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ХУДОЖНІЙ ДИДАКТИЗМ Г.Ф. КВІТКИ-ОСНОВ’ЯНЕНКА

В історію літератури Г. Квітка-Основ’яненко увійшов як фундатор нової укра-
їнської прози і визначний драматург. Його творчість припадає на 10-40-ві роки XIX сто-
ліття: часи активізації громадсько-культурного життя, посилення процесу формування 
національної культури й літератури. В цей час зміцнюється ідея наближення інтеліген-
ції до народних мас. У літературі відбувається ряд важливих змін, що пов’язуються з 
остаточним входженням української художньої свідомості до загальноєвропейського 
культурного процесу. Зростає тенденція до широкого охоплення й реалістичного ві-
дображення життя у всій його складності й суперечностях. Одним із найголовніших 
принципів діяльності свідомої частини суспільства стає ідея служіння народові, яка 
живить боротьбу за демократизацію культури, реалізм і народність літератури.

Дослідженням творчості Григорія Квітки-Основ’яненка займалися М.  Воз-
няк, Д. Чижевський, Д. Чалий, С. Зубков, І. Ільєнко, О. Гончар, Є. Вербицька; у 90-х 
роках XX ст. – М. Турчин, В. Трофименко, Л. Горболіс, Л. Ковалець. Свого часу велику 
увагу літературній діяльності письменника приділяли В.  Бєлінський, Є.  Гребінка, 
Т. Шевченко, П. Куліш, І. Франко, М. Сумцов.

Вивчення художнього дидактизму Квітки заслуговує на увагу і є сучасним 
у будь-який час ще й через те, що тема сім’ї була, є і буде важливою доти, доки 
існуватиме людське суспільство. Численні наукові праці, критичні матеріали про 
творчість письменника майже не висвітлюють цієї проблеми як окремого аспекту 
прози Г. Квітки-Основ’яненка.

Розпочавши епоху в прозі в новій українській літературі, Г. Квітка-
Основ’яненко дав могутній поштовх для її розвитку та на багато років визначив її 
особливості. Як справедливо зазначив С. Зубков, письменник у своєму художньому 
розвитку «пройшов складний шлях від традицій російської сатири XVIII століття до 
викривального реалізму гоголівського типу, ускладненого в ранніх творах просвіти-
тельським дидактизмом і особливостями карамзінської естетики» [1, с. 363].

Дійсно, творчість Квітки-Основ’яненка насичена моралізаторськими повчан-
нями і густо забарвлена рисами доброзичливого дидактизму. Ця тенденція зумовлена 
особливостями світосприймання Квітки, його життєвими переконаннями. Гуманізм, 
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бажання допомогти народові покращити своє життя і почуття батьківської турботи 
змушували Квітку звертатися в своїх творах до певних педагогічних прийомів, влас-
тивих житійній літературі і творчості Г.  Сковороди. Майже в кожному своєму творі 
Квітка-Основ’яненко намагається подати якусь мораль, корисне повчання, що, на думку 
Зубкова, «значно відрізняє його від романтиків, для яких поезія є самоціллю [1, с. 6].

Твори Основ’яненка, насичені християнськими повчаннями або просто звер-
ненням до християнської релігії. Так, наприклад, він засуджує одруження героїв по-
вісті «Конотопська відьма» (1836) за те, що вони звернулися за допомогою до відьми. 
Тут виявляється виховна мета Квітки  – відвернути народ від забобонних вчинків, 
заохочувати його покладатися на «божу волю».

В оповіданнях «Мертвецький Великдень» (1834) і «От тобі й скарб» (1834) у 
змалюванні пекла майстерно подано різноманітні категорії «грішників» і покарань у 
зв’язку з їх залученням: забіякам «зараз кулаки повідпадають і руки скандзюбить у три 
погибелі» [2, с. 159].; у цокотух і щебетух у роті квакають жаби, або вони своїм тер-
чанням горобців лякають; жінок, які, полюбляли «мужика вчити» карають не одним 
покаранням: в язик «жаба ввіп’ється, а руки поскорчує так, що й коваль молотом не по-
розправляє» [2, с. 167], жевчики, що, зітхаючи, обдурювали дівчат і чужих жінок своїм 
оханням, «тепер роздмухують вогонь у печах» [2, с. 184], марнотратники батьківського 
добра «трощать дрова» [2, с. 186], кивухи і моргухи «підвішені за плахти і спідниці, мов 
флюгер, показують напрям вітру» [2, с.  188], а ті жінки, що змушували чоловіків на 
останні гроші купувати обнови, «замість опудала стирчать на городі» [2, с. 192].

