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ЯК ОСЯГНУТИ «ТЕРНИ» І «ЗІРКИ» ІВАНА БАГРЯНОГО
КУЦЕВОЛ О. «Народився вiн для бою…» (Вивчення творчостi Івана Багряного в школi)
/ О.Куцевол. – Вiнниця: ТОВ «Ландо ЛТД», 2011.

С

воїм життям i творчiстю
Іван Багряний належить
до найбiльш масштабних постатей в українськiй лiтературi ХХ ст.
Письменника цiлком доречно визначити як людину-епоху або
символ своєї доби. І хоча Іван
Багряний нiколи не був на владних вершинах, його варто залiчити до тих, хто формує майбутнє своєї країни. Виходячи з
теорiї елiтарностi, яка засвiдчує
наявнiсть у кожного народу двох
елiт – формальної (полiтики, чиновники, одержавлена iнтелiгенцiя) i неформальної (тi, хто
має моральний авторитет – наприклад, культурнi чи релiгiйнi
дiячi), можна констатувати: митець належить до другої, тобто
до тiєї частини провiдної верстви, яка має духовний вплив на
суспiльство завдяки своєму високому прикладу, цiнностям, що
ствердженi власним життям.
У посiбниковi, присвяченому
вивченню творчостi Івана Багряного, на наш погляд, якраз i треба акцентувати те, що мова ведеться про людину, яка стала
однiєю з найпомiтнiших величин
в українськiй лiтературi ХХ ст. i
неординарною постаттю у вiтчизнянiй iсторiї цього часу. Ольга
Куцевол взяла саме такий орiєнтир, пропонуючи сучаснiй школi
власну версiю вивчення життя i
творчостi цього письменника.
У цiлому оцiнюючи посiбник
«Народився вiн для бою…», треба
зазначити, що книжка цiкава в
декiлькох аспектах: iнформативному, оскiльки в ньому сконцентрована значна кiлькiсть яскравого
фактажу з життя Івана Багряного,
дидактичному, адже запропонована широка система роботи,
спрямована на осягнення учнями
феномену письменника у процесi
урочної та позаурочної дiяльностi,
мiждисциплiнарному, бо залучено не тiльки лiтературний, а й багатий iсторичний матерiал.
О.Куцевол обрала вiдповiдний сучасному шкiльному курсу
української лiтератури принцип
композицiйного структурування
посiбника. Вiдповiдно до чинної

програми авторка присвятила
окремi роздiли посiбника романам «Тигролови» (9-й кл.) та «Огненне коло» (11-й кл.). Є частина, в якiй представлена модель
позакласної роботи на основi
творчостi письменника.
У посiбнику простежується
контекстний пiдхiд, коли багатий
бiографiчний, суспiльно-iсторичний фактаж використовується як
спосiб прояснення особливостей художньої творчостi Багряного. Обравши хронологiчний
принцип викладу життєпису митця як загальну схему презентацiї,
О.Куцевол водночас висвiтлює
цiлу низку важливих тем, зокрема: «Іван Багряний у контекстi
українського лiтературного процесу ХХ ст.», «Іван Багряний i репресивна система сталiнiзму»,
«Іван Багряний – в’язень»,
«Письменник пiд час Другої
свiтової вiйни», «Участь Багряного в українському нацiональновизвольному русi 40-х рокiв
ХХ ст.», «Стосунки митця з родиною», «Емiграцiйнi поневiряння»
та iн. Усi названi бiографiчнi аспекти поданi виразно, навiть
емоцiйно загострено. Цьому
сприяє проблемно-дiалогiчний
спосiб викладу матерiалу, коли
оцiнка життєвих фактiв озвучена
з двох протиборчих позицiй.
Імiтацiя полемiки мiж прихильником Багряного i ворожим до нього голосом дає можливiсть вiдтворити на уроцi ту iдеологiчно
конфлiктну атмосферу, в якiй довелося жити письменниковi, зазнаючи часом дiаметрально про– 63 –

