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наукова праця на правах рукопису. 
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(доктора філософії) за спеціальністю 17.00.05 «Образотворче мистецтво». – 

Харківська державна академія дизайну і мистецтв, Львівська національна 

академія мистецтв, Міністерство освіти і науки України, Львів, 2018. 

Наукова проблема, що визначає спрямування запропонованого 

дослідження, стосується, передусім, особливостей образів героїв української 

дитячої літератури, створених у дитячій ілюстрованій книзі засобами 

образотворчого мистецтва. Проведена робота мала на меті дослідити їх 

репрезентації, які відбувалися під впливом соціокультурних змін другої 

половини ХХ – початку ХХІ століття та характеризують розвиток вітчизняної 

культури.  

Розгляд української дитячої книжкової графіки зазначеного періоду було 

здійснено на матеріалі книги як цілісного організму. Предметом аналізу 

виступають основні види ілюстрацій: сторінкові ілюстрації, заставки, буквиці, 

кінцівки, зокрема аналізуються  й обкладинки дитячих книжок.  

Доведено, що характерною особливістю книжкової ілюстрації радянського 

періоду залишається «літературоцентризм», який, укупі з ідеологічними 

настановами щодо незмінного і затвердженого прочитання класичних творів, 

ставав стримуючим фактором у спробах урізноманітнити художню візуалізацію 

літературної основи. Розкрито значення періоду 1990-х років для зміни цієї 

парадигми. На відміну від сталого погляду на вказаний період виключно як 

занепад книговидавництва в Україні, в запропонованій праці він трактується як 

час пошуків, коли починається формування нових підходів до книжкової 

ілюстрації, з більшою свободою художнього висловлювання, тісною співпрацею 

видавця з художником, у якій саме художник стає головною, у тому числі 

маркетинговою ланкою. Водночас відбувається зрощення постатей митця та 

дизайнера, підвищується рівень відповідальності художника за проектування 



єдиного ансамблю книги, починаючи від створення власне ілюстрацій і 

завершуючи їх поліграфічним втіленням. 

У дослідженні виявлено суттєві особливості новітнього періоду розвитку 

книжкової ілюстрації, що бере початок у 1990-ті та набуває значного розвитку в 

2000-ні рр. По-перше, це опора на стратегію «ілюстративних концепцій», тобто 

налагодження рівноправного діалогу між двома авторами: письменником та 

художником. Художник стає не просто співавтором, а інколи й автором 

паралельної візуальної концепції літературного твору.  

У дисертації представлено головні композиційні прийоми та образно-

стилістичні рішення дитячої книжкової ілюстрації означеного хронологічного 

періоду. Так, з кін.1950-х – 1980-х рр. у книжковій графіці домінує ілюстративна 

філософія, в якій герой, представлений художником, є стилістичною рефлексією 

письменницького бачення. У пострадянський час (починаючи з 1990-х рр..) 

найбільш відчутною є зміна характеру читання та поступове розширення поняття 

«дитяча літературна класика», що дозволяє включати до мистецької 

образотворчої рефлексії нових авторів, а разом з тим розширяється простір 

авторського експерименту. У 2000-ні – 2010-ті рр. палітра художньо-

композиційних засобів значно доповнюється через збільшення кількості 

видавничих форматів та нові потужності повнокольорового друку. Серед 

художньо-композиційних засобів новітнього періоду відзначені наступні: 

- поетизація образно-стилістичної структури ілюстрування;  

- занурення у світ історичних подій та загалом насичення історичними 

рисами головних героїв літературних творів; 

- переосмислення художнього образу героя дитячої літератури у класичних 

творах для дітей за допомогою композиційних та формально-стилістичних 

прийомів. 

Уперше визначено головні напрямки трансформації образно-стилістичної 

та композиційної структури книги, яка відбувається у 2000-х як наслідок 

техномедійної революції, яка, в свою чергу, призводить до симбіозу різних видів 

візуальних мистецтв. Простежено такі зміни:   



- ускладнення комунікативної складової ілюстрації, її тяжіння до 

мультимедійності; 

- універсальність художнього бачення твору, яке передусім виявляє себе в 

зменшенні дистанції між різними віковими групами читачів;  

- трансформація форматів та матеріальної конструкції книги, що примушує 

художників до пошуку нових композиційних рішень; 

- формування нової когорти авторів із власними художньо-естетичними 

уподобаннями та сформованим уявленням про засади ілюстрування власних 

творів; 

- зміна художньої контекстуальності дитячої книги, яка в нових обставинах 

формується під впливом низки візуальних викликів – від інтернету до графіки 

комп’ютерних ігор та телевізійних продуктів. 

У роботі доведено, що художньо-естетичні особливості дитячої книжкової 

ілюстрації знаходяться в постійній взаємодії з основними композиційними 

прийомами та образно-стилістичними рішеннями, характерними для трьох 

основних означених періодів розвитку української книжкової графіки в сегменті 

дитячої літератури.  

Так, на першому етапі (1950-ті - 1980-ті роки) паралельно розвиваються дві 

основні лінії: побутова оповідність і тяжіння до узагальнення і символізму. 

Обидві напрями позначено відомими іменами українських художників-графіків, 

таких як М. Дерегус, В. Касіян, О. Довгаль, А. Базилевич, В. Полтавець, 

Л. Джолос та Є. Соловйов, А. Тетьора, В. Глуздов С. Караффа-Корбут, 

Л. Іванова, Н. Денисова, М. Стороженко; Г. Якутович, В. Литвиненко, 

С. Артюшенко, О. Шоломий, В. Мельниченко, А. Гилевич, Є. Безніско та 

багатьох інших.  

З 1990-х, у порівняно з попереднім періодом, у художньо-естетичній 

програмі дитячої ілюстрації очікувано поширюються українські національні 

мотиви. Однак найважливіше, що в цей непростий період починається активний 

пошук нових форм подачі візуального матеріалу. Серед цих форм відзначимо 

національний комікс, наближення до «наїву» та дитячого малюнку. Важливим 

моментом також стає власний творчий світ художника, який відтепер виборює 



право на цілком самостійну авторську інтерпретацію. У цей період класичні 

твори української літератури розкриваються по-новому в ілюстраціях І. Пеника, 

М. Бекало, В. Мельниченко, В. Ковальчук та ін.  

Початок 2000-х відзначається набуттям розвитку зазначених тенденцій, що 

підтримано приватними видавництвами, системою книжкових форумів, 

конкурсів, фестивалів. Місце і роль художника надзвичайно підсилюються, а 

створена ним власна художньо-естетична система стає самостійним фактором, 

який впливає на видавничий маркетинг і відповідний читацький та глядацький 

попит. На початку ХХІ століття традиції дитячої книжкової ілюстрації 

розвивають на базі популярних видавництв і такі широко відомі митці, як 

В. Єрко, К. Лавро, К. Штанко та ін. Їхня концепція полягає в тому, що ілюстратор 

намагається допомогти читачеві заглибитися в зміст твору, деталізуючи майже 

кожен епізод тексту, залишаючи у малюнках багато «зачіпок» для пам’яті. 

Наукова новизна. За результатами дослідження вперше було визначено 

головні етапи розвитку ілюстрування творів української літературної класики 

для дітей упродовж другої половини ХХ – початку ХХІ століття; проведено 

комплексну класифікацію основних концепцій ілюстрування творів. Під час 

аналізу було з’ясовано базові композиційні та образно-стилістичні рішення, 

характерні для кожного із визначених періодів розвитку ілюстрування творів 

української літературної класики для дітей. Досліджено художньо-естетичні 

особливості дитячої книжкової графіки в контексті еволюції естетики образу 

літературного героя в художньому просторі дитячої книжкової графіки другої 

половини ХХ – початку ХХІ ст. Уперше запропоновано типологію 

співвідношення шрифтової композиції з принципами ілюстрування.  

Теоретичне та практичне значення отриманих результатів. Результати 

наукового дослідження можуть бути використані в науково-теоретичних 

роботах, що стосуються питань ілюстрування дитячих книг. Здобутки даної 

розвідки будуть корисними як для фахівців-практиків, так і для теоретиків 

образотворчого мистецтва та дизайну, оскільки сприятимуть формуванню нових 

поглядів на типологію та класифікацію ілюстрацій українських дитячих книг і 

становлять предмет для наукової дискусії в професійному середовищі.  



Крім того, здійснена наукова робота може скласти базовий матеріал для 

написання лекційних спецкурсів з історії графіки, дизайну книги профільних 

навчальних закладів, укладення навчальних посібників, підручників, 

енциклопедій і словників. Основні положення даної дисертації можуть бути 

використаними при написанні окремих розділів з історії українського мистецтва 

(української графіки), історії дизайну. 

Ключові слова: образ героя, дитяча книга, українська література, 

репрезентація, книжкова графіка, шрифт, заставка, кінцівка, обкладинка, образна 

система, образ книги, концепція видання, метод соцреалізму, полістилізм, 

ідеологія, інноваційні технології. 
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17.00.05 "Fine Arts". – Kharkiv State Academy of Design and Arts, Lviv National 

Academy of Arts, Ministry of Education and Science of Ukraine, Lviv, 2018. 

The scientific problem, which determines the direction of the proposed research, 

concerns, primarily, the peculiarities of the images of the heroes of Ukrainian children 

literature, created in the children illustrated book by means of fine arts. The work has 

been aimed at investigating their transformations, which took place under the influence 

of social and cultural changes of the second half of the XX - the beginning of the XXI 

century and characterize the development of national culture. 

The review of the Ukrainian children book graphics of the period has been 

carried out basing on the material of the book as a single organism. The subject of the 

analysis is the main types of illustrations: page illustrations, screensavers, capital 

letters, finitenesses. Apart from the general array of illustrations, the covers of children 

books are analyzed as well. 

It has been proved that "literary centration" remains characteristic feature of the 

book illustration of the Soviet period, which, along with ideological guidelines for the 

unchanging and endorsed reading of classical works, became a catalyst in attempts to 

http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/doctorate+thesis


diversify the artistic visualization of the literary basis. The significance of the 1990s 

period for the change of this paradigm has been revealed. In contrast to the persistent 

view on the given period only as the one of decline in book publishing in Ukraine, in 

the proposed work it is interpreted as the time of searching when there begins the 

formation of new approaches to book illustration, with greater freedom of artistic 

expression, close collaboration of the publisher with the artist where the artist becomes 

the main link including the marketing one. At the same time, there occurs blending of 

the figures of artist and designer, there rises the level of responsibility of the artist for 

designing a single ensemble of books ranging from the creation of own illustrations to 

their printing incarnation. 

The study has revealed the essential features of the latest period of development 

of book illustration, which began in the 2000s. Firstly, it is a reliance on the strategy of 

"illustrative concepts" that is the establishment of an equal dialogue between two 

authors: the writer and the artist. The artist becomes not only a co-author, but also 

sometimes also the author of a parallel visual concept of a literary work. 

The academic paper presents the main compositional techniques and figurative 

and stylistic solutions of the children book illustration of the specified chronological 

period. This way, from the middle of the twentieth century until the end of the 1980s, 

illustrative philosophy dominated in book graphics, in which the hero represented by 

the artist is a stylistic reflection of the writer's vision. In post-Soviet times (1990's - 

2000's) the most noticeable change is the one in the nature of reading and the gradual 

expansion of the concept of "children literary classics", which allows the inclusion of 

new authors into the artistic visual reflection, and at the same time the space of the 

author's experiment expands. In the new period - 2000's - 2010's, the palette of artistic 

and compositional materials is greatly complemented by the increasing number of 

publishing formats and new capacities of full-colour printing. Among the artistic and 

compositional means of the modern period, the following are noted: 

- poetization of figurative and stylistic structure of illustration; 

- immersion into the world of historical events and general saturation of the main 

heroes of literary works with the historical features; 



- redefining the artistic image of the hero of children literature in classical works 

for children with the help of compositional and formal-stylistic techniques. 

It is the first time there have been indicated the main directions of the 

transformation of the figurative-stylistic and compositional structure of the book that 

took place in the 2000s as a result of the technomedia revolution, which, in its turn, 

leads to the symbiosis of different types of visual arts. The following changes have 

been traced: 

- complication of the communicative component of the illustration, its attraction 

to multimedia; 

- the versatility of the artistic vision of a work, which primarily manifests itself 

in reducing the distance between different age groups of readers; 

- transformation of formats and material design of the book, which forces artists 

to find new compositional solutions; 

- formation of a new cohort of authors with their own artistic and aesthetic 

preferences and formed ideas about the basics of illustrating their own works; 

- change in the artistic contextuality of the children book, which in the new 

circumstances is being shaped by a series of visual challenges: from the Internet to the 

graphics of computer games and television products. 

The research has proved that artistic and aesthetic peculiarities of children book 

illustration are in constant interaction with the main compositional techniques and 

figurative and stylistic solutions that are typical for the three main designated periods 

of development of Ukrainian book graphics in the segment of children literature. 

This way, at the first stage (1950s - 1980s) two main lines are developing 

simultaneously: everyday narratives and attraction to generalization and symbolism. 

Both directions are marked by well-known names of Ukrainian graphic artists such as 

M. Deregus, V. Kasiyan, O. Dovgal, A. Bazylevych, V. Poltavets, L. Jolos and 

E. Solovyov, A. Tetyora, V. Gluzdov S. Karaffa-Korbut, L. Ivanova, N. Denysova, 

M. Storozhenko, G. Yakutovych, V. Lytvynenko, S. Artyushenko, O. Sholomiy, 

V. Melnychenko, A. Gylevych, E. Beznisko and many others. 

From the 1990s in comparison with the previous period in artistic and aesthetic 

program of children illustrations, Ukrainian national motifs emerge as was expected. 



However, the most important thing is that during this difficult period an active search 

for new forms of presentation of visual material begins. Among these forms, we will 

point out the national comic book, approaching to the "naive" and a children's drawing. 

The artist's own creative world becomes very important as well, which in its turn from 

now on fights for the right of a completely independent, authoritative interpretation. 

During this period, classical works of Ukrainian literature are revealed in a new way 

in the illustrations by I. Peyik, M. Bekalo, V. Melnychenko, V. Kovalchuk, and others. 

The beginning of the 2000s is marked by the development of these trends, 

supported by private publishers, system of book forums, contests, festivals. The place 

and role of the artist are extremely intensified, and the created by him or her artistic 

and aesthetic system becomes an independent factor that influences publishing 

marketing and corresponding reader and audience demand. At the beginning of the 

XXI century, the traditions of children book illustrations are developed on the basis of 

popular publishing houses and such well-known artists as V. Yerko, K. Lavro, 

K. Shtanko, and others. Their concept is that the illustrator is trying to help the reader 

to plunge into the content of the work by means of detailing almost every episode of 

the text, leaving many "hoops" to remember in the drawings. 

Scientific novelty. According to the results of the research, it is the first time the 

main stages of the development of illustration of works of Ukrainian literary classics 

for children during the second half of the XX - the beginning of the XXI century have 

been determined; a comprehensive typology and classification of the basic concepts of 

illustration of works have been carried out. During the analysis, the basic compositional 

and figurative and stylistic solutions have been found out, which are typical for each 

of the specified periods of development of the illustration of works of Ukrainian 

literary classics for children. The artistic and aesthetic features of the semiotic space of 

children book graphics in the context of the evolution of the aesthetics of the image of 

the literary hero in the artistic space of the children book graphics of the second half of 

the 20th - the beginning of the 21st century has been explored. It is the first time the 

typology of the ratio of the font composition to the principles of illustration is proposed. 

Theoretical and practical significance of the obtained results. The results of 

the academic research can be used in scientific and theoretical works related to the 



questions of illustrating children books. The achievements of this research will be 

useful both for practitioners and for theoreticians of fine arts and design, as they will 

contribute to the formation of new views on the typology and classification of 

illustrations of Ukrainian children books and constitute subject for scientific discussion 

in the professional environment. 

Moreover, the carried out academic research can provide the basic material for 

writing lecture courses on the history of graphics, design of the book at specialized 

schools, making tutorials, textbooks, encyclopedias and dictionaries. The main 

provisions of this thesis can be used in writing separate sections on the history of 

Ukrainian art (Ukrainian graphic art), design history. 

Key words: image of the hero, children book, Ukrainian literature, 

representation, book graphics, font, screensaver, finitenesses, cover, image system, 

image of the book, concept of publication, method of social realism, polystylism, 

ideology, innovative techniques. 
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ВСТУП  

Актуальність проблеми. Українська дитяча книга вже більше ніж 

півстоліття є важливою самостійною галуззю книговидавництва та цариною 

мистецтва графіки. Чимало видатних митців спрямовували свої душевні сили та 

творчу наснагу у річище дитячої книжкової ілюстрації, адже саме через 

знайомство з нею дитина отримує перший досвід зустрічі з образотворчим 

мистецтвом. Саме «книжка з картинками» розкриває дитині нові естетичні 

обрії, стимулює потяг до пізнання, викликає інтерес до літератури, а згодом - до 

самостійного читання. У дитячому віці саме художнє оформлення книги 

визначає ставлення дитини до неї і, відповідно, спрямовує інтерес маленького 

читача до літературної складової того чи іншого видання.  

Художники-графіки, ілюстратори дитячих книжок створювали простір 

образів, який суттєво впливав на формування у читача уявлень про рідну 

культуру, сприяв формуванню відчуття причетності до певної культурної 

спільноти. Образи літературних персонажів, світ їхнього існування з власними 

улюбленими кольорами, характерними їх сполученнями, форми, пластика, 

викликає емоційний відгук, закарбовується у пам’яті на рівні асоціацій та 

почуттів, створюючи підмурок для будови національної ідентичності 

особистості [140, с. 53].  

Аналіз художньо-ілюстративного осмислення образів героїв літературної 

дитячої класики упродовж кінця 1950-х – 2010-х років є плідним для розуміння 

еволюції художнього мислення щонайменше трьох поколінь вітчизняних 

митців, які формували та розвивали книжкову графіку для дітей як особливе 

мистецтво літературоцентричного сприйняття твору. Ілюстрування класичних 

зразків української літератури (Т. Шевченка, Л. Українки, І. Франка, 

М. Коцюбинського та багатьох інших авторів) демонструє загальний розвиток 

мистецтва графіки, що пройшов кілька етапів у контексті радянського 

художнього мислення (1950-ті – 1980-ті роки), почало видозмінюватися та 
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шукати нові засоби виразності та, зрештою, увійшло у стадію сучасного 

розвитку в 1990-х – 2010-х роках.  

Починаючи з 1950-х років, саме ілюстрування книги для дітей стало 

справжнім експериментальним художнім простором, у контексті якого 

формувалися нові творчі ідеї, стилістичні рішення, відбувався пошук нової 

образності та графічної форми. Упродовж другої половини ХХ століття дитяча 

книга згуртувала навколо себе значну кількість видатних митців, частина з яких 

могла вільно висловлюватися в художньому сенсі саме в просторі книжкового 

ілюстрування, де засилля ідеологічної цензури було не таким явним. Традиції 

радянської дитячої книги, образ якої створювався такими художниками, як 

С. Караффа-Корбут, В. Голозубов, М. Стороженко, В. Литвиненко, А. Гілевич, 

В. Мельниченко, К. Штанко та багатьма іншими, розвивають сучасні досвідчені 

українські митці – К. Лавро, В. Єрко, В. Соколова та ціла плеяда молодих 

авторів. Тому запропоноване дослідження становить актуальний напрям 

пошуків для сучасного вітчизняного мистецтвознавства. 

Художнє ілюстрування творів української дитячої літературної класики  у 

згаданий період посіло особливе місце у книгодрукуванні для дітей. За 

радянських часів ця галузь книговидавництва розглядался владою не тільки як 

потенційно важливий напрямок художньо-педагогічного патронажу 

маленького читача, але й як приклад мистецької репрезентації української 

художньої літератури – «національної за формою, радянської за змістом». У 

подальшому, під впливом загальної комерціалізації дитячого книгодруку, цей 

образ «літератури як ідеологеми» трансформувався у простір авторського 

художнього бачення. Згодом ілюстрації дитячої літературної класики поступово 

стають елементом ринкової комунікації між видавцем і читачем. 

Усі зазначені особливості потребують окремого аналізу та дослідження у 

контексті загального розвитку українського мистецтва графіки другої половини 

ХХ – початку ХХІ століття.  
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тему 

дисертації узгоджено з тематикою наукових досліджень і планом підготовки 

наукових кадрів кафедри теорії та історії мистецтв Харківської державної 

академії дизайну і мистецтв. Дослідження проводилося відповідно до основних 

напрямів досліджень науково-дослідного відділу, зокрема, дисертаційну роботу 

виконано в рамках фундаментальної науково-дослідної роботи, що 

фінансується за рахунок коштів державного бюджету МОНУ «Методологічні 

аспекти теорії творчості, матриці символів, атрибутів сакрального мистецтва 

при формуванні світоглядних понять» (номер державної реєстрації 

0314U003934) на 2014–2016 рр. 

Мета дослідження – дослідити еволюцію та встановити особливості 

художньої трактовки образів героїв в українській ілюстрованій дитячій книзі. 

У зв’язку з цим у роботі поставлені такі завдання:  
1) проаналізувати історіографію проблеми та джерельну базу, а також 

дотичних до неї питань; визначити особливості процесу наукового вивчення 

проблеми в межах фахової літератури радянського, пострадянського та 

сучасного періодів; 

2) зібрати та систематизувати зразки української дитячої ілюстрованої 

книги другої половини ХХ – початку ХХІ ст.; 

3) встановити ілюстративні концепції української літературної дитячої 

класики означеного періоду;  

4) встановити коло провідних художників ілюстраторів; виявити художні 

прийоми книжкової графіки у дитячих виданнях другої половини ХХ – початку 

ХХІ ст.; 

5) з’ясувати коло композиційних рішень у практиці художньої візуалізації 

творів української дитячої класики та проаналізувати образно-стилістичну 

еволюцію книжкової графіки в контексті розвитку мистецтва графіки в цілому; 

6) встановити співвідношення шрифтової композиції з принципами 

ілюстрування у виданнях української дитячої класики; 
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7) визначити художньо-естетичні особливості ілюстрацій та дослідити 

еволюцію видозміни образу літературного героя в художньому просторі дитячої 

книжкової графіки другої половини ХХ – початку ХХІ ст.  

Хронологічні межі дослідження – друга половина ХХ – початок ХХІ 

століття.  

Географічні межі визначаються межами території сучасної України, що 

зумовлено предметом та метою дослідження. 

Об’єктом дослідження є дитяча художня книжка другої половини ХХ – 

початку ХХІ століття. 

Предметом дослідження є художня трактовка образів української дитячої 

класики зазначеного періоду. Предметом аналізу виступають основні види 

ілюстрацій: сторінкові ілюстрації, заставки, буквиці, кінцівки, зокрема 

аналізуються й обкладинки дитячих книжок. 

Методи дослідження. Дослідження ґрунтується на принципах 

системності. В основу систематизації матеріалу покладено історико-

культурний підхід у його хронологічному принципі. Для вирішення 

поставлених задач в роботі було використано наступні методи: хронологічний, 

мистецтвознавчий, метод узагальнення та систематизації, типологічний. 

Хронологічний метод використовувався для дослідження розвитку дитячої 

книги, що дало змогу розглянути образ героя в книжковій ілюстрації в динаміці 

та часовій послідовності. Метод узагальнення та систематизації був 

використаний для виявлення стилістичних підходів до ілюстрування дитячих 

книжок. Завдяки мистецтвознавчому підходу здійснено аналіз, показано 

особливості та виявлено закономірності розвитку образів літературних героїв у 

книжковій ілюстрації.  

Джерельна база дослідження побудована на двох основних видах 

джерел. Першу групу складають книги українських письменників для дітей, які 

неодноразово перевидавалися, у тому числі твори українських письменників – 

класиків вітчизняної літератури, а саме: І. Котляревського, Т. Шевченка, Лесі 
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Українки, І. Франка, М. Коцюбинського, Л. Глібова, С. Руданського, О. Вишні, 

П. Воронька, О. Гончара, Н. Забіли, М. Вінграновського, Л. Костенко, а також 

літературний матеріал, який увійшов у коло класичних видань для дітей уже за 

часів здобуття Україною державної незалежності. Його представляють твори 

В. Королева-Старого, Р. Скиби та ін. 

Друга група джерел – ілюстрації до книжок вище наведених авторів, 

виконані такими художниками, як Л. Джолос та Є.Соловйов, В. Литвиненко, 

В. Мельниченко, С. Артюшенко, Є. Безніско, С. Караффа-Корбут, А. Гілевич, 

С. Якутович, С. Адамович, М. Стороженко, В. Мельниченко, К. Штанко, 

К. Лавро, Р. Романишин та А. Лесик, В. Соколова, Я. Кернер-Вернер та 

багатьма іншими. 

Характер предмету дослідження обумовлює розширення кола джерел за 

рахунок суміжних дисциплін, а саме: літературознавства, культурології та 

графічного дизайну. Для розв’язання завдань, поставлених в роботі, нами було 

виділено основні групи джерел: оповідно-текстові джерела, спогади митців 

другої половини ХХ ст., що працювали в жанрі книжкової графіки. Так, нами 

залучені до аналізу спогади Євгена Безніска [8, с. 23-26], Сергія Якутовича 

[171], Сергія Адамовича [3] та інших митців, які залишили помітний слід в 

ілюструванні творів української класики, у тому числі й дитячого спрямування. 

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, 

що в рамках дослідження було вперше:  

1) розглянуто зразки художньо-ілюстративних рішень творів української 

літературної класики як окремої комплексної складової загального процесу 

еволюції мистецтва графіки зазначеного періоду; 

2) визначено основні етапи та періоди розвитку ілюстрування творів 

української літературної класики для дітей упродовж другої половини ХХ – 

початку ХХІ століття;  

3) встановлено коло провідних художників ілюстраторів; виявлено основні 

концепції ілюстрування творів; з’ясовано спільні та відмінні риси у розвитку 
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мистецтва книжкової графіки у творах для дітей в межах кожної ілюстративної 

концепції; 

4) з’ясовано основні композиційні та образно-стилістичні рішення, 

характерні для кожного із визначених періодів розвитку ілюстрування творів 

української літературної класики для дітей; 

5) визначено художньо-естетичні особливості ілюстрацій та досліджено 

еволюцію видозміни образу літературного героя в художньому просторі дитячої 

книжкової графіки другої половини ХХ – початку ХХІ ст.   

Теоретичне значення роботи полягає в тому, що результати наукового 

дослідження можуть бути використані: 1) у науково-теоретичних роботах, що 

стосуються питань ілюстрування дитячих книг; 2) сприятимуть формуванню 

нових поглядів на типологію та класифікацію ілюстрацій українських дитячих 

книг; 3) як предмет для широкої наукової дискусії та обговорення у 

професійному середовищі.  

Практичне значення роботи. Результати дисертаційної роботи можуть 

бути використані: 1) у навчально-методичній роботі (використання матеріалів 

для підготовки лекційних та практичних занять, написанні підручників, 

посібників, створенні методичних праць); 2) у роботі над створенням 

ілюстрацій до творів української дитячої літератури, оскільки в роботі зібрано 

чималий ілюстративний матеріал, що розкриває спектр існуючих рішень цього 

завдання та його аналітику. 

Особистий внесок полягає у виявленні шляхів розвитку ілюстрації 

української дитячої класики протягом другої половини ХХ – початку ХХІ 

століття.  

Апробація результатів дослідження здійснювалася на всеукраїнських та 

міжнародних конференціях: Міжнародній науково-методичній конференції 

«Концепція сучасної мистецько-дизайнерської освіти України в умовах 

євроінтеграції» в рамках VІІI Міжнародного форуму «Дизайн-освіта 2015», 15-

16 жовтня 2015 р. м. Харків, (ХДАДМ); Всеукраїнській науковій конференції 
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професорсько-викладацького складу ХДАДМ за підсумками роботи 2015/2016 

навч. року, 17 травня 2016 р., м. Харків (ХДАДМ); Міжнародній науково-

практичній конференції «Актуальні питання мистецтвознавства: виклики ХХІ 

століття» 13 жовтня 2016 р., м. Харків (ХДАДМ); Міжнародній науковій 

конференції «Problemy nowoczesnej edukacji (Глобальні тенденції і проблеми 

реалізації міжнародних освітніх та наукових програм)», жовтень 2017 (Польща, 

Ченстохова). 

Публікації. Основні положення та результати дослідження викладено у 

8-ми статтях, з яких 7 опубліковано в збірниках наукових праць, що входять до 

фахових видань, акредитованих ДАК України та введені в науковометричну 

базу, а також у закордонній публікації (1). 

Структура й обсяг дисертації.  
Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку 

джерел та літератури (194 позиції) та трьох додатків, що оформлені окремою 

книгою: альбом ілюстрацій (145 позицій) та їх перелік, список публікацій та 

відомості про апробацію. Основний зміст роботи (текст) викладено на 164 

сторінках.  
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РОЗДІЛ 1  

Історіографія проблеми, джерельна база та методи дослідження 

 

1.1. Стан наукової розробленості теми 

 

Проблематика художнього рішення образів героїв української дитячої 

літератури досліджується у міжпредметному просторі мистецтвознавства, 

літературознавства та культурології. Дитяча книга як така, і в Україні зокрема, 

безсумнівно є комплексним та системним явищем, відтак аналіз стану 

дослідженості проблеми спирається на соціокультурний, дизайнерський та 

літературознавчий напрямки її осмислення, залишаючи як домінанту 

мистецтвознавчий підхід. 

Саме через це використані в роботі наукові джерела відповідно до 

проблематики утворюють декілька груп. По-перше, вагоме коло становлять 

джерела, дотичні проблемі, запропонованій до розгляду у дисертації. Це 

узагальнюючі дослідження, присвячені висвітленню культурно-мистецької 

ситуації в Україні, проблемам і явищам українського графічного мистецтва 

доби, яка досліджується та попереднього часу, тобто першої половини ХХ 

століття. Необхідність звернення до  попереднього етапу в запропонованій 

роботі була зумовлена завданням простежити спадкоємність традицій 

ілюстрування української дитячої класичної літератури, що зберігалася попри 

складні умови існування національного мистецтва в СРСР [145, с. 103]. 

Другу групу джерел складають дослідження, присвячені дизайну книги, 

визначенню суто образотворчих рис книжкової графіки для дітей, які 

ґрунтуються на вивченні соціокультурних взаємин у суспільстві, що виступає 

«замовником» відповідної естетики.  

Отже, усвідомлюючи, що українська дитяча книга другої половини ХХ 

століття своїм корінням пов’язана з традиціями вітчизняної книжкової графіки 
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першої третини ХХ століття, важливо розглянути основні дослідницькі 

спостереження стосовно цього періоду.  

Варто зазначити, що дослідження, присвячені питанням розвитку 

національного мистецтва, отримали змогу на оприлюднення та повноцінне 

обговорення у науковій спільноті лише за умов становлення України як 

незалежної держави. Однак, перші поодинокі кроки у цьому напряму робилися 

українськими науковцями вже у 1960-1970-х роках, що засвідчують публікації 

Б. Лобановського [70], Д. Горбачова [38]. Протягом 1980-х з’являється низка 

досліджень, в яких, зокрема, порушуються питання про розвиток української 

графіки першої третини ХХ століття. Це, насамперед, розвідки Ю. Бірюльова 

[11, 13],  С. Білоконя [12], Р. Яціва [173] та іших. 

З набуттям Україною незалежності питання формування нової 

української книги, роль окремих художників у цьому процесі висвітлюється в 

узагальнюючих ґрунтовних працях Ю. Бірюльова [14], Г. Стельмащук [132], 

О. Лагутенко [66]. Насамперед, зазначені автори розглядають нову книгу в 

контексті розвитку української версії стилю модерн («сецесія» - на 

західноукраїнських землях) на зламі ХІХ – ХХ століть, часі коли новий стиль 

прищеплюється у мистецькому середовищі Львова. Дослідники Ю. Бірюльов, 

О. Лагутенко вказують на вагому роль у реформуванні львівського мистецтва 

книги художника Станіслава Дембіцького, новаторство якого полягало в тому, 

що «згідно з ідеями сецесії все оформлення книги митець підкорював завданню 

створення її цілісного художнього образу» [14, с.137]. О. Лагутенко уточнює, 

що це враження єдності створювлося завдяки тому, що «всі елементи книжки – 

обкладинка, титул, шмуцтитули, ілюстрації, заставки, кінцівки – вирішені в 

одному пластичному ключі, з виразною площинністю зображень, 

контрастністю кольорових сполучень чорного і білого» [66, с.29].  

Також Ю. Бірюльов відзначає важливу роль І. Труша в розвитку нової 

української книги, а саме в обстоюванні принципів книжкового синтезу, на 

активну підтримку новаторських ідей з боку інших художників, зокрема, 
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Юліана Панькевича, Теофіла Терлецького, Гната Колцуняка, Олени 

Кульчицької, Павла Ковжуна [14, с.138 - 141]. Окрему розвідку, присвячену 

творчості графіка П. Ковжуна, здійснив Р. Яців, результати якої було 

опубліковано в статті, а згодом ураховано у ґрунтовному дослідженні, 

присвяченому подальшому розвитку львівської графіки вже за радянських часів 

[173, 174]. 

Дослідниця О. Лагутенко відзначає новаторський характер діяльності 

Михайла Жука в царині книжкової графіки, вказуючи на те, що взірцем для 

майстра слугували твори польського художника доби модерну Станіслава 

Виспянського, новатора польської книги  [66, с.53]. Втілення нових принципів 

ілюстрування дослідниця показує на прикладі художнього оформлення книжки 

М. Коцюбинського «Тіні забутих предків». Вона відзначає застосування 

художником етнографічних мотивів: художник накладає на форми крила 

орнамент, традиційний для українського народного мистецтва, вводить до 

композиції фрагмент гуцульської різьбленої дерев’яної тарілі. Також 

О. Лагутенко вказує на те, що шрифти художник також прагнув наблизити до 

національного звучання, пояснюючи, що така увага до національних традицій 

обумовлена не лише змістом твору, а й його особистими поглядами, 

багатолітнім спілкуванням з М. Коцюбинським, а також такими видатними 

діячами української культури як М. Біляшівський, М. Вороний, М. Лисенко та 

ін. На думку О. Лагутенко, художник прагнув поєднати традиційні 

орнаментальні мотиви народної творчості з пластичною мовою стилю модерн, 

рухаючись в напрямі від загальноєвропейського стилю до пошуку його 

національних варіантів [66, с.54]. 

О. Лагутенко розглядає етапи розвитку вітчизняної книги цього періоду, 

пов’язані з діяльністю таких майстрів, як Г. Нарбут, М. Бойчук, А. Петрицький 

та багатьох інших. Відзначаючи особливості нарбутівського підходу до 

освоєння традицій книжкової графіки, що полягав у переосмисленні старих 

шрифтів, орнаментів, композицій, вона разом з тим вбачає у творах митців 



12 

нарбутівського напрямку помітні впливи різних сучасних художніх течій – 

футуризму, неопримітивізму, експресіонізму, кубізму, конструктивізму при  

домінуванні традиційних мотивів [66, с.109]. 

О. Лагутенко простежує ідейну спорідненість між нарбутівським 

баченням книги та концепцією бойчукістів, яка охоплювала різні види 

образотворення і книжку зокрема. Автор на прикладі обкладинок книжок, 

виконаних на замовлення черкаського видавництва «Сіяч», серед яких і твори 

І. Франка, показує, що мова майстрів відрізняється лаконічністю, 

врівноваженістю, свідомим використанням властивостей графічної техніки й 

матеріалу [66, с.109 - 110].  

Внесок художників з когорти бойчукістів у розвиток вітчизняної 

книжковой графіки в своїй монографії докладно розкриває Л. Соколюк. До її 

уваги потрапляють ілюстрації О. Сахновської, С. Налепинської-Бойчук, 

І. Падалки, В. Седляра до великої кількості книжок української та світової 

літератури, серед яких твори Л. Українки, І. Франка, Т. Шевченка [128]. 

Відзначаючи вагомий внесок О. Сахновської у розвиток мистецтва ілюстрації, 

дослідниця бачить її своєрідність у тому, що художниця «не сприймала 

бойчукізм як замкнену систему…, нове, що привносить Сахновська в свої 

дереворити і що відрізняє її від інших представників бойчукізму в гравюрі, – це 

дещо від притаманного їй живописного сприйняття дійсності, живих вражень 

від неї» [128, с. 45]. 

Л. Соколюк відзначає роль видання повісті С. Васильченка «Олив’яний 

перстень» у художньому рішенні С. Налепинської-Бойчук (1930) в розвитку 

української книги першої третини ХХ століття. На думку дослідниці, надбанням 

художниці було створення єдиної системи зорової організації матеріалу з 

виділенням головних і підпорядкованих частин, досягненням їх сумірності [128, 

с. 50].  

У цьому ж дослідженні розглянуто та оцінено внесок іншого бойчукіста, 

І. Падалки, у розвиток вітчизняного книговидання. Л. Соколюк відзначає, що 
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художнику була притаманна орієнтація на традиції старої української гравюри, 

вибійки та лубка, прагнення надати оформлюваним ним виданням характерних 

національних рис [128, с. 79]. Дослідниця також показує значення творчості 

учнів І. Падалки – О. Довгаля та М. Котляревської – для вітчизняного мистецтва 

книги [128, с. 104]. Дослідниця вважає, що однією з суттєвих ознак стилю його 

школи був м’який гумор, що своїм корінням пов'язаний зі сміховою культурою 

українського народу [128, с. 111]. Окрему увагу Л. Соколюк приділяє аналізу 

ілюстрацій І. Падалки до «Енеїди» І. Котляревського та «Кармалюка» 

М. Старицького[128, с. 120 - 121]. 

Л. Соколюк вперше у вітчизняному мистецтвознавстві на широкому 

історико-культурному тлі відтворює історію виникнення та існування 

ілюстрацій і сюжетних кінцівок для «Кобзаря» Т. Шевченка у виконанні 

бойчукіста, самобутнього графіка В. Седляра, аналізує їх значну частину [128, 

с. 163 - 169] . Осмислення цього етапого твору в історії ілюстрування поезій 

Т. Шевченка особливо значуще для нашого дослідження, оскільки дозволяє 

простежити трансформації в розкритті класичного матеріалу, побачити творчі 

надбання та знахідки художника, творчість якого увібрала в себе досвід як 

національного народного мистецтва, так і кращі здобутки мистецтва 

європейського.  

Таким чином, огляд досліджень, що стосуються проблем розвитку 

української книги першої половини ХХ століття, показав, що повноцінне 

розв’язання поставлених у них завдань стало можливим лише з набуттям 

Україною незалежності. Тогочасна українська книга, й дитяча зокрема, 

розвивалася з чіткою орієнтацією на застосування найкращих надбань 

національної культури та з урахуванням тенденцій розвитку європейського 

мистецтва. Однак, оскільки радянська модель мистецтва як обслугоовуючого 

знаряддя ідеологічної машини, була несумісною з зазначеними прагненнями, 

напрямок руху національного мистецтва книги, розпочатий у першу третину 

ХХ століття, був різко змінений, а передання традицій, закладених його 
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творцями, наступним поколінням митців була значно ускладнена, а іноді й 

просто припинена [145, с. 104]. 

Подальшому розвитку книжкової графіки присвячене ґрунтовне 

дослідження Р. Яціва «Львівська графіка» (1992). Доречно пригадати, що 

питання про місце книжкової ілюстрації в мистецтві Львова порушує й 

львівський мистецтвознавець, О. Голубець, у своєму дисертаційному 

дослідженні «Мистецьке середовище Львова другої половини ХХ століття» 

(2003) [37]. Відзначаючи, що розвитку графіки у Львові сприяло існування у 

структурі Українського поліграфічного інституту імені Івана Федорова відділу 

«Художнє оформлення книги», він все ж таки наголошує на тому, що підйом 

книжкової ілюстрації в цей час, звернення до неї багатьох видатних митців 

обумовлене можливістю «маскувати» свої творчі пошуки під книжкову 

ілюстрацію» [37, с. 14]. О. Голубець особливо відмічає вплив таких художників-

графіків, як Є. Лисик, І. Остафійчук, Ю. Чаришніков, О. Аксинін на мистецьке 

середовище Львова та молоде покоління [37, с. 14]. 

Значний внесок у висвітлення питання про розвиток дитячої книжкової 

ілюстрації зробив М. Гнатюк. Узагальнюючим результатом його розвідок стала 

публікація, присвячена традиції ілюстрування дитячої літератури в Україні [35]. 

У ній автор розглядає основні етапи розвитку книжкової ілюстрації з часів 

«Букваря» Івана Федорова, оглядово висвітлює творчість видатних художників, 

що працювали в галузі книжкової ілюстрації, стверджуючи, що «Галичина – 

головне місце виникнення і розвитку української дитячої книжкової ілюстрації» 

[35, с. 124]. М. Гнатюк називає такі знакові постаті, як Г. Нарбут, М. Жук, 

П. Ковжун, О. Судомора, М. Бойчук та ін., зусиллями яких формувалася 

національна книга першої третини ХХ століття, в тому числі й дитяча. Розглядає 

доробок О. Кульчицької, В. Касіяна, С. Караффи - Корбут, М. Яціва, 

І. Остафійчука, І. Пеника, Г. Якутовича, що вже склав «золотий фонд» 

національної дитячої книги. Торкається проблем сучасної української дитячої 

книги.  
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Важливий ракурс вивчення української книжкової графіки другої 

половини ХХ – початку ХХІ ст. окреслено в розвідках, присвячених 

дослідженню регіональних графічних шкіл.  

Так, дисертаційне дослідження О. Ламонової присвячене проблематиці 

київської школи книжкової графіки кінця 50-х — початку 70-х років ХХ ст., що 

переважно виявила себе у сфері дитячого книжкового ілюстрування (2006 р.) 

