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ВСТУП 
 
 
Темою дослідження дитинства протягом останніх 
років широко займаються дослідники різних галузей 
науки, використовуючи при цьому різноманітні 
методики. Children studies своїми коренями сягають 
women studies і black studies, поєднуючи в собі різні 
дисципліни. Це «дозволяє [робити] багатовимірні, 
комплексні дослідження дитинства, черпати 
натхнення в сучасних гуманітарних науках, які, 
посилаючись на результати та досвід інших 
конкретних наук, цікавляться дитиною та її 
проблемами. Мова йде про психологію, соціологію та 
педагогіку, економіку, право, медицину та 
літературознавство»1. Вони займаються аналізом 
«репрезентації дитини та реконструкцією її 
індивідуальної точки зору (Аллісон Джеймс, Барбара 
Бауман, Лора Б. Спенсер, Ґейл С. Каннелла)». 

Дослідники охоче розглядають теми, пов’язані 
зі статевим дозріванням, зв’язками між дитинством і 
дорослішанням, а також стосунками із зовнішнім 
світом. У цій книзі автори зосередилися на ХХ 
столітті, яке називають століттям дитини й також на 
ХХІ столітті. У збірнику проаналізовано труднощі 
різного характеру, що їх зазнає дитина. Починаючи 

                                                           
1 K. Szymborska, W metodologicznym tyglu Children Studies, [в:] 
Children Studies jako perspektywa interpretacyjna. Studia i szkice , ред.  
J. Sztachelska, K. Szymborska, Białystok 2014.  
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від сирітства та позбавлення батьківського 
піклування й любові, закінчуючи хворобою на війні. 
Автори досліджували творчість Софії Андрухович, 
Юрія Андруховича, Олександра Довженка, Оксани 
Забужко, Павла Загребельного, Оксани Іваненко, 
Всеволода Нестайка та Наталії Щерби та інших. У 
коло зацікавлень дослідників також увійшла 
література для дітей та підлітків. Образ дитячої 
травми досліджено не лише в творчості українських 
авторів, а саме Ірени Роздобудько, але також у 
пригодницьких романах Джонa Толкіна, Клайвa 
Стейплзa Льюїса, Роальдa  Дала, Джоан  Роулінг, Рикa 
Ріордана, Стефені Маєр, Т. Тімеєра. 

У контексті, що нас цікавить на перших план 
виступає соціокультурний конструкт дитинства. 
Дитину тут розглядають як діючий об’єкт, зокрема у 
відомому дослідженні Алана Праута й Еллісон 
Джеймс2. Завдяки цим дослідникам було озвучено 
необхідність ставлення до молодих людей як 
суб’єктів, які самостійно або ж разом із ровесниками 
вибирають і формують своє соціальне життя. Однак, 
це не змінює факту, що дитинство постійно 
піддається історичним і політичним процесам, змінам 
у соціальних, економічних і наукових відносинах. Ці 
елементи безперечно впливають і на саму оцінку та 
сприйняття дитинства. Важко, ба більше – неможливо 
відокремити дитинство від часу та місця. Цей збірник 
присвячено саме цим впливам і зв’язкам. Автори  
 
                                                           
2 A New Paradigm for the Sociology of Childhood? Provenance, Promise 
and Problems, [в:] Contructing and Reconstracting Childhood. 
Contemporary issues in the sociological study of childhood, ред. A. 
Prout, A. James, London, New York 1997, c. 7-33. 



 

17 
 

 
 
 
дослідили сприйняття дитиною дійсності у ситуації 
загрози, а також способи гіперболізації спогадів, втечі  
в світ фантазії від жорстокої та незрозумілої 
реальності й зображення у літературі дитячих травм, 
що залишаються з героями до кінця їхнього життя. 
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PERCEPTION OF THE WORLD THROUGH THE EYES OF A 

LITTLE TELLER 

 

Домагой КЛИЧЕК 

Загребський університет 

ORCID 0000-0003-3067-8405 

 

Дарія ПАВЛЕШЕН 

Загребський університет 
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The article considers aspects of children's perception of 
reality and their reflection in the form of memories 
exemplified by the works of Ukrainian authors (S. 
Andrukhovych, Yu. Andrukhovych, O. Dovzhenko, O. 
Zabuzhko, P. Zagrebelny). Particular attention is paid to 
hyperbolization in childhood memories as a consequence 
of emotional stress. 
Key words: child narrator, hyperbolization, childhood 
memories, fantasy, naivety. 
 

У багатьох творах українських авторок та 
авторів присутні бодай епізодичні спогади про 
дитинство оповідача. Саме такі спогади та спосіб їх 
подачі у прозових творах є предметом дослідження 
даної статті. Вивчення різних аспектів цієї 
проблематики у своїх наукових працях здійснили  

https://orcid.org/0000-0003-3067-8405
https://orcid.org/0000-0002-5160-095X
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літературознавці І. Бойцун, В. Вздульська, Т. Качак, М. 
Кіяновська, О. Лущевська, Н. Марченко, С. Маценка, Л. 
Овдійчук, Е. Огар, О. Папуша, Б. Салюк, Р. Семків, І. 
Старовойт, М. Хороб, О. Чепурна, Т. Щербаченко та 
інші.1 

Насамперед слід зауважити, що йдеться про 
твори в першу чергу для дорослих читачів, не дитячу 
літературу (Лексикон інтимних міст Юрія 
Андруховича, Сьомга Софії Андрухович, Зачарована 
Десна Олександра Довженка, Інструктор з тенісу та 
Польові дослідження з українського сексу Оксани 
Забужко, Диво Павла Загребельного,). Тобто це тексти 
не призначені для читання дітьми, навіть 
славнозвісну Зачаровану Десну Олександра Довженка 
учні не опрацьовують у початковій школі. Отже, 
першим об'єднуючим елементом для аналізованих 
творів буде те, що дитячі спогади показані у дорослій 
прозі. У цих творах головні персонажі згадують своє 
дитинство і описують себе, певні події чи 
переживання які відбувалися з ними у дитячому віці. 
Хоча твори розповідають про дитинство як розлогий 
або ж навпаки короткий, епізодичний спогад дорослої 
вже людини, все ж відтворюється почуття, емоційне 
забарвлення наближене до того, яке переживав 
оповідач-дитина під час безпосередніх подій у 
минулому. У центрі таких подій – образ малого себе. 
Читачеві показаний світ, який оточує малих героїв у 
двох вимірах: крізь його дитячу призму переживання  

                                                           
1 див. Ukraińskie światy dzieciństwa i młodości, ред. K. Jakubowska-
Krawczyk, Warszawa 2020. 
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згадуваного моменту чи події та з позиції уже зрілого 
оповідача. І ці розповіді органічно переплітаються.  

Спершу звернімо увагу на умовний поділ 
дитячого світу на ідеальний та жахливий. Читаючи 
розділи, у яких описані події з дитинства оповідача, 
зауважуємо чітке розмежування спогадів на пережиті 
особисті трагедії та травми і на утопічне дитинство. 
Перебільшення жахливого досвіду здебільшого 
показано як катастрофу, а перебільшення 
позитивного досвіду описується як момент 
найвищого щастя. Це невинний світ звичайного чуда, 
дітей та їх щоденних небуденних мрій. У цьому світі 
говорять тварини – саме так і відбувається у творах О. 
Довженка і Ю. Андруховича.  

У Зачарованій Десні Олександра Довженка2 
малий оповідач підслухав розмову качок: 

 
 „Якщо, пустуючи серед латаття, каченята робились 

неслухняні, збентежена мати качка місця собі не знаходить: 
– А рятуйте, цілиться! Бачите? Зараз бахне так, що пір'я з когось 
полетить... […] 
– Ну, що ж тепер буде? Ой пробочку, пропали ми... Тихо ж бо, 
кажу, не хлюпайте, бодай ви повиздихали!.. – крякала качка з 
розпачу. […]”3. 

Оповідач Сашко також випадково був 
свідком розмови батькових коней: 
 
„Якось одного разу над Десною підслухав я вночі, на сіні лежачи  

                                                           
2 див. K. Jakubowska-Krawczyk, Ogrody dzieciństwa, [в:] Ukraińskie 
światy dzieciństwa i młodości, ред. K. Jakubowska-Krawczyk, 
Warszawa  2020, c. 192-207. 
3 О. Довженко, Зачарована Десна. Україна в огні. Щоденник, Київ 
1995, с. 52. 
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i дивлячись на зорі, як після денної важкої праці коні 
розмовляли між собою, пасучись. Розмова йшла про нас, якраз 
про батька.”4.  

 
І далі, вже на завершення цієї розмови:  
„ – Тихо. Пасімося мовчки. Ось його хлопець зоріє, – 
сказав Мурай, помітивши мене під копицею. 
Від того часу я ні разу не вдарив коня”5. 

Не менш фантастичним здається опис першого 
польоту літаком малого оповідача у Лексиконі 
інтимних міст Юрія Андруховича. У цьому уривку 
відразу ж помітні інші риси, характерні для „дитячих 
описів” – бурхлива уява, фантазія, вимисел у розповіді 
дитини, що виявляється у додавання неіснуючих 
деталей у описі та гіперболізації. Для прикладу 
подаємо скорочений опис приємних моментів у 
розповіді про місто Ужгород: 

 
„УЖГОРОД, 1965 (?)Залишається покладатися на красу окремих 
моментів. Найкрасивіших моментів було п'ятнадцять, ось вони. 
1. Ужгород лежав за горами, тобто у казковій країні, бо кожна 
історія з місцем дії у казковій країні починалася словами „за 
горами, за лісами“. […]10. В Ужгороді на летовищі нас зустрічала 
коза з козеням. Я не сумнівався, що вони от-от заговорять”6. 

 
У Зачарованій Десні також використовується 

прийом контрастного зображення подій і явищ, а 
прикладом такого прийому є монолог оповідача 
Сашка про приємне та неприємне. 

Світ радості обов’язково буде сповнений 

                                                           
4 Ibidem, с. 57. 
5 Ibidem, с. 58. 
6 Ю. Андрухович, Лексикон інтимних міст, Київ 2011, с. 416. 
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світлом, сонцем. Спогади про таке сонце є у Сьомзі 
Софії Андрухович: 

 
 „Швидше за все, зараз сонячний ранок якогось радісного 

вихідного дня. Батьки ще сплять, дід кахикає у туалеті, у кухонне 
вікно, завішене білою прозорою фіранкою, щедро ллється густе 
сонячне світло (таке сонячне світло буває лише у дитячих 
спогадах), на газовій плиті у великому баняку щось кипить і 
парує”7.  

 
Сонце присутнє у описах О. Довженка: 

 
 „Сходило сонце. Картина була незвичайна, неначе сон чи 

казка. Осяяний сонцем, перед нами розкрився зовсім новий світ. 
[…] Вода, хмари, плав – усе пливло, усе безупинно неслося 
вперед, шуміло, блищало на сонці”8.  

 

У цьому світі відбувається ідеалізація об’єктів 
та героїв до яких діти відчувають прихильність, 
симпатію або любов. Отже відбувається сакралізація 
об’єкту любові, при чому у таких описах часто йдеться 
про бажані предмети (солодощі, прикраси чи туш у 
Польових дослідженнях з українського сексу Оксани 
Забужко), улюблену їжу (м’ясо та смалець у Сьомзі 
Софії Андрухович, морква та інша городина у 
Зачарованій Десні Олександра Довженка, морозиво і 
цукрова вата у Лексиконі інтимних міст Юрія 
Андруховича) або ж описи друзів і батьків (такий 
опис друзів бачимо у майже всіх вищезгаданих 
творах, а опис батьків – у Зачарованій Десні  

                                                           
7 С. Андрухович, Сьомга, Київ 2007, с. 118. 
8 О. Довженко, Зачарована Десна. Україна в огні. Щоденник, Київ 
1995, с. 39. 
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Олександра Довженка та Лексиконі інтимних міст 
Юрія Андруховича).  

Сакралізований образ діда зауважується не 
тільки у щедро цитованому уривку з Зачарованої 
Десни 

 „У нас був дід дуже схожий на бога. Коли я молився богу, 
я завжди бачив на покуті портрет діда в старих срібнофольгових 
шатах, а сам дід лежав на печі і тихо кашляв, слухаючи своїх 
молитов....”9,  

але, як зауважила Луція Джуретич, і у романі 
Диво Павла Загребельного: 
 
„тільки згодом, якось випадком, підгледівши, як Родим з 
особливою старанністю чаклує над новим Ярилом, побачив: дід 
дає богові своє поличчя! В цьому Сивоок не вбачав нічого 
дивного, бо вже давно запримітив спільність між богами і дідом 
Родимом”10.  

 
Перебільшення позитивного досвіду чудово 

описується Юрієм Андруховичем як момент 
найвищого щастя у спогадах оповідача-дитини про 
подорож до Праги. Ідеалізується місто, все що 
відбувається в ньому з подорожуючими і, безумовно, 
вже згадувані солодощі:  

 
„У кожному разі той парк надовго залишався для мене одним з 
раїв на землі. Пам'ятаю смаки – цукрова вата, кофола, змрзліна. 
Перше, цукрова вата, відтоді запанувала в моїх візіях і фантазіях 
[…] Для раю мені взагалі потрібно було геть небагато. ”11. 
 

                                                           
9 Ibidem, с. 17. 
10 П. Загребельний, Диво, Харків 2006, с. 20. 
11 Ю. Андрухович, Лексикон інтимних міст, Київ 2011, с. 365. 
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Справжньою коштовністю для оповідачки у 

Сьомзі Софії Андрухович здаватиметься улюблена 
смакота, смалець з шкварками:  

 
„ Коли ложка зависає навпроти мого носа, я впродовж 
нетривалої миті вивчаю її вміст – гора біло-жовтого блискучого 
смальцю з вкрапленнями рудих кубиків шкварок під водопадом 
сонячного світла сяє, наче купа коштовних кришталів. Навіть 
їсти шкода таку красу. ”12. 

 
Чудовий і фантастичний світ сповнення бажань 

може у собі поєднувати прекрасне і страшне, варто 
лиш необережно забажати:  

 
„Дивлюсь у воду – місяць у воді сміється. „Скинься, рибо”, 

– думаю – скидається риба. Гляну на небо: „Зірко, покотися”, – 
котиться. Дивлюсь на чарівний, залитий срібним світлом берег: 
„Явися на березі лев”, – появляється лев. ”13. 

 

Перебільшення неприємного, небажаного, 
страшного досвіду показано як катастрофу, 
переживання жахливого. Такий стилістичний прийом 
як гіпербола, використовується для посилення 
емоційності, експресивності. Створення картини 
жахливого таке ж емоційне та інтенсивне, як і 
прекрасного у попередніх прикладах. 

 
 „Гіпербола – стилістичний прийом, який свідомо 

перебільшує розмір, силу, значення, якість якогось предмета,  
 

                                                           
12 С. Андрухович, Сьомга, Київ 2007, с. 119. 
13 О. Довженко, Зачарована Десна. Україна в огні. Щоденник, Київ 
1995, с. 53. 
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явища з метою його стилістичного увиразнення, надання 

висловлюванню емфатичності та експресивності”14. 
 Гіперболізація позитивних чи негативних 

якостей об’єкта одразу привертає до нього увагу і 
часто викликає сміх, симпатію чи співчуття до 
ненадійного, наївного оповідача, як от у описі 
дитячого бажання їсти, розумінні їжі як сенсу життя і 
неймовірному обожнюванні м’яса: 

 
 „Я ще навіть не навчилась жувати, та й зубів у моєму 

році було ще не так і багато, але м'ясо вже займало у моєму житті 
перше місце. […] М'ясо було святим для мене у будь-якій іпостасі. 
Його без перебільшення можна було назвати сенсом мого життя 
бо саме воно відволікало мене від сумних думок […] Поки було 
м'ясо, я ніколи не сказала б, що життя несправедливе або марне. 
[…]”15.  
 

Гіперболи у поєднанні з порівнянням, метафорою та 
іншими образними засобами, „вживаються у прозових 
та поетичних творах, казках, виконуючи 
гумористичну, іронічну та сатиричну функції”16.  

Емоційність має особливе значення, що 
більший градус напруги переживань, то сильніше, 
страшніше або ж прекрасніше будуть виглядати 
події-спогади. Для такого перебільшеного 
відображення реальності характерне вираження  

                                                           
14 Н. Петровська, Л. Семенюк, Особливості функціонування 
гіперболи і мейозису та їх переклад у текстах різних стилів, 
[в:] „Нова філологія”, № 52, 2012, с. 149.  
15 С. Андрухович, Сьомга, Київ 2007, с. 116-118. 
16 Н. Петровська, Л. Семенюк, Особливості функціонування 
гіперболи і мейозису та їх переклад у текстах різних стилів, 
[в:] „Нова філологія”, № 52, 2012, с. 149.  
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реального через нереальне. Страх маленьких героїв-
оповідачів (у випадку опису виховательки з дитячого 
садочку, якої усі діти боялися, а вона ж, як тільки 
зникали батьки, перетворювалася на прообраз злої 
відьми у романі Софії Андрухович Сьомга, або ж опису 
сварки, котра переростає у страшу бійку на косовиці у 
творі О. Довженка Зачарована Десна), переданий за 
допомогою гіперболізації подій опису, підкреслює 
емоційну напруженість моменту: 

 
„Тодi я не витримував i затуляв очi, а вони рубали один одного 
сокирами, як дрова. Кров лилася з них казанами. Вони 
вiдрубували один одному голови, руки, врубалися в розпаленi 
груди, i кров, кажу ж бо, лилася з них вiдрами, казанами.”17. 
 

У описі трансформації старої виховательки у 
страшну відьму видимий колективний страх дітей:  

 
„Пізніше коли батьки не загрожували їй, Людмила Пилипівна 
починала ритуально змінюватись. І ось тарілка летіла у вікно, 
виделка у стіну, а два маленьких дерев'яних кріселка, з яким 
перед тим було стріпнуто напівмертвих від страху й удару 
хлоп'ят, – в дитячі голови. […] Слина і уламки дерева летіли 
навсібіч, діти кидалися на підлогу і прикривали голови 
руками...”18 
 

Подібний опис заціпеніння і страху, відчуття 
власної безпомічності і недолугості, присутні у 
спогадах оповідачки у творі Інструктор з тенісу 
Оксани Забужко:  

                                                           
17 О. Довженко, Зачарована Десна. Україна в огні. Щоденник, Київ 
1995, с. 48. 
18 С. Андрухович, op. cit., с. 122. 
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„В чотири роки тато купив мені двоколісного велосипеда. […] але 
з цілого того дня – одного з найстрашніших у моєму житті – 
пригадую лиш німий жах тіла, заціпенілого в безнадійному 
чеканні кінця наруги.”19.  
 

У багатьох аналізованих нами творах дитина 
спершу мислиться як „утілена чистота й невинність”, 
„образ людини до гріхопадіння”, символ, що позначає 
стан щасливого незнання. Гріхопадіння ж 
зображується переважно як ситуація попередньої 
спокуси, якій герої найчастіше підлягають, хоча й 
свідомі, що за такі вчинки можливе покарання, 
порушення заборони, усвідомлення переступу, 
очікування покарання, а як наслідок „гріха” – 
самопокарання страшними докорами сумління і 
вигнання з світу свого уявного раю. Так відбувається 
майже апокаліптична розповідь про завершення ери 
невинного дитинства. Саме такою спокусою буде для 
малого Сашка у Зачарованій Десні солодка морква що 
росте на городі, але їсти її заборонено, а для 
оповідачки Польових досліджень з українського сексу – 
нестримне бажання виглядати по-дорослому, так як 
інші дівчата-підлітки. Сашко ясно усвідомлює свої 
бажання і що його дії – переступ:  

 
„Більш за все чомусь любив я моркву. Я оглянувся, чи не 

дивиться хто. Ніхто не дививсь. […] А моркви захотілось, аж 
тремчу весь! Перебрав я цілий ряд, та так і не знайшов ні 
одної”20.  

                                                           
19 О. Забужко, Після третього дзвінка вхід до зали забороняється, 
Київ 2017, с. 312. 
20 О. Довженко, Зачарована Десна. Україна в огні. Щоденник, Київ 
1995, с. 20. 
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Сашко виправдовує свої дії так як і 

оповідачка-підліток, не знаходячи іншого виходу з 
такої скрутної ситуації, але після порушення табу не 
виникає бажаного відчуття щастя, навпаки, 
з’являється прикре розчарування і „втрата святості”, 
усвідомлення „гріхопадіння”, сором: 

 
 „дивлячись на однокласниць – у зблисках 

перламутрової помади й чорних махаонах „ланкомівських” вій – 
десять керебе коштував синьо-голубий патрончик такої туші, а 
мамина зарплата, на яку жили втрьох, виносила сто п'ятдесят, ну 
й що було робити, як не вкрасти – в роздягалці, з легкомисно 
розкритого портфеля королеви старших класів […] , а все одно і 
сором, і страх, і тайна, ганебна й солодка, як екзгибіціоністські 
вправи на самоті перед дзеркалом, – невміло фарбувалась у 
шкільному туалеті, розвезькуючи попід очима чорні віхтики…”21 

 
Таке ж страшне гріхопадіння у Сашка, усім 

відомий і цитований приклад дитячого розпачу:  

 
„В малині лежав повержений з небес маленький 

ангел і плакав без сліз […] Це був я”22.„фактично святим був на 
всю хату один я. І от скінчилась моя святість. Не треба було 
трогати моркви. Хай би собі росла. А тепер я грішний. Що ж мені 
буде?”23.  

 
Але святість з часом відновлюється і життя, 

завдяки дитячій безтурботності, продовжується далі, 
символічно виринаючи у оповіді про Великдень. Коли  

                                                           
21 О. Забужко, Польові дослідження з українського сексу, Київ 
2000, с. 106. 
22 О. Довженко, Зачарована Десна. Україна в огні. Щоденник, Київ 
1995, с. 21. 
23 Ibidem, с. 25. 



СПРИЙНЯТТЯ СВІТУ ОЧИМА МАЛОГО ОПОВІДАЧА… 

30 
 

 
Десна затоплює село, батько бере малого Сашка з 
собою, рятувати на великому човні людей. 
Відновлення святості відбувається саме на 
Великдень, сповнений сонця і води що вийшла з 
берегів, шляхом порятунку людей що потопають. 
Сашко разом з батьком стають символічним 
утіленням Христа у човні. Отже, у наївному 
тлумачення малого оповідача, після гріхопадіння до 
Сашка таки повертається втрачена святість.  

Ще одна характерна особливість оповіді 
дитини у аналізованих творах – додавання 
неіснуючих деталей у описах і наївність. Це не тільки 
гіперболізація, а перетворення реальності у вигадку, 
фантасмагорію, її нове конструювання. С. Маценка, 
аналізуючи механізми дитячого світосприйняття як 
поетологічний принцип художньої творчості, 
розглядає таке нове конструювання дійсності, 
порівнюючи погляд на світ дитини і погляд 
письменника, спираючись на теоретичні роздуми В. 
Ґенаціно. Письменник Вільгельм Ґенаціно зазначає:  

 
„Процес, у результаті якого діти приходять до 

власних пояснень світу, схожий до процесу, учасниками якого є 
дорослі; він випадковий і заплутаний, приносить щастя й 
викликає жах, приводить до успіху й розчарування, млявий і 
захопливий, коротко: він поетичний. Письменник поділяє з 
дитиною відкритість участі у світі. Як і дитина, письменник 
налагоджує контакт із деталями й речами”24.  

                                                           
24 С. Маценка, В. Ґенаціно: про механізми дитячого 
світосприйняття як поетологічний принцип художньої 
творчості [в:] „Іноземна філологія. Український науковий 
збірник. ЛНУ імені Івана Франка”, вип. 119, 2007, с. 169. 
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Оповідач стає наївним, що уможливлює 

саме таке сприйняття ним і зображення світу, це 
дозволяє оповіді бути максимально природою. 
Розповідаючи друзям про свою поїздку до Праги, 
малий оповідач вказує на таку потребу змішування 
реального і вигаданого, дозволяє фантазії домінувати 
у розповіді: 

 
 „Я повернувся з Праги. Я вже тоді не міг не 

розповідати. Зокрема, я розповідав таке: […]Злата улічка, на якій 
досі мешкають алхіміки, є настільки вузькою, що протиснутися 
між деякими будинками можна тільки боком; певний пузань 
одного разу застряг;[…] одного разу на прогулянці я відбився від 
родичів і мене заманили на цукрову вату цигани; вони зіграли 
на мене в карти; вийшло, що вони мають витягнути з мене 
спинний мозок; я пустився втікати і стрибнув у Влтаву просто з 
Карлового моста; цигани як вогню бояться води – це всі знають; 
мене врятували два офіцери річкової міліції у смугастих 
тільниках”25. 

 
Таким чином, за допомогою співставлення 

неспівставного (з перспективи дорослого читача), 
описуванням, незвичними порівняннями у дитячому 
світі часто досягається ефект комічності. Ненадійний 
наратор-дорослий у художньому творі згадуючи, 
тобто споглядаючи самого себе, описується 
переважно нейтрально-позитивно і комізм опису себе 
малого, думок чи ситуацій буде доброзичливим, не 
сатиричним. Звернімо увагу на потрактування такого 
способу оповіді у Зачарованій Десні О. Довженка. 
Згідно з аналізом кіноповістей у дослідженнях 
Карнавальний комізм як компонент поетики  
                                                           
25 Ю. Андрухович, Лексикон інтимних міст, Київ 2011, с. 372. 
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літературного та кінотексту Олександра Довженка та 
Бурлескний гумор у Зачарованій Десні О. Довженка 
Ростислава Семківа – це карнавальний бахтінський 
сміх. Науковець, відповідно до концепції М. Бахтіна 
наголошує, що:  

 
„бурлеск та пародія, котрі функціонують у межах карнавальної 
культури, завжди провокують комічний ефект, проте 
спричинений ними сміх не буде сатиричним. […] Доцільніше 
тому говорити, що гумор не висміює, а підсміюється, й не так 
схвалює, як толерує. Відтак матимемо змінену формулу: замість 
„схвалення через висміювання“  

 
– насмішкувате примирення. Саме таким є ставлення 
Олександра Довженка до карнавального світу, що 
оточував його у дитинстві: він згадує про пережите з 
м’яким гумором, не дозволяючи собі як наратору 
вдатися до офіційної риторики, що мала б у багатьох 
епізодах (скажімо, де зображено народну 
релігійність) перейти у сатиричний регістр26. Як 
указує Вільям Ріґґан, розглядаючи типологію 
недостовірної нарації та ненадійних нараторів:  

 
„сприйняття наївного наратора (naifs) як незрілого відбувається 
через його вік (зазвичай це дитина) або обмеженість точки зору. 
Його судження не дуже глибокі щодо сприймання та 
інтерпретації, це коментарі, де теперішнє подається у відверто 
безпосередній манері”27 

                                                           
26 Р. Семків, Бурлескний гумор у „Зачарованій Десні” О. Довженка 
[в:] „Наукові записки НаУКМА. Філологічні науки”, т. 150, 2013,  
с. 70-71. 
27 О. Вещикова, Ненадійний наратор в оповідній структурі 
містичного твору: ознаки й різновиди [в:] „Науковий вісник 
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 і саме тому висловлювання наївних нараторів не 
будуть здаватися недоречними чи неприродними. 
Так у аналізованих творах С. Андрухович, О. Довженка 
та Ю. Андруховича елементи фантастики у дитячому 
світі абсолютно природньо поєднуються з дійсністю.  
         Отже, можемо виділити кілька об’єднуючих 
елементів для аналізованих та цитованих творів 
українських авторів: 
1. Дитячий світ оповідача можна умовно поділити на 
спогади про ідеальний та жахливий моменти-
переживання. Перебільшення жахливого досвіду 
здебільшого показано як катастрофу, а 
перебільшення позитивного досвіду описується як 
момент найвищого щастя;  
3. Дитина спершу мислиться як „утілена чистота й 
невинність“, „образ людини до гріхопадіння“, символ, 
що позначає стан щасливого незнання; 
4. Ефект комічного досягається співставленням 
неспівставного, парадокс породжує сміх та 
замилування. Наголошена комічність ситуації; 
5. У розповіді дитини виразно присутні фантазія та 
вимисел;  
6. У творах відбувається перехід від ненадійного до 
ненадійного наївного оповідача.  
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The research studio is devoted to the analysis of the 
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According to the results of the study, it was found that 
the basis of the popular adventure works of J. Tolkien, 
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T. Thiemeyer, N. Shcherba and V. Nestayko is the image of 
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Поняття „травма”, що в якості терміна 

широко використовується в науковій літературу, 
фактично, є запозиченням із грецької мови, де воно 
має значення „рана”. Як правило, під цим поняттям 
розуміють порушення анатомічної цілісності 
організму, пошкодження його фізіологічних функцій, 
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органів чи тканин унаслідок різноманітних зовнішніх 
впливів.  

У ширшому значенні термін „травма”        
          використовують для позначення порушень,   
пов’язаних із впливом на психіку людини, що 
виникають внаслідок несприятливих факторів 
середовища чи інших людей на психіку індивіда. 

Що стосується дитячих травм, то за 
визначенням Національного інституту психічного 
здоров’я, США (National Institute of Mental Health, USA), 
дитяча травма – це „переживання дитиною події, що є 
емоційно болісною або страшною, й призводить до 
тривалих психічних і фізичних наслідків”.30 

При цьому в основі сучасної психотерапії 
лежить думка, що значною мірою дитячий 
травматизм може бути пов'язаний із двома 
комплексами причин:  

• перший комплекс – дорослі стосунки 
відображають дитячі сцени між мамою й дитиною;  

• другий комплекс – усі ми родом із 
дитинства й кожен є відображенням власної сім’ї31 

Отже, так чи інакше, але саме родина, 
родинне середовище формує дитину, й саме в родині 
чи її відповіднику дитина може зазнати травми, як 
психологічної, так і фізичної. Тож у розвідці ми 
розглядаємо поняття „дитяча травма” як емоційний 

                                                           
30  Д. Толкін, Володар перснів, Харків 2003. 
31 What is childhood trauma?, 
https://www.blueknot.org.au/Resources/Information/Understandin
g-abuse-and-trauma/What-is-childhood-trauma, [05.05.2020].   

https://www.blueknot.org.au/Resources/Information/Understanding-abuse-and-trauma/What-is-childhood-trauma
https://www.blueknot.org.au/Resources/Information/Understanding-abuse-and-trauma/What-is-childhood-trauma
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стан літературного героя, що виникає внаслідок 
порушення звичного для дитини стану речей, втрати    
членів родини чи зміни життєвого простору, 
необхідності     робити    складний     вибір,     
порушувати                                       
заборону. Упродовж тисячоліть людство намагалося 
знаходити інструменти, за допомогою б яких діти 
уникали моральних чи психологічних травм, 
опановували алгоритми вирішення проблем, що 
поставали перед ними.  

