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ВОБРАЗ ДЗІЦЯЦІ Ў ЛІТАРАТУРЫ 

 

Вобраз дзіцяці выяўляецца ў рэлігіі, літаратуры, мастацтве, а таксама ў 

іншых сферах грамадскай свядомасці. На наш погляд, у літаратуры вобраз 

дзіцяці атрымаў адно з самых яскравых адлюстраванняў.  

У літаратуры класіцызму дзяцінства ўспрымаецца, як адхіленне ад 

нормы: «не-сталасць». У цэлым у дадзены перыяд гісторыі цікавяцца 

ўзорным у паводзінах людзей. 

У эпоху Асветніцтва назіраецца цікавасць да дзяцінства, разам з гэтым 

яна, хутчэй, носіць выхаваўчы характар, бо выдаецца літаратура для дзяцей, 

у якой сур'ёзныя і навуковыя думкі свету дарослых спрабуюць растлумачыць 

дзецям у даступнай дыдактычнай, ілюстраванай форме. Дзіцячыя і юнацкія 

гады, як перыяд станаўлення, фармаванні асобы героя, займаюць значнае 

месца ў асветніцкіх аўтабіяграфіях і «раманах выхавання».  

Да эпохі рамантызму ў еўрапейскай культуры дамінуе міф пра 

дзяцінства, які склаўся пад уплывам фальклорнай традыцыі і біблейскіх 

тэкстаў, дзе вобразы дзяцей «у метафарычным значэнні паказваюць стан 

бездапаможнасці і залежнасці, недасведчанасці і няспеласці» [3]. Разам з тым 

вобраз дзіцяці асацыюецца з самім Ісусам Хрыстом, які ўвасабляе сабой 

будучыню чалавецтва, надзею на выратаванне, эталон маральнай чысціні, 

што знаходзіць адлюстраванне ў знакамітай легендзе пра Святога 

Хрыстафора і евангельскім тэксце: «Если не обратитесь и не будете как дети, 

не войдете в Царство Небесное» [Мф, 18:3]. Узнікае «культ святых нявінных 

дзяцей, глыбокая пашана дзецям, як першым пакутнікам», малюнкі 

немаўлятаў успрымаюцца як «знак чалавечай душы» [5, c. 412]. Рамантычная 

канцэпцыя выявы дзіцяці складаецца ў рамках дадзеных уяўленняў і пад 

уплывам ідэй Ж.Ж. Русо, паводле якіх дзяцінства — гэта крыніца маральнай 

бязгрэшнасці, ідэальны стан натуральнасці і непасрэднасці, да якога павінна 

імкнуцца чалавецтва. 

У XIX стагоддзі сталі шанаваць якасную своеасаблівасць асобы дзіцяці. 

Як пісаў савецкі літаратуразнавец Н.Я. Бяркоўскі: «Рамантызм усталяваў 

культ дзіцяці і культ дзяцінства. З рамантыкаў пачынаюцца дзіцячыя дзеці, іх 

шануюць саміх па сабе, а не ў якасці кандыдатаў у будучыя дарослыя». У 

гэты перыяд з'яўляецца паняцце «дзіцячыя дзеці», якія насамрэч зусім не 

дзеці, а ўмоўныя знакі нейкага ідэальнага свету. Самагоднасць дзяцінства 

ўсяляк падкрэсліваецца. У рамантычных творах фігуруе, не рэальнае, жывое 

дзіця, а ўмоўны знак нявіннасці, блізкасці да прыроды і адчувальнасці, якіх 

не хапае сталым. 

Л.М. Талстой адным з першых у рускай літаратуры звярнуў увагу на 

тэму дзяцінства. Свае думкі на гэты конт ён выявіў у творы «Детство. 

Отрочество. Юность» (1852, 1854, 1857). Дзяцінства не падпарадкоўваецца 

вызначаным правілам. Дзеці жывуць у атмасферы кахання, атрымліваючы 

асалоду ад свайго дзяцінства. Дзяцінства і дзіця — «гэта акіян, на паверхні 



якога плаваюць астраўкі сталай свядомасці» [4]. Л.М. Талстой паказвае 

развіццё рэфлексіі і маральнай свядомасці дзіцяці. 