[67]. Проте варто зазначити, що авторка зосереджується на суто 

мистецтвознавчому аспекті ґенези графічного мистецтва та практично не 

звертається до питань дитячої книги як художнього цілого. Книжкова графіка 

показана О. Ламоновою у взаємозв’язку із провідними тенденціями 

образотворчого мистецтва 1950-х – 1970-х рр. та в порівнянні із тенденціями 

переважно московської школи графіки. Проте аналіз творчості мистців цього 

часу, серед яких такі відомі ілюстратори дитячої книги, як Г. Якутович, 

С. Адамович, О. Губарев та ін., визначення їхніх техніко-технологічних та 

стилістичних уподобань є для нас цінним матеріалом, оскільки київська 

книжкова графіка 1950-х – 1970-х рр. розгортається переважно в напрямку 

ілюстрування дитячої книги [140, с. 53]. Зокрема, відзначимо доволі 

аргументовану періодизацію книжкової графіки київської школи зазначеного 

часу, що здійснено авторкою на підставі критеріїв зміни технічних, формально-

стилістичних та композиційних рис у творах, зорієнтованих переважно на 

дитячого читача [67, с. 17-19].  

Книжкову графіку Закарпаття зазначеного періоду розглядає І. Небесник, 

торкаючися при цьому питань національних мотивів у творчості художників 

дитячої книги. Зважаючи на те, що ілюстрація власне дитячої книги не 

перебирає на себе головну увагу вченого, І. Небесник торкається проблематики 

візуальної репрезентації образів персонажів класиків вітчизняної літератури. 

Особливо цікавим є період 1960-х – 1970-х рр., якому автор приділяє увагу як 

часу «професіоналізації» книжкової графіки, пов’язаного з творчістю 

В. Скакандія, М. Митрика, В. Петрецького та ін. [87]. 
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До другої групи джерел було віднесено дослідження, присвячені дизайну 

книги, в яких розглядаються образотворчі риси книжкової графіки для дітей, що 

ґрунтуються на аналізі соціокультурних взаємин у суспільстві, яке виступає 

«замовником» певної естетики. 

У такому контексті одним із перших досліджень варто назвати дисертацію 

І. Нілової «Художні компоненти в структурі навчальної книги» (1997 р.). 

Авторка намагається узагальнити психолого-педагогічний досвід роботи із 

дитячими аудиторіями на основі ілюстрованої дитячої книги переважно другої 

половини ХХ ст. Аналізуючи навчальний процес, І. Нілова розглядає дитячу 

книгу чи як не головний інструмент інтелектуального росту, зосереджуючись 

на взаємозв’язку композиційно-структурної побудови навчальної книги для 

дітей із художніми компонентами книги як структурного цілого [91]. Проте, на 

нашу думку, загальний художній образ дитячої книги повинен аналізуватися 

дослідницьким інструментарієм іншого типу, що зорієнтований не тільки на 

питання закономірностей сприйняття, дитячої психології та педагогіки, але й на 

уявленні щодо розвитку мистецьких практик, а також ґенези «матеріального» 

образу дитячої книги. Зазначені питання фактично не розглядаються І. Ніловою 

[90 , с. 2-6].  

На початку 2000-х рр. у проблематиці дослідження дитячої книги в 

Україні актуалізується історико-книгознавчий аспект, у межах якого книга 

постає джерелом для історичного наукового пошуку.  

Так, дитячу книгу Східної Галичини розглядає Г. Корнєєва у межах історії 

українського книгодрукування другої половини ХІХ ст. – 1939 р. (2005 р.). 

У цілому дослідження зорієнтоване на історичну методологію. Авторка 

розглядає головні етапи та тенденції розвитку видання дитячої книжки краю, 

аналізує тематико-типологічні особливості української дитячої книжки цього 

часу, відтворює характер діяльності видавництв та видавничий репертуар. 

У зазначеному аспекті дослідження містить окремі спроби пов’язати в одне ціле 

образно-стилістичні особливості побудови дитячої книги з історико-
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культурним контекстом доби та в такий, дещо незвичний для тодішньої 

історіографії спосіб продемонструвати «особливості утворення і 

функціонування видавництв, товариств, спілок», «схарактеризувати 

видавничий процес» та «визначити шляхи книгопоширення» тощо [63, с. 15]. У 

контексті завдань нашого дослідження дисертація Г. Корнєєвої є важливою у 

методологічному аспекті, адже авторка намагається розглядати історико-

культурний образ дитячої книги на тлі фактологічної історії Східної Галичини 

до 1939 року, що змушує її поєднувати суто історичний та культурологічний 

інструментарій.   

Накреслене Г. Корнєєвою спрямування дослідження розвиватиметься й у 

роботах 2010-х рр., що засвідчує актуальність регіонального аспекту в аналізі 

мистецьких форм дитячої книги [54, с. 29-33]. 

Достатньо активно у 2000-х – 2010-х рр. досліджується проблематика 

дитячої книги в контексті соціокультурного розвитку  України. 

Так, функціонування та розвиток дитячої книги в Україні 2000-х рр. 

розглядає О. Литвиненко (Косачова О.), зосереджуючись на проблематиці 

книги в умовах мультимедійного середовища [68]. Хоча, з нашого погляду, 

коректніше було б стверджувати проблематику трансформації дитячої книги 

під впливом інформаційних викликів сучасності.  

О. Литвиненко розглядає художньо-образну складову дитячої книги як 

феноменологічний компонент, пов’язуючи його із питанням типології 

функціонування дитячої книги. Утім, на наш погляд, художня сутність дитячої 

книги не може бути розглянута за межами онтології книги (або в рецепції 

авторки – сутнісної функції), адже мислення образами та формулювання 

відношення до світу через художньо-естетичні узагальнення є специфікою 

власне дитячого читання. З іншого боку, нам видається некоректним 

тлумачення художньої складової дитячої книги як такої, що не має відношення 

до процесу соціалізації, оскільки художні засоби та естетичні показники є так 
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само важливим компонентом входження у суспільство, як і інтелектуальне 

зростання або комунікація із соціальним оточенням [68, с. 9]. 

Безумовно центральним дослідженням феномену дитячої книги у 2000-х 

рр. є науковий доробок книгознавця Емілії Огар, яка студіює зазначене питання 

в контексті соціокультурного розвитку країни. Її докторська дисертація 

«Новітня українська дитяча книга: соціокультурний, комунікативний та 

видавничий виміри» (2013 р.) підсумовує багаторічні дослідження авторки в 

цьому питанні. Е. Огар аналізує специфіку дитячої книги як форми соціальної 

комунікації, створює широку типологію дитячих видань за цілою системою 

критеріїв соціального характеру, виявляє та досліджує тенденції формування 

українського репертуару дитячої книги 1991-2009 рр. [97]. 

У роботах Е. Огар є місце і для проблематики художнього образу дитячої 

книги в Україні, проте зазначений компонент дослідження не охоплює всієї 

сфери мистецтва книги, оскільки увагу науковця зосереджено на розв’язанні 

визначених у рамках дисертації завдань [94, с. 396-409; 96; 98, с. 3-8]. 

На сучасному етапі художній образ дитячої книги частково розглядається 

в дослідженнях К. Касьяненко та М. Єфімової (обидві роботи – 2016 р.). 

Так, К. Касьяненко пропонує історико-хронологічну ґенезу формування  

української ігрової книжки, що певною мірою є цікавою для розв’язання 

завдань нашого дослідження. Обґрунтована авторкою еволюція форм та типів 

дитячої ігрової книги прив’язана до критеріїв конструктивного та формального 

значення, що, на нашу думку, занадто «матеріалізує» дослідження дитячих 

практик ігрового читання. Авторкою фактично на розглядається питання 

впливу на побудови ігрового простору художнього образу книги як системного 

цілого, що зорієнтоване на образно-естетичні програми поведінки дитини. Так 

само сумнівною видається нам теза і щодо відмінностей «художнього образу 

книжки-іграшки» від інших форм дитячої книги, оскільки, на думку авторки, 

зазначений образ «створюється за допомогою поєднання інформаційно-

знакових форм різних пластичних мистецтв (образотворчого, дизайнерського, 
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декоративно-ужиткового)». Як нам видається, будь-яка дитяча книга, а не лише 

ігрова, створюється за допомогою поєднання вказаних елементів [57, с. 11]. 

Проблематику дизайну дитячої книги розглядає в рамках дисертаційного 

дослідження М. Єфімова. Комплексність проведеного аналізу дозволяє авторці 

виявити провідні тенденції в сучасному конструктивному образі дитячої книги, 

з’ясувати особливості взаємодії конкретних проектних рішень дитячих 

книжкових продуктів із елементами дизайн-побудови книги: формату, 

шрифтових та ілюстративних пропорцій, характеру набору текстових та 

побудови ілюстративних блоків [47; 48, с. 143-147]. 

Окремим напрямком у дослідженнях образно-художньої побудови 

української дитячої книги другої половини ХХ – початку ХХІ ст. слід згадати 

фахові публікації науковців, що ґрунтуються на аналізі ілюстративного 

профілю дитячих видань.  

Так, особливостям ілюстрування творів для дітей митцями київської та 

львівської шкіл книжкової графіки наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. 

присвячено публікації А. Майовець [76, 77, с. 171-181]. 

Ілюстративну культуру сучасної дитячої книги в аспекті аналізу 

видавничих норм досліджують Н. Шульська та А. Манюхіна [168, с. 152-154]. 

Схожою за методологічними принципами та ракурсом дослідження є фахова 

розвідка І. Ткаченка, що зосереджується на квалілогічному аналізі 

ілюстрованого «Дитячого Кобзаря» Т. Шевченка у видавничій інтерпретації 

«Видавництва Старого Лева» [135, с. 244-248]. 

Зрештою, книжкова ілюстрацію є постійним об’єктом дослідження 

фахівців з дизайну книги [157, с. 146–149] та проблематики дитячої книги у 

системі соціокультурної комунікації [93, с. 138-147; 153, с. 119-124.]. 

Таким чином, проведений нами аналіз фахових дисертаційних досліджень 

2000-х – 2010-х рр. дозволяє виділити такі тенденції щодо дослідження 

художнього образу дитячої книги в Україні [143, с. 154].  
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1. Більшість робіт присвячено проблематиці дитячої книги в контексті 

соціокультурних взаємин. Такий ракурс дослідження підпорядковує художню 

складову у феномені дитячої книги практикам читання та сприйняття книги в її 

історико-типологічному або соціальному аспектах. 

2. Дизайн дитячої книги та її конструктивні властивості розглядаються 

авторами виключно як основа для формування художнього образу книги. На 

наш погляд, у низці випадків такий підхід не може бути задіяний, адже 

естетична програма дитячої книги розгортається в просторі не тільки 

формальних, але й композиційних та стилістичних рішень. За таких обставин 

дитяча книга постає «художнім твором у рамках іншого художнього твору», а її 

мистецькі якості стають підпорядкованими формальним рішенням книги як 

матеріального продукту. 

3. Спільною рисою образу дитячої книги на сучасному етапі є 

усвідомлення небезпек т.зв. кризи дитячого читання, що змушує видавців, 

авторів та художників шукати універсальні рішення для того, аби, за влучним 

висловом Е. Огар, комп’ютерна «мишка» не вбила «книжку». 

У межах російської історіографії проблеми важливе місце посідають 

дослідження кінця 1980-х – 2010-х рр., що обумовлено специфікою розвитку 

дитячого книгодруку в Російській Федерації. У цьому сенсі фінальна фаза т.зв. 

перебудови в СРСР стала часом узагальнення радянського досвіду в мистецтві 

книги, а період 2010-2015 рр. – часом підбиття підсумків російського 

«книжкового буму» кінця 1990-х – початку 2000-х рр. 

Так, тенденції в еволюції ілюстрування радянської дитячої книги  

відзначає М. Чегодаєва, дослідниця радянської художньої ілюстрації 1955 – 

1980-х рр. [160, 161]. Авторка зосереджується на аналізі російської книжкової 

графіки в СРСР, постулюючи тезу про взаємозв’язок між «книжковим» та 

«станковим» періодами у ґенезі ілюстрування книги.   

Цікавий ракурс дослідження дитячої книжкової графіки пропонує 

Л. Красовицька, зосереджуючись на порівнянні тенденцій книжкового 
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ілюстрування творів дитячої літератури у 1920-х рр. із сучасними на той час 

тенденціями (кін. 1980-х рр.) [60]. 

У цілому дослідники кінця 1980-х рр. вбачають у розвиткові радянського 

книжкового ілюстрування закономірності формально-стилістичної єдності із 

традиціями становлення книжкової культури ілюстрування наприкінці ХІХ – на 

початку ХХ ст. та в час зародження радянської концепції книжкової естетики 

(1920-ті рр.). Проблема дитячої книжкової графіки практично не розглядається 

окремо та не містить чітко сформульованих дослідницьких пріоритетів.   

Кардинально інша ситуація пов’язана із тенденціями вивчення книжкової 

ілюстрації у 2000-х – 2010-х рр. 

Насамперед виділимо декілька робіт, що безпосередньо стосуються 

проблематики нашого дослідження. 

Наприклад, К. Ескіна розглядає проблематику ілюстрування дитячої 

книги в контексті взаємодії рисунка із книгою як матеріальним продуктом. 

Вводить поняття «книжність», «розкнижнення» та ін., що описують динаміку 

змін у сфері форми книжкової ілюстрації, її близькості або навпаки віддаленості 

від традицій станкової графіки тощо. Так, «книжність», з точки зору К. Ескіної, 

є поняттям, «навколо якого концентрується розвиток дитячої книги» 1960-х – 

1980-х рр. Учена стверджує, що це є своєрідний «підхід до оформлення книги, 

за якого всі декоративні елементи мисляться як взаємопов'язані частини 

ансамблю» [44]. Зазанчимо, що ансамблеве значення дитячої книги тлумачиться 

авторкою набагато ширше за традиційні дизайнерські рамки книги як 

конструкції та явища матеріального. У цілому К. Єськіна інтерпретує ґенезу 

художнього образу дитячої книги як внутрішньо мистецькі взаємовідносини, як 

комунікацію між частинами загального художнього цілого, розглядаючи 

«книжність» (текст / малюнок) та «ансамблевість» (формат / типографіка / 

зонування) як синоніми [44]. 

Варто, на нашу думку, підкреслити тезу К. Єськіної щодо 

взаємопов’язаності явища «книжності» із проблематикою розквіту радянської 
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книги для дітей саме в той період, коли в СРСР домінував ансамблевий підхід. 

Проте, як зауважує авторка, уже з середини 1970-х років лунають голоси 

критиків щодо цього підходу, а в 1980-ті – криза «книжності» стає чітко 

зрозумілою у фаховому середовищі.  

Як засвідчує проведений нами аналіз, ґенеза української книги відчувала 

вплив зазначених тенденцій, проте загальний розвиток дитячої книги як форми 

мистецької практики загалом тривав за іншими сценарієм. 

Проблематику авторської дитячої книги як окремого художньо-

графічного жанру, розглядає Д. Герасимова (2002 р.). Книга, що написана і 

виконана однією особою – є, з точки зору дослідниці, «найбільш органічною 

формою книги», у якій відсутнє традиційне «протистояння» письменника із 

художником. У такій книзі ілюстрації і текст постають «вираженням однієї і тієї 

ж художньої ідеї автора» та органічно «сполучають письменника, художника і 

конструктора книги в одній особі, дозволяючи автору створювати цілісні і 

яскраві твори в найрізноманітніших жанрах» [31].  

Попри те, що аргументація авторки не видається нам стовідсотково 

прийнятною, відзначимо окремі важливі спостереження Д. Герасимової, що є 

співзвучними нашим особистим роздумам над проблематикою української 

дитячої книги другої половини ХХ ст.  

Так, цілком логічним є припущення вченої щодо того впливу, який 

авторська книга справила на розвиток програмних дитячих продуктів у СРСР та 

УРСР, перебуваючи своєрідною «експериментальною лабораторією дитячої 

книги, що надає авторові необмежені творчі можливості». У такому контексті 

доцільним є визначення форм взаємин слова і зображення в дитячій 

«авторської» книзі, як «специфічних у просторово-часових відносинах, що 

зачіпає всі рівні інформації та всі етапи створення дитячої авторської книги».  

Питання тематики дитячої книги частково порушуються у дослідженнях 

Т. Бруєвої (2006 р.) та Г. Махашвілі (2009 р.). 
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Розглядаючи сучасну кризу книжкової культури, Т. Бруєва пропонує 

шукати такі точки дотику у феноменології книги, що в перспективі можуть 

стати запорукою нових мистецьких форм поєднання літератури та зображення 

і водночас – нових практик читання. У цьому сенсі саме простір дитячої книги 

є найбільш прийнятною моделлю для експериментування, де відбувається 

«симбіоз книжкової та аудіовізуальної культур». Як стверджує авторка, 

потенційно це створює перспективу того, що книжкова культура зможе 

трансформуватися і «врости» в нову посткнижкову культуру, зберігши свої 

універсальні можливості [17]. 

Художню мову книжкової графіки 1960-х – 1980-х рр. розглядає  

Г. Махашвілі. Зважаючи на те, що дослідження не зорієнтоване безпосередньо 

на дитячу книгу, розглянуте автором коло теоретичних питань безумовно має 

пряме відношення до запропонованої проблематики нашого дослідження.  

Насамперед учений пропонує скоригувати існуючу практику в сучасному 

книговидавництві, що, на думку Г. Махашвілі, на загал ігнорує ключову роль 

книжкової графіки в створенні образу книги. З іншого боку, додаткової уваги 

потребує дихотомія «текст / зображення», що власне формує книгу як таку.  

Слід зауважити, що роздуми вченого щодо зазначеної проблеми не є 

новими, проте порушені ним питання розглянуті на матеріалі творчості 

конкретного митця (Д. Бісті) та актуалізовані через практичні складові 

побудови книги як художнього цілого [82]. 

Проблема дитячої книги посідає помітне місце в дослідженнях книжкової 

культури, практики дитячого читання та загального соціокультурного 

контексту книги для дітей. 

Так, синтетичну природу дитячої книги розглядає М. Алуєва (2010 р.), 

відштовхуючись у практиці свого аналізу від питань ілюстрування дитячої 

літератури як в історичному, так і в проблемно-теоретичному аспектах.  

Як вважає авторка, естетична концепція вітчизняної дитячої художньої 

книги, що склалася в XX столітті, не дозволяє розглядати ілюстрацію у відриві 
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від тексту книги, а також від особливостей психології дитячого естетичного 

сприйняття. Ці особливості дозволяють дослідниці розглядати ілюстровану 

дитячу художню книгу «як синтез мистецтва, книжкового видання і засобів 

педагогічного впливу на читача-дитину» [4]. 

Властивості ілюстрацій дитячої книги пов’язують в одну естетичну 

цілісність усі «природи» книжкового мистецтва, надають авторці підстав для 

окремого аналізу ілюстрування дитячої книги. Як стверджує М. Алуєва, риси 

ілюстрації як елементу структури видання поєднуються із особливостями 

зображення як самостійного твору мистецтва, що, зрештою, формує модель 

естетики дитячої книги яка водночас: 1) спрямована на розвиток художнього 

сприйняття читачів певних вікових груп; 2) актуалізує текст через синтез 

словесної і зорово-образної інформації; 3) провокує динаміку розширення 

знань, одержуваних засобами візуально-образної інформації [5]. 

На наш погляд, концепція М. Алуєвої не враховує специфіки 

літературного тексту та характеру образного мовлення героїв, оскільки 

ілюстрування дитячої книги розгортається не в авторському «вакуумі», а є 

похідним від образно-стилістичної природи художнього твору.  

Окремим напрямком у сучасному дослідженні дитячої книги є 

регіональний аспект, що у випадку із соціокультурним рельєфом періодично 

загострює питання національної ідентичності, вираженої через естетику 

літератури та дитячого книгодруку.  

У такому ракурсі назвемо кілька робіт, серед яких дисертаційні 

дослідження І. Павлової щодо розвитку, зокрема, удмуртської дитячої книги 

(2008 р.) та Н. Мухіної, яка студіює становлення і розвиток дитячої книги 

Мордовії (2011 р.) [106, 79]. 

Зарубіжна практика дослідження візуальної репрезентації образів героїв в 

дитячій літературній класиці проаналізована нами в контексті двох напрямків:  
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1) локальному, у межах якого ключове значення має специфіка 

національної літератури, що ілюструється, особливості ідентичності творів та 

характер їхньої передачі засобами книжкової графіки; 

2) проблемному, що зосереджується на вивченні кола найбільш 

актуальних тем, які є провідними для розвитку дитячої книги 1990-х – 2010-х 

рр. 

Окремо наголосимо на тому, що особливість сформульованих у вступі 

нашої дисертації завдань дослідження вимагає зосередження уваги не тільки на 

визнаних та широковідомих дослідженнях зарубіжних фахівців мистецтва 

дитячої книги, але й на літературі вужчого наукового змісту, що є дотичною до 

тих або інших аспектів нашої наукової гіпотези.  

У такому контексті монографії, наприклад, П. Нодельмана (1990 р.) 

А. Сілвей (1995 р.) або Ф.-Дж Дартона (2011 р.) розглянуті нами як принципово 

важливі дослідження зарубіжного (переважно англо-саксонського) мистецтва 

книги другої половини ХХ ст., що заклали підвалини модерного бачення кола 

проблем дитячого читання та мистецьких практик у сфері дитячої книги [187, 

190, 179]. 

Утім, на сучасному етапі триває активна трансформація книжкової 

культури, що торкається всіх аспектів книгодруку: від суто конструктивних та 

дизайнерських до мистецьких. Оскільки книжкова графіка ще в середині ХХ ст. 

визначена західними фахівцями як окремий вид мистецтва із власними 

стильовими та образними закономірностями, дослідження стану її розвитку та 

динаміки змін у 1990-х – 2010-х рр. є вкрай важливим завданням [191, с. 33].  

Так, графіка у дитячих книгах оповідного стилю є предметом аналізу 

З. Фанга (1996 р.). Наголошуючи на тому, що саме по собі ілюстрування 

літератури для дітей призначено для «розширення, пояснення, інтерпретування 

та естетизації письмового тексту», автор пропонує розглядати ілюстрацію за 

критеріями співвідношення та спрямованості графічного та текстового поля 

книги [192]. Серед головних способів репрезентації візуального З. Фанг 
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визначає такі: 1) окреслення та розробка персонажів (ілюстрації допомагають 

з’ясувати коло головних героїв, віддзеркалюють їхні емоційні мотивації та 

формують простір довіри до тексту) [192, с. 132]; 2) розгортання та розвиток 

сюжету (ілюстративний ряд може, приміром, «випереджати» текстову оповідь, 

готуючи емоційне сприйняття тексту) [192, с. 133]; 3) впровадження іншої точку 

зору (книжкова графіка володіє іншими способами репрезентації, тому її 

«прочитання» відрізняється від сприйняття літературного контексту; в окремих 

випадках автори книги спеціально розривають зв'язок між візуальною та 

текстовою складниками, формуючи «іншу точку зору» на «ілюстрований» 

переказ; наприклад, на героя очікує небезпека, про яку поки що не йдеться в 

тексті, але є натяк в ілюстрації) [192, c. 134]; 4) сприяння текстуальній 

узгодженості (послідовність та впорядкування ідей у тексті для дітей  повинно 

мати баланс між загадкою і очевидністю; ілюстрації сприяють формуванню 

такого балансу [192, c. 135]; 5) посилення тексту через емоційність, 

інформативність та візуальну природу книжкової графіки [192, c. 136]. 

Характерний спосіб аналізу дитячої книги пропонує американська 

дослідниця К. Дріггз (2007 р.), наголошуючи на такому способі поєднання 

тексту із книжковою графікою, що створює певний «інший» простір мистецтва, 

який існує «за межами того внеску, що його надає кожна окрема форма». Відтак, 

ілюстрована книга фактично змінює уявлення щодо природи дитячого читання. 

Вона розгортає такий тип оповіді, у якому взаємодія між письмовим текстом та 

ілюстративним зображенням поєднані як «свідомий естетичний намір» [180]. 

При цьому «слова» та «зображення», як стверджує К. Дріггз, ніколи не 

переповідають одну й ту саму історію. Маленький читач сам працює над 

подоланням конфлікту між тим, що він бачить, і тим, що уявляє через 

текстологічні операції (читання чи прослуховування). Така своєрідна гра, де 

читач «досліджує та експериментує з відносинами між словами і 

зображеннями», представляється К. Дріггз у вигляді п’ятикрокової схеми-

моделі, де: 1) є можливою «симетрія слів та зображень», які рівнозначно 
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репрезентують дії героїв та лінії сюжету; 2) має місце доповнення двох 

зазначених форм та їхня почергова присутність у просторі книги; 3) текстова та 

ілюстративна частини перебувають у взаєминах посилення один одного; 4) є 

можливим переповідання різних оповідей засобами літератури, і графіки; 5) 

зрештою, конфлікт між літературним та візуальним прошарками формує 

цільність уявлення про драматургію твору [180, с. 274]. Останню модель 

авторка відносить до т.зв. дитячої книги постмодернізму, характеризуючи її як 

таку, що передусім спрямована на руйнування лінійності оповіді, причому як 

через літературні прийоми, так і завдяки характерові ілюстрування [180, с. 275].  

Проблематику героя в ілюстративному полі дитячої книги аналізує 

англійська дослідниця С. Елслі (2008 р.) [161]. З її точки зору дитяча книга 

виконує «амбітно широкий спектр ролей та цілей», що фактично перетворюють 

книгу на «товар із різними ідеологіями», серед яких вкрай важливими є 

заохочення дітей переймати позитивні соціальні цінності, розвивати практики 

мовлення та нарації тощо. Відтак, у соціальному плані ілюстрована дитяча 

книга виступає стимулом для інтелектуальної соціалізації [181, с. 54]. 

Мистецькі якості дитячої книги, на думку авторки, є чудовим доказом особливої 

ролі героя в дитячому світі уявлень, де є місце і для реального та раціонального, 

і для вигаданого та неіснуючого. Характер такої репрезентації формує 

відповідне ставлення митців до типів ілюстрування книги, що на загал нагадує 

модель (хибну, на думку авторки): «дитяча книга / зроблена дорослими для 

потреб дитини / що уявляються дорослими як адекватна та правильна» [181, с. 

47-54]. Як стверджує С. Елслі: «Дитячі книги не відображають повний спектр 

досвіду і, отже, не можуть повною мірою представляти дитинство в усьому його 

різноманітті та складності» [181, с. 217]. Винесений у заголовок дослідження 

вислів – «Герої та героїні – або такі ж як ми?» – наочно ілюструє цю складову 

дослідження, пов’язану із візуальними кодами головних дійових осіб дитячих 

оповідей. 
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Окремим напрямком дитячого ілюстративного дискурсу в англомовних 

дослідженнях 1990-х – 2010-х рр. можна, на наш погляд, визначити гендерну 

проблематику, у контексті якої окремі широко дискутовані на Заході теми 

практично не розглядаються в дослідженнях східноєвропейських фахівців. 

Наприклад, тема дитячої сексуальності, що виражається через практики 

книжкового ілюстрування [182].  

У цілому, проблематика аналізу гендерних стереотипів у візуальній 

природі книжкової ілюстрації посідає помітне місце серед робіт 1990-х – 2010-

х рр. [178]. Як наприклад, назвемо дисертаційне дослідження іранського автора 

К. Моаттара «Візуальна репрезентація гендеру в ілюструванні дитячої книги» 

(2010 р.), що виконане в університеті м. Лунд у Швеції [184, с. 53]. Автор 

порівнює твори іранської та швецької літератури для дітей, осмислюючи спільні 

та відмінні риси щодо гендерних стереотипів у візуальній структурі дитячої 

книжкової ілюстрації. Характерно, що вчений вважає дану проблематику не 

тільки актуальною, але й слабко розробленою [184, с. 10]. Остання риса, 

безумовно, є оцінкою західного рівня репрезентативності проблеми і не може 

бути рівнозначно співставлена із характером розробки тематики гендеру в 

східноєвропейських дослідженнях. Поза тим, автор стверджує, що він «з 

нетерпінням очікує» того часу, коли візуальна репрезентація статі та гендерної 

поведінки в дитячому книжковому ілюструванні буде «більш збалансованою», 

а поняття «мужність» та «жіночність» припинять бути візуальними кліше й 

визначатимуть не тільки гендерну ознаку, а й «гуманістичні цінності» 

безвідносно до статевої приналежності [184, с.47]. 

Цікавою з методологічної точки зору є дисертація канадської дослідниці 

М. Фостер (2014 р.), що також присвячена питанням гендерної репрезентації 

дитячої книжкової ілюстрації [193]. Проблематика головного героя твору 

розглядається авторкою в якості маркера гендерності, а його (її) візуальна 

репрезентація – як різновид поведінкових, мистецьких та літературних 

стереотипів. Аналізуючи два типи книг, – бестселери та «мультикультурні 
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книги» (ті, що спрямовані на аудиторії, різноманітні за характером 

ідентичності), – М. Фостер вибудовує модель чоловічих та жіночих «візуальних 

символів», що, з її точки зору, візуально репрезентують відповідні характери 

літературної поведінки героїв. Зрештою, авторка виокремлює дві головні 

ілюстративні групи: перша ідентифікується за особливістю ідеалів та цінностей, 

що відносяться до певного типу гендерної поведінки (її маркерами виступають 

зовнішність та здібності героїв); друга поєднує дискурс літературного тексту із 

дискурсом зображення, орієнтуючись на сюжетні ситуації тексту та візуальні 

закономірності ілюстрації [193]. Така методологічна схема, за висновками 

М. Фостер, дозволяє їй визначати взаємовідносини відповідних гендерних 

стереотипів поведінки («дівчинка – красива» / «хлопчик – мужній») із 

характером типу книги та особливості літературного твору Так, приміром, 

стереотип зовнішності найбільш часто трапляється у бестселерах із 

зображеннями героїв-дівчат та жінок, а стереотипи «соціально-економічного 

статусу» найбільш поширені в «мультикультурних книгах» із ілюстраціями за 

участю героїв-чоловіків або хлопчиків [193].  

Окремий напрямок стан6овлять дослідження, спрямовані на аналіз 

візуальної репрезентації літературних героїв у межах національної 

ідентифікації книги.  

Наприклад, цінною для розв’язання завдань нашого дослідження є 

дисертація Н. Лоліної, що виконана на матеріалі книжкової графіки української 

та норвезької дитячої книги [185]. Авторка не тільки є дослідником практики 

ілюстрування книг для дітей, але й пропонує виконаний у контексті власного 

дослідження продукт – «Казки Норвегії», перекладені та графічно адаптовані 

для вітчизняного маленького читача. 

В основу дослідження Н. Лоліної покладено розмірковування щодо 

традицій книжкової ілюстрації для дітей, пов’язаних із фольклорним 

(міфологічним) уявленням про світобудову та героїку. Міркуючи над 

проблемами ідентичності фольклору та літератури, авторка намагається 
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дослідити взаємозв’язок традиційних рис ілюстрування норвезької казки із 

характером оповіді, сюжетики та побудові образів головних героїв твору. 

Зауважимо, що напрямки графічного оформлення книги норвезьких казок 

розроблені науковцем як своєрідний діалог із скандинавським художником-

ілюстратором Кіттельсеном, твори якого, як зазначає Н. Лоліна, надали їй 

«емоційного контексту для творення» [185, с. 6]. Учена порівнює особливості 

побудови форми ілюстрованої книги для дітей, наголошуючи на тому, що 

північноєвропейська модель інакше відноситься до розмірностей, яскравості та 

ритміки ілюстрацій. Відтак, у випадку репрезентації образів норвезької казки 

для українського читача, авторка повинна була аргументувати власні рішення 

щодо характеру автентичності графіки, адже вітчизняні традиції ілюстрованої 

казки ґрунтуються на інших концептуальних правилах [185, с. 50]. 

Турецьку дитячу ілюстровану книгу аналізує, зокрема, Е. Чер (Erkan Çer, 

2016 р.). Його дослідження пов’язане із розробкою типової моделі книги, що 

містить значну площину ілюстрацій та є адресованою для категорії читачів до 

шести років [177, с. 1024-1036]. Вікова специфіка аудиторії вимагає, на думку 

вченого, особливого підходу до візуальної репрезентації персонажів творів 

дитячої літератури, адже такі книги в цілому скоріше орієнтовані на 

«розглядання», аніж власне «читання». Е. Чер поділяє модель ілюстрованої 

дитячої книг на шість позицій, кожна з яких описує т.зв. орієнтовну складову – 

«візуальний крок», що допомагає маленькому читачеві зорієнтуватися у змісті 

оповідки. Серед них: 1) емоційна складова, що формується засобами як 

ілюстрування, так і органолептики; 2) текстове мовлення та шрифтові ремарки; 

3) особливість образно-графічної побудови обкладинки, що повинна 

віддзеркалювати загальний настрій книги; 4) особливість побудови дизайну, 

орієнтованого на молодший вік дитини; 5) візуальне середовище, що здатне 

«втримати» увагу дитини впродовж спілкування із книгою [177, с. 1034]. 

Остання риса підкреслюється і в дослідженні іншого турецького вченого, 

О. Ялмаза, що аналізує навчальні практики дитячої ілюстрованої книги (2016 
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р.). Автор стверджує, що серед факторів, що визначають тривалість та 

активність спілкування дитини із книгою, проблематика візуальної 

репрезентації головних героїв оповіді є ключовою. На його думку, саме 

властивості контенту книги (структура, мовлення, зображення, настрій) є тими 

аспектами, що слід вважати ключовими для дитячого читання [194]. 

Окремою складової проблеми візуалізації образів героїв літературної 

класики є дослідження літературознавчої спрямованості, що, на наше 

переконання, повинні бути враховані в загальному аналізі стану дослідженості 

проблеми.   

Серед найбільш дотичних до проблематики нашого дослідженні 

відзначимо монографії П. Ганта «Вступ до дитячої літератури (1994 р.) та 

М. Хоуріхена «Деконструкція героя: літературна теорія и дитяча література» 

(1997 р.), що визначили у просторі західної культури дитячої книги базове коло 

спільних для літератури та графіки проблем [184]. 

Таким чином, проаналізовані нами зарубіжні дослідження 1990-х – 2010-

х рр. дозволяють визначити такі тенденції вивчення проблеми візуальної 

репрезентації персонажів літературних творів для дитячої аудиторії [191, с. 36]:  

1. Образ дитячої книги в країнах Європейського Союзу та США 

сформувався в умовах ринкового, відкритого простору, що визначило 

спрямованість дизайну книги та характер її структурної побудови як 

комерційного продукту. Окремо зауважимо, що зазначена риса має пряме 

відношення до художнього рішення дитячої книги, характеру її матеріальної 

побудови та способів і типів ілюстрування. 

2. Особливості художніх традицій західних країн вплинули на 

формування специфічної художньої мови дитячої книги, що, як засвідчує 

проведений нами аналіз, містить такі риси:  

а) орієнтованість дитячої книги на формування вмінь та навичок, що 

мають практичне (актуальне для певного середовища) значення; 
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б) пріоритет естетико-конструктивних рис образу книги над формально-

стилістичними;  

в) трендовий характер ґенези художньої мови дитячої книги (приміром, 

домінування мультикультуралізму над етнічними або регіональними 

художніми традиціями США другої половини ХХ ст. або цілком протилежна 

тенденція етнічної ідентичності у Франції та Скандинавських країнах). 

 

1.2. Джерельна база дослідження 

 

Аналіз особливостей візуалізації художнього образу героїв літературного 

твору дитячої класики передбачає визначення кола джерел та характеристику 

особливостей побудови загальної джерельної бази дослідження.  

Традиційно мистецтвознавчий напрямок опрацьовує в якості 

першоджерел два основні типи: 

– твори мистецтва, які розглядаються як основний масив джерел; 

– документи, що мають відношення до художньої культури та мистецьких 

явищ.  

У цілому для розв’язання завдань дисертації нами було виділено три 

головні групи джерел, що пов’язані із характером вмісту інформації, формами 

її існування та комунікативними особливостями дитячої книги.  

До першої групи належать оповідно-текстові джерела. Відзначимо, що 

особливості побудови оповідальних джерел розглянуті нами виключно в 

контексті завдань нашого дослідження та у взаємозв’язку із його предметом та 

об’єктом. Так, важливим джерелом постають твори дитячої літератури, 

перелік яких сформовано нами на основі теоретичних розробок вітчизняних 

літературознавців [107, с. 172-183]. Їхнє залучення до кола джерел зумовлено 

особливостями завдань дослідження, що сформульовані у рамках 

мистецтвознавчого дискурсу (книжкова графіка та її художні особливості), 

проте мають помітну літературознавчу складову. Так, якісний аналіз графічної 
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серії К. Лавра «Історія зайченяти» є неможливим без попереднього вивчення 

художньо-образної системи літературних творів М. Вінграновського, що, по 

суті, надає художнику «готові» композиційні рішення, описуючи героїв, 

навколишні обставини та мотивації їхніх вчинків. Зрештою, джерельна сутність 

літературного твору нероздільно пов’язана із візуальною системою т.зв. 

внутрішнього зорового читання або уявлення наскрізної дії сюжету, зовнішніх 

рис головних персонажів тощо. 

Спогади митців другої половини ХХ ст., що працювали в жанрі книжкової 

графіки, віднесені нами до окремої підгрупи джерел оповідального типу. Попри 

те, що жанр спогадів припускає ймовірність документального свідчення, у 

переважній більшості випадків джерела цього типу зосереджені на оповіді. Так, 

нами залучені до аналізу спогади Є. Безніска [8, с. 23-26], С. Якутовича [171], 

С. Адамовича [3] та багатьох інших митців, які залишили значний слід у 

ілюструванні українських творів, у тому числі й для дітей. 

Наступна група – документальні джерела. До неї належать документи та 

документальні дослідження, що мають безпосереднє відношення до об’єкту 

дослідження.  

Перша підгрупа документальних джерел представлена комплексними 

книгознавчими дослідженнями, переважно соціокультурної спрямованості. 

Наголосимо на тому, що зазначені матеріали ми свідомо виносимо за межі 

історіографічного контексту, оскільки вони не містять інтерпретації фактів, 

подій або явищ, що розглядаються під кутом зору предмету нашого 

дослідження.  

У межах цієї підгрупи ми вважаємо за доцільне розглянути документи 

англомовного походження, що репрезентують досвід зарубіжного дитячого 

книгодруку. З’ясування домінуючих тенденцій візуальної репрезентації 

персонажів англійської, американської, шведської та ін. літератури обумовлено 

завданнями компаративного аналізу нашого дослідження.  
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Дитячу книгу в Австралії щороку аналізує РЕТА-гід – дайджест практики 

дитячого читання та поводження з книгою, що описує практично усі сторони 

репрезентації книжкової культури. Зокрема, окремо гід розглядає стилістику та 

художню образність обкладинок книжок, а також характер їхнього 

ілюстрування. Причому глибина аналізу сягає не тільки попереднього 

сприйняття образу книги, але й, наприклад, динаміки змінення сприйняття 

ілюстрації до, під час та після читання. До джерельної бази нами залучено 

щорічники за 2001-2003 рр. [189, c.13]. 

Візуальні джерела розглянуто нами в межах трьох головних груп.  

Першу становить власне книжкова ілюстрація, що є опублікованою у 

межах вітчизняних книжкових проектів другої половини ХХ ст. У своїй 

джерельній якості книжкова ілюстрація розглядається нами у двох різних 

підгрупах:  

1) як елемент загального художнього рішення книги, де графіка є 

органічною частиною літературного тексту; 

2) як твір мистецтва, що має всі характерні риси художньої 

самодостатності (по суті, станкова графіка, яка виконує завдання книжкової 

ілюстрації).  

Джерельна сутність першої підгрупи розгортається в площині аналізу 

книги як структурного цілого, художній образ якого визначено та 

сформульовано за межами власне графічних рішень. 

Натомість у випадку аналізу джерел другої групи, книжкова ілюстрація 

виступає як самодостатнє явище, що в окремих випадках суттєво впливає на 

художню морфологію дитячої книги. 

Другу групу візуальних джерел складають ілюстративно-типографічні 

рішення, виконані та спроектовані як частина графічного цілого. Зауважимо, що 

шрифтові рішення в дитячій книзі становлять окремий напрямок у книжковій 

ілюстрації, що характеризує саме українську дитячу книгу другої половини ХХ 

ст. Для розв’язання завдань нашого дослідження нами було сформовано 
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окремий блок візуальних джерел, що віддзеркалюють пошуки вітчизняних 

митців у напрямку акцидентних типографічних рішень, що є самодостатніми та 

можуть аналізуватися як окремі художні компоненти в стратегії візуальної 

репрезентації літературних образів. 

Обкладинки дитячих книжок виділені нами в окрему підгрупу 

ілюстративно-типографічних візуальних джерел з наступних причин:  

1) вони є носіями іншого типу художньої репрезентації, що містить 

значний простір нехудожніх рішень (зокрема, маркетологічних та 

структурних);  

2) обкладинки виступають спільним простором для графічних та 

акцидентно-шрифтових рішень, що дозволяє сформувати більш цілісне 

відношення до побудови загального художнього образу;  

3) у багатьох випадках обкладинки дитячих книжок виступають в якості 

центрального візуального висловлювання, яке повинно аналізуватись окремо 

від загального масиву ілюстрацій. 

4) насамкінець, обкладинки відповідають за серійність візуальної 

репрезентації, що пов’язано із характером дитячої книжкової культури та 

традиційними способами формування видавничого репертуару.  

Зрештою, джерелами змішаного типу нами розглянуто ілюстровані 

дитячі книги як комплексні твори, що містять як матеріальні рішення 

(функціонально-конструктивні, ергономічні та органолептичні), так і загальну 

художньо-естетичну програму, яка узгоджується із властивостями формату, 

розмірностями полів друку, характером побудови колірно-фактурних рішень 

тощо. 
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1.3. Методологія та методи дослідження  

 

Дослідження ґрунтується на принципах системності. В основу 

систематизації матеріалу покладено історико-культурний підхід у його 

хронологічному принципі. 