Одним із таких інструментів для 
формування дитини, моделей її поведінки довгий час 
була народна творчість, яка пропонує своєрідні 
алгоритми чи шаблони дій і вчинків у тих або інших 
життєвих ситуаціях. Одним із жанрів фольклору, що з 
дитинства супроводжує людину, є чарівна казка, яка 
презентує моделі поведінки людини в кризових 
ситуаціях, показує шляхи боротьби з травмами, у 
першу чергу, психологічними. 

Як спостеріг В. Пропп, усі чарівні казки є 
подібними за будовою32, а сюжетними елементами, 
які розпочинають перебіг казкових подій, є відлучка, 
зникнення одного зі членів родини з дому, а також 
порушення заборони. Унаслідок цього головний 
герой покидає домівку, аби, пройшовши низку 
випробувань, спокутувати провину, відновити 
душевний спокій та вилікувати психологічну або ж 
фізичну травму.  

Тобто, можна говорити, що вихідним 
композиційним компонентом народної чарівної казки 

                                                           
32 B.Пропп, Морфология сказки, Ленинград 1928, с. 33. 
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є порушення цілісності родини та пов’язана з цим 
психологічна травма, що мотивує головного героя 
покинути домівку й спробувати відновити 
попередній життєвий порядок. Зауважимо, що це 
характерно не тільки для українського чи, ширше, 
слов’янського фольклору, але загалом для всіх 
чарівних казок світу. 

Широке поле для аналогій щодо 
взаємовідносин у родині та розуміння дитячих 
психологічних травм дає давньогрецька міфологія, 
що демонструє, як у межах однієї великої родини в 
безкомпромісній боротьбі змінюються покоління 
титанів і богів, коли на зміну Урану приходить його 
син Кронос, а на зміну вже Кроносу – його ж син Зевс. 
Саме через схожі складні родинні обставини 
вирушають у небезпечні мандри герої 
давньогрецьких міфів Персей, Фаетон, Геракл та ін.33 

Подібність композиційних елементів до 
міфологічних можна бачити й у казковому епосі. 
Наприклад, героїня словацької казки Безрука дівчина 
порушує наказ батьків, через що її позбавляють рук 
та виганяють із дому34 А в польській народній казці 
Водяник є інша сюжетна зав’язка: батько за борги 
віддає власного сина водяникові35. Схожі сюжетні 
колізії є в українській народній казці Ох.36 

Цікавою виглядає зав’язка в іншій 
українській народній казці Котигорошок, де доволі 

                                                           
33 М. Кун, Легенди і міфи Стародавньої Греції, Тернопіль 1993. 
34 Чарівний колодязь. Казки, Ужгород 2010. 
35 Ibidem. 
36 Українські народні казки, Київ 1976. 
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юний головний герой, дізнавшись про давно зниклих 
братів i сестру, вирушає на їх пошуки, щоб відновити 
цілісність власної родини, загоїти душевні травми 
батьків від втрати дітей.37 

Різні варіанти дитячих травм представлені 
в зав’язках фольклористичних казок Попелюшка та 
Спляча красуня Ш. Перро.38 Якщо в першій казці 
зав’язкою виступає момент втрати матері й наступні 
утиски від мачухи, то в другій казці зав’язкою 
виступає фізична травма, якої зазнає героїня.  

Доволі оригінальна зав’язка представлена в 
казці В. Гауфа Холодне серце, де шістнадцятирічний 
син вугляра після смерті батька переймає його 
ремесло, після чого розпочинає пошуки кращої долі.39 

Сучасна пригодницька література для дітей 
та юнацтва переважно продовжує фольклорну 
традицію використання зав’язки літературного твору 
як зображення своєрідної дитячої травми, від якої 
розгортається подальший розвиток подій. При цьому 
достатньо назвати кілька найпопулярніших творів: 
роман-трилогія Володар перснів Д. Толкіна40, цикл 
повістей Хроніки Нарнії К. Льюїса41, повісті Чарлі і 
шоколадна фабрика42, Джеймс і гігантський персик43, 
Матильда44 Р. Дала, серія книг про Гаррі Поттера 

                                                           
37 Ibidem. 
38  Сказки, Воронеж 1979. 
39 Ibidem. 
40 Д. Толкін, Володар перснів, Харків 2003. 
41 К. Льюис, Хроники Нарнии, Москва 2014. 
42 Р. Дал, Чарлі і шоколадна фабрика, Київ 2019.   
43 Р. Дал, Джеймс і гігантський персик, Київ 2018. 
44 Р. Дал, Матильда, Київ 2018. 
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Д. Роулінг45 та серія книг Персі Джексон і боги-
олімпійці Р. Ріордана46, Хроніки шукачів світів 
Т. Тимайєра47, серія романів Сутінкова сага 
С. Майєр48, цикл романів Часодії Н. Щерби49 До цього 
переліку можна додати низку своєрідних переспівів 
чи пародій за мотивами поттеріани, на зразок серії 
книжок Таня Гроттер Д. Ємця50 У цьому ж контексті 
можна згадати й чотиритомне видання Дивовижні 
пригоди в лісовій школі В. Нестайка51адресоване дітям 
молодшого та середнього шкільного віку.  

Серед згаданих творів можна виділити два 
різновиди зав’язки:  

• зав’язка пов’язана з суспільними 
кризовими явищами; 

• зав’язка, пов’язана з проблемами в 
родинному житті, пошуками власної ідентичності, 
подолання психологічної травми.  

До творів, в яких зав’язка пов’язана з 
кризовими суспільними явищами, що позначилися на 
житті дитини, можна віднести повість Чарлі і 
шоколадна фабрика Р. Дала. У зав’язці твору 
розповідається про важку економічну скруту родини 
Бекетів і непереборне бажання маленького Чарлі 
Бекета скуштувати шоколад та потрапити на 
шоколадну фабрику Вонка. 

                                                           
45 Д. Роулінг, Гаррі Поттер, Київ 2002. 

            46 Р. Ріордан, Персі Джексон і боги-олімпійці, Харків 2012. 
47 Т. Тимайер, Хроники искателей миров, Харьков 2016. 
48 С. Майер, Сумерки, Москва 2010. 
49 Н. Щерба Часодії, Харків 2014. 
50 Д. Емец, Таня Гроттер, Москва 2003. 
51 В. Нестайко, Дивовижні пригоди в лісовій школі, Харків 2008. 
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До творів, де зав’язка пов’язана з 
проблемами героя в родинному житті, пошуками його 
власної ідентичності, належать повісті Джеймс і 
гігантський персик та Матильда Р. Дала, серія книг 
Гаррі Поттер Д. Роулінг, серія книг Персі Джексон і 
боги-олімпійці Р. Ріордана, Хроніки шукачів світів 
Т. Тімайєра, серія романів Сутінкова сага С. Маєр, 
цикл романів Часодії Н. Щерби, а також Дивовижні 
пригоди в лісовій школі В. Нестайка. У всіх цих творах 
головні герої, які були сиротами чи напівсиротами, 
знаходять своїх втрачених чи загублених батьків або 
ж знаходять друзів, які замінюють їм родину, 
знаходять своє місце в житті, визначають власну 
ідентичність чи приналежність до певної групи, 
долаючи при цьому психологічну травму. Зауважимо, 
що герої В. Нестайка живуть, переважно в повних 
сім’ях, а їх дитячі травми викликані зміною 
соціального середовища та пристосуванням до нього. 

Крім того, ще дві серії творів можна 
віднести як до першої, так і до другої групи зав’язок 
творів – це цикл повістей Хроніки Нарнії К. Льюїса та 
роман-трилогія Володар перснів Д. Толкіна.  

Перша повість, за часом появи, Лев, Біла 
відьма та шафа (1950) оповідає про пригоди 
чотирьох дітей, які з початком ІІ Світової війни були 
евакуйовані без батьків за межі Лондона. В основу 
зав’язки твору ліг якраз опис психологічних травм 
дітей, які залишилися без батьківської уваги. При 
цьому повість Небіж чаклуна (1955), написану 
пізніше, але уміщену на початку серії книг, має 
зав’язку, що зображує маленького Дігорі, який 
переймається долею хворої матері. 
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Подібний прийом присутній і в трилогії 
Володар перснів Д. Толкіна, де Фродо Торбінс (Беггінс) 
у зав’язці твору бере на себе зобов’язання, пов’язані й 
з родинними справами, й із вирішенням глобальної 
суспільної кризи, що зображується в романах.  

Отже, як можна бачити з проведеного 
аналізу, щонайменше, для літературних творів, 
призначених для дітей та юнацтва, або ж популярних 
у цієї категорії читачів, зав’язка як композиційний 
елемент містить оповідь про дітей чи молодих людей, 
які мають психологічні травми, пов’язані з 
проблемами в родинному житті. Інколи такі 
проблеми родинному житті виступають на тлі 
кризових явищ у суспільному житті. Очевидно, 
джерелами для такого художнього прийому стала 
фольклорна традиція, а в окремих випадках, як 
наприклад, у серії книг Персі Джексон і боги-олімпійці 
Р. Ріордана, можна проводити прямі паралелі з 
античною міфологією, зокрема міфами про Геракла, 
Персея чи інших героїв. Тобто, можна вважати, що 
зображення дитячої травми в зав’язці 
пригодницького літературного твору для дітей та 
юнацтва є традиційним прийомом побудови зав’язки 
художньої оповіді.  
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The article deals with the internal conflict of the writer 

Oksana Ivanenko, who was convinced of the need to raise 

orphans in conditions close to the family, but was 

supposed to glorify the ideas of social education, in 

particular A. Makarenko’s ideas. Three stories about the 
orphanage Sideways (1928), Native Children (1951) and 

Wedding in the Monastery (1989), written on the basis of 

her experience, have been analysed in the article. The first 

one reveals a hidden conflict between the author and the 

social education system in which she was working. The 

second story demonstrates the writer’s attempts to fit her 

beliefs into official mythology: family education is 

replaced by the symbolic „big family”. The third story is a 

return to the idea of education, close to the family, and the 

appeal to her mother’s experience affirms the family as 

the highest authority. 
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Вивчення жіночого досвіду часто 
зосереджується на питаннях шлюбу, материнства, 
освіти, здобуття фаху та дивергенції, коло яких 
потребує поширення. Ця стаття пропонує розглянути 
жіноче сприйняття дитячого будинку та виховання 
сиріт у ХХ столітті. Матеріалом слугуватиме творчість 
Оксани Іваненко, у якій цей образ є наскрізним і 
багатогранним, адже на долю письменниці випало 
бути свідком і учасницею перетворень, яких зазнали 
дитячі установи в радянський час. У своїх спогадах 
вона напише: „Мені доводилося ще в юні роки 
працювати в дитячих будинках, брати участь у 
боротьбі з безпритульністю, я знала і нічліжки, і 
колектори…”52. Огляд публікацій у Пролетарській 
правді другої половини 1920-х років дає підстави 
вважати, що цей досвід О. Іваненко не був 
винятковим, адже більшовики, що прагли 
якнайбільше залучити жінок до праці та громадської 
роботи, вважали, що саме дитячі установи є тим, 
довкола чого можна згуртувати жінок. Це сприяло 
стрімкій фемінізації радянської освітньої та 
соціально-виховної сфери. 

Оксана Іваненко виросла в родині, де мати 
працювала у притулку „Дом трудолюбия” – 
дореволюційнім закладі, що допомагав сиротам та 
дітям з незабезпечених родин отримати ремісничий 
фах. Саме приклад матері спонукав Оксану обрати 
педагогіку: спершу вона вчиться у Полтавському 
інституті народної освіти, а згодом – у Харківському 
на факультеті соціального виховання, після чого 

                                                           
52 О. Іваненко, Завжди в житті, Київ 1985, с. 170. 
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закінчує аспірантуру при Українському науково-
дослідному інституті педагогіки. Під час навчання у 
Полтаві починає працювати у дитячому будинку, а 
згодом отримує практику (1924–26 р.) в дитячій 
колонії імені Горького, якою керував Антон 
Макаренко. За його протекції Іваненко потрапляє в 
управління дитячих установ Харківщини. Тогочасне 
осмислення письменницею проблеми дитячих 
будинків втілилося у повість Манівцями (1928), яку 
письменниця згодом замовчувала. 1938 року вона 
написала оповідання Ялинка, яке пізніше у 
переробленому вигляді увійшло до повісті Весілля в 
монастирі. У повоєнні роки О. Іваненко знову 
береться до теми дитбудинку. У той час вона була 
депутатом Київської міської ради і їй було доручено 
оглянути дитбудинки для дітей фронтовиків. Так 
вона дізналася про будинок для дітей, що перебували 
в нацистських концтаборах, а згодом і інші подібні 
заклади. Повість Рідні діти (1951) була серед творів, 
за які письменниця отримала премію імені Лесі 
Українки. 1989 року було опубліковано повість 
Весілля в монастирі, у якій змальовано 
дореволюційний дім „трудолюбія”, а в героїні 
вгадується матір письменниці.  

Усі ці тексти містять образ самої Іваненко у 
різних іпостасях (але під незмінним ім’ям Галини): 
виховательки, артистки-депутата, дівчинки-
школярки. Це залучення автопрототипного образу 
акцентує зв’язок письменниці із матеріалом, дозволяє 
сприймати його, хоч і не буквально, як важливу 
частину її власного досвіду. 
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Після І Світової війни та українсько-
російських воєн першого двадцятиліття ХХ ст. 
проблема сиріт та безпритульних дітей була 
надзвичайно гострою. Її ускладнювали важкий 
економічний стан, пропагована на той час ідея 
розпаду сім’ї та активне залучення жінок до праці і 
громадської роботи, які не лишали жінці часу на 
виховання дітей.  Про масштаби проблеми свідчить 
тогочасна преса, яка навіть наприкінці 20-х рясніє 
заголовками на зразок Більше уваги боротьбі з 
безпритульністю53, З вулиці до трудового життя54, 
Коли родина є джерело безпритульності55 та ін. За 
повідомленням Пролетарської правди56, лише за одну 
ніч у Києві було виявлено 450 безпритульних дітей до 
13 років. Вирішення цієї проблеми бачили у 
державній турботі про дитину, зокрема, йшлося про 
дитячі будинки, притулки і дитячі містечка. 

Від початку 1920-х дитячий будинок 
мислився більшовиками як установа, що дає змогу 
„здійснити без перешкод ідею комуністичного 
виховання в усій її чистоті”57, теоретики педології 
проголосили курс на соціальне виховання, базою 
якого ставало суспільство. Декларація Наркомосвіти 
УСРР про соціальне виховання дітей від 01.07.1920 

                                                           
53 Більше уваги боротьбі з безпритульністю , [в:] „Пролетарська 
правда” 21.04.1928, с. 5. 
54 З вулиці до трудового життя, [в:]  „Пролетарська правда” 
28.08.1928, с. 5. 
55 Коли родина є джерело безпритульності, [в:]  „Пролетарська 
правда” 6.05.1928, с. 6. 
56 З вулиці до трудового життя op. cit. 
57 Народное просвещение на Украине, Харків 1924, с. 14. 
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року ставила за мету „покрити всю завойовану 
робітничо-селянською кров’ю землю дитячими 
будинками”58. Втім, в умовах вкрай слабкого 
фінансування та браку кадрів дитбудинки явно не 
справлялися з покладеними на них завданнями: 
захворювання та смертність у них досягали 50%59. Від 
1924 року дитбудинки наділяють землею та засобами 
виробництва і запроваджують дитячу працю. 1926 
року в юридичне поле введено усиновлення, держава 
бере курс на сім’ю. Тож мережа дитячих будинків в 
Україні з 1202 у 1923–24 роках зменшилася до 458 у 
1927–192860. Але ідея більшовицької дитячої утопії 
тривала до середини 1930-х і художня література не 
могла її оминути. 

Оглядаючи дитячу літературу тих часів, 
С. Іванюк виокремлює дитячий будинок як провідний 
образ багатьох текстів (називає Республіку Шкід 
Г. Бєлих і Л. Пантелєєва, Сонячну К. Чуковського, 
Педагогічну поему А. Макаренка, Приблуду 
С. Васильченка,  Дівчинку з шляху та Інженери А. 
Головка, Вуркагани й Ранок І. Микитенка, Землю 
обітовану Л. Первомайського, Як Юрко подорожував 
на Дніпрові пороги О. Стешенко, Помилку професора 
Кіма І. Ковтуна, Злодій М. Іваницької, Дитбуд та дуб 
В. Чередниченко). Він відзначає ідеалізацію цього 
образу, який змальовано як порятунок, кузню 

                                                           
58 Декларація Наркомосвіти УСРР про соціальне виховання дітей , 
[в:] „Вісник Народного комісаріату освіти”, nr 1б (1920), с. 10. 
59 Дані за: Н. Тріпутіна, Дитячий будинок: від ідеї до її втілення 
(20-ті роки ХХ століття), [в:] „Історична пам'ять”,  nr 1 (2011), с. 
58. 
60 Ibidem, с. 61 
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майбутнього. А також звертає увагу на „торжество 
суспільного, колективного іншого, в свідомості 
окремої людини, тобто самозречення одного в ім’я 
іншого, в ім’я загалу”61. 

Ключовий текст цього дискурсу ˗ 
Педагогічна поема А. Макаренка, яка, на думку 
Є. Добренка, відповідала ідеологічним потребам 
більшовиків: перевиховання безпритульних 
асоціювалося з „перековкою” суспільства і 
застосовувало ті ж принципи. „Увесь досвід 
Макаренка (і, можна сказати, радянський досвід у  
цілому) переконував: найбільш чутливі до насилля і 
легко залякувані, а тому найкраще піддаються 
дисциплінуванню – люди травмовані. Ідеально – 
злочинці. Описувані у Макаренка „виховні” процедури 
спрямовані лише на те, щоб залякати вихованця, адже 
те, що Макаренко називав „вихованням свідомої 
дисципліни”, було культивуванням пам’яті про 
пережитий страх”62. Тобто основою глорифікованої 
дисципліни була неминучість покарання. Цей 
принцип у свідомості О. Іваненко увійшов у конфлікт 
з педагогічною практикою матері, що позначилося на 
повісті Манівцями. 

Повість фіксує розгубленість авторки щодо 
педагогічних методів та демонструє безлад у 
державній системі захисту і виховання дітей. У творі 
зображено життя Шури Даніної, яку мати через 

                                                           
61 С. Іванюк, Адресат – майбутнє. Герой і концепція адресата 
української радянської прози для дітей (1917-1941), Київ 1990, с. 
36. 
62 Є. Добренко, Политэкономия соцреализма, Москва 2007, с. 187. 
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скруту віддає у дитячий розподільник разом iз 
сестрою. Провівши місяць у розподільнику, Шура 
потрапляє у „рожевий” будинок, змальований, 
ймовірно, з того, у якому Оксана Іваненко працювала 
у Полтаві (а „тьотя Галинка” дуже нагадує авторку). 
Три молоді виховательки і завідувачка намагаються 
створити домашній затишок: „І не тільки в їхнім 
убранні, а в кожній кімнаті, і в рожевих занавісках у 
залі, і в гіпсових тарілочках з квітами на стінах 
їдальні, і в рожевих покривальцях у спальнях, і в 
затишній турецькій канапі (просто ящики й 
величезна реквізована в якогось буржуя ковдра) було 
видно дбайливу, рідну, жіночу руку”63. „У нас сімейне 
виховання!”64, „Життя в рожевім будинку тече рожево 
та весело. Тут усього 35 дітей. Хіба не вистачить на 
них любови, піклування та ласки трьох молодих 
поривних „тьоть” та четвертої 
„матері”˗завідувачки”65. Наратор з відчутним 
замилуванням розповідає про спільний побут 
виховательок і дітей: ігри, спілкування, свята. 
Наголошує, що любов і увага спонукають дітей краще 
вчитися, долучатися до самоврядування та дитячих 
рухів; емоційний комфорт цінується вище, ніж 
матеріальний. А виховательки вище від похвал 
керівництва цінують щирі обіцянки дітей: „Тьотю 
Галинко, я вас ніколи, ніколи в житті не розлюблю і 
не забуду”66. Так, власне, каже Шура, яка почала добре 

                                                           
63 О.Іваненко, Манівцями, [в:] „Молодняк”, nr 7-8 (1928), с. 18. 
64 Ibidem, с. 19. 
65 Ibidem, с. 20. 
66 Ibidem, с. 21. 
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вчитися, брати участь у громадській роботі та 
самодіяльності. Її вважають глибокою, 
відповідальною дівчинкою, яку очікує хороше 
майбутнє. 

Ця ідилія руйнується постановою влади 
розформувати будинок і перевести дітей до 
дитмістечка. Об’єднавши 500 дітей, керівники 
установи не могли дати їм ради. Коли одна з 
виховательок провідує їх, вона вражена їхнім 
занедбаним станом і пише Галинці: „Ми їх погано 
виховували”67. Вона осуджує безвідповідальність 
культивування виховательками любові до себе („Як 
би ти знала, як відбилася на них розлука з нами”), 
осуджує емоційність („Згадай, скільки ти їх 
цілувала!”), шкодує, що оберігали їх від вулиці і травм, 
і переконує: „Ми ж мусили виховувати їх міцними, 
стійкими, такими, яких зараз потрібно суспільству, а 
не таких інтелігентських діток”68. Усі досягнення 
виховательок (діти багато читали, вчилися музики, 
були самоорганізовані й чулі) не відповідають 
потребам часу. Але у який спосіб має відбуватися 
виховання „міцних” „класово-свідомих” громадян, 
колишня вихователька не знає. Втім, вочевидь, не 
знають і інші. 

Розгублена Шура шукає розради у „тьоті 
Галинки”: „з мене зовсім нічого не вийде”69, але 
завантажена громадською роботою Галина не 
відповідає. А Шура потрапляє у програму патронату 

                                                           
67 Ibidem, с. 22. 
68 Ibidem, с. 23. 
69 Ibidem. 
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(неспроможні впоратися з великою кількістю дітей, 
будинки віддавали їх селянам, „щоб надати звичок 
селянського життя”, а по суті в найми), а утікши від 
„злої” родини – у компанію неповнолітніх злочинців, а 
звідти – в колонію. 

Зображення колонії досить неоднозначне, 
хоча і наратор, і Шура цілком схвально відгукуються 
про побут у ній: до обіду праця, після – школа, увечері 
– клуб: „щодня щось цікаве в клубі: або фізкультура, 
або вистава, або концерт”70. Відповідальність за стан 
справ цілком покладена на колектив колоністів: вони 
працюють, розподіляють, організовують. Тому те, що 
на сніданок чай з чорним хлібом, подається не як 
відсутність забезпечення, а як рішення колективу 
перенаправити кошти. Але в іншому фрагменті про 
завідувача йдеться: „Усе, до найменшої дрібнички, 
сам обмірковує, і про посівкампанію, і про іспити в 
школі, і кому чоботи в першу чергу латати…”71. Тож 
влада колективу може бути ілюзорною. У тексті 
керівник комуни називається не завком (завідувач 
комуною), а завкол (завідувач колективом), тобто він 
керує тим, що визнано джерелом влади.  

Образ завкола більше нагадує образ, 
створений Є. Добренком, ніж канонізованого педагога 
Макаренка. Він гримає на нових вихованців, 
викликаючи „острах і повагу”72, лає за провини, 
„дрібнички нікому не спустить”73, а в кризових 

                                                           
70 Ibidem, с. 36. 
71 Ibidem. 
72 Ibidem, с. 34. 
73 Ibidem, с. 36. 
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ситуаціях вдається до „зовсім не педагогічних 
виразів”74. Мабуть, цю згадку про фах і 
невідповідність йому можна тлумачити як вияв 
стриманої критики на адресу Макаренка і його 
методів в умовах його уславлення. Водночас фіксуємо 
і замовчування: наратор розповідає про працю і 
розваги колоністів, про кризову ситуацію, яку 
вирішують колективним судом, але нічого не згадує 
про те, що каже Шура, коли обурюється станом справ 
у іншому дитмістечку: „Наш би [завкол. – С. Ж.] давно 
за таку роботу за коси попотягав”75. Ці дрібні згадки 
про насилля і приниження, яких зазнавали діти в 
колонії, підривають пізніший лакований образ 
Макаренка, присутній і в спогадах О. Іваненко 
(Учитель з великої літери76).  

Перебування Шури в новому дитмістечку, 
куди її переводять з колонії, –  це історія, яку уникали 
чоловічі тексти, і вона про розбещення вихованок 
керівниками і вихователями. Шура, якій так не 
вистачало уваги, стає жертвою адепта „інтимної 
педагогіки”. Історія набуває розголосу і беззахисна 
Шура тікає з дитмістечка, знову опинившись на 
вулиці. Галина, яка приїжджає в дитмістечко як новий 
завпед (завідувач педагогічною частиною), окреслює 
ситуацію досить влучно: „шляхом соцвиху до 
проституції?”77 і обіцяє собі боротися за „майбутнє”. 

                                                           
74 Ibidem, с. 37. 
75 Ibidem, с. 39. 
76 Idem, Завжди в житті, Київ 1985, с. 75-94. 
77 Idem, Манівцями…, с. 50. 
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Сюжет повісті формується хронікально, 
тому важко сказати, чи слід сприймати Галинине 
навернення до соцвиху як остаточну поразку того 
„сімейного виховання”, яке вона сповідувала раніше? 
Образ дитячого будинку мав би бути аналогічним до 
інших образів навчально-виховних закладів і 
формувати хронотоп більдунгсроману. Але говорити 
про розвиток Шури можна лише в часи „рожевого” 
будинку, далі про становлення характеру чи 
формування світогляду не йдеться. Система соцвиху 
стає полем броунівського руху дітей, сферою 
непрофесіоналізму, а часом бездіяльності і злочину. 
Щоправда, наратор покладає вину на своїх героїв, а не 
систему. 

О. Іваненко намагалась не згадувати 
повість Манівцями у пізніші часи, ймовірно, не лише 
через її художню недосконалість, але й через її 
реалізм і випадання з соцреалістичного міфу про 
дитбудинки як осередки формування нових 
громадян. Натомість у повісті Рідні діти настанова на 
родинне виховання вписується в міфологію 
соцреалізму.  

У 1930-х роках у літературі цього явища 
сформувався міф „великої родини”: „керівники 
радянського суспільства зробилися „батьками” на 
чолі з патріархом Сталіним; національні герої стали 
„синами”, а держава – „сім’єю” чи „племенем”78. У 
повісті мешканці дитбудинку подані рідними усім: від 

                                                           
78 К. Кларк, Советский роман: история как ритуал, Екатеринбург 

2002, с. 102. 



ДИТЯЧИЙ БУДИНОК У ТВОРЧОСТІ І ЖИТТІ OКСАНИ IВАНЕНКО 

 

58 
 

акторки Київського Театру юного глядача 
(прототипом якої була авторка) до робітниць 
механічного цеху ремонтної станції з Таджикістану. 
Промовистим є фінал повісті: коли радянські моряки 
в австралійському порту забирають на корабель двох 
дітей, які кажуть, що вони з Союзу, із цим 
порушенням юридичних норм згодна вся команда: 
„Вони знали – на їхній Батьківщині нема сиріт. Вони 
знали – вся Батьківщина-мати чекає своїх рідних 
дітей”79. 

„Велика родина” має подвійне втілення – як 
держава (урівняна з партією) і як колектив 
дитбудинку. Ця велика родина має пріоритет перед 
„малою”, хоч возз’єднання сімей і було важливим 
мотивом повісті. Зворушлива історія дружби двох 
дівчаток обривається, коли знаходиться матір однієї з 
них: попри те, що Світланка хоче переїхати лише зі 
своєю подружкою, попри те, що чоловік жінки 
телеграфує їй привозити обох; колектив дитбудинку 
налаштовує Тоню відмовитися, адже її родина – у 
дитбудинку. „Я дома тут. Тут про мене Радянська 
влада піклується”80, – переконує її старша товаришка. 
І маленька героїня, як її численні літературні 
однокровці, нехтує малою сім’єю на користь великої, 
відмовляється від реального на користь 
символічного. 

У цій повісті дуже мало згадується 
матеріальне забезпечення, яке, очевидно, було дуже 
обмеженим. Якість його розуміємо з факту: за рік у 

                                                           
79 О.Іваненко, Рідні діти, Київ 1951, с. 250. 
80 Ibidem, с. 205. 
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дитбудинку частина дітей так і не набула нормальної 
ваги, але надолужують за місяць у санаторії. Хоча 
депутат міськради Іваненко мала обстежити 
харчування і обладнання дитбудинків, вона не описує 
щоденний раціон, у свідомості читача має лишитися 
тільки святковий обід з пирогами, цукерками, ситро. 
У розмові про інший дитбудинок його директор 
прохоплюється: виділяють крупу, лапшу та інколи 
сухофрукти. Матеріальний стан окреслюється фразою 
„Скрізь було чисто, але бідненько, і видно було, що 
своїми силами намагалися створити затишок”81. Але 
на це ніхто не нарікає. 

Конфлікт повісті полягає у протистоянні 
„великої родини” (у яку вписано дитбудинок) ворожо 
налаштованому світу, представленому нацистською 
Німеччиною, а потім Великою Британією та 
Америкою. У межах „родини” конфліктів немає.  

Цікавим є образ директора дитбудинку – 
Марини Петрівни, яку авторка наділяє власною 
біографією: під впливом матері з дитинства мріяла 
стати вчителькою,  навчалася на факультеті 
соціального виховання, працювала в колонії 
„надзвичайного педагога” Макаренка. Привертає 
увагу образ її матері – вчительки в дитячому 
притулку: „Кілька десятків нікому не потрібних сиріт, 
які мусили у вільний від школи час працювати на 
пекарні, робити все по господарству, співати в 
церковному хорі. Хто їх тільки не вчив штурханами та 
потиличниками! І лише їхня вчителька, моя мати, їх 
любила, лікувала, голубила і хотіла вивести в люди. З 

                                                           
81 Ibidem, с. 145. 
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якими неймовірними зусиллями діставала вона для 
них стипендії то в духовному училищі, то в 
ремісничому і як інколи гірко плакала, коли її 
клопоти розбивалися, як хвилі об камінні стіни. 
Навіть для того, щоб влаштувати хоч бідненьку 
ялинку, доводилося кланятися всім попечителям і 
паням-благотворителькам”82. Ця цитата окреслює 
фрагмент повісті Весілля в монастирі, що свідчить 
про його нефікційне походження.  

