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Вплив високої поезії людей з інвалідністю на моральну 

регуляцію суспільства. 

 

                          „Не можуть бути доступні високі 

                                                       ідеали безсердечній людині, не 

                                                      здатній до тонких переживань.” 

                                                                                                                                      В.О. Сухомлинський. 

Справжній педагог перебуває у постійному пошуку досконалості, 

адже прагнення досконалості надає людині гідності духу, відкриває 

можливості творити культуру, як власну, так і загальнолюдську. 

Навчаючи інших завжди навчаєшся сам.. Здатність перманентно 

вчитися присутня кожному педагогу, бо ж як інакше зможе він 

неупереджено навчати своїх вихованців істин національної та світових 

культур? Саме тому творчість педагога, зазвичай, у постійному русі. Його 

мораль поступово викристалізовується, загартовується в середовищі учнів, 

студентів, які часто знаходяться під впливом так званої „масової 

культури”, на жаль, дуже часто спотвореної. „Це сили генетичної, 

біологічної агресивності, жорстокості, які цілеспрямовано збуджуються, 

цинічно рекламуються і поширюються засобами масової інформації”. [1. с. 

8]. Щоб протистояти таким явищам антикультури, що катастрофічно 

відображаються на молоді, сучасна педагогіка знаходить нові методи 

впливу, все більше заглиблюючись в психоаналіз людської поведінки.  

Протистояти злу можна лише добром. За допомогою системи 

моральних цінностей, які протягом століть формувалися народами та 

узагальнювалися, відточувалися великими умами людства, педагогіка 

сучасності регулює процеси такого протистояння. Моральна регуляція 

передбачає наявність ідеалу, який містить портрет „кращого Я”. Причому 
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моральні норми й оцінки у процесі практичного „виживання” взаємодіють 

з іншими духовними феноменами, які також впливають на поведінку 

людей [1. с. 10]. 

До таких „інших духовних феноменів” можна віднести й сучасну 

своєрідну реабілітацію спроможності інвалідів бути корисними 

суспільству.   

Історія знає багато великих світу цього, що мали неабиякі 

проблеми зі здоров’ям, проте залишили після себе світлий слід 

невмирущого духу. Це і великі полководці (Суворов),  і геніальні вчені 

(Пастер), і композитори (Бетховен), і художники (Рембрандт). А також, 

звичайно, прекрасні літератори, письменники, поети.  

Щодо таких поетів, то вони, зазвичай,  мали значно тонкіше 

світосприйняття, більш чутливу, можливо навіть більш раниму душу. 

Особливо це стосується інвалідів з дитинства. Якщо ми навіть згадаємо 

поезію Байрона, який мав незначну фізичну ваду, то справедливість вище 

названого припущення підтверджується екстремізмом цієї поезії. Твори 

витончені якоюсь хворобливою чуттєвістю, висока мораль  

перекликається в них  з жорстокою вимогливістю як до себе, так і до 

інших. Поет ніби постійно потребує висоти почуттів, якоїсь надмірної 

чистоти помислів, майже янгольської душевної краси.   

В противагу крилатості Байрона розглянемо „земну” поезію 

Володимира Забаштанського, чий „щоденний подвиг” в „надлюдських 

фізичних, духовних та вольових зусиллях” жити, любити, творити [5. с. 

182].  

Міцним парубком, який „встиг повергати камінні брили в кар’єрах” 

[4. с. 51]. він йшов по життю просто і впевнено, аж поки не трапилось 

лихо. Те лихо відтяло йому руки і забрало очі та заставило жити зовсім 
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іншим життям, життям поета-інваліда. Трагедія не зломила молоду 

людину, випробовування долі він приймає з честю: поступає та з 

відзнакою закінчує Київський університет ім.. Т. Шевченка, відкриває у 

собі поета, стає членом Спілки письменників України: 

Йду з людьми, забуваючи горе і муки, 

І жага до життя пломеніє, кипить: 

В них мільйони є рук – з ними я не безрукий. 

В них мільйони очей – з ними я не сліпий. 

Володимир Забаштанський наповнює своє життя високим 

духовним сенсом, що не просто дає поетові змогу почуватися рівним 

серед рівних, а й повести за собою тих, котрі втратили віру в майбутнє. 

Особливий інтерес для поета представляють люди, які подолали тяжку 

недугу і вибороли у безжальної долі право на повноцінне життя (вірші 

„Крицею рядка”, „Гранітна людина”, „Сашко”, „Очі”) [4. с. 51]. Поет 

наслідує Павку Корчагіна, тобто Миколу Островського, на героїзмі якого 

виховалось декілька радянських поколінь. І як би ми зараз не критикували 

те виховання, проте для кожного з нас Павка був справжній герой, його 

життя залишиться для нас гідним наслідування. Не  менш героїчним і 

яскравим залишається нам і життя та поезія Забаштанського. 

