. Тепер давайте міркувати дуже
швидко. Ми вже майже досягли кінця істо�
рії. Як, на вашу думку, будуть, розвиватись
події в цій історії? 

Учень 5. Вона повернеться. 
Учень 13. Вона буде вертатися раз на сім

років. 
Учень 28. Ні, вона пішла назавжди. 
Учитель. Виберіть одне припущення. Я

зараз дочитаю закінчення історії.

Подейкують, що інколи, коли хлопчики проходили бе�
регом моря, з холодної темної води біля них випливав гар�
ний тюлень із великими сумними очима. А ще кажуть, що
інколи, коли Іван рибалив у морі, з'являвся той самий сум�
ний і прекрасний тюлень і заганяв рибу до його сітей.
Можливо, той тюлень і був дружиною Івана? Ніхто не
знає... Єдине відомо, що Іван ніколи більше не бачив своєї
дружини на своїй землі.

ТРЕТЯ ЗУПИНКА

Учитель. Що тепер?
Учень 18. Ми мали рацію. Він не пішов.

Але цього разу піде.
Учитель. Якщо він піде, у вас залишають�

ся ті ж самі припущення, що й до цього?
Учні. Так. Будь ласка, читаймо. Ми хочемо

довідатися, що відбудеться.
Учитель. Добре. Читаємо далі.

Цього разу його не могли зупинити ніякі валуни, і ні�
кому було покликати додому. Іван просувався берегом
до того таємничого місця. Коли він підійшов ближче, то
почув потріскування багаття та побачив його відсвіт на
скелях. Прекрасний спів лунав із глибини печери, а біля
входу лежала ціла купа гладких і гарних сірих тюленячих
шкір.

Іван вибрав шкіру, що здалася йому найкрасивішою
та повільно й обережно витяг її із загальної купи. Він скру�
тив тюленячу шкіру в маленький згорток і побіг із нею пря�
мо додому. Діставшись хати, він замкнув тюленячу шкіру
в дерев'яну скриню, а ключ просмикнув через довгий шкі�
ряний шнурок, повісив його собі на шию та ліг спати.

Уранці хлопець узяв із ліжка ковдру й повернувся до
печери. Там він знайшов ...

ЧЕТВЕРТА ЗУПИНКА

Учитель. Кого, на вашу думку?
Учень 9. Жінку. Прекрасну жінку.
Учитель. Хто вважає по�іншому?
Учень 10. Так, це має бути жінка. Будь

ласка, читайте далі.
Учитель. Добре, я продовжую.

Там він знайшов сумну та прекрасну дівчину, яка
тремтіла від холоду й намагалась руками та довгим волос�
сям прикрити своє оголене тіло. Не промовивши жодного
слова, Іван загорнув дівчину в ковдру та повів її додому до
своєї хатини.

Іван чуйно поставився до дівчини, і через якийсь час
вони покохали одне одного. У них народився син, а потім
ще один. Іван був дуже щасливий, а дівчина стала гарною
матір'ю. Він заборонив дружині відчиняти скриню та ніколи
не казав їй що там. Однак усе частіше Іван помічав, що
його дружина пильно вдивляється в море своїми великими
сумними очами.

П'ЯТА ЗУПИНКА

Учитель. Нам необхідно зробити зупинку
й оцінити ситуацію. Які наші припущення
на даний момент виявились правильними?

Учень 21. Дивно. Виявилось, що це все�та�
ки люди�тюлені.

Учитель. Ви впевнені?
Учень 22. Це єдине пояснення. Це були

тюлені, які виходили на берег раз у сім років
у ніч напередодні літнього сонцестояння та
перетворювалися на людей. Потім вони роби�
ли там якийсь ритуал.

Учень 23. І ми вірно припустили, що він не
піде туди доти, доки не стане дорослим і змо�
же одружитись. А потім знайде жінку�тюле�
ня та візьме з нею шлюб.

Учитель. Усе це були чудові припущення,
але давайте тепер поговоримо про це опові�
дання. На що ви звертаєте увагу в цій істо�
рії? Що, на вашу думку, виявиться важли�
вим?

Учень 24. Я не розумію, чому він не розпо�
вість їй про тюленячу шкіру.
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Учень 28. Бачите, я знала, що вона не по�
вернеться.

Учень 13. Але чому вона не повернулась?
Адже, зрештою, вона залишила свою родину!

Учень 29. Так, але хіба ви не розумієте?
Він не був чесний із нею, тому ніколи не знав,
чого ж хотіла вона. Він одержав те, що заслу�
жив, тому що не показав їй тюленячу шкіру.

Учень 30. Але він був добрий з нею. Вона
не мала права так кинути свою родину!

Учень 29. Якщо вже говорити про права,
то він теж не поважав її права.

Учитель. Усі відмінно попрацювали. Деякі
ваші припущення були справді дуже слуш�
ними. Але давайте пригадаємо історії, які
ви придумали на самому початку, чи якісь із
них виявились у чомусь схожі з історією, що
я вам прочитав?

Учень 1. У нас було дві історії, в яких люди
перетворювалися на тюленів.

Учитель. Справді. Звідки у вас з'явилися
ці ідеї?

Учень із пари 2. Не знаю. Я читав історії
про людей, які перетворюються на тварин. Я
читав одну японську оповідь про жінку, яка
перетворилась на журавля. А крім того, коли
ви представляли нам історію, то говорили про
чародійство та таємницю – це навіяло мені
думку про те, що повинно відбутися щось та�
ємниче.

Учень із пари 3. І ми колись бачили фільм
про людей, які перетворились на тюленів.

КОНСОЛІДАЦІЯ

Тепер у ваших учнів є елементарне розу�
міння цієї історії та настав час подивитися,
що вони можуть зробити з цим змістом. Які
висновки можуть бути зроблені з тих ідей, які
вони щойно побудували? Який вплив ці ідеї
можуть здійснити на їхнє життя?

Це фаза консолідації – на цьому уроці
вчитель спочатку буде використовувати "Ме�
тод спільного опитування", а потім метод
"Павутинка" дискусії".

Учитель. Один із вас сказав, що ця історія
здається таємничою. Я хотів би, щоб зараз
ми розглянули ці таємниці. Я маю для вас
запитання. Я напишу його на дошці, і в кож�
ного з вас буде дві хвилини, щоб написати
відповідь на нього. А потім ми обговоримо,
що ви думаєте.

Учитель пише: "Чому, за задумом автора,
Іван чує звуки й бачить дим два попередні
рази, але йде до печери тільки тоді, коли йо�
му виповнився 21 рік?".

Через дві хвилини він просить одного з уч�
нів відповісти.

Учень 1. Мені здається, це так, тому що в
казках усе завжди відбувається три рази.

Учитель. Дякую. Я це запишу. (Учитель
записує ім'я учениці в таблиці та нижче стис�
ло її думку.) Добре, але чому це так? Який
ефект здійснює те, що двічі він не йде до пе�
чери, перш ніж нарешті туди вирушає?

Учень 1. Після того, як він туди не йде
першого разу, і після того, як не йде туди

другого разу, ми знаємо, що третього разу він
туди піде...

Учень 2. ...і ми були підготовлені до чогось
справді важливого. Модель трьох разів інтри�
гує, і очікуєш, що має відбутись щось справді
значуще.

Учитель: Дякую. (Він записує нову відпо�
відь у таблицю.) Ми до цього повернемося. Чи
є в когось інша думка з цього приводу?

Учень 3. Так. Перший раз він був не гото�
вий. Він був занадто малий. І вдруге він був
занадто молодий.

Учень 4. Правильно. Припустимо, що він
пішов би туди в попередні рази. Він, напевно,
побіг би додому, щоб розповісти батькам, що
там побачив. А вони могли б його повести із
собою в море, але тоді в нас не було б цієї істо�
рії про шлюб.

Учитель. Це цікаво. (Він записує відповідь
учня в таблицю.) Добре. Перед нами дві різні
ідеї. Одні кажуть, що три рази знадобилися,
тому що в народних казках усе відбуваєть�
ся за моделлю з трьох частин. Інші вважа�
ють, що він має був бути готовий до цієї іс�
торії і тому спочатку мав стати дорос�
лим. (Указує на учня 4.) А з якою ідеєю згодні
ви? Чи у вас є якась інша ідея?