Отже, у цій повісті читач зустрічає Літу 
Миколаївну – вчительку церковноприходської школи 
„Дому трудолюбія”, прототипом якої, принаймні в 
професійному аспекті, була матір письменниці Лідія 
Миколаївна (в оповіданні Ялинка вона фігурує під 
власним ім’ям). У притулку діти мали лише два уроки 
зранку, а потім увесь день працювали в майстернях, 
вироби яких продавали міщанам. Попри те, що 
сиротинець не є головним об’єктом зображення в 
повісті, він яскраво змальований у другій її частині, 
слугуючи для ретардації основної дії. Героїня 
влаштовує у притулку ялинку: свято для вихованців і 
показовий виступ для запрошених посадовців, що має 
привернути їхню увагу до обдарованих сиріт і 
допомогти їм продовжити освіту. Поруч із 
російськими релігійними, патріотичними і 
сентиментальними текстами у репертуарі з 
ініціативи вчительки з’являється байка Глібова, 
сатиру якої управляючий сиротинцем сприймає на 
свою адресу. Через конфлікт із ним вчителька ладна 

                                                           
82 Ibidem, с. 192. 
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піти, але дізнавшись, що одного з учнів скривджено, 
поспішає на його захист. 

Літу Миколаївну зображено душею 
сиротинця: „Як можна жити в Трудолюбії без Літи 
Миколаївни? Як може воно існувати без неї?”83 – 
відтворює невласне пряму мову вихованця наратор. 
„Піде від нас наша голубонька, – заплакала сторожиха, 
– зовсім ці злидні посиротіють. – Та й ми з ними”84 – 
обговорює можливість її звільнення персонал. Фокус 
зображення сконцентровано на вчительці, її доброті 
та ентузіазмі, а інше життя сиротинця опиняється на 
маргінесі: тяжка праця, фізичне насилля, 
експлуатація, національне гноблення.  

Зображаючи любов до дітей як основну 
місію вчителя, авторка ніби ставить крапку у питанні 
педагогічної методики, яке обмірковувала у різні 
періоди творчості. У підсумку вона визначається і з 
формулою любові: вона втілюється в реальну турботу 
про майбутнє вихованців, їхнє навчання і дозвілля, а 
також – емоційний розвиток. Літа Миколаївна 
реалізує власне бачення „великої родини”: її 
вихованці вільно приходять у дім вчительки, 
приятелюють з її дітьми і сім’єю; вона вчить 
підтримувати один одного, навіть у порушення 
встановлених правил (тобто, порушуючи дисципліну, 
яку абсолютизував Макаренко). 

Висновки. Зображення дитячого будинку у 
творчості Оксани Іваненко демонструє динаміку 
внутрішнього конфлікту між власними 

                                                           
83 Idem, Весілля в монастирі, [в:] „Вітчизна”, nr 2 (1989), с. 106. 
84 Ibidem, с. 107. 



ДИТЯЧИЙ БУДИНОК У ТВОРЧОСТІ І ЖИТТІ OКСАНИ IВАНЕНКО 

 

62 
 

переконаннями, сформованими під впливом матері, 
та офіційною педагогічною доктриною, зокрема 
методами А. Макаренка. Повість Манівцями, попри 
художню недосконалість, є важливим джерелом 
відомостей про реальний стан справ у системі 
соціального захисту дітей у перші десятиліття 
радянської влади, міфологізований у більшості 
текстів тієї доби. Вона також фіксує прихований 
конфлікт із системою соцвиху, що виявляється у 
протиставленні її ідеї родинного виховання. 
Невирішеність його фіксує розгубленість тогочасної 
жінки, яка могла здобути фах, але не могла 
відстоювати власні переконання, змушена 
виконувати накинуті приписи. Її історія – ще одна з-
поміж інших, які доводять, що радянська політика 
щодо жінок не давала їм реальної можливості для 
самореалізації. Повість Рідні діти демонструє 
здатність Оксани Іваненко пристосовуватися: ідею 
родинного виховання вона вписує в офіційну 
міфологію, підмінивши конкретне символічним. 
Наприкінці життя, позбувшись потреби зважати на 
офіційні догми, письменниця звертається до образу 
своєї матері, яка виховує дітей з сиротинця, 
залучаючи їх у свою родину. Її любов до дітей 
втілюється в конкретну форму: будь-якою ціною дати 
їм можливість реалізуватися в житті. Звернення до 
досвіду матері символічно утверджує родину як 
найвищий авторитет. У цілому розгляд цих творів 
підтверджує, що попри маргіналізацію жіночих 
текстів 1920˗30-х років, вони конкретніше виявляють 
реальний жіночий і дитячий досвід, меншою мірою 
зазнають впливу ідеологічних конструктів. Втім, це 
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не стосується подальших текстів радянської доби, які 
нехтують реальним заради символічного. 
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Based on the methodology of Affect Studies, the research 
paper explores FEAR–TERROR affect in children’s 
testimony of the realities of the War collected in the 1985 
non-fiction Last Witnesses: An Oral History of the Children 
of World War II by Svetlana Alexievich. In the focal point 
of the novel there are the hardships of the War and its 
destructive consequences – death, orphanhood, torture, 
starvation, concentration camp ordeal, life in the zone 
occupied the Nazis, – narrated and recalled by witnesses. 
In her prose, Svetlana Alexievich portrays the traumatic 
experience which scarred the kids for life, and with the 
vivid intensities conveys the atmosphere of the War by 
the meticulous recording from voice of the War survivors 
and by unearthing the emotional layers which are marked 
by the embodied fear. We argue that fear and terror 
constitute the core of Svetlana Alexievich’s narrative, and 
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interpret the affective component of the witnesses’ 
testimonies.     
Keywords: Affect Studies; fear–terror affect; Svetlana 
Alexievich; non-fiction. 
 

Реалії війни – смерть батьків і рідних, 
сирітство, втрата дому, тортури, голод, тяжка праця, 
виживання в умовах окупації, концтабору чи 
евакуації, – дитячий травмуючий досвід, який 
білоруська письменниця Світлана Алексієвич 
зображує у спогадах про Другу світову війну в романі 
Останні свідки. Соло для дитячого голосу. Специфікою 
документальної прози письменниці стає оголення 
страждання через фіксацію емоційних станів дітей-
свідків. Розвідка досліджує емоційно-чуттєву 
складову роману Світлани Алексієвич: топологію 
дитячого страху та репрезентацію станів FEAR–
TERROR, фокусуючись на засадах критичного підходу 
теорії афектів (Affect Studies). 

Документальна книга Світлани Алексієвич 
Останні свідки. Соло для дитячого голосу (1985) – 
другий роман з циклу Голоси Утопії, складовими 
частинами якого є твори У війни не жіноче обличчя 
(1985), Цинкові хлопчики (1989), Чорнобильська 
молитва (1997), Час секонд хенд (2013). Розглядаючи 
СРСР як Утопію, а радянську людину як „homo 
soveticus”, письменниця у творах циклу зображує 
визначальні для радянської імперії події та змушує 
читачів поглянути на Другу світову, війну в 
Афганістані, Чорнобильську катастрофу та радянське 
минуле очима свідків – героїв її романів.     
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Творчість білоруської письменниці, 
лауреатки Нобелівської премії 2015 року Світлани 
Алексієвич неоднозначно сприймалася в радянські 
часи через її відхід від тенденційних наративів про 
Другу світову та війну в Афганістані. Дотепер книги 
письменниці провокують дискусії щодо художніх 
технік та жанрових аспектів її творів, в яких 
ключовим питанням стає – чи вважати книги 
письменниці художньою літературою чи це документ 
і журналістські свідчення, таким чином спонукаючи 
літературознавців осмислювати нові виміри 
літератури нон-фікшн.  

Світлана Алексієвич визначає жанр, в 
якому пише, як „роман голосів”85. Письменниця 
висловилась про свій художній метод так: „Я збираю 
повсякденність почуттів, думок, слів. Збираю життя 
свого часу. Мене цікавить історія душі. Побут душі. Те, 
що велика історія зазвичай пропускає, до чого вона 
ставиться з погордою. Займаюсь знехтуваною 
історією.”86 Дослідниця Н. Сивакова характеризує 
прозу письменниці наступним чином: „Для жанру, 
який розвиває С. Алексієвич, характерним є 
використання особистих спогадів як основного 
структурного компоненту, а глибока психологічна 
насиченість виводить оповідь за межі конкретної 
історичної реальності, перетворюючи факти 

                                                           
85 С. Алексиевич, Время надежды сменилось временем страха , 
DW, 31 мая 2018, www.dw.com/ru/, [20.05.2020]. 
86 С. Алексиевич,  О проигранной битве: нобелевская лекция 
Светланы Алексиевич, https://arzamas.academy/mag/212-
aleksievitch, [20.05.2020]. 

https://www.dw.com/ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%8B-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8C-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BC-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0/a-43981634
https://arzamas.academy/mag/212-aleksievitch
https://arzamas.academy/mag/212-aleksievitch
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індивідуальної пам’яті на факти універсального 
духовного значення.”87  

Основу роману Останні свідки. Соло для 
дитячого голосу складають спогади дітей, дитинство 
яких припало на час Другої світової війни. 
Письменниця відмовляється від радянської традиції 
міфологізації та героїзації минулого, надаючи 
перевагу документуванню з голосу – безпосередній 
фіксації спогадів свідків. Наратив війни, таким чином, 
будується як пригадування дитинства та війни. 
Застосовуючи журналістський метод інтерв’ю 
учасників подій, Світлані Алексієвич вдається 
сфокусуватися на емоційній складовій, відтак її роман 
нон-фікшн набуває рис сповідальної прози 
(confessional literature). 

Прикметним постає той факт, що у творі 
Останні свідки. Соло для дитячого голосу свої історії 
Другої світової озвучують діти – безголосі суб’єкти в 
радянській літературі про війну, таким чином 
Алексієвич „відкрила світу історії людей, доля яких в 
канонізованому літописі країни була зведена до рівня 
статистичних даних.”88  

Форма фрагментарних спогадів, із яких 
змонтовано роман, суголосна з психологічним 
механізмом пригадування травматичного досвіду. 

                                                           
87 Н. Сивакова, Цикл Светланы Алексиевич Голоса Утопии: 
особенности жанровой модели, [в:] „Известия Гомельского 
государственного университета имени Ф. Скорины”, № 1 (82), 
2014, с. 151. 
88 Н. Сивакова, Особенности субъектной организации 
документальных книг С.А. Алексиевич, [в:] „Вестник ТвГУ, Серия 
„Филология””, № 3, 2014, с. 136.  
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Досвід катастрофи травмована психіка людини 
пригадує вибірково і транслює фрагментарно. 
Механізм людської пам’яті зорієнтований на 
запам’ятовування трагічного досвіду у вигляді 
поодиноких вражаючих епізодів. Спонтанність 
пригадування дає можливість сфокусуватися на 
суб’єктивному компоненті – афекті та емоційній сфері 
дитини – свідка й учасника війни. Письменниця 
виступає фіксатором трагічного дитячого досвіду, 
застосовуючи метод інтерв’ю, проте авторка-
інтерв’юер нівелює власну присутність у тексті 
роману, залишаючи для себе роль слухача, позицію 
навмисного мовчання і вислуховування свідків без 
коментарів.  

Дитячі спогади у творі представлені як 
короткі ескізи-історії пригадування війни. Події, що 
окреслені в спогадах, – одноманітні і схожі для всіх 
біди війни: день початку війни, бомбардування, 
окупація, життя в евакуації, голод, смерть батьків і 
рідних, втрата дому, перемога, однак саме емоційна 
реакція пригадувачів увиразнює трагізм подій. Як 
зазначає дослідниця Сивакова, „у книгах С. Алексієвич 
війна – це не лише умови надзвичайного насильства, 
але і спосіб надзвичайного занурення у внутрішній 
світ, це імпульс, що дозволяє внутрішній рефлексії 
дійти до відкриттів, що лякають своїми 
одкровеннями.”89  

                                                           
89 Idem, Цикл Светланы Алексиевич Голоса Утопии: особенности 
жанровой модели, [в:] „Известия Гомельского государственного 
университета имени Ф. Скорины”, № 1 (82), 2014, с. 150. 
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У фокусі роману – зображення 
внутрішнього стану та психіки дитини війни, а 
потужна емоційна складова уможливлює прочитання 
твору на засадах критичного методу студій афекту 
(Affect Studies). Засновником теорії афектів вважають 
Сільвана Томкінса (Silvan Tomkins). Драматург за 
фахом, С. Томкінс усвідомлював важливість 
невербальних засобів у театрі та акторській професії. 
Саме нелінгвістичні засоби – рухи тіла, жестикуляція, 
вираз обличчя, погляд, передають нюанси емоцій та 
настроїв, а музика, звукові ефекти, сценографія та 
візуальні засоби – є невід’ємними компонентами 
театральних постановок, що сприяють створенню 
емоційного впливу на глядача. У розвідці Афектно-
образна свідомість (Affect Imagery Consciousness, 1962) 
Томкінс визначає дев’ять первинних афектів, 
поділяючи їх на позитивні, нейтральні та негативні: 
насолода/задоволення (Enjoyment–Joy), 
інтерес/очікування (Interest–Excitement) – позитивні; 
здивування (Surprise–Startle) – нейтральний афект; 
злість (Anger–Rage), відраза (Disgust), відчуття від 
неприємного запаху (Dissmell), пригнічення як 
реакція на втрату (Distress), страх/жах як реакція на 
небезпеку (Fear–Terror), ганьба/приниження як 
реакція на невдачу (Shame–Humiliation) – негативні 
афекти90. Теорія афекту виходить із передумови, що 
наративи творяться не лише лінгвістичними 
засобами, а й невербальними, такими як настрій, 
почуття, емоції, атмосфера. 

                                                           
90 S. Tomkins, Affect Imagery Consciousness: The Complete Edition, 
New York 2008. 
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Послідовники Томкінса – Ів Кософскі 
Седжвік (Eve Kosofsky Sedgwick), Брайан Массумі 
(Brian Massumi), Сієнн Нгаі (Sianne Ngai)  досліджують 
літературні тексти, спираючись на теорію афекту. У 
збірці есе Аспекти щоденного страху (The Politics of 
Everyday Fear) за редакцією Брайана Массумі 
висвітлюються аспекти страху в капіталістичному 
суспільстві: механізми продукування образів та 
інформації, пов’язаних з афектом страху, 
„телевізійний страх” (telefear), страх і політика 
споживання, „капіталізація страху” (capitalized fear)91.    

В роботі Відразливі почуття (Ugly Feelings) 
Сієнн Нгаі (Sianne Ngai)  аналізує емоційну 
негативність (emotional negativity) в літературних 
творах та кіномистецтві, зосереджуючись на почуттях 
заздрості (envy), жадоби (greed), ненависті (hate), 
недовіри (distrust), людино-ненависності 
(misanthropy)92. Ів Кософскі Седжвік, американська 
феміністка й одна з будівничих квір-теорії, у розвідці 
Відчуття доторку: Афект, педагогіка, 
перформативність (Touching Feeling: Affect, Pedagogy, 
Performativity), пропонує критичне осмислення 
емоційно-чуттєвих аспектів прози Джейн Остін, Генрі 
Джеймса, Джудіт Батлер93.  

Дослідження афекту страх–жах виходять з 
передумови взаємопов’язаності та взаємодії емоцій 
страху з відчуттям загрози (risk perception, risk as 
                                                           
91 B. Massumi, The Politics of Everyday Fear, Minneapolis, London 
1993. 
92 S. Ngai, Ugly Feelings, Cambridge, Massachusetts, London 2005. 
93 E. Kosofsky Sedgwick, Touching Feeling: Affect, Pedagogy, 
Performativity, Durham 2003. 
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feelings), вразливості (vulnerability), а також образів, 
що сигналізують про загрозу (risk imagery)94. 

Страх як одна із провідних людських 
емоцій має безліч рушіїв-тригерів та проявів. Сучасні 
дослідження з психології, присвячені вивченню 
емоційних станів, серед різновидів страху 
виокремлюють біологічний страх, пов’язаний із 
загрозою існування людини, а також страх болю, 
хвороби; соціальний страх, викликаний соціальними 
чинниками і пов’язаний із осудом суспільства, 
втратою соціального статусу чи руйнуванням 
самооцінки; екзистенціальний, який визнається як 
страх перед смертю та часом, усвідомлюється як 
марність людського існування95. А. Кемпінські 
виокремлює ще і дезінтеграційний страх, пов’язаний 
із порушенням структури взаємодії з оточуючим 
світом96. 

Війна як тотальна екзистенціальна загроза 
і масивна психофізична травматична подія, зроджує в 
людині всі відомі види страху – екзистенціальний, 
біологічний, соціальний, дезінтеграційний. Відтак 
дитинство свідків війни в романі Світлани Алексієвич 
охоплено горем та опалено страхом:  

                                                           
94 P. Slovic, What’s Fear Got to Do with It – It’s Affect We Need to Worry 
About, [in:] „Missouri Law Review”, vol. 69, Fall 2004, p. 985-986. 
95 Д. Баринов, Страх как социальный феномен, [в:] 
„Гуманитарный научный вестник”, № 2, 2019, с. 42, 
naukavestnik.ru/doc/gv1902Barinov.pdf, [20.05.2020]. 
96 А. Кемпински, Страх, [в:] Психические состояния: 
Хрестоматия, ред. Л. В. Куликова, Санкт-Петербург 2000, с. 229-
235. 

http://naukavestnik.ru/doc/gv1902Barinov.pdf
http://naukavestnik.ru/doc/gv1902Barinov.pdf
http://naukavestnik.ru/doc/gv1902Barinov.pdf
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„А потім нас довго тримали в якійсь 
дровітні. Було дуже страшно, ми плакали, кричали. 
[…] Маленькі, але ми вже знали, коли стріляють 
снаряди, що це не літак бомбить, а саме артилерія б’є. 
[…] було страшно, дуже страшно, а голову сховаєш, і 
вже не страшно, головне – не бачити.”97. 

У психологічних дослідженнях визначають 
астенічну та стенічну реакції страху людини в 
екстремальній ситуації. Астенічна реакція страху – 
пасивно-захисний рефлекс, що характеризується 
зціпенінням, тремтінням, розгубленістю та 
хаотичними діями. Стенічна реакція – паніка, є 
проявом активно-захисного рефлексу98.  

Страх героїв Останніх свідків провокує 
різноманітні реакції – від зціпеніння, забування свого 
імені від страху, до істерично-панічних – плач, крик, 
істеричний сміх: 

 „Одного разу я відчула такий страх, що 
після нього вже ніяких бомб не боялася. Нас не 
попередили, що потяг стоїть десять-п’ятнадцять 
хвилин. Коротко. Потяг пішов, а я залишилася… 
Сама… Не пам’ятаю, хто мене підхопив…”99.  

                                                           
97 С. Алексієвич, Останні свідки. Соло для дитячого голосу, Київ 
2016, с. 170. 
98 О. Косолапов, Возникновение страхов в экстремальных 
ситуациях: Типы реакций на страх и стадии развития, [в:] 
„Проблемы обеспечения безопасности при ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций”, № 1, 2012,   
https://nuczu.edu.ua/sciencearchive/Articles/kosolapov/tez1.pdf, 
[20.05.2020]. 
99 С. Алексієвич, Останні свідки…, op.cit., с. 23.  

https://nuczu.edu.ua/sciencearchive/Articles/kosolapov/tez1.pdf
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Перебуваючи у стані жаху, дитина забуває 
власне ім’я: 

„Вона кличе мене „Анечка”… Але я думаю, 
що в мене інше ім’я… Наче пам’ятаю, що воно в мене  
інше, але яке – забула. Від страху… Від страху, що в  
мене забрали маму…”100. У спогадах діти 
підкреслюють зціпеніння та німоту у моменти 
смертельної загрози як у дітей, так і в дорослих:  

„Тепер… Ніхто не плакав… Не розмовляв… 
Навіть тоді це мене вразило. Читав, що зазвичай люди 
плачуть, кричать, передчуваючи смерть – жодної 
сльозинки не пам’ятаю. Навіть сльозиночки… Зараз, 
коли я про це згадую, починаю думати: може, я оглух 
у ті хвилини й нічого не чув? Чому не було сліз?”101.  

Афект страх–жах проявляється 
зціпенінням, „виключенням” емоцій і почуттів: 

„Я не хотіла жити… Мені вже нікого не було 
шкода: ні себе, ні маму з татом. А підведеш очі – 
навколо вони стоять. Із вівчарками. У вівчарок очі 
страшні. Собака ніколи людині просто в очі не 
дивиться, відводить очі, а ці дивилися. Дивилися нам 
просто в очі…” 102 

Перед лицем страху бути вбитою, втратити 
маму, дитину охоплює істеричний стан:  

„Як вони [німці] поїхали, я почала сміятися. 
Двадцять хвилин… Падаю від сміху. Мама мене лає – 
не допомагає, мама мене просить – не допомагає. <…> 

                                                           
100 Ibidem, с. 119.  
101 Ibidem, с. 166.  
102 Ibidem, с. 157.  
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І весь день я так сміялася. Думали, що я… Ну, 
розумієте… У всіх страх…”103 

Ребекка Адельман (Rebecca A. Adelman) 
досліджує феномен впливу війни та мілітаристських 
практик на свідомість та психіку дитини, і в 
залежності від ступеня залученості дитини у 
військовий конфлікт розрізняє цивільних дітей 
(civilian children), що пережили досвід війни, та дітей 
війни (military children), які безпосередньо брали 
участь у військових діях104. Дитина-солдат (child 
soldier) демонструє звикання до страху, до вбитих, і 
про це згадується у свідченнях героїв прози 
Алексієвич: 

„Хлопчик не міг доторкнутися до вбитих, 
він боявся, що десь тут його батько. І ось тоді я 
спіймав себе на думці, що в мене чомусь немає страху 
перед смертю.  У думках із нею я вже зжився. <…> У 
мене відтоді… Ніколи немає сліз… Немає їх навіть 
тоді, коли, може, й слід. Я не вмію плакати.”105  

„Навколо було багато вбитих, вони вже не 
лякали. Ми жили серед убитих. Навіть звикли. Лише 
одного разу мені стало страшно. Зайшли ми в село, 
його нещодавно спалили. Уранці спалили, а ввечері 
ми прийшли. Я побачив обгорілу жінку… Вона лежала 
вся чорна, а руки білі, живі жіночі руки. Ось тоді мені 

                                                           
103 Ibidem, с. 134.  
104 R. Adelman, Figuring Violence: Affective Investments in Perpetual 
War, New York 2019, p. 27, muse.jhu.edu/chapter/2219203, 
[20.05.2020]. 
105 С. Алексієвич, Останні свідки…, op. cit., с. 179.  

https://muse.jhu.edu/chapter/2219203
https://muse.jhu.edu/chapter/2219203
https://muse.jhu.edu/chapter/2219203
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вперше стало страшно. Я міг закричати, ледве 
стримався.”106  

„Ні, дитиною я не був. Не пам’ятаю себе 
дитиною. Хоча… Убитих не боявся, а йти вночі або 
ввечері через цвинтар боявся. Мертві, що на землі, не 
лякали, а ті, що в землі, лякали. Страх дитинства… Він 
залишився… Хоча я думаю, що діти нічого не 
бояться…”107 

Лейтмотивами твору є пригадування і 
забування: пам’ять може „вимикатися”, людина 
пропускає значні уламки трагічного досвіду, а великі 
часові пласти випадають із людської пам’яті: 

 „Пам’ятаю маму… Окремими картинками… 
Перша картинка… Мама завжди в білому халаті… <…> 
Навіть обличчя не пам’ятаю, лише білий халат… <…> 
Друга картинка… Мама не прийшла…”108  

Таким чином, пам’ять про війну стає 
фрагментарною, вибірковий механізм пригадування 
та забування подій війни фіксується авторкою 
роману: 

„Далі нічого не пам’ятаю: хто і як нас 
рятував у німецькому концтаборі? <…> Щось 
трапилось із моєю пам’яттю. Не пам’ятаю обличь, не 
пам’ятаю слів…”109  

„Це – війна. Як я пам’ятаю… Пам’ятаю 
окремими спалахами…”110  

                                                           
106 Ibidem, с. 337. 
107 Ibidem, с. 337. 
108 Ibidem, с. 79. 
109 Ibidem, с. 81. 
110 Ibidem, с. 51. 
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„Увесь час ходили голодні. Я не 
запам’ятала, де була? Куди везли? Назви, імена… Від 
голоду жили, наче уві сні”111.  

Ф. Ріман вказує на особливу вразливість 
дитини у порівнянні з дорослою людиною перед 
лицем страху. У той час як дорослі можуть 
аналізувати ситуацію, що викликає страх, і задіювати 
адекватні моделі реагування, дитина не здатна 
розрізняти об’єкт свого страху, є внутрішньо 
безпорадною, не розуміє, що відбувається і скільки це 
може тривати112. 

Відтворення стану афекту дітей-свідків у 
романі Світлани Алексієвич здійснюється засобами 
контрастного зіставлення подій до війни та в 
воєнний період, а емоційна складова роману 
підсилюється за допомогою передачі відчуття запаху, 
з яким в дітей асоціюється війна, з опорою на 
колористику та звукові враження:  

„У моїй пам’яті залишився колір. <…> 
Будинок свого діда – жовтий, дерев’яний. Білий пісок, 
в якому ми гралися, наче випраний. Білий-білий. <…> 
Потім усі спогади в темному кольорі.”113 

Запахи, що закарбувалися в дитячій пам’яті 
в часи війни, відлунюють у мирному житті, 
оживлюючи травматичний досвід: 

                                                           
111 С. Алексієвич, Останні свідки…, op.cit., с. 157. 
112 Ф. Риман, Основные формы страха: Исследование в области 
глубинной психологии, Москва 1999, с. 8. 
113 С. Алексієвич, Останні свідки…, op.cit., с. 53. 
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„Я запам’ятовувала запахи… Коли бачу 
зараз у кіно фашистів, чую солдатський запах… 
Шкіри, доброго сукна, поту…”114.  

Чорний колір в дитини асоціюється з 
війною, а відтак стає джерелом страху:  

 „Пам’ятаю чорний колючий дріт, люди теж 
усі чорні, усі на одне обличчя. Батька ми не впізнали, 
він нас впізнав. Він хотів погладити мене, а я чомусь 
боялася підходити до дроту, тягнула маму додому.”115  

Синтаксичний паралелізм, що 
використовує письменниця, фіксуючи спогади дітей 
війни, включаючи в текст роману повтори, 
примовляння та причитання, сприяє ампліфікації – 
підсиленню негативного афекту (affective 
amplification)116 та оживленню (animatedness)117 
почуттів та емоцій, сприяє підсиленню гіпер-
перцептивності – загостреному читацькому 
сприйняттю, пробудженню емпатії:  

„О-о-о-о! Якби людина знала свою долю, то 
вона б і до ранку не дожила. <…> Спрага… Нас усіх 
мучила спрага, весь час хотілося пити. <…> Я все 
життя пам’ятатиму… Ніколи не забуду… <…> О-о-о-о! 
Якби людина знала свою долю наперед…”118.  

                                                           
114 Ibidem, с. 149. 
115 Ibidem, с. 181-182. 
116 S. Tomkins, Affect Imagery Consciousness: The Complete Edition, 
New York 2008, p. 49. 
117 S. Ngai, Ugly Feelings, Cambridge, Massachusetts, London 2005, p. 
91. 
118 С. Алексієвич, Останні свідки…, op.cit., с. 156. 
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„Я все життя пам’ятатиму… Ніколи не 
забуду… <…> О-о-о-о! Якби… Якби знаття… Увесь час 
ходили голодні…”119.  

„О-о-о-о! Життя людське… Я не знаю, чи 
легко жити дереву, всьому живому, кого людина 
приручила. Худобі, птиці… Але про людину я знаю… Я 
хотіла померти, мені вже нікого було не шкода…”120.  

Страх і жах – емоції, що позначають спогади 
всіх героїв-свідків, і стають лейтмотивами твору 
Алексієвич, оголюючі дитячі страждання в часи війни. 
Літературні техніки, застосовані Світланою 
Алексієвич у романі Останні свідки. Соло для 
дитячого голосу, – фіксація сповідального монологу 
дітей-свідків війни та відображення афективної 
(affective) складової у спогадах, синтаксичний 
паралелізм і повтори, надають підґрунтя для 
емоційного читацького відгуку, сприяють 
поширенню афективного емоційного впливу на 
читача, створюючи тяглість емоційних переживань у 
ланцюжку дитина-свідок – автор – читач (continuity of 
affect). 
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The article analyzes the relationship between real 
and irreal everyday life in Iren Rozdobudko's novel The 
Sixth Door. It is found how the fantasy world created in 
the imagination of the little heroine becomes her way of 
escaping from the cruel and incomprehensible reality. 
Peculiarities of artistic reproduction of the child's mental 
state in traumatic conditions are investigated. The fantasy 
world becomes a reflection of the mental states that arise 
in the child as a result of the child's interaction with the 
outside world. 

Keywords: everyday life, reality, irreality, 
traumatic factors, feelings, emotions, fantasies. 
  

У більшості літературознавчих розвідок 
дитинство асоціюється з безтурботною, ніжною, 
казковою порою, а дитячі травми пов’язують із 
катастрофами (війни, голокост, революція). Проте 
деякі психологи розглядають дитинство, як період 
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внутрішніх конфліктів, здатних травмувати психіку 
дитини. Наприклад, психоаналітик Анна Фрейд121 
вважає дитинство періодом розв’язання конфліктів 
між внутрішніми інстинктивними потягами й 
вимогами зовнішнього соціального оточення. На її 
думку, дитина розвивається у процесі соціалізації, за 
законом переходу від принципу задоволення до 
принципу реальності. Важливо відзначити й те, що 
самі пологи є травматичними для дитячої психіки. На 
думку американського психолога Станіслава Грофа122, 
процеси, пов’язані з народженням, зумовлюють 
сильний стрес для організму. За Сучасним тлумачним 
психологічним словником, психічна травма це „... 
різноманітні ушкодження психіки, які порушують її 
нормальний стан, породжують психічний 
дискомфорт і є причиною виникнення неврозів та 
інших захворювань”123. Психічна травма може 
виникнути в результаті сильних переживань, 
потрясінь, шокових ситуацій, тощо. Враховуючи те, 
що дитина народжується без досвіду, кожна 
незрозуміла (навіть звичайна, банальна) ситуація 
може стати  травматичною для її психіки.  

Художньо осмислила і змоделювала 
народження і розвиток особистості Ірен Роздобудько 
в романі Шості двері. Письменниця простежила, як  
умовний світ, створений в уяві маленької героїні, стає 

                                                           
121 А. Фрейд, Психология  „я” и защитные механизмы, Москва 
1993. 
122 С. Гроф, За пределами мозга: Рождение, смерть и 
трансценденция в Психотерапии, Москва 2005.  
123 В.  Шапар, Сучасний тлумачний психологічний словник, Xарків 
2007, с. 546. 
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її рятівним колом від жорстокої, незрозумілої, 
травмуючої реальності.  