Напрыканцы XIX стагоддзя рамантычная канцэпцыя дзяцінства 

змяняецца. Найболей выразна гэта можна ўбачыць у Ф.М. Дастаеўскага. 

Вобраз нявіннага, бязгрэшнага дзіцяці сыходзіць у мінулае. У 

Ф.М. Дастаеўскага дадзены вобраз пабудаваны на падвойнай прыродзе 

дзіцяці. З аднаго боку — гэта непаўторная дзіцячая чысціня, з іншага — 

жорсткасць у розных праявах. Гэта і традыцыйны хрысціянскі вобраз, і істота 

дэманічная, гатовая парушыць усе запаведзі. У літаратуры з'яўляюцца 

вобразы бедных, бяздольных дзяцей, пазбаўленых хатняга агменю, ахвяр 

сямейнай тыраніі. Такім чынам, мастацкаму даследаванню падвяргаецца 

сямейнае «гняздо» і высвятляецца, што пад цёплай абалонкай тут часта 

хаваюцца прыгнёт і крывадушнасць, якія калечаць дзіця. Па меры 

паглыблення псіхалагічнага аналізу самі дзіцячыя выявы таксама губляюць 

былую выразнасць і аднамернасць.  

Процілеглыя вобразы дзіцяці і дзяцінства ўзнікаюць у Л.М. Талстога 

«Дзяцінства» і ў Максіма Горкага ў першай частцы трылогіі «Дзяцінства» 

(1913 г.). «Дзяцінства» Максіма Горкага паказвае, што ў адносінах да дзяцей 

ужываліся цялесныя пакаранні: дзяцей часта білі і нават калечылі. У 

прыватнасці Алёша пасля некаторых падобных распраў над ім доўга хварэе. 

Ён выхоўваецца без бацькі і маці. Толькі бабуля атачае яго пяшчотай і 

каханнем. Нягледзячы на няпростую атмасферу, якая пануе ў хаце, а 

дакладней насуперак ёй, Алёша расце добрым, чулым і ўважлівым, яго душа 

не ачарсцвела і ён не стаў падобным на свайго дзеда і дзядзькоў. У творы 

Максіма Горкага дзеці жывуць у становішчы вострай сацыяльнай барацьбы, 

якая ўсё ж накладвае адбітак на фармаванне іх характару і светапогляду. 

Такім чынам, перад намі два розныя вобразы: адзін няшчасны і гнаны 

(Алёша Пешкаў), іншы — забяспечаны, аб якім ўвесь час хтосьці клапоціцца 

(Міколенька Ірценьеў). 

У XX стагоддзі разуменне феномену дзяцінства змяняецца ў сувязі з 

адкрыццямі З. Фрэйда ў вобласці псіхалогіі дзіцяці, тэорыяй псіхалагічнага 

архетыпа дзіцяці К. Г. Юнга і гісторыяй дзвюх сусветных войн. Цэлы шэраг 

заходніх пісьменнікаў (Г. Свіфт, Д. Лесінг, І. Мак’юэн і інш.) прымаюць 

дадзеную пазіцыю ў адносінах да вобраза дзіцяці, завастраючы ўвагу на 

антымаральнасці дзяцінства. Адным з яркіх прыкладаў з'яўляецца У. Голдінг 

і яго антыўтопія «Ўладар мух», дзе аўтар выказвае думку, што дзіця лёгка 

перастае паводзіць сябе так, як яго вучылі дарослыя, а ператвараецца ў 

дзікую, распушчаную істоту. Дзіця не ёсць першапачаткова вышэйшы 

чалавек, якім яго сабе ўяўлялі літаратары рамантызму. У Э.М. Хэмінгуэя, 

Т. Вулфа, Дж.Д. Сэлінджэра вобраз дзіцяці будуецца на натуральнасці 

дзіцяці, непрымальнай да фальшу і якая адпрэчвае канфармізм. 

Што да беларускай літаратуры, то Паўлюк Багрым (1812–1891) у сваім 

вершы паднімаў тэму бяздольнага дзяцінства, а таксама ўжываў фальклорныя 

матывы і нацыянальны каларыт [2, с. 6]. 