Гуманізм Забаштанського, в основі якого – здорова мораль, 

виражений просто, але чіткими, легко зрозумілими поетичними 

формулами: 

Віра в матір, у друга, в дружину 

Тужавіє із віри в людину... 

Віра в рідну твою Батьківщину 
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Починається з віри в людину [6. с. 72].   

Високо моральна спрямованість поезії Забаштанського послужить 

ще багатьом педагогам для виховання людяності і любові, спраглої волі до 

повноцінного життя, віри в добро й доброзичливість людини, утвердження 

сили й  незламності людського духу. 

Так як для Забаштанського прикладом для наслідування був 

легендарний Павка, сліпий поет сам стає наснагою для багатьох інших 

молодих поетів, таких, наприклад, як Юрко Тітов.  

Наш сучасник, „поет в колясці”, хлопець з важкою формою ДЦП, 

має змогу писати лише носом відбиваючи клавіші на комп’ютері. До 

двадцяти років випустив чотири збірки досить зрілої поезії, член Союзу 

Письменників України, має чимало нагород. Його вірші не раз збирали 

поважну аудиторію, читання завжди мали неабиякий успіх у вдячних 

шанувальників. По країні звучить вже чимало пісень, написаних на вірші 

цього талановитого юнака. 

„...О, поезіє! Захист тривожний, 

Милосердя моє і довіра! 

Розжену, роздратую байдужість,  

Щоб забути безлику хворобу. 

             Хочу жити і вірити дуже, 

    Що поезія диво народить.” [7. с. 81] – читаємо у Юри і вже 

достеменно знаємо,  що його поезія таки народила диво – пісні, які 

гуляють Україною, книжки, якими зачитуємось,  горді й прекрасні слова, 

які залюбки слухаємо з екранів телебачення чи радіо. Чому ж зовсім юна 

поезія має такий шалений успіх? Та тому, що вона справжня. Вона йде з 
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глибини серця, тому несе у собі тільки добро, любов, ласку й красу. Якраз 

всі ці якості покладав в основу педагогічної етики великий гуманіст В. О. 

Сухомлинський: „ Я твердо вірю в те, що виховати дитину можна 

насамперед ласкою, добром” [8. с. 636]. Те ж можна сказати й щодо вищої 

школи освіти, бо студенти, це ті ж самі діти, тільки більш дорослі.  

Красі, величі людського милосердя вчили й інші знанні педагоги, такі 

як А.Макаренко, Г. Ващенко та більш сучасні: В. А. Малахів, І. О. Синиця, 

Я. Г. Якобсон. Милосердя, проявлене до дитини в школі обов’язково 

згодом проявиться в ній самій. А коли вчитель навчить милосердю живим 

прикладом поезії талановитого інваліда, це милосердя западе глибоко в 

душу і залишиться там на все життя. Адже краще один раз відчути, ніж 

сто раз почути. 

Сучасно-філософську, глибоко закорінену в українському фольклорі 

лірику приніс в сучасну літературу лауреат Шевченківської премії Василь 

Слапчук. Поет, совість якого просякнута кров’ю Афганістану, став 

справжнім виразником українських цінностей, української ментальності. 

Саме міцні зв’язки  з національними традиціями, сильний волинський дух 

домінує у здебільш афористичній, та разом з тим такій реалістично-

органічній поезії, яку, за словами автора, треба „споживати через 

соломинку” [11. с. 56].  

„Стільки разів стрілиш, стільки й помреш” [11. с. 33] – говорить 

поет. Але куля, що припнула Василя до інвалідного візка відкрила шлях 

спокути його серця, і, через його серце вже спокути  тих, які „вийшли з 

темряви, як тьма” [11. с. 9]. Поет „сплачує мито” за те, що „був на війні 

конем” [11. с. 39]. Адже людина завжди має волю вибору, а кінь, на жаль, 

не завжди.  
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І все творче життя Василю Слапчуку відповідати на питання 

совісті: 

„Боже, коли ж скінчиться ця війна і я вгамую спрагу світла?” 

Щодо відповідальності в українській поезії можна сказати, що 

серед відомих корифеїв Слова – безвідповідальних не було. Полемізувати 

щодо зміни поглядів з часом у деяких з них ми не будемо – не те завдання 

даної статті. Завершити погляд морального, досить відповідального 

впливу поетичного Слова на виховання сучасної молоді ми хочемо 

поезією Леоніда Кисельова. 