Проаналізувавши стан дослідження творчості 
Ірен Роздобудько, ми зауважили, що літературознавці 
відносять творчість І. Роздобудько до масової 
літератури (Ю. Соколовська), до fashion-літератури. 
Дослідники вважають, що письменниця створила 
власний „дизайнерський дім” (Я. Голобородько), у її 
творах відтворено полікультурний світ (С. 
Філоненко), героям романів притаманна надзвичайна 
інтуїція  (Н. Герасименко). Окрім цього, 
досліджувалась жіноча сутність у романах І. 
Роздобудько (Ю. Джугастрянська), а її роман Якби 
аналізувався під кутом зору історичної свідомості та 
колективної пам’яті (Н. Акулова та А. Дацева). Сама 
І. Роздобудько переконана, що її творчість наповнена 
філософською проблематикою, адже власними 
творами авторка прагне змінити свого читача, 
навчити його боротися, а не пливти за течією. Проте 
літературознавці не приділяли уваги аналізові 
художнього осмислення дитячої травми у романі Ірен 
Роздобудько Шості двері.  

Метою дослідження є аналітичне осмислення 
особливостей художнього відтворення дитячої 
психіки у травматичних для неї умовах і 
співвідношення між реальною та ірреальною 
повсякденністю в романі Ірен Роздобудько Шості 
двері. 

Авторка роману Шості двері  І. Роздобудько не 
відразу називає ім’я головної героїні, тим самим не 
ідентифікує її. Враховуючи те, що ім’я героя є засобом 
його характеристики, адже виражає значення, яке в 
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нього вкладає автор, можемо стверджувати що в цей 
момент для письменниці не важливі додаткові 
характеристики чи детальне розкриття характеру. 
Окрім того, авторка не описує ні зовнішність, ні 
характер дівчинки. Що свідчить про неважливість для 
авторки соціального становища, інтересів чи 
характеру героїні. Натомість, вона описує сенсорні 
відчуття і паралельно зображує місця, якими 
подорожує героїня. Через тактильне сприйняття: 
„простір — м'який i обволікаючий, як гліцеринова 
олія”, „приємно лоскотали шкіру”; зорові образи: 
„ультрамаринові промені, всередині яких рухалися 
золотаві бульбашки”, „За рівним краєм води була така 
сама рівна, мов біла пелюшка, смуга повітря”124 
авторка створює ідеальний простір для існування 
дівчинки – чарівне море. Мабуть, не випадково саме 
море обирає письменниця для існування своєї героїні, 
адже воно безмежне, а отже, не обмежує свободи 
пересування дитини. Окрім того, в утробі матері дитя 
до народження живе в рідині, а тому змодельований 
авторкою чарівний світ, з якого приходить дитина у 
реальність, не викликає в читача ніякої недовіри. Не 
менш казковим є образ лісу, в який переміщається 
героїня: „…лише крони гігантських дерев (за яку 
твердінь  чіплялося їхнє коріння, я не зрозуміла). Ці 
крони не були схожі на жодне дерево у світі. 
Розкидисте віття – синьо-зеленого насиченого 
кольору – тяглося вздовж усього простору, як часом 
тягнуться від краю до краю неба дощові хмари”125. Не 

                                                           
124 І. Роздобудько, Шості двері, Київ 2008, с. 3. 
125 Ibidem, с. 4. 
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дарма, моделюючи пейзаж, письменниця позбавляє 
коріння дерев, що ростуть у чарівному лісі, адже такі 
невагомі дерева надають пейзажові легкості. Окрім 
того, письменниця майстерно використовує 
кольорову гаму. Яскраві, насичені кольори 
підкреслюють піднесений настрій героїні. Відчуття 
легкості, безтурботності, радості підсилюється 
здатністю дівчинки літати: „Летіти між гілками було 
весело”126. Концентруючи свою увагу на емоціях, 
авторка показує, що саме вони, а не соціальне 
становище чи характер стануть рушійною силою в 
житті героїні. 

Помітно контрастує зі станом дівчинки образ 
повсякденності, котрий дуже майстерно моделює 
письменниця і робить це в такий спосіб, щоб 
маленька героїня не здогадувалася про його 
існування: „Очевидно, я входила в наступну стихію. 
Але яка вона, я не могла розгледіти – ніч облягла з 
усіх боків”127. Важливо зазначити, що контраст між 
двома стихіями письменниця моделює майстерно 
використавши колір і світло. На противагу яскравому 
світу, в якому жила героїня, нова стихія зустріла 
дитину темрявою.  Відчуття страху і беззахисності, 
викликане темрявою, посилюється образом світла. Це 
парадоксально, адже світло, що покликане розвіяти 
темряву, лякає героїню ще сильніше й у її свідомості 
перетворюється на „свiтло-нiж, свiтло-батiг”, 
завдаючи різкого болю: „полоснуло по очах”. Так 
авторка зображує процес народження дитини. 

                                                           
126 Ibid., с. 4. 
127 Ibid., с. 4. 
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Перехід немовляти з одного стану в інший стає для 
нього настільки травматичним, що викликає бажання 
втекти, повернутися: „Пам'ятаю гостре бажання 
повернутися назад – у крони, в молоко, у воду”128.  І це 
повністю природне бажання, адже базовою потребою 
особистості є почуття безпеки (А. Маслоу), яке 
дівчинка втратила, щойно народившись. Очевидно, 
що біль, і страх, які відчуло маля в момент 
народження і ніколи раніше не відчувало, викликали 
в нього нерозуміння, яке авторка символічно називає 
порожнечею:  „А потім настала порожнеча. Я більше 
не могла ні літати, ні плавати”129. Не лише налякала 
героїню, а й забрала її вміння пересуватися у 
просторі, а отже, викрала в дитини свободу, хоча це 
героїня усвідомить трохи пізніше. 

Відчуття безпорадності, жаху, пережиті 
немовлям у момент знайомства з реальністю, стали 
мотивами поведінки дівчинки у подальшому житті, 
визначили її ставлення до реальності, спровокували 
бажання втекти в ірреальний світ: „від моменту 
народження мною заволоділа ця нав'язлива ідея 
(наскільки, звичайно, це можливо в розумінні 
дитини) – знайти Двері, за якими було б ТЕ повітря, 
ТОЙ ліс i ТЕ море”130. Бажання втечі настільки сильне, 
що перетворюється в нав’язливу ідею. Німецький 
психіатр Карл Верніке поняття нав’язливої ідеї відніс 
до ряду психічних розладів, адже хоч і виникає ця ідея 
в результаті реальних обставин, проте 

                                                           
128 Ibid., с. 5. 
129 Ibid., с. 5. 
130 Ibid., с. 6. 
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супроводжується надмірним емоційний напруженням 
і домінує над усіма іншими ідеями і бажаннями 
людини. Як бачимо, авторка уже не натякає на 
психологічний дискомфорт, який відчуває її героїня, а 
чітко вказує існування психічного розладу. Природно, 
що героїня прагне змінити щось, щоб врятуватися від 
впливу на неї жорстокої реальності. Єдиною 
можливістю порятунку для героїні стають символічні 
двері, знайшовши які, дівчинка зможе повернутися до 
стану спокою і щастя.  

Повсякденне життя завдає дівчинці 
дискомфорту, а часом і фізичного болю, які моделює 
письменниця, вдало використовуючи художні деталі: 
„бант, що туго стягнув волосся на потилиці”, „перший 
день у дитячому садочку й зовсім мокрі колготки”, 
„білий халат няньки i найсправжнісінький жах над 
тарілкою товстих макаронів”131. „Бант”, „мокрі 
колготки”, „білий халат”  стають деталями-штрихами, 
які із надзвичайною експресивністю відображають 
реалії буденного життя, адже є символами зображеної 
авторкою епохи. Описуючи буденність дівчинки, 
письменниця моделює жорстоку повсякденність, яка 
змушує дитину шукати можливість повернутися до 
стану легкості, безтурботності. І цим порталом для 
втечі стають вигадані дитиною двері, які вона малює, 
вірячи в те, що ці двері відпровадять її в ту 
безтурботну реальність, з  якої вона прийшла. Двері 
стають символом порятунку, адже за ними на дитину 
чекає світлий, безтурботний, казковий світ. Авторка 
чітко вказує вік, у якому дівчинка малює двері (1 рік, 

                                                           
131 Ibid., с. 6. 
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4 роки), що зумовлює реалістичність відтворених 
подій, адже кожна дитина малює на шпалерах свої 
фантазії. Паралельно з дорослішанням дівчинки, 
кращим стає і її вміння малювати, тому й двері 
ставали щораз кращими. Спочатку „[…] це були не 
двері, швидше – нерівний напівкруглий розчерк на 
шпалері”132, потім: „[…] вони вийшли довершенiшими: 
майже рівне півколо, проведене на одному віддиху від 
плінтуса до плінтуса”133. Зміни у способі малювання 
дверей, відображають зміни в психології дитини 
пов’язані із дорослішанням. Письменниця не відриває 
ірреальну повсякденність від реальності, пояснюючи 
її існування фантазуванням, притаманним 
чотирирічній дівчинці: „Але в чотири роки світло з 
намальованих дверей не викликало в мене жодного 
подиву: адже я знала, НАВIЩО намалювала ці 
Двері”134. Важливим тут є образ світла, повністю 
протилежний до того, з яким дитина знайомиться 
при народженні. У цій ситуації воно не лякає 
дівчинку, а навпаки, дає їй надію на існування іншого 
світу, який випромінює світло. 

За чарівними дверима тече „прозора”, „тепла”, 
„повільна річка” і відбуваються справжні дива: „Я 
опустила в неї руку, i тої ж митi розчепiренi пальці 
перетворилися на льодяники: великий – 
барбарисовий, вказівний – дюшес, середній – м'ятний, 
безіменний – лимонний, мізинець – абрикосовий. Я 
зрозуміла, що обідати обридлим борщем мені вже 

                                                           
132 Ibid., с. 5. 
133 Ibid., с. 7. 
134 Ibid., с. 9. 
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навряд чи доведеться, якщо маєш таку солодку 
п’ятірню”135. Це ніби країна дитинства, у якій 
маленька дівчинка почувається безтурботно і 
радісно. Проте ірреальність трансформується 
внаслідок дорослішання героїні і перестає приносити 
дитині радість, душевне тепло і спокій. Вона 
змінюється разом зі зміною дитячої свідомості. 
Проблеми стають серйознішими, а несприйняття 
світу дорослих сильнішим.  

Великим потрясінням для дівчинки стає 
смерть бабусі, яка травмує дитячу душу, адже 
виходить за межі досвіду дитини: „Найстрашнішим 
було порожнє, охайно застелене бабусине ліжко i те, 
що треба було вдавати, нібито вірю, що вона 
повернеться…”136. Символом порожнечі, яка виникла в 
душі дівчинки, стає порожнє ліжко (після смерті 
бабусі). Через цю художню деталь письменниця 
розкриває емоційний стан дівчинки. Раніше героїня 
ніколи не відчувала такої пустоти, бо не зазнавала 
втрат рідних. Неможливість протистояти жорстокому 
світу та відсутність емоційної підтримки народжують 
руйнівні, негативні почуття та емоції: „Напевно, саме 
тоді я зненавиділа дорослий світ, у якому потрібно 
приховувати свої справжні емоції”. Порожнеча, 
викликана втратою рідної людини, змушує дівчинку 
намалювати її треті двері. Ці двері відрізняються від 
попередніх, адже дають зрозуміти дитині, що вона 
подорослішала: „[…] намалювала третi Дверi. I дуже 
здивувалася, що цього разу вони виявилися бiльшими 

                                                           
135 Ibid., с. 10. 
136 Ibid., с. 31. 
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вiд попереднього ледь помiтного контуру. Я 
зрозумiла, що виросла, i що вiдтепер це буде 
неминучим”137. Процес дорослішання ранить дитину, 
забирає її безпосередність, вміння бути легкою і 
безтурботною. Героїня розуміє, що не все можна 
змінити, не всьому можна протистояти. Тому за 
дверима дівчинка вже не знаходить спокою, бо 
замість казкових моря і лісу там тепер темрява: „За 
ними було темно, як у коморi. Я стояла i сподiвалася, 
що очi звикнуть до суцiльної пiтьми”. Ірреальний світ, 
який колись був рятівним колом для дитячої душі, й 
далі виконує цю функцію, але в інший спосіб, бо 
перетворюється на місце спокути за свої провини. Він 
стає жорстоким, фантастичні перетворення не 
заспокоюють, а навпаки – лякають дівчинку.  
Улюблені ляльки перетворюються на рішучих, 
безжальних, світських дам, а дівчинка – на нерухому, 
беззахисну ляльку: „Одне слово, це були три світські 
дами без найменшого сліду від моїх фломастерів чи 
лаку для нігтів. Їхні обличчя були серйозні, ніби перед 
важливою подією. Але що сталося зі мною? Я не могла 
рухатися, не могла ворушити губами, щоб висловити 
їм своє невдоволення чи поставити запитання. Я 
перетворилася на дурного рожевого пупса i навіть не 
вміла кліпати своїми круглими очима”138. 
Письменниця акцентує увагу на тому, що  героїня 
перетворюється не просто на ляльку, а на пупса. Це 
ще одна художня деталь, яка вказує на безликість і 
повну безпорадність героїні. За допомогою одного 

                                                           
137 Ibid., с. 32. 
138 Ibid., с. 36–37. 
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маленького штриха (рожевий пупс) письменниця 
зобразила увесь спектр емоцій, які виникли в душі 
дитини. Світ за дверима вже не приносить дівчинці 
радості, а, навпаки – відчай, почуття власної 
нікчемності, безсилості, приниження, розгубленість. 
Покинути цей світ героїні вдається тільки тоді, коли її 
душа знаходить спокій (наприклад, порозумівшись зі 
своїми ляльками, яких ображала у реальному житті). 
Ірреальний світ знову рятує дівчинку, але цього разу 
через очищення. 

Коли дівчинка отримує життєвий досвід, 
уміння аналізувати свої відчуття, авторка дає їй ім’я , 
переходячи на новий етап розвитку особистості: „На 
цьому історія дівчинки, котра ідентифікує себе як „Я”, 
закінчується… Після шести років, за її словами, вона 
навчилася бачити себе збоку. Напевно, так вона 
ховалася від реальності, яка перестала її 
влаштовувати. Тому цілком доречно автору назвати її 
ім’я i не вводити в оману читача дитячими казками. Її 
звуть Анна-Марія”139. Можемо припусти, що не 
безпідставно авторка обирає саме шестирічний вік 
дівчинки і вказує на те, що героїня навчилася бачити 
себе збоку. Шість років – це кризовий період у 
розвитку дитини, пов'язаний з переходом дитини від 
ігрової до навчальної діяльності, після закінчення 
якої дитина повинна навчитися по-іншому 
взаємодіяти з навколишнім світом, а, отже, стати 
іншою. Наша героїня здобула нові вміння, „навчилася 
бачити себе збоку”, проте бажання втекти від 
реальності, яка її не влаштовувала, залишилося. 

                                                           
139 Ibid., с. 55. 
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Письменниця наголошує на тому, що ім’я дівчинки не 
випадкове: „І в тому, що вона мала подвійне ім’я, був 
певний знак згори, який свідчив про роздвоєність її 
натури, адже іноді нам легше бачити себе збоку, ніж 
активно брати участь у тому, що відбувається”140. Це є 
ще одним свідченням того, що реальність для 
дівчинки є травматичною.  

Отже, у романі Ірен Роздобудько Шості двері 
авторкою змодельовано художню повсякденність 
головної героїні в такий спосіб, що вона складається з  
реального та ірреального світів. Модель 
повсякденності героїні побудована на контрасті 
реального та ірреального світів. Вони органічно 
доповнюють один одного, не розриваючи 
повсякденність дівчинки. Ірреальний світ виникає 
внаслідок впливу на дитину травмуючих факторів у 
реальності і рятує дитячу душу від нищівного впливу 
жорстокого світу. Ірреальний простір стає 
віддзеркаленням станів дитячої душі.  

Моделюючи повсякденність своєї героїні, 
авторка використовує ряд художніх засобів: символи, 
художні деталі, контрасти, паралелізми. 
Повсякденність дівчинки зумовлюється законами 
психологічного розвитку особистості, всі ситуації, що 
викликають травматичний вплив на психіку логічно 
пояснюються, а тому справляють враження 
реалістичності.  

Ми вважаємо, що перспективами подальшого 
дослідження роману Ірен Роздобудько Шості двері 

                                                           
140 Ibid., с. 55. 
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буде аналіз дитячих психотипів, змодельованих 
авторкою. 
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The subject of the text is the analysis of the motif of the 
disease (developmental disorder) in the book Рікі і 
дорони (2017) by Mark Liwin. The first-person narrative 
shows reality seen through the eyes of a boy with 
Asperger syndrom. That narrative is an attempt to give a 
voice to a dysfunctional individual, that is to a subject 
who has remained silent in cultural and medical 
discourses about the disease for a long time. I analyze the 
text using the concept of narration as a tool for self-
therapy, trying to incorporate that mechanism into the 
assumptions of the philosophy of dialogue. According to 
that philosophy conversation (hearing and acceptance of 
a different point of view) has ethical implications in the 
form of tolerance and responsibility. 
Keywords: youth literature, Asperger syndrome, 
narrative, philosophy of dialogue 

 
Темою статті є аналіз мотиву хвороби 

(порушення у розвитку особистості) в книжці Рікі та  
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дороги (2017) молодого українського письменника 
Марка Лівіна. Нарація (оповідь) від першої особи, що 
відкриває реальність крізь призму чутливості 
чотирнадцятирічного хлопчика з синдромом 
Аспергера, дозволяє розглядати цей текст як спробу 
віддати голос дисфункційній особистості, яка в 
культурних та медичних дискурсах про хвороби 
протягом багатьох років залишалася німою. 
Невеличка книжка Лівіна – як і багато інших творів 
дитячої літератури – не позбавлена педагогічної 
функції, про що нагадує сам автор, наголошуючи в 
інтерв'ю, що в українській громадській думці 
проблеми людей з психічними розладами та з 
дисфункціями у розвитку особистості переважно 
відсутні1, а особи які від них страждають, найчастіше 
витіснені за межі соціальної норми.  

Отже, книжку Лівіна можна розглядати як 
спробу висловитися від імені Інакшого та включити 
його історію до дискусій про хвороби та дисфункції. 
Без сумніву, автор хотів ознайомити своїх читачів і 
зробити їх вразливішими, розширивши їхній 
світогляд і включивши до нього перспективу іншої 
особи. Поняття інший/інакший у рамках цього тексту 
я розглядатиму як в контексті особливої форми 
сприйняття реальності, спричиненої психічною 
дисфункцією, так і у ширшому філософському 
розумінні, яке – за Еммануелем Левінасом –  
 
 
 

                                                           
1 https://www.youtube.com/watch?v=o-g3ZUIzoTo 
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передбачає виникнення діалогу між двома 
рівноправними суб’єктами2. 
Рікі та дороги – це роман про інакшість, котра 
вимагає визнання та прийняття відповідальності (на 
різних рівнях: індивідуальному, сімейному, 
суспільному) за маргіналізовану, неслухану та 
непомічену особистість. „Слухаючи” історію хворої 
дитини, ми відкриваємося на її перцепцію та 
включаємо її голос до дискусії, що передбачає рівні 
права всіх її учасників. Отже, можемо відмовитися від 
„зовнішнього” наративу, в якому домінують голоси 
дорослих (спеціалістів, терапевтів, психологів, членів 
сім’ї, педагогів та сторонніх) і включити в когнітивне 
поле хвороби точку зору особистості, яка він неї 
страждає. Відповідно до філософії діалогу – саме 
через висловлювання, що є частиною розмови можна 
переживати реальність з позиції іншої людини, 
оскільки мовлення (говоріння, розповідь) – це „спосіб, 
за допомогою якого світ пропонується комусь іншому 
і, таким чином, окреслює простір відносин з Іншим. 
Мовлення дає також безпосередній досвід іншої 
сутності, оскільки той, хто до нас говорить водночас 
нам відкривається […]”3. Автор пропонує читачам 
подивитися на світ очами хворої дитини, таким 
чином запрошує до діалогу, котрий – згідно з 
розумінням цього поняття філософією  ХХ ст.  
 

                                                           
2 S. Górzna, Inny w filozofii Emmanuela Lévinasa, [w:] „Słupskie Studia 
Filozoficzne 11/2012”, s. 57.  
3 J. Gara, Filozofia dialogu i jej implikacje pedagogiczne, [w:] 
„Paedagogia   Christiana”1/25/2010, s. 146. 
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(зокрема Е. Левінасом) – має далекосяжні етичні 
наслідки4. 

Література для дітей та підлітків ніколи не 
уникала складних тем, а уявлення про дитинство як 
про ідилію є радше проекцією дорослих, ніж 
реальним чиїмось досвідом. Як пише Йовіта Громиш, 
література для молодого читача найчастіше 
відображала труднощі, з якими він зіштовхувався в 
реальному світі: в ХІХ столітті це були питання 
насильства, покидання батьками, потім досвід війни, 
а сьогодні наскрізною темою є криза в сім’ї5.Інші 
дослідники також звертають увагу на дедалі більшу 
присутність у дитячій та юнацькій літературі так 
званих „важких” тем6. Для прикладу, Беата Кухарська 
виокремлює тематичні сфери, що традиційно 
вважаються невідповідними для дітей або ж навіть 
табуйованими. Авторка зараховує до них, між іншим, 
теми смерті, страждання, хвороби та інвалідності7, а 
також стверджує, що: „ставлення до дитини як до 
рівноправного партнера у розмові, неприховування 
від неї складних проблем, а навіть відкриття 
тематики, що досі була зарезервована виключно для  
 

                                                           
4 M. Szulakiewicz, Kategoria dialogu w refleksji filozoficznej, [w:] 
„Paedagogia Christiana” 1(25)/2010, s. 44. 
5 J. Gromysz, Sytuacje trudne w rodzinie w ujęciu współczesnej 
literatury dla dzieci [w:]  „Pedagogika Rodziny”, 3/2013, s. 74.  
6 A. Czernow, Książki zbójeckie. Trudne tematy w literaturze dla dzieci 
i młodzieży [w:] TRENDY nr 4/2015, s. 54-56. 
7 B. Kucharska,  (Nie) obecność tabu we współczesnej literaturze dla 
najmłodszych czytelników – 
rekonesans, [w:]  „Scientia” nr 9, 2015, s. 111-121. 
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дорослих дає результат у формі появи дедалі 
відважніших видавничих пропозцій”8.  

Видавнича позиція, яку буде проаналізовано не 
зараховується до найвідважніших, не є також 
спрямованою до наймолодшого читача, її скоріше 
можна назвати зразком підліткової літератури, хоча 
сам автор підкреслює, що вона повинна апелювати 
також до дорослого читача. Важливо, що згадана 
цитованою дослідницею розмова, у якій дитина є 
рівноправним партнером, відбувається у випадку цієї 
книжки не лише між дитиною-читачем та батьками, з 
якими вона обговорює текст, але також, більш 
метафорично, між дитиною (або дорослим) читачем 
та дитиною-наратором, котрий відкриває свій 
світогляд і чия точка погляду повинна бути прийнята.  

Варто зазначити, що Марк Лівін не уникав 
важких тем і у своїх попередніх книгах для молодого 
читача. У романі Бабіне літо (2016) він розповів про 
досвід десятирічного хлопчика, який переживає 
розлучення батьків, а в спрямованій на трохи 
старшого читача книжці Життя та інша хімія (2011) 
звернувся до питання депресії внаслідок смерті 
коханої людини. Лівін також займається 
журналістикою і, як він стверджує, саме 
журналістський інстинкт підштовхнув його 
розширити знання про синдром Аспергера в 
суспільстві. Автор прагне підняти рівень свідомості 
про цю хворобу не лише через сам текст, а й за 
допомогою літературних зустрічей, на які часто 
залучає фахівців, лікарів, викладачів та працівників  

                                                           
8 Ibidem, s. 112. 
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установ, що займаються дітьми з аутизмом. Під час 
цих зустрічей авторські, суб’єктивні та суто 
літературні роздуми з приводу книжки 
переплітаються з професійними думками та 
поясненнями фахівців, що суттєво підвищує 
привабливість авторських вечорів та їх значення для 
соціальної дискусії про психічні розлади і порушення 
в розвитку особистості у дітей. 

Як згадувалося вище, книжку Лівіна необхідно 
розуміти як спробу висловитися голосом „інакшого”, 
тобто того, чия перспектива в більшості культурних 
наративів переважно булa виключена або 
маргіналізована. Ця маргіналізація є очевидною у 
випадку питання хвороби, яке традиційно 
залишалося на узбіччі культурних дискурсів, та, 
попри глибоку та багатозначну метафорику 
захворювань, зазвичай вважалося темою зі сфери 
патології та відхилення від норми. У майже кожному 
тексті про метафорику захворювань та недугів 
знайдемо відому фразу Сюзен Зонтаг, котра окреслює 
хворобу як „нічну півкулю життя”9. Ця метафора 
повторюється настільки часто, що стала майже 
банальністю, але разом з цим вона й надалі 
залишається актуальною, особливо в сучасній 
культурі, котра з одного боку табуїзує хвороби10, а з 
другого – розширює межі цього поняття на всі форми  

                                                           
9 S. Sontag, Choroba jako metafora, [w:] Antropologia ciała, M. 
Szpakowska red., Warszawa 2008, s. 136. 
10 E. Nowina-Sroczyńska, S. Latocha, Oblicza choroby, [w:] Oblicza 
choroby w czasach płynnej ponowoczesności, red. E. Nowina-
Sroczyńska, S. Latocha, T. Siemiński, Bytów-Łódź 2016, s. 18.  
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недуги11 та постулює їх цілковите усунення за 
допомогою медичних процедур12. Інакшість, а також 
контекст „німого суб’єкта” набуває в тексті Лівіна 
додаткових значень, оскільки в ньому йдеться про 
психічний розлад, семантичне поле якого протягом 
століть визначалося поняттями іншості та 
постулатом ізоляції, яку Мішель Фуко стосовно 
новітньої ери промовисто називав „великим 
закриттям”13. Зазначу також, що дисфункційним 
суб’єктом у тексті виступає дитина, а отже вік та 
статус наратора зміцнюють контекст виключення, 
оскільки неповнолітня особа – це той член 
суспільства, чий голос ще донедавна був непочутим в 
культурних наративах і функціонував (і досить часто 
продовжує функціонувати) радше як об’єкт, ніж як 
суб’єкт суспільних дебатів14.   
 Для аналізу книжки Рікi та дороги особливо 
придатним є поняття нарації (розповіді), що 
розуміється водночас і як спроба передати комусь 
певний зміст (тобто як складова розмови), і як форма 
автотерапії, метою якої є самозрозуміння. Оповідач 
від першої особи, молодий хлопець Матвій, який  

                                                           
11 M. Wieczorkowska, Choroba jako podstawa konstruowania nowych 
tożsamości, [w:] „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”,  
2013/45, s. 87. 
12 A. Moulin, Ciało wobec medycyny [w:] Historia ciała, Tom 3, Różne 
spojrzenia. Wiek XX, red. Jean-Jacques Couurtine, tłum. K. Belaid  
i Tomasz Stróżyński, Gdańsk 2014, s. 15.  
13M. Foucault, Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu, tłum. H. 
Kęszycka, Warszawa 1987.  
14 A. Golus, Od przedmiotu do podmiotu. Status dziecka w rodzinie  
i społeczeństwie [w:] „Studia Edukacyjne”48/2018, s. 315-334. 
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втікає з дому до лісу веде інтимну, переповнену 
болем історію свого життя. Ця розповідь насичена 
поданою в доступній формі інформацією про 
особливості його поведінки та його когнітивні 
здібності. У тексті жодного разу не озвучено назву 
хвороби, відсутні також будь-які спроби її 
дефініювати, що дозволяє визначити текст як 
достовірну маладичну нарацію15. Сіддгартха 
Мукерджі підкреслює, що кожне захворювання, перш 
ніж отримає свою назву і стане об’єктом дослідження, 
є передусім індивідуальною, особистою історією 
людини, яка страждає. Автор вражаючого 
опрацювання Імператор усіх хвороб: біографія раку 
пише: „[н]адати хворобі назву, означає описати 
якийсь стан страждання – це передусім дія, що має  
літературне, а лише потім  медичне значення. Задовго 
до того, як він стане предметом медичних 
досліджень, пацієнт спочатку є звичайним 
оповідачем”16. Отже, така першоособова, особиста 
розповідь – це звільнений від влади дискурсів 
(біомедичних, культурних, суспільних) голос, який ми 
надаємо хворому, а хвороба, про яку він розповідає, не 
обтяжена „зовнішніми” медичними діагнозами та 
класифікаціями стає невід’ємною складовою досвіду 
та особистості індивіда. 

Герой Лівіна розповідає про досвід 
неприйняття та нерозуміння з боку своїх ровесників,  

                                                           
15 Термін [за:] I. Boruszkowska, Defekty. Literackie auto/pato/grafie 
– szkice, Kraków 2016, s. 14-15. 
16 S. Mukherjee, Cesarz wszech chorób. Biografia raka, tłum.  
J. Dzierzgowski i A. Pokojska, Wołowiec 2013, s. 74.  
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вказує на власні потреби та звички, найважливішими 
з яких є: нав’язлива потреба ладу (проявляється 
рахуванням всіх навколишніх предметів), 
функціонування за суворо визначеним графіком, 
нетолерантність до будь-яких змін, труднощі з 
соціальним спілкуванням, незграбність, нездатність 
розуміти метафори. Матвій заявляє, серед інших: „я 
дуже засмучуюся, коли щось іде не так, як я звик – 
іноді через це втрачаю контроль над собою і можу 
казати те, чого казати не варто або сісти і годинами 
розхитуватися, або лягти й притискатися лицем до 
землі, зовсім не відчуваючи часу”17. Крім потреби ладу 
та контролю, наратор згадує також про несприйняття 
різких змін, гучних звуків та непередбачуваних подій:  

 
„[…] не люблю раптові зміни – вони примушують мене 
непокоїтися.  […] Є багато речей, які мене лякають, і багато 
речей, які мені не можна робити, тому що тоді все виходить з-
під контролю […] Наприклад, мені не можна чути раптові 
гучні звуки […] або мене не можна одразу обіймати […]”18. 

 
Герой функціонує за розписаним до секунди 
графіком, порушення якого викликає у нього сильне 
занепокоєння. Щоб заспокоїти думки і не піддатися 
сильним емоціям, Матвій компульсивно рахує всі 
об’єкти, що його оточують: „Мені подобається лічити 
стовпи або будинки, бо вони великі та їх видно, але 
також я люблю рахувати менш помітні для ліку речі, 
наприклад ями на дорозі або людей в червоному  
 
                                                           
17 М. Лівін, Рікі та дороги, Харків 2017, с. 16 . 
18 Ibidem, с. 24. 



ГОВОРИТИ ГОЛОСОМ ІНШОГО. ДИТИНА З СИНДРОМОМ... 

