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«НЕМАЄ ЗАГАДКИ ТАЛАНТУ.
Є ВІЧНА ЗАГАДКА ЛЮБОВІ»
Вивчення повiстi Григора Тютюнника «Климко» в 7 класi
Інодi я вiдчуваю людину, як рана сiль.
Григiр Тютюнник

Чинна шкiльна програма пропонує для текстуального опрацювання одну з найтрагiчнiших повiстей Григора Тютюнника «Климко». Розпочинаючи вивчати бiографiю письменника, не завадить
наголосити учням, що Гр.Тютюнник рiвнявся на
найбiльш драматичного у своєму художньому
свiтовiдчуваннi Василя Стефаника, новели якого
вражають невигаданим психологiчним трагiзмом.
Сам Григiр Михайлович для себе зробив висновок:
«Хоч би приблизно такого новелiста, як Стефаник,
у свiтi досi немає» [4; 17]. Як i його кумир, Гр.Тютюнник не видумував нi своїх героїв, нi фабул творiв – усе це вiн брав iз життя, за кожним його рядком стояла реальна подiя, реальний прототип. Як i
В.Стефаниковi, йому було властиве фiлiгранне чуття мови: «Можемо сказати, як Гнат Хоткевич про
Тараса Шевченка: “Мало того, що вiн знав мову, –
вiн знав щось бiльшого: знав дух мови”» [4; 56].
Напiвголодне життя в колгоспному селi спричинилося до того, що i в зрiлому вiцi Григiр не мiг забути страшних нестаткiв, постiйного недоїдання, а
водночас не мiг на замовлення змальовувати неправду, творити мажорнi тексти во славу комунiстичної партiї й нiбито райського життя колгоспникiв: «Писати отаке в часи, коли моя мати – в
ланцi на буряках iз вечора до ранку… Коли не було
чого їсти… Коли давали десятки грамiв на трудодень!..» [4; 114].
На жаль, до всенародних страждань i тотальної
безправностi в Григоровому життi додалася ще й
особиста невлаштованiсть: арешт батька, що пропав
безвiсти у «Сибiрi неiсходимiй» [3; 284], мамине
легковажне життя, неувага до маленького сина. Тож
рiдний дядько зовсiм не безпричинно забрав
племiнника до себе на Донбас, де хлопчина й пiшов
до школи. Филимон i його дружина Наталя щиро
прагнули замiнити Григоровi рiдних батькiв. Обоє
працювали у школi: дядько – бухгалтером, тiтка –
вчителькою української мови й лiтератури. Та в україномовному першому класi навчалося всього сiм
учнiв, тож через два тижнi цей клас лiквiдували. Так
Григiр опинився в росiйськомовному першому
класi. Це явище надалi мало свою перспективу:
свою лiтературну творчiсть Григiр почав росiйською мовою. Згодом пiд впливом рiдного брата, теж
письменника – Григорiя Тютюнника, збагнув, що
про рiдний народ можна творити лише його генетично зумовленою мовою. В одному з листiв вiн про
це висловився так: «Я, здається, остаточно вирiшив;

звернусь, мабуть, до рiдної мови, бо не можна про
Батькiвщину говорити не батькiвською мовою» [4;
119]. Глибинний патрiотизм письменника й тепер,
коли багато наших спiввiтчизникiв стали заробiтчанами по всiй Європi, Азiї й Америцi, вражає високою логiкою, духовним прозрiнням: «Я з своєї землi
нiколи не змiг би повiятись десь по свiтах, навiть коли б тут менi нестерпно пекло. Нi, нi, знаю, що поза
оцим моїм шматком планети мене немає» [1; 9].
