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ОСОБИСТІСТЬ УЧИТЕЛЯ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ  
ОЛЕНИ ПЧІЛКИ 

У 60-х роках ХІХ століття під впливом капіталістичного розвитку країни 
уряд накреслив ряд заходів щодо удосконалення програми народної освіти, 
але у наступні десятиліття (особливо у 80-і роки) поступово обмежував 
окремі позитивні зрушення у справі навчання та виховання молоді. 
З`являється цілий ряд циркулярів, що забороняли приймати дітей бідніших 
верств населення до гімназій, збільшилася плата за навчання: вона була 
доступна представникам лише заможніх класів. Антидемократична політика 
царизму призвела до того, що на початку ХХ століття з усього українського 
населення грамотних було лише 13 відсотків. 

Переважна більшість сільських дітей могла отримати початкову освіту 
тільки в однокласних земських школах, утримуваних за рахунок земств та 
сільських громад. Серйозним гальмом у розвитку освіти було матеріальне 
становище народу. Через постійну злиденність діти незаможніх верств 
населення не мали можливості навчатися: їх передчасно залучали до фізичної 
праці з метою елементарного матеріального забезпечення існування сім’ї. 

Надзвичайно тяжким в українських губерніях було і становище учителя. 
Часто школи влаштовувались у непристосованих приміщеннях, учителі 
проживали у них же, у вогких і холодних кімнатах, здобуваючи собі хвороби 
легенів і горла. До тяжкого матеріального додавалося і політичне безправне 
становище учителя. Народні вчителі, працюючи в українських селах, 
відчували постійний політичний гніт з боку великодержавної системи. Над 
учителями тяжіла ціла ієрархія найрізноманітних чиновників. Тон у 
шкільному житті завдавала адміністрація, яка впроваджувала у практику 
вказівки канцелярій учбових округів. Інспектори, попечителі, справники 
стежили за “благонадійністю” учителів, перешкоджали поширенню ними 
освіти серед народу. У роботі “Народні школи на Україні” М.П.Драгоманов з 
цього приводу писав: “Сільський учитель, кинутий у нас без помочі, без ради 
освічених людей, без бібліотеки, усякий над ним збиткує, гордує й усякий 
чіпляється до нього, шпіонить за ним: поліція, пани, попи, інспектори” [1, 
82]. В цілому ж царизм намагався перетворити народних учителів у надійних, 
вірнопідданих проповідників своєї антинародної політики в галузі навчання 
та виховання підростаючого покоління. “Російський уряд правив імперією 
так, ніби вона складалась лише з одного народу - росіян, та ігнорував 
відмінності національного походження та історичних традицій багатьох 
інших підданих”,- відзначає О.Субтельний [8,184]. 

Олена Пчілка засуджувала таке ставлення до вчителя, вважаючи, що 
українська школа без творчого, національно свідомого педагога буде 
породжувати лише “духовних калік-перевертнів”, вести до економічного 
упадку, бо не даватиме особистостей всебічно розвинутих, “здатних до 
кращої праці, на користь собі й громаді” [2, 3]. 



На сторінках “Рідного краю” письменниця неодноразово піднімала 
питання навчання і виховання в українській школі через публікацію роздумів 
народних учителів (О.Ярещенко, Горлиці, Т.Сулими). Опираючись на 
власний досвід, вони вказували на ті перешкоди, що стояли на шляху 
народної освіти. Одна з них: навчання дітей незрозумілою “московською 
мовою”, друга - особистість учителя. Свідомі народні учителі розуміли, що 
навчити дітей добре читати, писати і як слід вживати українську мову зможе 
лише той учитель, котрий сам досконало знає цю мову, є людиною досить 
освіченою і відданою своїй справі, а не дивиться на роботу, як на ремесло, 
що не дає йому вмерти з голоду. Але ерудований, ініціативний, добрий 
учитель не влаштовував офіційне освітянське начальство, для якого 
головними були зубріння і дисципліна. Народні вчителі перебували під 
прискіпливим контролем попечителів шкіл, які постійно давали учителям 
відчути свою залежність від них. На кожного учителя, який з любов’ю 
ставився до своєї роботи і учнів, тримався гідно і незалежно, власті дивилися 
підозріло, цькували і переслідували його. 

