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Своїм життям i творчiстю
Іван Багряний належить

до найбiльш масштабних поста-
тей в українськiй лiтературi ХХ ст.
Письменника цiлком доречно ви-
значити як людину-епоху або
символ своєї доби. І хоча Іван
Багряний нiколи не був на влад-
них вершинах, його варто залi-
чити до тих, хто формує май-
бутнє своєї країни. Виходячи з
теорiї елiтарностi, яка засвiдчує
наявнiсть у кожного народу двох
елiт – формальної (полiтики, чи-
новники, одержавлена iнтелi-
генцiя) i неформальної (тi, хто
має моральний авторитет – на-
приклад, культурнi чи релiгiйнi
дiячi), можна констатувати: ми-
тець належить до другої, тобто
до тiєї частини провiдної верст-
ви, яка має духовний вплив на
суспiльство завдяки своєму ви-
сокому прикладу, цiнностям, що
ствердженi власним життям. 

У посiбниковi, присвяченому
вивченню творчостi Івана Багря-
ного, на наш погляд, якраз i тре-
ба акцентувати те, що мова ве-
деться про людину, яка стала
однiєю з найпомiтнiших величин
в українськiй лiтературi ХХ ст. i
неординарною постаттю у вiт-
чизнянiй iсторiї цього часу. Ольга
Куцевол взяла саме такий орiєн-
тир, 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: iнформатив-
ному, оскiльки в ньому сконцент-
рована значна кiлькiсть яскравого
фактажу з життя Івана Багряного,
дидактичному, адже запропоно-
вана широка система роботи,
спрямована на осягнення учнями
феномену письменника у процесi
урочної та позаурочної дiяльностi,
мiждисциплiнарному, бо залуче-
но не тiльки лiтературний, а й ба-
гатий iсторичний матерiал.

О.Куцевол обрала вiдповiд-
ний сучасному шкiльному курсу
української лiтератури принцип
композицiйного структурування
посiбника. Вiдповiдно до чинної

програми авторка присвятила
окремi роздiли посiбника рома-
нам «Тигролови» (9-й кл.) та «Ог-
ненне коло» (11-й кл.). Є части-
на, в якiй представлена модель
позакласної роботи на основi
творчостi письменника. 

У посiбнику простежується
контекстний пiдхiд, коли багатий
бiографiчний, суспiльно-iсторич-
ний фактаж використовується як
спосiб прояснення особливо-
стей художньої творчостi Багря-
ного. Обравши хронологiчний
принцип викладу життєпису мит-
ця як загальну схему презентацiї,
О.Куцевол водночас висвiтлює
цiлу низку важливих тем, зокре-
ма: «Іван Багряний у контекстi
українського лiтературного про-
цесу ХХ ст.», «Іван Багряний i ре-
пресивна система сталiнiзму»,
«Іван Багряний – в’язень»,
«Письменник пiд час Другої
свiтової вiйни», «Участь Багряно-
го в українському нацiонально-
визвольному русi 40-х рокiв
ХХ ст.», «Стосунки митця з роди-
ною», «Емiграцiйнi поневiряння»
та iн. Усi названi бiографiчнi ас-
пекти поданi виразно, навiть
емоцiйно загострено. Цьому
сприяє проблемно-дiалогiчний
спосiб викладу матерiалу, коли
оцiнка життєвих фактiв озвучена
з двох протиборчих позицiй.
Імiтацiя полемiки мiж прихильни-
ком Багряного i ворожим до ньо-
го голосом дає можливiсть вiд-
творити на уроцi ту iдеологiчно
конфлiктну атмосферу, в якiй до-
велося жити письменниковi, за-
знаючи часом дiаметрально про-

