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Анотація. У статті проаналізовано поведінкову модель бешкетництво-як-бунт
героїв літератури для дітей і про дітей у контексті проблеми «шибеник vs цивілізація».
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У дискурсі дитинства як соціокультурного феномену активно функціонує бешкетництво, що репрезентує дитячий соціум, і в літературі для дітей і про дітей відтворюється
у традиційному образі шибеника. У творах з таким типом протагоніста провідною стає
тема протистояння дітей-шибайголів і довкілля, до якої звернулися у своїй творчості, зокрема, М. Твен, І. Койн, Н. Боден, В. Винниченко і Гр. Тютюнник.
Зазначимо, що образ Твенівського Гека Фінна («Пригоди Гекльберрі Фінна») ґрунтовно досліджували П. Балдіцин, П. Мессент, С. Реілтон та інші твенознавці, Винниченкових Федька і Костя («Федько-халамидник», «Кумедія з Костем») – Л. Мацевко-Бекерська,
В. Панченко, С. Присяжнюк, Р. Чопик, Тютюнникових героїв («Дивак», «В сутінки») –
Н. Зборовська, Р. Мовчан, Н. Тульчинська, М. Хороб. Недостатньо проаналізовані образи героїнь повістей І. Койн («Дівчинка, з якою дітям не дозволяли дружити») і Н. Боден
(«Збігло літо»). Однак, ці дитячі персонажі вивчались літературознавцями поза контекстом їх дотичності до парадигми традиційних образів дитини-бешкетника, що є достеменно актуальною проблемою.
Дослідження шляхів характеротворення традиційного образу бешкетника насамперед вимагає вивчення поведінкової моделі персонажа, студій його місця у змодельованому авторами світі, аналіз складних стосунків з іншими персонажами, що й визначає мету
статті.
Психо-поведінкову модель діяльності шибеника, вважаємо, варто визначати поняттям бешкетництво-як-бунт, адже його дії насамперед спричинені протестом особистості. Хоча такі персонажі продовжують чинити усілякий бешкет (витівки Винниченкового
Федька («Федько-халамидник»), героїнь повістей І. Койн і Н. Боден), та він лише окреслює їхню бешкетну природу, силу характеру, а основна увага письменників зосереджена
власне на межових ситуаціях боротьби з буттєвою парадигмою існуючої владної цивілізації. Тому провідною у творах стає проблема протистояння шибеника і цивілізації, яка
не визнає буття його свободи як такої, що спричинює страждання через неможливість
змінити світ. Н. Фрай стверджував, що у художній прозі існує дві головні тенденції – «комічна», яка інтегрує героя з його суспільством, і «трагічна», що ізолює його [9, с. 54]. На
нашу думку, в аналізованих творах про шибеників основоположною стає саме «трагічна»
тенденція, яка спонукає до ізоляції героя не лише зовнішньої, а й внутрішньої, і породжує
подальшу марґіналізацію досліджуваного дитячого персонажа.
Для національних літератур характерні різні іпостасі вічних чи глобальних марґіналів
– чужинці, вигнанці, аутсайдери, відчужені свої, мандрівники, пілігрими, шукачі пригод
тощо [4, с. 8], що зустрічаються й у літературі для дітей і про дітей. Власне проявом поведінкової моделі бешкетництва-як-бунту стає марґінальна позиція досліджуваного образу.
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Шибеники є аутсайдерами в соціумі, який не сприймає їх як рівних собі. Водночас
діти не розуміють встановлених цивілізацією правил життя, що цілковито не узгоджуються з їх особистим світоглядом, і це нерозуміння та неприйняття довколишніх реалій
спонукає до набуття ними статусу асоціальної особи. Так, на виняткову відмінність «юного відщепенця» Гека Фінна від інших містечкових дітей М. Твен вказав ще у «Пригодах
Тома Сойєра»: «Всі тамтешні матусі щиро ненавиділи й страшилися того Гекльберрі, бо
він був нероба, безпритульник і розбишака, а ще тому, що їхні діти тяглися до нього, тішились його забороненим товариством і шкодували, що не можуть бути такими, як він»
[6, с. 52-53]. Однак, «прекрасне», з точки зору інших хлопців, Гекове життя повністю розвінчується письменником у «Пригодах Гекльберрі Фінна», де воно сповнене драматичною
світоглядною рецепцією навколишньої дійсності. Кваліфікуючи фігуру Гека за класовою
ознакою як сина п’янички, С. Реілтон уважає його за вигнанця («outcast»), який тримається на відстані від місцевих «респектабельних» хлопців [10, с. 51]. Вважаємо, еволюція
образу Гека Фінна відбувається від соціальної марґінальності у «Пригодах Тома Сойєра»
до морально-психологічної у «Пригодах Гекльберрі Фінна».