Віддаючи перевагу просвітницькій роботі серед народу, Олена Пчілка у 
своєму творчому доробку чимало місця відводила темі учительства. Вона 
активно цікавилася шкільною наукою, на сторінках своїх творів розповідала 
про народних учителів, які, не шкодуючи ні часу, ні власного здоров’я, несли 
освіту народові. Ці особистості імпонували письменниці, відповідали її 
ідеалу народного педагога. При цьому, з одного боку, в неї викликає 
захоплення їхня відданість своїй справі, а з іншого -  вона всіляко 
відмежовується від догматичної, казенної шкільної системи, яка обмежує 
розумовий та моральний розвиток дитини. 

Досить показовим у цьому відношенні була поява оповідань про нелегку 
працю та повсякденне життя учителів: “Золота писанка” (Оповідання з 
учительського життя) - 1911р., “Статуетка” (Розповідь, присвячена сільським 
учителям і учителькам) - 1912 р., “Півтора оселедця” (Оповідання з 
учительського життя) - 1917р. Те, що зображені Оленою Пчілкою учителі 
взяті з життя і що письменниця знала їх особисто, засвідчує її автобіографія, 
де вона пише, що в оповіданнях змальовано “враження з учительського 
життя в Гадяцькому повіті” [4, 45]. 

Справжню народну вчительку, свідому свого покликання, показує Олена 
Пчілка в оповіданні “Золота писанка”. Приїхавши з міста до села, Маруся 
спочатку відчуває себе самотньою, але згодом швидко знаходить спільну 
мову з людьми, які її оточують. Завдяки скромності, врівноваженості, доброті 
учительку полюбили сільські діти. “Їй тепер було чудно, як отой гурт хлоп’ят
, що за першими уроками дивився на неї з мовчазною цікавістю, міг 
здаватися таким одноманітним!” [4, 251]. Маруся навчилася відчувати їх 
душу, бажання, потреби, побачила великий потяг до знань, зрозуміла 
“особливу вдачу кожного” [4, 251]. 



Раніше учителька навіть уявити собі не могла, “що народ наш до такої 
міри темний” [4, 263]. Виявляється, діти не знають, що бувають гори вищі за 
сільську церкву, “а про вулкани та льодники вже нічого й казать!” [4, 263]. 
На думку вчительки, це ті елементарні знання, якими має володіти кожна 
людина. Тим більше, що велике бажання вчитися Маруся помітила не тільки 
у дітей, а й у дорослих. Свої переконання про необхідність нести освіту в 
народні маси авторка вкладає в уста учительки, якій симпатизує і яку 
підтримує: “От кажуть, що “просвіщати народ” - таке велике й трудне 
завдання, що для сього треба багато знання, знати всякі “методи”... Господи 
Боже! Чого найбільше треба, то се - мати охоту” [4, 264]. Завдання учителя 
Олена Пчілка бачить у просвіті народу, котрий, “потопаючи в такій темряві”, 
не втратив “великої людяності” [4, 265], зберіг свою усторію, традиції, звичаї 
і прагне передати їх наступним поколінням. 

Учителька Маруся, як і Олена Пчілка, розуміє, що для покращення знань 
учнів, їх всебічного розвитку, формування моральних якостей і національних 
почуттів, необхідна цікава книжка. І не просто книжка, а саме українська, 
“щоб її могли розуміти тутешні люди” [4, 265]. Отже, авторка вкотре 
наголошує, що українцям потрібна книга і освіта рідною мовою. 

Питання про українські книжки Маруся вирішує порушити на 
офіційному рівні, як тільки до школи приїде шкільне начальство. Земство 
також, вважае вона, має піклуватись про те, аби школи, що їм належать, мали 
бібліотеки. Учителька закликає свого знайомого Миколу, який підтримує її 
поривання, допомогти їй: “... се просто ваш обов’язок потурбуватись для сієї 
справи! Бо що ж!.. От ви кажете, що любите свій степ, тутешню вашу країну, 
а що ж ви зробили для того степу, для ваших Кошар?“ [4, 262]. 

Кожен національно свідомий народний учитель, такий, як Маруся, 
наголошувала письменниця, міг зробити чимало у справі просвіти народу, 
але на перешкоді стояло шкільне начальство, що стежило за кожним кроком 
учителя. “Всі, хто має якусь там причетність до школи,- констатує Маруся,- 
сподіваються від тебе якогось лиходійства!.. Якоїсь то “шкоди” [4.- С.265].  