106 
 

 
одязі”19. Опинившись у лісі хлопець передусім 
перераховує навколишні дерева та нотує їхню 
кількість.  

Описані звички та спосіб функціонування 
хлопця вказує на те, що у нього синдром Аспергера20, 
що, до речі, підтверджується автором у позатекстових 
висловлюваннях під час літературних зустрічей та 
інтерв’ю. Лівін вживає замінно терміни аутизм та 
синдром Аспергера, чим натякає радше на сам факт 
дисфункції, ніж на конкретне захворювання. 
Зрештою, варто пам’ятати, що серед психіатрів немає 
одностайності щодо визначення причин синдрому 
Аспергера, а також того, чи він є найлегшою формою 
аутизму чи окремим захворюванням21. Назва розладу 
не з’являється в тексті також тому, що ми дізнаємось 
про нього з розповіді самого героя, а він ототожнює 
себе зі своєю дисфункцією, не класифікує її та не 
визначає, трактуючи власні потреби як притаманний 
собі спосіб функціонування, а про те, що його 
поведінка є незвичайною дізнається з реакції 
навколишнього середовища. У тексті багаторазово 
повторюється інформація про незрозуміння та 
негативне ставлення сторонніх осіб до Матвія. З боку 
однокласників хлопець зустрічається з жорстокими 
висловами, висміюванням та глузуванням, дорослі 
ставляться до нього поблажливо та пропонують йому  

                                                           
19 Ibidem, с. 29. 
20 A. Kraszewska-Orzechowska, Zachowania dzieci z zespołem 
Aspergera i proponowane formy pomocy [w:] „Annales Universitatis 
Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia”, XX/2007, s. 47-48. 
21 Ibidem, s. 43, 47,49. 
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подорослішати. Одначе Матвій старається пояснити, 
що його поведінка немає нічого спільного з 
небажанням дотримуватися суспільних норм, а є 
лише результатом непідвладного його волі типу 
чутливості та сприйняття дійсності. Герой каже: 
„Людям складно це зрозуміти та приймати, тому вони 
кажуть, щоб я подорослішав і не поводився як дитина. 
Але це зовсім не про дитинство […] Я ніколи це не 
переросту й ніколи цього не зміню, і це не залежить 
від віку.”22  Найважчі наслідки виникають в 
результаті незрозуміння з боку найближчої родини. 
Незважаючи на зусилля та відданість, батьки 
хлопчика не в змозі впоратися з його вихованням, що 
врешті-решт призводить до розпаду сім’ї та 
необхідності передати хлопчика на виховання до 
бабусі.  

Нарація від першої особи, відсутність 
визначення хвороби та її діагнозу дозволяють 
розглядати представлену у тексті дисфункцію як 
невіддільний елемент особистості, своєрідну 
„операційну систему”, за якою працює мозок деяких 
людей. Ця „внутрішня” перспектива дуже важлива в 
розмові про захворювання, оскільки вона підвищує 
емпатію, дозволяє нам зрозуміти більше, ніж просто 
перелік симптомів та медичних формул. Разом з цим, 
озвучення у формі нарації (розповіді) досвіду хвороби 
має величезне значення також і для самого оповідача. 
Практика оповідання про власний досвід хвороби 
віддавна знаходить своє місце не тільки в сфері 
літератури, але також в медицині та психології і  

                                                           
22 М. Лівін, op.cit, с. 24. 
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психіатрії. Немає нічого нового у судженні, що 
мислення історією „є конструктивним елементом, що 
формує наш досвід”23, думки кожної людини зазвичай 
набувають структури оптимально подібної до 
лінійної нарації, що підкреслюється у течіях так 
званої наративної психології. Цей психологічний 
напрям заснований на переконанні, що „мислення 
історією”, тобто процес мислення, який має 
наративну структуру – це природний спосіб, за 
допомогою якого людина сприймає та розуміє 
реальність та власне життя. У зв’язку з цим 
розповідання про досвід хвороби має терапевтичну 
функцію, що дедалі частіше помічається лікарями, а 
вже від часів Фрейда – стало відомим у психіатрії24. 

У тексті Марка Лівіна терапевтична функція 
розповіді (нарації) про досвід хвороби відіграє 
важливу роль. Молодий герой намагається озвучити 
історію свого життя, в якій є місце як для зрозуміння 
мотивацій близьких людей, так і для самозрозуміння. 
Необхідність зрозуміти себе, побудувати інтегральне 
зображення власного „я”, визначити для себе 
потрібне місце у світі – це питання, принципові для 
кожної людини, але вони набувають особливого 
значення, коли людина зіштовхується з подіями, що 
порушують поточний перебіг обставин, а тим більше, 
коли протягом тривалого часу людина отримує від 
зовнішнього світу сигнали, що „з нею щось не так”.  

                                                           
23 H. K. Ulatowska, Narracja w doświadczeniu ludzkim [w:] „Teksty 
Drugie: teoria literatury, krytyka, interpretacja” nr 1/2 2011, s. 76.  
24 A. W. Frank The Wounded Storyteller: Body, Illness, and Ethics , 
Chicago 2013. 
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Дитина-герой книжки шукає вину в собі, намагається 
знайти причину розпаду сім’ї, негативного ставлення 
з боку однолітків і нарешті хоче примиритися з 
найтравматичнішою подією – смертю матері. Спробу 
відновити та повернути порядок повсякденного 
життя зображено в тексті як казковий мотив втечі від 
світу людей та перебування у лісовому просторі, 
лімінальному періоді між життям та не-життям,. 
Герой констатує: „У лісі добре, бо знаєш, що з часом у 
тобі закінчиться хтось інший і почнешся ти сам. Ліс 
цьому сприяє. Просто хочеться, щоб речі були логічні. 
Просто хочеться зрозуміти, що зі мною не так” 25. 
Казкові аналогії підкріплюються шляхом введення до 
тексту персонажа-помічника у вигляді тварини, 
собачки на ім’я Рікі, який приходить до героя, коли 
той відчуває страх і розповідає йому алегоричні 
історії. Спочатку хлопець не хоче їх слухати, але 
поступово починає знаходити у сюжетах собаки 
правду про себе. Тварини-помічники є невіддільним 
елементом казкових історій, у яких вони відіграють 
роль поводирів, допомагають персонажам знайти 
вихід зі скрутного становища, показуючи шлях або 
даючи магічні предмети-ключі для розгадування 
загадок. Владімір Пропп називав таких персонажів 
(стосовно російських магічних казок) поводирами 
душ26.  Рікі вписується в цей тип персонажів, він 
провадить Матвія через меандри спогадів, страхів та 
невизначеності, щоб врешті допомогти йому скласти  

                                                           
25 М. Лівін, op. cit., с. 21.  
26 W. Propp, Historyczne korzenie bajki magicznej, tłum. J. 
Chmielewski, Warszawa 2003, s. 234-235. 
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власну історію. У заключній частині книги хлопчик 
пропонує собаці: „Зараз я тобі розповім історію” і він 
це робить, включаючи у свою розповідь 
найболючіший життєвий досвід. Озвучення життєвої 
історії відіграє терапевтичну роль, виконує також 
функцію катарсису і дозволяє молодому герою 
повернутися додому. Зовні нічого не змінюється – 
Матвію не повернути сім’ї, не жити знову з батьком, 
померла матір не воскресне. Одначе час, проведений у 
лісі дає результати у вигляді поглибленої 
саморефлексії та розуміння хлопчиком самого себе. 

Крім нарації (розповіді) другою значущою 
категорією аналізованого тексту є діалог (розмова), 
який розуміється у контексті філософії XX століття, 
де: 

 
„Діалог – це не [...] спроба відновити ідентичність та 
захистити її учасників. Це не пошук спільного і об’єднуючого, 
це не загальний пошук одного бачення світу. Ця філософія 
хотіла почати все заново і вказати, що немає реальної (моєї) 
ідентичності, без можливості побачити інших і того, що є 
іншим. Вона чітко намагається змінити напрямок діалогу: від 
орієнтованого на думку, спрямованого на інтелект, в якому 
досягається консенсус, на діалог, спрямований на існування. 
Суть діалогу полягає тепер в тому, що його учасники самі 

стають багатшими”27. 
 

Такий діалог хлопець провадить із собакою, 
якого він зустрів у лісі. Під час чергових зустрічей у 
Матвії пробуджується не тільки глибше розуміння  

                                                           
27 M. Szulakiewicz, Kategoria dialogu w refleksji filozoficznej, [w:] 
„Paedagogia Christiana” 1(25)/2010, s.53. 
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самого себе, але й почуття дружби та 
відповідальності за собаку. Бесіда персонажів, 
спрямована передусім на виявлення хлопцем власної 
правди, але окрім інтелектуальної функції, вона 
водночас відіграє емоційно-етичну роль. Також 
читання книжки Лівіна можна трактувати як одну з 
форм „зустрічі та розмови з іншим”, яка, як хотів 
Еммануель Левінас, повинна стати стимулом, що 
ініціює етичне мислення28. Марк Лівін, безперечно, 
прагне розбудити цей тип етичного мислення, 
запрошуючи читача у світ дитини, постраждалої від 
синдрому Аспергера. Але діалог/розмова – це не лише 
прийняття іншого, але й пробуджене через досвід 
усвідомлення власного „я”. Тому що це: „Я виявляє 
себе лише тоді, коли Ти до нього говорить” 29. Тому 
почути голос „інакших” – у цьому випадку 
дисфункційного індивіда, є досвідом, який відкриває 
широке поле саморефлексії, а також спонукає 
задуматися над сенсом самого терміну „інакшість” та 
нашим ставленням до нього. Герой книги прямо 
говорить про це у розмові з батьком: 

 
„-Я дуже хотів би, щоб цього всього не було. […] Я хотів, щоб 
усім було добре, щоб ти не почувався інакшим і мав усе, що 
тобі потрібно. 
 
 

                                                           
28 B. Skarga, Emmanuel Lévinas – metafizyka jako etyka [w:] Filozofia 
XX wieku. Myśli i ludzie, red. Zbigniew Kuderowicz, Wa,rszawa 2002,  
s. 130. 
29 J. Gara, Filozofia dialogu i jej implikacje pedagogiczne, [w:] 
„Paedagogia Christiana”1/25/2010, s. 137-148. s. 139. 
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-Не розумію – сказав [Матвій] – Усі люди інакші, у них різного 
кольору очі, різна довжина волосся і різні відбитки пальців. 
Усі інакші”30.  
 

Цей, зрештою, досить банальний вислів, містить у 
собі не лише розуміння категорії інакшості як 
іманентної властивості кожної людини (інший – це я), 
але є також не висловленим закликом до розуміння 
та відповідальності за тих, хто традиційно 
класифікується як „інакший” і, з огляду на це, 
позбавлений рівноправної участі у суспільному житті 
та культурних практиках. Відповідно до думки 
Левінаса, в діалозі ми не лише пізнаємо іншого, але й 
поглиблюємо наше усвідомлення себе. Акцептація 
інакшості не означає відмови від власних 
концептуальних категорій та переконань, і, звісно ж, 
не означає відмови від власної суб’єктивності, 
оскільки: 
 
„Для того, щоб відчути радикальну відмінність іншої людини, 
треба [...] мати власний внутрішній світ. Досвід інакшості 
породжує водночас справжнє усвідомлення самого себе, тому 
що, завдяки досвідові інакшості я знаю, що я є собою. Тому 
визнання чиєїсь іншості супроводжується усвідомленням 
власної ідентичності, а самобутність не заперечує можливості 
зустрічі з Іншим, оскільки вона виростає, парадоксально, з 
відокремлення та збереження своєї інакшості, з прагнення до 
самого себе, і до Іншого, а не з тоталізуючого прямування до 
„того, що є тотожним”. Отже, контакт з Іншим, єдність з ним, 
це „єдність у різниці”, єдність з тим, хто ніколи не перестає 
бути Іншим”31. 

                                                           
30 М. Лівін, op. cit., с. 120. 
31 J. Gara, Op.cit., s. 144-145. 
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Разом з цим філософія діалогу передбачає обов’язок 
емпатії, простими словами – вимагає бути добрим до 
інших людей. Філософія діалогу, спрощена в цьому 
тексті і зведена до кількох речень, має наслідки в 
галузі гуманітарних наук, включно з педагогікою. 
Вона також повинна застосовуватися у всіх сферах, у 
яких важливими є стосунки з дисфункційними 
особами та догляд за ними. Значення цієї думки у 
суспільному житті можна узагальнити влучними 
словами Ярослава Гарі, який пише: 
 
„Присутність іншої особи накладає на мене, на моє „горде я”, 
яке ревно стежить за своєю власністю, обов’язок піклуватися 
про Іншого. Отже, малодушність та банальність притаманні 
діям, які спрямовані лише на те, що є моєю власністю. Тому 
присутність інших піднімає питання відкривання себе „на” та 
існування „для” інших, а також автентичного визнання 
важливості іншої людини, через готовність присвятити їй 
увагу, бути доступним, тобто відкритим на потреби іншого” 

32. 
 

Еммануель Левінас визнавав повну 
трансцендентність іншого, але, як влучно заявляє 
Барбара Скарга: „Інший є абсолютно інакшим, 
трансцендентним стосовно мого світу, але коли він 
кличе, він зобов’язує”33. 

Зосередившись на питанні надання голосу 
маргіналізованому індивіду та на постулаті вписати 
його нарацію у сферу соціальних та культурних 
дискусій про проблеми людей з розладами, дотепер я  
                                                           
32 Ibidem, s. 147. 
33 B. Skarga, Emmanuel Lévinas – metafizyka jako etyka, [w:] Filozofia 
XX wieku. Myśli i ludzie, red. Z. Kuderowicz, Warszawa 2002, s.   130.  
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випустила з поля зору деякі інші аспекти книги 
Марка Лівіна. Тож потрібно звернути увагу на 
графічне оформлення книги, адже – як і в більшості 
зразків дитячої та юнацької літератури – воно 
відіграє дуже важливу роль і, безумовно, виходить за 
рамки суто візуальної сфери. Малюнки Євгена 
Величева не лише доповнюють сюжет, але й є ключем 
до трохи іншого, можливо, буквальнішого читання 
сюжету. Ілюстрації, витримані у чорно-коричневій 
кольористиці, та в стилістиці, що нагадує дітячу 
творчість відтворюють у вигляді картинок основні 
сюжетні лінії та водночас розкривають позанараційну 
правду, яку оповідач не розповідає читачеві і про яку 
ми можемо лише здогадуватися. На cуперобкладинці 
ми бачимо розмальовану  чорним кольором фігуру 
хлопчика та намальованого помаранчевим кольором 
собаку, що сидять у лісі перед наметом. Друга 
суперобкладинка представляє лісову гущавину 
чорного та сірого кольорів. Коли знімемо 
суперобкладинку, побачимо (на обкладинці) такий 
самий малюнок, але без помаранчевих елементів: 
самотній хлопчик сидить поруч з наметом, на 
оснанній обкладинці бачимо самотній будинок, поруч 
з яким росте єдине дерево, від лісу немає і сліду. Тож, 
можливо, і магічний простір лісу, і казковий помічник 
– собака, що розмовляє, це просто проекція хворої, 
осамітненої дитини? Чи цей важливий для героя 
діалог був лише внутрішньою розмовою? Звісно, що 
так. Зрештою, книга Лівіна – це апелювання помітити 
та визнати тих, хто залишається поза межами норми, 
це розвінчання сумного стану речей.  І в той же час – 

ні, тому що така внутрішня подорож „на межу між  
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днем і ніччю”, де „закінчується в нас хтось чужий і 
починаємося ми самі”, є досвідом, який кожна людина 
пережила хоча б один раз у житті. Визнаючи, що 
„інший – це також я сам” можемо сказати, що кожна 
внутрішня розмова дозволяє виявити якусь правду та 
якусь частину самого себе. Величезна цінність книги 
Марка Лівіна полягає в тому, що така подорож 
всередину самого себе є досвідом не виключно тих, 
що вважаються „здоровими”, але й тих, чию 
особистість можна назвати  дисфункційною і хто 
часто не в змозі озвучити свої переживання. 
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The influence of literature for children on the 
formation of the principles of ecological interaction is 
analyzed on the basis of the stories of modern Ukrainian 
writer Oles Ilchenko Who has better horns (2009) and 
How a grasshopper learned to sing (2008). The 
interdisciplinary method of research provided a vision of 
the role of environmental issues in the literary text for 
children. The ecological interactions recreated by the 
writer, despite the fabulous participation of animals in the 
competition or search of his skill by the protagonist, are 
scientifically sound, which is important for the formation 
of ecological knowledge of the reader, his ecological 
consciousness and nature-oriented behavior. 

Key words: interdisciplinarity, literature for 
children, history in pictures, ecological aspects of fiction. 

 
Сучасна українська література для дітей 

характеризується активізацією дискурсу дитинства 



ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ЕКОЛОГІЧНОЇ… 

 

122 
 

як періоду пізнання себе, світу, оточення, інших 
людей і явищ природи. Вимогою часу є те, що в 
текстах, орієнтованих для наймолодших читачів, 
осмислюються проблеми формування екологічної 
свідомості, адже в дитячому віці художня форма, 
образність є запорукою органічного сприйняття ідеї.  

Соціальний аспект літератури для дітей 
презентує низку сучасних викликів, зокрема 
формування громадянської свідомості з-поміж інших 
завдань має і екологічні зобов’язання. І література як 
естетичний феномен покликана в художній формі 
органічно сформувати основи екологічної свідомості, 
культури та поведінки дітей. У світі, де людство під 
загрозою глобальної екологічної катастрофи саме 
література для дітей формує бачення себе, світу, 
екологічних взаємодій, природи майбутніх поколінь.  

Дослідження такої специфіки потребує 
міждисциплінарних підходів. Як стверджує В. Будний, 
„міждисциплінарні студії виникли не з суто 
академічного інтересу чи пустої цікавості, а з 
нагальних потреба інтеграції та актуалізації 
сучасного знання про світ, долання бар’єрів…” 1. У 
сучасному літературознавстві переважно 
розглядають міжгуманітарні взаємовпливи. А для 
аналізу екологічних складників на рівні тем, мотивів 
чи образів треба вибудувати міждисциплінарні 
літературно-екологічні зв’язки.  
                                                           
1 В. Будний, Між дисциплінами: розширення контекстів 

літературознавчої галузі чи зміна статусу?, [в:] „Вісник 

Львівського університету ім. І. Франка. Серія філологічна”, 

вип. 44, ч. 1, 2008, с. 28. 
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Творча лабораторія О. Ільченка-письменника, 
який пише для дітей, певною мірою розкрита в його 
інтерв’ю (Х. Нога2, Л. Таран3). Письменник із 
природничою освітою тонко відчуває грань 
найрізноманітніших екологічних взаємодій: живого й 
неживого, людини і природи, дитини й рослини, 
різних біологічних видів, історичні та 
палеонтологічні передумови сучасності. 
Персоніфікація створює враження об’ємності таких 
взаємодій, бо усе в світі пов’язане. За образами 
тварин, рослин і навіть краплі дощу в оповіданнях 
О. Ільченка приховані образи допитливих дітей, які 
потрапляють в пригоди, досліджують світ і вчаться 
жити в цьому світі, взаємодіяти з ним, з кожною його 
найменшою частиною.  

Творчість О. Ільченка активно 
досліджується в сучасному літературознавстві. Так, 
подвійну адресацію іронічних казок Козак, Король, 
Крук (Київ, 2007) проаналізувала Т. Качак4. 
Архітектурний дискурс роману Місто з химерами, 

                                                           
2 Х. Нога, Олесь Ільченко: дітям потрібні прості і світлі історії 
інтерв’ю, 
http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?oles_ilchenko_dityam_p
otribni_prosti_i_svitli_istoriyi&objectId=1102995, [30.04.2020]. 
3 Л. Таран, Дві жінки – поезія і проза – зрідка уживаються в 
одному комп’ютері, https://day.kyiv.ua/uk/article/ukrayinci-
chitayte/dvi-zhinki-poeziya-i-proza-zridka-uzhivayutsya-v-odnomu-
kompyuteri, [02.05.2020]. 
4 Т. Качак, Тенденції розвитку української прози для дітей та 
юнацтва початку ХХІ ст., Київ 2018, с. 119-123. 

http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?oles_ilchenko_dityam_potribni_prosti_i_svitli_istoriyi&objectId=1102995
http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?oles_ilchenko_dityam_potribni_prosti_i_svitli_istoriyi&objectId=1102995
https://day.kyiv.ua/uk/article/ukrayinci-chitayte/dvi-zhinki-poeziya-i-proza-zridka-uzhivayutsya-v-odnomu-kompyuteri
https://day.kyiv.ua/uk/article/ukrayinci-chitayte/dvi-zhinki-poeziya-i-proza-zridka-uzhivayutsya-v-odnomu-kompyuteri
https://day.kyiv.ua/uk/article/ukrayinci-chitayte/dvi-zhinki-poeziya-i-proza-zridka-uzhivayutsya-v-odnomu-kompyuteri
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орієнтованого зокрема й на підліткову читацьку 
аудиторію, – в центрі уваги О. Грищенка5. 

Однак поза увагою дослідників – серія книг 
про природу О. Ільченка Історії в малюнках для 
найменших (Мандрівка Дощинки (Київ, 2008), Пригоди 
неприбраних іграшок (Київ, 2008), Як коник співати 
навчився (Київ, 2008), Як автомобілі дорогу будували 
(Київ, 2009), У кого ріжки кращі (Київ, 2009), Пригоди 
динозавриків (Київ, 2009), Де живуть тварини? 
(Київ, 2009), Як крокодилу зуби лікували (Київ, 2010)); 
серії Сучасна дитяча проза (Таємниця старої 
обсерваторії (Київ,  2008, 2010), Загадкові світи 
старої обсерваторії (Київ,  2009)). 

Тому метою цього дослідження є аналіз 
впливу літератури для дітей на формування 
принципів екологічної взаємодії (на матеріалі 
оповідань О. Ільченка У кого ріжки кращі та Як коник 
співати навчився). 

Роль екологічної проблематики в оповіданнях 
Олеся Ільченка У кого ріжки кращі та Як коник 

співати навчився 
Унікальність серії історій в малюнках для 

дошкільнят О. Ільченка полягає в тому, що автор 
часто зосереджується на екологічних взаємодіях 
видів між собою, а також із живою природою. Яскраві 
ілюстрації допомагають маленькому читачеві 
зрозуміти логіку історії, побудови речень, розвинути 
зв’язне мовлення, отримати базові природничі 

                                                           
5 О. Грищенко, Архітектурна візія Києва в романі „Місто з 
химерами” О. Ільченка, http://litzbirnyk.com.ua/wp-
content/uploads/2014/07/12.13.14.pdf, [02.05.2020]. 

http://litzbirnyk.com.ua/wp-content/uploads/2014/07/12.13.14.pdf
http://litzbirnyk.com.ua/wp-content/uploads/2014/07/12.13.14.pdf
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знання. Такий спосіб взаємодії з читачем сприяє 
відкриттю дитиною різноманітних природних явищ, 
подій, що відбуваються навколо, а також вихованню 
естетичного сприйняття світу й поваги до усього 
живого.  

Оповідання О. Ільченка У кого ріжки кращі 
цікаве найперше тим, що в ньому майстерно поєднані 
пізнавальна частина розповіді, де описані тварини в 
зоопарку, їхній спосіб життя, а тварини, які живуть по 
сусідству в місті, із казковою, в якій герої наділені 
здатністю говорити, дивуватися, захоплюватися, 
обурюватися й відчувати дух змагальності.  

Так, у першій частині історії читач дізнається, 
що „в одному гарному місті був великий зоопарк”6, 
там живуть жирафи, носоріг, павич, верблюд, олені, 
зубр та інші травоїдні і хижаки. Автор згадує, „що в 
зоосаді оселилися тварини з міста, в якому цей 
зоопарк знаходився. Голуби і горобці дзьобали їжу 
разом із страусами в вольєрі, де жили ці найбільші у 
світі птахи”7. У такий спосіб увага читача 
зосереджується на тому, що світ дикої природи 
оточує нас навіть у звичних міських умовах і до нього 
треба бути уважним. Також з’являється інформація 
про розмір страусів. А „сім’я їжаків ходила в тій 
ділянці зоопарку, де росли кущі”8. А це означає, що 
краще не турбувати їжаків у кущах, коли в них 
народжуються їжаченята. Оскільки ця серія творів 
О. Ільченка призначена найперше для дітей 

                                                           
6 О. Ільченко, У кого ріжки кращі, Київ 2009, с. 2. 
7 Ibidem, с. 10. 
8 Ibidem, c. 12. 
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дошкільного віку, в історіях часто зображені діти 
тварин – їжаченята, козенята, козенята, синочок-
оленятко тощо. Малий читач має зрозуміти, що 
тварини, як і люди, мають сім’ї, прив’язаності, 
відповідальність. А людина мусить дбати про 
гармонію та безпеку всього навколишнього світу. В 
цьому й полягає принцип екологічності в історіях 
О. Ільченка: бути уважним до усього живого, 
спостерігати за найцікавішим, поважати інших, вести 
себе відповідно до цих правил. В оповіданні У кого 
ріжки кращі діти, які приходять в зоопарк, 
розглядають тварин, милуються їхньою красою та 
силою, тобто вони чемно спостерігають, не смітять, 
не шумлять і не дражнять тварин. У цьому оповідання 
українського автора перегукується з відомим 
мультфільмом Мадагаскар (2005) студії Dreamworks, у 
якому симпатичні, яскраві герої у вольєрах 
спілкуються між собою, позитивно взаємодіють із 
дітьми-глядачами і водночас сприймають своє 
перебування як важливу роботу. Для формування 
екологічної свідомості читача цей момент дуже 
важливий, необхідно, щоб дитина відчувала своє 
місце в світі і свою відповідальність за все живе 
навколо. В О. Ільченка мотив взаємодії  тварин 
зоопарку з глядачем теж присутній: „А чи не забули 
ви, друзі, – мовив шимпанзе, – що завтра ми знову 
маємо показувати себе дітям, які прийдуть до 
зоопарку? Слід нам повернутися до своїх 
помешкань!”9. Гуманне сприйняття тварин у зоопарку 

                                                           
9 О. Ільченко, У кого ріжки кращі, Київ 2009, c. 52. 
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спрямоване на те, щоб малий читач задумувався, як 
важливо по-доброму комунікувати зі слабшими, із 
залежними від себе істотами.  

В оповіданні О. Ільченка також присутній 
класичний сюжет про цапа та барана, відомий нам із 
народних казок про цих двох рогатих тварин. „Цап та 
баран зійшлися у двобої – вони почали буцатися 
своїми рогами: дуць-буць! Дуць-буць! Дуць-буць!”10. 
Як і в народній казці про цапа та барана, переможців 
тут не було: „жоден з них не переміг іншого”11. 
Описуючи цапа, автор зображає його задерикуватим і 
гордовитим: „А таки мої роги, мабуть, найкращі з усіх 
рогів!”12, і, власне, ця зовсім не екзотична, свійська, 
звична навіть міському мешканцеві тварина, яку 
бачив, мабуть, кожен читач історії, починає казкову 
частину – змагання, в кого ж ріжки кращі. 
Зображений в історії баран зовсім не звичайний 
баран із українських пасовиськ, це „дуже гарний білий 
гірський баран, для якого в зоопарку створили 
справжній куточок його рідних гір”13. Важливо, що 
словесний опис білого гірського барана 
підтверджується зображенням симпатичної тварини 
з красивими закрученими рогами. На вихваляння 
цапа він „не втримався: „У мене теж два роги, як і в 
цапа. Але ти не можеш ними так дуцатися ними, як 

                                                           
10 Ibidem, c. 30. 
11 Ibidem, c. 31. 
12 Ibidem, c. 24. 
13 Ibidem, c. 8. 
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я!””14. Розвиток сюжету й побудований на тому, як усі 
рогаті мешканці зоопарку почали мірятися рогами.  

У першій частині книжки читач отримує 
уявлення про самих тварин, а в другій – про їхню 
участь у змаганні. Так, „носоріг дуже любив їсти 
моркву і капусту”15, – повідомляється в першій 
частині книжки. В другій – малий читач отримує про 
нього додаткову інформацію: „Я маю не надто добрий 
зір, проте чудово відчуваю запахи. І лихо буде тому, 
хто стане в мене на шляху! Кращі роги – мої! І хто не 
згоден із цим – начувайтеся!”16. Дитина тепер має 
уявлення про цю сильну тварину, її непростий 
характер і небезпечність, тому малий читач як глядач 
і навіть суддя може взяти участь у змаганні, 
принаймні, точно розуміє, що носоріг – дуже 
небезпечний рогатий звір і заслужено займає своє 
місце в світі.  

Носоріг протистоїть у змаганні зуброві „з 
такими крутими рогами, що всі тварини шанобливо 
замовкли”17; його опис супроводжується сталим 
епітетом „могутній”18. Зубр наголошує на своїй силі: 
„Вовки бояться нас, бо зубри можуть підняти їх на 
роги і затоптати копитами! Отже, мої роги кращі, ніж 
оленячі”19.  

                                                           
14 Ibidem, c. 28. 
15 Ibidem, c. 3. 
16 О. Ільченко, У кого ріжки кращі, Київ 2009, c. 41. 
17 Ibidem, c. 38. 
18 Ibidem, c. 17. 
19 Ibidem, c. 39. 
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За логікою змагань, автор пропонував мірятися 
рогами тваринам за зростанням їхньої маси: першими 
дуцаються порівняно невеликі цап та баран, жираф 
має дуже естетичні ріжки, непридатні ні до чого, 
лише для краси, в оленя роги, щоб „у двобої подолати 
будь-якого суперника!”20. Зубр – це дуже потужна, 
велика тварина, як і носоріг. Усі ці тварини зрозумілі 
читачеві, як і наростання сили і важливості рогів із 
зростанням маси тіла тварини. Проте автор 
майстерно скеровує хід думки в інше русло: 
найпотужніші роги – в порівняно невеликого жука-
оленя. Це викликає спочатку деякий логічний 
дисонанс у читача: як же може до цього змагання 
приєднатися зовсім невелика тварина? О. Ільченко 
пояснює словами жука: „Погляньте на мої роги. Вони 
завбільшки з мене. А які ріжки у жирафа чи в оленя? 
Чи вони завдовжки з їхнє тіло? Ні! Мої роги, як 
бачимо, найдовші! Отже, вони найкращі”21. Читач 
отримує новий параметр змагань: важливим 
критерієм є не лише небезпека, яка може настати від 
рогів, а й їхній розмір відносно до розміру тіла 
тварини. Такий, на перший погляд, когнітивний 
дисонанс дуже важливий, оскільки пропонує читачеві 
різні точки зору, що скеровують до думки про 
різноманітність, важливість та оригінальність усього 
живого – як великого, так і малого. Отже, малий читач 
має зрозуміти й можливість існування різних 
критеріїв і відносності суджень. 