Запропоноване для аналізу коло завдань містить декілька важливих 

методологічних аспектів, що, з нашої точки зору, повинні бути розглянуті 

окремо.  

1. Проблема кількісної та якісної вибірки джерел та матеріалів 

дослідження. Ми свідомі того факту, що в межах дисертаційного дослідження 

не представляється можливим розглянути всю сукупність дитячої літератури, 

що зафіксована Книжковою палатою України (до 1991 р. – УРСР) як видання 

відповідного профілю. Відтак, ми орієнтувалися на усталену в сучасній 

науковій методології традицію репрезентативної вибірки, що дозволяє 

аналізувати ключові сукупності в якості типових прикладів та зразків. 

2. Проблема художньої самодостатності графіки як виду мистецтва та 

книжкової графіки як мистецької практики. Паспорт спеціальності, у межах 

якого відбувалося дослідження, обумовлює коло предметних пріоритетів, що 

загалом сформували науково-дослідний характер дисертації. Утім, вивчення 

книжкової графіки як виду станкового мистецтва відрізняєтеся від аналізу 

книжкової ілюстрації як такої. Спрямованість нашого дослідження на 

розв’язання комплексних завдань візуальної репрезентації образів героїв у 

дитячій книжковій ілюстрації вимагає міжпредметного підходу та осмислення 

досліджуваних явищ як у мистецтвознавчій площині (художньо-образні та 

композиційні особливості графіки), так і у сфері дизайну (характер побудови 

книги та проблематика структурної локалізації ілюстративного матеріалу) та 

культурології (характер культури читання та контекстуальне сприйняття тексту 

і зображення). 
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3. Проблема «літературоцентричності» дослідження розглядається 

нами як вкрай важливий методологічний аспект дисертації. Сам по собі образи 

героїв літературних творів існує у нерозривному взаємозв’язку із «тканиною» 

тексту. Його візуальна репрезентація постає можливою лише як діалог між 

художником та письменником. Оскільки до предметного кола нашого 

дослідження внесені твори класиків української дитячої літератури, – тобто 

широко відомі та визнані у своїй літературній якості книги, – їхнє графічне 

оформлення часто є питанням візуального розвитку вже існуючих у 

літературній площині книги образів, сюжетів, зображальних рис тощо. Така 

тенденція схиляє дослідника до діалогізації із суто літературним дискурсом 

твору, що порушує питання методів дослідження. З нашої точки зору, 

проблематика візуальної репрезентації героїв літературних творів зближує 

мистецьку парадигму художнього твору із естетичною програмою книжкової 

ілюстрації, навзаєм пов’язуючи форми та методи їхнього «спільного» (у рамках 

визначеного предмету та об’єкту) дослідження. 

Методологічні принципи та підходи. 

До головних методологічних принципів, що було покладено в основу 

аналізу запропонованої наукової гіпотези, відносяться:  

1) принцип історизму, дотримання якого дозволяє розглядати факти та 

події минулого у їхньому взаємозв’язку із об’єктивно існуючими у мистецькому 

та соціокультурному житті явищами;  

2) принцип об’єктивності, який відповідає за такий спосіб відтворення 

досліджуваних явищ, що не є відірваним від життя, ґрунтується на важливих 

історико-культурних процесах, а також розгортається у просторі відносин, 

визначених предметом та об’єктом дослідження; принцип об’єктивності 

передбачає всебічний аналіз предмета та об’єкта дослідження із урахування 

усієї повноти з’ясованих дослідником обставин;  
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3) принцип детермінізму, що вимагає аналізу джерельної бази як 

взаємопов’язаної структури, елементи якої перебувають у відносинах 

причинно-наслідкового зв’язку. 

Головні методологічні підходи нами були задіяні такі:  

1) міжпредметний підхід, що взятий нами за основу дослідження дитячої 

книжкової ілюстрації як мистецького, психолого-педагогічного та історико-

культурного явища;  

2) системний підхід, що представляє визначений у гіпотезі дослідження 

предмет та об’єкт як цілісність; даний підхід дозволяє обґрунтувати загальну 

спрямованість дослідження та припустити його основні результати. Окремо 

зазначимо, що розгляд проблематики нашого дослідження в контексті 

системного підходу полягає в поєднанні частин і цілого, це дозволяє більш 

обґрунтовано локалізувати, наприклад, специфічні риси графічного мовлення 

головного героя на тлі загальної художньої панорами ілюстративних рішень. 

Методи дослідження та головні результати, що отримані за їх 

допомоги. 

Загальнонаукові методи дослідження. Серед методів дослідження 

загальнонаукової гуманітарної спрямованості нами першочергово було 

застосовано метод аналізу та синтезу, що допоміг з’ясувати взаємозв’язки між 

формальними та образними рисами досліджуваних явищ. Аналіз фактів, 

процесів та явищ розглядався нами як головний інструментарій для 

встановлення чинних характеристик досліджуваного предмету та об’єкту; 

синтез – для практики узагальнення та продукування проміжних висновків 

дослідження.  

Метод типології та класифікації було використано нами на етапі аналізу 

наукової гіпотези. За допомогою загальнонаукового інструментарію нами було 

визначено головні типи дитячих ілюстрованих видань, що підлягають 

подальшій класифікації. Окреслення основних класів дитячої ілюстрованої 

книги дозволяли з’ясувати структурну побудову об’єкту дослідження, виявити 
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частотність та особливість звернення художників до відповідних образів герої 

дитячої літературної класики. 

Метод формально-стилістичного аналізу було застосовано нами як для 

опрацювання ілюстративного матеріалу, так і для з’ясування морфологічних 

закономірностей дитячої книги як мистецького явища. У площині книжкової 

графіки встановлення зв’язків між формою, стильовими особливостями та 

загальною художньо-образною системою сторінки книги (або розвороту, 

ілюстрованого зошиту, книжкового блоку тощо) дозволило нам на початковому 

етапі – сформулювати наукову гіпотезу, а на завершальному – перевірити її на 

конкретному джерельному матеріалі. Образно-стильові особливості книжкової 

графіки розглядалися нами паралельно із з’ясуванням формальних рис 

графічного мовлення. Композиційний аналіз допоміг встановити основні 

закономірності просторової побудови творів книжкової графіки. У свою чергу, 

дослідження композиційної спрямованості склало важливе підґрунтя для 

уявлення щодо типової та акцидентної композиції дитячої ілюстрованої книги. 

На цій підставі нами було розроблено базові критерії для типологізації дитячої 

книжкової ілюстрації. 

Порівняльний аналіз дозволив сформувати цілісне уявлення щодо 

еволюції образів героїв на сторінках дитячої книги. Головними елементами 

порівняння нами були обрано типові зразки вітчизняної та зарубіжної дитячої 

графіки, а також українська дитяча книга на різних етапах свого становлення та 

розвитку впродовж другої половини ХХ – початку ХХІ ст. 

 

Висновки до розділу 1  

Проведений нами аналіз стану наукової розробленості теми дозволяє 

стверджувати наступні висновки.  

1. Вітчизняна мистецтвознавча наука приділяє помітну увагу проблемам 

розвитку графічного мистецтва в Україні другої половини ХХ – початку ХХІ 

століття. Особливі зусилля докладено такими науковцями, як О. Лагутенко, 



40 

Ю. Бірюльов, Л. Соколюк та ін. у дослідження творчості мистців першої 

половини ХХ ст., переважно 1920-1930-х рр. Утім книжкова графіка часу другої 

пол. ХХ – поч. ХХІ ст., хоча і розглядається у працях Р. Яціва, О. Голубця, 

М. Гнатюка, її дитяче відгалуження поки що не отримало належного наукового 

висвітлення та продовжує бути полем дослідницького пошуку [145, с. 105].  

2. Проблематика візуальної репрезентації образів героїв художніх творів 

класиків української дитячої літератури розглянута в окремих аспектах у 

дослідженнях Г. Корнєвої, О. Ламонової, І. Небесника та ін., проте розв’язання 

дослідниками власних наукових завдань та зосередження на аналізі іншого 

предмета та об’єкта дослідження залишає винесену в заголовок тему 

актуальною. Окрім цього, сучасна вітчизняна історіографія фактично не 

розглядає проблему мистецьких особливостей ілюстрування дитячої книги 

комплексно, у поєднанні із літературознавчими, соціокультурологічними та 

дизайнерськими аспектами. 

3. Як засвідчує аналіз вітчизняних та зарубіжних фахових досліджень, у 

вивченні візуальної репрезентації образів дитячої літератури домінує 

книгознавчий компонент, що акцентує головну увагу на питанні сприйняття 

книги, її образно-конструктивних особливостях побудови та культурі читання. 

Усі зазначені аспекти безперечно мають пряме відношення до обраної нами 

теми, проте не розв’язують того кола завдань, що визначено нами для 

дослідження.   

4. Дизайн дитячої книги та її конструктивні властивості розглядаються 

авторами виключно як основа для формування художнього образу книги. На 

наш погляд, у низці випадків такий підхід не може бути задіяний, адже 

естетична програма дитячої книги розгортається у просторі не тільки 

формальних, але й композиційних та стилістичних рішень. За таких обставин 

дитяча книга постає «художнім твором у рамках іншого художнього твору», а її 

мистецькі якості стають підпорядкованими формальним рішенням книги як 

матеріального продукту.   
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РОЗДІЛ 2  

Періодизація та типологія образів героїв  

української дитячої літератури в книжковій ілюстрації  

другої половини ХХ – початку ХХІ ст. 
 

2.1. Періодизація розвитку образів літературних героїв у 

 книжковій ілюстрації 

 

Українська літературна класика – витвір певного періоду часу. Це доволі 

традиційна література, що в значній мірі склалася наприкінці ХІХ – на початку 

ХХ століття. Наприклад, як зауважує А. Ємець: «…Дитяча література ХІХ 

століття – це в більшості твори не для дітей, а про дітей, які живуть у злиднях, 

страждають. Найбільшою складністю для сприйняття творів ХІХ століття 

дітьми молодшого шкільного віку є обсяг творів та розуміння застарілих слів, 

що пов’язано з «недитячим» спрямуванням творчості письменників, які 

розраховували переважно на дорослу аудиторію» [45, с. 113]. З іншого боку, 

високий мистецький статус класичних творів є цілком заслуженим та 

очевидним, оскільки саме класична українська література довгий час 

репрезентує національну художню творчість і в самій Україні, і за її межами. 

Перевірені часом твори І. Котляревського, Л. Українки, І. Франка та ін. 

всесвітньо відомих авторів складають репертуар чи не кожного видавництва, 

особливо впродовж другої половини ХХ – початку ХХІ століття. Відтак, 

постійна видавнича «експлуатація» творів, що сформовані в межах інших 

історичних реалій та для іншої цільової аудиторії, визнається багатьма 

дослідниками як «однією з хронічних хвороб українського дитячого 

книговидання» [41, с. 27]. Суттєвий вплив зазначена риса має і на візуальну 

репрезентацію образів героїв дитячої класичної літератури. Наприклад, відомий 

дослідник дитячого читання С. Ковальчук, стверджує, що «найвпливовішим 

чинником, що визначає образність, просторове рішення художнього 
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оформлення книги, є стиль епохи. Тобто інтерпретація твору в будь-якому разі 

здійснюється з позиції сучасності» [59, с. 1.]. Додамо, що за умови різного 

характеру існування та інтерпретації поняття «сучасність».  

Варто також при цьому звернутись до концепту слова-мовлення, у якому 

ще О.Потебня вбачав зовнішню форму як артикульований звук і зміст як 

значення, думку та внутрішню форму як зображення. «Ця остання визначається 

своєрідністю народної (нац.) мови із властивою саме їй перспективою бачення, 

самобутнім світосприйняттям. Якщо зображення (внутрішня форма) корелює з 

"ближчим" значенням слова, що виникає у свідомості адресанта і адресата, 

оскільки вони належать до тієї самої спільноти, то "віддалене" особистісне 

значення слова, будучи семантично розпорошеним, не є однаковим для мовця і 

слухача. Завдяки цьому формуються нові значення, які з часом стають 

надбанням цієї спільноти чи людства» [154, с. 162-164].   

Сформована О.Потебнею «філософія мови», стосується й концепту 

розрізнення слова й твору мистецтва, а також внутрішньої форми слова й 

створеного на цій підставі художнього образу [154, с. 163]. 

У цілому проведений нами аналіз репрезентації творів засвідчує такі 

тенденції в характері побудови візуального ряду в межах дитячої літературної 

класики [146, с. 316]: 

1. Перевага класичного образу; його візуальне переосмислення; у 

багатьох випадках це, скоріше, є позитивною рисою, оскільки засвідчує ціннісні 

властивості літератури як «вічного» мистецтва, що є сучасним за будь-яких 

обставин.   

2. Трансформація класичного образу героя, що у свою чергу має два 

підвиди:  

2.1) трансформація під впливом нового прочитання змісту класичного 

твору; 

2.2) видозміна ілюстративної концепції, її осучаснення, але без діалогу з 

літературними якостями твору. 
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3. Комерційне використання літературного бренду заради отримання 

прибутку; створення маркетингової проектної складової, що визначає, які саме 

візуальні прийоми та художні рішення є потенційно вигідними із комерційної 

точки зору.  

Окрім зазначених тенденцій, важливе значення для усвідомлення 

еволюції художніх образів в ілюструванні дитячої книги має проблема 

«деконструкції героя», що в середині 1990-х рр. визначив та проаналізував на 

прикладі дитячої літератури М. Хоуріхен [182]. У царині вітчизняної літератури 

ця проблема має особливо значні прояви, адже українська дитяча книга 

пронесла класичні образи через щонайменше дві великі трансформації, – 

лишаючись при цьому в просторі постійно актуального та достатньо успішного 

в маркетинговому сенсі сегменту «вічної» літератури. Саме лише зівставлення 

графічних образів героїв творів, наприклад, І. Франка, наочно демонструє 

значні візуальні трансформації в акцентах, художніх засобах виразності та 

загальному естетичному настрої запропонованих художниками рішень від 

1950-х до 2010-х років. Хоча при цьому «прочитання» франкових творів 

декларується як незмінне.  

Ілюстративна автономія та / або візуально-текстова спільність 

художнього твору становить, на нашу думку, другу за ступенем важливості 

теоретичну проблему, розв’язання якої помітно впливає на типологію, 

класифікацію та періодизацію винесеної у заголовок проблематики. Дискусії 

щодо первинності або вторинності візуального та текстового наративів 

принагідно до дитячої книги тривають уже не один десяток років. У такому 

контексті ми цілком погоджуємося із афористичним твердженням 

А. Сидоренко щодо того, що «книга завжди є синтезом» [169, с. 84].  

Надзвичайно актуальним постає зазначене питання в художньому 

компоненті. Автономія образотворчого мистецтва, що в рамках мистецтва 

книги в багатьох випадках існує як цілком самостійний художній твір або серія 

творів, дуже часто руйнує вузенький місток спільної вихідної тематики, що 
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пов’язує літературне першоджерело із візуальною оповіддю. Відтак, вирішення 

цієї проблеми так само коливаються у широкій амплітуді: від пропозиції 

повного «зростання» тексту та ілюстрації, до декларування їхньої повної 

автономії [146, с. 317]. 

Так, Ю. Федіна, вважає за необхідне акцентувати освітньо-виховний 

потенціал ілюстрації дитячої книги, наголошуючи на тому, що «ті чи інші 

оцінювальні моменти, відображені в ілюстрації, більш чітко розуміються 

читачем, ніж з тексту, впливаючи на емоційну сферу особистості через зорове 

сприйняття, формуючи тим самим певне ставлення до героїв і їх вчинків», а 

сама по собі «ілюстрація підказує дитині загальну оцінку ситуації незалежно від 

того, як ця ситуація представлена в тексті книги» [153, с. 120]. Наголошуючи на 

тому, що ілюстрування виконує «допоміжну функцію», що передусім пов’язана 

із «можливостями зображення розширити розуміння тексту, показати частину в 

межах цілого або, навпаки, уявити ціле за складовими частинами», авторка 

заперечує окремішність візуальної складової, стверджуючи, що «ілюстрації 

сприяють формуванню у читача додаткових переживань, що розширюють 

можливості впливу книг для дітей на емоційну сферу особистості, … 

«затягують» її у світ подій, що відбуваються у творі» [153, с. 121]. 

Запропоноване цитування має на меті продемонструвати логіку 

аргументації, що, на наш погляд, є найбільш типовою у системі оцінки 

зазначеної проблеми. Проте авторка не враховує різні нахили сприйняття 

літературного тексту та ілюстративної оповіді дітьми-«візуалами» та 

«аудіалами», для яких, наприклад, «формування додаткових переживань» 

постають як різні фізіологічні механізми.  

Більш виважене вирішення цієї проблеми пропонують В. Чіломбітько та 

М. Мажуга, які наголошують на тому, що «з формальної точки зору дитяча 

книга – це інструмент для читання, який розрахований на непідготовлену 

дитину-читача», що не володіє значним життєвим досвідом та має небагату 

практику читання. Відтак, «специфіка дитячої книги полягає в тому, що зоровий 
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та інтелектуальний ряд доповнюють один одного, текстова і позатекстова 

інформація допомагають засвоїти нову інформацію, отримати досвід» [163, с. 

152]. У такому разі літературний та ілюстративний наратив розглядаються як 

підстава для виникнення третього компоненту – художньо-естетичного досвіду, 

який, по суті, і є основним результатом дитячого читання. 

«Літературоцентричність» ілюстрування дитячої книги та характеру 

спрямованості художньої природи книги для дітей. 

Візуальна репрезентація художнього твору є, на наш погляд, комплексним 

явищем, що формується у просторі щонайменше трьох засадничих 

соціокультурних систем:  

1) художньо-літературної, яка відповідає за текстологічні властивості 

книги;  

2) дизайнерсько-конструктивної, що описує матеріальну ідею книги 

мовою ергономіки та органолептики;  

3) художньо-графічною, що формує візуальний наратив і літературного 

твору, і книги як конструкції. 

Як ми можемо переконатися, будь-які спроби насильно розірвати цю 

природну сукупність загострює низку запитань, що в той інший спосіб 

впливають на спроби концептуально на системному рівні розглянути еволюцію 

візуальної репрезентації дитячої книги упродовж другої половини ХХ – початку 

ХХІ ст. 

Наприклад, дитяча книга в межах радянської системи репрезентації 

формувалася як продукт ідеологічно мотивованої естетики, а її конструктивні 

властивості не були орієнтовані на вільну ринкову конкуренцію.  

Цікаву концепцію подолання традиційного літературоцентризму 

ілюстрування дитячих художніх творів пропонує О. Сподарик. Авторка 

спирається на концепцію полікодових текстів Г. Ейгера та В. Юхта (1970-ті рр.), 

яка описує закономірності поєднання «мов» різних семіотичних систем: 

літератури, живопису, музики тощо [130, с. 175]. У такому контексті, як 
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стверджує авторка, важливим завданням постає «дослідження природи зв’язку 

вербального компонента полікодового художнього тексту з його візуальною 

ілюстрацією», що є «суб’єктивним елементом» цього тексту, оскільки «в них 

відображено особистість художника», а самі вони «емоційно виражають смисл 

літературного твору» [130, с. 175].  

Таким чином, поняття «дитяча книга» є, за висновком Д. Туйсиної, дещо 

масштабнішим за поняття «дитяча література» [149, с. 110]. Відтак, намагання 

організувати взаємодії книжкового синтезу навколо виключно літературного 

тексту є можливим лише в контексті художньої репрезентації конкретного 

твору, що за сучасних культурно-історичних умов «репрезентує сам себе», 

виступає класичним літературним брендом. Не випадково Н. Бейнарис 

стверджує, що завдання грамотного редагування дитячої книги полягає 

насамперед у створенні цілісності художнього образу, що є «одним з 

найважливіших принципів створення дитячої ілюстрації» [9, с. 120]. 

З іншого боку, згаданий концептуальний підхід є причиною періодично 

виникаючих перебільшень, гіперболізації ролі тексту по відношенню не лише 

до візуального наративу, але й до книги в цілому. Так, О. Харченко стверджує, 

що література (твір) домінує в межах книжкового синтезу, а тому «дитяча книга 

може бути якою завгодно за форматом, призначенням і змістовним 

навантаженням» (виділено нами. – М.Т.) [157, с. 64]. На наш погляд, 

некоректність цього твердження ймовірна.  

Іншу крайність цього концептуального підходу розвиває О. Ковальчук, 

наголошуючи на тому, що в рамках дитячого читання «найбільше навантаження 

в художній інтерпретації тексту має ілюстрація». Характерно, що саме поняття 

ілюстрування аналізується вченим і як «зображення за допомогою прикладів», 

і як «зображення, що супроводжує і доповнює текст». Саме зміна практики 

читання береться О. Ковальчуком за основний критерій ґенези дитячої книги, 

де, «починаючи з наймолодшого віку, людина знайомиться з книгою в її 

текстово-ілюстративній єдності», а в процесі зростання та розвитку сприймає 
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книжкові твори різних видів, змісту, призначення, і робить це не лише завдяки 

текстовому матеріалу». Відтак, «дія останнього підсилюється (а іноді слабшає) 

залежно від особливостей художнього апарату видання» [59, с. 1-2]. 

Виокремлення дитячої книги в самостійний напрямок мистецтвознавчого 

дослідження відбувається на хвилі т.зв. літературного повороту 1950-х – 1960-

х рр., що у західній Європі та США позначився появою феномену 

постмодернізму, а на теренах східноєвропейського простору розгорнув низку 

дискусій у галузі станкової графіки, візуальної репрезентації мистецтва плаката 

тощо. 

Окремою складовою цього процесу стала поява дитячої повнокольорової 

ілюстрованої книги, що кардинально змінила, з одного боку, ставлення 

художників до поліграфічної репрезентації їхніх творів, а з іншого, – видавців, 

що першими відчули зменшення «тиску» літературного твору на остаточний 

характер книжкового проекту [140, с. 52].  

Як стверджує Є. Ганкін, уже станом на середину 1960-х років щодо 

«дитячої книги з картинками» можна було говорити в загальноєвропейському 

контексті як про «самостійну форму мистецтва» [43, с. 10]. Поєднання текстової 

та візуальної репрезентації відкриває дитячу книгу для другої половини ХХ 

століття, виводить її на інший рівень соціокультурної комунікації та, зрештою, 

ставить питання щодо характеру поєднання літературного та графічного 

середовищ у межах спільного книжкового простору. 

Поряд із цим нові технічні можливості повнокольорової репрезентації, що 

їх масово почали впроваджувати в СРСР у 1950-ті 1960-ті рр. насамперед у 

сегменті дитячих ілюстрованих видань, стали своєрідним викликом для 

середовища радянських ілюстраторів та графіків, в інструментарії яких 

відкрилися нові якісні можливості.  

У цьому сенсі вважаємо цілком справедливим висновок київської 

дослідниці О. Ламонової, яка стверджує, що початок реформування української 

графіки має конкретну дату та подію: 1957 рік, Республіканську ювілейну 
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художню виставку, присвячену 40-річчю жовтневої революції. [67, с. 19]. Як 

вважає авторка, трансформація форм книжкової графіки розпочинається зі 

станкових творів, коли молоді митці стали наполягати на використанні в графіці 

суто графічних художніх прийомів, орієнтуючись на мексиканську гравюру як 

на своєрідний тренд [67, с. 19]. 

Упродовж середини 1950-х – поч. 1980-х років візуальна репрезентація 

дитячої літератури поступово входить до загального ритму радянської ґенези 

оформлення книги, із двома паралельно існуючими напрямками: ансамблевим 

та станковим [44]. 

Проведений нами аналіз дозволяє стверджувати, що основні 

закономірності візуальної репрезентації дитячих літературних творів у цей час 

виявляють себе як у площині мистецької еволюції станкової та книжкової 

графіки, так і в просторі соціокультурного буття дитячої книги, що постає 

ідеологічно навантаженим продуктом, що від самого факту свого створення 

проектується як методологія ідеологічного впливу (виховання). Ця особливість 

дитячого книгодруку посилювала впродовж усієї другої половини ХХ ст. 

літературоцетричну складову книжкових проектів, адже партійно-ідеологічний 

контроль здійснювався на рівні видавничого репертуару, а вже по тому – на 

рівні його художньої репрезентації.  

Так, нова редакція програми КПРС (1959 р.) та профільна Постанова ЦК 

КПРС «Про заходи подальшого розвитку радянської дитячої літератури» (1969 

р.) вимагали «підвищення ролі книги в комуністичному будівництві, 

наближення її до життя і практики побудови комунізму, глибшого висвітлення 

радянського способу життя, патріотизму і соціалістичного інтернаціоналізму, 

посилення боротьби із проявами ворожої марксизму-ленінізму ідеології, з 

антисоціалістичними явищами, буржуазним націоналізмом»; «подальшого 

удосконалення книговидавничої справи, наближення діяльності видавництв до 

розв’язання нових завдань ідеологічної роботи, до проблем науково-технічної 
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революції, освіти, науки, культури, мистецтва в ідеологічному контексті» [23, с. 

118]. 

Таким чином, дитячий книгодрук 1950-х – 1980-х рр. розвивався як 

органічна частина загальної радянської соціокультурної моделі, де 

ідеологічному патронажу підлягали не тільки особливості побудови книги як 

твору мистецтва та матеріального продукту, але й моделі візуальної 

репрезентації образу літературного героя, його художній пафос та загальне 

мистецьке прочитання. Більше того, ідеологічний контроль сягав навіть форм 

взаємодії дитини із книгою, про що переконливо зауважує М. Компанович на 

прикладі ролі бібліотек у популяризації дитячого читання [61, с. 55]. 

Новий зміст форм ілюстрування дитячої літературної класики вносила 

парадигма шістдесятництва, яка в українському контексті мала особливі прояви 

у сфері культури та мистецтва. «Шістдесятники бачили в ілюстраторі Творця, – 

зауважує К. Ескіна, – який запрошує дітей подивитися на світ крізь призму 

сприйняття художника. І якщо в 1950-ті та в роки «відлиги» найбільш помітні 

твори книжкової графіки були створені до творів дорослої літератури, то з кінця 

1960-х – початку 1970-х років з'являються дійсно видатні зразки ілюстрації книг 

для дітей. З цього моменту починається період нового розквіту радянської 

дитячої книги, протягом якого досягнення радянської ілюстрації були 

відзначені численними міжнародними нагородами і визнанням майстерності 

вітчизняних ілюстраторів в усьому світі» [44].  

Попри те, що ілюстрування «дорослої» літератури відбувається ув цей 

період «із орієнтацією на рукописну книгу і стародруки» [7], дитяча книга стає 

своєрідною «сферою творчих пошуків» для нестандартних графічних рішень та 

осучаснення художнього інструментарію. Так, наприклад, Г. Якутович 

стверджував, що пошук засобів вираження у станковій графіці він здійснює на 

основі синтезу «джерел народного мистецтва» із пластикою монументальних 

форм [157, с. 65]. 
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Потребу у свідомому посиленні національного колориту в образі 

радянської дитячої книги наприкінці 1960- 1970-х усвідомлювали й інші 

представники професійного середовища. Так, О. Іванченко у дослідженні, 

присвяченому етапам формування стилістики Державного видавництва 

«Веселка», публікує великі фрагменти огляду-рецензії на художньо-технічне 

оформлення книжок «Веселки» за 1972 р., автором якого був А. Шпаков 

(повний текст зберігається у фондах ЦДАМЛМУ). Рецензент відзначав, що «... 

«Веселка» прагнула знайти правильні шляхи до поглиблення національного 

ґрунту в оформленні української дитячої книги» [55, с. 104]. У цей час, на 

початку 1970-х, художники послідовно почали використовувати елементи 

народного орнаменту, що доти вважалося свідченням «ретроградства» та 

відсталості від моди. Через брак подібних деталей українська книжка, на думку 

мистецтвознавця, втратила своє самобутнє обличчя. А. Шпаков стверджував, 

що в оформленні видань «Веселки» «цілком позитивним був досвід звернення 

до творчості майстрів народного мистецтва» [55, с. 104]. 

Особливу роль у концепції дитячої книги доби шістдесятництва 

відігравала класична українська література, що визначалася владою як 

ідеологічно корисна та мала стабільну і масштабну аудиторію читачів. Як 

зауважує Г. Скляренко: «Книга була тією галуззю, цариною, що привертала 

увагу і творчі сили найамбітніших, найталановитіших, найпрогресивніших, 

найбільш інтелігентних митців, і невипадково – вони обирали для роботи 

художні літературні твори високої якості…» [2, с. 210]. 

Загалом, як вважають дослідники репертуару українського книговидання 

1960-х – 1980-х рр., у сегменті ілюстрованої книги для дітей домінували два 

напрямки: класичні твори та книги, «замовлені владою». Наприклад, В. Олійник 

стверджує, що існування подібної ідеологічної кон’юнктури мало очевидний 

вплив на характер репрезентації книги, оскільки «майстри книги, дійсно 

впевнені у власних творчих силах, які могли собі дозволити незалежність, 

займалися в основному ілюструванням класичної літератури; ті ж художники, 
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що потребували підтримки задля власного творчого розвитку, бралися за 

зрозумілу і заздалегідь «приречену» на успіх роботу – оформлення нової 

сучасної літератури на політико-патріотичну тематику» [101]. 

Так, аналіз візуальної репрезентації твору М. Коцюбинського «Харитя» 

упродовж 1970-х – 1990-х років дозволяє говорити про існування певної 

спадкоємності, що диктує художникам різного часу класичні прийоми 

графічної візуалізації літературної оповіді. Вочевидь, як І. Філонов (1974 р.), так 

і Л. Ільчинська (1982 р.) дотримуються літературного опису героїні та не 

ставлять собі за мету формувати діалог із письменником або доповнювати 

літературні узагальнення графічними.  

Незважаючи на те, що між ілюстраціями І. Філонова та Л. Ільчинської 

майже десять років, а самі художники належать до різних мистецьких поколінь, 

в обох проектах для ілюстрування обрано стандартні уривки твору 

М. Коцюбинського, що формують головну сюжетну лінію оповіді: праця на 

ниві, сумування біля хворої матері, зустріч із молодицями тощо (Іл. 60; Іл. 61). 

Згодом, прикладом проникнення образотворчого станковізму до дитячої 

книжкової ілюстрації на початку 1990-х р. можна, на нашу думку, вважати 

візуальну репрезентацію твору М. Коцюбинського «Харитя» харківського 

художника В. Погорелова (1990 р.) (Іл. 62).  

Проте навіть у такому традиційному підході існує місце для авторської 

позиції та художніх акцентів. Попри свою подібність, обумовлену пануванням 

ідеї літературоцентризму, відповідності соцреалістичній стилістиці, наведені 

мистецькі концепції художнього рішення оповідання «Харитя», розглянуті у 

порівнянні, виявляють своєрідність підходу до рішення образу літературного 

героя, що відображає тенденції часу. Так, Харитя в інтерпретації І. Філонова 

постає у вигляді дещо типової селянської дівчинки (Іл. 61). Її образ, як і образи 

інших небагатьох персонажів оповідання має узагальнений характер. Художник 

зображує їх як представників українського селянства, звиклих до важкої праці. 

Услід за письменником художник зосереджує свою увагу на вузлових епізодах 
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оповідання: Харитя поруч із хворою мамою, Харитя порається по дому, Харитя 

самотужки жне жито та, нарешті, її зустрічають молодиці, від яких дівчинка 

отримує допомогу та підтримку. Однак, всі наведені епізоди позбавлені 

емоційного забарвлення, тим більше не йдеться про градацію емоційних станів, 

про які читач дізнається з тексту оповідання: піднесення, викликане бажанням 

допомогти хворій матері, нічні думки і переживання в очікуванні ранку, почуття 

впевненості у власних силах по дорозі від села до поля, пригнічення від тяжкої 

дорослої праці та опір цьому почуттєві, панічний страх, розгубленість та 

нарешті, повернення впевненості, віри в те, що «Бог добрий» і в біді не 

залишить. Із усіх наведених станів художник виразно передав лише ранковий 

настрій Хариті, коли вона впевнено дивиться в далину, сповнена рішучості 

самотужки зібрати врожай. Передчуття радощів від результату її праці, що дасть 

сил матері, сповнює її серце. Прикметно, що саме в такому образі постає 

головна героїня на обкладинці книжки. Життєстверджувальний пафос підіймає 

її постать над складними пригноблюючими реаліями дореволюційної доби. 

Такий підхід цілком віповідає пануючому за радянських часів ідеальному 

образу селянської дитини: навіть в умовах постійного виживання вона апріорі 

наділена сильним характером, жагою до життя.  

Однак, трохи менше, ніж десять років потому, у 1982 році, київська 

художниця Людмила Ільчинська вирішує образ Хариті більш камерно, глибше 

занурюючись у світ переживань дитини. Мисткиня відтворює одяг маленької 

героїні у звичному побутовому вигляді і не привносить до образу Хариті 

елементи стереотипного вигляду селянської дівчинки [Іл. 61], що є часто 

вживаною рисою ілюстрування творів української літератури у 1970-х – 1980-х 

рр. Виникає більш складний, емоційно рухливий образ восьмирічної Хариті. 

Струнка, рівненька наче квіточка з білою голівкою, натхненно порається вона, 

готуючи куліш, сумлінно прислухається до слів матері, прагнучи її заспокоїти, 

відчуває страх, збагнувши, що вона одна на полі, наповнюється спокоєм, 

відчувши підтримку старших жінок. Художниця уважно й майстерно візуалізує 
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класичний текст, майже не додаючи нічого від себе. Їй вдається уникнути 

узагальнень, завдяки чому перед маленьким читачем виникає образ живої 

дівчинки, слабкої та нескореної водночас. Прикметно, що й на обкладинці 

головна героїня показана не фронтально, немовби «урочисто», як у І. Філонова, 

а камерно. Дівчинку зображено у профіль, вага її тіла перенесена на праву ногу, 

завдяки чому глядач гостро відчуває, як Харитя прислухається, вдивляється в 

далину; постає не переможницею, а сповненою надій тендітною пташечкою, яка 

прагне докласти всіх своїх сил, аби допомогти матері, однак і надію на «доброго 

Бога» має.  

Нарешті, образ Хариті, створений В. Погорєловим, суттєво відрізняється 

від попередніх потрактувань (Іл. 65). Передовсім привертає увагу відмова 

художника від реалістичної манери побудови зображення., властивої його 

попередникам. Цікавою є обкладинка книги. У характерній для митця манері, 

що, за твердженням мистецтвознавця Н. Мархайчук, є ознакою цього періоду 

творчості художника [81]. В. Погорєлов формує простір аркуша обкладинки як 

власну «хіастичну» площину. Дівчинка показана в умовному оточенні 

українського селянського пейзажу, із квітами в руці та в нових червоних 

кісниках, прикрашених квітами. За словами художника, подібна умовність 

образу, що не відповідає письменницькій фабулі, у цьому разі є цілком 

виправданою, адже «митець не повинен віднімати дитинство у героїні, бо за 

нього це вже зробив автор твору». Як бачимо, право художника рухатись із 

письменником у різному ритмі, а іноді й різному напрямку, є свідомою 

позицією митця, що, на наше переконання, наочно підтверджує особливу 

цінність входження до раніше доволі закритого простору художників-

ілюстраторів 1960 – 1980 х рр. митців «нової хвилі», що на початок 1990-х рр. 

не були пов’язані радянськими видавничими традиціями та не мали багажу 

реалізованих книжкових проектів. 

Таким чином, дитяча книжкова ілюстрації проходить у першій половині 

ХХ столітті складну та тривалу еволюцію від традиційних форм візуальної 
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репрезентації образів класичної дитячої літератури, орієнтованих на практику 

соцреалізму, до творчих пошуків шістдесятників, які розпочинають нову, що 

існуює паралельно із офіційним мистецтвом, генезу художнього діалогу із 

наративами письменників-класиків. Риса літературоцентризму дитячої 

книжкової ілюстрації, характерна для 1950-х – 1960-х рр., доповнюється у 1970-

х – 1980-х рр. новими прикладами виходу за межі літературного тексту, що у 

подальшому формує вкрай різнобарвну та неоднорідну атмосферу 

перебудованого фіналу радянського періоду [146, с. 318]. 

Подальший період (1990-2010 рр.) пов’язаний із кардинальними змінами 

у соціокультурному середовищі України, розвалом СРСР та стагнацією 

радянської концепції політико-ідеологічного патронажу художньої культури та 

мистецтва. 

Із проблематикою дитячої книги 1990-х років пов’язують також різке 

падіння кількісних показників книгодруку, що досягли своєї кульмінації у 1989 

році (коли в УРСР видавали найбільшу кількість книг із розрахунку на кожного 

жителя країни), а надалі стрімко котилися вниз аж до 2000-х років [101]. 

Особливо сильно постраждала дитяча книга, яка у попередні роки, особливо у 

сегменті видання творів дитячої класики, перебувала у майже привілейованому 

положенні. Зубожіння дитячої книги пов’язують і з низкою візуальних 

характеристик, що унаочнювали соціокультурну кризу у суспільстві: низьку 

якість друку, некоректне відтворення авторських ілюстративних творів, 

загальне зниження якості видавничої культури, поступову втрату радянських 

стандартів щодо матеріальних властивостей дитячої книги тощо [137, с. 83]. Як 

підсумовує М. Грисюк, «1990-ті роки для української дитячої книжки можна 

назвати періодом занепаду» [41, с. 27], а загалом «розвиток книжкової індустрії 

було серйозно підірвано економічними і політичними змінами в житті країни» 

[44].  

Зауважимо, що тенденції цього часу в царині візуальної культури друку 

зазвичай пов’язані із загальними трансформаціями у сферах культури та 
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мистецтва. Так, В. Олійник виокремлює чотири головні риси, що, з його точки 

зору, загалом характеризують становище мистецтва книжкової графіки та 

сегмент дитячої книги. Серед них:  

1) продовження визнаними, досвідченими майстрами книжкової 

ілюстрації власних творчих та мистецьких пошуків (І. Вишинський працював 

над виданнями для дітей; В. Лопата, С. Якутович, В. Перевальський обирали 

для ілюстрування масштабні, здебільшого історичні твори); 

2) початок творчого експериментування молодими художниками у 

напрямку комп’ютерної графіки, шрифтових композицій, стилістики, 

кольорових рішень та ін. 

3) відкриття перших якісно нових мистецьких проектів, пов’язаних із 

творчістю К. Лавра («Дитяча Євангелія», 1993 р.), І. Вишинського («Телесик», 

(1997 р.), К. Штанко («Золотий павучок» І.Малковича (1997 р.) та ін.; 

4) «перерозподіл цінностей» у сфері книжкового графічного мистецтва, у 

межах якого «перше місце поступово посідає сама ідея автора як творчий задум, 

а не його художня майстерність і вправне володіння графічними техніками»; 

поступово «через особливості технічному прогресу стираються будь-які межі 

неможливого у виконанні задачі»; «художник-ілюстратор поступово набуває 

рис дизайнера-графіка» [101]. 

Проведений нами аналіз еволюції форм ілюстрування дитячої книги 

дозволяє стверджувати, що видозміни відбувалися відразу за декількома 

напрямками [137, с. 87]:  

- трансформація книги як матеріального продукту, що було пов’язано із 

економічною скрутою та загальним поліграфічним зубожінням вітчизняного 

дитячого книгодруку; дитяча книга поступово змінює традиційні радянські 

книжкові формати на «офісні», що ставали більш вигідними за умови 

невеличких накладів; 
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- трансформація практики читання, що на початку 1990-х років у 

більшості зорієнтована на «короткі» форми публіцистики та т.зв. актуальну 

літературу;  

- трансформація форм та способів візуальної репрезентації літературних 

образів героїв; остання риса випливає із двох попередніх і, з огляду на завдання 

нашого дослідження, потребує окремих зауважень.  

Візуальна культура пострадянського часу значною мірою відчувала 

виклики кінця 1980-х років, пов’язані із крахом СРСР, знеціненням традиційних 

для радянської інтелектуальної культури гуманітарних якостей, поступовим 

зубожінням читачів. Важливим компонентом цього процесу були літературні 

видозміни, що сповна виявили себе вже у 1989 році, а остаточно стали фактом 

життя на зламі 1990-1991 років [133]. Величезна кількість «нових» текстів, що 

раніше були заборонені або не вважалися актуальними, за досить короткий 

проміжок часу увійшли до «нового» літературного контексту.  

Саме поняття «українська дитяча літературна класика» зазнало потужних 

коректив через відкриття для цілого покоління читачів таких прізвищ, як 

В. Винниченко, М. Йогансен, О. Олесь та ін. Швидкий передрук творів 

«забутих» авторів поступово знімає з порядку денного старі образи 

літературного героя, що відтепер не асоціюється із громадянською війною, 

встановленням радянської влади та іншими традиційними меганаративами 

радянської дитячої літератури.  

Ця риса розглядається багатьма дослідниками мистецтва дитячої книги як 

одна із базових. Так, Е. Огар вважає, що «левова частка» масиву художніх 

видань для дітей припадає у 1990-ті роки на перевидання творів, «написаних і 

навіть перекладених десятки років тому». Причому на відміну від інших 

дослідників, авторка не вбачає у цьому виключно позитивні риси, наголошуючи 

на «рудименти дитячої літератури радянської доби», що постійно трапляються 

у подібних виданнях: «При уважному аналізі виявляється, що начебто нова 

дитяча література насправді наповнена міфологемами минулого, включно з 
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міфом ілюзорного безхмарного і безконечного дитинства, з героями, які чемно 

ходять до школи, а способом мислення, мотивацією вчинків та іншими 

поведінковими кліше дуже нагадують жовтенят, піонерів і комсомольців, із 

мовою, що в тому ж таки минулому визнавалася для дитячих творів за кращу, у 

сенсі виховання патріотично налаштованих поколінь» [95, с. 121]. Наголосимо 

на тому, що літературна складова згаданої тенденції має і відповідні 

ілюстративні наголоси, що також можна вважати рудиментарними по 

відношення до переосмислення радянської художньо-графічної спадщини.  