Учень 4. Моя ідея поєднує ці дві. Я вва�
жаю, що автор робить так, що Іван не йде ту�
ди два рази, щоб заінтригувати читача і зро�
бити зрозумілим, що він чекав цього все своє
життя. У якомусь сенсі жінка�тюлень була
його долею, і коли прийшов час, Іван знахо�
дить її.

Учень 5. Але як таке може бути? Якщо во�
на була тією жінкою, з якою йому судилося
одружитись, то чому він, по суті, викрадає її?

Учитель. Що ти маєш на увазі, кажучи
"викрадає її"?

Учень 5. Він від неї ховає її тюленячу шкі�
ру і фактично тримає бранкою в людському
вигляді.

Учитель (записуючи ці думки, а потім пе�
речитуючи їх). Продовжимо обговорення, але
спочатку розберемо те, про що ми вже ска�
зали. Деякі з вас вважають, що він ходив
три рази, тому що в народних казках вико�
ристовується модель із трьох частин. Інші
кажуть, що йому спочатку треба було ста�
ти дорослим. Ще хтось стверджує, що ця
модель показує – одружитися з жінкою�
тюленем завжди було його долею. Щойно бу�
ло сказано, що Іванові могло здаватися, що
одружитися з жінкою�тюленем було його
долею, але з погляду цієї жінки це дорівнюва�
ло викраденню. Поки що в нас виходить ду�
же добре обговорення.

Давайте зупинимося на питанні "доля
рибалки" на противагу "жінка – його бран�
ка". Тут ми говоримо про хороші події чи
про погані?

Деякі з вас уже висловили певне занепоко�
єння із приводу того, як розгорталась ця іс�
торія. Я хочу попросити вас зараз провести
обговорення питання щодо цієї історії: кра�
ще було б, якби це ніколи не відбулось? Було
би краще, якби Іван не брав тюленячу шкі�
ру?
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пишіть цей висновок – і те, що ви вважаєте,
і ваші аргументи, чому ви так уважаєте, –
унизу ваших сторінок, де написано слово
"Висновок". На все це у вас є вісім хвилин.

Учитель ходить від групи до групи, поки
вони обговорюють питання. Коли
закінчується сім хвилин, учитель
попереджає групи, що в них зали�
шилась одна хвилина. Коли прохо�
дить вісім хвилин, учитель пропо�
нує учням оголосити свої висновки.

Група 1. Ми вирішили, що,
зрештою, йому слід було взяти тюленячу
шкіру. Це була його доля. Усе життя його ці�
кавило, що це за спів і дим. Йому призначено
було піти та подивитись, узяти шкіру, одру�
житися з цією дівчиною та завести родину.

Група 2. А ми розуміємо все зовсім не так.
Жінка�тюлень займалася своєю справою, ко�
ли прийшов цей чоловік, обманом змусив її
перебувати в людському вигляді та не давав
піти. З її точки зору, вона була, по суті, вик�
раденою. Йому не треба було брати шкіру. А
якщо він її взяв, йому не варто було ховати
цю шкіру від дівчини.

Група 3. Наша позиція також така, що:
краще, що він узяв тюленячу шкіру, тому що
завів родину. У нього є двоє дітей, і в нього бу�
ли щасливі роки з дружиною. Може, Івану
сумно тепер, але він був щасливий протягом
багатьох років. Це чогось варте. І не можна
сказати, що жінка�тюлень уже зовсім нена�
виділа своє життя в людському вигляді.
Пам'ятаєте, вона, як і раніше, стежить за
дітьми та допомагає Іванові ловити рибу.

Група 4. Перевіркою того, чи була жінка
щаслива в людському вигляді, саме й були її
дії, коли в неї нарешті з'явилась можливість
вибору. Вона обрала знову стати тюленем, а
не бути людиною. Ми вирішили, що вона мог�
ла – якби хотіла – бути людиною, тому що в
історії говориться, що тюлені перетворюва�
лися на людей раз на кожні сім років. А ос�
кільки вона не хотіла жити в людському виг�
ляді на землі, то Іван зробив зле, коли проти
її волі утримував її в такому стані.

Група 3. Але питання полягало не в цьому.
Звичайно, можливо, Іван учинив неправиль�
но, узявши тюленячу шкіру. Брати речі, які
тобі не належать, погано. Однак, оскільки він
усе�таки взяв її, то одружився, і в нього були
роки щастя, і народилися діти. Як уже хтось
сказав до цього, ми не вибираємо своїх бать�
ків, але все�таки раді, що народились.

Група 2. Ви кажете, що в нього були роки
щасливого шлюбу. Але що це за шлюб, якщо
він заснований на кривді? Він ніколи не був
чесний із жінкою, з якою жив. Ніколи не був
чесний з нею відносно того, що було для неї
справді важливим. Як це може бути щасли�
вим шлюбом?

Група 1. Чому ми надаємо таке велике зна�
чення щастю? (Учні сміються.) Дійсно, щастя –
це не єдине, що є в житті. Наприклад, ви пе�
реїжджаєте в нове місто. Спочатку ви нещас�
ливі. Зрозуміло, чому – усе незнайоме, і вам
бракує ваших старих друзів, але через
якийсь час ви починаєте цінувати це нове

Кожна пара має на всю сторінку зошита
накреслити таку таблицю:

"Павутинка" дискусії
Івану не треба було брати тюленячу шкіру

Висновок

Учитель. Спочатку я хочу, щоб ви в па�
рах обговорили це питання в такий спосіб:
подумайте та визначте дві чи три причи�
ни, з яких ви могли би погодитися з твер�
дженням "Івану не слід було брати тюленя�
чу шкіру", а також дві чи три причини, з
яких ви могли би з цим не погодитись. Я вам
дам на це п'ять хвилин. Будь ласка, почи�
найте зараз.

Через п'ять хвилин учитель каже: А те�
пер вислухаємо кілька ваших аргументів,
чому ви згодні з цим твердженням.

Пара 1. Йому не треба було брати шкіру,
тому що вона йому не належала. Шкіра йому
не належала, тому й вірність цієї дівчини та�
кож йому не належала.

Пари 2. Через те що він узяв її, трапилося
багато лиха. Тепер у дітей немає матері, а в
нього немає дружини, і ця дівчина розлучена
зі своєю людською родиною.

Учитель. Усе це досить вагомі аргумен�
ти. А зараз вислухаємо деякі аргументи, чо�
му ви могли би не погодитися з цим твер�
дженням. Іншими словами, ви стверджуєте,
що якщо все зважити, то все ж таки краще,
що він узяв цю тюленячу шкіру.

Пара 3. Подивіться: Іван був самотній. Це
було його проблемою. Він узяв тюленячу шкі�
ру, і в нього з'явилася дружина. У нього наро�
дилися діти. Він вирішив свою проблему.

Пара 2. Але так дивитись на це дуже егоїс�
тично. А як щодо почуттів цієї дівчини?

Учитель. Давайте поки на хвилинку від�
кладемо обговорення. Я просто хочу почути
ваші аргументи. Хто ще може назвати яку�
небудь причину, чому все�таки краще, що
він узяв цю шкіру, ніж якби він її не брав?

Пара 4. Ми подумали, що, принаймні,
з'явились на світ ці двоє дітей. Можна дума�
ти, що хоча твої батьки стали жити разом із
якихось причин, які, можливо, не дуже гарні,
але все�таки чудово одержати життя, чи не
так? (Інші учні сміються.)

Учитель. Добре. Схоже, у вас є аргументи
для ведення дискусії з обох боків. А далі пе�
рейдемо до наступної частини завдання. За�
раз пари мають об'єднатися з іншими пара�
ми та створити групи з чотирьох осіб, по�
тім зробіть наступне. Спочатку назвіть
один одному ті аргументи, які ви придумали
у своїх парах. По�друге, проведіть дискусію з
цього питання. Кожен учень має відстоюва�
ти тільки одну позицію. По�третє, зробіть
висновок, з яким усі можуть погодитись. За�
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місце. Можливо, у ньому ви маєте більше
можливостей, ніж у тому місті, де ви жили
раніше. Може, там є ліцей, а у старому місті
була тільки початкова школа. Було б недале�
коглядно не спробувати розпочати життя в
цьому новому місті просто тому, що хочеш
бути щасливим увесь час.