Провина грішників у Квітки визначається з позиції народної моралі й етики. А 
оповідання «Перекотиполе» (1840) загалом підпорядковане християнській настанові – 
бог «не потерпить, щоб яке злеє діло так і минулося» [2, с. 308]. С. Зубков навіть вважає, 
що це позначилося на художності твору: «Майстерний опис грози багато втрачає від 
того, що вона теж мала символізувати передвістя «божої кари» вбивці» [1, с. 23].

Своєрідний аналіз християнського дидактизму в творчості Основ’яненка 
дав П. Куліш: «Або він натякає на християнські догмати, як у примирливому акорді 
«Марусі»: «...Дай, Господи милосердний, щоб ти там (в іншому світі) знайшов свою 
Марусю», чи на християнську мораль, як у «Щирій любові»: «Я сповнила самий святі-
ший закон Його (Бога): душу мою положила за мого друга, щоб відвернути від нього 
горе!..» Або в «Перекотиполі»: «Так-то суд Божий не потерпів неправди: і хоч як кінці 
були заховані, так Бог об’явив» [3, с. 278].

Митець підкреслює, що мораль Квітки майже виключно загальнолюдська. 
Але іноді «він «псує» оповідання, переборщуючи, як у «Добре роби...» та в багатьох 
місцях інших оповідань...» [3, с. 278].

У своїх творах Квітка зачіпав різні сторони соціально-духовного буття се-
лянства. Дидактична настанова автора змушувала його виступати проти марновір-
ства й забобонів, несправедливості і алогічності життєвих явищ, виявів, жорстокості, 
дурості, брехливості, спираючись на приклади й факти, почерпнуті з навколишнього, 
добре знайомого читачеві життя. Так, наприклад, в повісті «Сердешна Оксана» Квіт-
ка у своїх емоційних зверненнях до Оксани, в засудженні ставлення односельчан до 
покритки, немовби прагне перебороти патріархальну жорстокість затурканих і забо-
бонних селян, пробудити в них співчуття до всіх, кого в житті спіткало горе – нехай 
і через власну нерозважливість. А в «Мертвецькому великодні» письменник вико-
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ристовує фантастичний сюжет для повчального висновку – от до чого ся горілочка 
доводить. Повісті «Добре роби, добре й буде» і «Божі діти» покликані репрезентувати 
обов’язкове винагородження доброчинності, хоч деякі критики закидають їм нереа-
лістичність і черезмірну ідеалізацію.

Неодноразово у своїй творчості Квітка торкається проблеми виховання. Так, 
наприклад, у ранній повісті «Ганнуся» (1832) він зіставляє дві системи виховання – 
Ганнусі у чужих бідних людей та її матері в поміщицькому середовищі, що недво-
значно виявляє письменницькі симпатії, «постає, як дві форми буття – трудового і 
паразитичного» [1, с. 24].

Продовжуючи тему «дворянського» виховання, Квітка створює ряд викрив-
лених цим вихованням образів дітей Халявських у романі «Пан Халявський». Не 
залишається поза увагою Квітки і проблема «батьків і дітей». Мріючи забезпечити 
гармонійне співжиття різних поколінь, письменник намагається навернути і тих і ін-
ших до патріархальних звичаїв. У своїй творчості Основ’яненко створює позитивних 
героїв як взірець для наслідування – вони видатніші в своєму середовищі красою, 
розумом, працьовитістю, духовний світ їх простий, природний, поетичний; почуття 
незмірно глибокі; діяльність хоч і не виходить за межі простого трудівничого життя, 
але підкреслює їхнє благородство, високу моральність.

Вся творчість Квітки-Основ’яненка спрямована на викриття негативних рис 
людського характеру, вад суспільного життя, на піднесення гідності і доброчинності, 
духовності і моральності на виховання свого читача в дусі народних традицій і загаль-
нолюдських цінностей. «Звернення до життя народу, увага до внутрішнього світу й 
високих якостей простого люду, намагання проникнути в його душу, виняткове зна-
ння народної творчості, побуту й мови. Вдале використання етнографічних матеріалів, 
тверда впевненість у славному майбутті рідного слова, свідома участь у російському 
літературному процесі визначили його місце в історії красного письменства» [1, с. 22].

Постать талановитого, самобутнього письменника Г.  Квітки-Основ’яненка 
належить до суспільно-культурних явищ великої ваги. Видатний представник укра-
їнської літератури дошевченківської доби, відомий і популярний у часи М. Гоголя, 
О.  Пушкіна, В.  Бєлінського драматург і прозаїк, він увійшов у літературу в період 
великих суспільно-політичних зрушень і став безпосереднім учасником формування 
національної культури і нової української літератури.

Творчість Г. Квітки-Основ’яненка відзначається художньою різноманітністю, 
новаторством. Завдяки майстерному використанню пісенної образності, фольклор-
них форм, народної лексики Квітка-Основ’яненко вніс у прозу ліричний, поетичний 
струмінь, що на багато десятиріч визначило характерний стиль української прози.
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