У цьому контексті порівняємо видання класичного твору для дітей 

М. Коцюбинського «Нюрнберзьке яйце», у якому переказується 

західноєвропейська міська легенда про винахід кишенькового годинника.  

Видання 1979 року (Київ, «Веселка») із малюнками відомого українського 

радянського художника-мультиплікатора А. Жуковського виконане у графічній 

техніці «триколірного» друку, що дозволило митцю побудувати своєрідну 

візуальну градацію персонажів (Іл. 58). Оповідь, що у візуальному просторі 

книги рухається паралельно із потоком літературного тексту, періодично 

акцентується чорно-білим, відкритим контуром, що формує авторські графічні 

«наголоси», які за суттю є «підказками», що вводять читача (чи, скоріше, 

глядача) у площину ілюстративного наративу. При цьому площина основних 

малюнків взята автором у тоненьку графічну рамку, що в останньому аркуші 

«розривається» фігурою глашатая-герольда із сувоєм оголошення у руках. 

Окремо слід звернути увагу на історичну умовність побудови предметного 

середовища ілюстрацій, яке швидше нагадує традиційне для радянських 1970-х 

узагальнене змалювання західноєвропейської старовини в мистецтві для дітей 

та змушує згадати, зокрема, мультиплікаційні фільми сестер В. і З. Брумберг 

[137, с. 84]. 

Ілюстративна концепція Е. Криги у перевиданні твору М. Коцюбинського 

1992 року, здійснена в рамках серії дитячих книжок «Для першокласника» 

(1966 р.), що наприкінці 1980-х – на початку 1990-х років мала ідентичне 
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оформлення (Іл. 60). Утім, автор повторив окремі графічні рішення 

А. Жуковського, зокрема центральну сцену оповіді, що показує майстра за 

роботою. Інша графічна техніка (папір, акварель, туш) у поєднанні із 

повноколірним друком дещо змінюють візуальні акценти у порівнянні із 

виданням 1973 року. Художник вводить до оповіді тему західноєвропейського 

міста, змінюючи наголос літературного сюжету.  Так, зображення 

архітектурного «профілю» Нюрнберга, панорама міста із пейзанського погляду, 

окремий акцент на постаті головного героя в оточені вузеньких вулиць та 

баштового годинника – усе це створює абсолютно нехарактерні для 

імпресіоністичної манери оповіді М. Коцюбинського візуальні акценти, що 

також формують загальну атмосферу західноєвропейської старовини. При 

цьому редактори проекту і цього разу зберегли герольда на останній сторінці 

книги, що виголошує справедливе для головного героя рішення.   

Значні зімни спіткали ілюстрування дитячої книги через економічні 

фактори та низьку поліграфічну якість носіїв та матеріалів у 1990-х роках. 

Наприклад, головний художник Мінформдруку РФ О. Альошин із сумом 

констатував, що триває «відсіювання творчої сутності книги, вона 

перетворюється на звичайний предмет купівлі-продажу» [9, с. 118].  

Зазначену тенденцію можна, на наш погляд, продемонструвати на 

прикладі творчості відомого сьогодні художника дитячої книги К. Лавро. 

Митець активно працює у царині ілюстрування дитячих творів із кінця 1980-х 

років. Проте першою його роботою, що мала виразні авторські художні риси, 

стало ілюстрування збірки В. Королева-Старого – забутого та на довгі часи 

викресленого із вітчизняного письменницького літопису автора т.зв. 

літературної казки.  

Видання 1992 року (Київ, «Довіра») вийшло у серії «Книга, яку ми 

чекали» та, як і більшість видавничих проектів цього часу, не відрізнялось 

високою поліграфічної якістю виконання. Затиснуті у невеличкий формат 

чорно-білі малюнки художника, виконані у філігранній графічній техніці, не 
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створювали враження глибини та «провалювались» у некоректно спроектоване 

поле друку книги. Відмітимо, що як і в подальших своїх роботах, К. Лавро 

поєднує малюнок із шрифтовими рішеннями, що формулюються художником 

як своєрідний акцидентний перехід до площини набірного тексту. Додатковим 

аргументом на користь наших припущень є чергове перевидання згаданої збірки 

В. Королева-Старого видавництвом «Знання» із практично тим самим набором 

ілюстрацій К. Лавра початку 1990-х років. Утім, якість друку, коректний 

характер побудови книги як матеріального цілого, абсолютно інакше 

позиціонує художню ілюстрацію митця (Іл. 52). 

Риси комерціалізації безпосередньо виявляють себе у характері візуальної 

репрезентації художніх образів, що їх художники та редактори проектів 

намагаються робити ближчими до уявної цільової аудиторії книги.  

Так, відома народна казка «Пан Коцький», що особливо активно 

перевидавалася у 1970-х – 1990-х роках, у своїй візуальній історії пережила 

щонайменше три вагомі трансформації. У радянський період образи казкових 

героїв наслідували традиційні риси етнографізму та графічними засобами 

«висловлювали» літературну оповідь твору, як це бачимо у виданнях, 

ілюстрованих відомими авторами, зокрема А. Гілевич, (1971); Л. Щукіной 

(1975); В. Литвиненком (1978).   

У 1980-х – 1990-х рр. тривають пошуки нових засобів виразності та інших 

форм взаємодії між текстовими та ілюстративними площинами твору 

(В. Мельниченко, 1983; Е. Кирич, 1991; В. Волонтирець, 1993). Так, у 

художньому рішенні Валентини Мельниченко зображення та текст 

перебувають у активній динамічній взаємодії. В її художній концепції казки 

«Пан Коцький» (так само як і в деяких інших книжках, проілюстрованих 

художницею, зокрема у збірці українських народних загадок «Ліз карасик через 

перелазик» (1984) простежується послідовна відмова від літературоцентризму. 

Навпаки текст підпорядковується зображенню: його фрагменти займають у 
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середньому одну восьму поля книжкового розвороту та не мають чітко 

окреслених меж.  

Ілюстрація у цьому творі відіграє пануючу роль: створює атмосферу 

казки, доповнює її такими деталями і коштовними дрібничками, яких в тексті 

нема. Так, наприклад, у казці йдеться про те, як зайчик зустрів лисичку та 

поспілкувався з нею. Словесні характеристики персонажів у казці відсутні, 

детальний портрет образу та його характер створює саме художник. І от ми вже 

бачимо Лисичку з великими плетеними корзинами, в яких ледве вміщуються 

півник, курочка, купа яєць та навіть курча, що тільки-но вилупилося. Та і це ще 

не все. На одному плечі цієї паняночки велика в’язка апетитних бубликів, а до 

корзини підв’язана пара нових чоботів. Оздоблена різноманітними квітами, у 

вишуканому вбранні, червоних черевичках та хустці, з шийною прикрасою із 

ниток кумася бадьоро крокує лісом як втілення вітальності і достатку. 

Життєстверджувальний пафос її образу відчутно контрастує із зображенням 

Зайчика в старезному капелюсі, латаних штанях, з маленьким мішечком у 

лапках.  

Так само повно, різноманітно, дотепно змальовує художник костюми всіх 

інших персонажів казки, які відповідають традиціям національного 

українського вбрання, наближує до маленького читача рослинний світ, страви 

та продукти національної кухні. Для стилістики цих ілюстрацій характерна 

надмірність, пишність, відчутний гедонізм головних героїв, виражений у 

детальному відтвроенні цікавих «соковитих» дрібниць на всіх рівнях 

зображення.  

Однаково уважно художниця змальовує побутування маленьких мишок, 

павучків, комах (про яких, зрозуміло, ані слова не йдеться в тексті), про пригоди 

персонажів казки в усіх досяжних її уяві подробицях, та навіть показано їх місце 

у так би мовити планетарному масштабі. Після всіх перепетій, пов’язаних з 

появою у лісі Пана Коцького, потерпілі від нього звірі зображені здалеку та 

зверху на тлі нічного зоряного неба у світлі повного місяця. Цей новий, 
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відмінний від основного ракурсу ілюстрацій, погляд є підсумковим, дозволяє 

відчути відносність значення кожного явища, будь-якої події. Тепер ті, хто 

протягом усієї казки були в центрі уваги і видавалися значущими, рушійними 

силами цієї історії, постали перед глядачем маленькими і навіть певною мірою 

баззахисними в холодному нічному світлі. Завершуючи казку, художниця 

наочно показує, що всі пристрасті, що так бурхливо кипіли, минуться, 

залишиться лиш спогад, адже «ніщо не вічно під місяцем».  

Отже, можна впевнено виокремлювати барочність як основу 

світовідчуття, втілену в ілюстраціях В. Мельниченко. Відтак логічно в них 

простежується формальна відповідність стилістиці цього творчого напрямку – 

у тяжінні до вигнутих ліній, у вишуканій декоративності їх складних 

переплетінь, у напрузі динамічних композицій. 

Майже десятиліття потому образи героїв народної казки «Пан Коцький» 

набули нових інтерпретацій. Наприклад, здійснюється спроба перенести 

візуальну частину оповіді в міське середовище. Зрештою, комерційна 

парадигма другої половини 1990-х років остаточно пориває із етнографізмом, 

одягаючи головних персонажів казки в сучасні спортивні костюми та 

перетворюючи класичну вітчизняну казку на іронічну оповідь про «суворі 1990-

ті».  

Насамкінець, у 2010-х роках «стара добра класика» повертається до 

читача із пафосним, ретельно продуманим та коректно виконаним «художнім 

начинням» від К. Лавра. Усі традиційні риси візуальної репрезентації, що їх так 

довго «витравлювали» у пострадянські дитячій книзі, знову стають у пригоді.  

Таким чином, варто констатувати у рамках пострадянського періоду 

наявність трьох ключових компонентів, що у своєму поєднанні формують 

художній профіль цього складного та насиченого важливими подіями часу, а 

саме: 

1) специфічну модель читання дитячої книги, пов’язану із 

трансформаціями радянських практик книжкової культури;  
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2) нову якість матеріальної конструкції книги, що виникає та існує в 

постійних умовах дефіциту матеріалів та технологій; у цьому контексті варто 

говорити про існування певної граничної межі графічно-дизайнерської якості 

дитячої книги, де яскраві художні проекти нівелюються низькими 

можливостями їхнього поліграфічного та конструктивного втілення; 

3) характерну для пострадянських мистецьких пошуків візуальну 

репрезентацію художнього образу, що постає органічною складовою загальних 

тенденцій у сфері розвитку вітчизняного мистецтва.   

У згаданому контексті вважаємо необхідним навести періодизацію 

основних етапів в розвитку дитячого книгодруку пострадянського періоду, що 

їх виділяє Е. Огар: 1) на початку 1990-х років «майже повний занепад»; 2) у 

середині 1990-х – «намагання «протриматися», постійно репродукуючи старі 

класичні, перевірені часом літературні тексти та ілюстрації – як чужі, так свої»; 

3) наприкінці 1990-х – на початку 2000-х років «спроби робити оригінальну 

дитячу книгу стають помітнішими та поки що недостатніми, аби кардинально 

змінити стан речей» [95, с. 120]. Запропонована вченою концепція є 

традиційним поглядом на еволюцію соціокультурного змісту практики 

книговидання в пострадянський період. Проте з нашого погляду, важливо 

відзначити дев’яності як період синтезу та активного творчого пошуку для 

митців, що попри скрутні можливості лишалися своєрідними та не втрачали 

власного мистецького обличчя. Художники станкового живопису і навіть 

монументалісти беруть активну участь у проектах ілюстрування дитячої книги, 

що також привносить до концепції ілюстрування нові тенденції та якості. 

У розвиткові дитячої книжкової ілюстрації 2000-х як подальшого етапу 

періоду 1990-х – 2010-х рр. посідає особливе місце. Загальні трансформації 

дитячого книгодруку, практик читання та технік і технологій виконання 

книжкових ілюстрацій формують якісно нові обставини новітнього часу, що 

мають вагомі відмінності і від радянського спадку другої половини ХХ століття, 

і від пострадянських пошуків 1990-х років. 
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Насамперед, вкотре констатуємо змінення концепції «класична дитяча 

література», яка відтепер долучає до когорти визнаних та відомих майстрів 

слова не тільки втрачене покоління «розстріляного відродження» та 

шістдесятників, але й авторів, що увійшли до вітчизняної літератури у статусі 

«молодих митців» на хвилі публіцистичного буму 1990-х років (Р. Скиба, 

О. Ірванець, К. Москалець та ін.)  

Як стверджує К. Шулькова, в основі цієї нової концепції літератури для 

дітей «перехідного періоду» закладені «стрижневі принципи та художні засоби 

двох видів літературної творчості – «класичного письменства» та популярної 

літератури, які трансформуються відповідно до особливостей дитячого 

сприймання» [157, с. 298].  

Як і в попередні періоди, цінність класичних творів для дітей має як 

власне літературну складову, так і комерційну, оскільки за одностайним 

висновком дослідників та дистриб’юторів книги, «перевидання класики 

зараховується до категорії безпрограшних видань» [134].  

Нового прочитання українська класика набуває і через зміни в характері 

візуальної репрезентації головних героїв, їхнього «осучаснення» та актуалізації 

засобами графічного та літературного акцентування.   

Слід зазначити, що важливі естетичні трансформації спіткали царину 

дитячої книги через вагомі зміни в художній мові графіки та ілюстрації 

упродовж 2000-х років.  

Насамперед формування комп’ютерного графічного середовища напряму 

зачепило візуальну репрезентацію дитячого книгодруку, адже книга у цей час 

виступає не тільки мистецьким простором, але й масовим комерційним 

продуктом, що має бути конкурентоспроможним із іншими товарами дитячого 

інтелектуально-творчого спрямування. Саме зазначена обставина спричинила, 

на думку О. Литвиненко, К. Касьяненко, М. Єфімової, появу нових форм 

дитячої книги, що репрезентують мультимедійні, розважально-ігрові та 

дизайнерські напрямки руху ілюстрування дитячої книги [144, с. 259-260]. Як 
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констатує А. Майовець, «з активним поширенням комп’ютера та відповідного 

програмного забезпечення видозмінюється стилістика та сама методика 

принципу створення ілюстрації, художнього оформлення дитячих видань. 

Ілюстрація посіла своє чільне місце і попри поширену загальну думку про 

«попсовість» чи «рафінованість» малюнків, створених на комп’ютері, 

художники своїми творами демонструють протилежне – авторський рисунок, 

індивідуальну стилізацію дійових персонажів і яскраве кольорове вирішення» 

[77, с. 179].  

Натомість Ю. Федіна констатує «зниження інтересу до книги в дитячому 

середовищі» на зламі 1990-х та 2000-х рр., пояснюючи це новою тенденцією 

«комп’ютеризації дозвілля» [153, с. 119]. 

Схожі процеси пов’язані із візуальною репрезентацією дитячої літератури 

в мультимедійному просторі, що стає головним викликом для книги у 

традиційному паперово-кодексному вигляді.  

Попри природне прагнення видавців до максимального спрощення та 

певної «масовизації» графічної репрезентації дитячих книжок, у даний період 

відроджується та активно розвивається сегмент авторської ілюстрації, яка, на 

наш погляд, може вважатися провідною тенденцією у системі візуальної 

репрезентації образів героїв вітчизняної літературної класики для дітей. Саме з 

2000-х років відбувається становлення «авторської» дитячої книги, що набула 

подібного епітету саме завдяки творчим зусиллям художників-ілюстраторів 

К. Лавра, В. Єрка, Е. Новікова та ін. Класичні графічні техніки (акварель, гуаш, 

туш) у поєднанні із новітньою художньою мовою (романтично-іронічна 

образність), починаючи з кінця 2000-х років стають своєрідним трендом в 

ілюструванні літературних творів для дітей. 

Зрештою, на думку фахівців, тенденція сучасної дитячої літератури 

зорієнтована на «яскраву», кольорову обкладинку, палітурку та чорно-білі 

графічні малюнки всередині. Натомість повноколірна дитяча книга все ще 

лишається відносно дорогою [76, с. 755]. 
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Необхідно зауважити, що саме 2010-ті рр. є часом формування нової 

соціокультурної якості суспільства, що позначається і на характері спілкування 

дитини із книгою, і на способах взаємодії читацького та літературного 

середовищ. Проблема дитячого читання вперше усвідомлюється як синтез 

художніх, соціокультурних та економічних процесів.  

Так, окремі дослідники звертають увагу на посилення утилітарності та 

функціональності читання дітей та сприйняття ними художніх образів книги, 

інші зосереджують увагу на «боротьбі» дитини (особливо підлітка) за 

«рівноправне співжиття в єдиному суспільстві разом із дорослими» [167, с. 297]. 

Проведений нами аналіз дозволяє стверджувати, що в цей період художня 

ілюстрація формує «контактне середовище» дитини із книгою. В умовах 

глобальних мультимедійних викликів саме художньо-естетична складова книги 

постає головним мотивом для комунікації та обумовлює «глибину» 

проникнення дитини до змісту твору та художньо-образної системи книги.  

До читацького обігу поступово входять інтерактивні книжки. Яскравим 

зразком яких, зокрема, є книжка молодої харківської художниці Слави Шульц 

«Ташенька і кактус» (2016), що увійшла до колекції найкрасивіших книг світу 

Stiftung Buchkunst. Інтерактивність цього великоформатного видання 

визначається, перш за все, тим, що запропонований проект є по суті 

розмальовкою-антистрес. Однак, її відмінність від книжок цього типу полягає в 

тому, що художниця-автор запрошує читача до діалогу, співпраці, 

співтворчості, оскільки ілюстрації, що займають кожен розворот частково 

розфарбовані. Виникає враження присутності автора, який нібито ненадовго 

призупинив розфарбовування створеного ним простору. Цьому відчуттю сприяє 

й затишна, інтимна атмосфера малюнків, яка створюється властивою дитячому 

сприйняттю увагою автора до дрібниць. Водночас усі елементи дитячого побуту 

виконано з підкресленим естетизмом, смаком і тактом, тож рисунки викликають 

емоційний відгук у дорослого глядача, передусім, матусь, що сприятиме 

спільній праці дитини і дорослого. Ще один шлях встановленння зв’язку між 
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дитиною та простором цієї сповненої вигадок книги – застосування т. зв. 

«секретів» – книжки у книзі, всіляких конвертів, що викликають бажання 

власноруч створити те, що потім можна сховати від світу не тільки в структурі 

цього химерного видання, а й, власне, у часі. 

У середовищі авторської книги окремим видом художньої репрезентації є 

побудова ілюстративних концепцій. Ця тенденція, що спостерігається, відрізняє 

останні п’ять-сім років еволюції дитячого книгодруку (2010-ті) та, вочевидь, є 

природним наслідком загального характеру розвитку новітнього періоду 2010-

х років. Визначення поняття пов’язано із видавничою практикою поєднання 

класичного літературного твору із його художньою інтерпретацією, що може 

мати окремі мистецькі узагальнення та сприяти діалогу між письменником та 

художником. 

Яскравими представниками цього напрямку є львівські художники 

Романа Романишин і Андрій Лесів, що утворили творчий тандем – дизайн-

студію «Аґрафка». За відносно невеликий відтинок часу їх було визнано 

лауреатами багатьох престижних премій у сфері книжкової ілюстрації, серед 

яких Міжнародне бієналє ілюстрації в Братиславі «ВІВ 2017», «Bologna Ragazzi 

Award 2018». Вони створили низку авторських книжок, серед яких «Зірки і 

макові зернята» (2014), «Війна, що змінила Рондо» (2015), книжки-картинки 

«Голосно, тихо, пошепки» (2017) та «Я так бачу» (2018) та ін. Крім того, у 

чималому послужному списку художньо оформлених «Аґрафкою» книжок та 

обкладинок видань значне місце посідають саме дитячі, тому творчі стратегії 

цього мистецького об’єднання заслуговують на окрему увагу.  

Прикметно, що спільною рисою проектів студії є те, що в них особлива 

увага приділяється створенню образу головного героя книги, оскільки саме 

через нього здійснюється комунікація між уявним світом твору і читачем. 

Виявлення особливого візуального образу героя або візуального образу автора 

книги (як було у випадку створення художнього оформлення поетичних збірок 

Івана Франка, Богдана Ігоря-Антонича, Віслави Шемборської, Грицька Чубая) 
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стає ключовим творчим завданням, успішне вирішення якого дозволяє 

сподіватися на більш глибокий відгук збоку читацької аудиторії. До кожного 

проекту автори, за їх власним свідченням, шукають свій «ключ», тобто 

створюють концепцію, знаходять аспект, через який тема буде розкрита 

максимально виразно [136]. У їх проектах поєднується лаконічна, 

інтелектуальна графіка та продуманий до дрібниць дизайн. У графічних 

композиціях важливу роль відіграють узагальнені форми, абстрактні кольори, 

використання яких відбувається за принципом асоціативної, а не 

натуралістичної відповідності.  

Кожна книга має певну концепцію. Так, приміром, у рішенні всім відомої 

з раннього дитинства української казки «Рукавичка» (2010) ключовим мотивом 

стає рукавичка як джерело тактильних відчуттів. Книжка «одягнена» у чохол із 

штучного хутра, має закладинку, виконану у формі рукавички, вкриту таким 

само матеріалом. Для зображення власне ж рукавичку використано 

фотографічний відбиток, що зазнає певних змін відповідно до сюжету. 

В’язальний візерунок виступає модулем художнього рішення казки, графічний 

ритм кожного розвороту створюється за допомогою повторення його 

лаконічного малюнку. Також і зображення звірів, що потрапляють до 

рукавички, створюються з використанням різних фактур та візерунків в’язаного 

полотна. Слід, зокрема, додати, що «Рукавичка», як і інші дитячі книжки, 

створені «Аґрафкою», мають ознаки інтерактивності: розмальовка у 

спеціальному конверті, пропозиція завершити малюнок або створити його 

власноруч ( книжка «Антоміми» ) тощо.  

Інший ключ має енциклопедія для дітей «Франко від А до Я». Тут в образі 

Фарбованого Лиса маленький читач отримує дотепного гіда по сторінках 

видання, у компаніїї якого цікавіше подорожувати. Постмодерністський підхід 

дозволяє художникам грайливо поводитися із сталими та вже канонічними 

мотивами: зів’ялим листям, образом Каменяра, фотографіями класика, завдяки 
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чому руйнується музейна відстороненість образу письменника, взамін якої 

виникає портрет живої людини.  

Таким чином, концептуальність, певна творча стратегія, як бачимо на 

прикладі книжок, створених майстернею «Аґрафка», виступають як інструмент 

для максимально виразного розкриття змісту твору, сприяють його прочитанню 

по-новому із активізацією асоціативних зв’язків, доступних читачеві.  

Сучасну дитячу ілюстрацію створюють і львівські митці Дмитро Гордіца, 

Данило Мовчан, Ганна Бойко, Уляна Томкевич, Мар’яна Фляк «Майстерні 

Зографос», хоча й головним спрямуванням цієї творчої групи є «бажання 

творити ікону і нести її у світ». Але й створюючи зображення для дітей, за 

словами М. Фляк, «художник-ілюстратор має бути не лише художником із 

гарним технічним вмінням. Найперше він повинен нести щирість і світло. Його 

твори обов’язково повинні бути "живими" – відображати характери, емоції» 

[155]. 

Концептуальність ілюстративної складової торкається і нових, не 

характерних у традиційному сенсі цього слова технік втілення літературного 

образу. Наприклад, це стосується пластилінових ілюстрацій Г. Осадко, що 

бачаться своєрідним продовженням пластичних пошуків 1990-х років. 

Натомість М. Грисюк трактує це рішення як «швидше кольоровий низький 

рельєф», де ілюстрації зберігають свій зв’язок з площиною паперу, проте 

водночас формують «візуально-тактильні» штрихи («затишні», «теплі») [41, с. 

29]. 

Ще однією важливою тенденцією 2010-х років назвемо вихід візуальної 

репрезентації літературного образу не тільки із площини звичних графічно-

ілюстративних технік, але й формування ілюстративної концепції не 

властивими для книжкової культури засобами. Так, у подібному напрямку 

видавництвом «Основи» запропоновано т.зв. альтернативну серію української 

класики, до якої вже увійшли і видання дитячої літератури: «Кайдашева сім’я» 

Івана Нечуй-Левицького, «Лісова пісня» Лесі Українки, «Вечори на хуторі 

http://ikonanna.com.ua/
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поблизу Диканьки» М. Гоголя та ін. Сутність альтернативності репрезентації 

згаданих творів полягає в кардинально іншій системі побудови візуальної 

оповіді образів головних героїв. Наприклад, ілюстрації до культового роману 

І. Багряного «Тигролови» (1944 р.) виконав татуювальник Д. Темний, а власне 

графіка є ескізами татуювань в американському класичному стилі «олдскул» на 

тюремно-табірну тематику [144, с. 261].  

Особливістю є і трансформація (як візуальна, так і художньо-змістовна) 

образу головного героя літературного твору, що в контексті 2000-х – 2010-х 

років набуває універсальних рис. Як констатує К. Шулькова, специфіка 

новітньої дитячої літератури дозволяє окремо розглянути особливості цього 

образу, «оскільки він допомагає дитині в самопізнанні», а прочитання творів, 

що містять акцентування на головного персонажа, дозволяє «пережити безліч 

життів, відчути себе в різних станах і життєвих обставинах». «Найчастіше 

протагоністами виступають однолітки юних читачів, – зазначає авторка, – які 

переживають однакові труднощі, стикаються з проблемами повсякдення та 

типовими представниками суспільства [167, с. 299].  

Проілюструємо згадану тенденцію на прикладі трансформації візуального 

простору творів Т. Шевченка, виконаних у видавничій інтерпретації різних 

часів для дитячої аудиторії.  

Одним з перших ілюстративних видань поезії Т. Шевченка є збірка 

«Вечірня зіронька» (Київ, «Дитвидав», 1960 р.) із ілюстраціями А. Тетьори (Іл. 

137). Традиційна реалістична інтерпретація поезії Т. Шевченка виконана 

художником у техніці акварелі із частково обробленим для кращого 

поліграфічного відтворення контуром. Обраний для візуалізації темний колорит 

картин-аркушів митець поєднує із світлими, яскравими образами українських 

селян, які різко контрастують із білим кольором паперу та темними «плямами» 

пейзажних фонів (Іл. 137).  

Власну ілюстративну концепцію запропонував дитячій аудиторії 

художник-ілюстратор Віктор Глуздов, учень Олексія Шовкуненка, до збірки 
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поезій Т. Шевченка «Мені тринадцятий минало …» (Київ, «Веселка», 1972 р.). 

Орієнтованість на дитяче читання, на молодшу читацьку аудиторію 

підкреслюється образом головного героя, що нагадує узагальнений образ 

малого Тараса – хлопчика-кріпака, що прагне вчитися, малювати та має гострий 

погляд на навколишню дійсність (Іл. 139). Художник зображає його дитиною з 

усіма властивими для цього віку переживаннями: радістю, захопленням, 

прагненням зберегти, укрити від недоброго ока свою таємницю. Обрана для 

друку поезія Шевченка зумовлює характер ілюстративного прочитання тексту: 

виразність творів В. Глуздова побудована на колірному та фактурному 

контрасті, що створює враження стилістичної єдності із поетичними задумами 

Кобзаря [144, с. 262]. Легкий віртуозний рисунок створюється тонкою 

енергійною лінією, плавною, особливо мелодійною в окремих аркушах. Однак 

рисунок відіграє підпорядковану роль: виразна сила ілюстрацій ґрунтується на 

контрасті світлих і темних плям, завдяки чому зображення головного героя, 

селянської родини начебто сяють зсередини, сповнені теплого світла.  

Символічного звучання набувають у цьому ілюстративному циклі 

пейзажні мотиви, зокрема мотив сонця, якому уподібнюється світоч вітчизняної 

поезії. Варто зауважити, що стилістично художник відходить від базових засад 

соцреалізму. Обраний ним стиль збагачений досвідом митців модерну, що 

позначилося в артистичній манері рисунку олівцем, в якій створені зображення 

рослин, зокрема будяків. В окремих композиціях, як наприклад, у зображенні 

родинної сцени, помітно опанування митцем досвіду віденської сецесії. 

Колоподібна композиція, яку утворюють зображення дідуся, молодої матері та 

маленької дитини, висунута на передній план, стає центром та фокусом аркуша, 

витісняє всі інші елементи як вторинні по відношенню до центральних 

персонажів.   

Особливо слід звернути увагу на віртуозні графічні заставки та кінцівки, 

які сприяють створенню книги як цілісного ансамблю. Вони поєднують текст та 

ілюстрації, формують відповідний простір дитячої книги.  
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Отже, завдяки інтимній, задушевній атмосфері, яку створюють легка 

влучна графіка та камерні прозорі акварелі, головним героєм яких є хлопчик, 

тендітний, вразливий, занурений у спостереження явищ життя, В. Глуздов 

емоційно наблизив класику української літератури до маленького читача. 

Важливо підкреслити, що в образі головного героя художник, перш за все, 

акцентує увагу на споглядальній природі характеру хлопчика, змальовує його 

як ліричного персонажа. Трагізм як неодмінна складова шевченкових поезій в 

даному варіанті прочитання відтісняється в тінь, що відповідає, на наш погляд, 

емоційним можливостям маленького читача. 

Перевидання згаданої збірки поезій під такою ж назвою видавництво 

«Веселка» здійснило у 1994 року із ілюстраціями досвіченої художниці 

Катерини Штанко (Іл. 142). У цьому разі книга адресована молодшому та 

середньому шкільному віку, що, ймовірно, і спричинило збільшення обсягу 

книги та зміну концепції ілюстрування. Авторка у побудові власних образів 

головних героїв діалогізує не лише із Шевченком-поетом, але і з Шевченком-

художником, використовуючи характерні для його манери письма композиційні 

та образно-стилістичні прийоми [Іл. 139; Іл. 141]. Трагізм поезії Кобзаря не 

тільки не послаблюється через пом’якшення візуального образу (як у випадку із 

ілюстраціями А. Тетьори та В. Глуздова), а навпаки акцентується специфічно 

темним кольором паперу книги та експресивним колоритом малюнків. В 

інтерпретації К. Штанко образ маленького Кобзаря – це образ дитини, яка вже 

зазнала горя та поневірянь, з недитячим поглядом великих сумних очей. На 

відміну від образів художників-попередників, це образ дитини, свідомої своєї 

місії і долі. 

Зрештою, ключовим проектом видання поезії Т. Шевченка для дитячої 

аудиторії є «Дитячий Кобзар» у видавничій інтерпретації «Видавництва 

Старого Лева» (Львів, 2012 р.) із малюнками М. Михайлишиної (Іл. 143). 

І. Ткаченко так визначає головні складові ілюстративної концепції цієї книги: 

особливо популярний автор, актуальна проблема, оригінальний текст та 
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репрезентативні видавничі рішення [135, с. 244]. Сформована для сучасної 

дитячої аудиторії ілюстративна модель «Кобзаря» абсолютно інакше орієнтує 

маленького читача в поетичній творчості Т. Шевченка. Якщо всі радянські та 

пострадянські проекти були виконані в літературоцентричному фокусі, то в 

цьому разі поезія Шевченка репрезентована як візуальна оповідь, що насичена 

романтичними образами дитинства серед яскравої природи. Образно-

стилістичні акценти малюнків М. Михайлишиної не приховано жіночні та 

практично не експлуатують уже звичний для ілюстрування поезії Кобзаря 

трагізм та історичний пафос [144, с. 263]. Зміна візуальної концепції поезій 

Т. Шечвченка відбулася, передусім, через обрання художником декоративної 

стилістики для створення ілюстрацій. Умовні яскраві кольори, стилізована 

зовнішність персонажів, що осприяє їх органічній інтеграції до кола 

традиційних українських народних образів (наприклад, Козака Мамая), 

позбавляє образ «Кобзаря» з ілюстраціями М. Михайлишиної усталеної 

характеристики – трагізму. 

 

2.2. Стилістичні особливості дитячої книжкової графіки другої 

половини ХХ – початку ХХІ ст. 

 

Зміни поглядів щодо візуальних характеристик ілюстративної практики 

відбувалися фактично кожне десятиріччя. Виникали нові підходи до дитячої 

ілюстрації, при тому, що продовжували працювати художники вже з певними 

напрацьованими підходами, не завжди відбиваючиі процеси сьогодення, 

залишаючись вірними вже знайденому художньому почерку. Тому, в окремих 

випадках, рік виходу книги і художня мова, притаманна ілюстратору, не завжди 

співпадають з новими тенденціями. Подібні приклади демонструють 

продовження традицій, сформованих у минулому десятиріччі. І, тим не менш, 

значна частина ілюстраторів реагувала на запити часу і працювала в загальному 
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річищі. Цей факт дозволяє звернутися до класифікації художніх прийомів, 

притаманних кожному десятиріччю, починаючи з 1950-х років.  

Тяжіння до реалізму, який спирається на історизм та етнографізм, більш 

характерне для ілюстрацій 1950-х-1960-х: В. Гливенко «Великі ростіть» 

О. Вишні (1955) (Іл. 5); М. Іванова «Оповідання та казки» М. Вовчка (1958) 

(Іл. 13); Л. Іванова «На своїй землі хорошій» П. Воронька (1961) (Іл. 18). 

1960-ті роки прийнято усвідомлювати крізь призму руху 

«шістдесятництва», і хоча цей період був непростим і неоднозначним, особливо 

наприкінці десятиліття, однак він дійсно приніс із собою певне розширення 

дозволених меж сприйняття сучасного мистецтва та європейського художнього 

досвіду.  

Роль модератора національного культурного життя в умовах відлиги 60-х 

минулого століття виконувало, зокрема, середовище Клубу творчої молоді 

(1962). Як зазначє В. Стасенко, важливо, що «об’єднані у Клубі митці С. 

Караффа-Корбут, І. Крислач, Е. Мисько, Л. Медвідь, С. Шабатура, З. Флінта, Р. 

Петрук, В. Патик, А. Бокотей, Я. Мацелюх, І. Остафійчук, І. Марчук, І. Стеф’юк 

та інші творили кожен не лише у своїй галузі, але й у своїй власній стилістиці, 

виробляли індивідуальні підходи до розв’язання творчих завдань» [131, с. 92].  

Деякі спроби проявів цього нового досвіду здаються нині досить 

помірними, однак слід пам’ятати про нещодавні для творців того часу умови 

жорсткої цензури, щоб зрозуміти, наприклад, прогресивність малюнків 

Г. Савченко до лірично-приватних віршів В. Сосюри «Моя онученька», їх 

імпресіоністичну легкість та розкутість (Іл. 92).  

Легкість майстерного малюнку, який створеного стрімкими лініями, 

справляє враження скоропису. Рисунок, виконаний у такій манері, суттєво 

відрізняється від міцного педантичного академічного малюнку. Ескізність 

манери створює відчуття невимушеності візуальної оповіді, що цілком 

відповідає приватному характеру віршів.  
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У зображенні підсилюється роль умовності, воно стає більш графічним, 

міцніше пов’язується з площиною білого аркуша. Площина активно формує 

зображення: стає то майже відчутною міцною основою для розташування фігур 

у просторі, тексту віршів, то, навпаки, наповнює повітрям простір ілюстрацій, 

створює відчуття насиченості світлом та повітрям. 

Враження невимушеності, народження на очах читача ілюстративного 

оздоблення виникає також завдяки делікатності розташування кольорових 

акцентів в площині аркуша. Локальні кольорові плями, виразні силуети, 

навмисно обмежена палітра, в якій активну роль відіграють лимонний, різні 

відтінки червоного, блакитний створюють мажорний життєстверджуючий 

настрій малюнків.  

Зображення перебуває в активній взаємодії з текстом, шрифтовим 

рішенням тексту. Задля того, щоб встановити стилістичну відповідність між 

полегшеним стилем ілюстративного оздоблення та текстовою частиною, для 

заголовків використовується шрифт без засічок. Текст на окремих розворотах 

підпорядковується візуальному ряду, обрамляється ним, сприймається вже 

після «прочитання» ілюстрації. 

У зазначений час – у 1960-ті роки – змінюються навіть звичні підходи до 

реалізму, який досі мав завжди парадний, а інколи й відверто «імперський» 

характер. Яскравим прикладом цих змін є ілюстрації знаного графіка-

станковиста Г. Малакова до повісті В. Нестайка «Пригоди Робінзона Кукурузо» 

(Іл. 67). Вони також реалістичні, але не безпомічно йдуть за авторським текстом, 

а створюють альтернативний варіант оповіді, самостійно цінний саме увагою до 

життя, коли поряд існує офіційне та народне, бюрократичне та неформальне, а 

ще з великим розумінням і знанням стихії народного гумору (Іл. 67). Саме гумор 

змінює ставлення глядача до образів, створених митцем, дозволяє співвідносити 

їх з собою, на той час «звичайним радянським громадянином». Такими ж є і 

головні герої твору В. Нестайка, причому як позитивні, так і негативні. Не 
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випадково ж наприкінці згаданої повісті страшні «антирадянські шпигуни» 

виявляються звичайнісінькими браконьєрами.  

Ілюстративне рішення, запропоноване Г. Малаковим, привертає увагу 

завдяки своєрідності художньої мови, властивій саме графіці: гострій 

виразності силуетів, точності узагальнень, впевненій стрімкій лінії малюнку. 

Композиції утримують увагу глядача також завдяки своєму динамічному 

рішенню, складному розташуванні фігур у просторі. 

У ці ж роки намічаються нові тенденції в книжковій ілюстрації, поява 

яких зумовлена тимчасовим помітним послабленням ідеологічного тиску на 

культуру, національну в тому числі. З одного боку, простежується тяжіння до 

декоративізму та «примітивізму», коріння яких лежить в народній картині, 

дитячому малюнку. Така тенденція набуває розвитку в 1970-х – на початку 

1980-х років. Так, протягом цього часу видавництво «Веселка» видало низку 

книжок для дошкільного та молодшого шкільного віку, серед яких особливо 

варто пригадати такі, проілюстровані Н. Денисовою «Без вікон хатка, без 

дверей» Л. Глібова (1966) (Іл. 26); Н. Макарова «Помагай» П. Воронька (1968) 

(Іл. 20); Н. Денисової «Ведмідь» М. Вовчка (1969) (Іл. 14); І. Філоновим 

«Панська ялинка» О. Вишні (1973)  (Іл.6) та ін. Н. Денисової «Ластівка біля 

вікна» М. Вінграновського (1983) (Іл. 10).  

Водночас у художньому оформленні книжок простежується потяг до 

більшої експресії, розкутого малюнку, що наближає українську радянську книгу 

до європейських зразків і навіть викликає більш віддалені, але цілком можливі 

паралелі з далекосхідною гравюрою, як це помітно в оформленні твору 

М. Стельмаха видатним графіком Валентином Литвиненком «Заячий секрет» 

(1966) (Іл. 94) та ін.  

Так, в ілюстраціях Н. Макарової до книги П. Воронька «Помагай» (Іл. 20) 

декоративізм та примітивізм проявляється у свідомому обмеженні фактично 

трьома кольорами, а також лінеарному підході до малюнку; умовно-

декоративній будові площини. Формування єдиної композиції завершує 
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шрифтове рішення, яскравим прикладом синтезу якого з зображенням є 

обкладинка книги. Усі застосовані в ілюстраціях кольори (рожевий, синій, 

чорний) поєднано з акцидентним «дитячим» написанням назви твору, яка в 

сюжетному контексті площини зображення виконує роль доріжки, по якій 

крокує головний герой (Іл. 20). 

Відповідно до обраного стилістичного напрямку зображення 

відрізняються умовністю форми і простору. Об’єми фігур, різні властивості 

предметів трактуються за допомогою різноманітних фактур. Простір 

позначається за допомогою накладання площин, співставленні масштабів. 

Обрана стилістика відповідає особливостям літературного матеріалу книги, що 

відрізняється лаконізмом та відповідає особливостям дитячого сприйняття 

дошкільного віку. Видима обмеженість у засобах виразності обертається 

більшою творчою свободою, відкриває можливості для вражаючих творчих 

знахідок, на які багаті ілюстрації Н. Макарової.  

Завжди цікаво спостерігати, за допомогою яких різних технік 1960-х 

застосовано головні художні прийоми, використані в творах Н. Денисової. Її 

ілюстрації-дереворити до твору Л. Глібова «Без вікон хатка, без дверей» (Іл. 26) 

відтворюють декоративний український світ, до якого включені й польові квіти, 

і вогонь в печі, і узори на спідницях. Майстер лаконічно використовує колір, то 

роблячи його тлом, то навпаки виділяючи окремі деталі знову ж таки за 

допомогою фактур. Колір застосовується для виділення композиційних 

акцентів, у той час як фактурне розмаїття є надзвичайно багатофункціональним. 

За його допомогою створюється враження об’єму, простору, динаміки. 

І зовсім по-іншому виглядають ілюстрації тієї ж художниці до казки 

М. Вовчка «Ведмідь» (Іл. 14). Фігури тут промальовані широкими лініями, 

створеними за допомогою пензля. Широкі й енергійні, вони утворюють 

внутрішній рух у зображенні персонажів, викликають відчуття об’ємної форми. 

Динамічна, завдяки такому рішенню, композиція ніби навмисно стиснена, ледь 

вписана в межі зображення, у результаті чого рух тільки посилюється, 
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намагаючись поєднатися з іншими лініями, завихрюючись немов у танку або 

коловороті. Це одразу споріднює малюнки художниці з українськими 

народними розписами (Іл. 14). Узагальнені, умовні, навмисно спрощені за 

формою зображення водночас надзвичайно виразно передають внутрішній рух, 

емоційне напруження, що переживає головна героїня оповідання. 

У 1970-х відчуваються нові нотки, що притаманні в цілому цій стадії 

розвитку в мистецтві СРСР та розкриваються в ілюстраціях О. Павловської до 

«Казки Чугайстра» П. Воронька (1972) (Іл. 21); А. Резниченка до оповідання 

«Ілонка» О. Гончара (1972) (Іл. 33); М. Стороженко – «Кармелюк» Марко 

Вовчок (1979) (Іл. 16); Ю. Мельниченко – «Літній вечір» М. Вінграновського 

(1979) (Іл. 9); В. Ульянова – «Ведмідь» Марко Вовчок (1980) (Іл. 17); Л. 