Учитель. Нам незабаром треба буде зупи�
нитись, але спочатку подивимось, чи зможе�
мо ми узагальнити сказане. Деякі групи вва�
жають, що було би краще, якби він не брав
шкіру. Ви кажете, що це так, оскільки він
обманом змусив дівчину жити в людському
вигляді проти її волі та ніколи не був із нею
чесний. Вона не була по�справжньому щасли�
ва – доказом цього є те, що вона знову перет�
ворилася на тюленя, коли в неї з'явився вибір.

Інші групи вважають, що, якщо зважити
на всі обставини, то все ж таки краще, що
він узяв тюленячу шкіру. Була створена ро�
дина, народились на світ діти, а Іван і ця
жінка прожили разом роки – незалежно від
того, чи можемо ми стверджувати, що вони
були справді щасливі. А крім того, як ми
щойно чули, щастя, можливо, – не єдиний
фактор, щоб ми могли вирішити, чи було рі�
шення гарним, чи ні.

Ми могли б сказати, що ті з вас, хто
прийняв першу точку зору, основну увагу
звернули на права цієї жінки. Із жінкою обій�
шлися несправедливо, не тільки на початку,
а й увесь час, поки вона та Іван жили разом, і
ніщо не може це виправдати. А ті з вас, хто
прийняв другу точку зору, звернули основну
увагу на наслідки цієї дії. Крадіжка шкіри,
навіть якщо це означає, що з жінкою обій�
шлися несправедливо, призвела до створення
цієї родини та появи дітей, і користь від
цього переважує ту шкоду, що була заподія�
на цій жінці.

Учень 1. Але хто ж має рацію?
Учитель. А хто, на твою думку, правий?
Учень 1. Я вважаю, що певним чином пра�

ві обидві сторони. Принаймні, поки ми не об�
говорили все це далі, ми не можемо сказати,
що одна позиція дійсно краща, ніж інша.

На цьому урок закінчується.

АНАЛІЗУЄМО ЦЕЙ УРОК

На початку уроку вам було запропоновано
розглянути цей урок у двох аспектах: як
учень у класі та як учитель.

Подумайте хвилину та відрефлексуйте,
які у вас були відчуття як в учня, який брав
участь у цьому уроці (корисно записати свої
думки на папері).

Як ви себе почували? – Вам було цікаво чи
нудно, ви були залучені до того, що відбува�
ється, чи відгороджені від усього, ви відчува�
ли свою важливість, у вас було відчуття, що
вами керують чи що вас контролюють?

Які розумові операції ви виконували? –
Ви запам'ятовували деталі, знаходили основ�
ні ідеї, заглядали вглиб важливих проблем чи
інтерпретували та підтримували свою інтер�
претацію аргументами?

Що ви винесете із цього уроку? – Інфор�
мацію, важливі ідеї чи навички мислення?
Далі продумайте цей урок так, якби ви були
вчителем. Пригадайте етапи цього уроку –
вони були такі.

Припущення на основі запропонованих
слів (термінів): метод використовується для
того, щоб учні спробували припустити, що
відбудеться в оповіданні, яке вони зараз бу�
дуть читати, на основі кількох слів із цієї роз�
повіді.

Спрямоване слухання та міркування: ме�
тод використовується для того, щоб розповіс�
ти або прочитати всьому класу якусь розпо�
відь, зупиняючись, щоб попросити учнів вис�
ловлювати припущення, а потім обговорюючи
з ними, якою мірою їхні припущення вияви�
лися справедливими.

Метод спільного опитування: метод обго�
ворення, що скеровується вчителем, за якого
ставиться класові серія відкритих запитань, а
потім просить учнів написати відповіді інди�
відуально. Використання методу сприяє обго�
воренню серед учнів.

Павутинка дискусії: прийом, при вико�
нанні якого використовується графічний ор�
ганайзер, а пари учнів працюють з іншими
парами, спочатку перераховуючи аргументи
"за" та "проти" якогось твердження, а потім
вступаючи в дискусію з іншою парою, тобто
пари спільно доходять якогось висновку.

Джерело: Кроуфорд А., Саул В., Метьюз С, Макін�
стер Д. Технології розвитку критичного мислення уч�
нів. – К.: Вид�во "Плеяди", 2006. – 220 с.
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2005�му їх було 260
тільки в Москві  на
876 гімназій і ліцеїв
та 1 528 загальноос�
вітніх шкіл! А в Полтаві ?! Подумати є над чим.

Щоб якість навчання була кращою, вчителі ро�
сійської мови та літератури уважно конспектува�
ли лекції з методики викладання своїх фахових
дисциплін. Лекції сприяли розширенню інтелекту
слухачів, набуттю нових знань. Назву найцікаві�
ші: "Актуальні проблеми викладання літератури
в школі", "Сучасний стан російської літературної
мови", "Взаємодія екранних мистецтв і літерату�
ри", "Нейропсихологічна основа мовного розвит�
ку", "Соціокультурні цінності освіти в діалозі
культур і епох", "Аналіз художнього твору", "Істо�
рія російських імен, прізвищ, географічних назв
та відображення їх у літературі", "Мовна та літе�
ратурна майстерність", "Основи традиційної ро�
сійської культури". Особливо зацікавила лекція
"Сучасні освітні технології та інновації", що погли�
била знання про використання інтерактивних ме�
тодів навчання, мультимедійних технологій та
технологій розвитку критичного мислення учнів. 

Цінною є література, люб'язно подарована
слухачам МІВО. Серед розмаїття книжок особ�
ливо слід відзначити: "Дидактичний матеріал із
російської мови" у 2�х частинах, "Каталог нав�
чальної літератури" , "Поэты пушкинской поры". 

Вразили книжкові супермаркети в Москві. Навчаль�
на література з усіх дисциплін розміщена на аудіо�, віде�
окасетах, CD та DVD. На полицях – усі програмові твори
з художньої літератури, додаткові матеріали зі світового
мистецтва за жанрами, епохами та стилями, екранізації
відомих творів класики.

Окрім лекцій, ми мали час, щоб збагатися ду�
ховно. Незабутнє враження справили відвідини
Свято�Троїцької Сергієвої Лаври, де розміщено
Троїцький та  Успенський собори,  декілька цер�
ков, дзвіницю, музей, Московську Духовну Ака�
демію. Москва – це місто театрів. Організатори
люб'язно запросили нас на перегляд вистав у
Московський театр імені В.Маяковського та "Мос�
ковский театр Моссовета". Зустріч із улюбленими
акторами, вихована московська публіка (зали бу�
ли переповнені) залишили приємні спогади.

Щиро дякуємо Асоціації учителів російської
мови і літератури України та Посольству Росій�
ської Федерації в Україні за можливість побува�
ти на курсовій підготовці у МІВО, а колегам
хочемо побажати таке: завжди їдьте туди, куди
Вас запрошують. Це нові знання, приємні вра�
ження від спілкування і море приємних спогадів!

Курси підвищення кваліфікації – невід'ємна
складова  освіти та самоосвіти вчительського за�
галу. Влітку 2005 р. 5 учителів зарубіжної літе�
ратури та російської мови з Полтавщини закін�
чили ці курси в Росії, у Московському інституті
відкритої освіти (МІВО).  Представницькі деле�
гації вчителів російської мови та літератури
прибули з  країн СНД та Балтії (Азербайжану,
Молдови, Грузії, Білорусі, Естонії, Туркменії,
Литви, Латвії). Українська група нараховувала
200 осіб з усіх обласних центрів нашої держави
та Автономної республіки Крим. 

Відкриваючи перше зібрання, ректор МІВО
Олексій Семенов ознайомив із професорсько�
викладацьким складом та розкладом лекційних
занять. Розклад  насичений: лекції тривали з
дев'ятої до пів на вісімнадцяту й охоплювали
розмаїті теми: розвиток системи освіти в Росії,
актуальні проблеми викладання мови та літера�
тури в сучасній школі. 