                                                           
20 Ibidem, c. 37. 
21 Ibidem, c. 45. 
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І тепер дитині зовсім не дивно, що переможцем 
змагання став не могутній зубр чи носоріг, а 
„дивовижна істота, яка своїми ріжками бачить і 
відчуває запахи!”22. Йдеться про равлика, що жив у 
зоопарку „зі своєю хаткою на спині. Він набагато 
менший за багатьох тварин і тому вільно міг 
прогулятися, оминаючи височенні ноги страуса чи 
жирафа”23. В історії читач дізнається про ще одну 
цікаву особливість равлика: „Одна ворона, що часто 
прилітала до зоопарку якогось хотіла вхопити 
равлика! Та равлик заховався у своїй мушлі і скотився 
із земляного горбика в траву, де ворона його не 
знайшла”24. Саме в такий спосіб равлики і рятуються 
від своїх ворогів у природі.  

О. Ільченко словами героїв історії визнає 
равлика переможцем. „Це дивовижно! – вигукнув 
носоріг. – Чи не слід нам визнати переможцем 
суперечки равлика?! Так! – гукнув шимпанзе. – Малюк 
– переможець!”25. Ця перемога стає важливим 
повідомленням для читача: не обов’язково бути 
найбільшим, найлютішим чи мати найбільші роги 
відносно розміру тіла. Кожна жива істота в цьому світі 
– дитина чи найменший равлик – є однаково 
унікальною та важливою.  

До речі, автор зосереджується в історії не 
лише на тих тваринах, які мають роги, серед 
мешканців зоопарку згадуються хижаки: крокодил, 

                                                           
22 Ibidem, c. 48. 
23 Ibidem, c. 17. 
24 О. Ільченко, У кого ріжки кращі, Київ 2009, c. 20. 
25 Ibidem, c. 50. 
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лев та тигр, що живуть у своїх вольєрах, але на 
змагання їх не допускає розумний шимпанзе, бо 
„хтозна, чи не зголодніли вони”26. В історії О. Ільченка 
є багатий своїм розмаїттям орнітологічний світ: 
павич „із величезним гарним хвостом, якого птах 
охоче показував дітям”27, страус, горобці та голуби, 
ворона та беркут, що „на жаль, не міг літати у своєму 
вольєрі. Орел лише перелітав з одного дерева на інше. 
Вони мало нагадували його рідні карпатські ліси”28.  

Зі згадки про карпатські ліси читач розуміє, що 
йдеться про Україну, що автор привів його до 
українського зоопарку. Згадуючи свійського цапа, 
їжаків і голубів з горобцями, письменник згадує 
природу рідного краю, примушує читача озирнутися 
навколо себе, не шукаючи екзотичних місць. Адже 
природа – це те, що нас оточує, а екологія – це не 
лише наука про те, як не смітити і зробити світ 
чистішим, а насамперед наука про взаємодію всього 
живого між собою і тим, що нас оточує.  

Згадка про беркута цікава мотивом 
необхідності свободи для кожної живої істоти. Яким 
би хорошим не був зоопарк, якою золотою не була б 
клітка, дикій тварині найкраще жити на волі. Це 
розуміє і така свободолюбна птаха, як беркут. „Чому 
ти не йдеш додому? – запитав беркута равлик. Тому, 
що я хочу жити, як ти, – відповів птах малюкові. – 
Жити вільно. Отож я полечу до рідних Карпат”29. 

                                                           
26 Ibidem, c. 32. 
27 Ibidem, c. 4. 
28 Ibidem, c. 21. 
29 Ibidem, c. 54. 



ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ЕКОЛОГІЧНОЇ… 

 

132 
 

Принагідно можна пригадати побудовану на цьому 
мотиві поезію Д. Павличка Птиця, яка є важливою в 
дитячому читанні багатьох поколінь. 

На відміну від оповідання В кого ріжки кращі, у 
творі Як коник співати навчився йдеться про світ 
дикої природи, і не про загадкові джунглі чи спекотну 
савану, а про звичний український пейзаж – степ, 
різнотрав’я. Коник народився в степу на пагорбі, 
проте у пошуках знань подався ще до лісу. „Довго 
стрибав, опинився на узліссі. То був не ліс, а такий 
собі степовий гай, невелика діброва навколо 
озерця”30. Хоча в тексті немає натяків на те, де 
відбувається дія, та перелік притаманних Україні 
біологічних видів тварин та рослин, характерні їхні 
назви, усталені в народі, загалом не залишають 
сумнівів, що йдеться саме про світ української 
природи. Через свої лаконічні описи та коротенькі 
діалоги О. Ільченко формує в читача базовий інтерес 
до природи, повагу до неї.  

Є ще одна відмінність між оповіданнями В кого 
ріжки кращі та Як коник співати навчився. Перемога 
равлика в конкурсі ріжків була несподіваною для 
самого равлика. Він як головний герой книжки 
з’являється лише наприкінці історії. На противагу 
равликові, коник сам шукає свою особливість. Він 
спостерігає за світом, живе в ньому, вивчає і 
знаходить те, чого йому бракує, а потім уперто йде до 
мети. „Чому ж я не можу заспівати власної пісеньки, 
як кожен із них?”31 (маючи на увазі тих тварин, які 
                                                           
30 О. Ільченко, Як коник співати навчився, Київ 2008, c. 34. 
31 Ibidem, c. 28. 
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вчили його співати) є основним питанням історії 
маленького коника-стрибунця, народженого в степу. 
Читач розуміє, що навіть того, що дано від природи, 
потрібно вчитися, навіть те, що ніби є вродженим 
умінням, вимагає зусиль.  

Оповідання Як коник співати навчився 
призначене для найменших читачів, то ж художні 
засоби, вжиті автором, розраховані на краще 
засвоєння пізнавального матеріалу. Так, у тексті 
трапляються звуконаслідування, автор відтворює 
звуки, які видають різні комахи, земноводні; як-от 
зразками прямого звуконаслідування є: „Бджоли 
гули, перелітаючи з квітки на квітку: „Бж-ж-ж-ж-з””32; 
„Джмелі гули низьким голосом: „Дж-ж-ж! Бдж-ж-
ж!””33; „жовті оси дзижчали високими нотами: „Дз-з-
з!””34. Автор перелічує інших комах, які дзижчать, 
дзвенять, дзюрчать і пищать: мухи-дзюрчалки, 
дзижчали, бджоловидки і осовидки, комарі, – усі 
співають пісні своїми голосами, і малий читач може їх 
відтворити завдяки автору, впізнати кожну комаху за 
голосом, пройнятися інтересом до неї. Натомість для 
демонстрації голосів різноманітних земноводних 
(жаб), автор вдається до перелічення назв їхніх видів 
та дієслів на позначення звуковидобування, з яких 
часто зрозуміло, які саме звуки видає тварини. Так, 
кумка кумкає, джерелянка, очевидно, як джерело 

                                                           
32 Ibidem, c. 23. 
33 Ibidem, c. 24. 
34 Ibidem, c. 25. 
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дзюрчить, райка райкає. Жаби, зібравшись у хор, 
почали „кумкати, крякати, скрекотати, квакати”35. 

Метафоричний образ народження звуків 
(„Коник сів і почав водити ніжкою по крилу, як 
смичком по скрипці”36) викликає в читача розуміння 
різноманітності і усього живого, і способів творення 
звуків різними біологічними видами. 

Вжиті автором порівняння (кінь „був 
справжньою горою”37; нічні метелики розмовляють 
один з одним, „напахтившись власними запахами, 
немов парфумами”38) дозволяють малому уявити 
образ, сприйняти інформацію, яку неможливо 
передати у книжці через органи чуттів. Сприймаючи 
метеликів, дитина зауважить не тільки його 
приналежність до природи, а й тендітність і 
вразливість. А співчуття, співпереживання – це 
перший крок до екологічної поведінки дитини.  

Важливим є пізнавальний аспект твору: 
діти дізнаються про пори року, погодні умови, 
різновиди жаб39, про спілкування тварин (мураха, 
метелик) за допомогою запахів; про те, як 
народжуються звуки у цвіркуна40, про захисне 
забарвлення коника(„діти не помічали самогo 

                                                           
35 О. Ільченко, Як коник співати навчився, Київ 2008, c. 46.  
36 Ibidem, c. 52. 
37 Ibidem, c. 19. 
38 Ibidem, c. 30 
39 Ibidem, c. 46. 
40 Ibidem, c. 51.  
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виконавця в траві – так добре він (Коник. – Ю. К.) 
заховався між стебел”41).  

Власне, сама історія побудована так, що 
читач спочатку дізнається, де живе коник, що його 
оточує, що він їсть. Дитина розуміє, що домівка 
коника „у степу серед зелених трав”42, він „полюбляв 
ласувати соковитою зеленню”43, а крильця в нього 
„виблискували, як в метеликів”44. Таким чином можна 
отримати короткий біологічний опис цього виду 
комах. Навколо нього „буцкаються рогами блискучі 
жуки-носороги”45, „жук-рийка котив кульку до себе в 
нірку”46, „на рожевих квітках будяка зібралися 
бджоли, мухи-дзижчалки, навіть один джміль. Квітки 
колючого будяка містили стільки солодкого 
нектару”47. У художній формі дитина дізнається і про 
спосіб життя різних комах, про їхній вигляд, а також 
про різноманіття рослинного світу українського 
степу, де навіть будяк є важливою ланкою 
харчування. Автор не прикрашає природу, не заграє з 
читачем: „Дорожня Оса також тягнула свою здобич – 
велику гладеньку гусінь. То буде пожива для її 
діток”48. Працьовиті мурахи тягнуть до свого гнізда 
мертву осу. Це дає дитині первинне уявлення про 

                                                           
41 Ibidem, c. 51.  
42 Ibidem, c. 2. 
43 Ibidem, c. 3. 
44 Ibidem, c. 6. 
45 Ibidem, c. 10.  
46 Ibidem, c. 14.  
47 Ibidem, c. 16.  
48 О. Ільченко, Як коник співати навчився, Київ 2008, c. 17.  
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циклічність харчових ланцюгів в екологічних 
угрупованнях. 

Після того, як коник почув пісню 
жайворонка, починається друга частина історії, не 
лише пізнавальна, а й пригодницька, де коник у 
пошуках своєї пісні зустрічає різних тварин і пробує 
відтворити різні звуки. Проте, звісно, він не може 
звуконаслідувати ані гудіння хруща, ані свист 
ховраха, ані клекіт орла. Спосіб творення ним звуків 
зовсім інакший, і він зрозуміє його, знайшовши більш 
досвідченого „родича” – Цвіркуна. Той каже коникові: 
„Я умію сюрчати”49. І Цвіркун дуже гарно засюрчав. 
„Він тер лусочки на черевці одна об одну, допомагав 
задніми ніжками. І лилася довкола справжня пісня”50. 
Автор художньо описав біологічну особливість 
цвіркунів, коників, не занурюючись у наукові деталі. 
Водночас письменник спонукає малого читача до 
висновку, що кожен, навіть маленький коник має 
свою унікальну пісеньку, і не треба шукати чогось 
такого, що є в інших, треба віднайти своє місце в 
житті. Такі умовиводи особливо важливі для 
дитячого сприйняття, адже малий читач теж осягає 
своє місце в мікрокосмі сім’ї, родини, в середовищі 
спілкування з однолітками й шукатиме своє місце в 
житті. Цінною історія Коника є ще й таким аспектом: 
почувши пісню жайворонка, він і сам захотів співати; 
отже, проблемна ситуація спонукає до росту та 
вдосконалення. 

                                                           
49 Ibidem, c. 51. 
50 Ibidem, c. 51. 
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 Подолавши всі труднощі, далеку дорогу, 
невелика комашка навчилася співати. Важливо 
зауважити, що автор має на меті не тільки відтворити 
екологічні взаємодії, а за допомогою цього 
екологічного складника в художній літературі 
продемонструвати важливий виховний момент: 
Коник був завжди ввічливим, він допомагає мишкам 
розділити зернину51, привітно спілкується з тими, 
кого зустрічає; на порозі нірки Цвіркуна він „чемно 
постукав лапкою об землю”52. 

Досягнувши мети, Коник повертається 
додому. Віднайшовши внутрішню гармонію, він 
досягнув і гармонії зовнішньої, заспівавши свою 
пісню вдома. І це було гарно. „Усі разом почали 
співати на всі голоси. Жуки, джмелі, бджоли, оси, 
комарі і сам Коник організували чудовий концерт 
теплого літнього дня!”53, – так письменник у 
метафоричному образі концерту показує світ 
природи як організовану гармонію. Автор ще раз 
наголошує на красі світу, важливості усіх біологічних 
взаємодій, кожного окремо і всіх разом, безперечній 
цінності усіх істот. Саме таке внутрішнє переконання 
читача, глибоке розуміння таких екологічних 
взаємодій формуватиме в майбутньому його 
екологічну поведінку. 

Висновки та перспективи дослідження 
Оповідання У кого ріжки кращі та Як коник співати 
навчився О. Ільченка мають кільцеву композицію. 

                                                           
51 Ibidem, c. 42.  
52 Ibidem, c. 49.  
53 Ibidem, c. 57. 
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В оповіданнях У кого ріжки кращі та Як коник 
співати навчився О. Ільченко майстерно поєднав 
класичні та сучасні сюжети, пізнавальні та виховні 
аспекти, зосередивши увагу читача на різноманітті 
живого й неживого світу, його унікальності та 
важливості кожної живої істоти у природі. У художній 
формі автор створює унікальні ланцюги екологічних 
взаємодій. У творі В кого ріжки кращі такі взаємодії 
побудовані від найменшого, локального (міські 
тварини) через регіональний (української природи) 
до всепланетного (верблюд жує колючки, гірський 
баран на скелях, тигр і лев у просторих вольєрах). У 
тексті Як коник співати навчився взаємодії 
стосуються невеликого ареалу, зокрема двох 
екологічних угруповань – степу та степового гаю, 
проте вони включають навіть відомості про ланцюги 
живлення. Читач спостерігає цілий світ у масштабі, 
досліджує його в такий спосіб. Відтворені 
письменником екологічні взаємодії, незважаючи на 
казкову участь тварин у змаганні чи пошуках 
головним героєм свого уміння, є науково 
обґрунтованими, що важливо для формування 
екологічних знань читача, його екологічної 
свідомості і природоорієнтованої поведінки.  

Тексти О. Ільченка не перевантажені описами, 
роль яких доповнюють барвисті ілюстрації. 
Важливим засобом образотворення є персоніфікація. 

У перспективі можна проаналізувати проблему 
формування принципів екологічної взаємодії в інших 
оповіданнях О. Ільченка серії Історії в малюнках для 
найменших. 
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Images of children are a key aspect of artistic 

deployment of childhood discourse, the main feature of 
literature for young readers. The reader comprehends, 
critically evaluates behavior of the hero. The article 
highlights the main principles and tendencies of the 
images of children-heroes in contemporary Ukrainian 
prose for children and youth. The author analyzes the 
naratological aspects of the artistic presentation of 
children's images and outline the most common types of 
child-characters.  
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Вступ. Образ дитини і дискурс дитинства – 

концептуальна основа, особлива ознака, яка вирізняє 
твори для дітей та юнацтва із загального масиву 
літератури і робить самодостатнім художньо-
естетичним і соціокультурним феноменом. Сучасні 



OБРАЗ ДИТИНИ – КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА СУЧАСНОЇ… 

  

142 
 

письменники зображують галерею різних за 
характером, поведінкою, світосприйняттям та 
світобаченням дітей-героїв, використовують різні 
способи й прийоми образо- і характеротворення, 
вдаються до традиційних і новаторських засобів 
увиразнення й наближення образу персонажа до 
юного читача. З різною інтенсивністю й 
психологічною глибиною, у різних ракурсах 
зображені діти у реалістичних, реалістично-
фантастичних та фантастичних творах.  

Образи дітей, підлітків – виразники 
проблематики й смислу твору, ключові концепти у 
реалізації комунікативної моделі „автор-текст-читач”. 
Відчитуючи зміст, уявляючи зображені у художньому 
творі події, дитина займає особливу позицію щодо 
героя твору, висловлює оцінні судження, переживає 
емоційно-психологічну близькість, „асоціації, аналогії, 
катарсис, іронію, симпатії-антипатії, захоплення-
осуд”1, ототожнення. Л. Мацевко-Бекерська слушно 
зауважує, що „максимального впливу на свідомість 
дитини-читача можна досягти в комплексі „актуальна 
тема – життєподібний персонаж – доступна мова – 
зрозуміла емоційність і проблематика””2. 
Послуговуючись такими засобами, дитяча книга 
„домінує над адресатом, заповнює горизонт його 

                                                           
1 М. Зубрицька, Homo legens: читання як соціокультурний 
феномен, Львів 2004, с. 191. 
2 Л. Мацевко-Бекерська, Дитяча література як форма діалогу 
культур: герменевтичний аспект, [в:] „Література. Діти. Час”, 
вип.1, 2011. с. 21. 
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досвіду”3. Діти часто ототожнюють себе з 
позитивними героями творів, наслідують їхню 
поведінку й вчинки. Це тип читачів-героїв4, яким 
цікава пізнавальна та художня пригодницька 
література, реалістичні оповідання і повісті про 
життя ровесників.   

Досі питання узагальнення чи типології образів 
дітей в адресованій юним читачам українській прозі 
початку ХХІ ст. не поставало як окрема 
літературознавча проблема і є актуальним. Як 
правило, у фокусі дослідників перебували один текст 
чи творчість одного письменника, а на дітей-
персонажів звертали увагу побіжно, в контексті 
аналізу художніх особливостей твору. Теоретико-
методологічною платформою запропонованого 
системного і комплексного дослідження виступають 
три типи джерел: присвячені осмисленню специфіки 
образного рівня, методиці аналізу художнього твору 
та образу головного героя наукові праці М. Бахтіна, Л. 
Гінзбург, Г. Клочека, В. Марка, Л. Мацевко-Бекерської 
та ін.; наукові студії узагальнюючого характеру, 
побудовані на ґрунтовному аналізі текстів та 
систематизації предмета дослідження, С. Іванюка,5 Б. 
Салюк6, О. Чепурко; статті Л. Даниленко, Д. Єсипенко, 
                                                           
3 Ibidem, с. 23.  
4 О. Панько, Категорія читач-дитина: вікова класифікація та 
диференціація поняття., [в:] „Прикарпатський вісник НТШ 
«Слово»”, № 2 (26), 2014.  
5 С. Іванюк, Концепція героя в українській літературі для дітей , 
[в:] „Іноземна філологія”, вип. 119, 2007, с.  77 – 83. 
6 Б. Салюк, Perpetuum mobile дитячої літератури: типологія 
традиційних образів дитини-бешкетника, Донецьк 2013.  
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Т. Клейменової, Л. Куцої, К. Осадчої, В. Петрик та ін., у 
яких домінує індивідуальна, рідше порівняльна 
характеристика образів дітей-персонажів7. 

 Мета цієї розвідки – з позицій наратології, 
рецептивної естетики та психоаналітичних студій 
висвітлити основні принципи й тенденції зображення 
дітей-героїв у сучасних українських текстах для дітей 
та юнацтва; запропонувати типологію образів дітей. 

У процесі аналізу образів дітей важливо 
окреслити особливості портретування, психологізм 
зображення внутрішнього світу, поведінкову модель, 
охарактеризувати художні засоби їх зображення, які 
залежать від типу зображення дійсності, 
закономірностей взаємодії складників змісту й і 
форми художнього твору, жанрових домінант. „У 
пригодницьких творах на перше місце виходить 
сюжет (події, колізії, перипетії); у психологічній прозі 
– форми викладу (внутрішній монолог і потік 
свідомості)”8, які є засобами характеротворення. З 
різною інтенсивністю, залежно від жанрово-стильової 
природи, вікової групи адресатів, автори 
актуалізують інтервентну та екстервентну форми 
психологічного зображення героїв, різні види 
портретів. У зв’язку з цим доцільно виокремлювати в 
сучасній українській прозі для дітей та юнацтва 
найпоширеніші типи образних систем і моделей 
зображення дитини-персонажа в реалістичних 

                                                           
7 Детальний огляд цих праць див. Т. Качак, Тенденції розвитку 
української прози для дітей та юнацтва початку ХХІ ст., Київ 
2018, с. 166 – 170.   
8 В. Марко, Аналіз художнього твору: навч. посіб., Київ 2013, с. 32. 
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оповіданнях  і повістях, біографічній та 
автобіографічній, пригодницькій, реалістично-
фантастичній та фантастичній прозі. 

Діти-герої у реалістичній прозі. Смисловим 
центром художнього світу реалістичної прози 
виступає дискурс дитинства та особливий за віком 
персонаж – дитина, яка є носієм групових рис та 
індивідуальних психологічно-прагматичних 
характеристик. У творах для читачів дошкільного та 
молодшого шкільного віку, як правило, діють 
персонажі віком 5-10 років. Малих дітей-героїв 
змальовують у реалістичних оповіданнях А. Григорук 
(зб. Перша доріжка в небо), О. Кротюк (Друг, Літачок, 
Несправжня вулиця та ін.), В. Вздульська (Потяги), І. 
Роздобудько (Як зрозуміти хлопців?, Підкидьок), 
Г. Ткачук (Гойдалка під кленом) та ін. У центрі – 
поведінка дитини у певній ситуації, її вчинки у світлі 
добре/погано.  

Головними героями сучасної реалістичної прози 
для підлітків (12+) є хлопці та дівчата, які 
дорослішають, переживають гендерну соціалізацію, 
закохуються, а їхня поведінка набуває фемінних чи 
маскулінних рис. Гендерне маркування текстів є 
підставою для виокремлення дівчачої, хлопчачої, 
гендерно симетричної прози9. Дівчачість та 
фемінність у сучасній реалістичній прозі для підлітків 
виявляється у транслюванні дівчачого досвіду, 
емоційної сповідальності, центруванні юної героїні і 
притаманна текстам про і для дівчат Н. Білої, О. 

                                                           
9 Т. Качак, ор. cit., c. 218 – 273.  
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Думанської, Д. Матіяш, О. Сайко та ін. і виявляється як 
на рівні поетики тексту, так і на рівнях його 
авторства і рецепції. Хлопчачо-підлітковий 
маскулінний дискурс розгортається у реалістичній 
прозі С. Гридіна, історико-біографічних 
пригодницьких повістях О. Гавроша та М. Морозенко, 
історико-пригодницьких текстах В. Рутківського, 
детективах А. Кокотюхи. Основою цього дискурсу 
стали образи головних героїв-хлопців, зображення 
моделей маскулінної поведінки, їх світосприйняття 
(сформоване унаслідок гендерної ідентифікації та 
соціалізації), репрезентація норм і стереотипів. 
Маркерами маскулінності виступають як зовнішні 
ознаки, так і психологічні прояви, ініціальні 
випробовування, які випадають на долю героїв; 
зображення дорослішання підлітка та його шлях до 
слави, статусу у гомосоціальній групі й суспільстві 
загалом. Збалансовану картину світу, взаємостосунки 
юних герої описують С. Процюк, Н. Біла, О. Лущевська, 
О. Купріян у гендерно симетричних текстах.  

За своєю структурую образи дітей у 
реалістичній соціально-психологічній прозі 
переважно мозаїчні (повне, цілісне уявлення про 
зовнішність, характер, морально-етичну і світоглядну 
позицію дитини-героя читач, як правило, отримує 
впродовж всього тексту), що зумовлено 
сюжетоорієнтованістю літератури для дітей і 
тенденцією до скорочення портретного опису. 
Зауважуємо переорієнтацію в поетиці твору з сюжету, 
дії на психологію персонажів. Попри твердження 
дослідників, що орієнтація на дію є однією із 
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найважливіших естетичних характеристик 
літератури для юних читачів й основним джерелом 
задоволення при читанні10, помітне збільшення 
кількості творів, у яких поряд із сюжетними 
перипетіями сусідять розлогі зовнішні 
характеристики та психологічне зображення героїв, а 
літературознавцями „вища естетична якість 
приписується психологічному зображенню”11.  

Усупереч твердженню, що в літературі для дітей 
через специфіку їхньої рецепції, не може бути багато 
другорядних персонажів, набувають популярності 
твори, де розгорнуто галерею різних портретів і 
характерів. Це, як правило, шкільні повісті. 
Узагальнено названі тенденції образотворення у 
реалістичній прозі відобразимо схематично (Див. 
Схема 1.). 

Значною мірою специфіка побудови й 
презентації образів дітей у творі продиктована не 
тільки віком адресата, а й обраним наративом. У 
сучасній реалістичній прозі для дітей та юнацтва 
поширені три наративні різновиди: оповідь від 
першої особи,  розповідь від третьої особи, синтез цих 
типів нарації. 

 
 

                                                           
10 P. Nodelman, The Pleasures of Children’s Literature, New York 1992. 
11 М. Nikolajeva, Narrative theory and children literature т.1, [in:] 
International Companion Encyclopedia of Children’s Literature, 
London and New York 2004, c.1 166 – 178. 
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Сема 1. Тенденції зображення дітей у сучасній 

реалістичній прозі 
 

1) Оповідь від першої особи, юних героя/героїні 
твору, які виступають гомодієгетичним наратором у 
творі, ведеться в оповіданнях Мала ніби не проти 
Н. Білої, Столик у кав’ярні О. Остап’юк; повістях 
Дівчина з міста О. Рижко, Марта з вулиці святого 
Миколая Д. Матіяш, Я закохалася М. Морозенко, 
Задзеркалля О. Лущевської, Мій друг Юрко Циркуль 
В. Бердта, Як я руйнувала імперію З. Мензатюк  та ін. 
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Рідше зустрічається тип наративу, побудованого як 
оповідь від першої особи – дорослого 
гомодієгетичного наратора (М. Морозенко Мрія 
прийшла раніше). Зразком тексту, в якому чергуються 
оповіді від дівчини і хлопця  (гендерно симетричний 
тип нарації і системи образів), присутні два 
метадієгетичні наратори, є повість Інший дім О. 
Лущевської.  

Опис зовнішності головного героя в 
першоособовому наративі витісняє психологічний 
портрет персонажа, самохарактеристика, внутрішні 
монологи, внутрішнє мовлення, потік свідомості, 
сновидіння, візії (наприклад, образ Яринки із повісті 
Як я руйнувала імперію З. Мензатюк, Тіни із Дівчини з 
міста О. Рижко, Наталки із Леприконів В. Захабурої. 
Трапляються тексти, у яких уявлення про оповідача-
героя читач вибудовує на основі його емоційної 
поведінки, оскільки не має достатньо інформації про 
зовнішній вигляд; інколи так і не дізнається імені 
оповідача-героя (наприклад, Школярка з передмістя 
О. Думанської). Однак це не стосується другорядних 
персонажів, оскільки їх характеризує герой-оповідач. 
Наративні моделі творів цієї групи однаково 
зорієнтовані як на показ сюжету, так і на розгортання 
характерів, домінує інтервентна форма 
психологічного зображення головних героїв (пряме 
відтворення психічних рефлективних та емоційних 
процесів).  

2) Розповідь від третьої особи та 
екстрадієгетичний (зовнішний по відношенню до 
наративу), гетеродієгетичний (не є персонажем у 
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ситуаціях і подіях, про які розповідає) наратор більш 
поширений у реалістичній прозі для читачів 
молодшого шкільного віку, пригодницькій та 
фантастичній прозі. Такий тип нарації дає можливість 
автору поглянути на героя „зі сторони”, 
поспостерігати за ним і об’єктивно подати зовнішній 
портрет, висвітлити внутрішній світ, поведінку, 
стосунки з іншими персонажами, здійснити 
психологічний аналіз через невласне пряму мову, 
внутрішню мову. Так побудовані усі твори С. Гридіна 
–  повісті Незрозумілі, Не такий, Не-Ангел, І паралельні 
перетинаютьс”12. Денис Потапенко, Саня Головко, 
Олесь і Роман – головні герої повістей,  яким 
притаманні позитивні й негативні риси характеру й 
поведінки, сформовані під впливом сімейних, 
шкільних, особистісних чинників. І цим герої близькі 
сучасним читачам.  

У прозових творах з наративною моделлю 
розповіді від третьої особи, письменники поєднують 
екстервентну та інтервентну форму психологічного 
зображення героя з перевагою першої. „Екстервентна 
(непряма) форма психологічного зображення 
відтворює думки й емоції персонажів, динаміку їхніх 
внутрішніх змін шляхом змалювання душевних 
порухів через зовнішні візуалізовані й озвучені вияви: 
мову міміки і жестів, зовнішній мовленнєвий дискурс, 
змалювання довколишнього середовища тощо”13. Так 
зображує Ганю, головну героїню повісті Пампуха, А. 
                                                           
12 Т. Качак, op.cit., с. 174. 
13 Л. Каневська, Психологізм романів Івана Франка середини 80-х - 
90-х років, автореф. дис... канд. філол. Наук, Київ 2004.  
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Шавлач. Авторка описує дії й вчинки, а в окремих 
епізодах вдається до детального опису чи не кожного 
її руху й помислу, щоб читач зрозумів емоційний стан 
жертви булінгу: „Ганя брела вулицею, понуривши 
голову. Ні на що не звертала уваги, нічого не тішило 
[...] Невеселі думки крутилися навколо Сашка. Як він 
так міг? Навіщо? Їм же було добре разом. Чи ні? Невже 
Сашко все це зробив, щоб познущатися? Не може 
бути. [...] Ганя здригнулася й аж зупинилася... ”.14 
Функцію засобів передачі душевних порухів дійових 
осіб виконують монологи, діалоги, „думки вголос”, 
мрії й проекції у майбутнє, сновидіння. Інтенсивно 
використовують пряму, непряму й сумарну форми 
зображення психологізму в наративах від третьої 
особи С. Процюк у повістях Марічка і Костик, 
Вітроломи, Полянами й хмарочосами, Сорок цистерн 
любові, Варвари, В. Теремко у повісті 16 весна та ін.  

3) Синтез двох форм психологічного зображення 
героя повною мірою виявляється у творах, де 
чергуються різні типи нарації: у текст від третьої 
особи вставлено фрагменти щоденникових записів, 
листів, спогадів, візій, внутрішнього мовлення і 
роздумів персонажів як оповідь від першої особи, 
пряму мову (повісті С. Процюка, Солоні поцілунки 
О. Купріян, Метелики в крижаних панцирах О. 
 Радушинської, та ін.). 

Образи дітей та моделі їх поведінки у шкільній 
прозі. Галерея героїв, дитячий колектив як 
синтетичний, збірний образ – одна із моделей 

                                                           
14 А. Шавлач, Пампуха, Київ 2018, с. 88 – 89. 
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побудови системи персонажів у творах на шкільну 
тематику. Використання на рівні з індивідуальними 
героями колективу головних дійових осіб М. 
Ніколаєва вважає ключовою особливістю літератури 
для дітей та юнацтва. Такий тип системи образів дає 
змогу авторові презентувати суб’єктивні позиції для 
читачів різної статі і різного віку, „представити більш 
відчутно різні аспекти людської природи: наприклад, 
одна дитина у групі представлена як жадібна і 
егоїстична, інша – як безтурботна і безвідповідальна  
іт. д. таким чином колектив протагоністів виконує як 
педагогічну, так і естетичну функції”15. 