тилежних ставлень i до своєї
особистостi, i до творчої спадщини. Асоцiювати iснування
митця в таких умовах з дантовими колами пекла досить легко,
особливо якщо взяти до уваги
змiст роману «Сад Гетсиманський». Атмосфера цього тексту
вiдчутно накладається на те, як
О.Куцевол бачить життя Івана
Багряного i вiдповiдно намагається презентувати у своїй
книжцi. Автобiографiчний характер багатьох творiв письменника
(i тут мова не тiльки про «Сад Гетсиманський», а й про такi романи, як «Тигролови» чи «Людина
бiжить над прiрвою»), їхнiй неоромантичний та екзистенцiалiстський дух дають змогу уявляти
митця людиною, що не раз була
на межi життя i смертi, демонструвала стоїцизм, долала тi небезпеки, що ставали загрозливим викликом для неї. Драматизм, яким вiдзначається змiст
бiографiчного матерiалу, на наш
погляд, є найбiльш вдалою тональнiстю, аби створити на уроцi
лiтератури емоцiйну атмосферу,
суголосну життєвим випробуванням Івана Багряного.
Видається цiнним у посiбнику
й багатоаспектний пiдхiд, застосований до вивчення лiтературних
творiв. Дидактичний потенцiал
цього методичного джерела, на
нашу думку, значно бiльший, нiж
той ресурс навчальних можливостей, якi вдається реалiзувати пiд
час занять, вiдведених у шкiльних
програмах для аналiзу романiв
письменника. Це, безперечно, також позитив. Виходячи з власної
педагогiчної ситуацiї (аналiтичний
рiвень учнiв певного класу, наявнiсть у школi текстуального матерiалу, профiль класу), кожен
учитель за допомогою посiбника
зможе адаптувати для себе той
варiант роботи, який найбiльш
прийнятний для нього i школярiв.
О.Куцевол використовує елементи послiдовного, пообразного, проблемно-тематичного, жанрового, стильового аналiзу. У такий спосiб вона досягає всеохопностi в осмисленнi романiв Багря-
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ного, створює напрями для текстуальних спостережень, якi
доцiльно здiйснити пiд час проведення вiдповiдних занять. Зокрема, у запропонованiй методицi
вивчення роману «Тигролови»
привертають увагу кiлька моментiв. Один iз них – спосiб подачi
iсторiї написання твору. Ця бiографiчна довiдка покликана розкрити екстремальнi фiзичнi та
психологiчнi умови, в яких перебував письменник, дати учням i
вчителевi можливiсть усвiдомити
внутрiшнi мотиви митця, якi стимулювали його написати текст у
максимально стислi строки. Увага
до авторської свiдомостi дає змогу пов’язати бiографiчний контекст iз характером зображення
романної дiйсностi. Аналогiчна
схема застосовується в посiбнику
не раз. Автобiографiчний пiдхiд
простежується i стосовно iнших
творiв письменника – романiв
«Сад Гетсиманський», «Людина
бiжить над прiрвою».
На окреме слово заслуговує
один iз ключових моментiв методики навчання лiтератури – текстуальна робота. Авторка запропонувала цiлу низку способiв, якi
допоможуть заглибити школярiв у
словесну тканину творiв, забезпечити усвiдомлення особливостей
зображеного, емоцiйно сприйняти художнi картини. Це рiзноманiтнi методи i прийоми, нацiленi
на поглиблене осмислення тексту
юними дослiдниками. Корисними
будуть iсторичнi, бiографiчнi, теоретичнi коментарi до творiв. Ефективнi в навчальному процесi метод «аперцепцiї – iнтеракцiї», мета
якого – стимулювати особистiсну
позицiю учня-читача у сприйняттi
художнього матерiалу, в осмисленнi прочитаного; рольова гра
«Сповiдь лiтературного героя» з
проекцiєю долi та психологiчних
переживань героя на внутрiшнiй
свiт школяра; методи «Акварiум»
та «Мозковий штурм», якi активiзують дискусiйний аспект в обговореннi тексту, розвивають критичне мислення, здатнiсть знаходити переконливi аргументи, використовувати їх для доведення
власної думки. Гостропроблемний, полемiчний характер осягнення романiв письменника, коли
зiставляються рiзнi погляди на
тексти та змальованi в них подiї, а