тилежних ставлень i до своєї
особистостi, i до творчої спад-
щини. Асоцiювати iснування
митця в таких умовах з дантови-
ми колами пекла досить легко,
особливо якщо взяти до уваги
змiст роману «Сад Гетсимансь-
кий». Атмосфера цього тексту
вiдчутно накладається на те, як
О.Куцевол бачить життя Івана
Багряного i вiдповiдно намага-
ється презентувати у своїй
книжцi. Автобiографiчний харак-
тер багатьох творiв письменника
(i тут мова не тiльки про «Сад Гет-
симанський», а й про такi рома-
ни, як «Тигролови» чи «Людина
бiжить над прiрвою»), їхнiй нео-
романтичний та екзистенцiалiст-
ський дух дають змогу уявляти
митця людиною, що не раз була
на межi життя i смертi, демонст-
рувала стоїцизм, долала тi не-
безпеки, що ставали загрозли-
вим викликом для неї. Драма-
тизм, яким вiдзначається змiст
бiографiчного матерiалу, на наш
погляд, є найбiльш вдалою то-
нальнiстю, аби створити на уроцi
лiтератури емоцiйну атмосферу,
суголосну життєвим випробу-
ванням Івана Багряного. 

Видається цiнним у посiбнику
й багатоаспектний пiдхiд, засто-
сований до вивчення лiтературних
творiв. Дидактичний потенцiал
цього методичного джерела, на
нашу думку, значно бiльший, нiж
той ресурс навчальних можливо-
стей, якi вдається реалiзувати пiд
час занять, вiдведених у шкiльних
програмах для аналiзу романiв
письменника. Це, безперечно, та-
кож позитив. Виходячи з власної
педагогiчної ситуацiї (аналiтичний
рiвень учнiв певного класу, на-
явнiсть у школi текстуального ма-
терiалу, профiль класу), кожен
учитель за допомогою посiбника
зможе адаптувати для себе той
варiант роботи, який найбiльш
прийнятний для нього i школярiв. 

О.Куцевол використовує еле-
менти послiдовного, пообразно-
го, проблемно-тематичного, жан-
рового, стильового аналiзу. У та-
кий спосiб вона досягає всеохоп-
ностi в осмисленнi романiв Багря-

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. 



– 64 –

8’2012

ного, створює напрями для тек-
стуальних спостережень, якi
доцiльно здiйснити пiд час прове-
дення вiдповiдних занять. Зокре-
ма, у запропонованiй методицi
вивчення роману «Тигролови»
привертають увагу кiлька мо-
ментiв. Один iз них – спосiб подачi
iсторiї написання твору. Ця бiо-
графiчна довiдка покликана роз-
крити екстремальнi фiзичнi та
психологiчнi умови, в яких пере-
бував письменник, дати учням i
вчителевi можливiсть усвiдомити
внутрiшнi мотиви митця, якi сти-
мулювали його написати текст у
максимально стислi строки. Увага
до авторської свiдомостi дає змо-
гу пов’язати бiографiчний кон-
текст 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 мето-
дики навчання лiтератури – тек-
стуальна робота. Авторка запро-
понувала цiлу низку способiв, якi
допоможуть заглибити школярiв у
словесну тканину творiв, забезпе-
чити усвiдомлення особливостей
зображеного, емоцiйно сприйня-
ти художнi картини. Це рiзно-
манiтнi методи i прийоми, нацiленi
на поглиблене осмислення тексту
юними дослiдниками. Корисними
будуть iсторичнi, бiографiчнi, тео-
ретичнi коментарi до творiв. Ефек-
тивнi в навчальному процесi ме-
тод «аперцепцiї – iнтеракцiї», мета
якого – стимулювати особистiсну
позицiю учня-читача у сприйняттi
художнього матерiалу, в осмис-
леннi прочитаного; рольова гра
«Сповiдь лiтературного героя» з
проекцiєю долi та психологiчних
переживань героя на внутрiшнiй
свiт школяра; методи «Акварiум»
та «Мозковий штурм», якi активi-
зують дискусiйний аспект в обго-
вореннi тексту, розвивають кри-
тичне мислення, здатнiсть знахо-
дити переконливi аргументи, ви-
користовувати їх для доведення
власної думки. Гостропроблем-
ний, полемiчний характер осяг-
нення романiв письменника, коли
зiставляються рiзнi погляди на
тексти та змальованi в них подiї, а