Багато спілкувалися  у перервах між занят�
тями, дізнаючись від колег із різних країн   про
розвиток школи у їх державах. Так, середня на�
повнюваність класів у Росії не перевищує 24 чо�
ловіки. Відвідуючи 169�ту школу міста Москви,
ми побачили, що учні та вчителі забезпечені всім
необхідним навчально�методичним обладнанням.

Cпілкуючись з колегами з Балтії, ми були здивовані,
коли дізналися, що класні журнали, де ведеться облік ус�
пішності учнів, має електронний вигляд і вмонтований
прямо в робочий стіл учителя. 

Це створює найсприятливіші умови не тільки
для роботи вчителя, а й для контролю батьків за
успішністю дітей. З домашнього комп'ютера
батьки можуть зайти на сайт і дізнатися тему,
домашнє завдання та оцінки своєї дитини. При
цьому на сторінці класного журналу вони бачать
рядок із оцінками тільки власної дитини. Так
психологічно правильно й толерантно налагод�
жено прямий зв'язок між школою та батьками. 

В Естонії ефективно організовано систему фі�
зичного розвитку дітей. Знаємо, як проблематично
для адміністрації школи та органів місцевого са�
моврядування  утримувати спортивні зали та
майданчики. А так хочеться нашій дітворі мати
ще й басейн, а взимку льодовий каток. Одним сло�
вом, для однієї школи це не під силу. Як же вирі�
шено  цю проблему в Естонії? У центрі мікрорайо�
нів збудовано по одному такому спортивному ком�
плексу, встановлено чіткий графік занять шкіл у
ньому і, таким чином, учні мають змогу і поплава�
ти, і пограти у футбол, і покататися на ковзанах.

Чим найбільше стурбовані освітяни Росії?
Звичайно, як і ми, якістю навчання. Наведу один
факт. У далекому 1887 році  медалістів нарахо�
вувалося 87 – на всю Росію! А в недалекому
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Висвітлено результати навчання полтавських педагогів на курсах підвищення кваліфікації  у
Московському інституті відкритої освіти за  сприяння Асоціації учителів російської мови і літератури
України та Посольства Російської Федерації в Україні. 
Освещены результаты обучения полтавских педагогов на курсах повышения квалификации в
Московском институте открытого образования при содействии Ассоциации учителей русского языка
и литературы Украины и Посольства Российской Федерации в Украине.

Results of the relative density Poltava region teachers training at the in+service teachers training courses in
Moscow Institute of Open Education under assistance of the Association of Russian Language and Literature in
Ukraine Teachers and Russian Federation Embassy in Ukraine are described. 

ПОЛТАВСЬКІ ПЕДАГОГИ НА
КУРСАХ У МОСКВІ

О.В.Демченко

ХХРРООННІІККАА



П.Вайль: Буратино –  культовая фигура.
Это доказывать не нужно. Вошедшие в обиход
фразы и образы: "я буду умненький�благора�
зумненький", "богатенький Буратино", "крекс,
фекс, пекс", "не отдам некту яблоко, хоть он
дерись", "Карабас ты Барабас, не боимся
очень вас" и так далее. Книжка, которую на�
писал Алексей Толстой, переложив сказку
Карло Коллоди. Его настоящая фамилия Ло�
ренцини. Жил в 1826 – 1890 гг. Написал прик�
лючения Пиноккио в 1881�83. Только к началу
ХХ в. в Италии вышло около 500 изданий.
Толстой сделал русского Буратино. Как это
вышло, рассказывает историк литературы
Мирон Петровский. Скажите, пожалуйста,
каковы главные отличия, по�вашему, сказки
Толстого от сказки Коллоди? 

М.Петровский: Я полагаю, что проще ис�
числить сходства этих двух произведений. Это
вопрос, ответ на который займет гораздо мень�
ше времени. Потому что, если сходство сказки
Алексея Толстого со сказкой Коллоди локаль�
но, то различия между ними тотальны. В сущ�
ности, сходство распространяется на первые
несколько эпизодов, которые Алексей Толстой
добросовестно, близко к итальянскому тексту,
пересказал своим замечательным, сочным,
обаятельным русским языком, вплоть до сце�
ны, где Сверчок предупреждает деревянного
человечка о том, какие трудности и несчастья
ожидают тех, кто покидает собственный дом,
уходит от родного очага и выходит на дорогу
странствий, дорогу бедствий. Вот эти три топи�
ка –  дорога, очаг, дом –  переломили сказку, и
с этого момента Алексей Толстой от литера�
турного пересказа перешел к совершенно са�
мостоятельному творчеству […]. 

П.Вайль: Это различия сюжетные, фор�
мальные. А вот что касается содержания? На�
пример, такой факт: Коллоди был активным
участником национально�освободительного дви�
жения в Италии. Того самого, которое нам боль�
ше всего известно по фигуре Гарибальди. И в
приключениях Пиноккио он давал сатирическую
картину современного ему итальянского общес�
тва. У Толстого тоже явные элементы сатиры.
Кто больше сказка, кто больше сатира? 

М.Петровский: Слухи о сатиричности
сказки Коллоди сильно преувеличены. […] И
если национально�освободительное движение
Италии каким�то образом и отразилось в его
сказке, то не в сюжете, а в самом факте появ�
ления этой сказки. […] Я, по крайней мере, не

помню эпизода, кроме одного, где воцаряется
новый молодой король и по случаю коронации
выпускает заключенных из тюрем. Только этот
эпизод и можно связать с актуальной тогдаш�
ней итальянской действительностью. Сказка
же Толстого сатирична в несколько слоев. В
ней, во�первых, слой пародий, сатиры, направ�
ленный на русский Серебряный век, с которым
Алексей Толстой сводит счеты почти таким же
образом, каким будет сводить Анна Ахматова
в "Поэме без героя". Но в своей сказке с героем
Алексей Толстой этим не ограничивается и да�
ет общесказочные сатирические мотивы проти�
востояния бездеятельных активным, ловких –
неловким, умных –  глупым, богатых –  бед�
ным, эксплуататоров –  эксплуатируемым.
Идет второй слой сатиры, который, по�видимо�
му, и был прочитан в 30�е и последующие годы
как основной. Это и придало сказке статус
весьма советского произведения. 

П.Вайль: А когда вы говорите о сатире на
Серебряный век, можете привести примеры
каких�то конкретных параллелей? 

М.Петровский: Это, прежде всего, вечная
нескончаемая тяжба Алексея Толстого с
Александром Блоком. Читатели толстовской
трилогии сразу отметили, что в романе "Сес�
тры", который первоначально так и называл�
ся –  "Хождение по мукам", только впоследс�
твии уступив это название трилогии, есть ма�
лосимпатичный образ Алексея Алексеевича
Бессонова. И современники мгновенно прочли
это как некий литературный поворот темы
Александра Александровича Блока. Впос�
ледствии Алексей Толстой объяснял, что он
имел в виду не самого поэта А.Блока, а его
многочисленных и малоталантливых эпиго�
нов. Но трудно понять, почему нужно было
эпигонов Блока изображать в биографичес�
ком и портретном облике А.Блока. 

В сущности, Пьеро в толстовской сказке
(образ, которого начисто нет у Коллоди –
это целиком толстовская придумка) –  это
последовательная сатира на А.Блока. А если
учесть, что Пьеро в этой сказке еще и поэт, и
посмотреть, какие он сочиняет стихи, то будет
видно, что эти стихи последовательно пароди�
руют блоковские тексты и даже не какие�то
конкретные тексты, а сам образ поэзии Блока. 

Тяжба с Блоком сопровождала Алексея
Толстого на протяжении всего его творчества.
Если, скажем, в романе "Петр Первый" какой�
то голландец молодого Петра оскорбил, а
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Викладений  нижче текст –  скорочена версія скрипту програми радіо "Свобода" із циклу "Ге�
рої часу". У ній  історик літератури Мирон Петровський, режисер фільму "Пригоди Буратіно"
Леонід Нечаєв, онук автора "Золотого ключика" Іван Толстой, автор та ведучий Петро Вайль
обговорюють  питання: Як італійський дерев'яний хлопчисько Пінокіо перетворився на досте�
менно російського дерев'яного хлопчиська Буратіно? Як Булат Окуджава написав півтора де�
сятка пісень для фільму "Пригоди Буратіно", і чому не всі ці пісні ввійшли в картину? Що дає
змогу вважати звіроподібного Карабаса Барабаса людиною шляхетного виховання?  Хто такі
П'єро й Дуремар у житті? Кому потрібний театр за вогнищем у комірці папи Карло?  Як ви�
тесаний із дерев'яної цурки хлопчик став найбільш вільним героєм російської культури? 