Українська література для дітей і про дітей створила власних марґінальних персонажів, до яких належать шибеники з оповідань В. Винниченка і Гр. Тютюнника. М. Зубрицька
вважає, що «українська література подає <…> зразки типології марґінальних персонажів,
які представляють дві основні групи марґінальності: вимушену та свідомо обрану, коли
особа свідомо співвідносить соціальні норми та особистісні моральні орієнтири й обирає
власну життєву траєкторію, відмінну від загальноприйнятих суспільних норм і правил»
[4, с. 8-9]. У творах В. Винниченка «Федько-халамидник» і «Кумедія з Костем» зображені,
вважаємо, саме бешкетники зі свідомо обраною марґінальністю, які розуміють свою відмінність від навколишніх і підкреслюють її своїми неординарними вчинками. Наприклад,
провокативною є поведінка Костя («Кумедія з Костем»), якого прозвали «кам’яним виродком» через те, що ніколи не плакав під час знущань над ним: «Та мало того; здавалося
іноді, що він немов сам налазить, щоб його били, наче на злість комусь хоче, щоб йому
ще болячіше було» [2, с. 293-294]. Бешкетництво Федька, маніфестоване вже у назві твору «Федько-халамидник», підкреслюється у кожному його кроці: «Наче біс який сидів у
хлопцеві! Усі діти як діти – граються, бавляться тихо, лагідно. Федькові ж неодмінно, щоб
битися, щоб що-небудь перевернути догори ногами. Спокій був його ворогом, з яким він
боровся на кожному місці» [2, с. 304]. На думку Н. Заверталюк, динаміка вчинків хлопця є
не лише проявом розбишацтва, а й запереченням спокою, протестом проти пригноблення
його як особистості [3, с. 416].
Марґінальність бешкетників прози про дітей Гр. Тютюнника полягає у їх дивацтві.
Відомо, що українське шістдесятництво передусім характеризується введенням національних характерів, що позначилось і на традиційному образі дитини-бешкетника, в оповіданнях Гр. Тютюнника відповідає типові дивака. Н. Тульчинська вважає, що в образі
дивака найвиразніше розкритий національний тип особистості, який відрізняється від
навколишніх характером, поведінкою, вчинками. Дивацтво героїв прозаїка дослідниця
бачить головним випробовуванням задля перевірки їх високоморальних якостей [7, с. 9].
Так, дивацтво Олеся («Дивак») полягає у щирості та невинності його особистості,
чиї очі «дивляться широко, немов одразу хочуть збагнути увесь світ» [8, с. 31]. Тонке відчуття хлопцем природи не можуть зрозуміти ні однолітки («Дітвора сміється: дивак»
[8, с. 32]), ні дорослі («воно якесь дивакувате» [8, с. 35]). Бешкетництво-як-бунт у поведінці Олеся виражається в його марґінальному статусі дивака. Емоційно-почуттєвий бік
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переважає в індивідуальності хлопця, тому він може зчинити маленьку революцію: піти
посеред уроку, бо хоче малювати дятла, а не якийсь горщик.
Мета Тютюнникових диваків – розвінчання несправжнього й потворного, чому підпорядкована й поведінка шибеника твору «В сутінки». Герой бачить істинну суть матері
та її коханця, в чиєму голосі відчуває «зневажливу, як милостиня, поблажливість самовпевненої людини» [8, с. 19]. Хлопець свідомо обирає марґінальну позицію, відмежовуючись від світу «захмелілої від радощів» матері. Відтак «почуття помсти скинуло мене
[героя. – С. Б.] з печі» [8, с. 20] і його бунт в решті-решт набуває форми, проявляється
зовнішньо через втечу (раніше тільки внутрішньо: «Мені обидно і сумно. Хочеться крикнути їй [матері. – С. Б.]: «Замовч!» – але я боюся» [8, с. 18]).
Бунт особистості шибеників з творів українських і зарубіжних митців, як маркер
їхньої маргінальної позиції, проявляється й через відмову від сліз у моменти свідомого
протистояння оточенню, демонструючи у такий спосіб стійкість характеру та надзвичайну волю. Така лінія поведінки є певним викликом бешкетників, що, зокрема, притаманна
Винниченковим Федьку (під час материної прочуханки «він не плаче, не проситься» [2,
с. 309]) та Костеві: «Кость ніколи не плакав. Не плакав та й годі, такий кумедний! Як його
вже не били і хто вже його не бив <…> – нізащо не плакав!» [2, с. 293]. Зусиллям волі герої
намагаються не показувати нікому свій біль. Так, Мері (Н. Боден «Збігло літо») розуміє,
що дідусь насправді любить і хвилюється за неї, однак «вона ледве стримала сльози. І всетаки Мері не заплакала. Вона взагалі рідко плакала, навіть коли їй було боляче» [1, с. 14].