школярi долучаються до розв’я-
зання непростих дослiдницько-
аналiтичних завдань, даючи вiдпо-
вiдi на питання лiтературознавчо-
го та фiлософсько-свiтоглядного
змiсту, застосування широкої
iнтеграцiї у вивченнi української
лiтератури та iсторiї – це базовi
пiдходи О.Куцевол щодо ор-
ганiзацiї процесу осмислення фе-
номену творчостi Івана Багряного
на тлi трагiчної доби ХХ ст. З усьо-
го видно, що авторка посiбника
виконала значний обсяг пошуко-
вої роботи, щоб створити мас-
штабну картину, яка охоплює
суспiльно-полiтичнi, морально-
етичнi, духовно-культурнi аспекти,
й у комплексi вивести учнiв на
оцiнку постатi митця як неорди-
нарної людської i творчої особи-
стостi.

Означенi методико-лiтерату-
рознавчi особливостi затосовнi
не тiльки до урочної, а й до поза-
класної роботи. Крiм «Тигроло-
вiв» та «Огненного кола», якi
представленi у шкiльних програ-
мах для 9-го та 11-го класiв,
О.Куцевол розглядає i два iншi
визначнi романи – «Сад Гетси-
манський» та «Людина бiжить
над прiрвою», пропонуючи су-
часнiй школi методику вивчення
майже всiх найбiльших творiв
Івана Багряного. Тут також про-
стежується проблемнiсть як клю-
човий авторський прийом, що
активiзує iнтелектуальну та емо-
цiйну дiяльнiсть школярiв. Хо-
четься процитувати те, як вдало
авторка словами письменника
формулює тему лiтературного
диспуту за романом «Сад Гетси-
манський»: «Людина – це найве-
личнiша з усiх iстот. Людина – це
найнещаднiша з усiх iстот. Люди-
на – це найпiдлiша з усiх iстот».
Заняття пiд таким кутом зору
пiдведе учнiв до осмислення зо-
браженої у художньому творi
людської особистостi в ракурсi
кожної iз трьох сентенцiй. Вiд-
кривається широкий простiр для
рiзних суджень старшокласникiв,
для дискусiї, для розумiння по-
зицiї письменника i для вироб-
лення власної позицiї. Це вiд-
повiдає психологiчним потребам
учнiв юнацького вiку, яким про-
сто репродукувати прочитане
вже недостатньо, їм хочеться
спиратися на художнiй матерiал

у виробленнi особистiсної систе-
ми цiнностей, шукати в ньому
вiдповiдi на животрепетнi питан-
ня людського iснування.

Екзистенцiалiстський аналiз
творiв Івана Багряного продов-
жується пiд час розгляду роману
«Людина бiжить над прiрвою» на
засiданнi лiтературного гуртка.
Виразна антропоцентрична вер-
сiя прочитання, запропонована
школярам, вiдповiдає i проблем-
но-тематичному наповненню
тексту, i ключовим свiтоглядним
зацiкавленням старшокласникiв.
У випадку вивчення цього твору,
як i для решти розглянутих ро-
манiв, вдало спрацьовує вмiння
автора посiбника вiднаходити в
лiтературному матерiалi ту внут-
рiшню «пружину», конфлiктну зо-
ну, аналiз якої може активiзувати
учнiв, породити небайдужiсть у
ставленнi до художнього твору.

Значним навчальним, розви-
вальним i виховним потенцiалом
надiленi й багато допомiжних ру-
брик посiбника, зокрема: «З ар-
хiву музи Клiо», «Путiвник чита-
ча», «Лiтературний твiр “…у
дзеркалi критики”», «Цiкаво зна-
ти», «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 до-
поможе наповнити слово вчите-
ля 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, при-
кметна особливiсть якого – мак-
симальне врахування художньо-
го потенцiалу лiтературного до-
робку письменника. Вiн нацiлює
вчителя та учнiв на осягнення ду-
ховного вимiру митця. Це своє-
рiдний путiвник крiзь «терни»
життєвого шляху до «зiрок» ху-
дожнього злету Івана Багряного.
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