Ільчинської – «Федько-халамидник» В. Винниченка (1989) (Іл. 3) та ін.  

З першого погляду, здається ми стикаємося з поверненням художніх 

прийомів післявоєнної епохи з її підкресленою увагою до етнографізму, що 

повинен був слугувати певним «запобіжником» до розвитку національної 

тематики, тією рисою, яка б означала, де треба зупинитися, щоб не потрапити в 

лабети «українського буржуазного націоналізму». Однак, намагаючись обійти 

цей «запобіжник» у художньому плані, виникала певна романтизація 

минувшини, а замість «широких народних мас» поставали окремі яскраві 

характери та бажання підкреслити не стільки матеріальність, скільки 

атмосферність народного життя. 

Художники, які ще пам’ятали романтичний підйом 1920-х і які щасливо 

минули роки репресій, стали продовжувачами цієї романтичної традиції. 

Звичайно ж національне відродження 1960-х по-іншому впливало на долю 

митців порівняно з духовним розвитком 1920-х [131, с. 93]. Таким, безумовно, 

був відомий графік В. Касіян, колишній випускник Празької академії 

образотворчих мистецтв, який згодом досяг верхівки радянського визнання 

творчої роботи, ставши Народним художником СРСР. Протягом життя він 

неодноразово звертався до ілюстрування класиків української літератури. Серед 
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його доробку є й оформлення книжок для дітей та юнацтва, наприклад твору 

В. Стефаника «Вечірня година» (Іл. 97). Чудово знаючи побут і життя 

карпатських селян, митець створює етнографічно достовірні побутові сцени, 

але навіть попри опис їх тяжкого життя і відповідні ілюстрації в них 

відчувається романтизоване сприйняття художником «людини землі». 

Прикладом подібного підходу також може бути художнє оформлення 

книги Олеся Гончара «Ілонка» (Іл. 33), виконане відомим українським графіком 

А. Резниченком. Його творча доля демонструє як раз ті зміни, що могли 

відбуватися з художниками старшого покоління і допомагали не загубитися в 

нових умовах. Чудовий рисувальник, лауреат Сталінської премії, він завжди 

залишався затребуваним. В «Ілонці» він, з одного боку, опукло ліпить головних 

персонажів, з іншого, – майстерно оперує простором, виводячи у перспективу 

святковий селянський стіл, або закручує в єдине коло композицію з краєм села 

та народним гулянням, де костюмні характеристики не є самоціллю, головне, це 

показати дух того «карнавалу», про який пише Олесь Гончар (Іл. 33). 

Кінематографічний прийом «кадрування» й «монтажу» вдало 

використовує Ю. Мельниченко в ілюстраціях до «Літнього вечора» 

М. Вінграновського (1979) (Іл. 9). Ілюстративний ряд побудовано на чергуванні 

горизонтальних та вертикальних «кадрів». У свою чергу вертикальні ілюстрації 

поділяються на дві половини, одна з яких подає загальний пейзажний план, а 

друга ніби вихоплює крупний план-фрагмент, зображаючи одного з персонажів 

розповіді. Для посилення ефекту в окремих випадках один план своїм краєм 

перекриває інший, прориваючи рамки одного із зображень. 

Л. Ільчинська у графіці до оповідання «Федько-халамидник» (1989) 

В. Винниченка використовує прийом виходу за рамки окресленого самою ж 

художницею поля малюнку (Іл. 3). Судячи з обкладинок до інших дитячих 

творів письменника, таких як «Намисто» (Іл. 2) та «Віють вітри, віють буйні» 

(Іл. 4), цей прийом входить до основних засобів конструювання простору 

книжкової ілюстрації.  
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Щодо історизму та етнографізму, то авторка звертається до них помірно, 

коли ті ж костюмні характеристики не промальовуються надто детально, а 

укладаються в загальне тло епохи та сюжету. У той же час вони відіграють 

важливу роль і в кольоровій, і в чорно-білій графіці, долучаючись до створення 

як певного образу літературного персонажу, так і взаємодії між ними. Так, 

маленька, худенька й босонога героїня з «Намиста» виглядає аж зовсім 

«горобчиком» поряд з постаттю городового у форменому одязі, важких чоботах 

і шаблею при боці, що в народі образно називали «оселедцем» (Іл. 2). 

Результатом романтичної «хвилі» в книжковій дитячій ілюстрації 1970-х 

рр. також став художній принцип історичної стилізації. Частіше за все вона 

виникала у відповідних сюжетах. Ілюструючи книгу Н. Забіли «Троянові діти», 

художник О. Павловська вдається до аналогів з давньоруською книжковою 

мініатюрою, пригадуються й розписи давньоруських соборів, зокрема світські 

сюжети Софії Київської. 

Ілюстрації відомого графіка А. Жуковського до твору М. Коцюбинського 

«Нюренберзьке яйце» (1973) (Іл. 59) свідчать про добре знайомство автора з 

європейською книжковою традицією минулого і з тим, як ці традиції 

продовжують жити в дитячій європейській книжці другої половини ХХ 

століття. У цьому плані його робота над зазначеною книжкою є зразковою. 

Сучасний стиль виконання сусідить з увагою до історичного костюму, 

зображення перетинає границі рамок, текст наступає і відступає, даючи простір 

для різномасштабних малюнків. Не ставлячи перед собою завдання історичної 

реконструкції, художник дає відчути для читача молодшого шкільного віку 

«середньовічну» епоху. 

У 1980-х широко вживається прийом «аплікацій» з утворенням 

кольорових плоскінних композицій, де існують всього два плани: основного тла 

та різноманітних фігур, які ніби в аплікаціях «накладаються» на фон 

однотонного забарвлення (ілюстрації О. Львова до «У нас гуси не сердиті» М. 

Стельмаха (1983) (Іл. 94). Хоча слід визнати, що такий прийом є також 
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спорідненим народному мистецтву, але в книжковій графіці він не став 

особливо вдалим втіленням національного мистецтва. Більш складним є 

варіант, коли задній план стає своєрідним декоративним тлом, у свою чергу 

«набраним» з окремих елементів, що продемонстровано Н. Харлампієвою в 

ілюстрації до оповідання «Ніколи не хвались» Платона Воронька (1986) (Іл. 23). 

У радянському культурному просторі не вживалося поняття «коміксу», 

але в ілюстрації існували своєрідні «розповіді в картинках», подібний прийом 

активно використовувався, зокрема, у дитячих масових журналах, виникав і як 

прийом у книжковій ілюстрації. Для такої форми подачі характерне поєднання 

реалізму й умовності, другорядні деталі присутні тільки, коли необхідні за 

сюжетом, характеристики персонажів доведені майже до шаржу, досягаючи 

таким чином з мінімумом зображувальних засобів яскравих характерів-типажів: 

А. Василенко «Котилася тарілочка» Л. Глібова (1984) (Іл. 29); В. Боковня 

«Дітям» О. Вишні (1989) (Іл. 8). Не випадково той же А. Василенко був відомий 

і як дитячий художник, який співпрацював з журналами «Барвінок» та 

«Малятко», і як видатний карикатурист, що багато років працював у редакції 

кращого сатиричного українського журналу радянських часів «Перець». 

Загалом 1980-ті змушують пригадати той факт, що в часи особливо 

завзятої радянської цензури книжкова ілюстрація залишалася відносно вільним 

полем для художнього виявлення індивідуальності митця. Таким, зокрема, був 

І. Остафійчук, вихованець Львівського державного інституту прикладного та 

декоративного мистецтва в часи викладання там Р. Сельського та 

К. Звіринського, яких він вважав своїми учителями. Показовим у всіх сенсах є 

відмова І. Остафійчука отримувати у ті ж 1980-ті рр. радянське звання 

«Заслуженого художника». Внутрішня свобода була притаманна йому в усьому, 

зокрема в оформленні дитячих книжок. Такою, наприклад, є низка ілюстрацій 

до віршів Д. Павличка «Плесо» (Іл. 81). Відійшовши від прямого етнографізму, 

митець залишає звичні нашому оку зображення, однак сміливо будує 

композицію за допомогою видовженої лінії, перехрещень кольорових смуг, 
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грою об’ємів. Перед нами саме той випадок, коли художник не забуває вік свого 

читача, але дозволяє вказати йому на можливість по-різному сприймати 

оточуючий світ, ненав’язливо вказуючи на мистецьку свободу як важливий 

принцип не тільки художнього, але й людського життя. 

Однак не можна оминути і зворотній бік цієї епохи пізнього радянського 

реалізму. Особливо яскраво він виявлявся в ситуаціях, коли це стосувалося 

ідеологічно підтримуваних державою тем, а однією з найважливіших була 

ідеологема «Великої вітчизняної війни». І серед літературних, і серед таких 

образотворчих творів, що намагалися розкрити справжню війну, як непросту 

ситуацію вибору, жорстокість з усіх боків, протиріччя в зіткненні різних 

культур, було обмаль. Більшість, на жаль, створювали неповну та хибну 

картину того глобального світового протистояння, лише зрідка «для 

достовірності» допускаючи якусь обмежену частину правди. Оскільки таких 

прикладів безліч, наведемо один характерний у вигляді ілюстрацій до книг 

українського радянського письменника Б. Сушинського. Художники Ю. 

Золотов («Із розвідки не повернувся») та Д. Присяжнюк («За лінією життя») на 

час створення ілюстрацій до цих творів, безумовно, мали за плечима 

фундаментальну школу класичного рисунка, яку зберігала радянська художня 

академічна освіта. Проте ідеологічні схеми, покладені в основу того, як треба 

зображати Велику вітчизняну війну (Другу світову війну), не дозволили в цьому 

випадку вийти з візуальної пастки «усередненого» зображення позитивних 

своїх та виключно негідників чужинців. У такому випадку немає ні справжньої 

боротьби характерів, ні достовірності сюжетів. Ілюстрації Д. Присяжнюка зовні 

вирішені реалістично, виглядають ще більш умовними та облишеними всякого 

життя. Трохи краще виглядають роботи Ю. Золотова, можливо, тому, що 

подекуди в них відчувається знайомство з воєнною фотографією, у тому числі 

німецьких фронтових кореспондентів . 

У 1990-х арсенал художніх прийомів українських художників збагатився 

за рахунок, перш за все, знайомства з раніше забороненими або цензурованими 
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напрямами в образотворчому мистецтві ХХ століття. Фовізм та експресіонізм, 

кубізм та сюрреалізм почали раптово але не випадково виникати у художніх 

пошуках в галузі книжкової ілюстрації. Залишається відкритим питання, як це 

відповідало завданням дитячої літератури і наскільки допомагало у розвитку 

естетичних смаків у молодого покоління. Подібні речі залишаються 

дискусійними і належать швидше до галузей дитячої психології та педагогіки. 

Що ж стосується художніх процесів уже в пострадянській Україні, навіть коли 

визнати окремі моменти «хворобою росту», цей етап був потрібний і виводив 

як самих художників, так і юних читачів-глядачів у новий візуальний світ 

сьогодення. 

Одним із вдалих, на наш погляд, варіантів поєднання класичного та 

сучасного в галузі як літератури, так і візуальних мистецтв, є жанр фантастики. 

Так в окремих ілюстраціях А. Фролова до повісті відомого українського 

письменника-фантаста О. Бердника «Дивні Грицеві пригоди» відчувається 

знайомство з напрямком сюрреалізму (Іл. 1). Збірка фантастичних повістей того 

ж О. Бердника, дозволяє іншому художнику, Д. Зарубі, зануритись в образи 

різноманітних світових культур, серед яких знаходить своє місце й українська. 

Він вирішує своє завдання, будуючи дещо застиглі і частково символічні 

композиції, звертаючись до знайомих багатьом образів. 

До нових візуальних викликів 1990-х можна також віднести масову та 

масовану рекламу. Її кричущість, надмірна яскравість, наступальна стратегія 

мали негативний відбиток у сфері книжкової графіки. Прикладом може 

слугувати оформлення «Абетки» Олександра Олеся художником 

Т. Тарнавським (Іл. 79). Надмірна перевантаженість сторінки, яскраві 

неприродні фарби, запозичені образи з ретроградною формою подачі змушують 

мимоволі проводити паралелі з рекламною продукцією зазначеного періоду. 

Початок 2000-х зустрів усіх, хто має відношення до книжкової індустрії, 

інформаційно-технічною революцією. Серйозні виклики, представлені новими 

можливостями телебачення, кіноіндустрії, Інтернету, породжують зміни і 
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пошуки нових шляхів у книжковому виробництві. Одним з варіантів вбачається 

повернення книги до своєрідного елітарного стану, в якому вона колись 

знаходилась, при цьому елітарність розуміється в тому числі в частині 

художнього оформлення, коли видання існує як особливий, «подарунковий» 

раритет, майже витвір мистецтва.  

У будь-якому випадку, щоб конкурувати з масовими постачальниками 

візуальної інформації, у книзі також необхідно піднімати видовищність, яка б 

привертала увагу маленьких та юних читачів. У такому випадку ще більша увага 

звертається на роль художника.  

І справа не тільки в яскравості, але й у пошуках нових художніх прийомів. 

Класики це стосується в першу чергу, оскільки вона в першу чергу покликана 

допомагати у формуванні внутрішнього і зовнішнього світу дитини. Не дивно, 

що для досягнення цієї мети доводиться майже згадувати барокові принципи: 

дивувати – захоплювати – вражати.  

Як це робить, наприклад, художник В. Соколова, її роботи уже з 

обкладинки створюють враження на юного читача як отвору колодязя, з якого 

постають і дивляться звірі-персонажі, а сам глядач, відповідно, дивиться на них 

знизу-вгору (І. Франко «Коли ще звірі говорили», 2016) (Іл. 131).  

М. Михайлишина, оформлюючи «Дитячий Кобзар» Т. Шевченка 

(Видавництво Старого Лева, 2012), спирається на образи, притаманні сучасній 

культурі мультиплікації (Іл. 145). При цьому її персонажі створені абсолютно 

самостійно, і мова йдеться не про запозичення, а швидше про форми, упізнавані 

і водночас позбавлені надмірної реальності, у чомусь казково ефемерні.  

Деякі українські видавництва можуть дозволити собі перетворити книгу 

на галерею кількох художників, кожен з яких має абсолютно індивідуальну, 

відмінну від інших учасників цього проекту художню манеру виконання. Таким 

чином, малий читач зможе отримати від однієї книги різноманітні естетичні та 

пізнавальні імпульси. Саме так вчинило видавництво «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-

ГА», яке включило до проекту «100 українських казок» одразу кількох відомих 
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митців-ілюстраторів, а саме В. Єрко, К. Лавра, К. Штанко. Усі троє є 

багаторазовими лауреатами міжнародних престижних книжкових форумів і 

дають можливість оцінити високий потенціал української книжкової графіки. 

Отже, підбиваючи проміжні підсумки, означимо такі художні прийоми, 

виокремлені нами, притаманні українській книжковій ілюстрації: історизм та 

етнографізм, декоративізм та примітивізм, кадрування й монтаж, стилізація 

(історична, етнографічна), образність та видовищність. 

 

2.3. Еволюція графічних концепцій в ілюструванні творів дитячої 

літератури 

В еволюції графічних концепцій ілюстрування дитячих творів української 

літературної класики проблема авторської художньої інтерпретації є однією з 

головних. На наш погляд, не буде перебільшенням вказати на особливість 

взаємовпливу ілюстративного і текстологічного контекстів твору, що формують 

власне книгу як концепт, а подекуди – є тотожними формуванню споживацьких 

уявлень щодо літератури загалом та літературності твору, зокрема. Зазначене 

визначається в основному дослідниками соціокультурної комунікативістики в 

ролі «типово літературної», тобто маленький читач через рецепцію текстової та 

візуальної складових сприймає твір цілісно, він не відокремлює автора-

письменника від художника-автора. Зокрема, В. Семенюк вдається до 

обгрунтування цього, називаючи таку особливість «фактором особистісного 

ставлення та глобального творчого переосмислення першоджерела, яким … є 

поетичні та прозові твори». Звідси книга, що є своєрідним синтезом авторства, 

«передбачає дуалізм застосування та сприйняття – формування простору 

зображення літературного твору і технічний засіб для його прочитання» [125, с. 

158].  

На нашу думку, окрім зазначеної особливості, проблема авторської 

художньої інтерпретації літературно-художнього твору має й інші рівні 
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репрезентації, що варто проілюструвати на прикладі компаративного аналізу 

графічних концепцій ілюстрування творів української дитячої літератури. 

Зокрема, ілюстрування збірки казок І. Франка «Коли ще звірі говорили» є 

прикладом надзвичайно яскраво вираженого контрасту між літературними 

ремінісценціями письменника, авторськими концепціями ілюстрування та 

розвитком книги як комунікативного художнього цілого.  

За загальноприйнятою трактовкою, І. Франко був одним із перших в 

українській літературі письменником, що «модернізував літературну казку», 

поєднав її з традиційною фольклорною оповіддю та «творчо переосмислив 

сюжети казок народів світу та європейської літературної казки» [15, с. 6]. 

Іншими словами, йдеться саме про рівень авторської літератури.  

Збірка побачила світ у 1899 році, і з того часу витримала значну кількість 

перевидань. У передмові до видання 1903 року письменник окреслював твір як 

літературу «для дітей від 6 до 12 років», що найбільше «відповідає смакові, 

заставляють їх [дітей] сміятися і думати, розбуджують їх цікавість та увагу до 

явищ природи» [156, с. 508-511]. Водночас відомою є і позиція І. Франка щодо 

візуального супроводу цього твору: «Ілюстрації можуть собі бути дуже гарні, 

але вони є в книжці не самі для себе, а тільки для пояснення тексту» [134, с. 25].  

Серед проаналізованих нами видань з 1956 по 2015 роки домінує 

ілюстративно-описова концепція, проте і в її межах простежуються важливі 

тенденції контроверсії літературно-художнього та графічно-ілюстративного 

рівнів.  

Видання 1956 року в оформленні відомої родини радянських графіків 

Л. Джолос та Є. Соловйова є прикладом традиційного для середини ХХ століття 

бачення ролі та місця ілюстрації в загальній художній композиції книги 

(Іл. 122). Незважаючи на те, що концепція візуалізації твору виконана в системі 

літературоцентричного бачення, оформлення буквиць розділів демонструє 

графічне осмислення ігрового компоненту, який, на наше переконання, 

введений авторами не тільки із міркувань структурування літературного тексту, 
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але й в якості художньо-естетичного акценту, що має організовувати загальну 

художню цілісність сприйняття «графічного тексту» (Іл. 122). У такому разі 

варто послатися на думку Г. Максиміва, що аналізує стратегії репрезентації 

казок І. Франка в англомовних виданнях, що розраховані на читача із «чужого» 

культурно-історичного контексту. Учений підкреслює «важливість розуміння 

авторської стратегії та виділення текстової домінанти», де «разом із структурою 

тексту слід вивчати структуру світу в тексті, співвідношення хронотопів 

авторського зображення дійсності, художньої концепції твору й персонажного 

хронотопу». У випадку формування художніх паралелей (власне, ілюстрування 

– М.Т.) «єдність тексту полягає в процесі взаємосплетіння внутрішньо- та 

позатекстових елементів, планів вираження та змісту» [78, с. 75]. Для 

текстології зазначеного твору І. Франка «хронотопом авторського зображення 

дійсності» постає умовний український соціум, який практично не виражається 

у словесній експлікації, проте введений до простору книги графіками як 

невід’ємна частина авторського (франкового) бачення української старовини, 

«…коли ще звірі говорили». Українські хати, фрагменти українського 

традиційного одягу, навіть характерні моделі архаїчної поведінки – усе це 

введено авторами до концепції ілюстрування поза літературними 

«зображеннями» І. Франка, ймовірно із посиланням лише на його особисте 

ставлення до філософії дитячої книги та побажань щодо художньої 

репрезентації його творів, які є загальновідомими [169].  

У цілому, художнє бачення казок І. Франка організовано як оповідь, що 

розгортається паралельно із структурою літературного тексту. Нагадаємо, що 

оповідність є ключовою рисою ілюстрування дитячої літератури 1950-х – 1960-

х років. 

Таким чином, вважаємо логічним порівняти вищезгадану концепцію 

ілюстрування із англомовним виданням того ж твору І. Франка із ілюстраціями 

Ю. Криги (Київ, видавництво «Дніпро», 1984 р.) (Іл. 128), яке побудоване на 

засадах іншої графічної схеми. Ілюстрації виконані у змішаній техніці (гуаш, 
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графічні матеріали) та представлені у ритмованому поєднанні із текстовими 

блоками: окремі сторінки віддані тексту, окремі – зображенням, які по 

відношенню до тексту розташовані за лінеарно-оповідним принципом. У 

загальному підсумку це створює дві паралельні оповіді, які поєднуються у 

площині літературно-художньої цілісності. З допомогою додаткових 

ілюстративних елементів (наприклад, характеру оформлення маргіналій 

малюнка) художник формує діалог між сюжетом графічної оповіді та 

літературним тлом. Герої казкової фабули діють в умовному оточенні 

«спільноти», що нагадує хор у класичній античній виставі (Іл. 128). Таке 

рішення можна вважати своєрідним покликанням убік англо-саксонської книги, 

що зважаючи на англомовну репрезентацію твору І. Франка є цілком 

виправданим.  

Умовна «сценографія» цієї графічної «вистави» з точки зору 

композиційної складової формується за двома принципами. 

По-перше, це принцип орнаментально-композиційної побудови, який 

виражається у насиченні простору малюнка ритмованим фігуративними 

образами, що мають виразні риси модульності. Подібне розташування фігур є 

близьким до декоративних засобів виразності, які ставлять за мету створення 

мотиву, органічне поєднання ритму композиції із колірними та формальними 

засобами.  

По-друге, важливим у побудові образу постає принцип руху композиції, 

що узагальнює ілюстративну оповідь та надає образам художньої змістовності. 

У цьому аспекті значну роль виконує діалог між прямокутником центрального 

ілюстративного сюжету та «хором», що розташований «за межами» оповіді, 

проте бере безпосередню участь в організації загального художнього 

висловлювання.    

Вважаємо за доцільне ввести до аналізу поняття «мовна фігура», яке в 

такому випадку є вкрай доцільним щодо компаративного аналізу двох 

зазначених проектів. «Мовна фігура» є графічним художнім висловлюванням, 
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що спирається на літературно-текстологічне обґрунтування і виражає 

авторський, письменницький задум, «переказаний» графічними засобами 

виразності. Обсяг та кордони такого переказу можуть бути різними залежно від 

чіткості авторського задуму чи бажання художника стовідсотково із ним 

рахуватися.  

У першому із розглянутих видань (1956 рік, художники Л. Джолос та 

Є. Соловйов) (Іл. 122) «мовні фігури» формуються із загального контексту 

літературного твору; межі авторського бачення художників збігаються із 

текстологією твору та не містять власних форм діалогу «візуального із 

візуальним».  

Натомість видання із оформленням Ю. Криги (1984 рік) побудоване як 

контроверсія літературної оповіді. Запропоновані художником рішення 

звертаються не стільки до тексту твору І. Франка, скільки до графічного 

маргінесу самого художника («хор», орнаментальні фігури тощо).  

Авторська концепція ілюстрування творів І. Франка також притаманна 

проектам С. Караффи-Корбут, що в другій половині ХХ століття, безумовно, є 

однією із найцікавіших художниць дитячої книжкової графіки. Зокрема, 

В. Стасенко підкреслює кілька особливостей у творчому почеркові художниці, 

які, на його думку, визначили її унікальність серед багатьох авторів, що 

ілюстрували твори І. Франка. «Роботам художниці, – зауважує вчений, – 

притаманні харизма, тематичний універсалізм, пов’язаний з життям та історією 

українського народу, виразна національна форма як результат власного 

артистичного пошуку, ерудиції та знань. Прочитання класичних текстів у 

художниці — нове, оригінальне, цілком сучасне, а що найважливіше — 

властиве її поколінню, що жило в суперечливих обставинах тоталітаризму» 

[131, с. 93]. 

На наш погляд, важливою особливістю художньої манери С. Караффа-

Корбут, що знайшла своє вираження в ілюструванні творів І. Франка, є 

підпорядкування формально-композиційної побудови малюнка площині 
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аркуша та руху текстового фрейму, зокрема важливим є аспект авторського 

переосмислення малюнку, що є органічним доповненням тексту твору (Іл. 128).  

Завершуючи розгляд проблематики художньої інтерпретації автором-

художником літературного твору, слід згадати про особливість побудови 

концепції ілюстрування, що передбачає не тільки візуалізацію тексту твору, але 

й своєрідну художню інтерпретацію, осмислену графічними засобами 

літературних втілень автора-письменника.  

У контексті ілюстрування творів І. Франка, у першу чергу, звернемо увагу 

на проекти О. Кульчицької (1950-ті роки) (Іл. 123) та І. Пеника (1984 рік) 

(Іл. 129), які сприймали процес формування графічної складової творів І. 

Франка як комплексне творення, пов’язана на лише із супроводом висловлених 

письменником художніх образів. 

Наприклад, працюючи над першим радянським виданням поеми-казки 

І. Франка «Лис Микита», О. Кульчицька «виготовила макет, контролювала 

технологічний процес, особливо якість перших відбитків, відповідність їх 

оригіналу». За свідченнями сучасників, вона осмислювала не стільки художню 

складову проекту, скільки формувала книгу як гармонійну цілісність, що мала 

відповідати і мріям самого письменника про «кольорове ілюстрування», і 

естетичним пріоритетам художниці, що вбачала в ілюстраціях вияв духу твору 

[35, с. 128-129].  

Окремо наголосимо на тому, що ілюстративна концепція О. Кульчицької 

виражена у художньо-естетичних координатах модерну в його 

західноукраїнському варіанті (нагадаємо, що проект формувався у 1930-х роках, 

а видавався – у 1950-х – 1960-х). Поєднання чорно-білих графічний віньєток із 

кольоровими вставками створює характерну «сецесійну» напруженість. При 

цьому кольорові образи формують канву ілюстративного опису літературного 

тексту, а монохромні ілюстрації – виражають авторське відношення до фабули, 

наскрізної дії і за своєю природою книжкового елементу є, скоріше, графічними 

акцентами (елементами оформлення), а не ілюстраціями. 
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Натомість ілюстративна концепція І. Пеника («Фарбований лис», 1984 р.) 

(Іл. 127) формувалася автором в етнографічному напрямку, де графічно-

ілюстративні завдання виступали засобом художньої виразності локально-

регіонального бачення твору. Особливе захоплення митцем західноукраїнською 

етнографією та історією додало до ілюстративних образів художні ідеї, що не 

тільки не мають прямого відношення до літературного першоджерела, але й 

певною мірою суперечать йому за формою вираження та характером 

оповідності. За свідченням М. Гнатюка, художник «не раз вчитувався в текст 

твору, хоч детально знав його зі шкільних, студентських років, вивчав видані 

раніше книги». У результаті такого аналізу та попереднього ескізування 

І. Пеник особисто «вибрав формат, розміщення і кількість ілюстрацій, заставки, 

кінцівки, обкладинку. Обравши анімалістичний жанр, Іван Пеник наділив звірів 

людськими рисами і характерами, з етнографічною точністю одягнув їх у 

гуцульсько-покутські одежі» [35, с. 131].  

Узгодження художньо-естетичної програми літературного твору із 

ілюстративною концепцією виступає в якості головної передумови успішного 

формування друкованого проекту для дітей, де книга «водночас і цілісна світова 

система, і об’єкт предметної реальності». У цьому аспекті комплексність книги 

забезпечено «синтезом образного змісту та втіленої словесної форми», що 

висуває особливі виклики для художника-ілюстратора та засобів графічного 

мовлення, що ними він володіє, які у вигляді книжкової ілюстрації «мають 

репрезентувати складний процес перетворення вербальної структури на 

образотворчу [125, с. 1588]. 

На наш погляд, у межах зазначеного напрямку, слід дослідитити декілька 

аспектів структурного аналізу проблеми.  

Натуралізм образотворчої структури. В історичному контексті, як 

цілком справедливо вважає М. Гнатюк, точне слідування образам природи та 

навколишнього середовища, що вербальними засобами представлені у тканині 

літературного твору, має не лише позитивні прояви [35, с. 127]. «Натуралізм 
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виявився ворогом дитини, – зазначає науковець, – її творчої уяви, легенд і казок, 

народного мистецтва. Книжкова графіка та ілюстрації, котрі цілком залежали 

від природи (натури), втратили оповідальний синтетичний спосіб передачі 

змісту літературного твору. А для дитини, яка мислить і сприймає не тільки 

подібні ілюстрації, але і світ довкола, змушування думати і творити в рамках 

форм і стандартів, розрахованих на дорослих, означає обмеження у свободі і 

розвитку. Тому на зміну сліпому натуральному методу копіювання прийшло 

мистецтво творення. Автор став головним конструктором свого твору, 

звільнився від нав’язливої ідеї копіювати життя та події. Природа ж стала тільки 

засобом і матеріалом для нього» [35, с. 127].  

Погоджуючись у цілому із такою думкою, висловимо припущення щодо 

можливості та характеру репрезентації вербальної образності в межах 

конкретних книжкових видань української класичної літератури для дітей.  

Взаємозбагачення літературного твору та його образно-стилістичної 

структури із стилістикою графіки та ілюстрування разом з їх структурною 

побудовою. Зазначений аспект є одним з найяскравіших прикладів складності 

побудови загального синтезу та організації дитячої ілюстрованої книги. Слід 

зауважити, що в середині ХХ століття науковці обговорювали переважно 

загальні зміни в художній структури книги, то дискутування щодо еволюції 

літератури та, зокрема, способів її сприйняття в аспектіті трансформації 

вербального в образотворче, а також навпаки, виникає саме за сучасних 

обставин домінує. А. Ємець, зокрема, зазначає: «У художніх творах для дітей 

почався процес «розмивання» літературної мови. Зрозуміло, що з новими 

поняттям приходять нові слова. Але разом з неологізмами та іншомовними 

запозиченнями у творах, призначених для дітей, з’являються просторічні та 

жаргонні слова. Усе більше мова дитячих книжок наближується до мовлення 

дорослих зі зростаючим використанням розмовного стилю» [45, с. 114].  

На нашу думку, подібна дискусія властива не стільки синтезу «література 

/ книга», скільки тріадній структурі «література/ ілюстрація / книга», де 
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художнім експериментам є властива та ж сама функція «розмивання» 

літературного першоджерела через його графічну трансформацію та 

неологістичне осучаснення [152, с. 44-50]. Наприклад, у такому контексті будь-

які спроби проілюструвати твори української літературної класики кінця ХІХ – 

початку ХХ століття графічними прийомами та засобами виразності, що є 

невластивими для мистецтва того часу, сприйматимуться як «графічні 

неологізми», а можливо і «жаргонізми» та «ненормативні»  висловлювання. 

Таким прикладом є спроба видавництва «Фоліо» (відверто невдала, з нашої 

точки зору), репрезентувати твір-казку І.Франка «Коли ще звірі говорили» у 

псевдо-бурлескному баченні.  

Характерний приклад різної концепції образно-стилістичної організації 

ілюстрування надає компаративний аналіз двох видань збірки поезії 

Л. Українки «Пісенька весняної води» у межах одного видавничого портфелю 

київського видавництва «Веселка». Видання 1979 року із ілюстраціями та 

оформленням С. Караффа-Корбут (Київ, «Веселка», 1979) (Іл.  116) ґрунтується 

на поетичному узагальненні, де є місце і для дитячого побуту, і для світу 

фольклорних фантазій (наприклад, «зозуленька», що в образі української 

господині «колотить масло» (Іл. 116). Натомість образна система Л. Іванової 

(книга побачила світ у 1980-му році), формалізує візуальне середовище 

поетичного твору як простір дитинства самої Л.Українки із характерним для 

того часу одягом та повсякденними життєвими обставинами (Іл. 116). У цьому 

випадку, авторку цікавить подія та її візуальне втілення. 

Шрифтові й ілюстративні рішення та образна структура. Традиційна 

книга як продукт для читання формується у вигляді кодексу, зумовлюючи її 

конструкцію та матеріальну природу, а також особливості органолептики тощо. 

Шрифтові рішення є важливою частиною такого комплексу, що у випадку 

видання літератури для дітей мають досить сувору регламентацію. Слід 

зазначити, що шрифт виконує вербальну функцію передання авторського слова 
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й не тільки, оскільки має образно-стилістичний значний потенціал, зумовлючи 

цим практику його використання в ілюстративних концепціях.  

Проведений нами розгляд ілюстрування творів дитячої літературної 

класики другої половини ХХ – початку ХХІ століття дозволяє стверджувати, що 

взаємзв’язок формально-стилістичної структури рішень, зоккрема шрифтових 

та ілюстративних, виявляється в декількох напрямках, що для еволюції естетики 

ілюстровання дитячої книги є цілком типовими.  

Як перший тип відзначимо як елемент загальної композиції ілюстрування 

використання буквиці. Наприклад, художниця Н. Макарова, ілюструючи твір П. 

Воронька «Помогай» (1968 р.), виокремлює ініціальні літери з поля друку, 

застосовуючи для формоутворення засоби виразності саме графічні, що є 

характерними для ілюстративної концепції загального видання (Іл. 20).   

Другий тип об’єднує художньо-естетичне ціле ілюстрації зі шрифтовим 

рішенням заголовків, залучаючи до графічної концепції елементом морфології 

ілюстрацій текстові фрагменти. Наприклад, збірка дитячої поезії Д. Павличка 

(«Смерічка», 1982 рік) (Іл. 79) побудована за принципом художнього 

підпорядкування, де графіка формує образну оповідь, яка, у свою чергу, 

організовує місце та колірне рішення заголовку.  

Нарешті, до третього типу слід віднести акцидентні шрифтові рішення, 

що подекуди використовуються митцями композиційними елементами, що 

здатні поєднувати структуру графічного зображення, а в іншому навпаки 

спроможні зруйнувати її, надаючи художньому образу можливість побудувати 

«власну» шрифтову акциденцію. Подібні рішення ми спостерігаємо в графічних 

образах О.Животкова (художнє оформлення збірки віршів П. Воронька «Сніжна 

зіронька горить», 1973) (Іл. 19), де шрифт заголовків не тільки «випадає» з 

набору тексту, але й фактично не містить формальні риси єдиного стилю 

представлення, що завжди вважалося основним системним елементом 

шрифтової гарнітури.  
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В окремих випадках подібне порушення культури ілюстрування книги є 

виправданим і доцільним, зокрема, при формуванні концепції ілюстрування 

поетико-літературного слова. Дослідники пов’язують зазначене з особливістю 

взаємвпливу «графічних засобів організації поетичної мови» з різноманітними 

«рівнями мовної і віршової структури», що завдяки художньо-естетичному 

наповненню графічних засобів також «актуалізують фонетичний, лексико-

семантичний, морфологічний, пунктуаційний, синтаксичний, стилістичний і 

композиційний потенціал тексту» [58, с. 114].  

Отже, зазначений взаємовплив спостерігається загалом в ілюстрованих 

дитячих виданнях другої половини ХХ століття, але особливого значення він 

набуває для такого жанрового різновиду, як авторські віршовані абетки, які 

спроможні за природою свого призначення не здатні шрифтові рішення 

ігнорувати.  

У цьому аспекті погоджуємося з думкою М. Васьківа щодо спрямування 

наукового дискурсу сучасного графічного оформлення «лише в естетичному 

контексті», коли «мається на увазі графічно-художнє оформлення титульних 

сторінок, ілюстрацій, плакатів, загального дизайну», а повз увагу дослідників 

проходять «вагомі риси графічної подачі тексту твору» [21:49]. У контексті 

проблеми, що нами розглядається, цікаве рішення пропонує О. Гармаш, вводячи 

до наукового обігу поняття «графіксація»,  що означає «набуття лексичною 

одиницею нової форми за допомогою певного графічного (літерного або 

цифрового) способу» [53, с. 115]. 

Важливість значення формальних властивостей дитячої книги є 

надзвичайно великим не тільки аналізу ілюстративних концепцій, але й у 

напрямку дослідження окремих графічних рішень. Попри те, що побудова 

літературного твору відбувається за власними закономірностями та має 

своєрідну структурну цілісність, його оформлення в якості книжкового видання 

для дітей як особливої читацької аудиторії здатне формувати нову якість 

художньої комунікації. На наш погляд, її особливості краще проілюструвати на 
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прикладі проблеми транслятології (за А.Здражко), яка найбільш гостро виявляє 

себе у дитячій літературі, що перекладається з іноземних мов, проте має і 

очевидні прояви в ідентичному мовному середовищі. У будь-якому випадку, 

комбінування малюнків і тексту у широкому сенсі слова є побудовою 

«взаємозв'язку між візуальними та вербальними елементами, функціями 

малюнків по відношенню до слів» (виділено нами – М.Т.). При цьому головною 

рисою такого взаємозв’язку є те, що самі по собі «ілюстрації не вербалізують 

текст, … залишаючи місце для дитячої фантазії» [53, с. 267].  

Цілком погоджуючись із О.В. Соболєвим, «уявність» процесу дитячого 

«ілюстрування в голові» (власне, читання) літературного твору актуалізує 

питання морфології дитячої книги та робить його ключовим. Саме форма, як і 

загалом формальні рішення книги, лишаються тими засадами її матеріальної та 

художньо-естетичної природи, що уможливлюють дитячу фантазію та 

спрямовують її у наперед визначену графічну площину. Останню можна 

описати комбінаціями характеристик так само уявних, проте цілком придатних 

для вираження образотворчими та графічними засобами. Наприклад, 

реалістичне – життєве – повчальне; гумористичне – грайливе – розважальне 

тощо [126, с. 50]. 

Таким чином, основними елементами морфології дитячої книги є: 

1) з одного боку, група матеріальних властивостей форми книги та 

пов’язаних із ними кількісних та якісних характеристик (поле друку, маргіналії, 

колонтитульні та колонцифрові модулі тощо); 

2) з іншого боку, група характеристик образотворення, що виражають 

морфологічні властивості ілюстрації [126, с. 50]. 

Треба зазначити, що матеріальні властивості книги для цілісності 

формоутворювального процесу, здатні як визначати її художню природу, так і 

навпаки. Такий заклик у теоретичному аспекті є не виключно орієнтацією на 

дитячу аудиторію, а розглядом її з позицій дискурсивного поля, де є зрозуміла, 
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спільна всім мова спілкування, територія максимального розуміння, що 

базується на спільному теоретичному каркасі [24, с. 117].  

Проведений нами аналіз видань дитячої літературної класики другої 

половини ХХ – початку ХХІ століття дозволяє визначити такі типи 

взаємовпливу основних елементів морфології дитячої книги, що, слід 

зауважити, співпадають з утакими, що вже існують:  

1) взаємодія між форматом видання та характером образно-стилістичного 

рішення; у цьому випадку ключовою характеристикою, що має очевидні прояви 

у образній структурі ілюстрації є, наприклад, книжкова або альбомна орієнтація 

видання; його побудова у площині розвороту або сторінки тощо;  

2) взаємодія між морфологічною побудовою тексту та ілюстративного 

наповнення книги; текстові блоки є невід’ємними елементами естетичної 

програми книги, вони визначають спрямованість та формальну організацію 

малюнку, його розгортання у площині «нетекстової» частини аркуша; 

3) внутрішня взаємодія елементів графічної ілюстрації, що формує 

ілюстративну складову книги; у зазначеному випадку малюнок сам по собі 

виступає носієм морфологічних рішень, які реалізуються через відповідні 

засоби виразності. [22:117] 

Звернемо увагу на те, що взаємодія між головними елементами, що 

становлять морфологію дитячої книги, може мати і гармонійні, і дисасоціативні 

риси, що залежать від багатьох обставин. 

Широкий діапазон застосування композиційних прийомів ілюстрування 

дитячої літературної класики є головною причиною, що зумовлює необхідність 

їхнього аналізу. Крім цього, питання композиційної побудови ілюстрацій для 

дітей є дотичним до мистецтвознавчої проблематики книжкової ілюстрації в 

цілому та художньої природи книги як носія графічної, образотворчої та 

дизайнерської складової.  

На нашу думку, аналіз композиційних прийомів ілюстрування є також 

невід’ємним від дослідження соціально-комунікативного аспекту, що включає 
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практику читання книги дітьми, її сприйняття як цілісності та осмислення 

художніх образів твору, показаних через літературні та художньо-ілюстративні 

засоби виразності.  

Особливості застосування композиційних прийомів та образно-

стилістичних рішень безпосередньо залежать від декількох факторів.  

До першого фактору віднесемо особливості техніко-технологічного 

виконання ілюстрації. Наприклад, малюнки, виконані у техніці акварелі, за 

своєю природною побудовою тяжіють до мальовничої легкості та здатні до 

пластичного формоутворення динамічних, оповідних образів. Натомість 

дереворит або лінорит із тих самих причин лишаються у лабетах статики та 

різних типів симетрії. 

Наприклад, О. Гриценко, аналізуючи композиційні прийоми, характерні 

для техніки витинанки в оформленні української книги, звертає увагу на 

ключовий принцип симетрії, що є невід’ємним від самого техніко-

технологічного способу побудови образу в цьому виді творчості. Учений 

підкреслює: «Найчастіше в ілюстраціях використовують принцип дзеркальної 

симетрії. Застосування цього прийому надає книжковому розвороту 

монументальності, декоративності та посилює значимість образу» [42, с. 76-77]. 

При цьому автор простежує три основні способи застосування цього 

композиційного прийому, які пов’язані не тільки із суто авторськими 

можливостями митця, але й з проблематикою та художньо-образною 

насиченістю літературного першоджерела.  

Так, перший прийом передбачає «зображення предмета чи постаті, власна 

вісь симетрії яких збігається з віссю симетрії ілюстрації» (характерно для 

оформлення творів міфопоетичного та ритуально-обрядового звучання; 

наприклад, «Лісова пісня» Л. Українки в художній репрезентації Я. Галькуна).  

