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ДЗІЦЯЧАЯ ЛІТАРАТУРА БЕЛАРУСІ:  
ПАМІЖ СТЭРЭАТЫПАМІ І МОВАЙ НЯНАВІСЦІ

Калі	ў	СМІ	праявы	так	званай	мовы	нянавісці	вытлумачаюцца,	хоць	
і	не	апраўдваюцца	сацыяльна-гістарычнымі	і	палітычнымі	прычынамі,	
то	 выяўленне	 ў	 дзіцячай	 літаратуры	 стэрэатыпаў,	 клішэ	 і	 некаторых	
культурных	 традыцый,	 якія	 сёння	 маркіруюцца	 як	 непрымальныя	 ў	
публічнай	 прасторы,	 паказваюць,	 што	 яны	 не	 былі	 пераасэнсаваны	
сучаснымі	аўтарамі.	

Адразу	 варта	 асобна	 вылучыць	 тэксты	 фальклорнага	 паходжання,	
якія	вызначаюцца	пэўнай	традыцыйнай	бязлітаснасцю	эпітэтаў:	 зайка	
будзе	абавязкова	касавокі,	а	мядзведзік	–	касалапы.	Сучасныя	аўтары,	
стылізуючы	свае	тэксты	пад	народныя,	ці	заўсёды	бяруць	ад	іх	лепшае?	

У	тэзісах	паралельна	будуць	разглядацца	не	толькі	беларускамоўныя	
тэксты	беларускіх	пісьменнікаў,	але	і	перакладныя	тэксты,	бо	ўсе	разам	
яны	ствараюць	пэўны	кантэкст	у	выхаванні	дзіцяці.	

1.	Акрэсленне	фізічных	хібаў	герояў	як	іх	асноўнай	характарыстыкі.	
«Раптам яны ўбачылі непадалёк аднакласніка, ружавашчокага 

парсючка Апанаса. Ён быў такі пульхны, што дзеці называлі яго 
Балёнікам»	 [5,	c.	5].	Акрэсленне	пульхнасці	 	парсючка	ў	перакладной	
серыі	кніг	пра	Сонечную	ферму	не	толькі	ўводзіць	у	свядомасць	дзяцей	
нібыта	дазвол	дражніць	сяброў	за	лішнюю	вагу,	яно	яшчэ	і	не	абумоўлена	
па-мастацку:	героя	замест	яго	імя	называюць	мянушкай.		

Пісьменніка	можна	зразумець,	калі	ён	 імкнецца	зрабіць,	каб	чытач	
адрозніваў	 герояў	 твораў,	 але	 часам	 гэта	 атрымліваецца	 наступным	
чынам:	«Жылі-былі ў адным казачным лесе сябры-зайчаняты: Вушасцік, 
Таўстун і Карапуз»	[1,	c.	6],	а	далей	ідзе	тлумачэнне,	чаму	менавіта	яны	
так	называюцца,	відавочна,	для	тых,	хто	не	зразумеў.

2.	Мізагінія.	
У	кнізе	вершаў	А.	Хадановіча	«Нататкі	таткі»	ўсё	вясёлае	і	прыемнае	

ў	жыцці	дзіцяці	звязана	з	таткам,	а	жаночае	(тое,	што	звязана	пераважна	
з	мамай)	маркіруецца	як	ніжэйшае,	адмоўнае,	мама	–	гэта	чалавек,	які	ў	
зборніку	паслядоўна	звязваецца	з	гвалтам,	прымусам	і	кантролем,	і	ад	
таго,	што	гэта	аформлена	ў	жартоўную	форму,	уражанне	ўзмацняецца:	
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«А мамка на татку злючая, Як посуд мые анучаю?»	[6,	c.	28];	«Толькі 
мама на цукеркі не мяняе боршч»	 [6,	 c.	 40];	 «“Стоп! Ідзем гуляць на 
двор!” Гэта мама-кантралёр»	 [6,	c.	53];	«Мама зноў вядзе на ўколы»	
[6,	c.	68];	a	верш	«Мама	хвалюецца»	[6,	c.	54–55]	–	цалкам	прысвечаны	
падкрэслена	бессэнсоўным	перажыванням	мамы.	Дзявочая	 і	 хлапечая	
версіі	 верша	 «Шчотка»	 адрозніваюцца	 прынцыпова:	 «Чысці зубы 
разам з бацькам – Вырасцеш зубастым дзядзькам!»	[6,	c.	51]	натхняе	
хлопчыкаў	і	абяззбройвае	дзяўчынак:	«Хто не чысціць зубы шчоткай – 
Вырасце бяззубай цёткай»	 [6,	 c.	 50].	Кожны	верш	паасобку	 выглядае	
жартоўным,	 але	 прачытаныя	 запар	 –	 яны	 выразна	 падкрэсліваюць	
асіметрычныя	адносіны	ўнутры	створанай	паэтам	«ідэальнай»	сям’і.	

3.	Дэфармацыя	камунікавання	і	выдаванне	яе	за	норму.
«Яшчэ з ранняга дзяцінства дзяўчынку звалі Марылькай з-за 

яе невялікага росту. І сілу яна мела, як у таго камара. Сябры часта 
смяяліся з Марылі, гаворачы, што нават слабы павеў ветрыку можа 
здзьмуць яе, як пушынку»	[7,	c.	3].	Ніхто	не	змушае	аўтараў	ісці	супраць	
праўды	жыцця	і	пазбягаць	апісання	пакут	маленькай	дзяўчынкі,	але	яе	
катаў	можна	было	б	не	называць	сябрамі.	