У сучасній літературі для дітей та юнацтва, з 
огляду на специфіку образного рівня тексту 
виокремлюємо кілька моделей зображення 
персонажів у шкільній прозі: 1) у центрі літературної 
розповіді один герой /героїня, яких автор подає 
багатопланово, зосереджує детальну увагу на 
зовнішності та внутрішньому світі. Другорядними 
персонажами є один чи два друзі-однокласники, з 
якими найчастіше взаємодіє головний герой. 
Стосунки з іншими учнями класу описані дуже 
загально, без деталізації та індивідуалізації 
характерів (Марта з вулиці Святого Миколая Д. 
Матіяш, Школярка з передмістя О. Думанської, 
Старшокласниця. Першокурсниця А. Левкової, Не 
такий С.  Гридіна); 2) у центрі розповіді – герой і 
героїня, їхні характери і поведінку автор висвітлює 
детально. Другорядними персонажами є один чи два 

                                                           
15 М. Nikolajeva, op. cit.,  с. 172.  
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друзі-однокласники, з якими найчастіше взаємодіють 
головні герої, фігурант любовного трикутника чи 
антагоніст/група антагоністів. Інші учні  описані 
побіжно, моментами з акцентом на психологічних 
деталях їхніх характерів (Я закохалася М. Морозенко, 
Дівчина з міста О. Рижко, Солоні поцілунки О. Купріян, 
Марічка і Костик, Варвари, Вітроломи, „канікулярної” 
повісті Полянами і хмарочосами С. Процюка) у центрі 
розповіді – галерея героїв.  Фокусуючи увагу на 
центральних героях (одному чи більше) автор 
однаковою мірою (багатопланово) висвітлює 
портрети і характери усіх персонажів. Разом вони 
творять один збірний образ – колектив героїв. Цю 
модель репрезентують  шкільний роман Мій друг 
Юрко Циркуль та інші В. Бердта і 16 весна В. Теремка.                                                                                                                 

Типологія образів дітей у реалістичній прозі для 
підлітків. Психологічна природа персонажів, як 
вважає Р. Барт, дозволяє класифікувати їх на типи 
(„особистісна” класифікація). Психологізм у 
літературі для дітей пов’язаний із формуванням  
внутрішнього світу дитини, художнім показом 
розвитку дитячого характеру в соціальному 
контексті. Різні характери дітей і різні типи їх 
взаємодії в соціумі (дружба, 
взаєморозуміння/протистояння, конфлікт), моделі 
поведінки (які постають на основі художньої 
репрезентації проблематики твору – проблеми 
самотності дитини, стосунків із батьками, стосунків із 
ровесниками, дорослішання, закоханості, 
самореалізації, вибору майбутнього шляху та 
формування життєвої позиції, психологічного 
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дискомфорту через комплекси і/чи страхи тощо) – 
критерій для  розрізнення й типології образів дітей-
персонажів у реалістичній літературі. Класифікація і 
типологізація образів дітей-персонажів 
ускладнюється великою кількістю й розмаїттям 
характерів героїв, тих обставин й ситуацій, в яких 
вони опиняються й діють, та й, зрештою, високим 
рівнем індивідуалізації та психологізації образів у 
сучасній реалістичній прозі для дітей та юнацтва.  

Найпоширеніші типи дітей-персонажів у 
сучасній українській прозі для юних читачів: самотня 
дитина, дитина-бешкетник, важкий підліток, дитина-
аутсайдер, дитина-дивак, „інша” дитина, „маленький 
дорослий”, самодостатня дитина. Більшість з них 
проаналізовано у статті „Типологія образів дітей у 
сучасній українській реалістичній прозі для 
підлітків”16. Однак за останні роки значно зросла 
кількість реалістичних творів для підлітків, у яких 
показано образ дитини-аутсайдера, яка стає жертвою 
булінгу чи дитини з інвалідністю.  

Самотні діти – діти, які постійно перебувають у 
психологічному стані самотності, незалежно від того 
чи вони залишаються наодинці з собою і своїми 
думками чи перебувають в оточенні інших людей.  
„Самотність розглядається в двох аспектах: як 
психологічний стан людини (внутрішнє емоційне 
переживання) та як характеристика її фізичних 
відносин із іншими людьми (зовнішнє відчуження від 
                                                           
16 Т. Качак, Типологія образів дітей у сучасній українській 
реалістичній прозі для підлітків, [в:] „Прикарпатський вісник 
НТШ „Слово»”, № 2 (30), 2015, с. 322 – 336.  
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людей)”17. Самотність відчувають герої усіх оповідань 
із збірки Мама по скайпу, Миколка з оповідань збірки 
Миколчині історії М. Павленко, Поля із повісті Інший 
дім О. Лущевської. Цим дітям бракує спілкування з 
матерями, ласки, любові, турботи.  

Емоційні стани самотності (через непорозуміння 
з батьками чи ровесниками, цькування, комплекси, 
прийняття себе і самопізнання) переживають Мілка з 
повісті Крута компанія Н. Білої,  Тіна з повісті Дівчина 
з міста О. Рижко, Вірка із повісті Я закохалася М. 
Морозенко, Діна з повісті Задзеркалля О. Лущевської, 
Роман із повісті І паралельні перетинаються С. 
Гридіна, Єва з оповідання Переболить, або Какао із 
зефірками Т. Новацької-Тітаренко.  

Дитина-аутсайдер – образ у сучасній 
реалістичній прозі, який віддзеркалює поширене у 
шкільних колективах явище аутсайдерства, булінгу. 
Дитяча агресивність, жорстоке поводження, егоїзм, 
низький рівень моральності та неетична поведінка 
дуже часто проявляються в групі підлітків по 
відношенню до індивіда, який знаходиться поза 
межами цієї групи. Таку дитину називають 
аутсайдером, „вигнанцем”, „іншим”, „білою вороною”, 
„чужим”, „невдахою”. Причинами аутсайдерства дітей 
у сюжетах сучасної української підліткової літератури 
найчастіше є „інакшість” дітей, яка проявляється у 
соціальному статусі; відмінному навчанні; власних 

                                                           
17 О. Помазова, Самотність як психологічний феномен, [в:] 
„Наукові записки Національного університету Острозька 
академія. Психологія і педагогіка”, вип. 23,  2013, с. 208. 
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поглядах та оцінках, які розходяться із позицією всієї 
групи (класного колективу тощо); певному типі 
характеру (меланхолійність); схильності до 
самотності; надмірному лідерстві тощо.  

О. Сайко розкриває образи дітей-аутсайдерів та 
важких підлітків у оповіданнях на тему шкільного 
життя, дитячої дружби та стосунків ровесників (зб. 
Новенька та інші історії). Однокласники не 
сприймають через дивакуватість, сором’язливість і 
ваду слуху Новеньку (Новенька…), через відсутність 
авторитету у класі зневажають і принижують Катьку 
Іванченко (Катька), ігнорують відмінницю Лідку 
(Біла ворона), ніхто не хоче дружити зі Славком, бо 
його батьки алкоголіки (Подарунок на Святого 
Миколая).  

Підлітків-аутсайдерів, які зазнають шкільного 
цькування, показує у повістях Не такий, І паралельні 
перетинаються С. Гридін. Жертвою фізичного, 
психологічного, економічного і сексуального булінгу 
стають Міра, головна героїня повісті Помста 
Ю. Чернієнко, і  Пампуха з однойменної повісті А. 
Шавлач. 

Дитина-дивак – образ, позначений високим 
рівнем індивідуалізації. Проблема дитини-дивака, 
дивної  дитини, яка відрізнялась від загальної групи, 
неодноразово зринала у літературі для дітей 
попередніх епох. У прозі І. Франка (Малий Мирон, Під 
оборогом), Гр. Тютюнника (Дивак), В. Близнеця (Звук 
павутинки) – це образ доброї, допитливої, розумної і 
талановитої дитини-інтроверта, яка здатна бачити 
красу навколишнього світу, по-особливому відчувати 
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природу. Письменники осмислюють внутрішню, 
душевно-психічну організацію персонажів, показують 
особистісні якості, дисгармонією між макро- і 
мікрокосмом. Такою є Марта з повісті Марта з вулиці 
Святого Миколая Д. Матіяш.  

„Інша” дитина – це не тільки дитина з 
особливими світовідчуттям, психічними чи 
моральними якостями, а й та, яка вирізняється у 
соціумі через інвалідність. На початку ХХІ століття 
спостерігаємо тенденцію, яка в європейській та 
американській літературі почала розвиватися ще у 
80-х роках ХХ ст. І. Кіелтик – Заборовська (Izabela 
Kieltyk-Zaborowska) щодо  польської літератури, 
адресованої юним читачам, зауважує: „Після 1989 
року, року трансформації, трохи виросла кількість 
книг, в яких описано життя дітей  „інших”. Змінився 
спосіб презентації героя, поглибився обширним 
психологічним аналізом”18. 

У сучасній українській літературі, адресованій 
юним читачам, образи дітей з інвалідністю 
змальовують А. Бачинський (140 децибелів тиші), О. 
Радушинська (Метелики в крижаних панцирах), А. 
Маслюх (Трамвай № N). В оповіданні Трамвай № N, 
використовуючи невласне пряму мову, 
самохарактеристику, спогади, роздуми і внутрішній 
монолог, художні деталі, автор вибудовує 
психологічний портрет героя – хлопчика з ДЦП. Він 
фіксує кожен його крок, передає дистантні (зорові, 
                                                           
18 I. Kieltyk-Zaborowska, Problemy dzieci specjalnej troski we 
współczesnej prozie „dziecięco-młodzieżowej”, [в:] „Волинь 
філологічна: текст і контекст”, вип. 3, 2007,  с. 175. 
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слухові) і контактні (тактильні, біль) відчуття, 
асоціативні думки, вагання і самопереконання: 
„Перший крок – найважчий. У тебе взагалі таке 
враження, наче ти не з подвір’я на вулицю виходиш, а 
ступаєш у море – поки що мілке, проте з кожним 
кроком щораз глибше й глибше”19. Крок – художня 
деталь, яка лягла в основу хронологічно-подієвого, 
психологічно-образного рівнів оповідання про 
самостійну мандрівку дитини трамваєм. Цілісний 
образ юного героя постає внаслідок синтезу кількох 
ракурсів його побудови: самохарактеристики, 
сприйняття ровесниками, дорослими людьми і 
родиною. Юнак ніяк не звикне до зацікавлених і 
насмішкуватих поглядів, бо через це „бухає в голову 
кров, а ноги й руки зовсім втрачають гнучкість”. Він 
розуміє, що „природно – дивитися на щось інакше… 
чи на когось інакшого, не такого, як усі. А для них ти і 
є не такий. У тебе ДЦП”20. Оповідач аналізує своє 
відображення у вітрині мобільного салону. 
Використання дзеркала, дзеркального відображення 
– поширений художній прийом портретування у 
першоособових наративах.  

Світ дитини з інвалідністю – дім і подвір’я, 
родина і книжки – замкнутий, ізольований. Подорож 
трамваєм – долання замкнутого простору і 
досягнення бажаної самостійності. Герой усвідомлює: 
„ти таки досяг свого. Ти їдеш трамваєм. Уперше у 
житті. Сам”. Короткі, лаконічні, неповні речення – 
                                                           
19 А. Маслюх, Трамвай № N, [в:] 10 історій для хлопців: оповідання  
Н. Мелетич, Львів 2017, с. 116.  
20 А. Маслюх, op. cit., с. 119.  
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точний засіб передачі емоційного стану хлопця. Опис 
руху трамвая – психологічний екстер’єр, який 
„працює” на рецептивну функціональність образу 
дитини-героя. Це оповідання презентує надзвичайно 
динамічний, психологічний образ дитини „іншої”, 
особливу як для дитячої літератури поетику 
„психологічної подієвості”.  

Контрастом до образу тихої, сором’язливої, 
часто замкнутої „іншої” дитини є образи дитини-
бешкетника (Пізній дзвінок О. Сайко), „важкої 
дитини”, проблемної, з проявами „соціалізованої 
форми антисуспільної поведінки” (Час дітей 
Т. Малярчук), безконфліктної „ізольованої” дитини 
(Катька, Подарунок на святого Миколая О. Сайко). 
Бешкетниками є Ігрек з повісті З. Мензатюк Як я 
руйнувала імперію, Айрес з повісті І. Роздобудько 
Арсен, Канава з повісті Не такий С. Гридіна, Колька 
Хрущ з повісті В. Теремка 16 весна.  

„Маленький дорослий” – тип передчасно 
дорослих дітей, яким доводиться вирішувати 
недитячі проблеми у дитячому віці. До цієї категорії 
належить образ Миколки з оповідань Миколчині 
історії М. Павленко, Вадима Журбіна із повісті В. 
Бердта Мій друг Юрко Циркуль. Позитивним героєм чи 
героїнею, ідеалом для наслідування виступає тип 
самодостатньої дитини, ерудованої, 
цілеспрямованої у досягненні своєї мети, здатної на 
дорослі рішення і вчинки. Тенденція зображення у 
підлітково-юнацькій  (соціально-моральної 
тематики) прозі героя мислячого, якого „не тільки 
оцінюють дорослі, а який сам також оцінює і свідомо 
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входить в доросле життя” характерна не тільки для 
сучасної української літератури для юних читачів, а й 
для інших національних літератур, зокрема для 
польської. На цьому наголошує В. Бойда (Wioletta 
Bojda)21. Ілюстрацією образу самодостатньої дитини є 
Арсен із однойменної повісті І. Роздобудько, Ярина із 
повісті З. Мензатюк Як я руйнувала імперію, Ванько з 
повісті В. Теремка 16 весна, Макс із повісті О. Рижко 
Дівчина з міста, Лілія з роману А. Левкової 
Старшокласниця. Першокурсниця. 

Особливості зображення дітей у біографічній та 
автобіографічній прозі. Аналізуючи твори із серії 
біографічних оповідань Життя виданих дітей та 
повісті й романи Потерчата В. Рутківського, Дівчинка 
на кулі О. Слоньовської, Старшокласниця. 
Першокурсниця А. Левкової, зауважуємо, що 
обов’язковим компонентом образу центрального 
героя біографічних та автобіографічних творів є 
художня інтерпретація фактів життя (переважно 
дитячих, іноді – і юнацьких років) прототипу героя чи 
автора і їх синтез із художнім вимислом. Автори 
використовують традиційні засоби образо- і 
характеротворення: змальовують зовнішність героїв, 
поведінку в конкретних ситуаціях, прояви характеру  
у взаєминах, розкривають психічні стани й емоції. 
Відмінності – тільки у виборі типу наративу та його 
мовної реалізації, домінуванні самохарактеристики, 

                                                           
21 W. Bojdа, Rodzina, szkoła i grupa rówieśnicza w najnowszej polskiej 
prozie społeczno-obyczajowej dla dzieci i młodzieży, [w:] „Kwartalnik 
Polonistyczny”, nr. 1-2, 2009, s. 200. 
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характеристики персонажа іншим персонажем 
(найчастіше в автобіографічних чи в текстах 
щоденникового типу), характеристики персонажа 
автором (у біографічних оповіданнях). Ці твердження 
– результат аналізу циклу художньо-біографічних 
оповідань різних письменників, у тому числі й 
С. Процюка про дитинство Василя Стефаника, Карла- 
Ґустава Юнґа, Володимира Винниченка, Архипа 
Тесленка, Ніки Турбіної22. У біографічних оповіданнях 
постають замріяний і чуйний Василько Стефаник, 
розхристаний думками самотній Карл-Ґустав, 
відчайдух Володька, боязкий „мамин син” Архип, 
передчасно доросла Ніка. Біографія кожного з них 
потрактована через призму психологізму, показу 
внутрішнього світу, зовнішні портрети практично 
відсутні або є штриховими. Це зумовлено авторським 
баченням, специфікою художнього мислення, 
стильової манери образотворення. Наприклад, у 
художньо-біографічній прозі І. Роздобудько23 
внутрішній і зовнішній портрети урівноважені і 
взаємодоповнюють один одного. Цю особливість 
можна пояснити й тим, що художні біографії 
письменника – це синтетичне утворення, яке виникає 
завдяки злиттю сюжетно-подієвого та асоціативно-
психологічного наративних  типів жанру. 

                                                           
22 Степан Процюк про Василя Стефаника, Карла-Ґустава Юнга, 
Володимира Винниченка, Архипа Тесленка, Ніку Турбіну, Київ 
2008. 
23 Ірен Роздобудько про Блеза Паскаля, Вольфі Моцарта, Ганса 
Андерсена, Катрусю Білокур, Чарлі Чапліна, Київ 2008. 
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Образ автора в дитинстві – центральний в 
автобіографічній прозі, адресованій юним. Дорослі 
письменники  відверто розповідають-згадують своє 
дитинство, штрихами подають проекцію майбутнього 
героя-дитини й навіть своє теперішнє (такий 
компонент як структурний елемент є в повісті 
В. Рутківського Потерчата). Автобіографізм, 
базований на психолого-аналітичному принципі 
ретроспекції, відчутний у згаданих вище романах 
О. Слоньовської та А. Левкової, соціально-
реалістичних повістях С. Гридіна. Образ автора 
сублімується в образ головних героїв-дітей по-
різному. У таких текстах особливо виразний діалог, 
який письменник веде із собою, своїми героями, своїм 
часом, зазираючи в середину себе, у мікрокосм своєї 
душі, виступаючи одночасно в двох іпостасях: як 
об’єкт і як суб’єкт, як читач і автор24. Знаковим є 
показ героя, його характеру на тлі доби, саме в тому 
часі й середовищі, в якому він ріс, дорослішав, 
формувався як особистість. 

Художні твори сповідального характеру і 
щоденникової форми містять глибокий, 
експресивний, побудований на основі 
самоспостереження та самоаналізу, ретрансляції 
власних роздумів, переживань, мрій, снів, портрет 
героя-оповідача. Зразковим прикладом є роман-
щоденник Старшокласниця. Першокурсниця Анастасії 
Левкової. 

                                                           
24 М. Бахтин, Эстетика словесного творчества, Москва 1986, с. 
145. 
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Образи дітей у реалістично-фантастичній, 
пригодницькій прозі мають свою специфіку творення і 
функціонування, яка залежить від типу зображення 
художньої дійсності (поєднання законів побудови 
реального і вигаданого світів), природи 
пригодницького тексту, поетики його образного 
рівня та зорієнтованості на специфіку сприймання 
адресатами певного віку. У текстах цієї групи діти-
герої можуть виступати центральними (Русалонька із 
7-В М. Павленко, Злочинці з паралельного світу 
Галини Малик, Втеча звірів, або Новий бестіарій Г. 
Пагутяк, Федько, прибулець з Інтернету С. Гридіна, 
Джмеленя та володарка злиднів Г. і Т. Микитчаків та 
ін.) і другорядними, поступаючись місцем вигаданим 
персонажам.  

Пригодницька проза, адресована молодшим 
школярам і підліткам, сюжетоорієнтована. Автори 
менше вдаються до змалювання портретів і 
„внутрішнього життя особистості як важливого 
моменту образу світу” (Т. Денисова)25, тут важливі не 
так переживання героїв, як події, в яких вони беруть 
участь, захопливий квест з таємницями й доланням 
перешкод на шляху до мети. Домінують сюжетність, 
логіка розвитку дії, причиново-наслідкові зв’язки. 
Головні герої виступають не як особистості, а як 
„агенти дії” (Р. Барт). Ця тенденція особливо 
характерна для літературних казок і пригодницьких 
творів, адресованих читачам молодшого шкільного 
                                                           
25 Лексикон загального та порівняльного літературознавства, 
Чернівці 2001, с. 457.  
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віку, де превалюють скупі, штрихові, мозаїчні, 
переважно статичні, із найзагальнішими типовими 
рисами образи дітей, а психологізм зведений до 
мінімуму.  

У пригодницьких повістях про і для підлітків 
образи головних героїв-дітей виписані глибше. 
Автори намагаються передати їх емоції, роздуми, хоч 
теж використовують ідеалізацію та героїзацію, 
пафосний опис „подвигів” і перемог над собою чи над 
антагоністом. Наприклад, М. Павленко у повістях 
пенталогії Русалонька із 7-В  використовує весь 
арсенал художніх засобів портретотворення, 
вибудовує динамічні, розосереджені, фрагментарні, 
зовнішні, психологічні портрети, органічно 
поєднуючи вигадане та дійсне. Її персонажі об’ємні 
(Софійка, Сашко). 

Психологічне зображення дітей-героїв, глибші й 
детальніші портретні описи різних типів наявні і в 
пригодницьких реалістично-фантастичних 
адресованих підліткам повістях Галини Малик 
(Злочинці з паралельного світу), М. Марченко (Місто 
тіней), історико-пригодницькій прозі О. Гавроша, М. 
Морозенко, В. Рутківського. Якщо в реалістично-
фантастичних, пригодницьких текстах автор 
зосереджує увагу на дитинстві героїв, то в історико-
пригодницьких та історико-біографічних 
пригодницьких показаний динамічний портрет 
персонажа, висвітлено його життя в дитинстві й у 
дорослому віці (це ілюструють герої Іван Сила, 
розбійник Пинтя, Іван Сірко та ін.). Письменники 
створюють образи національних героїв, якими можна 
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захоплюватися. Часто поряд з історичними особами в 
історико-пригодницькому тексті діє дитина із того 
часу, який зображено (Самійло Я. Яріша) чи дитина 
сьогодення, яка мандрує в минуле (Сторожова 
застава В. Рутківського). Для прози цього типу, як і 
для казок, властива гіперболізація характерів. 

Діти-герої у фантастичній прозі часто 
ідеалізовані, подані у дихотомічній парі 
позитивний/негативний. Переважає схематичне 
зображення зовнішності героя, більшу увагу 
письменники зосереджують на їх поведінці й вчинках, 
пов’язаних з місією порятунку когось чи чогось. 
Підлітково-юнацька фантастична проза вирізняється 
глибшим психологічним аналізом персонажів, 
розкриттям їх внутрішнього світу, характеру, 
конфліктів. Дитина-герой, світ зацікавлень юних, 
мова – основні маркери фантастичного твору, які 
засвідчують його приналежність до літератури про і 
для дітей та підлітків. Діти-герої не тільки 
ідеалізовані, а й часто наділені надприродними 
здібностями, вони особливі, бо виконують важливу 
місію.  Поле їхньої діяльності – різні світи, 
часопросторові площини. Глибина психологічного 
зображення характерів залежить від віку цільової 
аудиторії адресатів.  

У фантастичній прозі для юних читачів можна 
виокремити кілька типів художнього представлення 
персонажів-дітей: 1) зображення звичайної дитини, 
яка перебуває у світі реальному та вигаданому, долає 
часопросторові межі завдяки уяві, у сні чи іншими 
способами, виконує місію порятунку когось чи чогось 
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(Яся з оповідання Слон на ім’я Гудзик, Оля з повісті 
Планета смугастих равликів Л. Ворониної, Юхимко з 
повісті Місто тисячі дверей В. Арєнєва та ін.); 2) 
зображення дитини-персонажа, яка володіє 
надзвичайними здібностями, магічними вміннями, 
здатна не тільки до мандрівки у часі і просторі, а й до 
перетворення, трансформацій (Гелена із повісті 
Намалюй мене пташкою Г. Рис); 3) зображення юного 
героя у вигаданому світі, утопічному чи 
антиутопічному; його героїзація та ідеалізація; такий 
герой однозначно позитивний, вирізняється серед 
інших своїм походженням, моральними якостями, 
покладеною на нього особливою місією, від якої 
залежить життя інших людей, суспільства, світу тощо 
(Люцинда з Королівства Г. Пагутяк, Лисий і Леля з 
трилогії Лісом. Небом. Водою С. Оксеника).  

Висновок. Одна із основних тенденцій 
літератури для дітей та юнацтва, яка вирізняє її з 
контексту загальної літератури, – центрування 
образу дитини-героя. Для кожної жанрової групи 
прозових творів притаманна типологія образів 
головних героїв, художні засоби їх портретотворення 
і характеротворення, моделі поведінки і взаємодії. У 
реалістичній, соціально-психологічній прозі 
іманентною ознакою образотворення є психологізм 
(екстервентна та інтервентна форми), а важливими 
засобами – динамічний, „сюжетний” портрет, 
мовленнєва поведінка, висвітлення вчинків, 
стосунків (дружби, романтичних почуттів) дитини-
героя з іншими персонажами, акцентування на 
художніх деталях, які підкреслюють уподобання, 
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настрій, позицію, характер. Зауважено тенденцію 
переорієнтації з сюжету й дії на психологію 
персонажів; у шкільній прозі – презентацію галереї 
характерів у межах одного тексту. 

Основними критеріями класифікації дітей-
персонажів обґрунтовано взято психологічну 
особливість характеру й тип взаємодії в соціумі; 
розглянуто художню репрезентацію таких 
психотипів: „самотня дитина”, „дитина-аутсайдер”, 
„дитина-дивак”, „інша” дитина, дитина-бешкетник, 
„маленький дорослий”, „самодостатня дитина”.  

Визначено, що діти-герої біографічних й 
автобіографічних творів мають прототипів, а їх образ 
і характер постають на основі правдивих 
біографічних фактів та художнього вимислу. 
Становлення й формування внутрішнього світу таких 
героїв, їхнє змужніння і соціалізація відбуваються під 
впливом дитячих вражень, пізнання, пережитих 
подій, взаємодії з іншими і світом, власного 
життєвого досвіду.   

Пригодницька, реалістично-фантастична проза, 
адресована молодшим школярам, 
сюжетоорієнтована, тому письменники менше уваги 
приділяють портретам і характерам персонажів, а 
головні герої менше представлені як особистості, 
більше – як „агенти дії”. Психологічна глибина в 
зображенні дітей-персонажів пригодницької прози 
разом із художньою деталізацією, широкою палітрою 
наративних і мовних засобів портрето-, 
характеротворення присутня в пригодницькій 
реалістично-фантастичній прозі про і для підлітків. 
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Для творів цього сегмента притаманна інтенсивна 
взаємодія реальних персонажів із вигаданими; 
протиставлення й контрастне зображення 
позитивних і негативних персонажів; використання 
різних типів портретів і портретних описів. Образи 
дітей-героїв у фантастичній прозі часто ідеалізовані, 
подані в дихотомічних парах. Тут переважає 
схематичне зображення зовнішності героя і 
детальний опис поведінки й вчинків,  пов’язаних з 
місією порятунку когось чи чогось.  
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This article analyzes the historical stages of development 
children's book publishing of Ukraine from the ХІХ 
century to the present. The author considers the 
publishing projects that formed the traditions of 
publishing books for children. The attention is focused on 
the activities of Publishers “Lan”, “Veselka”, “Kamenyar” 
and others. The ways of publishing children's books were 
shown after 1991, when independent Ukraine was 
restored. The author emphasizes modern trends in 
children's publications. It also shows publishing series, 
major publishers and new publishing trends. 
Key words: children's book publishing of Ukraine; 
Publishers, publishing series, of historical stages, 
traditions, modern trends. 

 
Українська дитяча література почала 

розвиватися спершу у руслі навчального 
книговидання ХІХ ст. Тоді українські землі входили до 
складу двох великих імперій : Російської та Австро-
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Угорської. В їх законодавчих системах у ХІХ ст. діяли 
цензурі обмеження та заборони українського 
книговидання. Незважаючи на це, книги українською 
мовою все-таки почали виходити, і дитячі зокрема. 
Перші книги для дітей, які з'явилися українською 
мовою, це букварі, азбуки, граматики і читанки. 
Авторами перших букварів для дітей у середині ХІХ 
ст. були О. Духнович, П. Куліш, Т. Шевченко, Я. 
Головацький, Ю. Федькович, М. Шашкевич, Б. 
Грінченко та ін.1 Тоді з'явилися перші читанки, у 
зміст яких входили біблійні легенди, повчальні 
оповідання, байки та ін.   

„Проте, в цей період дитяче 
книгодрукування носило випадковий характер. 
Типологічно дитяча книга не була чітко окреслена. 
Часто одне і те саме видання можна було віднести як 
до навчальної, так і до пізнавальної книги або до 
популярного видання „для всіх”, - зазначала Дарія 
Іваницька у своєму дослідженні Дитяча книга 
Галичини”2. 

В кінці ХІХ ст. українське книговидання в 
умовах чужих держав розвивали такі об'єднання 
українців, як товариство Просвіта, Наукове 
товариство ім. Т. Шевченка, Руське педагогічне 
товариство. В їх репертуарі серед книг для дорослих 

                                                           
1 О. Вовк, Поступ нової української дитячої літератури у другій 
половині ХІХ ст.,  
http://dspu.edu.ua/hsci/wpcontent/uploads/2017/12/003-36.pdf , 
[25.05.2020]. 
2   Д. Іваницька, Дитяча книга Галичини, [в:] „Вісник Книжкової. 
Палати”, №  8, 2010, с. 30 

http://dspu.edu.ua/hsci/wpcontent/uploads/2017/12/003-36.pdf
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зрідка поставали і книги для дітей. На особливу увагу 
заслуговують у цей період видавничі проєкти 
економіста і громадського діяча Костя Паньківського. 
У 1891 році він уклав під псевдонімом Кость Федьків 
два ілюстрованих видання „Віночок” і „Квіточка”, до 
яких увійшли оповідання, колискові та вірші. 
Стараннями К. Паньківського для Руського 
Товариства Педагогічного також вийшли в п’яти 
частинах Казки Андерсена (1890), в двох частинах 
Народні казки (1906), Орлеанська дівчина Жанна д’Арк 
(1893) та ін.3 

Значний внесок у розвитку книговидання 
для юнацтва зробив Юліан Насальський у 
коломийський період свого життя (1894–1913), 
громадський діяч і видавець, який видавав 
„Бібліотеку для руской молодежи”. За його життя 
вийшло 147 томиків у 80 випусках. Наклад кожної 
книжечки складав 1500 примірників4. У репертуарі 
бібліотеки, яка виходила у 1894-1914 і 1920 роках, 
публікувалися книги для читання: оригінальні та 
перекладні оповідання, гуморески, загадки, поезії, 
казки, легенди, новели, повісті на різну тематику. 
Значну частину складали українські на зарубіжні 
казки. Для більшої зацікавленості читачів видавець 
також публікував розповіді про життя відомих людей, 
                                                           
3 М. Кострова, Видавничі проекти Костя Паньківського,    
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/12855/07
-Kostrova.pdf?sequence=1, [25.05.2020]. 
4  І. Карпин, Юліан Насальський – редактор і видавець „Бібліотеки 
для рускои молодежи, [в:] „Вісник Львівського університету. 
Серія книгознавства, бібліотекознавства та інформаційних 
технологій”, Вип. 7, 2012, с. 191. 