У XIX стагоддзі для дзяцей пісаў Францішак Багушэвіч. У аснове яго 

паэмы «Кепска будзе!» пакладзены драматычны лёс хлопчыка, які з ранніх 

гадоў спазнаў сіроцтва і несправядлівасць уладаў. Мае сацыяльны падтэкст і 

яго байка «Воўк і авечка», у якой у вобразе ваўка выступае эканом, які 

адпраўляе сына сялянкі ў рэкруты [1, с. 53]. 

Беларуская літаратура ваеннага часу адрозніваецца патрыятычнай 

скіраванасцю, уласцівай усёй мастацкай літаратуры ваеннага перыяду 

(вершы Янкі Купалы, Якуба Коласа, Максіма Танка, Аркадзя Куляшова, 

Петруся Броўкі, апавяданні Кузьмы Чорнага, Міхася Лынькова). У 

беларускай літаратуры вобразы дзяцей у шматлікіх творах пагружаны ў 

атмасферу нягод і цяжкасцей, звязаных з ваенным часам. Напрыклад, у 

рамане Кузьмы Чорнага «Пошукі будучыні» ў першай частцы «Украдзенае 

маленства» апісваецца цяжкі побыт дзяцей і падлеткаў адной беларускай 

вёскі. Ім рана прыйшлося пасталець, бо ішла вайна 1914–1918 гг. і іх бацькі 

сыйшлі на фронт. У гэтай частцы твора гучыць матыў выкрадзенага 

дзяцінства. З аднаго боку дзяцінства было скрадзена ў саміх дзяцей, з іншага 

боку ў бацькоў было выкрадзена дзяцінства іх дзяцей, бо яны былі 

пазбаўлены магчымасці назіраць за тым, як іх сыны і дочкі растуць, 

развіваюцца і сталеюць. Тым бацькам, якім пашчасціла вярнуцца з фронта, 

давялося ўбачыць ужо не маленькіх дзяўчат і хлапчукоў, сваіх дочак і сыноў, 

але самастойных жанчын і мужчын.  

Таксама ў творах беларускай літаратуры мае месца вобраз дзіцяці, які 

здзяйсняе гераічныя ўчынкі, на якія здольныя зусім не ўсе сталыя. Напачатку 

1950-х гадоў для твораў беларускіх пісьменнікаў характэрна тэматыка вайны. 

Выходзяць паэмы Кастуся Кірыенкі («Алёнчына школа», 1951), Антона 

Бялевіча («Ідзі, мой сын», 1953), Эді Агняцвет («Будзем сябраваць», 1955), 

Анатоля Астрэйкі («Прыгоды дзеда Міхеда», 1956) і інш. [2, с.13]. У той жа 

час выходзяць і новыя творы на мірную тэматыку. Распрацоўваюць 

школьную тэму Янка Брыль («Лета ў Калінаўцы», 1950; «Дабрыдзень, 

школа», 1953), Алесь Якімовіч («Кажа Масква», 1954), Павел Кавалёў 

(зборнік апавяданняў «Закінуты дзённік», 1954), Міхась Даніленка 

(«Пэўнасць слову», 1956), Алена Васілевіч («Заўтра ў школу», 1956) і інш. 

[2, с. 14]. 

Проза пачатку XXI стагоддзя характарызуецца ўстойлівасцю і 

паслядоўным засваеннем традыцый канца XX стагоддзя. Таксама, як і раней, 

на першым плане застаецца станаўленне гарманічна развітай асобы, 

выхаванне пачуцця агульнасці і ўласнай годнасці. Так, напрыклад, аповесць 

Валерыя Гапеева пра школьнае жыццё «Пастка на рыцара» (2002) 

прысвечана сістэме маральна-этычных каштоўнасцяў пакалення «next» 

[1, с. 483]. 

Такім чынам, шматмернасць і разнастайнасць дзіцячых вобразаў у 

літаратуры адлюстроўваюць працэс мастацкага спазнання і выяўлення 

творчай індывідуальнасці аўтараў, а таксама змены ў рэальным стане 

дзяцінства і яго сімвалізацыі ў культуры.  
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