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ГРОМАДІВЦІ ПРО ЗВ’ЯЗОК ДИТИНИ  
З НАВКОЛИШНІМ СВІТОМ 

Сучасні вчені, педагоги, психологи вважають, що наукового визначення 
дитинства як особливого стану, що є складовою частиною загальної системи 
суспільства, немає, не розкрито і його субстанційної сутності. Вони 
відзначають і невизначеність загальної системи координат для виявлення 
змісту й суті процесів, що відбуваються: фізичного й психічного дозрівання, 
входження в соціум, освоєння соціальних норм, ролей, позицій, освоєння 
дитиною ціннісних орієнтацій і соціальних настанов за активного розвитку 
самосвідомості, творчої самореалізації, постійного особистісного вибору під 
час утвердження й розкриття особистого індивідуального життєвого шляху. 
Д. Фельдштейн стверджує, що в результаті цього немає й загального бачення 
дитячого соціального простору (як стану й середовища, що визначає 
реальний розвиток дитини) [17, 3-4]. 

Тим часом, щоб зрозуміти закономірності розвитку дитини на основі 
інтегративних її характеристик, тобто побачити всю систему її зв’язків як на 
біологічному, так і на соціальному рівнях, треба уявити її онтогенез в 
історичному розвитку [17, 5]. 

Декотрі вчені (О. Вегнер, В. Слободчиков, Д. Ельконін та ін.) вважають, 
що в історії дитинства, а не в соціальних умовах лежать джерела й підстави 
для виділення в цілісному процесі розвитку його різних стадій; у ньому ж – 
джерела специфічних форм розвитку на кожній стадії, причини виникнення 
переломних, критичних періодів у поступу. Саме в історичному ряду 
онтогенезів практично формуються ті умови й межі, в яких виникають і 
визначаються стосунки дітей і дорослих [1, 21; 2; 4; 5; 6; 17]. 

І.Кон вирізняє три автономних аспекти в історико-соціологічному 
вивченні дитинства: 1) становище дітей у суспільстві, їхній соціальний 
статус свободи життєдіяльності, стосунки з дорослими, інститути й методи 
виховання тощо; 2) символічні образи дитинства в культурі й масовій 
свідомості, соціонормативні уявлення про вікові особливості, критерії 
зрілості і т.п.; 3) безпосередньо культура дитинства, внутрішній світ дитини, 
спрямованість її інтересів, дитяче сприйняття дорослого суспільства, 
фольклор тощо [8, 6-7]. 

Проблему дитинства, її різні аспекти ґрунтовно, на основі глибокого 
порівняльного аналізу розглядають науковці Є. Суботський (дитинство в 
умовах розвитку культур) [15], М. Епштейн, Є. Юкіна (образи дитинства в 
російській літературі) [3], М. Мід (закономірності розвитку й виховання 
дітей та підлітків  залежно від етнографічних і соціальних особливостей 
способу життя народів) [10], Д. Фельдштейн (дитинство як соціально-
психологічний феномен і особливий стан розвитку) [17] та ін. Що стосується 
проблеми дитинства як особливого соціального феномену в творчій 
спадщині українських письменників-просвітителів, то тут можна згадати 



лише статтю Л.Жмигайло “Діти в українській літературі”, де автор коротко 
аналізує образ дитинства в творчості В.Стефаника та І.Франка [7]. З погляду 
сучасної психолого-педагогічної науки, це невеличке дослідження не 
втратило своєї цінності. Виходячи з проблеми нашого дослідження, ми 
проаналізуємо творчу спадщину письменників – членів українських Громад з 
огляду розкриття ними національного характеру образу дитинства, його 
культурної зумовленості, традицій і норм виховання в Україні. 

Художній образ дитинства можна розглядати в різних аспектах, як це, 
наприклад, робить І. Кон [8, 10-11]: 

– естетичному – як демонстрацію можливостей того чи іншого 
художнього напряму, стилю (“романтична” дитина відрізняється від 
“просвітницької”); 

– соціологічному – як відображення класових, станових, екологічних та 
інших особливостей стилю життя й виховання (“міське” дитинство 
відрізняється від “сільського”, “селянське” від “поміщицького” тощо); 

– етнологічному – “північноамериканське” дитинство відрізняється від 
“мексиканського” або “німецького” і т.п.; 

– біографічному – як відображення індивідуальних рис характеру й 
біографії автора; 

– історичному – еволюція образу дитинства й реального становища 
дітей від XVIII до XX ст.; 

– психологічному – образи дитинства як втілення різних психологічних, 
особистісних типів. 