ГЕРОИ ВРЕМЕНИ.

БУРАТИНО

ЗЗАА ММААТТЕЕРРІІААЛЛААММИИ    IINNTTEERRNNEETT



щая до бессмысленности, Алексашки Менши�
кова – главного героя романа о Петре. И если
посмотреть эту череду любимых героев Алек�
сея Толстого, то будет видно, что они все вари�
анты по отношению к инварианту, заключенно�
му в Буратино. Здесь для Толстого наиболее
полное выражение национального характера,
как он его представлял, разумеется, с некоторой
оглядкой на себя как типичного представителя

Петр Вайль: Иван, Мирон Петровский
только что очень убедительно показал, что
Буратино –  любимый герой Алексея Толстого.
[…] Но что так привлекает в Буратино, по�ва�
шему? Чем он так симпатичен огромным мас�
сам населения? 

Иван Толстой: Непосредственностью, от�
сутствием какой бы то ни было рефлексии, ис�
полнением своих непосредственных желаний,
неоглядчивостью, всей той прямотой, которая
нравится нам в детях, когда они шалят. Бура�
тино ведь шалун, он не хулиган. У него нет иде�
ологии хулиганской. Понятно, что у него нет
идеологии отрицательной. Но у него нет и по�
ложительной идеологии. Он –  полная непос�
редственность, дитя природы, он из полена, он
не может осознать себя и постичь мир и какую�
то его соразмерность. Поэтому у него нет шка�
лы ценностей и нет шкалы зла. Он живет, как
дышит. Помните, там есть такая деталь в сказ�
ке –  "два круглых, как у мышонка, глаза". Вот
такой вот прямой непосредственностью, при�
родностью, по�моему, он и симпатичен. 

Разговор Тортилы с Буратино: –  Так это ты, безмозглый
дурачок, ты бросил школу и совсем не умеешь считать? –  А
вот и умею. Просто мне сейчас нечего считать. А когда у
меня были деньги, я умел считать до пяти. –  Значит, ты хо#
чешь быть богатым? –  Еще чего, нипочем не хочу! –  Тогда
прости мне мое любопытство, зачем тебе деньги? –  Чтобы
купить театр. –  Ты думаешь, что можно купить театр? –  А
разве вы не знаете, что за деньги можно все купить? 

Петр Вайль: […] у нас будет принимать
участие в передаче сам Леонид Нечаев, автор
фильма "Приключения Буратино". Вы говорили
о внешности мальчика в фильме. Мальчика иг�
рал Дима Иосифов. К сожалению, он не пошел
дальше по артистической стезе, потому что
типаж�то был подобран великолепно, мне ка�
жется. И был замечательный грим. Гримеры
создали нечто парадоксальное, невероятное. У
них получился курносый Буратино. Они уме�
лым образом создали безошибочно, безусловно
русского Буратино, тем самым подчеркнув его
русскость, которую Алексей Толстой так
умело подал, заимствовав изначально некоего
итальянца из сказки Коллоди. 

Иван Толстой: Я знаю, что этот фильм Ле�
онида Нечаева нравится целому поколению
детей. Он появился тогда, когда я уже был че�
ловеком взрослым. Но мне как раз Буратино
этот не кажется правильным. Не кажется он
своей одной чертой, но, по�моему, фундамен�
тальной. Этот Буратино не свободный шалун.
Он пай�мальчик, который играет шалуна. Бу�
ратино должен быть отвязанный, абсолютно
непосредственный, он должен быть неугомон�
ный, на него нужно сердиться. Не злиться, а
именно сердиться. Его хочется наказать. Но
ты понимаешь, что он милый, поэтому, вместо
того, чтобы его наказать, ты его берешь и на
колено сажаешь. […]

П.Вайль: Иван, я думаю, что Леонид Нечаев
и впрямую возразил бы вам, а по сути, он возра�

Петр Первый отвесил ему оплеуху, то можете
не сомневаться, что у этого голландца фами�
лия Блок. И если где�то в провинции застре�
лили какого�то губернатора, то можете не
сомневаться, что у этого губернатора фами�
лия будет Блок. Это исторически достоверные
факты, но Толстой выбирает именно их. Ему
непрерывно нужно свести какие�то свои сче�
ты с Блоком. Эти счеты, по�видимому, имеют
и личный характер, что за пределами моих
интерпретационных возможностей, и идеоло�
гический характер, потому что Блок и Тол�
стой, в сущности, два национальнейших, я бы
сказал, националистичнейших русских ху�
дожника. Но их национализмы резко контрас�
тируют. Изобразив всю мерзость российского
существования, Блок добавляет: "Но и такой,
моя Россия, ты всех краев дороже мне". Для
Толстого такого рода патриотизм и национа�
лизм совершенно немыслим. Для него Россия
просто всех краев дороже, без всяких уступи�
тельных придаточных предложений. 

Петр Вайль: Какие�то действительно, ви�
димо, счеты были у А. Толстого  […] и с теат�
ром Мейерхольда, на который явно намекает
театр Карабаса Барабаса. Обратите внима�
ние, когда компания Буратино пробивается
сквозь очаг в коморке папы Карло и обретает
свой театр, на занавеси этого театра –  зигзаг
молнии. Конечно, зигзаг молнии –  это чайка,
МХАТовская чайка. Таким образом, А.Толстой
делает явное предпочтение традиционалист�
ской эстетике МХАТа перед авангардистской
эстетикой Мейерхольда. Это само по себе
страшно интересно. 

Но гораздо интереснее, что называется, и
сказочный, и человеческий аспект, с чем я обра�
щаюсь к своему собеседнику Ивану Толстому.
Иван, я представил вас как внука автора "Золо�
того ключика", вот в амплуа внука, пожалуй�
ста, продолжайте. Что для вас была эта сказ�
ка в детстве и сейчас? 

Иван Толстой: Я согласен с теми литерату�
роведами, которых немножко почитал, особен�
но готовясь к этой передаче, которые занимают
такую точку зрения, что Буратино воплоща�
ет и выражает все те черты и устремления,
симпатии и предпочтения Алексея Толстого,
которые вообще разлиты по его творчеству.
Буратино –  это совершенно законный литера�
турный продукт в череде его  романов, стихов,
драматургии. Буратино всегда казался мне не
столько сказкой, столько еще одним авантюр�
ным сюжетом в длинном списке авантюрных
сюжетов, которые у деда были. Это и "Похож�
дения Невзорова", и "Петр Первый", и масса
рассказов 20�х годов и его ранние, как бы сати�
рические, а на самом деле, приключенческие
рассказы из цикла "Заволжье". 

Петр Вайль: Я думаю, ваши соображения
целиком подтверждает Мирон Петровский,
который как раз и говорит о том, что Бура�
тино – любимый герой Алексея Толстого. А
кто тогда сам Толстой в этой сказке? Какой�
то гибрид Буратино и Карабаса Барабаса? 

Мирон Петровский: Нет, зачем же так? Бу�
ратино не просто эпический герой сказки, а
весьма лирическое создание Алексея Николае�
вича Толстого, поскольку он является средото�
чием, перекрестком, квинтэссенцией всех лю�
бимых толстовских героев. В нем и простоду�
шие Ивана Телегина, и боевой азарт красноар�
мейца Гусева, и беззаветная храбрость, доходя�
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зил в своем понимании образа Буратино и когда
я разговаривал с ним. 