Як тiльки почалася вiйна й дядько пiшов на
фронт, залишивши дружину з двома рiдними
дiтьми i небожем без жодної опiки, сусiди порадили
хлопчиковi повернутися в село до матерi на Полтавщину, де все-таки були сякi-такi харчi, бо в Донбасi
вже починався голод. Два тижнi хлопчик мандрував
воєнними дорогами, перейшов фронт, на своєму
страшному шляху додому зустрiчався i з лихом, i з
людським благородством, адже доводилося й жебракувати, що для хлопчини було мукою, й ночувати
в стiжках сiна посеред поля, й бачити весь жах евакуацiї, розстрiлiв, пожеж. Зi спогадiв письменника
постають трагiчнi епiзоди: «Тьотю, можна у вас водички напитись?» А вона тягне воду з колодязя, дивиться сумними очима… i каже: «“Та тобi, мабуть, не
водички хочеться, синку, а їсти. Зайди, у нас нiчого
такого нема, а картопля є”. Потiм, у дорогу, вона ще
й вузлика зав’язала з картопелькою» [4; 116]. Закономiрно, що коли Григора Тютюнника вiдзначили
Державною премiєю iменi Лесi Українки, якою пошановують митцiв за найкращi твори для дiтей i почали вимагати, щоб автор «Климка» по радiо подякував комунiстичнiй партiї за своє щасливе дитинство, Григiр обурився: «З мене чомусь хочуть зробити дитячого письменника. Але ж я не дитячий
письменник, не дитячий!» [4; 104]. Твори, де фiгурують юнi герої, у Гр.Тютюнника справдi про дiтей,
але – не для дiтей. Вони адресованi дорослим, щоб
через дитяче свiтосприйняття показати їм, якої
опiки потребує юна беззахисна душа в екстремальних ситуацiях. Узагалi письменник з особливою теплотою змальовував бабусь, дiдусiв i дiтей: «Я люблю стареньких i малих – i тих, i тих за мудрiсть i доброту» [1; 14–16]. Коли ж iшлося про дитину у
воєннi чи в пiслявоєннi часи («Климко», «Вогник
далеко в степу»), то митець писав твори кров’ю свого серця. Чи не тому П.Засенко наголошує: «Дитячi
образи Григора Тютюнника – милi, безпосереднi,
беззахиснi, зворушують, викликають спiвчуття:
Климко, Павлентiй, Васько… Про себе Григiр згаду-
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вав: “А я кажу – хай нiколи не вертається нi дитинство моє, нi юнiсть. Нiколи. Там було менi нестерпно”» [1; 40].
Повiсть «Климко» не є суцiль автобiографiчною:
змалку Григiр не жив у машинiста паровоза ФД,
нiколи не був нiким усиновлений, як Климко, мав
матiр, але Климкова дорога по сiль i Григорiв двотижневий шлях iз Донбасу до рiдного дому багато в
чому подiбнi. До того ж образ дядька Кирила певною мiрою перегукується з образом рiдного письменникового дядька Филимона, образ тiтки Марини – з образом жiнки, котра нагодувала малого подорожнього, коли вiн попросив тiльки води, ще й у
дорогу дала картопельки. Образ картоплi, до речi, у
повiстi зринає в найкращому вираженнi й стає виразною художньою деталлю – картопля на чужому
полi, де не зовсiм ретельно зiбрали врожай, рятує
Климка вiд голоду пiд час його подорожi у
Слов’янськ. Кожна картоплина – це шанс на життя,
тому хлопчик так бережно перелiчує все, що зумiв
знайти. Маленький Климко – рухлива, кмiтлива й
непосидюча дитина. Саме таким був Григiр i в дитинствi, й у свої зрiлi роки: «Вiн завжди був у русi.
Любив стежки-дороги своєї землi – там зустрiчалися йому люди – маленькi частинки великого народу, без яких вiн не мiг жити, бо й сам був
невiд’ємною часткою народу, його духу. А дороги,
якi течуть збоку великих трас, Григiр Тютюнник
любив особливо, казав: “Там вистоянi характери
людськi, там i мова як чистий узвар”» [1; 30].
Повiсть «Климко» – благодатний художнiй текст
для виховання в дiтей найкращих людських рис.