школярi долучаються до розв’язання непростих дослiдницькоаналiтичних завдань, даючи вiдповiдi на питання лiтературознавчого та фiлософсько-свiтоглядного
змiсту, застосування широкої
iнтеграцiї у вивченнi української
лiтератури та iсторiї – це базовi
пiдходи О.Куцевол щодо органiзацiї процесу осмислення феномену творчостi Івана Багряного
на тлi трагiчної доби ХХ ст. З усього видно, що авторка посiбника
виконала значний обсяг пошукової роботи, щоб створити масштабну картину, яка охоплює
суспiльно-полiтичнi, моральноетичнi, духовно-культурнi аспекти,
й у комплексi вивести учнiв на
оцiнку постатi митця як неординарної людської i творчої особистостi.
Означенi методико-лiтературознавчi особливостi затосовнi
не тiльки до урочної, а й до позакласної роботи. Крiм «Тигроловiв» та «Огненного кола», якi
представленi у шкiльних програмах для 9-го та 11-го класiв,
О.Куцевол розглядає i два iншi
визначнi романи – «Сад Гетсиманський» та «Людина бiжить
над прiрвою», пропонуючи сучаснiй школi методику вивчення
майже всiх найбiльших творiв
Івана Багряного. Тут також простежується проблемнiсть як ключовий авторський прийом, що
активiзує iнтелектуальну та емоцiйну дiяльнiсть школярiв. Хочеться процитувати те, як вдало
авторка словами письменника
формулює тему лiтературного
диспуту за романом «Сад Гетсиманський»: «Людина – це найвеличнiша з усiх iстот. Людина – це
найнещаднiша з усiх iстот. Людина – це найпiдлiша з усiх iстот».
Заняття пiд таким кутом зору
пiдведе учнiв до осмислення зображеної у художньому творi
людської особистостi в ракурсi
кожної iз трьох сентенцiй. Вiдкривається широкий простiр для
рiзних суджень старшокласникiв,
для дискусiї, для розумiння позицiї письменника i для вироблення власної позицiї. Це вiдповiдає психологiчним потребам
учнiв юнацького вiку, яким просто репродукувати прочитане
вже недостатньо, їм хочеться
спиратися на художнiй матерiал
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у виробленнi особистiсної системи цiнностей, шукати в ньому
вiдповiдi на животрепетнi питання людського iснування.
Екзистенцiалiстський аналiз
творiв Івана Багряного продовжується пiд час розгляду роману
«Людина бiжить над прiрвою» на
засiданнi лiтературного гуртка.
Виразна антропоцентрична версiя прочитання, запропонована
школярам, вiдповiдає i проблемно-тематичному наповненню
тексту, i ключовим свiтоглядним
зацiкавленням старшокласникiв.
У випадку вивчення цього твору,
як i для решти розглянутих романiв, вдало спрацьовує вмiння
автора посiбника вiднаходити в
лiтературному матерiалi ту внутрiшню «пружину», конфлiктну зону, аналiз якої може активiзувати
учнiв, породити небайдужiсть у
ставленнi до художнього твору.
Значним навчальним, розвивальним i виховним потенцiалом
надiленi й багато допомiжних рубрик посiбника, зокрема: «З архiву музи Клiо», «Путiвник читача», «Лiтературний твiр “…у
дзеркалi критики”», «Цiкаво знати», «Поетична сторiнка». Кожна
з них вносить у книжку окремий
корисний для вчителiв-практикiв
аспект. Тут словесники знайдуть
матерiали i для лекцiйних, i для
дiалогiчних форм проведення
занять. В одних випадках це допоможе наповнити слово вчителя Fрунтовним змiстом, в iнших –
створити проблемнi ситуацiї,
викликати учнiв на вiдверту
розмову.
Узагальнюючи сказане, варто
зазначити: навчальний посiбник
О.Куцевол «“Народився вiн для
бою…” (Вивчення творчостi Івана
Багряного в школi)» є цiнним для
сучасної школи виданням, прикметна особливiсть якого – максимальне врахування художнього потенцiалу лiтературного доробку письменника. Вiн нацiлює
вчителя та учнiв на осягнення духовного вимiру митця. Це своєрiдний путiвник крiзь «терни»
життєвого шляху до «зiрок» художнього злету Івана Багряного.
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