Ми розглянемо художній образ дитинства з погляду педагогіки, тобто, 
нас цікавлять закономірності розвитку й виховання дитини у зв’язку з 
навколишнім світом, з сім’єю, залежно від традицій і звичаїв національної 
культури тощо, де особистість інтегрується в рамках національно 
забарвленої системи цінностей, втілених у народних традиціях, сімейних 
відносинах, у загальних формах української духовної культури. 

Починаючи з 50 – 60-х рр. ХІХ ст. в українській літературі з’являється 
немало багатопланових і різноманітних художніх творів для дорослих, 
присвячених темі дитинства (для дітей подібна література з’являється дещо 
пізніше), які відображають не лише певну соціальну і психічну реальність, а 
й культуру дитинства в її національному забарвленні, внутрішній світ 
дитини, спрямованість її інтересів, формування характеру, наукового 
світогляду тощо. Серед таких творів провідне місце займають “Люборацькі” 
(1862) та “Два упрямых” (1869) А.Свидницького, “Дві московки” (1868), 
“Причепа”(1869), “Вітрогон” (1891) І. Нечуя-Левицького, “Уривки з 
автобіографії Василя Петровича Білокопитенка” (1861) М.Номиса, “Белая 
панна” (1889) Г. Мачтета, “Як ведеться, так і живеться” (Образки з життя) 
(1882) Панаса Мирного, “Детский Эдем до вкушения плода от древа 
познания добра и зла” (1895) М.Щербаківського та ін.  

Письменники-громадівці розглядають дитинство як основу формування 
індивіда, як початок життя. В дитячому віці виникають перші внутрішні 



етичні уявлення, а також початкове загальне розуміння природи,  самого 
себе, з’являються обриси дитячого світогляду. 

В основі педагогічних поглядів українських письменників-громадівців 
лежить розуміння соціалізуючої функції природи у вихованні дитини, у 
формуванні її творчого потенціалу, почуття гармонії, єднання з навколишнім 
світом [12; 13; 14]. Усвідомлення дитиною навколишнього середовища 
починається з таких понять, як земля-годувальниця, ясне сонце, чиста вода, 
запашні квіти, ранкова роса, тобто з усього того, що зветься природою і є не 
тільки матеріальною, а й духовною основою людського існування. Головний 
герой оповідання І. Нечуя-Левицького “Вітрогон” шестирічний хлопчик 
відчуває постійний потяг до світу природи (“а гуляти, господи, як 
хочеться”), нестерпне прагнення вирватися на волю, в поле, на вигін (“і 
побігати є де на просторі, і з хлопцями гарно погуляти”) [13, 174-175].  

Подібні бажання переповнюють і зовсім ще малого хлопця з повісті 
“Дитячий Едем” М.Щербаківського. Він ніяк не слухається мами і після 
літнього дощу “брьохається” в калюжах, “запутуючись ногами в своїй довгій 
сорочечці” і падає в калюжу, і плаче (“аби мама не била”). Після 
багаторазових материних заборон і покарань, дитина спочатку обережно, а 
потім відчайдушно кидається в калюжу, забувши про чисту сорочку, і 
“брьохається”, “брьохається” в ній, відчуваючи незбагненну насолоду [12, 
54]. Для героїв цих творів домашній двір – це обмежений простір, який не 
може задовольнити їхньої допитливості, фантазії, пошуку й відкриття нового 
в цьому світі. Тож хлопчик з оповідання “Вітрогон” бігав і по двору, “ганяв і 
по саду”, а його “все бере нудьга”, “тягне та й тягне на вигін”. І він тікає з 
хати на широкий простір, де діти “бігають навперейми”, “грають в довгої 
лози”, “загнуздуються та й граються в коней” [13, 173-174]. 

Сільська вулиця, вигін, як уже зазначалося, – це свого роду дитячий 
клуб. Використовуючи для гри, що знаходили під руками, діти мали 
величезний простір для виявлення своєї уяви й фантазії. А як набридне 
бігати, стрибати, то йдуть тоді або до ставка, або до річечки, “що тече внизу, 
коло вигона, серед очерету та осоки”. І ось тут для дітей справжній рай: “Ми 
було там усе купаємося. Пісочок на дні твердий, і дно не глибоке: саме добре 
там купатися” [13, 174]. Взагалі, річки, водоймища, ставки сповнені для 
дітей  особливої принадної сили – це улюблене місце їхніх  розваг, зустрічей 
з природою, з живим світом. Для прикладу наведемо кілька уривків лише з 
однієї повісті “Дитячий Едем”, хоча подібні за характером і емоційним 
настроєм описи зустрічаються майже в кожному творі:  