Бешкетники плачуть лише у хвилину найвищої емоційної напруги, у певний кульмінаційний момент, позаяк розкривається чуттєвий бік індивідуальності героїв. В оповіданні
«Кумедія з Костем» апогей у характеротворенні протагоніста досягається в епізоді, коли
кухарка забирає в хлопчика панський недопалок: «Кость несподівано, всім лицем уже, а не
одним носом, скривився, підборіддя й губи затіпались, очі налились сльозами й він голосно, простягуючи руки й повторюючи «оддай, оддай», гірко на всю хату заплакав. І сльози
одна за одною швидко, поспішно, як краплі дощу по шибках, котились по щоках і стікали
в скривлений рот, на груди, на простягнені руки» [2, с. 299]. У повісті «Збігло літо» бешкетниця Мері плаче через почуття вини, таким чином підкреслюється її справжня чуттєва
натура, на противагу її брехні та витівкам. Намагаючись розповісти Саймону про пораненого хлопчика, «вона враз відчула, що сльози, які поступово закипали в душі від усвідомлення власної провини, ось-ось поллються з очей», врешті-решт «гарячі сльози застилали їй очі» [1, с. 48]. Героїня повісті І. Койн ніколи не плаче, якщо це нещиро, а лише для
показу (епізод із похороном директриси), відтак бунтує проти удаваності й несправжності
почуттів навколишніх.
Тож поведінкова модель бешкетництво-як-бунт характеризується марґінальним
статусом шибеника в існуючій світобудові. Аутсайдерами зображені бешкетники творів
М. Твена, І. Койн, Н. Боден. Диваками виступають дитячі герої прози В. Винниченка і
Гр. Тютюнника. Через свою марґінальність, інакшість, крайню відмінність від оточення
шибеники перебувають у стані самотності й відчуження, що позначається на їх стосунках
із довколишнім світом, і виражається у проблемі «шибеник vs цивілізація».
Цивілізація – родина, громада, суспільство – у протистоянні з шибеником намагається його дистанціювати. «Добропорядні» родини забороняють своїм дітям, «гарним
хлопчикам і дівчаткам», спілкуватися з бешкетниками: з Геком – усі матусі містечка СентПітерсберга, з героїнею повісті І. Койн – сусідські родини, з Федьком – багаті батьки Толі.
Переважно такий намір дорослих відмежувати шибеників від дитячого соціуму пов’язаний
із низьким соціальним статусом цих дітей та їхньою бешкетною вдачею, що у результаті
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увиразнює контраст моральної переваги шибайголів над духовною деградацією та зубожінням оточення. З цією метою у твори часто вводиться опозиційний до шибеника дитячий персонаж, який може переважати статками або мати імідж «гарної дитини», однак,
в моральній ієрархії займає найнижчий духовний щабель, наприклад: сильна особистість
Винниченкового Федька контрастує з жалюгідною, підлою й жорстокою постаттю хазяйського сина Толі. У повісті І. Койн головній героїні протиставляється її однокласниця –
ябеда Траутхен Майзер. Як не дивно, та в «Пригодах Гекльберрі Фінна» М. Твена протилежну світоглядну сторону займає саме Том Сойєр, уведений наприкінці твору у властивому йому образі фантазера і вигадника. На його фоні увиразнюється духовна досконалість
Гека Фінна, якому притаманні сердечність і сумлінність. «Війна світів» Тома Сойєра, з
одного боку, і Гека Фінна, з другого, реалізована в епізоді порятунку Джима, що стає кульмінаційним у творі і підкреслює розбіжності у світогляді, життєвому досвіді хлопчиків,
розкриває їхні характери – розсудливість і гуманізм Гека та безтурботність і поверховість
Тома. Томові ця ситуація бачиться як цікава авантюра. Натомість для Гека – це межова
ситуація вибору між своєю совістю та забобонами цивілізації, тому порятунок Джима стає
найважливішим кроком в особистому розвитку Фінна.
У контексті проблеми «шибеник vs цивілізація» актуалізується тема взаємин із дорослими, зокрема складних і крихких родинних зв’язків. У зображенні ставлення батьків
до власних дітей простежуємо кілька контрастних тенденцій: різко «негативна» – в основному в образах батьків (батько Костя, «татусь» Гека Фінна), рідше в образі матері (мати
в оповіданні «В сутінки»); «нейтрально-збайдужіла» (розлучені батько й мати Мері, що
не цікавляться своєю донькою, при цьому в творі Н. Боден показано дружну родину Саймона); загалом «позитивні» батьки, які не розуміють своїх дітей (батьки Винниченкового
Федька і героїні повісті І. Койн). Через нерозуміння або неприйняття ріднею, шибеники
часом зображуються як безбатченки (герої творів Гр. Тютюнника) та сироти, навіть при
живих батьках (Кость, Гек, Мері).
Слід зазначити, що бешкетники виступають у якості певного «рентгена» або «лакмусового папірця», допомагаючи проявити справжню суть оточуючих. У кульмінаційний
момент вони й самі постають перед моральним вибором (Гек у ситуації з Джимом) та ставлять перед цим вибором інших (Федько надає можливість вибору Толі), відповідно у такий
спосіб реалізується межова ситуація в долі аналізованих героїв.
Отже, у протистоянні цивілізації шибеники обирають бешкетництво-як-бунт за
поведінкову модель, що характеризується зазвичай свідомою марґінальністю (аутсайдерство і дивацтво). Відповідно певна морально-психологічна ізоляція через неприйняття
суспільних правил життя породжує складні та проблемні стосунки з оточуючими, таким
чином увиразнюється магістральна проблема творів – «шибеник vs цивілізація».
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Аннотация. В статье проанализирована поведенческая модель озорство-как-бунт
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