Подібних шкільних начальників уособлює в собі інспектор з оповідання 
“Півтора оселедця”. Він виявився справжнім “страшним люцифером”, як 
іронічно назвав його один із учителів. Сама присутність інспектора сповнила 
школу якимось неживим духом: “Інспектор суворо-чемно кивнув головою 
учительці, а до отця Миколая підійшов під благословеніє. Се відразу дало 
належний, поважний тон” [6, 372]. Дітей інспектор розрізняє за ознаками: 
“білолобий”, “бистроокий”, а це свідчить, що він далекий від того, щоб 
бачити в дитині особистість. Кмітлива дитина для нього не хто інший, як 
розбійник. Коли учень на запитання інспектора, скільки коштує півтора 
оселедця , якщо вартість десятьох - 60 копійок, відповідає, що півтора 
оселедця ніхто не продасть, бо не захоче різати, то це викликає страшне 
обурення перевіряючого. “Хіба такий зухвалець буде розуміти громадські 
обов’язки!? Він не має ніякого розуміння своїх обов’язків, йому одна    



дорога  -  піти з бомбою!” - обурено проголошує інспектор [6, 376]. Такі 
перевіряючі, вважаючи, що вони дбають про поліпшення навчального 
процесу, лише відбивали бажання працювати, принижуючи гідність і 
учителів, і учнів.  

Привертає увагу той факт, що в цьому оповіданні Олена Пчілка реально 
відтворила школу і навчання в ній на початку ХХ століття. Школа була 
початкова, складалася з трьох груп. Найперше місце у програмі відводилося 
Закону Божому, бо, як каже отець Миколай, “се бо єсть основа всьому”. 
Вивчалися також “руський”, тобто граматика, математика, географія та інші 
дисципліни. Але для успішного засвоєння знань з цих предметів існувала 
вагома перешкода - російськомовність підручників і самого процесу 
навчання. “Ох, оте “наше родноє”! - зазначає Олена Пчілка. - Не якесь воно й 
“родноє”, або хоч і “родноє”, то не для наших хлоп’ят, а, може для яких 
рязанців чи туляків, - у нас же з ним мороки чимало поки розтлумачиш дітям, 
що в тому “родному” говориться ... Інше слово, то, по правді сказати, й сама 
учителька не второпає... [6, 366]. 

У творі “Півтора оселедця” в особі Олександри Андріївни Олена Пчілка 
втілює свій ідеал учительки. На її уроках панує взаємодовіра, демократизм, 
творчий дух: “Переказує пані Олександра та перепитує в хлопців, щоб уміли 
толково розповідати, неначебто своїми словами, прочитане в книжці. Хлопці 
поводяться вільно, видно, не звикли боятися вчительки, навіть у питання 
вдаються, коли над чим спиняються” [6, 366]. Простий, але охайний одяг 
учительки, її невишукана оселя підкреслюють внутрішнє багатство, розум, 
простоту поведінки. Учителька прагне виховати у дітей самостійність 
мислення, наполегливість у відстоюванні своєї думки. На гнівне зауваження 
інспектора вона відповідає: “... Хлопець сказав, що не можна купити півтора 
оселедця, так се ж і правда, і се показує, що школяр думає,  що він звик 
одказувати свідомо, а не говорить, як той попугай! Що ж тут поганого?” [6, 
377]. Отже, письменниця вважає, що першочергове завдання учителя - 
навчити дітей мислити, свідомо сприймати матеріал, пробуджувати і 
підтримувати у них бажання учитися. 

Перевірка школи, підкреслює Олена Пчілка, виявила усю заскорузлість, 
педантичність і схоластичність поглядів начальства на шкільну практику. 
Виявляється, що живе мислення учнів - це “вільнодумство”, а вчителька, яка 
учить дітей творчо засвоювати будь-яку інформацію, підриває “найпершу 
основу доброго належного виховання”, “нищить молоді душі”, “веде їх до 
погибелі” [6, 375]. 

Все це свідчить, що шкільна політика царського уряду не була 
спрямована на поліпшення умов навчання і справжній розвиток освіти в 
Україні. На початку ХХ століття освіта залишалася відірваною від 
національного грунту, здіснювалась малозрозумілою російською мовою і на 
матеріалі російського життя, далекого від сприйняття українськими дітьми. 



Це підтверджує Олена Пчілка оповіданням “Статуетка”, де учитель 
ставить дітям характерні для російської школи запитання: “Что такое 
Петербург?”, “Что такое Невский проспект?”, а вони відповідають несвідомо 
фразами із заучуваного тексту. На запитання ж “почетной посетительницы”, 
в особі якої ми впізнаємо саму Олену Пчілку “що таке Росія?”,  діти 
відповісти не можуть. За їхніми словами, ця сторона знаходиться дуже 
далеко. “Як “далеко”?! - перепитую я. - А може ж вона тут? От Київ, або ваш 
город, або ваше містечко, чи ваше село -  хіба ж се не Росія?”  -  “Ні, -  каже 
хлоп’я, ще й головою покрутило” [5, 19].  