“Виготовлення дудочок із очерету, стріл зі осмоленими голівками, 
пискалок із рогози і аїру – ось наші постійні розваги біля ставка” [12, 49-50]; 

“Ставок свій ми перебродили і навздовж і впоперек. Купаючись літом 
по десятки разів в день, ми обмазували мулом все тіло, голову і обличчя, 
видаючи себе за болотяних чортів і лякали один одного, бігаючи поблизу 
берега” [12, 60]; 

“Порившись вдосталь в землі ми йшли на ставок, дивитись, як гуляє в 
воді маленька рибка-мулька; як повільно повзе-пливе слимак своїми м’якими 



дриглистими щупальцями, які він трохи висунув зі своєї спіральної 
раковини” [12, 58];  

Місце розваг біля водоймища в сюжетній канві художніх творів діти 
обирали, звичайно, не випадково. Вода, сонце і земля – то символи життя, 
здоров’я й благополуччя, що завжди притягували і об’єднували людей. Як 
частинка природи, дитина несвідомо обирає їх і зливається з ними. А в 
процесі гри відбувається її успішна адаптація у навколишньому світі, 
знаходять вияв такі її природні потяги, як прагнення до свободи, 
самостійності, до злиття з навколишнім світом. Спілкуючись з природою, 
дитина переживає різні настрої й відчуття, що поглиблює її емоційну сферу, 
в неї формується почуття прекрасного.  

Діти, як нам видається, привертали увагу письменників-громадівців 
насамперед своєю безневинністю, чистотою не затьмареної душі; 
яскравістю, гостротою і жвавістю своїх внутрішніх порухів; загадковістю, 
яку зберігає в собі дитяча душа, близькістю до природи, вмінням жити 
безпосередньо відчуттями серця. Внутрішній світ дитини асоціювався з 
ментальністю українського народу, його найкращими духовними рисами.
 Давно визнано, що дитина – то людина до гріхопадіння. І поки вона 
перебуває в “блаженному невіданні”, – пише автор “Дитячого Едему”, – 
поки вона сприймає лише органами зовнішніх відчуттів  все нові й нові 
враження з навколишнього світу й дивується “то захоплено, то боязко все 
новими предметами і явищами світу, не впливаючи на них активно, – до тих 
пір вона в блаженному стані перших людей Адама й Єви” [12, 56-57]. Це вже 
потім, прийшовши в дорослий світ, вона зрозуміє, що поряд співіснують 
добро і зло,  правда і брехня,  честь і безчестя,  щастя і горе.  А в дитинстві,  –
пише А. Свидницький в оповіданні “Двоє впертих”, – “наше серце чисте, 
наше життя тільки починається,  наші надії тільки в зародку,  і ніяка змія не 
буде настільки лукавою, щоб убити нас, не давши пізнати ні горя, ні щастя, 
не давши переконатися, що життя наше – дрімота, а наші надії – сон” [16, 
212]. 

Як справжній психолог, розуміючи чистоту помислів і дій дитини, 
І.Нечуй-Левицький подає навколишній світ природи в тій чистоті й 
незайманості, які віддзеркалює лише дитяче бачення. “Було прийдемо на 
берег, – розповідає головний герой оповідання “Вітрогон”, – дивимося, а 
кругом каменя дрібна рибка аж кишить, в’ється, збирає висівки. Оце було 
тільки стану на камені, а моя тінь впаде на воду, то рибка так і шугне кругом 
од каменя, неначе курчата од шуліки” [13, 174]. 

Подібне дитяче сприймання навколишньої природи передає і Г.Мачтет 
у повісті “Біла панна”: “Над нами розстелялось голубе, спокійно-ясне небо, 
що виблискувало такою яскравою блакиттю, як риза Богоматері на картинах 
давніх майстрів, і дихало, – як здавалося мені, дитині, – такими ласкою і 
миром, ніби кругом не було ні гріха, ні печалі” [9, 91]. 

Дитина захоплюється всім, що її оточує, вона зливається з природою, 
стає ніби частиною її. Таке враження, що на цьому світі – тільки вона і 
природа, і що вони належать один одному, вони існують один для одного. 