Другий прийом пов'язаний із «повторенням рівнозначних композиційних 

елементів відносно осі симетрії» (супроводження змісту тексту із одночасним 

«підкресленням його національного характеру» («Співаночки», художник 



98 

М. Павлова; «Та понеси з України», художник М. Власійчук). Як вважає 

О. Гриценко, у таких ілюстраціях чітко простежується т.зв. вертикальна вісь, 

яка «в організації ритму книги відіграє роль зупинки горизонтального руху 

рядків та спонукає до вдумливого споглядання композиції» [42, с. 76-77].  

Третій прийом спрямовує увагу художника на знаковий зміст твору та 

припускає можливість «використання символічного значення різних видів 

симетрії для розкриття ідеї твору та характеру персонажа» [42, с. 76-77].  

Другим за ступенем важливості є фактор формату видання. Дитяча 

книга цього часу суворо підпорядковувалась системі ГОСТів, які визначали 

можливості поліграфічного рішення та диктували художнику базові кількісні 

параметри малюнка.  

Наприклад, порівняємо образно-стилістичні та композиційні рішення 

твору О. Вишні «Панська ялинка», що виконано в класичному книжковому 

форматі прямокутного кодексу (художник І. Філонов, 1973 рік, «Веселка») 

(Іл. 6) та квадратного міні-альбому (художник О. Шоломий, 1984, «Дніпро») 

(І. 7).  

Оповідна манера видання 1969 року пов’язана із характерною для того 

часу традицією художньої репрезентації образів як супровідних тексту. Митець 

ілюструє твір О. Вишні як послідовну візуальну оповідь. Монохромні малюнки 

розташовані у суворій послідовності із рухом літературного першоджерела та 

композиційно організовані у відповідності до існуючих правил поліграфічного 

виконання дитячої книги. Так, наскрізна дія ілюстрації розгортається в сторону 

тексту та не суперечить його спрямованості. Гортаючи сторінки, ми бачимо 

побудову ритміки ілюстрування, що також підкорена вищезазначеній 

властивості. Образи селянських діток, що запрошені на панську ялинку 

представлені в межах узагальненого, типового бачення «старого життя», із його 

патріархальними формами взаємин та соціальними умовностями. Характерною 

у цьому сенсі є обкладинка книги, яка попри гумористичний нахил твору 

О. Вишні, залишає дивне відчуття «сміху крізь сльози», де сама по собі кумедна 
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ситуація накладається на авторські роздуми щодо важкого дитинства у 

«панському» світі. Слід відзначити цікавий етнографічний акцент – намисто із 

дукачем на грудях у маленької дівчинки, що характеризує описане етнографічне 

середовище як типово українське [26, с. 54-57]. 

На противагу такій ілюстративній моделі виступає графічне оформлення 

О. Шоломій, сформоване за іншими принципами (Іл. 7). Квадратна модель 

книги ставить в якості головного питання композиційного центру аркуша, що 

відкриває для митця низку додаткових можливостей, а з іншого боку – 

«закриває» частину традиційних книжкових рішень. Так, видовжена площина 

формату книги 1973 року дозволила художнику І. Філонову застосувати 

щонайменше три різні варіанти композиційної побудови аркуша / розвороту 

(Іл. 6). В ілюстративній концепції видання 1984 року митець використовує 

квадратуру аркуша як композиційне тло для утворення своєрідного кола, що 

формується рухом головних персонажів, характером розташування графічних 

мас та колірних акцентів. Структура книги також визначається характером 

взаємодії текстової та ілюстративної частини, які, у свою чергу, зумовлені 

квадратурою формату видання. Текстова частина розташована на непарних 

сторінках розвороту, що дозволяє читачеві «вступати» у читання через 

ілюстративне висловлювання. Невеличкі малюнки-вставки, що у випадку 

традиційної форми книги могли б виступити елементом структурування тексту, 

винесені художником на маргінеси та узагальнені художньо-змістовної 

складовою із головним малюнком розвороту (діти бавляться в снігу – ліплений 

сніговичок; діти співають коляду – божник із рушниками тощо). 

Окремо відмітимо яскравість та образну відкритість художніх 

персонажів, які, на нашу думку, краще виражають змістовний настрій твору О. 

Вишні.   

В якості третього фактору слід визначити діалог ілюстративного рішення 

твору із текстовим наповненням. З точки зору загальної композиційної 

побудови друкованого аркуша текст відіграє роль композиційного елементу, 
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який має графічні параметри (прямокутник, або квадрат; із структурою прямої 

або ламаної лінії), шрифтову естетику (щільність набору, розмірність літер, 

інтерліньяж, товщина модульного елементу тощо) та безвідносно до задуму 

художника є одним із обов’язкових виражальних засобів  книги.  

Як приклад характерного відношення до шрифтового балансу в 

ілюстративному виданні, процитуємо В. Семенюка, що поєднує точки зору 

митця та дослідника: «Коли у вас у композиції буква класичного типу, що живе 

на аркуші як істота, жестикулює, рухається, то, малюючи ілюстрацію, даєш і 

фігурам жити на цій же поверхні аркуша, на цьому просторі, разом з буквою. 

Безпосереднього тла у фігур немає — уся ілюстрація складається із предметів, 

однакові властивості поєднують і букви й фігури. Фігури моделюються світлом 

і тінню, так само й шрифт; властиво класичний об'ємний шрифт дає в 

загальному світлотіньове враження у відношенні чорного й білого… І завжди в 

ілюстраціях важливо витримувати стиль шрифту й зображення» [124, с. 114-

115]. 

Текстові рішення дитячої книги зазвичай формуються у моделі тексту для 

повільного читання, що зумовлено віково-психологічними пріоритетами 

маленьких читачів. Виключення із цього правили становлять хіба що невеличкі 

за розміром віршовані твори, які можна «переказати» авторським акцидентним 

шрифтом.  

Наприклад, художнє оформлення української народної пісні «Вісім синів 

ненька згодувала» О. Ткаченком у 1960-х – 1970-х роках є саме таким випадком. 

У виданні 1968 року митець застосовує власний шрифт, що за конструктивними 

рисами нагадує відому «нарбутівку» 1920-х років.  Змішані графічні техніки 

(акварель, гуаш, туш) визначили характер застосування технічних прийомів та 

спосіб «діалогу» графічно-ілюстративного із графічно-текстовим. У такій 

концепції читання перетворюється на своєрідний «образоспів», у якому 

важливіша роль відведена зображенню.  
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Видання 1973 року виконано в іншому шрифтовому кресленні, що також 

визначено загальними властивостями авторської естетики. Поєднання пластики 

тонких графічних ліній із колірними плямами та, найголовніше, – площинне 

профільне формоутворення фігур із характерною нерівністю графічних мас 

вплинуло на модульні властивості шрифтового набору, що поєднує рукописні 

елементи із типографськими.   

Проте більш традиційний сценарій «діалогу» припускає домінантне 

положення тексту, особливо у прозових творах.  

Наприклад, в оформленні художниці Н.Денисової оповідання М. Вовчок 

«Ведмідь» (Київ, «Веселка», 1969 рік) застосований саме такий прийом, коли 

буквиця головного текстового спуску спроектована як елемент композиційної 

побудови ілюстрації (Іл. 14). 

Звісно, усі зазначені фактори повинні розглядатися в контексті 

авторського баченням митця, що привносить до художнього творення власну 

естетику та іноді намагається відстоювати власні художні цінності попри 

умовності матеріальної конструкції книги, існуючих традицій ілюстрування та 

пропозицій замовника.  

Для прикладу, процитуємо О.Харченко, що в зазначеному аспекті 

аналізує авторське бачення Г. Якутовичем дитячого твору Д. Павличка 

«Золотий олень» (1970 рік): «Сюжет, трактований як низка подій, що 

розгорнулися одночасно, кожна з яких пов’язана з особливою просторовою 

зоною, яка вписується в трикутник, квадрат тощо. Цим зонам властиве 

гармонійне сполучення, яке створює єдине пластичне ціле. Геометризовані 

складні композиції до «Золотого оленя» передають психологічну гостроту 

сюжету, створюють характер стилістики ілюстрацій. В офортах відсутні 

пустоти, кожен предмет композиційно і за змістом пов’язаний з розташованим 

поряд: таким чином підсилюється враження просторової цілісності образу» 

[157, с. 66]. 
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Загальну типологію композиційних прийомів та образно-стилістичних 

рішень, визначено нами на підставі аналізу книжкових видань дитячої 

літературної класики другої половини ХХ – початку ХХІ століття, що включає 

репрезентативне коло художників (понад тридцять постатей), та в більшості 

розглянуто в динаміці власної творчої еволюції (два і більше художніх 

проектів).    

Головні композиційні прийоми та образно-стилістичні рішення дитячої 

книжкової ілюстрації представлені у взаємозв’язку із хронологією розвитку 

книги від радянського часу до сучасності. 

Упродовж першого із визначених нами періодів (1950-1980) домінує 

ілюстративна філософія в графіці книжкового малюнку. У цей час художник 

виступав співавтором твору, його герой є, свого роду, стилістичною рефлексією 

письменницького бачення. Відхід від «букви» авторського тексту переважно 

сприймається як формалістичні або ідейно сумнівні відхили. Також для аналізу 

композиційного бачення твору слід підкреслити, що у цей період редактура 

дитячої книги була спрямована не тільки на якісне виконання, але й на 

стримування авторської художньої позиції. 

Протягом другого періоду (1990-ті – 2010-ті роки) найбільш відчутною 

для дослідження еволюції композиційних прийомів є зміна характеру читання 

та поступове розширення поняття «дитяча літературна класика», передусім за 

рахунок раніше заборонених або малопопулярних творів (М. Хвильовий, О. 

Теліга, О. Апанович та ін.), що призводить до появи нових форм ілюстрування, 

які переважно увесь пострадянський період лишалися в просторі авторського 

експерименту. Важливим для вирішення завдань нашого дослідження є 

врахування комерціалізації видавничого процесу, що, на наше переконання, 

вплинуло на характер сприйняття, якість та концепцію художнього оформлення 

дитячої книги.  

Новітній час окреслює низку нових тенденцій в ілюструванні та художній 

графіці дитячої книги. Мультимедійний виклик примушує художників до 
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експериментування із техніко-технологічними особливостями ілюстрації та 

засобами виразності традиційної книжкової графіки. Поява приватних 

видавництв дозволяє митцям виражатися більш вільно, що також позначається 

на композиційних та образно-стилістичних рішеннях. Значно розширюється 

палітра художньо-композиційних засобів через збільшення кількості 

видавничих форматів та нові потужності повнокольорового друку.  

На наш думку, саме оповідність ілюстративних рішень є найбільш 

типовою рисою дитячих книжкових проектів цього часу. Художники в 

більшості випадків не відступають від літературного першоджерела та 

намагаються узгодити власні естетичні уподобання із провідними на той час 

уявленнями щодо ролі та місця книжкового малюнку в загальній соціально-

комунікативній системі дитячої книги.  

У 1950-х – 1980-х роках образно-стильова організація художньої 

ілюстрації у дитячій книзі підпорядкована переважно віковій градації й 

поділяється на дві окремі групи: книги для дошкільнят і молодших школярів та 

книги для середнього і старшого шкільного віку.  

У межах першої групи домінують малі літературні форми (оповідання, 

вірші, фрагменти повістей тощо), які переважно орієнтовані на художньо-

образне сприйняття літератури, де особливе місце відводиться саме ілюстрації 

як елементу оповіді.  

Наприклад, аналіз художнього оформлення Л. Іванової, що працювала із 

багатьма творами української дитячої класики, дозволяє простежити кілька 

характерних композиційних прийомів, які, на нашу думку, можуть бути 

узагальнені як типові для зазначеної групи дитячих книг.  

В оформленні збірки віршів П. Воронька «На своїй землі хорошій» (Іл. 18) 

(Київ, Дитвидав УРСР, 1961 р.) художниця структурує текстові блоки 

ілюстративними вставками, що виконано в манері реалістичної графіки із 

елементами карикатури, що застосовані переважно до «сміхових» персонажів. 

Рух тексту підпорядковано загальній логіці викладу віршованих творів, що, у 
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свою чергу, зумовлює розмірність та характер ілюстративних акцентів. Цей 

принцип, що його умовно можна визначити як «велике біля малого і навпаки», 

є насправді одним із найбільш поширених способів композиційного 

узагальнення розвороту, що містить і текст, і малюнок. Простір білого аркуша 

в такому випадку виконує роль розрядки («повітря» –  за професійним сленгом 

графіків), що дозволяє художньо-естетичній програмі митця бути динамічною 

та формувати замислене образно-стилістичне враження.  

Схожі композиційні прийоми застосовані художницею і в оформленні 

збірки Н. Забіли «Стояла собі хатка» (Київ, «Веселка», 1964 рік) (Іл. 43). 

Л. Іванова, використовуючи схожу побудову простору окремого аркушу та 

розвороту, змінює образно-стилістичний характер малюнків. Ілюстрації 

виконані контурним способом, практично без розмивок та плям. Чиста та 

відкрита колірна гама підкреслює умовну казковість дії, де анімалістичні герої 

співіснують поряд із дітьми, а оповідність в окремих випадках  набуває 

карикатурно-іронічного виразу.  

До характерних авторських композиційних прийомів можна також 

віднести характер зміни центрування малюнку, що підкреслюється 

перенесенням текстового блоку з одного стовпчика на два. Таке посилення 

стійкого ритму ілюстрації художниця використовує для сторінок із  

заголовками, де шрифтові композиції матимуть відповідне графічне 

підкріплення, а також для малюнків-акцентів, які побудовані за принципом 

дзеркальної симетрії.  

У межах другої групи використовуються інші прийоми композиції, що 

пов’язано із іншою спрямованістю книги та її загальною орієнтацією на 

повільне читання. Як правило, у побудові подібних композиційних прийомів 

задіюються як шрифтові, так і ілюстративні рішення.  

Для прикладу, проаналізуємо систему графічно-шрифтової цільності в 

ілюстративному баченні В. Полтавця, який виступив ілюстратором твору 

І. Нечуя-Левицького «Микола Джеря» (Київ, «Веселка», 1974 рік) (Іл. 75).   
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Книга містить десять кольорових ілюстрацій, що підібрані як коротка 

візуальна оповідка ключових сцен твору. Художник використовує кілька 

характерних рішень образно-стилістичної організації, що загалом так чи інакше 

пов’язані із прийомом колірної інверсії. Так, на одній із вставок темна фігура 

головного героя оповита розмитим білим контуром, що імітує світло багаття, 

якого глядач не бачить. Контражур вихоплює Миколу Джерю із групи інших 

селян. У такий спосіб фігури першого та другого планів постають розділеними, 

а їхнє загальна композиційна цілісність сприймається як спроба відобразити 

діалог, що триває. «Людина сприймає оточуючі предмети за контрастом їхніх 

силуетів і навколишнього середовища, зауважує Є. Назаркевич, – а форму 

предмета – тільки завдяки контрасту тіні та світла. Повна відсутність тіні 

створює пласкість. Контраст є впливовою силою композиції та визначає її 

виразність» [86, с. 5]. Така «мовчазна розмовність» (за висловом Я. Запаско) є 

для зазначеного часу рисою станкової графіки, що не має поряд текстового 

супроводу та не може спиратися на канву літературної оповіді. У цьому, і в 

інших подібних фрагментах В. Полтавець показує Миколу Джерю у стані т.зв. 

статичної дії, що вимагає від читача усвідомлення літературності образу, його 

зануреності до сюжету оповіді. 

Авторське виконання має і титульна сторінка книги, де В. Полтавець 

вводить у площину шрифтової композиції монохромне графічне зображення 

головного героя із серпом у руці. Орієнтація усієї композиції сторінки на праву 

сторону (від корінця книги) доповнюється фігурою Миколи Джері, що створена 

на межі графічного знаку, ескізного начерку та ілюстрації. Цю образну 

семантику завершує характерна побудова шрифтового написання назви твору, 

яке за морфологічними ознаками є близькою до лінеарних форм, що утворюють 

фігуру головного героя. 

Ми вже звертали увагу на характерну тенденцію в книжковій ілюстрації 

1970-х років, що у сучасному мистецтвознавстві отримала назву 

«розкнижнення» малюнку, його «станковізацію». Наприклад, дослідники 
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відзначають це в творчості багатьох львівських графіків того часу, яких 

«цікавила фольклорна тематика». «Кожен з них, – відзначає В. Стасенко, – 

виділяв у першоджерелі найбільш співзвучне власному розумінню прекрасного. 

Спільною у цих художників була форма осмислення поетичного фольклору — 

станкова композиція «за мотивам» [131]. Ця форма для досліджуваного періоду 

була особливо характерною і актуальною» [125, с. 1587]. 

Подібні риси ми бачимо у багатьох визначних митців дитячої ілюстрації 

цього часу. Наприклад, графічним творам С. Караффи-Корбут, як відмічає 

Я. Запаско, «притаманні площинність малюнка, узагальненість (але не 

спрощеність) у трактуванні зображуваного, часте поєднання сюжетних мотивів 

з різьбленим шрифтом, цікаво стилізованим і органічно введеним у тканину 

твору» (цит. за: Стасенком) [131, с. 96]. Важливо, з нашої точки зору, зазначити, 

що у цей період часу подібні тенденції в ілюструванні осмислювалися як риси 

«сучасного стилю», а окремих випадках дослідники вбачали в них змістовні 

характеристики радянського «суворого стилю» з його плакатними 

композиційними прийомами та особливим трактуванням площини твору [131, 

с. 96]. 

Варто наголосити на тому, що українська дитяча книга цього часу 

розвивалася за власними еволюційними законами, які були органічно пов’язані 

як із еволюцією образотворчого мистецтва, так із розвитком власне книжкового 

ілюстрування. Одним із аспектів цього процесу стало помітне посилення 

наприкінці 1970-х – на початку 1980-х років ролі особистого бачення митця аж 

до формування феномену «авторського образобаченння» (у певному сенсі це 

явище є синонімом «авторського» кіно чи «авторської» пісні, які були значними 

соціокультурними та мистецькими явищами у 1960-х – 1970-х роках). 

Яскравим прикладом авторського бачення твору є ілюстративна 

концепція І. Остафійчука, створена для збірки поезії Д. Павличка «Плесо» (Іл. 

80). Художник організовує простір книжкового друкованого поля в 

традиційному для того часу концепті, розподіляючи ілюстрації на супровідні, 
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що у вигляді «вставок» огортають текст поетичного тору візуальними 

«промовами»; та акцентовані – власне аркушні або розворотні ілюстрації, що 

виконують оповідну роль, переказуючи текстологічно важливі або насичені 

особливим художнім змістом фрагменти твору.  

Образно-стилістична структура ілюстрацій, побудована за принципами 

галицького розпису, та за своїми формальними рішеннями і колористичними 

акцентами нагадує розпис на склі та надглазурне малювання кераміки. 

Об’єднуючим колористичним елементом художник обирає чорні плями, мазки 

та розмивки, які щільно оточуються кількома колористичними модулями, що 

змінюються у кожній структурній частині твору: зелена / брунатна / жовта – у 

першій, блакитна / рожева – у другій і т.д. Важливу роль у такій структурі 

виконує лінія-контур графічного розпису, яка в окремих випадках фіксує 

морфологічну структуру плями чи мазка, а в інших – перетворюється на 

самостійний засіб виразності, або навмисно відкриває графічний «каркас» 

малюнка. Такий прийом застосовують майстри косівського розпису, його також 

можна побачити у західноукраїнському мистецтві малювання кахлів та ікон на 

склі. Ймовірно, своєрідним поштовхом до згаданих традицій є і округлі форми 

окремих малюнків, які за морфології побудови розпису є ідентичними до 

згаданих традицій. Звісно, у просторі книжкового аркушу такі рішення 

сприймаються по-іншому, проте авторові вдалося сформувати цілісну 

концепцію, що є художньо узагальненою та «книжковою» за композиційними 

властивостями.  

У порівнянні із попереднім періодом, розвиток композиційного та 

образно-стилістичного бачення відбувається переважно в напрямку пошуку 

нових засобів виразності.  

Проведений нами аналіз концепцій ілюстрування творів дитячої класики 

цього періоду дозволяє визначити головними такі засоби, як:  

1) поетизація образно-стилістичної структури ілюстрування;  
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2) занурення у світ історичних подій та загалом насичення історичними 

рисами головних героїв літературних творів; 

3) переосмислення художнього образу героя дитячої літератури у 

класичних творах для дітей за допомогою композиційних та формально-

стилістичних прийомів. 

Поетизація образно-стилістичної структури ілюстрування. Пошук 

нових засобів виразності приводить митців до методології т.зв. поетичної 

ілюстрації. Ії стилістична канва не втрачає зв’язку із реалістичністю форми, 

проте водночас набуває рис образності та навіть фантасмагорії. Як підкреслює 

В. Семенюк: «На відміну від «фольклорно-реальних» композицій художників-

шестидесятників, де головну роль відігравав сюжет, в їхніх аркушах відтепер 

домінує думка з певним філософським підтекстом (виділено нами. – М.Т.)» 

[125, с. 1587].  

Отже, поетично-образній трансформації підлягають навіть натуралістичні 

графічні рішення. Наприклад, концепція оформлення оповідання О. Гончара 

«Солов’їна сторожа» (Київ, «Веселка», 1989 рік) (Іл. 37), задумана художником 

В. Сюрхою в стилістці натуралістичного малюнку. Ілюстрації відтворюють 

переважно анімалістичні та пейзажні замальовки автора та виконані із 

достатньо високим ступенем деталізації. Їхня станкова природа не викликає 

сумніву. Проте напівпрозора рамка, що виокремлює світлим картушем форму 

поля друку книги, формалізує ілюстративну оповідь як вторинну у загальній 

художній субординації шрифтових та графічних рішень. Складається враження, 

що художник пропонує погортати набір світлин у фотоальбомі. 

У згаданому контексті надзвичайно цікавим художнім проектом є 

видання поетичної збірки Л. Костенко «Бузиновий цар» (Київ, «Веселка», 1987, 

художник В. Ковальчук) (Іл. 54). Поетична образність літературного 

першоджерела була яскраво переосмислена в графічних роботах художниці, яка 

репрезентує творчість Л. Костенко як почуттєву та близьку до світу дитинства 

феєрію.  
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Центральним композиційним прийомом В. Ковальчук є обґрунтування 

руху художніх елементів, які у різних комбінаціях та способах побудови 

сконцентровані навколо головного акценту або образу. Предметне насичення 

аркушу дозволяє художниці вільно розвивати висловлені поетесою образи та 

поєднувати матеріальне із уявним, видиме із фантастичним, велике із малим, 

що в цілому формує дивний світ поетичного бачення, яким так славиться поезія 

Л. Костенко.  

На наш погляд, саме зазначене видання у художньому оформлені 

В. Ковальчук можна вважати передвісником новітньої неомодерної  дитячої 

книги, що її сьогодні репрезентують видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» 

та «Видавництво Старого Лева». 

На необхідності пошуку концептуальних рішень дизайну книги, що 

містить національні ознаки, наголошує дослідниця М. Єфімова [47]. Зокрема, 

автор відзначає, що чіткі національні патріотичні позиції та народні мотиви 

використовує у своїй практиці видавництво дитячої книжки «А-БА-БА-ГА-ЛА-

МА-ГА» [47]. 

Зокрема, питання засобів розкриття національного підґрунтя, закладеного 

у літературному матеріалі, побіжно торкається М. Грисюк у розвідці, 

присвяченій дитячій книзі Західної України [41]. Аналізуючи зразки книжок для 

дітей, що вийшли друком в останні роки у видавництві Старого Лева, 

дослідниця відмічає, що воно «використовує регіональні особливості, культурні 

традиції стародавнього міста» [41:28]. 

Занурення у світ історичних подій та насичення історичними рисами 

головних героїв літературних творів. У межах цієї групи засобів виразності 

присутні різні художні та образно-стилістичні системи, що водночас об’єднані 

спільним тяжінням до історичного. Нагадаємо, що у зазначений період 

актуалізація історії триває і за допомогою літературних та художніх засобів, що 

виявляє себе у пошуку «справжнього» минулого, як і «справжньої» літератури.  
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У цьому сенсі типовим для подібного стилю художнього мислення можна 

вважати проект К. Штанко, яка розробила концепцію графічного оформлення 

перевидання збірки вибраної поезії Т. Шевченка для дітей «Мені тринадцятий 

минало…» (Київ, 1992 рік) (Іл. 143).  

Історизм насампочаток був обраний художницею в якості центральної 

образної ідеї. Книга побудована у видовженому прямокутному форматі, 

вертикальна вісь якого підсилена флористичною аркою, що огортає малюнки 

твору. Такий «книжковий собор» уміщує шевченкових героїв, як відвідувачів 

храму, де історія набуває семантики театрального дійства: рухи дійових осіб 

плавні та неквапливі, дія загалом розгортається повільно, в філософсько-

оповідній манері.  

Естетика образно-стилістичних рішень витримана у манері Шевченка-

художника, проте переосмислена графічними засобами. У сенсі колористичного 

насичення К. Штанко обирає обмежену гаму гризайлю із промальовками 

червоним. Світло-коричневий колір паперу ще більше посилює враження 

старовини. Окремо відмітимо поетичний етнографізм образів художниці, що з 

точки зору побутово-повсякденних канонів поведінки прописані достовірно та 

виважено.  

Історичні ремінісценції торкаються не тільки авторських творів, які 

мають очевидні та загальновідомі хронологічні рамки: епоху, коли був 

написаний твір, біографічні сторінки життя письменника чи поета тощо. 

Насичення історичними рисами головних героїв літературних творів торкається 

у цей час навіть творів народної творчості, які безсумнівно входять до скарбниці 

української літературної класики для дітей.  

Наприклад, це стосується чергового перевидання народної казки «Ох!», 

яку 1992 року оформив художник О. Колесников. На відміну від попередніх 

видань, серед яких, на нашу думку, є справжні шедеври графічного мистецтва 

(наприклад, видання із гравюрами Н. Лопухової 1969 року), авторська 

концепція О. Колесникова побудована на історичному фундаменті. Образна 
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структура головних героїв казки сформована художником за мотивами 

українського портретного живопису XVII-XVIII століття, із його характерними 

прийомами формування композиції та стилістикою.   

Переосмислення художнього образу героя дитячої літератури у 

класичних творах для дітей за допомогою композиційних та формально-

стилістичних прийомів. Порівняємо для прикладу видання збірки оповідань 

Н. Забіли «Яссочина книжка» в оформленні А. Гілевич (Київ, «Веселка», 1976 

рік) (Іл. 47) та М. Бекало (Київ, «Веселка», 1993 рік) (Іл. 49), що належать не 

тільки до різних періодів в розвитку ілюстрування дитячої книги, але й 

представляють відмінні між собою графічно-ілюстративні принципи.  

Оформлення А. Гілевич загалом витримано у оповідній манері із 

відповідними художніми рішеннями (Іл. 47). Як і в інших проектах подібного 

типу, квадратний формат видання визначив характер композиційної побудови 

текстових та ілюстративних блоків. Малюнки, що виконані кольоровими 

олівцями, вписані у квадратуру парних сторінок розвороту та врівноважені 

квадратними вставками до текстових сторінок. На відміну від оповідного 

характеру ілюстрацій, які за своєю образною системою стилізовані під дитячий 

малюнок, кольорові вставки (у вигляді заставок або кінцівок) є, швидше, 

емблемами, що описують зміст оповіді візуальними рисами.  

У сенсі структурної побудови, книга 1993 року в художньому оформленні 

М. Бекало має багато схожих рис, а в окремих формальних рішеннях – 

вкладається у типову дитячу книжку з видавничої стрічки «Веселки» (Іл. 49). 

Вагомі відмінності пов’язані із образно-стилістичними рішеннями, які 

відрізняються і за технічно-композиційними, і за естетичними параметрами. 

Формоутворення малюнків здійснено в цільній, пластичній побудові, яка 

нагадує прийоми станкового барельєфу: усі складові линуть одна до одної, 

наростаючи від центру твору; пласка графіка, замкнена у чіткий контур, 

виражає не стільки оповідну стратегію літературного першоджерела, скільки є 

роздумами головної героїні, щодо побаченого та пережитого. Емоційна 
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складова ілюстрацій наближує стилістику творів до квітково-орнаментальної 

філософії модерну, де гіпертрофовані листя постають важливим засобом 

естетизації простору аркуша, підкреслюючи міркування дівчинки щодо 

«великого» та «малого» у цьому щойно відкритому для неї світі. 

За сучасних обставин триває подальша трансформація дитячої 

ілюстрованої книги, що багатьма дослідниками визначається як 

«полікультурний феномен». Наприклад, О. Позднякова вважає, що «у XXI ст. 

ілюстрація в дитячій книзі стала являти собою симбіоз різних видів візуальних 

мистецтв, в тому числі живопису, графіки, скульптури, фотомистецтва, 

декоративно-прикладного і театрально-декораційного мистецтв», а тому 

сьогодні ми можемо констатувати «різноманіття ілюстративної інформації для 

дитини в традиційній друкованій книзі», що пов’язане з низкою нових художніх 

викликів [115, с. 147].  

На підставі мистецтвознавчого аналізу дитячих ілюстрованих видань 

цього часу нами визначені такі головні напрямки трансформації образно-

стилістичної та композиційної структури книги:  

1) ускладнення комунікативної складової ілюстрації, її тяжіння до 

мультимедійності; 

2) універсальність художнього бачення твору, яке передусім виявляє себе 

у зменшенні дистанції між різними віковими групами читачів; поступове 

«стирання» кордонів між дитячим та дорослим читання; 

3) трансформація форматів та матеріальної конструкції книги, що 

примушує художників до пошуку нових композиційних рішень; 

4) входження до категорії «класиків» дитячої літератури нової когорти 

авторів із власними художньо-естетичними уподобаннями та сформованим 

уявленням про засади ілюстрування власних творів; 

5) зміна художньої контекстуальності дитячої книги, яка у нових 

обставинах формується під впливом цілого ряду візуальних викликів – від 

інтернету, до графіки комп’ютерних ігор та телевізійних продуктів. 



113 

Усі вищенаведені напрямки не є відокремленими один від одного, а 

навпаки – формуються як художньо-естетична цілісність, через яку 

виражаються мистецькі уподобання часу.  

Наприклад, поетичні твори для дітей Р. Скиби, автора, що став відкриттям 

української літератури наприкінці 1980-х, а сьогодні зараховується до когорти 

«класиків», мають властиву тенденцію до поетично-фантасмагорійного 

графічного осмислення, яке переважно здійснюється не тільки через відомі 

образно-стилістичні прийоми, але й за допомогою нових технічних 

можливостей сучасної графіки та поліграфії.  

Наприклад, збірка його поетичних творів «Перевіршики» проілюстрована 

авторською оригінальною технікою – на склі. Як зауважує М. Грисюк, це 

«тришарова ілюстрація: основа – скло, на яке акриловими фарбами й контурами 

наноситься малюнок; знизу під склом – фактурна тканина, а зверху скла – 

приклеєні об’ємні елементи (ґудзички, мушлі, дрібні іграшки), що створюють 

ефект об’єму» [41, с. 29]. 

Не менш вигадливо проілюстровані збірка «Із життя хитрих слів» (Киїів, 

«Лаурус», 2013 рік, художник Т. Денисенко) (Іл. 89). Художниця використовує 

прийом колірної інверсії та контрастні кольори для побудови ритму 

зображення, а композиційна цілісність малюнків досягається за рахунок 

«вирівнювання у нерівності» плями, штриха та графічної лінії. 

Універсальність художнього бачення твору та зміна художньої 

контекстуальності дитячої книги виявляють себе у просторі авторського 

творення, де мистецьки природа книги проектується від самого початку як 

графічно-ілюстрована модель, які використовує літературні твори для власних 

художніх алюзій.  

Наприклад, творча майстерня «Аґрафка» (Р. Романишин та А. Лесів) 

пропагує у своїй творчості т.зв. вільне виконання ілюстрацій. Художники 

«одразу сприймають текст як композицію елементів» (за А. Майовцем), що 

визначає увесь подальший процес опрацювання художнього матеріалу. Ось як 
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описують цей процес автори: «Перший етап роботи з текстом — це 

ознайомлення з великими композиційними площинами: виписуються головні 

герої, географія дій, історичні довідки тощо. Усі подальші етапи передбачають 

вишукування деталей, прихованих змістів, цікавих фрагментів, вивчається ритм 

тексту. Перше, що робимо, — завжди видруковуємо текст і на цих аркушах, 

багато ескізуємо, підкреслюємо цікаві моменти, слова, за які можна зачепитися, 

вибудовуємо асоціативні ланцюжки. Під час ілюстрування книги художник є 

співавтором історії. Дуже цікавими є епізоди відходу від тексту, власні його 

візії, які художник прочитує «між рядків» [77, с. 175]. 

У цьому ставленні до концепту слова вбачаємо підхід, започаткований 

О.Потебнею, що полягає в тому, що «як і слово, мистецтво виникає не для 

образного виразу готової думки, а як засіб творення нової думки. Як за 

допомогою слова не можна передати іншому своєї думки, а можна тільки 

пробудити в ньому його власну, так не можна її повідомити у творі мистецтва, 

і тому зміст завершеного твору "розвивається не в мистецтві, а в тих, хто 

розуміє", хоча й виникає твір як акт самоусвідомлення його творця [154, с. 164]. 

Отже, наголосимо на тому, що у колі дослідників сучасної дитячої книги 

досі не сформовані чіткі парадигми образно-стилістичних рішень і 

композиційних прийомів  в ілюструванні для дітей, що вважалися б 

універсальними. Наприклад, Ю. Федіна, яка досліджує пізнавально-виховну та 

естетично-компенсаторну (допоміжну) функції ілюстрації дитячої книги 

зауважує, що концепт естетики, нейтральної, узагальненої, розрахованою на 

молодшого школяра, можна було б сформулювати формулою: «простота та 

чіткість композиції, розташування головних героїв у центрі і на передньому 

плані, на задньому плані – оточення нейтральне, яке не відволікає увагу дитини 

[153, с. 121].  

На нашу думку, таке конкретне узагальнення може бути адресоване 

виключно вузькій цільовій аудиторії, і не може бути коректно поширене на 

типові художні рішення в ілюструванні дитячої книги.  
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Висновки до розділу 2  

 

Проведений аналіз художнього рішення видань дитячої літературної 

класики дозволив виокремити такі тенденції в характері створення візуального 

образу впродовж другої половини ХХ – початку ХХІ століття.  

1. Дитячий книгодрук 1950-х – 1980-х рр. розвивався як органічна частина 

загальної радянської соціокультурної моделі, де ідеологічному патронажу 

підлягали не тільки особливості побудови книги як твору мистецтва та 

матеріального продукту, але й моделі візуальної репрезентації образу 

літературного героя, його художній пафос та загальне мистецьке прочитання. 

Дитяча книжкова ілюстрація проходить у першій половині ХХ столітті складну 

та тривалу еволюцію від традиційних форм візуальної репрезентації образів 

класичної дитячої літератури, орієнтованих на практику соцреалізму, до 

творчих пошуків шістдесятників. Риса літературоцентризму дитячої книжкової 

ілюстрації, характерна для 1950-х – 1960-х рр., доповнюється у 1970-х – 1980-х 

рр. новими прикладами виходу за межі літературного тексту, що у подальшому 

формує вкрай різнобарвну та неоднорідну атмосферу перебудовного фіналу 

радянського періоду. 

2. Візуальна культура пострадянського часу в значній мірі відчувала 

виклики кінця 1980-х років, пов’язані із крахом СРСР, знеціненням традиційних 

для радянської інтелектуальної культури гуманітарних якостей, поступовим 

зубожінням читачів. Важливим компонентом цього процесу були літературні 

видозміни, що виявили себе вже у 1989 році, а остаточно стали фактом життя 

на зламі 1990-1991 років. Таким чином, варто констатувати, що в  

пострадянський час є наявними три ключових компоненти, що у своєму 

поєднанні формують художній профіль цього складного та насиченого 

важливими подіями часу, а саме: 1) специфічну модель читання дитячої книги, 

пов’язану із трансформаціями радянських практик книжкової культури; 2) нову 
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якість матеріальної конструкції книги, яка виникає та існує у постійних умовах 

дефіциту матеріалів та технологій; у цьому контексті варто говорити про 

існування певної граничної межі графічно-дизайнерської якості дитячої книги, 

де яскраві художні проекти нівелюються низькими можливостями їхнього 

поліграфічного та конструктивного втілення; 3) характерну для пострадянських 

мистецьких пошуків візуальну репрезентацію художнього образу, що постає 

органічною складовою загальних тенденцій у сфері розвитку вітчизняного 

мистецтва.   

3. Проведений нами аналіз дозволяє стверджувати, що у період 1990-х-

2010-х років художня ілюстрація формує «контактне середовище» дитини із 

книгою. В умовах глобальних мультимедійних викликів 2010-х рр. саме 

художньо-естетична складова книги постає головним мотивом для комунікації 

та обумовлює «глибину» проникнення дитини до змісту твору та художньо-

образної системи книги.   

У середовищі авторської книги окремим видом художньої репрезентації є 

побудова ілюстративних концепцій. Ця тенденція відрізняє останні п’ять-сім 

років еволюції дитячого книгодруку та, вочевидь, є природним наслідком 

загального характеру розвитку новітнього періоду.  

4. Детальний розгляд ілюстрування творів дитячої літературної класики 

другої половини ХХ – початку ХХІ століття дозволяє стверджувати, що 

взаємзв’язок формально-стилістичної структури рішень, зоккрема шрифтових 

та ілюстративних, виявляється в декількох напрямках, що для еволюції естетики 

ілюстровання дитячої книги є цілком типовими. Як перший тип нами виділено 

елемент загальної композиції ілюстрування, а саме використання буквиці. 

Другий тип поєднує шрифтові рішення заголовків із художньо-естетичним 

цілим ілюстрації, вводячи до графічної концепції текстові фрагменти, як 

елемент морфології ілюстрації. В якості третього типу ми виокремлюємо 

акцидентні шрифтові рішення, які в окремих випадках використовуються 

митцями як композиційні елементи, що поєднують графічну структуру 
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висловлювання, а в інших – навпаки її руйнують, надаючи змогу художньому 

образу будувати «власну» шрифтову акциденцію.  

5. Загальна типологія композиційних прийомів та образно-стилістичних 

рішень визначена нами на підставі аналізу книжкових видань дитячої 

літературної класики другої половини ХХ – початку ХХІ століття, що включає 

репрезентативне коло художників (більше ніж тридцять постатей), розглянутих 

у динаміці власної творчої еволюції (два і більше художніх проектів). Основні 

композиційні прийоми та образно-стилістичні рішення дитячої книжкової 

ілюстрації представлені у взаємозв’язку із хронологією розвитку книги від 

радянського часу до сучасності. 

Особливості застосування композиційних прийомів та образно-

стилістичних рішень безпосередньо залежать від декількох факторів. В якості 

першого фактору назвемо особливості техніко-технологічного виконання 

ілюстрації. Другим за ступенем важливості є фактор формату видання. Третій 

фактор вбирає в себе діалог ілюстративного рішення твору із текстовим 

наповненням.  
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РОЗДІЛ 3  

Образи героїв дитячої літератури в українській книжковій графіці 

другої половини ХХ – початку ХХІ ст. 
 

Будь-яка розповідь для дітей має в основі сюжет, віссю якого, у свою чергу, 

стають герой або герої. Ураховуючи дитячий світ з переходом реального у 

фантазійне та навпаки, таким героєм може виступати будь-хто: людина, 

тварина, комаха, житлові предмети чи природні явища тощо. Основа подібного 

синкретизму, його одухотвореність та «людскість», навіть коли людина 

відсутня, інші герої ніби заміщають її своїми вчинками, вподобаннями, 

комунікацією. Саме такий підхід дозволяє у казковому сюжеті наприкінці 

віднайти важливі моральні та соціальні настанови. І в цій самій площині 

знаходяться змістовні шари вербальної та візуальної оповіді. Оскільки 

ілюстрована дитяча книжка завжди є окремим самостійним твором, 

ансамблевим за своєю суттю, означені шари знаходяться у різноманітних 

відносинах між собою.  

Дослідниками визначено, що «зображення у дитячих книгах виконують 

інтерпретаційну, пізнавально-навчальну, виховну, естетичну, доповнювальну 

функції» [91, с. 142]. Звернімо увагу на те, що у цитованому визначенні на 

першому місці зазначена функція інтерпретації. Це означає, що «ілюстрація у 

виданні для дітей повинна виступати образотворчим утіленням персонажа, 

явища, події, описаних автором за допомогою слів…» [91, с. 143].  

За такого підходу дискусійними залишаються межі інтерпретації, і 

особливо гостро це питання постає саме для дитячої літератури. Найбільше і 

серед дослідників, і серед власне митців-ілюстраторів розповсюдженою є 

думка, що книжкова ілюстрація повинна допомагати розкриттю «ідейно-

художньої своєрідності літературного твору, розумінню літературного тексту» 

[153, с. 120]. Відповідно «художник-ілюстратор у дитячій книзі виступає як 

творець і співавтор письменника, він не просто відображає у своїх малюнках 
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світ літературного твору, але і дає трактування, зорову інтерпретацію, своє 

розуміння подій і образів» [153, с.120]. 

Дійсно, у разі талановито виконаних ілюстрацій, художник створює 

власний світ уявлень, спираючись на літературну основу, але треба обов’язково 

зауважити на те, що чи не найважливішим «співавтором» є саме маленький 

читач. Дитячим сприйняттям навколишнього світу опікуються відповідні галузі 

психології та педагогіки і теж звертаються до теми героїв у візуальному 

контексті: «Опитування, проведене серед респондентів дитячого віку, 

засвідчило, що діти до ілюстрацій у книзі висувають такі основні вимоги: 

малюнки повинні бути насамперед гарними, яскравими, веселими, добрими і 

зрозумілими, а герої – ніби живими» [91, с. 147]. Зазвичай діти висловлюють 

свої почуття образами, у яких переважає емоційно-оціночне підґрунтя, що 

засвідчує й наведене опитування, але для наукового дискурсу важливо розкрити 

наповнення таких констант, як «зрозумілі» та «живі» герої [139, с. 221].  