Выход картины на экран стал важным мо�
ментом в картине и биографии. У каждого ге�
роя, сделавшегося народным, несколько дат
рождения, разбросанных во времени. В дан�
ном случае, это начало 80�х годов XIX в., ког�
да Карло Коллоди сочинил свою сказку. Это
1936 г., когда Алексей Толстой превратил ита�
льянского деревянного мальчишку Пиноккио
в русского деревянного мальчишку Буратино,
перекрестив его диковинным образом. Ита�
льянское же слово "буратино", что означает
просто кукла, марионетка, стало русским
именем. Если в России так не называют детей,
то уж на прозвища имя разошлось широко. В
каком�то современном рассказе женщина го�
ворит о своем муже: "Вы уж там присмотрите
за моим Буратиной". И без всяких объяснений
ясно, что речь идет о беспечном охламоне. В
биографии Буратино есть и другие даты рож�
дения. Например, выход в 1939 г. фильма
Александра Птушко "Золотой ключик", в фи�
нале которого компания Буратино, победив
группировку Карабаса, обретает новый мир с
безошибочно узнаваемыми советскими приз�
наками. И первая попытка продолжения, сей�
час бы сказали сиквела, –  "Побежденный Ка�
рабас" Елены Данько 1941 года. Да и вообще
каждое новое обращение к образу Буратино
дает ему новое воплощение. Будь то очеред�
ной анекдот или пародия на сегодняшнюю
рекламу: "Водка Буратино. Почувствуйте се�
бя дровами!". […] Или просто напоминание о
буратиньем опыте в нашей жизни. 

Ведь сам этот образ вырос из множествен�
ного человеческого культурного опыта. Тут
работают разные уровни. Есть библейские ар�
хетипы, библейская травестия. В начале сказ�
ки перед нами сотворение человека. Папа
Карло выступает как папа вообще, как всеоб�
щий отец, творец. Есть фольклорные аллю�
зии. Уж очень много родственного у Буратино
с Иванушкой�дурачком. Иванушка�дурачок
советской эпохи, неунывающий и удачливый,
самый свободный герой русской культуры.
Есть литературные ассоциации. Мы уже гово�
рили о Серебряном веке, об Александре Бло�
ке, о театре Мейерхольда. Но тут и фонвизин�
ский Митрофан, и вольтеровский Кандид,
простодушно блуждающий по джунглям ци�
вилизации. Тут и сатира на досоветский и со�
ветский этикет и быт, и легкая издевка над
захребетной сервильной интеллигенцией в
образе Дуремара. И, если угодно, даже под�
спудные политические намеки. 

Все это вехи биографии Буратино, его даты
рождения. Из них одна из самых главных –
фильм 1975 г. "Приключения Буратино". С му�
зыкой Алексея Рыбникова, с песнями Булата
Окуджавы и Юрия Энтина, с целым набором
популярных и любимых артистов: Р. Зеленая,
В.Этуш, В.Басов, Р.Быков, Е.Санаева. Поста�
вил эту культовую картину по сценарию
И.Веткиной Леонид Нечаев. Я попросил его
рассказать, как получилось, что он стал сот�
рудничать с Окуджавой в этом фильме. Как поя�
вился Окуджава? 

Л.Нечаев: Совершенно невероятно. Я хо�
тел это делать с Юлием Кимом. Но Юлий Ким
(тогда по фамилии Михайлов), был запрещен
на телевидении. […]. Мы долго думали –  кто.
И вдруг: а что, если Булат? [...] Он не знал, что
песни нужны гораздо раньше, чем все осталь�

ное, отнесся к этому просто и уехал в Дубул�
ты. Я  бросился за ним туда. Договорился с де�
журным, чтобы меня поселили в номере ря�
дом, и каждое утро в 7 часов стучал ему в
стенку. Будил его, чтобы он садился писать.
Он видеть меня не мог, потому что я ему до�
саждал жутко. И вдруг, на 3�й или 4�й день
моего пребывания там, я слышу, в фойе Булат
с гитарой поет: "Не прячьте ваши денежки по
банкам и углам". Он разошелся, разогнался и
написал их все. Но многие из песен были нас�
только серьезно философски запутаны, что
мне пришлось от них отказаться. Обиделся он
ужасно, и поэтому там половину написал Юра
Энтин. […]

П.Вайль: Сейчас, когда вы вспоминаете или
смотрите этот фильм, как вам кажется, в ка�
кой степени время, в которое вы снимали, пов�
лияло на трактовку и образа Буратино, на
жанр, стиль? 

Л.Нечаев: Я понимаю, что я сейчас бы ни
за что не снял такую картину. Время влияло:
и мое, и время мировое. Мне 33 года, я с жад�
ностью дорвался  до работы. Какое�то было
детство с моей стороны.  Время такое было хо�
рошее, веселое. Или я не очень видел то, что
творится по сторонам. Во всяком случае, я не
смотрел, что творится. Меня это устраивало,
меня устраивала эта жизнь. Я никогда нигде
не состоял. Ни в партии, никогда не ходил ни
на какие собрания, мне все было до фени. 

П.Вайль: Были аполитичны, как Буратино? 
Л.Нечаев: Абсолютно. Я и сейчас такой. […]
П.Вайль: А почему все�таки "Буратино"

сделался таким культовым фильмом, а сам Бу�
ратино героем колоссального количества анек�
дотов и всевозможных народных баек? В чем
его главная привлекательность? 

Л.Нечаев: В простоте абсолютной, даже не�
котором примитиве. Он примитивный. Ему ве�
зет. Он выскакивает из всяческих передряг,
разных положений. Любят таких героев. Вот
прошла заумная "Шапка", и зрители сказали:
"Зануда, все говорит, философствует". 

П.Вайль: "Красную Шапочку" вы имеете в
виду? 

Л.Нечаев: Да. "Приключения Буратино"
фильм примитивный, простой, но лихо полу�
чилось. Потому что музыка хорошая, артисты
великолепные. Все было раскованно, просто.
Не выпендривались, не снимали через левое
ухо. Все было прямо и просто. [...]

П.Вайль: Иван, вы посмотрели этот
фильм. Какие у вас впечатления по сравнению с
литературной основой? 

И.Толстой: Мне кажется, совершенно не�
верно поняты характеры героев и отношение
автора к ним. Герои в фильме положительные.
И Мальвина положительна при своем исход�
ном, казалось бы, занудстве и невыносимости.
И Пьеро, который невозможен и который, как
мы уже услышали, есть пародия на Алексан�
дра Блока, его Алексей Толстой по своим при�
чинам не любил, Пьеро в фильме, безусловно,
положительный. И Артемон, похожий на хоро�
шенькую девочку, положительный герой. И
Буратино, главное, положительный. Я не пони�
маю этого. По�моему, режиссер не услышал са�
мого главного: все герои у Алексея Толстого –
дураки. И этим они привлекательны. Буратино
терпеть не может Артемона, Пьеро и Мальви�
ну. Но, тем не менее, как человек простой, не
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И.Толстой: Вот мне кажется, потому и
уцелел, что никогда не претендовал на идео�
логию в этих своих произведениях, которые
шли от души, которые шли непосредственно.
Новое время, середина 30�х годов еще форми�
руется, еще не очень понятно, собственно, ка�
кая будет ось этого времени. Главные страш�
ные, трагические, драматические события
еще впереди. Но он, схватив инфаркт, садится
за легкую сказку и снова превращается в того
безответственного, раблезианского художни�
ка, который описывает этих чудовищных
ужей, так не вяжущихся с помпезными обра�
зами. Если бы он сохранил эту свою непос�
редственность, я думаю, что он прожил бы го�
раздо более свободную, счастливую жизнь. Но
он снова, немедленно после Буратино, засел
за большой литературный труд. Как этот труд
назывался? Чудовищный роман "Хлеб". 

П.Вайль: "Буратино", действительно, –
легкость необыкновенная, с остроумными об�
разными находками. [...]

А что касается научной деятельности по
разработке Буратино, это неизбежно, потому
что классика на то и существует, чтобы ее
мучили.   Это, может быть, самая главная чер�
та классики –  то, что она терпит любые из�
девательства над собой и сама, внутри себя,
всегда дает на это ответ. Мальвина занимает�
ся с Буратино и говорит: "Предположим, у вас
в кармане два яблока. Некто взял у вас одно яб�
локо. Сколько у вас осталось яблок?" –  "Два, –
уверенно отвечает Буратино, –  я же не отдам
некту яблоко, хоть он дерись". Конечно, это
привет от фонвизинского Недоросля. Там
Митрофану дают задачу: сколько денег приш�
лось бы на каждого, если бы он нашел с двумя
товарищами 300 рублей? Мать Недоросля, гос�
пожа Простакова, энергично протестует:
"Врет он, друг мой сердешный. Нашел деньги –
ни с кем не делись. Все себе возьми, Митрофа�
нушка, не учись этой дурацкой науке". Вот вся
книга Толстого –  против дурацкой науки жиз�
ни. Против стереотипов. За жизнь против
схем жизни. В этом главное обаяние Буратино. 