Ось хлопчик “побіг шляхом попід високим житом, що вже викидало колос”, 
і раптом побачив пташечку, яка здалася йому “молоденькою” і її можна 
легко спіймати, щоб «принести сестрі на гостинець”. Що добіжить до неї, 
“то вона зніметься та й перелетить далі на ступенів два понад самісінькою 
травою”. Він знов за нею, а вона од нього:  неначе дражниться з дитиною. Біг 
хлопець за нею, біг, “а посмітюхи не впіймав. Коло невеличкого мосту вона 
знялася з місця та й полетіла в жито” [13, 176].  

На думку М. Щербаківського, дитинство – то “щаслива пора життя, час 
нездоланної життєрадісності! Сто разів на день плачеш, та сто разів на день 
смієшся і радієш. І нема такого сумного, страшного і тяжкого явища, яке б 
пригнітило назавжди душу дитяти, затьмарило б у мозку погляд на життя і 
скасувало б радісне биття серця, і яке б не було подолане неясним розумом і 
слабеньким серцем дитини». І витає дитина в Едемі, «повному чудних, 
небачених і нечуваних нею швидко змінюваних картин і чудес природи” [12, 
56-57]. 

А ось як передає свої почуття герой повісті Г. Мачтета “Біла панна”, 
коли відкривши для себе чудесний світ природи. “Над нами розстелялося 
безмежне, чисте небо, а попереду навколо зеленіли широкі ниви... Нікого не 
було, крім нас навколо,– тільки жайворонок кружляв з піснею, десь 
щебетали маленькі пташки та в зеленій траві скрекотали коники 
невгамовним хором... 

Безмежне небо і зелені ниви я бачив часто, – але тільки бачив, а не 
зливався з ними... Я був тепер їхній, а вони моїми!.. І я відчув раптом, як 
широко відкрилось моє серце і звідти хлинув потік світлої любові і до неба, і 
до ниви, кожної билинки, до всього, що тонуло далеко-далеко в голубій далі 
горизонту, під виблискуючими променями палючого сонця”. І далі: “Так, я 
відчув,  що люблю все...  І цю травичку,  і цього жука,  що копошиться під 
небом, – і малу пташку, що несміливо щебече, сховавшись у вічному 
страхові, і клопотуху бджолу, що дзижчить, пролітаючи мимо... Все, все 
люблю! Цієї любові я не знав, не відчував, не підозрював навіть раніше і 
тепер вона охопила мене якимсь невимовним захопленням і блаженством... 
Ніби пелена, що вічно закривала мені світло, впала з моїх очей, – ніби груди 
мої стали дихати вдвоє сильніше... Пам’ятаю, – я був безмежно щасливий...” 
[9, 343]. 

Захоплюючись чудовим навколишнім світом, зливаючись з ним, 
маленька людина відчуває себе центром всесвіту. У світі природи дитина 
вільна у своїх діях, вона будує свій власний світ. Адже тут немає місця 
роздратованості, незадоволенню, нещирості. У спілкуванні з природою 
пробуджується почуття самостійності, власної значущості: “Загатив я 
гребельку, вода спинилася, стала й почала розливатися на зелені бережки. 
Отут,  я думаю,  поставлю млинка,  та ще й як би так зробити,  щоб він 
крутився, ще й борошно мололося, як у млині. Ото хлопці з дива очі 
повитріщали б на мій млин!” [13, 178]. 

Як бачимо, дитяча гра, то не лише вияв безтурботності, життєрадісності, 
а й високої фантазії, творчості, це вияв культурно-історичної еволюції 



людини - сприйняття краси пробуджує бажання для творчості, в якій у 
даному разі бачимо сліди накопиченого власного досвіду, що включає досвід 
попередніх поколінь. Образ дитинства, створений українськими 
письменниками переконує, що дитина, яка виросла серед природи під 
благодатним впливом батьків, дідусів і бабусь, не може бути черствою, 
корисливою, недоброю. Природа дає гуманне забезпечення розвитку й 
становленню особистості. 

Спогади дитинства, дитячі сприйняття навколишнього світу: схід сонця, 
м’яка зелена трава, тихі верби над річкою, дзюркіт струмка – все це 
закарбовується в дитячій несвідомій пам’яті назавжди, міцно зростається з 
єством дорослої людини і породжує в ній на все життя особливе почуття, що 
зветься любов’ю до батьківщини.  “Пам’ятаю ті щасливі дитячі гуртки,  які в 
свій час збирались де-небудь в густому житі або на високій горі, щоб 
помріяти на просторі, згадати минуле із життя, яке тільки що почалось. 
Пам’ятаю я й рум’яні личка, і дзвінкий голос і різкий сміх; пам’ятаю 
щасливу пору із свого життя”, – писав А. Свидницький [16, 212]. 