Учитель має продумати важливi вузли проблемної
роботи на уроцi, належно використати методичний
апарат пiдручника й повною мiрою залучити учнiв
до роботи з текстом, адже ще китайський мудрець
Конфуцiй наголошував: усе, що ми чуємо, – рано чи
пiзно забуваємо, все, що ми бачимо, – ми завжди
пам’ятаємо, а все, що робимо, – ми вмiємо. Отже, у
нашому випадку надзвичайно важливими стають
словесне малювання i праця з пiдручником, iз текстом повiстi: коментування найскладнiших уривкiв,
виписування цитат, складання планiв до образiв
персонажiв, робота над художнiми засобами.
Пропонуємо блок проблемних запитань, якi дають учням можливiсть проаналiзувати текст у
рiзних аспектах, провести важливу пошукову роботу, висловити та обSрунтувати свою думку:
– Як ви вважаєте, чому письменник жодного разу не торкається життя Климка у його рiднiй сiм’ї?
– Схарактеризуйте стосунки мiж дядьком Кирилом i Климком. Як хлопчик виявляє свою
вдячнiсть машинiстовi за опiку над ним?
– Чому тiтка Мотя пiсля загибелi Кирила ладна
забрати Климка до себе?
– Як Климко готувався пережити воєнну зиму?
Що саме вiн зробив i для чого?
– Що ви можете сказати про бороданя, який
привiз на ринок продукти в обмiн на добротнi речi:

одяг, взуття? Чи справдi рятував вiн голодних людей, а чи наживався на їхнiй безвиходi? Прочитайте
уривок вiд слiв «Якось, покружлявши навколо
хлiбопекарнi…» до «Не треба, Зуль, а то ще у свого
когось улучиш» i прокоментуйте поведiнку кожного персонажа.
– З якої причини Климко i Зульфат почали
опiкуватися своєю першою вчителькою та її немовлям?
– На пiдставi чого Зульфатiв дiдусь Гарєєв зробив висновок, що немовля недоїдає i може загинути? Що треба було зробити, аби цього не сталося?
– Як ви вважаєте, чому дорога по сiль, завдовжки майже 200 км, не злякала Климка? А ви наважилися б подолати таку вiдстань зi шляхетних мотивiв?
– Чому юна дiвчина на базарi щосили старалася
продати свою барвисту хустку? Як вона спочатку
ставилася до Климка?
– Розкажiть про ваше враження вiд полiцаїв, якi
допомагали нiмцям силою забирати молодих людей
на роботу в Нiмеччину. Хто з полiцаїв викликає у
вас тiльки негативнi почуття? Чому?
– Як саме Климко врятував дiвчину? Чому безногий швець високо оцiнив учинок хлопця? А вродлива незнайомка? Що вона запропонувала Климковi?
– Якою постає тiтка Марина у вашiй уявi? Чому
вона погодилася допомагати хлопчиковi?
– Розкажiть про хворобу Климка й проаналiзуйте причини його остраху, що надто забарився в дорозi. Про кого вiн постiйно пiклувався i про що
найбiльше переживав?
– Чому тiтка Марина хотiла залишити в себе
Климка назавжди й чому вiн не мiг погодитися на
це? Прочитайте i прокоментуйте уривок вiд слiв «А
може б, ти, синочку, в мене зостався, га?» до слiв «А
зараз треба менi назад, мене там ждуть».
– Чому подорож у товарному вагонi виявилася
дуже небезпечною? Складiть словесний портрет
нiмця, який грубо викидав пасажирiв з вагона.
– Як ви гадаєте, чи мiг Климко не допомогти радянському солдатовi, за яким гналися нiмцi? Що
змусило його ризикувати своїм життям?
– На основi тексту доведiть, що вiрний друг чекав Климка й часто виходив його зустрiчати. Про
що свiдчить така поведiнка Зульфата?
Повiсть Гр.Тютюнника «Климко» завершується
кульмiнацiйною розв’язкою, але попри трагiзм ситуацiї дає широку можливiсть учням домислити,
що було далi: чи загинув Климко, чи виявився лише
пораненим. Така невизначенiсть останньої подiї
пом’якшує вкрай драматичну ситуацiю й водночас
доносить учням думку про те, що на вiйнi гинуть насамперед найкращi, що вiйна завжди збирає свої
страшнi жнива.