Для створення «живої» картинки велику роль відіграє деталювання, так 

«окремі предмети в образотворчому оформленні дитячої художньої книжки 

повинні «до дрібничок» відповідати їхньому словесному опису. Маленькі 

глядачі абсолютно серйозно ставляться до створеного фантазією художника 

умовного світу, перевіряють його на справжність» [91, с. 142]. Та сама по собі 

ретельна візуалізація різноманітного антуражу, який оточує персонажів, ще не 

робить їх остаточно «зрозумілими»: «Особливого значення набуває в малюнках 

для дитячої книги настрій, який вони передають. Різні його відтінки (сумні, 

веселі, іронічні, серйозні) легко сприймаються через малюнки, підказуючи 

читачеві, як слід ставитися до того чи іншого героя, того чи іншого вчинку, 

представленого в книзі» [153, с. 120]. Підсумовуючи необхідну вступну частину 

до безпосереднього аналізу особливостей дитячої книжкової графіки, 

зазначимо, що, на думку дослідників дитячої ілюстрації, поєднання деталей із 

зображенням у цілому та з емоцією, яку вона передає, слугує для дитини 
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своєрідним дороговказом до важливих моральних настанов, але поданих за 

допомогою яскравого образу, а не надмірного дидактизму. 

 

3.1. Художньо-естетичні особливості дитячої книжкової графіки 

1950-х– 1980-х років 

 

Підґрунтям, що пояснює принципи хронологічного викладу цього 

параграфу, є ґрунтовна стаття Н. Белічко, у якій з глибоким розумінням 

художніх процесів означеного періоду відзначаються певні етапи, фактично три 

окремі періоди розвитку радянської книжкової графіки у 1950-х – 1980-х роках.  

Початок 1950-х, на думку автора, визначено традиціями, закладеними ще 

у 30-ті - 40-ві роки ХХ ст. Уже тоді «головним завданням для художника стає, 

передусім, розкриття змісту літературного твору та психологічної 

характеристики його героїв» [10, с. 127]. Технічно подібному підходу 

відповідав тоновий малюнок, якому віддавали перевагу більшість книжкових 

графіків. Серед недоліків Н. Белічко називає «відсутність сприйняття книги в 

цілому як єдиного «художньо-поліграфічного ансамбля» [10, с. 127]. 

Уже класичними стали у цьому плані ілюстрації М. Дерегуса до «Тараса 

Бульби». За словами Н. Белічко, відомий майстер створював «узагальнені 

портрети, майстерно виділяючи в багатолюдних сюжетних композиціях 

характерні образи головних героїв, які ніби залишаються наодинці зі своїми 

переживаннями. Художник зображує їх у критичний момент життя, коли 

сутність людини виявляється з граничною силою [10, с. 132]. 

Зрозуміло, що на таке мистецьке прочитання надихає епічний твір 

М. Гоголя, оспівуючи козацьку звитягу в складний час «великих характерів», 

які уже завдяки своєї величі не можуть бути простими, психологічно 

одномірними. Не дивлячись на, здавалося б, цілком виявлені позиції головних 

героїв, сила гоголівського тексту полягає в тому, що він вибудовує драматургію 
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античного масштабу, де і велич, і зрада надихаються великими почуттями, і ми 

можемо співчувати обом сторонам цієї трагедії.  

Ілюстрації М. Дерегуса також підкреслюють цю епічність, що було 

близько й самому художнику, не випадково однією з його найвідоміших серій 

цього періоду є ілюстрації до народних дум та пісень. І гоголівські герої так 

само постають в ілюстраціях митця героями народними, такими, що 

уособлюють у собі міць та силу українського нескореного духу [139, с. 223]. 

Іншим полюсом цього ж напрямку постають ілюстрації М.Стороженко до 

оповідань та історико-соціальних казок М. Вовчка (Іл. 16). Етнографізм, 

портретні і костюмні характеристики головних героїв знаходяться вже в іншому 

часовому вимірі, коли козацька епіка залишається позаду, її відлуння звучить 

хіба що в діях та постатях «народних месників» із загонів Кармелюка. 

Знедоленість, кріпацтво, панське свавілля з сюжету переходять в ілюстрації, 

роблячи з конкретної історії соціальну схему, у якій окремі представники 

нівелюються, стаючи наочним вказівником на соціальний прошарок у цілому. 

Звісно, досвідчені майстри старшого покоління, навіть користуючись 

певними напрацьованими схемами, завдяки своїй майстерності, створюють 

сильні й неповторні образи. Ось як, наприклад, характеризуються ілюстрації до 

«Кобзаря» у творчості В. Касіяна: «Кожний образ характерно-індивідуальний – 

вираз обличчя, жести, пози – все доведено до логічної завершеності. У кожному 

творі митець намагається досягти максимальної історико-етнографічної 

достовірності. У сюжетно-оповідній манері відчувається прагнення донести до 

глядача красу людей і рідного краю» [10, с. 129]. 

О. Довгаль, працюючи над ілюстраціями, головну увагу звертав на 

психологічний зміст літературного твору, тому часто будував сюжети на 

протиставленні характерів головних героїв [10, с. 130]. 

А. Базилевич «ніколи не ставив перед собою суто формальних завдань, 

віддаючи пріоритет розкриттю ідеї літературного твору, психологічній 

характеристиці персонажів» [10, с. 137]. 
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Означені принципи сповідають чимало талановитих художників-графіків 

і в подальші періоди. Наприклад, В. Полтавець з класичними ілюстраціями до 

класичного твору І. Нечуй-Левицького «Микола Джеря» (Іл. 75). Психологічні 

портрети і головних героїв, і другорядних є головною візуальною домінантою. 

Експресивні та емоційні, без надмірного деталювання, вони постають зримими 

образами письменницької оповіді, що є близькою до народної української епіки. 

Подібні ілюстрації постають як зв'язок між поколінням 1940-х - 1950-х і 

художниками, які йдуть їм на зміну [139, с. 224]. 

Однак, уже з другої половини 1950-х і до 1970-х починається і новий етап, 

що «позначений активними пошуками нових форм художнього оздоблення 

книги, духом новаторства, пошуками національної своєрідності образної мови» 

[10, с. 127]. Ці процеси також пов’язані з тим, що «на зміну розгорнутій 

оповідності та побутовій достовірності ілюстрацій приходять узагальнено-

символічні тенденції» [10, с. 133]. Щоправда, в дитячій ілюстрації ця тенденція 

не була надто виразною, але також впливала на творчість художників-графіків. 

Погоджуючись з тезами Н. Белічко, зауважимо, що початок 1980-х у галузі 

дитячої книги так само продовжував розвиток попередніх тенденцій, як початок 

1950-х був продовженням ще довоєнних настанов у царині графіки.  

Розглянемо кілька прикладів, вибудовуючи візуальні зв’язки між з 

ілюструванням творів одного автора різними художниками.  

Серед авторів, які є важливими віхами української літератури, особливе 

місце займає поетичне слово Т. Шевченка. У малюнках А. Тетьори до книжки 

«Вечірня зіронька» (1960 р.) (Іл. 139), особливо в його зображенні українського 

пейзажу, відчувається знайомство автора з творами постімпресіоністів, 

можливо й фовістів з їх пошуками врівноваження кольорових плям та об’ємів у 

межах однієї композиції. Пейзаж тут і є головним «героєм», фігури ж людей, 

вервечкою розтягнуті вздовж поетичних рядків, сприймаються своєрідним 

антропоморфним орнаментом [139, с. 224]. 
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Дитячі спогади Т. Шевченка, що стали поезію, були відібрані для збірки 

«Мені тринадцятий минало» (1972 р.) (Іл. 141). Художник В. Глуздов зумів 

гармонійно поєднати в своїх ілюстраціях різні технічні, художні й образні 

настанови. Портрет маленького хлопчика на обкладинці, у якому вже бачиться 

майбутній Кобзар, виконаний у повному кольорі, передує форзацу з графічним 

зображенням Шевченка в солдатчині, що саме вкриває аркуші «сумними 

рядками». І надалі, мінімалістична чорно-біла графіка заставок на сторінках з 

текстами, сусідить із сценами, де на фоні активного кольорового тла ніби 

висвітлені постаті маленьких героїв, які своєю чистою душею переборюють 

навколишні соціальні негаразди [139, с. 224]. 

Так само популярна творчість у перевиданнях і Л. Українки. Її збірка 

дитячої поезії «Пісенька весняної води», вийшла у 1979 році з ілюстраціями 

відомого художника-графіка С. Караффа-Корбут (Іл. 116). Поетичний світ 

письменниці співпав з поетичною графічною мовою художниці. В’юнкі 

рослини обплітають простір аркуша, стають завісою, що відкриває та 

підкреслює головних героїв. І саме цей «садок», де все буяє життям навіть під 

непривітним дощем, надає книзі національного колориту, на відміну від тих 

видань, у яких етнографічний елемент є основною візуальної програми. Тонкі 

риси обличчя, великі очі, те, що підкреслює духовність героїв, стануть 

особливою відмінністю образів, створених мисткинею [139, с. 225]. 

Вдалим є оформлення і наступного видання збірки, що вийшла у 1980 році 

з оформленням Л. Іванової. Дитячі постаті тут перемежовуються природними 

фрагментами в дусі ліричного альбому із своєрідними заставками (букети, 

птахи, метелики тощо). На відміну від узагальнених дитячих образів 

С. Караффа-Корбут (Іл. 116), у портретах героїв Л. Іванової відчуваються 

реальні прототипи (Іл.117). І знову густа рослинність буяє на сторінках видання, 

підкреслюючи природну красу України. 

Продовжуючи розгляд спадку відомих графіків означеного періоду, 

звернімося до ілюстрування творів М. Вовчок. Її оповідання «Ведмідь» 1969 
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року вийшло в оформленні Н. Денисової (Іл. 14). Ліризм, притаманний 

творчості художниці, реалізовано мисткинею в оригінальній формі, яка в свою 

чергу закладена в техніці акварелі. Це майже миттєві замальовки, що, насправді, 

народжуються в результаті попереднього ретельного осмислення розташування 

композиції на площині аркуша та кольорових співвідношень. Звихрені лінії, в 

результаті, формуються в зрозумілі та впізнавані образи українського пейзажу, 

пасіки та її начиння, і, звісно ж, головних героїв, просякнутих уже згадуваним 

ліризмом у відношеннях один до одного і до навколишнього світу. Схожі 

підходи бачимо, зокрема, у працях тушшю далекосхідних майстрів [139, с. 225]. 

Своє розуміння візуалізації українського ліризму у ставленні до життя, у 

1980 році запропонувала в оформленні того ж оповідання художниця В. 

Ульянова. Одним із рівноправних героїв літературного твору в її осмисленні 

постає український пейзаж: заквітчаний, таємничий, осяяний сонцем або 

місяцем. Величезний ведмідь який височіє у цьому мирному пейзажі поряд з 

маленькою дівчинкою, сприймається марою зі страшної казки з щасливим 

кінцем.  

Співзвучність твору його літературно-фольклорній основі вбачаємо в 

ілюстраціях М. Стороженко до новели М. Вовчок «Кармелюк» (Іл. 16). Сама 

авторка колись назвала свій твір казкою, підкреслюючи легендарну основу 

народних оповідей про благородного розбійника. І художник підхоплює 

казкову інтонацію, залишаючи соціальну складову на периферії авторського 

бачення теми. Умовні краєвиди і майже відсутність конкретних історичних 

деталей, романтизовані, схожі, як братии, обличчя і застиглі у німих діалогах 

постаті, на нашу думку, повинні нагадувати про епічність історії Кармелюка, 

однак залишаючи за ним людський вимір вчинків та сюжетних поворотів [139, 

с. 226].  

Інші Карпати постають у «Тінях забутих предків», ілюстрації до яких у 

техніці деревориту виконав у 1966 році Г. Якутович, який згодом стане 

засновником відомої династії художників-графіків. Ось як характеризував його 
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доробок Н. Белічко: «В новій для себе манері Г. Якутович зумів відтворити 

поетичність літературного джерела, наповнений духом народних міфів і легенд 

зміст повісті, в якій змальовано неповторну красу гуцульського краю та його 

мешканців» [10, с. 141]. До цих правильних, але досить загальних вражень 

додамо, що перед нами постає той рідкий випадок, коли пошук фактури став 

виразним художнім засобом. Головним героєм твору Г. Якутовича, його 

прочитанням М. Коцюбинського, постають карпатські ліси і гори, відображені 

і в їх мешканцях, фантастичних чи цілком реальних. Ті мешканці є ніби 

різьбленими з дерева і каменя, майже вічні, як вічна історія взаємних людських 

відносин. І фактура деревориту вбирає в себе людські постаті, як природа, що 

поглинає у собі все швидкоплинне, залишаючи те, що проживе віки, а може й 

тисячоліття, у тому числі традиції і культуру [139, с. 226]. 

Дитячий доробок І. Франка знаний багатьма поколіннями українських 

дітлахів, звісно, у першу чергу це історії про лиса Микиту та збірка казок «Коли 

ще звірі говорили».  

Збірка казок з ілюстраціями Л. Джолос і Є. Соловйова (1956 р.) (Іл. 122) 

апелює до довоєнної книжки, з добірним малюнком і прикметною 

етнографічною складовою, навіть коли мова йде про звірів. Одяг і персонажів-

людей й їх «менших братів» вказує на Західну Україну. З одного боку, це дійсно 

регіон, в якому колись жив і творив І. Франко, а з іншого, силове «замирення» 

повоєнних осередків опору «радянізації», яке як раз завершилося на час видання 

книги, супроводжувалося культурною складовою, що повинна була вказувати 

на підтримку і розвиток місцевої культури радянською владою. Казки у цьому 

випадку, вбачалися найбезпечнішою ланкою показового «возз’єднання». 

Ілюстрації до книги «Лис Микита» (1962 р.) (Іл. 123), створені О. Кульчицькою 

також в манері, притаманній виданням 1940-х - 1950-х років, з чітким 

малюнком, добрим знанням анімалістичних зразків оформлення байок ще більш 

ранньої пори. Ретельно виконане оформлення, але без власних художніх завдань 

[139, с. 227].  
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І зовсім іншою постає книжка «Лис Микита» (1972 р.) в оформленні 

С. Караффа-Корбут (Іл. 126). Як відмічають дослідники, «…у творчості Софії 

Караффа-Корбут чисті художні форми, ірреальність та фантазія автора виявлені 

тільки в тій мірі, в якій вони не порушували їх звичного сприйняття дійсності» 

[123, с. 172]. У дитячій книжці це дуже важливий принцип, і герої, які були 

«сконструйовані» художницею, є абсолютно впізнаваними і в їх анімалістичній 

іпостасі, й у етнографічному вимірі, як мешканці західних теренів країни. У той 

же час «Софія Караффа-Корбут, як прибічник традиційного українського 

мистецтва 1920 – 1930-х рр., сприймала твір переважно на чуттєвому-

досвідному рівні, через художню емпатію з героєм твору, естетизацію 

реальності, співіснування з художнім простором твору» [123, с. 172]. Оця 

спорідненість не тільки із зразками традиційного мистецтва, але їх 

інтерпретацією переважно репресованими майстрами «червоного ренесансу», 

відчувається в геометричній побудові малюнку, конструктивістських елементах 

композиції окремих аркушів, різноманітних прийомів розташування малюнку в 

поєднанні з текстовою частиною. Дослідники згадують монументальність 

образів С. Караффа-Корбут, і це також присутнє в зображенні головних 

персонажів [139, с. 227].  

Третій варіант, характерний для цього періоду, демонструє в книзі 

«Фарбований лис» (1980 р.) художник С. Артюшенко (Іл. 125). Обираючи єдину 

форму «кадрування» малюнків із гарною професійною графічною основою, він 

заповнює буквально кожну сторінку, розташовуючи зображення розбитим на 

кілька частин квадратом. Різноманітність і вигадливість малюнків та їх 

розташування допомагає ілюстратору уникнути одноманітності, і вести свою 

візуальну історію паралельно з історією автора-оповідача. 

Оповідання Остапа Вишні «Панська ялинка» має чітко висловлений 

автором соціальний підтекст через який для більш уважного читача 

проглядають й елементи етнографії та ностальгії за дитячими роками. У 

ілюстраціях початку 1970-х, виконаних І. Філоновим, відзначені усі три згадані 
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аспекти, подані реалістично і в той же час стримано, без зайвих деталей, з 

елементами узагальнення образів. У результаті складається відчуття історичної 

«правдивості» головних героїв, але водночас і деяких візуальних «штампів», 

притаманних радянській ілюстрації ще з довоєнного періоду  (Іл. 6).  

І зовсім інше враження закладено в емоційній розбудові книги, створеної 

художником О. Шоломієм на початку 1980-х (Іл.7). Соціальний аспект зникає, 

відступаючи разом з етнографічним реалізмом навіть у тих випадках, коли б, 

здавалося, ілюстрація йде за прямою мовою оповідника, відтворюючи такі 

зимові сільські події та розваги, як «смалення кабана» або «ходіння вертепом». 

Уся справа в образно-художній мові, обраній художником. Це яскраві, 

кольорові, «площинні» картинки, що утворюють суцільно святковий настрій 

навіть у сцені в садибі суворого пана, яка в інтерпретації художника 

перетворюється на привітну дитячу вечірку. Умовний зимовий фон, 

підкреслено застиглі рухи героїв, які водночас, разом утворюють рух всередині 

кожної композиції, вказують на вплив примітива та декоративізму, як загальних 

традиційних прийомів українського народного мистецтва [139, с. 228]. 

Серед українських авторів-шестидесятників, які плідно працювали для 

дітей, також відомим є ім’я Миколи Вінграновського. Спочатку він 

зарекомендував себе як дитячий поет, який відчуває тонку межу гри зі словом 

та не заграє з дитинством, а скоріше грає за його правилами. Згодом додалися і 

прозові твори для дітей, що зберегли притаманну авторові поетичність.  

Ми вже розглядали кінематографічний прийом складного кадрування в 

ілюстраціях Ю. Мельниченка до прозової книги М. Вінграновського «Літній 

вечір» (Іл. 9). Принцип крупного плану, який то подає широку панораму, то 

раптом наближає до нас її фрагмент, започаткували справжні реформатори 

кінематографу, серед яких достойне місце займають зокрема О. Довженко та І. 

Кавалерідзе. Їхні традиції продовжували діячі українського «поетичного» кіно, 

цей вплив відчувається і в ілюстративній «короткометражці» Ю. Мельниченка, 

яка не просто оформлює, а створює особливий «покадровий» простір книги. 
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Межуючи, «портрети» природи утворюють гармонію з портретами людей та 

звірів, бо й ті й інші є героями оповідань.  

Ілюстрації Н. Денисової до книжки віршів того ж автора «Ластівка біля 

вікна» також побудовані принципом «діалогу» на кожній сторінці, яка 

розподіляється на дві зони-колонки (Іл. 10). Спочатку це може здатися 

обумовленим виключно розміщенням невеликих віршованих стовпчиків, які 

вдало вкладаються у заданий формат. Насправді, і в цьому випадку панує 

принцип ансамблевості оформлення книги в цілому, такого ж кадрування, яке 

ми бачили у книзі в оформленні Ю. Мельниченка. Однак, на відміну від 

ретельного малюнку-портрету, Н. Денисова звертається до акварельної техніки, 

утворюючи зовсім інший настрій: дощовий, запашний, вітровий. Можна 

сказати, що головними героями в інтерпретації художниці стали пори року, які 

вже потім «заселили» інші персонажі. Розмитість контурів, кольорових плям, їх 

різновеликість не знижують реалістичність героїв: дітей та звірів, квітів та 

комах, але переводять цю реалістичність у світ дитячого малюнку, у якому 

квітка може бути більше людини.  

Твори Н. Забіли, новітнього класика української дитячої літератури, її 

вірші, переклади й проза для маленьких читачів завжди користувалися 

заслуженим попитом, у тому числі «Ясоччина книжка», яка віршовано 

розповідає про звичайне життя маленької дівчинки «дітсадівського» віку.  

У ілюстраціях середини 1970-х, виконаних А. Гилевич, бачимо вже 

згадувану площинність та композиційний декоративізм, основою якого 

художницею обрано прийом вписування зображення у квадрат (Іл. 47). Такий 

підхід вимагає від автора вдалих композиційних рішень, особливо якщо 

прийняти до уваги щільність заповнення цього об’єму фігурами. Звісно, 

провідною героїнею, яка об’єднує цей віршовано-ілюстрований цикл, є 

дівчинка Яся. Її виразне, трохи лялькове обличчя з великими очима та пухкими 

щічками нагадує радянську листівку 1950-х років. Однак авторка відходить від 

плакатної естетики на користь більшої умовності, хоча й зберігаючи впізнавані 
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образи «щасливого радянського дитинства». Зовсім іншим за характером 

постане цей твір на початку 1990-х, про що буде йтися в наступному параграфі. 

Подібно відома дитяча поезія П. Воронька теж неодноразово 

перевидавалася в різний час. Ми вже згадували оригінальні ілюстрації 

Н. Макарової до вірша-книжки «Помагай» (1969 р.) (Іл. 20). Окрім цікавого 

графічного рішення, звернемо увагу на настрій ілюстрацій. Хоча й 

мінімалістичні, вони передають працьовитий дух українського села, з 

притаманними йому заняттями і вся візуальна розповідь витримана у 

традиційному національному пейзанському річищі, окрім останньої картинки, 

де велика міська промисловість фокусується в образі робітників ливарників.  

В ілюстраціях до того ж тексту, виконаних К. Щепкіною (1986 р.), постає 

вже зовсім інше радянська картина, часів заклику зрівняння межі між містом і 

селом (Іл. 22). Це механізоване, урбанізоване, облишене будь-яких 

національних елементів село, місце останніх займає радянська ідеологічна 

символіка, що була відсутня в ілюстраціях Н. Макарової. Так само й герої, 

створені К. Щепкіною, стандартно позитивні, ті, які в дитинстві роблять 

вранішню «зарядку», а згодом стають передовиками виробництва. Саме в 

такому аспекті витримано видання початку 1980-х років. 

Більш цікавим є оформлення книги П. Воронька «Казка про чугайстра» 

(1972 р.), виконане О. Павловським (Іл. 21). Здавалося, ідеологічно 

орієнтований твір про радянських партизан, приречений на стандартну 

візуалізацію «подвигу радянського народу у Великій вітчизняній». Замість 

цього, бачимо тонкі графічні кальовки, наче кольорові витинанки з поетичними 

видами Карпат. Білий аркуш стає повноправним художнім тлом, з якого 

з’являються дерева, тумани, полонини та гірські пасма. Тільки наприкінці з 

білого виникає невеликий партизанській загін, бійці якого передані настільки 

умовно, ніби залишаються частиною навколишнього пейзажу.  

Ще один з визнаних нині класиків дитячої та юнацької літератури, 

плодовитий і талановитий В. Нестайко. Серед його творів, однією з 
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найвідоміших є історія про сільських хлопчаків, «звичайних трієчників», які 

постають в книгах письменника справжніми героями, тобто такими, які реально 

наближені до життя, і тим вирізняються в досить умовній картині радянського 

дитинства, що постає в багатьох авторів «другого ешелону». У результаті цей 

твір навіть зазнавав переробок та перейменування. Спочатку під назвою 

«Пригоди Робінзона Кукурузо» він натякав на реальний час та відому 

хрущовську програму «підйому» сільського господарства, а згодом постав як 

«Тореадори з Васюківки», гумористично підкреслюючи романтичні пранення 

хлопчаків. Подібне відбувається і з ілюстраціями.  

Рання редакція книги з оформленням художника Г. Малакова подає героїв 

з прив’язкою до реального середовища, другим пейзажним планом, 

побудованим за законами класичного живопису (Іл. 68). Деінде припущена 

легка карикатурність другорядних персонажів насправді робить їх носіями 

певних характеристик, висловлених яскравою графічною мовою. Ілюстрації 

Є. Семенова до видання 1984 року також залишають головним завданням 

портретні характеристики головних героїв, але вони стають більш 

узагальненими, як і тло, на якому вони діють (Іл. 71). 

Творам В. Нестайка взагалі пощастило на різноманітність художнього 

втілення, можливо це як раз і є результатом письменницького гумору та 

вигадливості, що привертали до себе увагу талановитих ілюстраторів. Майже 

кожна нова книжка письменника отримувала новий досвід графічної 

інтерпретації. Так «Пригоди близнят-козенят» (1972 р.) у виконанні Л. 

Григор’євої та М. Нечипоренко приваблюють тим фантазійним світом, 

користуючись можливостями якого радянські художники можуть дозволити 

собі балансувати на межі дозволеного цензурою, а саме «формалістичними» 

пошуками і відповідними героями (Іл. 69). У «Незвичайних пригодах в лісовій 

школі» (1981 р.) художник В. Ширяєв, навпаки, наближує фантазійний світ 

звірів, максимально підводячи його до людської подоби, що закладено в самому 

тексті твору (Іл. 70). При цьому і світ людей у його ілюстраціях наближується 
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до коміксу, вдало поєднуючи оповідність та вибудовування власної 

інтерпретації персонажів. 

Існує точка зору, згідно з якою «…ілюстрації до класичних творів не 

потребують часової адаптації», радикального сучасного переосмислення, тому 

що можуть втратити найцінніший свій скарб – дух старої народної казки, який 

несе в собі історичну пам’ять українського народу» [99, с. 148]. Погодимося з 

тим, що казки дійсно є важливою часткою культурних кодів нашого народу, ця 

аксіоматична частина не підлягає сумніву, однак «часові адаптації» все ж 

можливі, більш того, вони неминучі як раз в силу своєї значущості для кожного 

нового покоління з його візуальними тенденціями і вподобаннями. У цьому 

плані розглянемо ситуацію з ілюструванням найвідоміших українських казок,  

Історія «Котигорошко» належить до казок пригодницько-героїчних або 

«багатирських». Художнє оформлення видання 1950-х, яке належить 

З. Волковинській, можна назвати «перехідним» оскільки ілюстратор працює як 

в тоновому малюнку, який є характерним для ще довоєнних видань, так і в 

техніці ліногравюри. В останньому випадку З. Волковинська обмежується 

одним-двома активними кольорами, підвищуючи емоційну напруженість, яка 

закладена в основу пригодницько-героїчної казки. Головний герой вирізняється 

червоним контурним кольором, що підкреслює його життєдайну силу, що 

немов сонце протистоїть злу. Котигорошко подається тут як хлопчина-підліток, 

простежується також етнографічна складова, що вказує на строї Правобережної 

України. 

Ілюстрації І. Мільковицького відтворюють пошуки 1970-х, з їх 

близькістю до умовності зображення, геометризмом, аж до натяків на сезанізм 

та кубізм, на той час хоча й не популяризованих, але таких, що не мали прямої 

заборони. Ця ступінь графічної умовності у свою чергу дозволяє поглянути на 

Котигорошка як амбівалентного персонажа, який водночас має риси багатиря і 

козака, перебуває дитиною та парубком, малим, але кремезним, героєм, але без 

певних ознак героїзму. 
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Не менш популярною в українському дитячому просторі є казка «Івасик-

Телесик». Видання 1976 року, проілюстроване Л. Киреєвою і 

В. Мелещенковим, не можна вважати вдалою реалізацією художнього задуму. 

Художники обрали колажний принцип малюнку з «пошаровою» будовою 

планів та розташуванням персонажів, контрастними плямами кольорів. Для 

означеного часу подібний прийом був цікавим для реалізації, однак 

зіштовхнувся з невисоким поліграфічним рівнем виконання. Перевага активним 

кольорам, домінування темної палітри, призвели до візуального 

перенавантаження, «депресивного» сприйняття картинки в цілому. Найбільш 

виразним персонажем виявляється не головний герой, хлопчик Івасик, а стара 

відьма. 

«Казка про Івасика» (1979), проілюстрована Н. Корнеєвою, ставить перед 

художницею непрості для розв’язання завдання, оскільки це видання є 

«книжкою-іграшкою», що належить до типу «розгорток». Узагалі, такий 

важливий елемент розвитку дитячої уяви, як «книжка-іграшка» в радянській 

книговидавничій системі завжди був у дефіциті, у тому числі в його 

українському компоненті. Тому праця над подібним виданням для художника-

ілюстратора була безумовно професійно цікавим випробуванням. Н. Корнеєва 

дуже тонко виконала поставлені завдання, розкриваючи при цьому важливі 

морально-виховні настанови, зокрема, оспівуючи «культ родини», який є 

традиційною основою українського суспільства.  

Відхиляючи зібрані листи книги, маленький читач ніби відкриває двері до 

затишної оселі, де в мирі й злагоді живе щаслива родина. Разом з нею ми 

опиняємося за простим сільським обідом. Кількома деталями окреслений 

інтер’єр, небагатий побут не відволікають від головного, від облич персонажів 

з виразними великими очима та доброю усмішкою. Усе тут оповите довірою і 

спокоєм, про які свідчить навіть домашній відгодований кіт.  

У наступних сценах принцип розгортки дозволяє раптово вигулькнути 

відьмі або завітати до її занедбаного будинку з такою ж неприбраною Оленкою, 
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дочкою відьми. При цьому їхнє житло виглядає не моторошним, а, навпаки, 

кумедним. Ретельно вибудовані композиції дозволяють дійсно гратися 

простором, замикаючи або розширюючи його одним рухом руки. У цьому плані 

особливо показовою є сцена з пічкою, коли ліва половина малюнку, а саме 

Оленка з держаком лопати в руках, залишається незмінною, а ось права 

половина відкривається, ніби простягаючи лопату з Івасиком до гирла печі. 

Наприкінці коло історії завершується і ми знову потрапляємо туди, звідки 

починали, в затишне родинне коло із смачними пиріжками та бубликами, з 

усміхненими радими батьками, які зустрічають свою дитину. Безумовно, 

виховний елемент у цьому виданні відбувається в чималій мірі завдяки праці 

художника-ілюстратора.  

Перш ніж перейти до аналізу втілення образу героїв у ще одній з 

найвідоміших українських казок, наведемо точку зору відомого сучасного 

художника-графіка Вікторії Ковальчук, яка, пояснюючи свій стиль, зокрема, 

стверджує: «Діти не іронізують, їм до часу не відоме почуття гумору» [76, с. 

752]. Так, тонка іронія виникає з широти пізнання світу, життєвих та 

літературних алюзій, однак первинне почуття гумору в його простих формах, 

притаманно людській натурі, воно також починає формуватися в дитинстві. Не 

випадково в цьому плані існування гумористичних казок, серед яких у ранньому 

віці чималу цікавість викликає історія «Пан Коцький». 

На початку 1970-х ця казка навіть була перекладена англійською і видана 

книжкою-білінгвою з ілюстраціями А. Гілевич. Можемо припустити думку, що 

підкреслено національна «тональність» оформлення пов’язана як раз з 

репрезентацією існування власної культури в одній із «союзних республік» 

СРСР і, відповідно, вдаваної свободи у цьому плані для потенційного 

закордонного читача. У всякому випадку, в оформленні не один раз в одязі 

персонажів трапляється використання у поєднанні тих «національних» 

кольорів, які були заборонені в радянській період. Усі герої-звірі постають в 

традиційному українському селянському одязі зі стилізованою геометричною 
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вишивкою. Лисиця на початку історії веде насправді старого і знесиленого кота 

в образі сліпого подорожного, ніби його поводир. Хатинка лисиці, хоча й у дуже 

стилізованому вигляді, все ж подає тип житла, етнографічно розповсюджений 

на Західній Україні.  

Жодної з цих ознак ми не бачимо у виданні 1975 року, оформленого 

Л. Щукіною, проте відчувається знайомство авторки з польською графічною 

культурою оформлення дитячих книжок в означений час, зокрема це поєднання 

реалістичності й умовності, фольклорних та більш сучасних елементів, 

декоративності та прямої ілюстративності. У результаті книжка виходить 

яскравою, святковою і, певною мірою, універсальною. 

Одним із провідних художників-графіків цього періоду був 

В. Литвиненко, з приводу творчості якого Н. Белічко зауважує: «…в 

ілюстраціях до дитячих творів, виконаних в техніці акварелі та лінориту, якою 

художник володів досконало, В. Литвиненко прагнув до епічно узагальнених 

образів і сюжетів, що є однією з характерних рис його творчості [10, с. 131]. 

Додамо, що в цьому узагальненні проглядає знайомство з принципами 

геометричного кубістичного формування моделей, якому були не чужі й 

українські графіки 1920-х років. У результаті герої «Пана Коцького» в 

зображенні В. Литвиненка, залишаються звірами, але водночас однєю-двома 

обраними характерними рисами художник вводить людські риси у поведінцку 

цих персонажів, передає їх емоції та реакції.  

Мінімалізму В. Литвиненка протистоїть також впізнаваний стиль 

ілюстрацій В. Мельниченко, насичений деталями, густо обплетений 

рослинністю, серед якої інколи не просто знайти «прихованих» персонажів, 

виконаних з фольклорними українськими атрибутами.  

Завершуючи казкову тематику в означений період, звернемося до казки 

фантастичної, що подає значний матеріал для художницької фантазії. Так 

сталося, що історія про чарівника Оха стала однією з улюблених для відомих 

українських ілюстраторів. Зразком вишуканості графічної мови й поліграфічної 
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культури є видання 1969 року з гравюрами Н. Лопухової. Оскільки мова йде про 

єдиний «ансамбль», усі персонажі в ньому є умовними і тільки у взаємодії між 

собою утворюють єдине сюжетне полотно, головним в якому є внутрішній рух 

ліній, який матеріалізується у зовнішній рух сюжету. Треба відмітити, що 

подібний підхід до ілюстрації складніший для сприйняття юним читачем, але, 

безумовно, як раз своєрідністю і довершеністю впливає на його естетичний 

розвиток, привчає до узагальнення, абстрагування, сприйняття ілюстрації не 

просто як паралельну, але й самостійно ціннісну оповідь.  

Художниця О. Сенченко взялася до ілюстрування відомої казки на 

початку 1980-х. Відчувається, що на її стиль оформлення справила враження 

українська народна картина, що було притаманним у ті часи для нестандартних 

художницьких пошуків. Другим важливим моментом для створення цілісного 

підходу до оформлення стало сюжетне зіткнення двох світів – реального та 

фантастичного. Оскільки світ чарівника Оха є зеленим, художниця створює 

фактично свій власний варіант «смарагдового міста», зіштовхуючи його з 

насиченим усіма іншими кольорами людським простором і, таким чином, 

візуально розділяючи героїв на «своїх» та «потойбічних». Однак важливим є те, 

що обидва світи проникнуті тонким ліризмом, в обох живуть почуття, кохання, 

родинність. Це те, що залишається за межею сюжету і додає від себе ілюстратор. 

Духом слов’янської містики в її модерному варіанті просякнуті ілюстрації 

С. Солдатової у виданні 1983 року. Добре знайомство із зразками австрійського, 

чеського, українського, російського «сецесіона» відчутно вплинуло на естетику 

оформлення ще однієї розповіді про Оха, який в інтерпретації художниці постає 

волхвом, чудесником. Є в створенні цих образів, можливо не такий відкритий 

елемент сучасного сприйняття національного. Так сцена з центральною парою 

закоханих подає їх силуети у одязі, близькому до дизайнерських розробок, до 

яких тяжіла на ті часи передова і національно орієнтована українська молодь.  

З точки зору обріїв дитячої літератури, то вони спочатку тимчасово 

звужуються, за рахунок зникнення новітніх оригінальних творів для дітей, 
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написаних українською мовою на сучасному матеріалі. Однак інтерес до 

класики залишається незмінним і більших видань зосереджується навколо 

відомих творів з новим художнім оформленням. Цей фактор дозволяє і нам 

продовжити огляд змін, що відбуваються в поглядах художників, та 

експериментів, до яких вони вдаються у нових умовах. 

Так ілюстрації М. Бекало до «Котигорошка», створені у 1980-ті, 

асоціативно ближче до епохи модерну в національному українському 

забарвленні. Пряма ілюстративність і логічна послідовність оповіді призводять 

до того, що саме в такому варіанті Котигорошок перетворюється на дорослого 

парубка, героя козацької доби, як і його побратими також зображені як козаки, 

в українських строях, з характерними зачісками, особливо Вернигора з чубом-

«оселедцем», або Крутивус у шапці-кучмі з довгими вусами. Цікаво, згідно 

сюжетним поворотам подана сестра Котигорошка. Трансформації її стану 

постають через зміну стилізованого одягу. На початку оповіді вона – проста 

українська дівчина, що перебуває в полоні, її одяг натякає на княжу добу, 

наприкінці оповіді за костюмними характеристиками це вже українська 

заможна міщанка.  

Підвищена увага до костюмності персонажів у цьому випадку, на нашу 

думку, також є ознакою впливу естетики модерну. Вона відіграє значну роль не 

тільки у зовнішніх характеристиках героїв але й, певною мірою задіяна у 

тектоніці зображення. Складки одягу, його кольорова тональність постійно 

сусідить із звивами рельєфу, природними або інтер’єрними деталями, 

утворюючи єдине візерункове тло. 

Невипадковим елементом початку змін у світоглядних орієнтирах 

вбачається повернення більш автентичних варіантів казок, як це сталося, 

зокрема, з казкою про Телесика. Замість старої відьми знову з’являються 

прадавні хтонічні образи змій, які водночас мають антропоморфні риси 

поведінки. Такий варіант казки й відповідні ілюстрації, дійсно можуть якоюсь 

мірою налякати, чого намагалася уникати радянська педагогіка, а тим більше 
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масова дитяча книжка. З іншого боку, значний сенс історії про Телесика полягає 

саме в порушенні табу на спілкування малечі з іншим світом, який може бути 

не завжди привітним до дитини. Привчання до подібного табу, на жаль 

залишається актуальним і понині, а отже історія повинна справити на дитину 

потрібне враження, і через нібито казкову ситуацію донести інформацію, яка 

повинна закарбуватися у пам’яті і стати поштовхом до певної поведінки. 

Усвідомлення можливої загрози є неминучим у розмові з малям на означену 

тему і книжка може допомогти в цій ситуації, ілюструючи важливі настанови 

через казкових персонажів. 

Усе сказане повною мірою ілюструє книжка «Телесик» (1987), оформлена 

В. Мельниченко. У цьому варіанті тексту, на відміну від попередніх 

літературних обробок, знову повертається фольклорний дух оповіді: дід і баба, 

чарівна поява Телесика, підступні зміївни. Фольклорна основа вимагає 

відповідної візуальної підтримки, і вона дійсно з’являється в ілюстраціях В. 

Мельниченко, особливо в образі бабусі, яка подана абсолютно як 

«старосвітська» українка, у керсетці і ретельно пов’язаній намітці. Однак 

«жахи» теж існують у єдиному просторі з позитивними героями, і це – 

український простір, тому змії одягнені в українські строї, хоч латані та подерті, 

елемент кумедний, який сприяє зниженню порогу страху при сприйнятті цих 

хижих та водночас глупуватих почвар. 

Збірка віршів П. Воронька «Ніколи не хвались» (1986 р.) з ілюстраціями 

Н. Харлампієвої, демонструє повторюваність доробків радянської ілюстрації у 

масових виданнях, орієнтованих на дитячу аудиторію (Іл. 23). Виконані 

професійно, яскраво, вони тим не менш не запам’ятовуються через 

тиражованість подібних образів іншими ілюстраторами, а також аніматорами, 

які виграють у цьому зіткненні, оскільки герої мультиплікації є рухливими, на 

відміну від книжкової графіки, коли вона користується відпрацьованими 

прийомами. 
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Належне місце класика посіла й одна з найцікавіших поетес та прозаїків 

другої половини ХХ століття Ліна Костенко. Серед дитячих творів, зокрема, 

маємо видану 1987 року збірку віршів під назвою «Бузиновий цар», оформлену 

В. Ковальчук (Іл. 55). У цьому випадку маємо змогу почути творче кредо самої 

художниці: «…вони (діти) з висоти свого маленького зросту (від 3 до 7, 9 років) 

бачать світ, який дорослі топчуть ногами: жучка, павучка, працьовиту мурашку, 

кумедного равлика, знесилену бджілку, квіточку блакитну, як очко, прозоре 

скельце — надзвичайну коштовність. Вони радіють, коли художник малює 

дрібнюсінькі деталі, чоловічків і котиків — маленьких і довірливих» [76, с. 752].  

Отже, беручись до ілюстрування творів Л. Костенко, відома графік 

створює свій паралельний світ, водночас дорослий і дитячий, виходячи зі своїх 

уявлень про другий. Поетичний текст у цьому випадку стає поштовхом для 

творчої уяви художника, але при цьому митець не поринає виключно у власні 

фантазії, він будує свої образи, відштовхуючись від того головного, про що, на 

погляд художника, йдеться у віршах. Тобто перед нами той випадок, описаний 

у теоретичній частині до цього розділу, коли художник дійсно стає співавтором, 

співтворцем письменника, не змінюючи ідеї та змістовної частини 

літературного першоджерела.  

В. Ковальчук уважно і ретельно виокремлює головні образи з поезії Л. 

Костенко і візуалізує їх у власній художній манері, заповнюючи простір аркуша 

різновеликими персонажами таким чином, що виникає історія в історії, на 

взірець ігор барокових художників із дзеркалами, картинами, алюзіями. Не 

випадково серед текстів та ілюстрацій трапляється сюжет, у якому намальована 

юна художниця створює портрет персонажа, що вже відтворений справжньою 

художницею на попередньому аркуші. Намальоване та написане, таким чином, 

переходить в життя, підживлюючи одне одного. 
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3.2. Образи героїв та їх трансформація в контексті мистецтва 

графіки 1990-х-2010 рр. 

