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Хто з нас у дитинстві не був романтиком? Насамперед наші найромантичніші мрії 
стосувалися майбутньої професії. Чи не півкласу мріяли про те, щоб стати космонавтами, 
археологами, підкорювачами Ельбрусу. Інша половина бачила себе учителями, лікарями, 
інженерами. Ми співали пісень В. Висоцького, захоплювалися КВН-ами та вболівали за 
найкращу в Європі команду — «Динамо». Однак то були 80-і. Тоді ми навіть не 
здогадувалися про те, що наші діти мріятимуть про зовсім інше: про перемогу на 
боксерському рингу, про кар’єру дипломата чи підкорення бізнесових вершин. Наші діти 
тепер співають інших пісень. Єдине, що нас об’єднує — це вболівання за «Динамо» — проте 
вже зовсім не найкращу команду. 

Хоча — ні. Ми маємо ще багато спільного. Насамперед те, що Країна Дитинства як у нас, 
так і в наших дітей має досить точне місцезнаходження. Наші перші успіхи та поразки 
пов’язані зі Школою.  

Змінилась наша освіта, змінилась шкільна програма. Однак залишились класичні твори. 
Залишилося ставлення до них. Наші діти, як раніше й ми, більше захоплюються літературою 
зарубіжною, знаходячи там ширший простір для пошуку того, що відповідає їхнім 
уподобанням. 

Згадуючи шкільні роки і, зокрема, підручник української літератури, не важко поновити в 
пам’яті, як починалося вивчення творчості того чи іншого письменника: «Видатний, 
відомий, кращий...». І учню залишалося тільки вірити авторам підручника, що той, хто йде 
далі за програмою, є більш «видатним, відомим, кращим». 

Згадуючи шкільні роки і, зокрема, уроки української літератури, не важко поновити в 
пам’яті й загальне враження від нашої класики — суцільний плач, сльози, голосіння. 

На жаль, історію не перепишеш... Однак українська література — то не тільки плач, не 
тільки сльози, не тільки голосіння.  

Я певна, що наш Шельменко-денщик анітрохи не поступається італійцю Труффальдіно 
(звісно — із Бергамо). І якби голлівудські режисери прочитали нашого Квітку-Основ’яненка, 
то Стецько (можливо, трохи осучаснений) точно отримав би «Оскара» (як мінімум — 
Пальмову гілку в Каннах). 

Ми чомусь забули про те, що найвизначнішою рисою українського народу є Гумор. 
Вміння сміятися з інших і передусім — із себе. 

Отже... Українська класика... Квітка-Основ’яненко...  
Мовні образи, створені пером великого Майстра, — колоритні та самобутні. Ну хто ж із 

нас не сміявся з недоумкуватого Стецька («Сватання на Гончарівці»), не дивувався жартам 
крутія Шельменка («Шельменко-денщик»), не захоплювався вихватками Насті («Бой-
жінка»)! Певно саме про таких персонажів основ’янівських творів говорив видатний актор 
М.С.Щепкін: «Квітка... зрозумів.., що простолюдин, селянин, якщо і був битий, то ж бувало 
бив і сам». 

Особливо актуально ці твори сприймаються в сучасному світі, коли спостерігається 
девальвація тих цінностей, які протягом багатьох століть ставилися на вищий щабель 
людських чеснот: розум, чесність, щирість у стосунках. Особливо небезпечним процес 
переакцентування «позитивне-негативне» є для людей молодих, що тільки-но вчаться жити. І 
так хочеться, щоб училися вони не на своїх помилках! Герої творів українських класиків 
можуть де в чому допомогти. 

Так, наприклад, «інтелектуал» Стецько може стати у пригоді при лікуванні такої хвороби, 
як тупість, неосвіченість. Не вірите? Ви просто давно читали Квітку! 

СТЕЦЬКО. Та так, біда сталася: не зумів пальців перелічити. Та й до біса ж їх на руках. 
Станеш їх лічити, так один одного і попережа. На якого гаспида так багацько пальців? 



Еге! А я знаю. Ось, бач, Уляно! Якби ти з одним пальцем та зложила б собі дулю? Еге! Не 
можна-бо. 

І вже точно мало хто залишиться байдужим до «страшних наслідків», що можуть 
виникнути від захоплення розумними людьми: 

СТЕЦЬКО. Се вже урагова мода стала, що усе за розумних хотять. Від сього і люди на 
світі переведуться. За дурних не ідуть, а розумних нігде і взяти, от всі люди і 
повиздихають. 

Справді, дивно, і чому ця Уляна не хоче за такого «мудрого», «розважливого» та ще й 
багатія! От Настя з драми «Бой-жінка» — іншої думки: 

НАСТЯ. Я знаю, що за дурним лучче і спокійніше жити, чим за розумним, так я за нього 
з радостю пішла... 