Оскiльки у шкiльному пiдручнику повiсть подано в скороченому варiантi, є нагода створити «малу
групу» з 5–7 учнiв, якi прочитають твiр повнiстю, а
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також придiлять особливу увагу таким художнiм
деталям, як картопля, молоко, сукня вчительки,
хустка незнайомої дiвчини, iнвалiдний вiзок колишнього шахтаря. На уроцi також треба виконати
важливу роботу з опанування такого художнього
засобу, як екскурс. Це дуже важливо, адже до цього
часу на уроках лiтератури учнi вивчали художнi
тексти, в яких подiї розгорталися в хронологiчнiй
послiдовностi. У повiстi «Климко» спогади й уява
головного героя часто переносять його з воєнного
часу в довоєнний. Такi екскурси всебiчно розкривають образ Климка, допомагають семикласникам
збагнути головне: його благородний вчинок в iм’я
порятунку немовляти вчительки не був спонтанним i випадковим, що в образi Климка автор змалював особистiсть, яка пройшла серйозний життєвий
гарт i в основному вже сформувалася.
Пiд час уроку доцiльно запропонувати учням переглянути альбом В.Бiлоуса «Григiр Тютюнник у
фотографiях», а також попрацювати над iлюстрацiями до повiстi, що поданi в пiдручнику, i додатково – над картиною Т.Яблонської «Ворог наближається» (1946).
Гр.Тютюнник, як i бiльшiсть митцiв-«шiстдесятникiв», належав до поколiння дiтей вiйни. Вiн бачив
свiй народ у найтрагiчнiшу добу чесними дитячими
очима. Семикласникам можна дати завдання напи-

сати твiр-мiнiатюру «Благородство українського
народу в роки вiйни (за мотивами повiстi Гр.Тютюнника “Климко”)». Щоб пiдсилити емоцiйне тло
уроку, перед написанням творчої роботи доречно
прочитати вiрш Лiни Костенко «Колись давно, в
сумних бiженських мандрах», де є дуже промовистi
рядки: «І нiч глуха. І пес надворi виє. / І свiт кривавий, матiнко свята! / Чужа бабуся ковдрою укриє, /
своє розкаже, ваше розпита. / І нi копiйки ж бо не
вiзьме зроду, бо що ви, люди, на чужiй бiдi?! / А може, то в душi свого народу / я прихилила голову
тодi?» [2; 73].
Творчiсть Гр.Тютюнника i нинi читачi сприймають як творчiсть сучасника. Недарма на похоронi
бiля могили письменника І.Драч сказав: «Ми не ховаємо, а ми сiємо тебе у весняну землю, щоб вона дала сходи» [4; 112]. А О.Мороз слушно зазначив:
«Його життєва трагедiя хвилює i тепер багатьох.
Перехiд, та ще особисто вибраний, вiд земного до
вiчного життя, – це iстина абсолютна, без нiяких
вiдносних нюансiв. Вона теж притягує, як манить
дитину глибина криницi. Притягує свiт великої людини» [1; 2].
Гр.Тютюнник внiс i далi вносить у спiвавторствi
з читачем-реципiєнтом у нашу лiтературу живе
вiдчуття присутностi великого душею, талановитого українського народу.
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Нацiональний педагогiчний унiверситет оголошує
Всеукраїнський щорiчний конкурс
на найкращий лiтературний твiр «Слово про першого вчителя».
На конкурс приймаються творчi роботи рiзних
(епiчних, лiричних, драматичних тощо) жанрiв,
якi вiдображають шану й повагу до вчительської працi.
Лiтературнi твори мають бути ексклюзивнi,
написанi державною мовою, обсяг – довiльний.
Термiн подачi робiт для розгляду журi – до 15 вересня 2011 року.
Твори надсилати на адресу:
Нацiональний педагогiчний унiверситет iменi Михайла Драгоманова,
вул. Пирогова, 9, м. Київ, 01001.
Тел. для довiдок: 482-31-12,
електронна адреса: slovo2011@ukr.net.
Ректор НПУ iм. Михайла Драгоманова
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