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/12855/07-Kostrova.pdf?sequence=1
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/12855/07-Kostrova.pdf?sequence=1


 CУЧАСНЕ УКРАЇНСЬКЕ КНИГОВИДАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ… 

  

176 
 

історію міст і сіл, героїчні сторінки історії інших країн. 
Це був перший досвід видання такої серії книг для 
молоді.  

Виданням дитячої літератури в кінці ХІХ ст. 
також опікувалося Руське Товариство Педагогічне , 
яке було засноване у Львові в 1881 році, 1912 року 
перейменоване на Українське Педагогічне 
Товариство, а з 1926 року функціонувало під назвою 
„Рідна школа”. Товариство видавало навчальні книги, 
періодику, календарі, а також дитячу літературу. За 
тридцять років (1884—1914) „Рідна школа" 
видрукувала 80 назв дитячих книг тиражем від 200 
до 2—3 тисяч примірників, які побачили світ 
переважно в друкарні НТШ5. 

Відома з того періоду також кольорова 
серія дитячих книг для найменших — Образкові 
книжки, випущена Галицькою накладнею Якова 
Оренштайна, заснованою в 1903 році в Коломиї.  

У Львові в 1899 році за ініціативою 
Михайла Грушевського була заснована Українсько-
Руська видавнича спілка, яка проіснувала до 1932 р. 
Серед видань спілки були дитячі книги, зокрема 
твори Івана Франка для дітей. „Загалом, протягом 
60—90-х років ХІХ сторіччя можна нарахувати 11 
українських книжкових видавництв, з них 9 — у 
Львові. З кінця століття до Першої світової війни ця 
цифра потроїлась. У самому Львові вже було 24 
видавництва. Але тільки видавництва Рідна школа, 
Бібліотека Юліана Насальського, Галицька накладня 
Якова Оренштайна (частково) спеціалізувалися на 
                                                           
5  Д. Іваницька, Дитяча книга Галичини, с. 30-31. 
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виданні дитячих книг (середній тираж того часу 2—3 
тисячі примірників, 300 назв),”6 - писала Д. Іваницька. 

Дитяче книговидання як окремий 
самостійний сегмент видавничої справи України 
почав формуватися вже на початку ХХ ст. 
Послаблення заборони української мови та 
українського книгодрукування після революції 1905 
року в Росії сприяло появі видавництва, яке одним із 
перших почало випускати „Дитячу бібліотеку” на 
теренах лівобережної України. Ним стало 
видавництво Лан у Києві в 1909-1914 рр.  

Засновниками цього проєкту були Юрій 
Сірий (Тищенко) та Олександр Грушевський. О. 
Грушевський (відомий вчений і журналіст, брат М. 
Грушевського, загинув у радянський час від 
політичних репресій) був фундатором і відповідав за 
матеріальне забезпечення, а Ю. Тищенко (відомий 
публіцист, письменник, перекладач, журналіст, 
громадський діяч, після Другої світової війни жив у 
еміграції) здійснював редакційно-технічну роботу.  

Редакція видавництва розміщувалася у Києві 
по вулиці Паньківській, 9, у садибі родини 
Грушевських. Книги виходили у двох серіях : 
популярно-наукова бібліотека для дорослих і дитяча 
бібліотека. Тираж кожної книги планувався обсягом 2 
тисячі примірників. У підготовці видань 
використовували галицький правопис, ілюстрації 
готував художник Петро Холодний, а на обкладинці 
був використаний краєвид художника Івана Бурячка.  

                                                           
6 Ibidem, c. 31. 
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Із видавництвом співпрацювали письменники 
Олександр Олесь, Юрій Будяк, Микита Шаповал як 
автори та перекладачі. Зокрема перекладами з інших 
мов для дитячої бібліотеки займалися сам Ю. 
Тищенко, О. Олесь і Ю. Будяк (Ю. Покос)7.  
У дитячій серії видавництва Лан вийшли такі книги :  

1. Сірий Ю., Крим. Подорож одної школи по Криму; 
2. Уїда (Міра Луіз Раме), Нелі та Патраш. Збірка 

оповідань. Пер. Ю. Сірого; 
3. Кіплінг Р. От так казки! Пер. Ю. Сірого; 
4. Кіплінг Р. Джунглі, ч. 1; 
5.  Кіплінг Р. Джунглі, ч. 2; 
6. Сетон-Томсон Е., Сімейство лисів та інші 

оповідання. Пер. Ю. Сірий; 
7. Льонг В. Рогань та інші оповідання з природи. 

Пер. Ю. Будяка; 
8. Глібов Л. Байки. Повний збірник; 
9. Гавф В. Казки. Пер. О. Олеся; 
10. Грушевська А. Над морем. Оригінальне 

оповідання з побуту дітей у Криму. 
У цей же період у Києві з'явилося 

видавництво товариства українських педагогів 
Український учитель, організаторами якого були 
письменники Спиридон Черкасенко і Григорій 
Шерстюк. У 1906-1908 роках воно функціонувало у 
Полтаві, а з 1908 року переїхало до Києва. Тут 
друкували навчальну літературу, заснували перший 
педагогічний журнал „Світло”, видавали популярні 

                                                           
7  О. Юркевич, Юрій Тищенко – видавець, книгар, публіцист: період 
становлення (1905-1913), [в:] „Записки Львівської національної 
наукової бібліотеки імені В. Стефаника”, № 1, 2008, с. 144.  
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книги для самоосвіти та дитячу художню літературу. 
За час існування (до 1912 року) вийшло близько 50 
назв книг – граматики, арифметики, науково-
популярні видання з природознавства, анатомії, 
астрономії, історії, казки, поезії Т. Шевченка, 
оповідання М. Коцюбинського, байки Л. Глібова та ін. 
Із цим видавництвом також активно співпрацював 
Юрій Тищенко. Після війни у 1917 році воно 
відновило свою діяльність вже під назвою 
„Українська школа”.  
 У 1917 році з народженням української 
держави дитяче книговидання розпочало свій етап 
активного розвитку. З’являється багато нових 
видавництв, які долучаються до процесу 
продукування української дитячої книги. „У перші 
десятиліття ХХ століття для потреб юного читача 
активно працюють: друкарня Руська рада (м. 
Чернівці), видавництво Дзвін (м. Київ), Педагогічне 
бюро Полтавського губернського земства (м. 
Полтава), друкарня Вісман та Мордхілевній (м. 
Катеринослав), друкарня Київської народної управи, 
друкарня І. Л. Фрішбері’а (м. Полтава), Друкарське 
бюро І-ої Київської друкарської спілки, видавництво 
Культура (м. Київ), видавництво Український 
робітник, Українське видавництво в Катеринославі, 
Друкарське видавниче управління (м. Київ)”8, - 
заначала дослідниця дитячого книговидання Ніна 

                                                           
8 Н. Вернигора, Література для дітей у ХХ столітті: жанрово-
тематичний аспект,  
http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1329, 
[25.05.2020]. 

http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1329
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Вернигора. Тоді ж укладаються перші серії книг для 
дітей, такі як Дитяча бібліотека, Книжки для читання 
в класі, Дитвидав, Бібліотека Сірополка та ін. 
 На цьому історичному етапі значним проєктом 
українського дитячого книгодрукування стало 
спеціалізоване видавництво Світ дитини, засноване 
1919 року у Львові педагогом і згодом відомим 
видавцем Михайлом Тараньком (1887-1950), який 
вважається творцем українського книговидання для 
дітей та молоді. Його життя закінчилося трагічно. 
Після другої війни був звинувачений радянською 
владою в антирадянській діяльності і помер у таборі в 
1950 р. М. Таранько спочатку на свій власний капітал 
почав видавати неперіодичний часопис „Світ дитини” 
(1919-39), а потім як додаток були засновані Дитяча 
бібліотек”, в якій за період міжвоєнного 
двадцятиліття вийшло понад 200 книг, Бібліотека 
для молоді, Пластова бібліотека, Популярна 
бібліотека, Бібліотека Молодої України. Дитяча 
бібліотека М. Таранька проіснувала у Львові 20 років 
до 1939 р., до приходу радянської влади, яка 
невідкладно заборонила там усе українське.  

Із видавництвом Світ дитини  
співпрацювали українські художники О. Кульчицька, 
Ю. Вовк, О. Курилас і багато інших та письменники 
Антін Лотоцький, Катря Гриневичева, Марійка 
Підгірянка, Богдан Лепкий, Василь Королів-Старий та 
ін. Серія „Дитяча Бібліотека” була найтривалішою за 
часом існування (20 років), найчисельнішою за 
кількістю друків (231 книг) та 
найрепрезентативнішою щодо кількості авторів (95 
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осіб) серед усіх галицьких українських дитячих серій 
міжвоєнного двадцятиліття. Вперше у дитячій 
літературі було видано популярну історію України 
для дітей А. Лотоцького (1934), адаптований до 
дитячого сприйняття краєзнавчий довідник – 
Мандрівки Мишки-Гризикнижки по Львові А. 
Лотоцького (1934), малий фаховий порадник для 
дітей – Пушистий король  І. Блажкевич (1929).  

М. Таранько започаткував в українській 
дитячій літературі, книжку-комікс, був автором-
укладачем перших дитячих сценаріїв для проведення 
народних свят і шкільних імпрез (1934). Образкова 
Бібліотека М. Таранька налічувала понад тридцять 
випусків і була зразковою з погляду поліграфічної 
якості та першою галицькою українською 
великоформатною кольоровою серією для 
найменших дітей.  

У переліку серійних видань М. Таранька 
для молоді домінували переклади художніх творів 
відомих світових авторів, більшість – видані 
українською мовою вперше (Ф. Бернет, Ж. Верн, К. 
Коллоді, Е. Распе, М. Сервантес та ін.), окремі тексти 
було українізовано. Видавець постійно відчував 
недостатність перекладів українською мовою 
художніх творів зарубіжних авторів для юнацького 
віку. Серед цікавих новаторських видань – окремі 
науково-популярні видання з природознавства, 
історії, краєзнавства, біографістики (Д. Дорошенка, О. 
Тисовського, Л. Кобилянського, А. Котовича, В. 
Лункевича, Е.-С. Томпсона), які виконували одночасно 
і навчальні функції.  
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У передостанній рік діяльності 
видавництва Світ Дитини у 1938 році одним із 
найновіших випусків Дитячої Бібліотеки стали 
Соняшні оповідання Казимира Конарського. „Це 
чудовий цикль лєґенд про явища природи і людину в 
тій природі, лєґенд пересичених сонцем так, як 
справді проникає воно і природу і людину. Це соняшні 
оповідання не тому тільки, що в них усюди мова про 
сонце чи пак про його промінчики, але тому, що всі 
події в них якось так соняшно змальовані. Направду 
соняшний настрій залишиться в серденьку дитини, 
коли вона сама чи хтось інший прочитає їй про те, 
звідки взявся папоротин цвіт, як сонечко малювало 
райдугу, чому так ясно було в серденьку Івасика, як 
народився світлячок, як жайворонок вирятував 
Промінчика, як Легіт-Вітерець виграв заклад з 
братами і т. д. і т. д.”, - писав у своїй рецензії Соняшні 
книжечки О. Дніпровський9.  Тоді ж були видані 
Оповідання і перекази фінського письменника Захара 
Топеліюса, дитячі оповідання Франца Коковського, 
Африканські казки Маріона Л. Адамса і Казочки та 
сторійки Редіярда Кіплінґа, книга Веселий вечір М. 
Таранька —  збірка монологів, діалогів, сміховинок, 
скечів та сценок для шкільної молоді, — „перша в 
тому роді в нашій дитячій літературі — яка віддасть 
велику прислугу нашій дітворі при уладжуванні 

                                                           
9  О. Дніпровський, Соняшні книжечки, 

https://zbruc.eu/node/16769, [18.12.2019]. 

https://zbruc.eu/node/16769
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веселих вечорів чи вистав, що вона залюбки 
робить”10. 

Крім одного із перших в історії 
українського дитячого книговидання 
спеціалізованого видавництва Світ дитини, у Львові у 
20-ті роки ХХ ст. дитячу книгу видавали й інші 
новостворені українські видавництва. У 1920 році 
видавець, публіцист, фотограф Олександр Мох 
заснував у Львові літературно-видавничий інститут 
Добра книжка з метою видання книжок, "писаних у 
християнському дусі для молоді й народу"11. 
Видавництво функціонувало, як і всі інші українські 
проєкти, до 1939 року. Видавали бібліотеку 
української християнської белетристики. 

У 20-ті роки у Львові також було засноване 
видавництво Григорія Гануляка Русалка, яке з 1925 
року випускало серію дитячих книжок Діточий 
театр, а з 1933 року – серію Книгозбірня школярика.  
Галицький педагог Микола Матвійчук з 1929 року 
видавав у Львові серію дитячих книг „Золота 
Бібліотека Української Дитини”. Він також відомий як 
автор українських букварів і читанок для народних 
шкіл.  

З 1923 року у Львові діяв видавничий 
концерн Українська преса Івана Тиктора, який поряд 
із проєктом М. Таранька зайняв провідне місце у 
дитячому книговиданні Галичини у міжвоєнну добу. 
Це було універсальне видавництво, яке з 1931 року 
розпочало випуск ілюстрованого місячника для дітей 

                                                           
10  Ibidem. 
11  Д. Іваницька, Дитяча книга Галичини, с. 31. 
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Дзвіночок накладом 18 тисяч примірників. Як додаток 
до журналу була заснована бібліотека для молоді 
„Ранок”, в якій виходили книжки для дітей 
дошкільного та шкільного віку. Редактором 
бібліотеки був В. Калина12. Значна частина видань 
популяризувала знання з різних сфер людських знань 
– медицини, історії, географії, біології, техніки та ін. 
Від 1937 року І. Тиктор щомісяця видавав дешеві 
книжечки художньої літератури для дітей. Прихід 
радянської влади у 1939 році перервав вже 
сформовану на той час традицію дитячого 
книговидання в Галичині. Деякі із закритих 
видавництв відновили свою діяльність вже аж у 
незалежній Україні. 

У 20-ті роки ХХ ст. в радянській Україні під 
впливом проголошеної політики українізації дитяче 
книговидання також переживало своє відродження. У 
Фондах Педагогічного музею України найбільш повно 
збереглися примірники української дитячої книги 
цього періоду. У Каталозі-путівнику Українська 
дитяча книга 1920-х років у фондах Педагогічного 
музею України, укладеному в 2018 році, представлено 
147 видань дитячої книги13.  

У переліку видавничих інституцій дитячої 
книги 20-х років бачимо і вже згадувані львівські – 

                                                           
12  Н. Благовірна, Впровадження принципів комерціалізації пресо- 
та книговидання в Галичині в першій третині ХХ ст. (за 
матеріалами журналу „Дзвіночок”),  
http://pvs.uad.lviv.ua/tatic/media/39/7.pdf, [25.05.2020]. 
13  Українська дитяча книга 1920-х років у фондах Педагогічного 
музею України,  http://pmu.in.ua/virtual-exhibitions/, [25.05.2020]. 

http://pvs.uad.lviv.ua/tatic/media/39/7.pdf
http://pmu.in.ua/virtual-exhibitions/
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Світ дитини (1919) і накладня Михайла Таранька, 
видавництва Молода Україна, Рідна школа, 
Одесполіграф, Книгоспілка (1920), Рух (1917), 
Культура, Сяйво 1926, Український робітник 1925, 
Державне видавництво України 1919, Товариство Час 
1917.  

У репертуарі дитячих видань представлені 
такі зарубіжні письменники: данський Г.К. Андерсен, 
шотландський Р. Баллантайн, французькі Е. Берте, Ж. 
Верн, Ж. Лафонтен, А. Терьє, німецькі В. Буш, Ф. 
Вольф, італійські Дж. Верга, А. Кароті, англійські Лео 
Вомслі, Д. Дефо, Джон Кез, Р. Кіплінг, американський 
Мері Додж, литовський Владас Дубас, польський Б. 
Прус та б. ін.  

Також зустрічається ряд російських 
письменників в українському перекладі. Це В. Біанкі, 
В. Дмитрієва, В. Дуров, В. Короленко та б. ін. З 
українських авторів – Ю. Будяк, С. Васильченко, М. 
Вовчок, А. Лотоцький, С. Воробкевич, А. Головко, Б. 
Грінченко, М. Дашкевич, Н. Забіла, Д. Заянчківський, 
О. Копиленко, В. Королів-Старий, М. Левицький, М. 
Підгірянка та б. ін.  

Серед ілюстраторів дитячої книги були М. 
Міщенко, Ю. Вовк, Л. Гамбургер, М. Глухов, М. Жук, М. 
Орлов, М. Погрібняк, О. Сластіон, серед перекладачів 
найчастіше зустрічаються імена Т. Бутович, Г. 
Журливої, Г. Зайцевої, Е. Збарської, Б. Тенети та ін 14.  
 На початку 30-х років ХХ ст. у радянській 
Україні політика щодо книговидання для дітей 
кардинально змінюється. Видавнича справа 
                                                           
14  Українська дитяча книга...,  оp. cit. 
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потрапляє під політичні репресії, жорстку партійну 
цензуру та державну пропаганду. Книга стає 
інструментом інтернаціонального виховання 
молодого покоління, „майбутніх будівників 
комунізму”. З 1934 року система українського 
книговидання повністю підпорядковувалася Москві і 
російському книговиданню. Пріоритетним стало 
дитяче книговидання російською мовою. Проте 
кілька спеціалізованих видавництв дитячої книги, 
яким вдалося пережити ті складні періоди і які 
функціонують в сучасній Україні, виникли саме тоді.  

Серед них передусім видавництво Веселка, 
засноване в 1934 році у Києві як Дитвидав УРСР. Одне 
із найбільших спеціалізованих  видавництв дитячої 
книги в Україні. Свою сучасну назву воно отримало у 
1964-му. У 2010 році отримало статус національного. 
„За десятиріччя роботи видавництвом випущено 
понад 10 тисяч назв книжок загальним накладом 1,5 
мільярда примірників видань, адресованих дітям 
різного віку, а також їхнім батькам та педагогам. 
Книжки виходять переважно українською мовою 
(99%) та мовами національних меншин України, а 
також англійською, німецькою, іспанською, 
польською, болгарською та ін. Видавництво 
започаткувало немало серій, і серед них такі, що стали 
легендарними й по праву вважаються символом 
української дитячої книги: Казки народів світу, 
Дванадцять місяців, Українській дитині”15. 

                                                           
15  Інфотека – видавництва. „Веселка”,   
http://bukvoid.com.ua/info/publishers/Veselka.html, [25.05.2020]. 

http://bukvoid.com.ua/info/publishers/Veselka.html
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Упродовж восьми десятиліть функціонування 
видавництва книги для дітей виходили у таких 
серіях: 
- У світі пригод 
- Шкільна бібліотека 
- Наукова фантастика 
- Пригоди. Фантастика 
- Зарубіжна фантастика 
- Казки народів світу 
- Казки народів СРСР 
- Українській дитині 
І сьогодні видавництво Веселка займає одне із 
провідних місць в українському дитячому 
книговиданні.  

Другим таким видавництвом, що з’явилося 
у радянський період і функціонує дотепер, є 
видавництво Каменяр у Львові. Воно було засноване у 
1939 році як обласне газетне видавництво. У 1964 
році його перетворили на республіканське 
багатопрофільне видавництво під назвою Каменяр. 
Крім широкої палітри видавничої продукції тут 
випускали й українську дитячу літературу. Дитячі 
книги виходили у серіях :  
Бібліотека оповідань На добрий вечір (тиражем 15-25 
тисяч); Шкільна бібліотека; дитяча література - 
народні казки і казки письменників, серед яких казки 
С. Васильченка, Л. Глібова, Н. Забіли, І. Калинця та ін. 
До сьогодні видавництво бере участь у підготовці 
міжвидавничої серії книг для дітей Шкільна 
бібліотека. За історію свого існування випустило 
понад 6 тисяч назв книг. 2001 року у видавництві 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B4_(%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_(%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8,_%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83_(%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0_(%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%C2%AB%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%C2%BB&action=edit&redlink=1
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започатковано серію „Бібліотека слов’янської 
літератури”, в якій вийшло багато творів класиків 
польської літератури в українських перекладах.  
 У роки Другої світової війни в умовах німецької 
окупації українське дитяче книговидання також 
розвивалося. Попри негативні чинники видання для 
дітей і молоді виходили завдяки підтримці 
української громадськості та фахівців. Розвиток 
українського видавничого руху в 1939-1945 роках 
висвітлює Лариса Головата у своїй монографії 
Український легальний видавничий рух центрально-
східної Європи 1939-194516. 

Найбільше книг і часописів для дітей у цей 
період видало Українське видавництво, яке 
випускало два журнали-місячники Малі друзі і Дорога, 
книжкові серії Моя книжечка і Бібліотека „Дороги” та 
позасерійні видання. Одним із засновників цього 
проєкту був письменник, редактор і видавець Богдан 
Гошовський. У роботі видавництва він використав 
уже набуті традиції і досвід дитячих видавництв 
Галичини у міжвоєнний період. „У серії Моя книжечка, 
що стала за окупації єдиною регулярною масовою 
лектурою для галицьких дітей, вийшло близько 
п’ятдесяти випусків, серед них – переклади і 
переробки зарубіжної класики (Ганс Хрістіан 
Андерсен і брати Грім), як правило, без зазначення 
прізвищ перекладачів, українські народні казки, 
твори української класики (Іван Франко, Михайло 
Коцюбинський), але найбільше (понад двадцять 

                                                           
16  Л. Головата, Український легальний видавничий рух 
центрально-східної Європи 1939-1945, Київ - Львів 2013.  
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позицій) окремих видань тогочасних авторів (Роман 
Завадович, Ірина Наріжна, Осип Голинський, Василь 
Гренджа-Донський, Наталя Забіла, Оксана Іваненко, 
Григорій Стеценко, Костянтина Малицька, Іван 
Керницький)”17, - писала Л. Головата. 
 Для молоді виходили навчальні видання, часто 
навчальні функції виконували популярні видання для 
дітей, як наприклад Антіна Лотоцького Княжа слава і 
Оксани Стешенко Як Юрко подорожував на Дніпрові 
пороги. Більшість видань, які тоді побачили світ, були 
передруками довоєнних видань Просвіти і Рідної 
школи. Видавничими центрами української дитячої 
книги у час німецької окупації були Краків і Львів. 
Крім цього відомо, що у Василькові на Київщині з 
вересня 1942 року за редакцією Михайла Ситника при 
місцевій газеті „Васильківські вісті” виходив місячник 
газетного формату „Школяр”, який передруковував 
твори українських письменників. У Дубні виходив 
двотижневик „Школярик” за редакцією Авеніра 
Коломийця. У Рівному виходив дитячий журнал 
„Орленя” у 1941-1942 роках за редакцією Петра 
Зінченка18. У важкий воєнний час ці книги і часописи 
послужили добрим матеріалом для українських дітей 
у їх розвитку і вихованні. Їх укладали і готували до 
друку письменники і видавці, які були свідомі 
важливої культурно-освітньої місії дитячої книги і 
лектури.  
 У другій половині ХХ ст. дитяче книговидання в 
Україні у своєму розвиткові продовжує тенденції 

                                                           
17 Ibidem, c. 379. 
18 Ibid., с. 369-370.  
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передвоєнних 30-х років. Існує жорстка цензура, 
надалі відсутня творча свобода письменників, у 
випуску дитячих книг акцентується увага на їх 
виховній функції, ігноруються пізнавальні та 
естетичні аспекти. Поряд із існуючими 
видавництвами Веселка і Каменяр до видання 
дитячої літератури долучаються у другій половині ХХ 
ст. такі потужні видавництва радянської України, як 
Радянська школа – найбільше видавництво в УРСР за 
обсягом продукції, Держлітвидав – з 1964 р. 
перейменоване на Дніпро, Молодь та ін.    

В кінці 80-х – на початку 90-х років ХХ ст. 
дитяче книговидання переживало кризу, зумовлену 
загальною суспільно-політичною та економічною 
ситуацією в державі. Тоді розпочався процес 
комерціалізації видавничої справи. На початку 1990-х 
рр. простежувалось обвальне зменшення кількості 
видань та, особливо, тиражів книжкових і 
періодичних  видань. Багато видавництв припинило 
свою діяльність. Однією з головних причин стала 
недоступність цін на книги для багатьох споживачів, 
що було зумовлене процесом комерціалізації 
видавничої галузі. На початку 1990-х років в Україні 
дитяче книговидання пережило майже повний 
занепад, у середині 1990-х ця сфера намагалася 
„протриматися” на ринку, постійно репродукуючи 
старі класичні, перевірені часом літературні тексти та 
ілюстрації — як чужі, так свої. Наприкінці 1990-х — на 
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початку 2000-х років з'являються спроби створити 
оригінальну дитячу книгу19.  
 Водночас 90-ті роки позначилися на ринку 
українського дитячого книговидання появою ряду 
нових спеціалізованих видавництв дитячої 
літератури. Поряд із Веселкою і Каменярем виникли 
нові видавництва, такі як А-ба-ба-га-ла-ма-га І. 
Малковича,  харківське видавництво Ранок, київське 
видавництво Школа та багато інших. Хронологія 
появи нових найбільших видавництв, які 
спеціалізувалися на виданні дитячої книги у 
незалежній Україні, така: 
            А-ба-ба-га-ла-ма-га – 1992 р. Київ 
            Ранок – 1997 р. Харків 
            Талант – 1998 р. Харків 
            Зелений пес – 1999 р. Київ 
            Теза – 1999 р. Вінниця  
            Весела перерва – 2001 р. Черкаси 
             Видавництво Старого Лева – 2001 р. Львів 
             Школа - 2002 Харків 
             Перо – 2006 р. Київ 
             Капелюх – 2009 р.  Київ 
             Вісім лапок – 2014 р. Львів 
             Казка – 2014 р. Київ 
             Країна мрій – 2015 р. Київ 
Великої популярності набули від середини 90-х років 
і популярні дотепер великоформатні ліцензовані 
енциклопедичні видання. Ця тенденція прийшла в 

                                                           
19  Е. І. Огар, Критерії сучасності та функціональності сучасної 
української книги для дітей, [в:] „Поліграфія і видавнича справа”, 
№ 2 (46), 2007, с. 120. 
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Україну з західних країн, де на таких пізнавальних 
виданнях виросло вже кілька поколінь європейських 
та американських дітей. Ці книги багаті на ілюстрації, 
фотографічний матеріал, різноманітну інформацію з 
таких сфер, як Будівлі, Замки, Друга світова війна, 
Ляльки, Стародавній Єгипет, Моє тіло та ін.  
 За даними Книжкової палати України у 2018 
році найбільше було видано навчальної літератури, 
друге місце займає – художня література. За обсягом 
тиражів – на другому місці - дитяча література. 
Видавництвами лідерами серед дитячих видань стали 
„Клуб сімейного дозвілля” і „Ранок”. За останні п’ять 
років у сегменті видань із найбільшими накладами 
знаходиться дитяча література поряд із політичною, 
соціально-економічною  та художньою. Її середні 
наклади сягають більше п’яти з половиною тисяч.  
У десятці книг, виданих в Україні з найбільшими 
тиражами, перше місце посідає книга Е. Т. Гофмана 
Лускунчик і мишачий король (видавництво Меджик 
букс), друге – книга Ш. Перро Кіт у чоботях (цього ж 
видавництва).  
 До сучасних українських видавництв, які 
повною мірою дотримуються видавничих стандартів і 
видають високоякісну книжкову продукцію для дітей, 
яка є конкурентноспроможною на світовому 
видавничому ринку, належить насамперед 
видавництво І. Малковича „А-ба-ба-га-ла-ма-га”. 
Незначні відхилення від видавничих стандартів, 
часто через необхідність економії фінансів, дозволяє 
собі державне видавництво „Веселка”. Однак 
більшість новостворених комерційних видавничих 
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проєктів часто продукують доволі низькоякісну з 
порушенням видавничих норм дитячу книгу, дешеву і 
розраховану на масового споживача, який не може 
дозволити собі дорогу і високоякісну продукцію. 

„Витримати конкуренцію в структурі 
дорослого читання, піднявшись над віком, часом, 
нацією, вдається лише кращим творам для дітей, але 
глибоко пережита книжка уособлює дитинство і 
лишається у вигляді стійкого спогаду навіть тоді, 
коли й не є загальновизнаним літературним 
шедевром”20 - писала дослідниця видавничого руху в 
Україні Л.  Головата. 
 Новітньою тенденцією на українському 
видавничому ринку є електронна книга, яка 
завойовує собі все більше читацького простору. На 
сьогоднішній день майже 43% українських 
видавництв мають досвід видання і продажу 
електронної книги.  
   На сучасному видавничому ринку України існує 
більше двох десятків видавництв, які у своїй 
едиторській діяльності орієнтуються на дитячу 
аудиторію різного віку. На усталені традиції дитячого 
книговидання спираються такі відомі видавництва, 
як  „А-ба-ба-га-ла-ма-га”, „Веселка”, „Школа”, „Перо”, 
„Лелека”, „Ранок” та ін. Вони випускають книги 
різного спрямування, наповнення та вікового 
призначення. Крім цих знаних гігантів дитячого 
книговидання, що випускають навчальну, довідкову, 
розважальну, пізнавальну продукцію для 
різноманітних читацьких потреб, в Україні 
                                                           
20 Л. Головата, Український легальний видавничий рух..., с. 390. 
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функціонує кілька цікавих спеціалізованих малих 
видавництв, які займають певні ніші на сучасному 
ринку дитячої літератури. Це такі нові видавництва, 
як „Рабарбар”, „Каламар”, „Маміно”, „Artbooks” та ін. 
Вони спеціалізуються на випуску віммельбухів, 
коміксів, дитячих світових бестселерів, 
провокативних книжок, книжок-картинок тощо. 
Серед новітніх трендів дитячого книговидання 
відзначається зростання зацікавленості серед дітей 
та підлітків до літератури нон-фікшн, аудіокниг.  
   Кінець ХХ – початок ХХІ ст. характеризується в 
цілому  кризовими тенденціями в книговидавничій 
галузі України, зумовленими інтенсивних розвитком 
засобів комунікації та їх проникненням у всі сфери 
людської діяльності. Експерименти із новітніми 
інформаційними технологіями сприяли народженню 
таких нових явищ, як інтерактивна книга, навчальна 
книга змішаного формату, е-буки. Стрімке зростання 
популярності соціальних мереж створює величезну 
конкуренцію традиційній книзі та спонукає видавців 
дитячої літератури до інтенсивних пошуків нових 
шляхів та підходів до дитячої читацької аудиторії. 
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