Окремо вирізняється у творчості письменників-громадівців проблема 
гуманізму в ставленні до природи. Так, Панас Мирний у творі “Як ведеться, 
так і живеться (Образки з життя)” на прикладі дитячих образів рідних братів 
Івасі та Грицька і їхнього двоюрідного брата Василя розкриває різну 
поведінку дітей в оточуючому середовищі, зокрема, в природі. 

Брати Івась та Грицько виховані батьками в любові і повазі до старших, 
один до одного, до всього живого (комашки, рослини тощо), в умінні 
співпереживати чужому болю і горю. Василь же виховувався  матір’ю, 
сповненою сліпої любові, як егоїст, якому все навколо підпорядковувалось 
виконанню його бажань. Івась, якому мати доручила догляд за тільки що 
народженим телям, добрим серцем і гарним доглядом своїм за твариною, 
добився того, що маленький бичок ні на крок не відходив від “вихователя”, 
слухався його і платив йому великою приязню. “Бичок підійшов до Івася і, 
як вірна собака, почав лизати своїм шорстким язиком босі ноги... Бичок 
погравшись, ліг біля Івася, положивши на його голову. Така дружба, таке 
товариство пішло між бузимком і невеличким хлоп’ям”, – писав Панас 
Мирний [11, 485]. 

В той же час Василь – жорстокий і немилосердний не те, що до тварин, 
а навіть до своєї рідної меншої сестрички Галі, яка не раз терпіла від нього і 
бійку, і “скубу, і лайку”. Цей хлопець ненавидить своїх двоюрідних братів 
Івася і Грицька, постійно з ними свариться і жорстоко б’ється. 

Всі ці діти - пастушки. І більшість свого часу перебувають у спілкуванні 
з природою, де найбільше проявляються всі їхні риси характеру. 

Івась радіє всьому живому від комахи до рослини. Він заслухається 
“цьомкамнням” кропив’янок в пущах, “белькотанням” іволги на весь садок, 
“жалібним журкотінням” горлиці, “скреготанням” сорок і співом соловейків, 
що розлягався “з середини самого саду, в зеленій гущавині непролазних 
кущів”. 



Так само він захоплюється комашнею, “не примічаючи і того, як 
немилосердно сонце палило”, бо в нього в руках “своя іграшка, своя забавка: 
ця хитра червона комашня”, яку він ніжно тримає, приспівуючи: 

   “Сонечко, сонечко! 
   Виглянь у віконечко, 
   Бо татари йдуть, 
   Тебе заружіть, 
   Твоїх діток заберуть” [11, 486]. 
І зовсім іншу поведінку ми спостерігаємо у Василя, жорстокого як до 

ближнього, так і до природи. Він б’є худобу, мучить тварин, отримує 
насолоду від передсмертних мук ящірки. “Перед Василем на траві, пише 
П.Мирний, лежала розпанахана надвоє сіра ящірка, гидливо виглядали з-під 
її шкури невеличкі хрящини-кісточки, скручені ніжки одстовбурчились геть і 
казали, що непокійна смерть спостигла її. Василь в лівій руці держав 
хвостик, і кінчик його хитався на всі боки, мов живий, а в правій блищав 
невеличкий ножик у білих черемушках, який завжди можна було бачити в 
школярів і на котрий не раз зарились і Грицько, і Івась, і другі хлопці з 
вулиці” [11, 494]. Цю картину застали Івась і Грицько, які від побаченого 
“разом струснулись, сколихнулись”. “Господи” і бадляється... Ящірку ріже-
ріже, а там і хліб буде різати, – промовив Івась” [11, 494]. 

Образ Василя, змальований Панасом Мирним, викликає і огиду,  і 
співчуття до загубленої особистості. Івась та Грицько поряд з Василем 
“виглядали такими вродливими”. На прикладі цих дитячих образів 
письменник виступав за формування гуманістично спрямованого ставлення 
до природи, маючи на увазі, що людина і природа - це єдине ціле, бо людина 
живе в природі, а природа живе в людині. Письменник вважає, що від 
гуманного ставлення до природи, до всього живого залежить виховання 
високих моральних почуттів людини. Ставлення людини до природи 
характеризує її моральні якості як особистості. 

Отже, природа, навколишній світ – то один із важливих компонентів 
виховної системи, що допомагає формувати особистість дитини. Своєю 
творчістю українські письменники-громадівці доводили, що процес 
виховання – багатопланова, багатогранна й складна система взаємозв’язків у 
кожний період становлення людини, а в період дитинства – особливо. 
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