И.Толстой: Долой буратинологию! 
П.Вайль: [...] Бытовая буратинология, пов�

седневная буратинология. Мечты о еде, скром�
ные, если не сказать убогие, мечты советского
человека о еде. Жареная курица и "манная каша
пополам с малиновым вареньем". Или сама идея,
очень близкая сердцу многих, моему, например, –
обмен азбуки на билет в театр, билет на раз�
влечение. И, наконец, колоссальный образ –  По�
ле Чудес в Стране Дураков, где выращивают
деньги. Просто сеют деньги и рвут с веток
урожай, вместо того, чтобы "горбатиться,
как папа Карло", "пахать, как папа Карло". По�
ле Чудес в Стране Дураков –  понятно, о чем
идет речь? Вспомним МММ Сергея Мавроди и
все прочие финансовые пирамиды, продукто�
вещевые рынки в разных российских городах,
которые повсеместно называются Поле Чудес,
суперпопулярная телепередача "Поле Чудес".
Это все и есть буратинология, как бы вы про�
тив нее ни восставали, но она существует, по�
тому что она естественна. Kарикатуры ху�
дожника Максима Смагина, который устроил
выставку "Буратино навсегда", и мультфильм,
и два или три художественных фильма, и вот
эти самые бесконечные анекдоты. "Он и сейчас
продолжает дарить нам тепло, –  вздохнула
Мальвина и бросила в очаг остатки Буратино". 

любя их, он их принимает и он их спасает. В
фильме этой драмы, этого парадокса нет. 

П.Вайль: Иван, более того, Карабас Барабас
совершенно не такой в сказке, как в кино.
[…]Ведь он хрестоматийный злодей и зверь. Но,
обратите внимание, он говорит "спасибо" когда
Буратино приветствует его чихание словами
"будьте здоровы". Вот в фильме это мотивиро�
вано. Куклы подучивают Буратино поговорить
с Карабасом, дескать, он в чихании добрый. В
книге такого мотива совершенно нет. Карабас
говорит "спасибо" в ответ на "будьте здоровы",
потому что он воспитанный, он из другого вре�
мени. Если ему желают здоровья, он отвечает
благодарностью. Точно так же он, вопреки
собственному образу, впускает в непогоду Ду�
ремара в дом. Приглашает его обсушиться у ог�
ня, угощает мясом и вином. Опять�таки, ки�
ношники начала 70�х годов мотивируют эти
действия Карабаса потому, что они сами та�
кие, и аудитория у них такая. В фильме Дуре�
мар обещает раскрыть тайну золотого ключи�
ка, чтоб его впустили. А для Толстого без вся�
ких оговорок естественно, что злодей�то зло�
дей, но правила этикета соблюдает. Все�таки
он доктор, хоть и кукольных наук. Это другая
эпоха. Поэтому папа Карло может наказать
Карабаса укором. Он ему говорит: "Маленьких
обижаете! Стыдно, доктор". И понурясь, Ка�
рабас уходит куда�то в угол. Он человек ста�
рой культуры. Киношникам середины 70�х
пришлось каким�то образом это мотивиро�
вать, как�то обосновывать. В собственной
коммунальной квартире такой вежливости не
услышишь, как от Карабаса Барабаса. […]

П.Вайль: У Толстого в сказке есть несом�
ненная сатира. Но ее, скорее всего, додумывали
читатели и, особенно, последующие поколения.
Например, у него там полицейские собаки гово�
рят Буратино: "Ты совершил три преступле�
ния, негодяй: ты беспризорный, беспаспортный
и безработный". На дворе 1936 год, заметьте. Но
вот и после, например, я помню, как ходил на
спектакль рижского ТЮЗа в середине 70�х годов.
Так там, изменив толстовский текст, со сцены
кричали: "В стране дураков у каждого должен
быть паспорт!" А в стране тогда шел обмен
паспортов. И все взрослые в зале просто обмира�
ли от ощущения своего диссиденства. Или
страшная картина нищего Города дураков –
каково это выглядело в советской России 30�х го�
дов! Или такая поразительная вещь: "Жабы та�
щили двух ужей, ослепших от старости. Жабы
уговорили их погибнуть геройской смертью...
Старый слепой уж бросился головой вперед,
бульдогу в глотку и винтом пролез в пищевод".
Можете себе представить такое в эстетике со�
ветского общества, такую издевку над самоот�
верженным подвигом? Это 1936 год. Но уже через
5 лет началась война, и каково выглядел такой
змеиный Александр Матросов? Тем не менее,
Толстой миновал эти все подводные рифы. Как
рассказал нам М.Петровский, в 1933 г. вышло
постановление ЦК КПСС о сказке как правиль�
ном инструменте воспитания. А перед этим
сказка провозглашалась чепухой, в основном, по�
тому, что там фигурировали всякие короли и
принцессы, а они пережиток царизма. Подверга�
лись гонениям лучшие сказки – "Мойдодыр",
"Доктор Айболит". А вот Толстой уцелел пото�
му, что в 33�м году вышло постановление ЦК
КПСС, а через месяц он подал заявку на "Золотой
ключик". Написал, правда, позже. Но получилось
так, что он откликнулся на призыв партии. И
таким образом, получил некую индульгенцию. 
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Основою освітньої політики найбільш
розвинених країн світу визнано стратегію
якості освіти. Показник якості освітньої ді�
яльності є складовим в оцінці розвитку
людського потенціалу та якості людського
життя.

У Національній доктрині розвитку осві�
ти наголошено на необхідності переосмис�
лення підходів до управління якістю освіти,
основою яких має стати система моніторин�
гу ефективності управлінських рішень [6].
Із цього випливають два конкретних зав�
дання: управління якістю освіти та оціню�
вання якості освіти. Але перш ніж оцінити
якість загальної середньої освіти, аналізу�
вати отримані результати й управляти
нею, необхідно визначитися щодо показни�
ків (індикаторів), за якими буде здійснюва�
тися оцінювання.

Під показниками (індикаторами) в освіт�
ній сфері розуміються статистичні дані,
збирання яких передбачено політичним
курсом держави. Вони повинні надавати ін�
формацію про стан, стабільність або зміни,
функціонування або результативність сис�
теми освіти чи її окремих аспектів [5].

У світовій практиці застосовується кіль�
ка систем показників (індикаторів) якості
освіти, які можуть бути використані для
аналізу поточного стану освітньої сфери.
Вони поділяються на два типи моделей –
міжнародні та національні. Коротко охарак�
теризуємо деякі з найбільш поширених сис�
тем показників (індикаторів) якості освіти.

Організація з економічного співробіт�
ництва та розвитку (ОЕСР) розробила сис�
тему показників, які об'єднані у три розді�

ли: контекст освіти (демографічний кон�
текст та соціально�економічний контекст);
витрати, ресурси та шкільні процеси (ви�
датки на освіту, людські ресурси, участь в
освіті, характеристика прийняття рішень);
результати освіти (результати для тих, хто
навчається, системні результати, резуль�
тати на ринку робочої сили). Показники
ОЕСР використовуються для порівняльно�
го аналізу освітніх систем країн світу. Вони
постійно оновлюються і вдосконалюються
та мають неоднакову цінність [5].