Про їхнє «щасливе» життя — вся п’єса. 
Мова основ’яненківських драм — це тонкий народний гумор, майстерно уведений у 

канву твору. Він виникає і на рівні монологу, і в діалогічних конструкціях. 
Ситуації різні, але постають вони з самого життя. 
У сатиричному ключі зображуються сімейні чвари, що виникають на ґрунті пияцтва 

чоловіка: ОДАРКА. Ось коли б кабатчики та відмежували б геть по Залютин, то-то б я 
спасибі сказала! — ПРОКИП. Холодком і туди недалеко («Сватання на Гончарівці»).  

Комічні ситуації виникають у зв’язку із деякими народними обрядами, наприклад, із 
обрядом сватання. Так, у п’єсі «Сватання на Гончарівці» молодики сперечаються за 
наречену: СТЕЦЬКО. А я з хусткою та залізу аж у солому. Трясця там знайдеш! — 
АЛЕКСИЙ. І там знайду, та й задушу... — СТЕЦЬКО. Ось тільки задуши, а я батькові 
скажу. В п’єсі «Шельменко-денщик» розпач закоханого, коли він дізнається про суперника, 
передано таким діалогом: СКВОРЦОВ. Еще этой беды недоставало, чтобы сбоку явился 
жених! Ах, какое мое критическое положение! — ШЕЛЬМЕНКО. Та ще положення не було 
ніякого, ваше благородія, ще тільки сватання! 

Фіксуємо й ситуації, коли жінка випробовує свого чоловіка: НАСТЯ. Може, ти сам 
Потап?.. — ПОТАП. А нащо ж тобі? — НАСТЯ. Коли справді Потап, то я ту тобі голову 
зарубаю… — ПОТАП. Так ні ж! Я ще тепер і більш не Потап! («Бой-жінка»). 

Слушно зауважував наприкінці ХІХ ст. прихильник творчості драматурга Н. Барсуков: 
«Глибоко розумів він, як необхідно говорити народу його живою мовою, щирою, простою, 
без будь-яких вигадливостей, вимог моди». Новаторство Квітки також полягає в тому, що він 
активізував роль авторської мови, вдало вписав її в мовну партію персонажа. На перетині 
мови автора та персонажа часто виникають каламбури: 

ШЕЛЬМЕНКО. Не послухати капітана — битиме, битиме по-воєнному; а помагати 
капітану, то мій приятель, пан Шпак, як пійма та як заїде у харківську губернію (показывая 
на правую щеку), а відтіля та у Рождественський уїзд (показывая на левую щеку), та 
кинеться (схватив себя за волосы) у волосне правленіє, та нагодує буханцями (показывает, 
как будет бить по бокам), а далі на закуску ще товчениками припоштує, так тоді зовсім 
біда бідному Шельменку! («Шельменко-денщик»). 

Драми Квітки-Основ’яненка — це сцени з українського життя початку ХІХ ст. У них — 
народні традиції, народний гумор. Хотілося б відзначити ще одну рису цих творів. Точніше, 
рису національного характеру, тонко підмічену та майстерно відтворену в драмах. Йдеться 
про вихованість, тактовність, чемність. 

Як ми вітаємось нині? Як зустрічаємо гостей? Іншим був мовний етикет українця два 
століття тому:  

КАНДЗЮБА. Дай боже день добрий! З неділею будьте здорові. — ОДАРКА. Спасибі, 
будьте й ви здорові. Як ся маєте?; АЛЕКСИЙ. Дай боже вечір добрий! Помагайбі вам не усе 
добре! — ПРОКИП. Спасибі; ПРОКИП. Коли добрі люди, та з добрим словом, то просимо до 
господи; а коли так собі, то вибачайте («Сватання на Гончарівці»). 

А як майстерно українці володіли таким прийомом, який в лінгвістиці має назву 
евфемізму: 



СКОРИК. Хоч наш князь і дикой, одначе он штукатур великой! Как на свет родился, то 
іщо з сабою не білся; кагда ж ляжет спать, так ат нєво і слова не слихать; і таки з худоби 
кой-што маєт, і кагда абедает, Зубов не позичаєт, а собственними своїми кусаєт; ат вади 
ні разу п’ян не бивал і нікагда у себя грошей не крал; у канпаниї знаєт честь, свічей і сала не 
єст; ум і разум за ним ведьотца, он на стєну не дерьотца («Сватання на Гончарівці»). 
Навряд чи сучасник зможе так тактовно і дотепно сказати про свого «не зовсім розумного 
знайомого». 

Українська класика має той унікальний колорит, якого ви не знайдете в жодній літературі 
світу. Твори, якими захоплюється вже кілька поколінь, — це та ниточка, що єднає нас із 
нашими предками. Але вона може з’єднати нас і з нашими нащадками. Адже так важливо, 
щоб у батьків та дітей були спільні інтереси! І, можливо, тоді одвічна проблема конфлікту 
поколінь не буде такою гострою.  
 