В передмові Івана Дзюби до книги цього неординарного поета, що 

жив і творив у Києві, сказано наступне: „Я живу з його поезією половину 

свого віку. [9. с. 9]. ...На історіософському рівні він вів полеміку з 

рабською ейфорією владовшанування, утверджував громадянське кредо 

демократа, і ці його вірші, крім усього іншого, були прямо причетні до тієї 

соціально-педагогічної роботи передової інтелігенції, що плекала початки 

політичної культури нашого суспільства, гідність особистості та вагу 

незалежної думки.” [9. с. 13]. 

Молодий поет, що прожив лише 22 роки, залишив у своїх юних 

красивих віршах величезну свободу духу, неординарність поглядів, якесь 

прозріння відкритої апеляції до самосвідомості сучасників. Його можна 

віднести до плеяди „шестидесятників”, адже він їх ровесник, тільки з тією 

різницею, що страшна лейкемія забрала його з життя дуже рано. Проте, як 

пише сам Леонід: 

Поэты умирают в небесах 

Высокая их плоть не знает тленья. 

Звездой падучей, огненным знаменьем 
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Поэты умирают в небесах [9. с. 232]. 

Навчити людину любити без її бажання – неможливо. Проте 

навчити її бути щасливою в любові, через любов, заради любові до 

ближнього – це й є задача педагога. Адже щасливими хочуть бути всі. 

Тому дуже важливим є те, як вчитель зуміє подати студентам уроки 

відповідальності, які образи зможуть вплинути на розум, серце і душу 

вихованців. Вважаємо, що приклад фізично слабкої, проте морально 

стійкої людини якнайкраще підходить для такого образу. А, якщо ця 

людина – талановитий поет, педагогу лише треба зуміти використати 

перли його талану, при цьому не забути навчити поваги до таких людей та 

простому людському милосердю. 

Ще в Київській Русі Володимир Великий, Ярослав Мудрий, 

Володимир Мономах орієнтували юні покоління на самопізнання і 

пізнання Бога, світу, людини, мови, природи, народу, держави, культури, 

сповідування високих моральних ідеалів[10. с. 21]. Одвічна боротьба 

Правди і неправди, Добра і зла, на жаль донині ворохобить життям. Із 

глибини століть закликає нас великий князь Володимир Мономах „не 

хулити розмовою, гнів подавляти, помисел чистий мати, спонукаючи себе 

на добрі діла Господа ради” (Повчання Володимира Мономаха своїм 

дітям). Формування високих моральних якостей, істинно національної 

свідомості, громадянської гідності й відповідальності – є першорядним 

завданням сучасної педагогічної школи. В умовах сучасної інформаційної 

агресії з цим завданням не легко впоратись. Проте, читаючи славетних 

наших поетів-інвалідів, дивуючись їх мужності, незламності сили духу, 

захоплено й пристрасно закохуючись у прекрасну їх поезію ми 

концентруємо в собі сили для боротьби зі злом. Бо приклад відваги – це 

найкращий приклад знайти в собі резервні сили жити сильно і чесно, і 

навчати  цьому інших. 
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Анотація 

Стаття розглядає можливість використання вищою школою освіти 

кращих поезій людей з функціональним обмеженням. Їх тонке 

світосприйняття і нестандартне мислення  творять чуттєві поетичні 

дива, а воля й прагнення до дієвого життя стають прикладом в 

суспільстві незламності й стійкості попри всі негаразди долі. 

The annotation 

The article deals with the possibility, which the higher school has, to use in its 

work the best samples of the poetry, written by the poets-invalids. Very often 

their verses reflect deep feelings and profound ideas connected with human life 

and human destiny. The inner strength of such people becomes a great example 

for the whole society of being invincible in view of severe circumstances.   

Аннотация  

В статье рассматриваются возможности использования высшей школой 

лучших поэзий людей с функциональными ограничениями. Их тонкое 

восприятие мира и нестандартное мышление творит чувственное 

поэтическое диво, а воля и стремления к действенной жизни стают 

примером несгибаемости и стойкости к перипетиям доли.  

Ключові слова 

Педагогіка прикладу внутрішньої сили поезії інвалідів.    

The examples of the inner strength of the poets-invalids, reflected in their 

poetry. 

Педагогические примеры внутренней силы поэзии инвалидов. 
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Вплив високої поезії людей з інвалідністю на моральну 

регуляцію суспільства. 
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