Радою з освіти Європейського Союзу бу�
ло проведено дослідження якості освіти у 26
країнах за шістнадцятьма показниками (ін�
дикаторами), які відображають чотири сфе�
ри: індикатори навчальних досягнень учнів
(з математики, читання, природничих наук,
основ громадянського права, інформаційних
і комунікаційних технологій, вміння вчити�
ся самостійно); індикатори успіху та пере�
ходу (кількість учнів, що покинули школу,
що здобули повну середню освіту, навча�
ються в коледжах або в університетах); ін�
дикатори моніторингу освіти (оцінювання
та управління шкільною освітою, участь
батьків в освітньому процесі); індикатори
ресурсів і структури (освіта та підготовка
вчителів, охоплення дошкільною освітою,
кількість учнів на один комп'ютер, освітні
витрати на одного учня). Деякі із запропо�
нованих показників якості освіти застосову�
ються і в нашій країні на всіх рівнях управ�
ління освітою [4]. Це стосується показників
навчальних досягнень учнів з окремих
предметів (за наслідками державної під�
сумкової атестації та зовнішього оцінюван�
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гальнені індикатори – для обмеженої кіль�
кості категорій користувачів);

� зіставлення показників регіональної
системи з міжнародними та національними
індикаторами, що характеризують якість
загальної середньої освіти;

� циклічність в оцінюванні, відстеження
об'єктів моніторингу протягом усього звіт�
ного періоду;

� гнучкість самого процесу оцінювання,
здійснення його відповідно до можливих
змін пріоритетів у роботі;

� дотримання морально�етичних норм
під час відбору показників та збирання ін�
формації, що має конфіденційний харак�
тер.

Необхідно мати на увазі, що показникам
(індикаторам) притаманні такі характерис�
тики [5]:

1. Показники мають бути кількісними,
але значити більше, ніж просто числовий
вираз.

2. Вони є носіями зведеної інформації
про важливі аспекти функціонування чи
розвитку освітньої сфери.

3. Індикатори передбачають інформу�
вання учасників та всіх зацікавлених осіб
(учні, батьки, вчителі, керівники загально�
освітніх навчальних закладів, управлінці
районного (міського) та обласного рівнів).

4. Показники є засобами діагностики, їх
використовують для аналізу та прийняття
рішень.

Зарубіжний та вітчизняний досвід вико�
ристання освітніх показників (індикаторів)
свідчить про необхідність дотримання пев�
них вимог щодо їх структури. Ми поділяємо
думку Т. Лукіної, яка зазначає, що система
показників повинна бути [2]:

� обмеженою за кількістю показників;
� самодостатньою, тобто система має

містити такий набір індикаторів, який буде
достатнім для того, щоб здійснювати різно�
бічний аналіз та приймати відповідні уп�
равлінські рішення;

� повною, тобто охоплювати різні аспек�
ти та складові системи освіти;

� адекватною основним цілям і завдан�
ням, які постають перед конкретним ета�
пом розвитку системи освіти та моніторин�
говим дослідженням освітньої сфери;

� динамічною, тобто час від часу систему
індикаторів і критеріїв якості загальної се�
редньої освіти потрібно переглядати й
уточнювати відповідно до мети освіти та
пріоритетних напрямів реформування ос�
вітньої сфери;

� легкою в обчисленнях та вимірюван�
нях.

Для проведення всебічного аналізу фун�
кціонування та розвитку загальної серед�
ньої освіти на регіональному рівні пропону�
ємо таку систему основних показників (ін�
дикаторів) її якості (див. рис.).

ня), охоплення дітей дошкільною та загаль�
ною середньою освітою, вступу учнів до
ВНЗ, кадрового складу педагогічних пра�
цівників, освітніх витрат на одного учня та
кількістю учнів на один комп'ютер.

Починаючи з 1995 р. в Росії розпочато
процес створення кваліметричного моніто�
рингу якості освіти і доктрини якості осві�
ти. Аналіз стану освітньої сфери здійсню�
ється за двома напрямами:

� за зовнішньою соціальною якістю (ос�
вітній ценз населення, масовість, доступ�
ність і державність освіти, освітньо�інте�
лектуальна якість населення, показник
"відсіву" учнів зі шкіл тощо);

� за внутрішньою якістю шкільної освіти
(якість підготовки випускників, якість зміс�
ту освіти, склад та характеристика кадро�
вого потенціалу, матеріально�технічна ба�
за, показники стану здоров'я тощо) [3].

Незважаючи на відмінності у системах
показників якості освіти, можна назвати
спільні для них риси, а саме: показники ха�
рактеризують різні аспекти функціонуван�
ня освітньої сфери, системи індикаторів ди�
намічні і змінються відповідно до нових
умов. Аналіз наявних систем свідчить про
різні підходи до визначення їх змісту. Крім
того, міжнародні показники не завжди від�
повідають конкретним завданням і цілям
реформування системи освіти нашої країни.

Таким чином, в Україні актуальним стає
створення такої системи показників (інди�
каторів) якості загальної середньої освіти,
яка б давала змогу здійснювати гнучке уп�
равління якістю освіти на загальнодержав�
ному і регіональному рівнях.

Метою статті є обґрунтування загальних
підходів до створення системи показників
(індикаторів) на регіональному рівні, яка
уможливить здійснювати моніторинг та
оцінку якості загальної середньої освіти,
надаючи об'єктивну та своєчасну інформа�
цію про її стан,  зміни та досягнення.

Тенденції розвитку загальної середньої
освіти на сучасному етапі реформування
освітьої сфери обумовлюють необхідність
упровадження нових підходів при створен�
ні системи показників (індикаторів) її якос�
ті на регіональному рівні. Система показни�
ків (індикаторів) повинна відповідати таким
вимогам:

� урахування потреб регіональної систе�
ми загальної середньої освіти, виходячи з
основних напрямів її модернізації;

� охоплення всіх напрямів сфери загаль�
ної середньої освіти;

� повнота та конкретність критеріїв оці�
нювання, їх доцільність і однозначність,
можливість кількісно оцінити більшість із
них;

� орієнтація на потреби зовнішніх корис�
тувачів інформації (інтегровані показники –
для всіх груп споживачів інформації, уза�
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вітні системи усіх рівнів (обласний, район�
ний (міський), шкільний), а в кінцевому ре�
зультаті сприятимуть підвищенню якості
загальної середньої освіти в регіоні. По�
дальше запровадження представленої сис�
теми показників буде здійснюватися у ме�
жах реалізації обласного програмно�цільо�
вого проекту "Моніторинг якості загальної
середньої освіти в Харківському регіоні".
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Розробляючи регіональну систему по�
казників (індикаторів), ми виходили з того,
що в широкому сенсі якість освіти розумі�
ють як збалансовану відповідність процесу,
результату та самої освітньої системи ці�
лям, потребам і соціальним нормам (стан�
дартам) освіти [1]. Крім того, аналіз сучас�
них тенденцій розвитку моніторингу якості
освіти у світі засвідчує про перевагу ком�
плексного підходу у виборі об'єктів моніто�
рингу, об'єднуючи їх у три основні категорії –
ресурсна категорія, категорія процесу, ка�
тегорія результатів. Також було враховано
досвід роботи Харківського обласного нау�
ково�методичного інституту безперервної
освіти над науково�дослідною проблемою
"Моніторинговий, науково�методичний і ор�
ганізаційний супровід процесу модернізації
системи загальної середньої освіти" (2004�
2006 рр.) та комплексно�цільовим проектом
"Освітній моніторинг" (2002�2006 рр.).

Використання запропонованої системи
показників (індикаторів) при проведенні мо�
ніторингу якості загальної середньої освіти
на регіональному рівні дає змогу здійснюва�
ти своєчасний аналіз, коригування діяль�
ності об'єктів і суб'єктів, а також розробля�
ти конкретні рекомендації та прогноз щодо
подальшого розвитку галузі. Описані підхо�
ди дають можливість об'єктивно оцінити ос�
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- ïðàöåâëàøòóâàííÿ 
âèïóñêíèê³â ÇÍÇ;  
- Âñåóêðà¿íñüê³ 
ó÷í³âñüê³ îë³ìï³àäè ç 
áàçîâèõ äèñöèïë³í ; 
- êîíêóðñ-çàõèñò 
íàóêîâî-äîñë³äíèöüêèõ 
ðîá³ò ó÷í³â ó Ìàë³é 
àêàäåì³¿ íàóê Óêðà¿íè; 
- ì³æíàðîäí³ 
ïîð³âíÿëüí³ äîñë³äæåí-
íÿ ÿêîñò³ îñâ³òè; 
- çîâí³øíº îö³íþâàííÿ 

Система показників (індикаторів) 
якості загальної середньої освіти на регіональному рівні 
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