Ненармальная	камунікацыя	прасочваецца	і	ў	серыі	перакладных	кніг	
шведскай	пісьменніцы	Ю.	Вісландэр	пра	карову	Маму	Му	і	Крумкача.	
Напрыклад,	 з	 кнігі	 «Хутчэй,	Мама	Му»:	 «Паглядзі лепш на сябе! Ты 
такая смешная, дзе ты ўжо гэта сцягнула?»	 [3,	 c.	 5];	 «Глядзі, якія 
прыгожыя! – Жахлівыя, – адказаў Крумкач»	[3,	c.	6];	«Ушчыкніце мяне 
за пёркі, ты ж карова, Мама Му! А калі карова тупае туды-сюды па 
вадзе ды яшчэ цягае за сабой човен, дык ВЯДОМА, што ўздымуцца 
хвалі»	[3,	c.	8].	Напрыканцы	кнігі	карова	Мама	Му	сумуе,	што	Крумкач,	
які	 абясцэньваў	 яе	 знешнасць,	 меркаванні	 і	 дзеянні,	 паляцеў	 прэч.	 І	
гэта	 манера	 камунікавання	 –	 адзінае,	што	 паўтараецца	 ва	 ўсіх	 кнігах	
серыі,	а	вяршыняй	можна	лічыць	кніжку-кардонку	для	самых	маленькіх	
з	канкрэтнай	назвай	«Крумкач	кажа	нельга!»,	дзе	на	кожнай	старонцы	
літаральна	 некалькі	 сказаў	 наступнага	 кшталту:	 «Каровам НЕЛЬГА 
гушкацца»	[2,	c.	2];	«НЕЛЬГА плюхацца, Мама Му! Я намокну!»	[2,	c,	3];	
«Каровам НЕЛЬГА скакаць»	[2,	c.	6];	«Хадзі, як усе каровы!»	[2,	c.	7].

У	зборніку	«Добрыя	казкі»	(літаратурная	апрацоўка	В.	Паўлушэнкі)	
твор	 «Як	 Мыш	 жаніха	 выбірала»,	 верагодна,	 цяжка	 было	 пазбавіць	
зняваг	 Мышы	 ў	 бок	 патэнцыяльных	 кавалераў.	 Напрыклад,	 так	
выглядае	размова	Мышы	з	 закаханым	Качарам:	«Яшчэ чаго! Хіба ты 
мне падарункі не пакінеш?! Ці, можа, ты хочаш, каб я табе вінная была 
да канца дзён сваіх?! Падарункі забяру, а ты ідзі адсюль і ў люстэрка 
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на сябе зірні! З тваімі ластамі і дзюбай толькі ў сваты хадзіць!»	[8,	
c.	23].	Але	ў	выніку	менавіта	зняважаны	Качар	ажаніўся	з	Мышшу,	і	гэта	
выдаецца	за	хэпі-энд	гісторыі.	

Усе	гэтыя	прыклады	паказваюць,	што	можна	працягваць	сяброўскія	
ці	партнёрскія	адносіны	з	асобай,	якая	зневажае.

4.	Ігнараванне	псіхалагічных	межаў	асобы.	
У	 грамадстве,	 дзе	 нармальна	 пытаць	 і	 ў	 блізкіх,	 і	 ў	 чужых,	 калі	

замуж,	калі	першае	дзіця,	калі	–	апошняе,	магчыма	з’яўленне	верша	з	
радкамі:	«Тата Яне ўсё купляе: Ляльку, Зайку і Лісічку. Хоць бы раз купіў 
сястрычку!»	 [4,	 c.	 6].	 Але	 ў	 норме	 пытанне	 размнажэння	 датычыць	
толькі	тых	людзей,	якія	гэтае	размнажэнне	плануюць.		

Некаторыя	 з	 прыведзеных	 цытат,	 магчыма,	 будуць	 здавацца	
нармальнымі,	 не	 вартымі	 абурэння	 з	 прычыны	 прызвычаенасці	
грамадства	 да	 такой	 формы	 камунікавання.	 Усе	 гэтыя	 кнігі	 разам	
(аўтарскія	 і	 перакладныя)	 фарміруюць	 пэўнае	 ўражанне	 пра	 норму:	
нібыта	 нармальна	 публічна	 акцэнтаваць	 увагу	 на	 хібах	 іншых	 асоб,	
прыніжаць	за	прыналежнасць	да	пэўнага	полу	і	за	выкананне	бацькоўскіх	
(мацярынскіх)	 абавязкаў,	 ігнараваць	 псіхалагічныя	 межы	 асобы	 і,	
галоўнае,	 цярпець	 адносіны,	 у	 якіх	 асобу	 зневажаюць,	 і	 прыкладаць	
намаганні	 для	 іх	 падтрымання.	 Магчыма,	 паасобку	 кожны	 з	 гэтых	
прыкладаў	–	дробязь,	але	разам	яны	ствараюць	кантэкст	ці,	дакладней,	
падтрымліваюць	тыя	стэрэатыпы	і	культурныя	традыцыі,	якія	пануюць	
у	грамадстве	і	якія	варта	пераасэнсаваць.	
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