Отже,  Олена Пчілка доводить,  що сільські діти, котрих батьки вчили 
шанувати рідний дім, свої традиції, звичаї, розмовляти материнською мовою, 
відчувають себе чужими у “великій державі” Росії, розуміння якої пов’язано 
лише з одним: “Там живе цар” [5, 19]. Таким чином, письменниця порушує 
питання про необхідність зв’язку сім’ї зі школою. Школа, на її думку, має 
бути перейнята сімейним характером, базуватися на тих цінностях, які 
закладаються в родині, і особлива роль тут належить учителеві, який 
передусім сам повинен бути національно свідомою особистістю і добирати та 
використовувати на уроках такі матеріали, що формують загальнолюдські 
риси в єдності з національними почуттями. 

Отже, учитель покликаний навчати дітей правильної, культурної мови, 
формувати естетичні смаки дітей, виховувати відчуття краси мови, прагнути 
самому до досконалого оволодіння мовою і передавати свої знання і вміння 
дітям, адже лише за таких умов можна якнайшвидше і найповніше 
реалізувати власний інтелектуальний потенціал і творчі обдарування. Саме 
тому Олена Пчілка у статті “Українські колядки” дорікає київським 
педагогам, які розучували з дітьми колядки сумішшю російсько-української 
мови, і зазначає, що в учителеві особливо має бути розвинутий художній 
смак: “...неужели же им не претит та безвкусица и комично-пестрая 
мешанина, которую они дают петь детям? Ведь это даже не по-русски, это 
так уродливо!” [7, 355]. 

У 1920 році з-під її пера виходить п’єса “Без’язикий”, яка знову порушує 
питання особистості вчителя й індивідуального підходу до кожного учня. 
Здібний хлопчик Лукаш більше всіх просиджує у школі, прагнучи 
надолужити прогалини в знаннях, що сталися не через його вину. За те, що 
він не може розказати напам’ять вірша, кілька разів заданого йому вчителем, 
учні називають хлопчика образливим прізвиськом “без’язикий”. Лукаш, 
навіть вивчивши вірш, не може насмілитись прочитати його у класі. Він 
соромиться дітей, боїться учителя, бо той, “як гримне” - голос зникає взагалі. 
Учитель виявляє повну байдужість до дитини, не прагне врахувати її 
можливості і психологічний стан. Особисті справи (написання листа) для 
нього важливіші, ніж бажання виділити для учениці зайву хвилину і знайти 
книжку, яку вона вкотре просить. 

Згодом до школи приїжджає учителька, яка завдяки доброті, витримці, 
педагогічній майстерності допомагає Лукашеві подолати свою 



сором’язливість і виступити перед класом з проказування вірша напам’ять. 
Вона пояснює дітям, що хлопчик сирота, не має рідного дому, тому слід 
порозумітися і не ображати один одного, а спільними зусиллями дбати про 
те, щоб їхня школа була, “як одна братерська сім’я” [3, Арк.21]. 

Таким чином, Олена Пчілка в уста вчительки вкладає власне уявлення 
про роль педагога: “Нам треба примінятися до становища і вдачі наших 
учнів...” [3, Арк.20]. Праця учителя, особливо сільського - непомітна, 
непоказна, тяжка без допомоги і підтримки, далека від геройства, але дуже 
потрібна. Небагато ще таких учителів, здатних покласти все своє життя на 
вівтар служіння рідному народові. “Я думаю, - каже одна з учительок, - часто 
буває, що ті самі люде, котрі здолали бути героями, не змогли б видержати 
такої тихої, “затяжної” жертви, многолітньої ідейної поденщини!” [4, 264]. 

Отже, Олену Пчілку турбувало становище сільського інтелігента - 
учителя і його професійні якості. Своїми творами про учителів вона доводила
, що тяжіння цілої ієрархії найрізноманітніших чиновників над учителями, 
постійна недовіра до їх роботи і політичної “благонадійності” лише 
перешкоджали поширенню освіти серед народу. Учитель як творча 
особистість повинен бути вільним від різноманітних приписів та наказів і 
постійно працювати над підвищенням свого науково-професійного рівня. 

Олена Пчілка не мислила собі учителя інакше, як старшого товариша і 
мудрого порадника. В основі стосунків учителя й учнів має бути довіра і 
взаємоповага. Щоб досягнути успіхів у навчанні і вихованні, учитель 
повинен здійснювати індивідуальний підхід до кожного учня, 
заглиблюватись у його внутрішній психологічний стан. 
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