Кінець ХХ і особливо початок ХХІ століття в українському книжковому 

просторі позначився значним пожвавленням книговидавництва і, що більш 

важливо, зміною підходів до книги, дитячої зокрема.  

В Україні друком дитячої літератури займаються понад 200 відомих і не 

дуже видавництв, зокрема серед відомих «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», 

«Видавництво Старого Лева», «Веселка», «Богдан», «Ранок», «Атлантик», 

«Весле перерва», «Генеза», «Граніт», «Казка», «Кальварія», «Країна мрій», 

«Лелека», «Махаон-України», «Фоліо» тощо, завдяки яким асортимент 

книгарень є доволі різноманітним. Деякі дитячі книжкові видання вирізняються 

ретельним добором художніх творів, якісними ілюстраціями, гідними світового 

рівня, оригінальним дизайном та відмінною поліграфією [141, с. 211]. 

Ці процеси пов’язані з економічними факторами, пожвавленням 

приватної ініціативи в галузі книговидавництва, а також появою і розвитком 

книжкових національних форумів-ярмарок. Останні через систему 

різноманітних призових конкурсів також вплинули на ілюстровані видання, до 

яких привертали все більше масової уваги.  

Водночас глибше позначився розподіл на «економ»-видання за 

відсутності роботи художника і внутрішнього дизайну і видання «подарункові», 

в яких присутній авторський стиль в оформленні, що впливає на цінову 

політику, і збільшення вартості книги. У книгах другого типу художньо-

графічні образи та архітектоніка видання намагаються зберегти важливі функції 

книговидання, а саме «зреалізувати конкретні цільові настанови»: 

«поінформувати, вплинути на формування світосприйняття… створити певний 

емоційно-чуттєвий настрій, задовольнити естетичні смаки, породити асоціації 

тощо» [94, с. 11]. 

Перехідний час 1990-х має свої особливості, ураховуючи ті процеси 

демократизації, що відбувалися в суспільстві і державі. Зменшення цензурних 
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рамок справило неоднозначну реакцію та її наслідки. З одного боку, це 

викликало тяжіння до експерименту, засвоєнню раніше недозволеного, в 

українському вимірі бажання заново відкривати національні традиції і взагалі 

всіляко пропагувати національні елементи. З іншого боку, це деякою мірою 

призводить до падіння якості поліграфії та й власне ілюстрації, інколи зробленої 

поспіхом у сумнівних кооперативних видавництвах. Цьому ще більше сприяв 

дефіцит української книжки в умовах нетривкої економіки та розпадом старих 

зв’язків і правил. Тільки наприкінці 1990-х ситуація починає вирівнюватися, а 

новітні видавці стають на ноги, даючи змогу знову професійно стати до роботи 

художникам-ілюстраторам. 

На початок 1990-х припала остання робота відомого графіка С. Караффа-

Корбут, до творчості якої ми зверталися у попередньому параграфі. Чотири 

роки вона віддала роботі над ілюстраціями до «Лісової пісні» Л. Українки, і, у 

результаті, ці твори стали фактично самостійними, такими, що за своїми 

принципами тяжіють до станкового живопису, зберігаючи при цьому сюжетну 

лінію твору (Іл. 119). На думку дослідників, «ілюстрації до «Лісової пісні» 

вражають своєю фантастичністю, легкістю подання і водночас глибиною 

художнього змісту. Відомі кожному, художні образи персонажів постали зовсім 

іншими, багатогранними, такими, що не вкладаються в традиційні межі, кожен 

образ інший і дихає життям. Це не просто стильове перетворення слова, а 

своєрідний діалог. Любов Мавки до Лукаша, лісової дівчини до сільського 

хлопця – це не реальність, як марево, пройде час і розтане [123, с. 172]. 

Окрім діалогів «письменник – художник» і «художник – читач (глядач)», 

що обов’язково виникають, у цьому випадку через головну «ланку» – 

талановитого ілюстратора, ми вбачаємо у цій роботі набуток покоління, що 

прийнято називати «шістдесятниками», з притаманним йому романтичним 

поетичним світобаченням та орієнтацію на зв’язки національної української 

культури з європейськими зразками, хоча й обмеженими прийнятими у 

радянські часи ідеологічними настановами.  
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Тут ми також бачимо притаманні героям С. Караффа-Корбут зовнішні 

характеристики: тендітність, майже невагомість постатей, великі очі, виразна 

пластика. Це те, що було присутнє в ілюстраціях художниці до дитячих віршів 

Л. Українки і отримало свою довершену форму в «Лісовій пісні». Духовні і, що 

важливо, образні зв’язки авторської інтерпретації С. Караффа-Корбут вбачаємо 

у європейських митців доби романтизму і сецесіону, частково в українському 

мистецтві, у тому числі графічному, першої третини ХХ століття. Усі ці джерела 

надихали передових представників радянського «шістдесятництва» і мисткиня, 

безумовно, також була орієнтована на означені зразки. 

Художниця Л. Гелембовська, яка відкриває 90-ті роки ілюстраціями до 

«Івасика-Телесика», вдягає змій у свитки, плахти та очіпки. Її яскраві, майже 

анімаційні персонажі теж живуть не деінде, а в Україні, в хаті під солом’яною 

стріхою. У забарвленні сторінок з’являється поєднання жовто-блакитних 

кольорів. 

Дуже своєрідно національний колорит передано у виданні «Телесика», що 

вийшло у тому ж 1992 році як результат пожвавлення різноманітних приватних 

видавництв. Автор ілюстрацій Н. Денисова взяла за зразок українську народну 

картину з її безпосередністю, щирістю, яскравими кольорами, примітивним 

малюнком. Однак перед нами не запозичення, а осмислена стилізація під «наїв». 

Насправді художниця демонструє вміння професійної композиції, яке ми 

бачили і в її роботах попереднього періоду, особливо це стосується «рамок», що 

ними облямовується текст на кожній сторінці, і кожного разу художниця 

вигадує щось своє, щоб задіяти цю рамку у зображуваному сюжеті, обплітаючи 

її рослинами, розділяючи загальну картину на фрагменти або навіть окремі 

«кадри», чи, навпаки, стискаючи простір. Тут дитина (Івасик) залишається 

дитиною, а змії лише химерні істоти, що не можуть заподіяти людині великого 

лиха.  

Ще один з прикладів вдалої форми праці над дитячою книжкою від 

приватного виробника, є видання «Пан Коцький» (1991 р.), створеного за 
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принципом книжки-анімації, коли текст адаптується під ілюстрації, причому 

кожна наступна картинка є своєрідним кадром з відповідним поясненням. 

Художник Е. Кирич створює своїх героїв у гумористичному анімаційному 

ключі з мінімумом атрибутів і достатньо крупними зображеннями головних 

персонажів, які активно взаємодіють між собою у «кадрі». Нагадаємо, що дуже 

схожим був стиль ілюстративних оповідей у дитячих журналах пізньої 

радянської доби, хоча й без використання поняття «комікс», але із схожими 

підходами та графічним виконанням. Ще однією алюзією, розрахованою 

швидше на дорослого глядача, враховуючи політичну ситуацію 1991 року, є 

протиставлення звірів-«українців», одягнених відповідним чином, та кота, який 

постає в стилізованому одязі «московського боярина». 

Як зазначалося на початку параграфа, «кооперативна» книжка 

перехідного періоду не завжди виявляла вдалі форми експерименту. Так, 

художник В. Волонтирець в оформленні того ж «Пана Коцького» (1993 р.) узяв 

за взірець принцип американського повнокольорового коміксу, який у ті часи 

вже був досить відомими явищем на пострадянському просторі.  

«Варто відзначити делікатність у виборі масштабів зображень, бо інколи 

їх невиправдане збільшення у дитячій книзі призводить до появи незрозумілих 

зображень», зауважує в аналізі стану сучасної книжки дослідниця М. Грисюк. Її 

слова можна віднести й до малюнків В. Волонтирця. Занадто яскраві, з 

надмірними формами і ефектами, вони сприймаються агресивними, 

жорстокими і не відповідають у цілому гумористичному настрою фольклорного 

дитячого твору. Від невдало сприйнятих «американських» прийомів коміксу-

бойовика не рятує навіть спроба зберегти український дух оповіді за допомогою 

українських строїв головних персонажів [41, с. 28].  

Ще один з варіантів поверхового запозичення вбачаємо в історії пана 

Коцького, проілюстрованого О. Ковалем 1997 року. На цей раз основні 

персонажі також облишені власної оригінальності, немов зійшли з екранів 

радянської мультиплікації, причому не кращого ґатунку. У цьому плані 
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художник пішов найпростішим шляхом, однак зробив спробу досягти 

відмінності від попередніх ілюстраторів, осучаснивши персонажів відомої 

історії. У дечому йому це вдалося через спробу зіткнення соціальних ролей 

головних героїв. Найбільш вдалою тут виявилася центральна пара: лисичка 

єдина одягнена в український, хоча й осучаснений народний костюм, і кіт – ніби 

міський мешканець або чиновник середньої руки, відправлений у відставку в 

провінцію. Інші персонажі подано в образі підлітків-хуліганів зразку «тяжких 

дев’яностих», і як вже було зазначено, не мають оригінальних характеристик, а 

зроблені за візуальними кліше. 

Тема національного у казці також починає все яскравіше поставати на 

початку 1990-х. Такими є ілюстрації О. Колесникова до казки «Ох» (1992 р.). 

Автора надихнула барокова козацька доба, до якої він відніс і умовний час дії 

казкової історії. Ремінісценції цієї доби активно опрацьовували і українські 

художники другої половини ХІХ і навіть початку ХХ століття. Один з 

найвідоміших творів, у яких відтворювався бароковий український стиль з 

опорою на старовинні парсуни, знамените видання «З української старовини», 

проілюстроване в свій час творчим тандемом С. Васильківського та 

М. Самокиша. О. Колесников обрав схожий шлях, створюючи впізнавані 

типажі української старшини, часом навіть жартуючи через дорослого глядача, 

а чи не впізнає він в одному з панів алюзію на відомий портрет славетного 

гетьмана Богдана Хмельницького. Своєрідним жартом автора, хоча й у дусі 

фольклорних історій, є також зображення царівни в образі простої, ба навіть 

босоногої української дівчини. Уся галерея образів у результаті просякнута 

доброю іронією, що, можливо, трохи знижує елемент фантастичності твору, але 

підкреслює важливість відтворення візуальних традицій в українському 

мистецтві. 

Згадавши вище про знайомство українських митців з мистецтвом коміксу 

і використання його прийомів, наведемо вже вітчизняний аналог, побудований 

на відомому творі М. Гоголя «Вій», який нині, безумовно, зарахували б як 
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класичний твір не менш класичного жанру «хорору» (Іл. 31). Саме такий підхід 

спонукав відповідну розбудову «ілюстрованої повісті», як видавці назвали у 

1993 році комікс за означеним твором. Треба відзначити, що літературну 

першооснову вдалося зберегти доволі дбайливо, оскільки твір українського 

класика дійсно є «кінематографічним» за своєю природою, що довели, зокрема, 

кілька екранізацій. Однак особливо вдалою спробу одного з перших 

українських коміксів назвати складно, і, головним чином, завдяки відсутності 

яскравих героїв, хоча б, здавалося, художник А. Перетятько зробив усе, щоб 

налякати читача-глядача, однак складно у цьому сенсі змагатися з М. Гоголем, 

якщо свій власний художній стиль, як у цьому випадку, не знайдено (Іл. 31).  

Новий подих, навіяний зникненням обмежень на українську тематику, і, 

навпаки, посиленням інтересу до національної старовини, отримує ілюстрація 

до творів Т. Шевченка. Такою є, зокрема, робота К. Штанко над книжкою 

обраних поезій класика під назвою «Мені тринадцятий минало» (1994 р.) 

(Іл. 144). Світла умбра, використана як тло для кольорових ілюстрацій, 

призводить до ефекту старого фото, на якому постають романтичні образи 

давньої минувшини. Серед мотивів, які надихали художницю, відчувається і 

український бароковий живопис (іконопис, козацькі парсуни), і народна 

картина, однак інтерпретовані художницею у притаманному їй єдиному, 

витриманому протягом усього видання стилі. Особливу емоційну напругу додає 

активне і в той же час виважене в межах конкретної ілюстрації використання 

червонного, майже пурпурового кольору. Залежно від сюжету, воно то 

сприймається святковим та життєдайним, то тривожним і кривавим. Але навіть 

у найсумніших з поезій Т. Шевченка, К. Штанко віднаходить привід показати 

спокій невідворотності таких вічних цінностей, як кохання, материнство, 

вірність, і морально й візуально наближаючи своїх героїнь до біблійних алюзій.  

Як і раніше, користуються популярністю літературні казки І. Франка. 

Новітні тенденції їхнього оформлення, порівняно з попереднім періодом, 

намітилися у середині 1980-х. Прикладом може слугувати оформлення книги 
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«Фарбований лис» художником І. Пеником (Іл. 129). Тут постає справжній 

національний «карнавал», у якому намиста й дукачі, жупани і свитки, капелюхи 

та хустки утворюють яскраве видовище, переходячи з світу людей і світ звірів. 

До того ж автор використовує «наближення» або збільшення першого плану, 

дозволяючи добре роздивитися не тільки портретні характеристики і емоції 

головних героїв та інших персонажів, а й дрібні деталі та аксесуари. 

Продовжуючи аналіз ілюстрацій до авторських літературних творів, 

звернемося до перевидання творів Н. Забіли, зокрема історії про Ясочку, до якої 

ми зверталися у попередньому параграфі. Одразу відмітимо, що у виданні 1993 

року з книги було прибрано виключно ідеологічно обумовлену радянською 

добою оповідь про участь головної героїні у святкуванні Першотравня (Іл. 49).  

Подібна ситуація є ознакою нового часу і спробою скоригувати класику, 

залишаючи її постійну незмінну основу – світ дитинства.  

Художник М. Бекало, який проілюстрував цю історію на початку 1990-х, 

здається віддав данину своїй попередниці зразку 1970-х, залишивши принцип 

зображення в квадраті, однак на цьому схожість закінчується (Іл. 49). 

Користуючись різноманітними, майже бароковими прийомами виходу за 

кордони, він навмисно розриває «рами», що оточують героїню, поєднуючи 

умовний та реальний світи, як і буває в дитинстві. У цьому йому допомагає 

активне використання рослинних форм, які немов оплітають героїв своїми 

пишними формами. Протилежність між виходом за межі та утворенням 

внутрішньої щільності за рахунок зіткнення природних та дитячих образів 

утворюють своєрідну гру на уважність, що є також корисним елементом 

розвитку маленького читача.  

Водночас, завдяки поверненню «забутих», а фактично раніше 

заборонених імен, когорта українських класиків розширюється, відновлюючи 

перерваний зв'язок між літературними поколіннями. До таких імен, звісно 

належить В. Винниченко, твори якого досить швидко увійшли у шкільні 

читанки, відтворюючи непрості у соціальному плані картини життя 
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«дореволюційного» дитинства. Літературно він є співзвучним дитячим творам 

В. Короленка чи М. Горького, але більш вигадливий і психологічно глибший. 

Одна з перших ілюстраторів дитячих оповідань Винниченка Л. Ільчиньска 

спочатку йде шляхом прямої сюжетної ілюстрації (Іл. 2; Іл. 3). Її малюнки 

портретні, відчутна гарна школа рисунку, прагнення якомога ближче йти до 

тексту, в тому числі його історичної основи. Та при уважному аналізі, 

вирізняється ще одна риса, що робить ілюстрації ще більш переконливими саме 

з точки зору відтворення дитячого світосприйняття. Це ніби погляд знизу-вгору, 

коли все оточуюче має вигляд великого та неосяжного, відомий ефект 

дитинства, сформульований словообразом «коли дерева були великими». Таким 

чином, ілюстрації набувають не просто оповідальний, але й психологічний 

вимір, закладений у самих творах В. Винниченка, отже, художник у цьому 

випадку відповідально підійшов до осмислення творчості письменника, 

особливостей його дитячої прози. 

Поряд із соціальним аспектом, проза В. Винниченка просякнута 

народною поетикою, звідки виринають і фольклорна й літературна основи 

української художньої творчості. Одним з таких поетичних оповідань є новела 

письменника «Віють вітри, віють буйні….» (Іл. 4). Проста і невибаглива фабула 

з двома дітьми, які надвечір самі залишаються в хаті, на кількох сторінках 

вміщає комедію й драму, розповідь про соціальну нерівність та її штучність і 

неприродність, і, нарешті, перші прояви душевного неспокою, співчуття, що 

народжується у маленької людини.  

Художниця Л. Горошко вдало підхоплює основні ідеї, закладені у творі, 

ніби оживлюючи їх для малого читача (Іл. 4). Особливо вдалими є ілюстрації, 

які оповідають про українську хату, яка в уяві дитини, у напівтемряві починає 

«населятися» фантастичними істотами. Для візуалізації цих дитячих «страхів» 

Л. Горошко надає антропоморфні риси звичайному хатньому начинню, 

виказуючи мистецьку вигадливість та фантазію. Горщики і стільці, скриня і 

стіл, піч і кочерги, – геть усе починає у буквальному сенсі витріщатися і 
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посміхатися до читача, який таким чином усвідомлює стан маленького 

хлопчика, головного героя оповідання. Етнографізм тут іде поряд з народною 

містикою і дитячою уявою, що абсолютно відповідає духу самого твору. 

Соціальний план оповідання пов'язаний з головною героїнею наймичкою 

Санькою, портретні характеристики якої дають змогу побачити її і лукавою, і 

сумною, і задумливою. Вдало змінюючи плани, подаючи героїв під різними 

ракурсами, художниця уникає одноманітності обмеженого простору дії, що 

закладена у оповіданні. Врешті-решт і у творі В. Винниченка, і в його 

візуальному супроводі Л. Горошко вдається подолати соціальну відстань між 

сином господарів і наймичкою, яка до того ж вимушена бути нянькою малого 

хлопчика, і вони обидва стають просто дітьми, набагато ближчими між собою, 

ніж може собі уявити, не завжди справедливий до дитинства світ дорослих. 

Літературна спадщина Олександра Олеся як письменника-емігранта 

також мала непросту історію в Україні, і хоча поодинокі його твори були видані 

у часи «відлиги», більш знаними вони стають також у 1990-ті. Так виходить 

його абетка, писана колись для малого сина ще у 1944 році. Два видання, що 

здійснені на початку 1990-х, є прикладами-антиподами. Ілюстрації О. Кошеля 

подають галерею героїв, які починаються на відповідні букви абетки (Іл. 77). 

Добре промальовані, виразні, чимало подано з українським колоритом та 

добрим гумором, і хоча зображення обмежені умовними квадратами, але 

знаходять можливість вести «діалог» між собою, що важливо, враховуючи 

авторський принцип віршованих текстів О. Олеся.  

Видання, що вийшло друком на чотири роки пізніше у 1994 р., з 

ілюстраціями Т. Тарнавського, як ми зуважували й у попередньому розділі, на 

жаль, не стало так само вдалим, хоча можливо й передає картинку ближче до 

первинного авторського тексту (Іл. 79). Чималий «зоопарк», який розмістився 

на сторінках абетки, безумовно є персонажами, відтвореними доволі 

достовірно, але при цьому вони не стають героями цієї віршованої оповіді, 

оскільки перед нами постає ілюстрація без жодного натяку на художню 
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інтерпретацію, на відміну від героїв, створених мистецькою фантазією О. 

Кошеля. 

Нарешті, маємо й зворотну ситуацію, коли розглядаємо доробок 

В. Юдиної до збірки віршів О. Олеся під назвою «Вовченя», виданої у 1991 році 

(Іл. 78). Художниця обрала за одиницю оформлення не окрему сторінку 

видання, а його розгортку, і з ознаки формальної перетворила цей принцип на 

художній прийом видовження зображень, що «перетікають» зі сторінки на 

сторінку в межах однієї площини. Результатом стали трохи химерні й кумедні 

персонажі, створені фантазією ілюстратора, що вимагають у читача, а 

відповідно й глядача сприймати їх такими, якими їх створив художник. 

Діалогізм у цьому випадку закладено і в розбудові простору малюнку, 

поділеного і водночас поєднаного з двох половинок зображення, і в 

зовнішньому плані, у вигляді читач — художник. 

В означений період найбільші досягнення у царині книжкової графіки 

пов’язані з тенденцією, коли «прагнення до синтезу всіх можливостей слова і 

зображення визначає характерну рису сучасної дитячої книги» [153, с. 120]. 

Видавництва відповідно стають ще більш зацікавленими у пошуках «своїх» 

художників з прикметним стилем, який був би своєрідною ознакою якості як 

для фахівців, так і для масового читача. Йдеться, зокрема, про унікальність 

художніх образів, їх неповторність і в той же час серійність у рамках 

конкретного видавництва. Водночас пошук молодих талановитих ілюстраторів 

дає змогу відкривати нові імена, розширювати діапазон технічних і художніх 

прийомів.  

Важливими при цьому залишаються зв’язки між поколіннями, 

усвідомлення значення базового графічного вишколу поряд з новітніми 

технічними засобами створення та обробки ілюстрацій. Таким місточком між 

класикою та новаторством є, наприклад, творчість представника династії 

художників-графіків С. Якутовича. Його позиції, безумовно, базуються і на 

усвідомленні творчих набутків батька Г. Якутовича, зокрема, думка про те, що 
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«художник-ілюстратор – це, попри все, інтелектуал, а книжкова графіка є 

віддзеркаленням інтелекту епохи. Адже у цьому мистецтві велику роль відіграє 

особисте сприйняття художником літературного твору» [100, с. 154].  

Інтелектуальна складова визначально впливає на творчі пошуки художніх 

образів, з точки зору ілюстратора, притаманних літературному твору. Так 

інтелектуально-образний ланцюжок до ілюстрування твору Л. Українки «Руфін 

та Присцілла» С. Якутовичем, на нашу думку, виглядає таким чином. 

Першооснова твору – це розповідь про Давній Рим та зародження християнства. 

В історії мистецтва до цієї тематики в ХІХ столітті активно звертається 

неокласицизм та академізм. С. Якутович, у свою чергу, бере за основу принципи 

оформлення академічних видань позаминулого та початку минулого століть, 

виконує бездоганний академічний малюнок, стилістично наближаючи героїв 

навіть не до самого Давнього Риму, а до осмислення цього часу художниками-

академістами, але при цьому застосовує вільніші композиційні прийоми, 

утримуючись на межі і не виходячи за межі сприйняття книги в цілому як 

візуально академічного видання [138, с. 112]. 

Серед художників, творчість яких була підтримана певними 

видавництвами і стала широко відомою, нами вже відзначалися імена В. Єрка, 

К. Лавра, К. Штанко. Їхні концепції полягають у тому, що «ілюстратор 

намагається допомогти читачеві заглибитися у зміст твору, деталізуючи майже 

кожен епізод тексту, залишаючи у малюнках багато «зачіпок» для пам’яті [94, 

с. 147].  

К. Лавро навіть склав своєрідні «правила» роботи над ілюстраціями, серед 

яких на першому місці стоїть «з особливою ретельністю продуманий характер 

героїв» [94, с. 148]. На думку дослідників, виходячи з цього: «…Лавро 

відображає не лише сцени сюжету, а й почуття героїв, їхні переживання, думки, 

емоції, тобто вимальовує характери і психологічний стан діючих осіб» [94, с. 

147]. Серед інших «правил» митця відзначені також «…яскрава характерність 

зображених героїв, відсутність будь-якої агресії…, присутність народного 
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гумору, який здатен через книжку зарядити позитивом і добром [99, с. 148]. У 

цілому ж «графіка Лавра майстерно відтворює дух українського наївного 

мистецтва: бурхливу «казковість» його фантазії та доброзичливість іронії» [99, 

с. 147]. 

З усім вищесказаним можна погодитися, беручи за взірець «Ніч перед 

Різдвом» М. Гоголя в ілюстраціях К. Лавра. Його герої завжди впізнавані і в 

чомусь усі схожі між собою, при тому, що відрізняються і виглядом і 

характерами. Причина полягає у тому авторському стилі, який шукає кожний 

художник, особливо пов'язаний з масовою тиражною продукцією. Стиль 

К. Лавра – це поєднання принципів народного наїву, анімації та ретельного 

вивчення етнографічної складової, особливо у її речовому вимірі. Не забуваючи 

жодної деталі, художник складає «портрет» героя, у тому числі через речі, що 

його оточують, предмети побуту, хатнє начиння тощо. При цій ретельності, 

перед нами, перш за все, створений художником образ українського чарівного 

світу, що лунає з повсякдення. У цьому світі юний М. Гоголь може ходити 

простим колядником від хати до хати, а не менш юний коваль Вакула стати 

красенем з «народної» картини». 

Ще одним представником сучасної української книжкової графіки, який 

вивів її до нових горизонтів, є В. Єрко. Як зазначають і дослідники, і читачі: 

«Казкові ілюстрації В. Єрка це дивовижний всесвіт, який вабить та чарує. Його 

роботи можна роздивлятися годинами, адже вони сповнені яскравих деталей, 

які одразу можна не помітити. Дитячі книги, проілюстровані художником, 

заохочують дітей до читання, розвивають уяву та дарують задоволення від 

людської творчості» [153, с. 122].  

Серед його робіт і оформлення подарункового видання українських казок, 

зроблене на замовлення видавництва за принципом творчого «суперництва» з 

іншими відомими ілюстраторами. Увага до дрібниць та деталей у В. Єрка не 

менша, ніж у К. Лавра, але художні концепції розходяться. Якщо К. Лавро тяжіє, 

як уже було сказано, до народної картини та народної барокової ікони, традиції 
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якої довго зберігалися у провінційному іконопису, то насичений світ В. Єрка 

поєднує алюзії бароко, вже осмислені та «опрацьовані» модерном. У звивах 

його робіт відчуваються дотики з французькою, німецькою, російською 

книжковою ілюстрацією доби модерну. Для тієї доби характерним є поєднання 

національного коріння з інтернаціональним, казкового світу з реальним, 

старовинних предметів з портретами героїв, які мають явних натурників-

«прототипів» з сучасності. Усе це бачимо і в ілюстраціях В. Єрка [138, с. 113]. 

Гумористична складова, здається у нього не є досить суттєвою, його 

ілюстрації сприймаються досить серйозно. Та насправді це залежить від 

літературного матеріалу, тобто самої казки. Художник добре відчуває, що гумор 

та іронія, навіть відкрито не явлені, майже завжди знаходяться у казковій історії, 

і відгукується на них. Чи не доброю іронією викликана поява мишки з казки про 

«Курочку Рябу», виконаної в іконографічному типі «козака Мамая», або 

вибалушені від подиву очі ката, який не може виконати свою роботу через 

втручання фантастичних сил. Отже, і тут гумор та іронія криються в деталях, 

розкриваються не всі одразу і не для всіх, долучаючись до інтелектуальних 

рецепцій самого художника [138, с. 113]. 

У цілому збірки українських казок знаходяться на вістрі художницьких 

тенденцій, уособлюючи успіхи, проблеми та пошуки в царині оформлення 

дитячої літератури. На жаль, ще залишаються приклади так званого ринкового 

підходу до дитячої літератури, а насправді хибно сприйнятого масового попиту 

на яскравість та тиражованість образів. Як приклад, можна навести ілюстрації 

до українських казок, виконані О. Зарбі-Гальчук. Перевантаження кольорами, 

відсутність продуманої деталізації, у результаті чого утворюється неприродний 

хаос, явна алюзія на образи з дитячих книжок російських видавництв, не 

залишає після себе нічого, окрім візуальної втоми. Трохи краще ситуація з 

ілюстраціями до «Українських казок» В. Дунаєвої, тут є спроба співвідношення 

ілюстрацій з текстовим наповненням, однак герої також стандартизовані, тільки 

в дусі американської мультиплікаційної індустрії. 
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Однак вистачає й інших, цілком позитивних прикладів творчих пошуків 

оформлення дитячої класики, а саме українських казок. Серед тенденцій, які є 

характерними для останніх років відзначимо такі. 

Так, повернення інтересу до чорно-білої ілюстрації у дитячих виданнях 

відзначено такою оригінальною формою, як у збірці «Наші рідненькі чорно-білі 

казки». Тобто у назві видання підкреслена не випадковість, фактично концепт, 

закладений у використанні виключно чорно-білої ілюстрації. Правда, доданий 

«девіз» книжки «Чорна смуга, біла смуга – усе, як у житті», розрахований на 

дорослого читача, і не відповідає віковому призначенню видання з педагогічної 

та психологічної точок зору, але це єдиний недолік. Власне ілюстрації, виконані 

І. Потапенко, професійні, дотепні, з національним колоритом, створені за всюди 

витриманим принципом мислення ілюстрації з виходом за площину однієї 

книжкової сторінки на другу. І, нарешті, враховано ще один психологічний 

ефект, знайомий багатьом із свого дитинства. Чорно-білі ілюстрації, як правило, 

викликають у дітей бажання самостійно їх розфарбувати, хоча вони й не 

призначені до цього. Щоб запобігти цьому, до книжки зроблено окремий 

додаток для «розфарбовки» з найбільш цікавими малюнками з книги, 

виконаними вже у контурній техніці.  

Ілюстрації Ю. Сплавник до «Котигорошка» апелюють до дитячого 

малюнку з його умовними схемами та домінуванням позитивних персонажів 

таким чином, що одразу зрозуміло, що добро переможе зло. У той же час, 

малюнок художниці, її образи є цілком оригінальні та авторські. Потвори і 

химери тут зображені з гумором і навіть у розмірах поступаються головному 

герою-визволителю.  

Бажання бути з маленьким читачем на одній хвилі, відповідати його 

зацікавленням і водночас заохочувати його до малювання улюблених героїв, до 

самостійної творчості, призводить до виникнення ще однієї тенденції, а саме 

ілюстрування книжок виключно малюнками самих дітей. Такою, наприклад, є 

казкова повість В. Нестайка, причому в анотації до книги видавець нагадує, що 
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колись до малювання заохочував малечу сам письменник, коли начитував 

власні тексти на радіо і згодом отримував малюнки від дітей (Іл. 74). Гарні 

традиції повинні продовжуватися, вважає видавець Іван Малкович, і, 

завершуючи короткий вступ до видання В. Нестайка, закликає маленьких 

читачів пропонувати свої нові малюнки, надсилаючи їх до видавництва. 

Ще однією прикметою часу постає «серійність» випуску книг, у тому 

числі в пізнаваному оформленні, яке б дозволило читачу швидше орієнтуватися 

у книгарнях і знаходити потрібну видавничу серію. Позитивним прикладом у 

цьому плані може слугувати серія «Мініатюри» 2017 року. Окрім невеликого 

формату книги, серійність підтримується художнім оформленням О. 

Вакуленко. Важливо зазначити, що у літературному плані це українська 

класика, представлена різноманітними літературними формами.  

Розглянемо принципи, задіяні художницею, порівнявши дві книги з серії, 

а саме «Вишневі усмішки» О. Вишні та збірку творів відомих українських 

байкарів різного часу. І в тому, і в іншому випадку авторка звертається до 

народної основи в образах, декорі, прийомах. Подібний «народний» стиль і є 

тим самим пізнаваним елементом, що стає характерною рисою всієї серії. Однак 

є і те, що вирізняє сучасну авторську графіку, а саме не тільки наслідування 

традицій, але їх творче осмислення, і вже на цій основі віднайдення авторської 

графічної мови для конкретного видання.  

Для творів О. Вишні, що відкриваються «кресленим» портретом самого 

автора, вписаним у національний декор, характерними є графічні позначення 

окремих розділів книги, що розроблені О. Вакуленко у вигляді лаконічних 

символічних фігур, що повинні вказати читачу на той чи інший «простір», у 

якому відбувають події розповіді. Для «сільських усмішок» це умовно 

позначені народні виконавиці, що виспівують, зібравшись разом, як зазвичай і 

робили на селі покоління українських жінок. «Київські усмішки» відкриваються 

пагорбом, натякаючи на ландшафт історичного центру міста, і в той же час 

пагорб сприймається як величезне міфологічне «яйце-райце» із притаманним 
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йому внутрішнім світом або як писанка із сучасними модерними «взорами». 

Заставка до «кримських усмішок» позначена постатями кримських татар, 

виконаних як і все, в умовних, але добре зрозумілих і впізнаваних формах, з 

обов’язковим національним елементом, звісно, у цьому випадку татарським. 

Треба також відзначити гаму жовтавих кольорів, що слугують своєрідним тлом, 

відбиваючи космічний колообіг, притаманний народній семантиці [138, с. 114]. 

За таким саме принципом, але вже на синьому тлі, зроблено оформлення 

«Українських байок». Авторські асоціації до кожного з байкарів тут вільніші, 

ніж ілюстрації до «Вишневих усмішок», однак і в цьому разі є постійний 

елемент – це різноманітні постаті звірів, адже дуже часто до них зверталися й 

байкарі, щоб викрити людські вади і соціальні негаразди, тому вони і є тут 

справжніми героями [138, с. 114].  

Новітня класика, тобто твори, що склали золотий літературний фонд 

другої половини ХХ століття, вимагає й новітніх пошуків художнього 

оформлення. Твір І. Багряного «Тигролови», як літературна основа, у цьому 

аспекті є дуже показовим. Він водночас є есеїстичним та пригодницьким, 

драматичним та романтичним, глибоко національним та екзотичним, тобто 

вводить читача в стихію мікшування, характерну для культури цього періоду, 

що насьогодні тільки поширюється завдяки новим засобам комунікації. У 

певному сенсі – це ідеальний роман для урізноманітнення творчих пошуків, і 

ми справді знаходимо цікаві графічні спроби візуалізації тексту І. Багряного. 

Так, Є. Харука в своїх ілюстраціях поєднав прямі й символічні графічні 

висловлювання, спираючись на особливості авторського слова самого 

письменника. І коли І. Багряний описує потяг із радянськими «зека», 

порівнюючи його зі страхітливим драконом, що мчить їх через пів-континенту, 

художник зображує цей потяг ніби вікінгівський «дракар». Створюючи 

малюнки-колажі, художник вільно грає об’ємами та символами, при цьому 

залишаючись у стихії тексту, з неї беручи вже власне авторське бачення 

персонажів, сюжетів і навіть християнських алюзій.  
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Ураховуючи один з важливих елементів сюжету, а саме суворе чоловіче 

випробування, що відбувається на історичному тлі сталінських репресій і 

«машини» для покарання, стають зрозумілими мотиви, за якими одне з 

українських видавництв у 2016 році, як уже зазначалося раніше, випустило 

роман з ілюстраціями, виконаними майстром татуажу Денисом Тьомним, у 

стилі і знаках, притаманних його професії. З точки зору знаходження роману 

Багряного в шкільній програмі, такий експеримент слід було б визнати доволі 

ризикованим, але в графічному плані він так само, безумовно, цікавий, і з нашої 

точки зору у цьому випадку має право на життя. 

Однак, важливо зазначити, що не тільки новітня література викликає 

творчу провокацію у художників, прикметно, що і твори з класичного 

шкільного репертуару, що мають десятки, якщо не сотні прикладів 

ілюстрування, продовжують незмінні традиції авторського пошуку. Тому, 

завершуючи цей огляд, знову звернемося до твору М. Гоголя «Тарас Бульба». 

Ілюстрації А. Говди до вікопомного роману класика, створені у стилі 

«гіперреалізму», притаманного, зокрема, для книжок-коміксів. Фотографічність 

портретів, їх зв'язок з масовою культурою тільки підкреслює факт спорідненості 

портретів окремих персонажів з українськими акторами, які зіграли в 

однойменному блокбастері, а саме Б. Ступкою, А. Роговцевою, Л. Сердюком. 

Здійснено відомий ринковий прийом, коли за допомогою одного широко 

відомого проекту просувають іншу продукцію. Проте слід сказати, що автор 

вдало уникає явного відтворення конкретних людей, тільки натякаючи на 

візуальну схожість літературного та кіно- творів. До того ж, ілюстрації А. Говди 

виконані на доволі високому рівні, значне місце автор відводить й речовому 

світові козацької доби. 

І, поряд з графічним гіперреалізмом, знаходимо принцип оформлення 

роману за допомогою авторського фотоколажу. Разом з автором «художнього 

оформлення» тут згадується навіть автор «задуму видання», як це буває нині 

прийнято у європейському та американському творчих «кодексах». Героями 
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ілюстрацій твору М. Гоголя стали справжні предмети козацької доби, виконані 

гарною фотозйомкою, оброблені за допомогою комп’ютерних можливостей, 

підписані як у відповідних науково-популярних альбомах. За комп’ютерними 

технологіями створено й умовне тло, на якому розташовані предмети. У 

результаті текстова частина збагачується альбомною, підказуючи читачеві, що 

за одну ціну він може придбати дві «книги». 

Отже, ринкові відносини в книжковій справі на початку 2000-х, 

безумовно, мали вплив на графічний компонент у виданнях, і поряд з окремими 

негативними факторами об’єктивно спричинили подальший розвиток 

українського графічного мистецтва, даючи змогу художникам працювати у 

власному стилі та експериментувати в царині книжкової графіки. 

 

Висновки розділу 3  
 

Проведений аналіз вибраного кола українських дитячих ілюстрованих 

книжок, що охоплює відтинок часу – з 1950-х по 2010-ті роки, дозволив зробити 

такі висновки щодо еволюції візуального рішення образів літературних героїв. 

У розвитку дитячої книжкової графіки цього періоду виділяються певні 

етапи. Особливості розвитку книжкової ілюстрації 1950-х років спиралися на 

традиції книжкової графіки 1930-1940-х років. Образи літературних героїв 

книжок для дітей 1950-х років створювалися класиками української графіки – 

М. Дерегусом, В. Касіяном, О. Довгалем, А. Базилевичем, В. Полтавцем та ін. 

Це переважно герої епічних творів М. Гоголя, М. Вовчок, Т. Шевченка, 

І. Нечуй-Левицького, зображення яких виконані за допомогою тонового 

малюнку з помітною увагою до психологічного портрету персонажу, його 

емоційного стану, конфлікту характерів. Помітною рисою образів виступає 

історико-етнографічна достовірність.  

З другої половини 1950-х і до 1980-х починається наступний етап, 

позначений активними пошуками нових форм художнього оздоблення книги, 

духом новаторства, виявленням національної своєрідності образної мови. На 
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зміну розгорнутій оповідності та побутовій достовірності ілюстрацій 

попереднього періоду приходять узагальнено-символічні тенденції. Видатні 

графіки А. Тетьора, В. Глуздов розвивають традиції графічної шевченкіани; 

образи творів Л. Українки знаходять своє візуальне втілення в ілюстраціях 

С. Караффа-Корбут, Л. Іванової, традицію ілюстрування творів М. Вовчок 

продовжують Н. Денисова, М. Стороженко; образи творів М. Коцюбинського 

відтворюють засобами образотворчого мистецтва Г. Якутович, М. Стороженко. 

Особливе місце в історії ілюстрації посідає дитячий доробок І. Франка, до якого 

зверталися такі художники як Л. Джолос та Є. Соловйов, С. Караффа-Корбут, 

В. Литвиненко, С. Артюшенко та ін. 

Твори письменників та поетів ХХ століття, О. Вишні, П. Воронька, 

М. Вінграновського, В. Нестайка отримують своє візуальне втілення завдяки 

творчості художників-ілюстраторів, таких як О. Шоломій, В. Мельниченко, 

А. Гилевич, Є. Безніско та багатьох інших. На відміну від попереднього етапу, 

починаючи з 1960-х років, розширюється палітра зображувальних засобів, 

більш вільно використовуються можливості різних технік, розсовуються 

стилістичні рамки.  

Особливості перехідного періоду початку 1990-х років зумовлені 

процесами демократизації суспільства і держави. Книжкова ілюстрація цього 

часу характеризується тяжінням до експерименту, засвоєнню раніше 

недозволеного, бажанням заново відкривати національні традиції всіляко 

пропагувати національні елементи. Водночас спостерігається падіння якості 

поліграфії та й власне ілюстрації. Тільки наприкінці 1990-х ситуація починає 

вирівнюватися, а новітні видавці стають на ноги, даючи змогу знов професійно 

стати до роботи художникам-ілюстраторам. 

Обрії дитячої літератури тимчасово звужуються за рахунок зникнення 

новітніх оригінальних творів для дітей, написаних українською мовою на 

сучасному матеріалі. Однак інтерес до класики залишається незмінним, і 

більшість видань зосереджується навколо відомих творів з новим художнім 
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оформленням. Класичні твори української літератури розкриваються по-новому 

в ілюстраціях І. Пеника, М. Гелембовської, М. Бекало, В. Мельниченко, 

В. Ковальчук та ін. Потрактування образів героїв дитячої літератури нерідко 

зазнають змін, йдуть урозріз із уже сталою традицією.  

На початку ХХІ століття традиції дитячої книжкової ілюстрації 

розвивають підтримані певними видавництвами і широко відомі В. Єрко, 

К. Лавро, К. Штанко. Їхні концепції полягають у тому, що ілюстратор 

намагається допомогти читачеві заглибитися у зміст твору, деталізуючи майже 

кожен епізод тексту, залишаючи в малюнках багато «зачіпок» для пам’яті.  

Звертаючись до вже апробованого класичного літературного матеріалу, 

вони по-новому репрезентують і національну тему. Усвідомлення того, яким 

постає простір української культури в їхній інтерпретації, є актуальним 

завданням сучасної науки за умов гострої потреби у представників сучасного 

українського суспільства у національній ідентифікації, процес якої починається 

в дитинстві. 
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ВИСНОВКИ  

 

1. Уперше в означених дисертацією хронологічних межах було здійснено 

дослідження проблеми художньої трактовки образів героїв української дитячої 

класики другої половини ХХ – початку ХХІ ст. На підставі аналізу історіографії 

широкого кола джерел, присвячених різним аспектам проблеми 

функціонування дитячої книжкової ілюстрації та ілюстрування дитячої 

літературної класики зокрема, було доведено, що, попри докладені значні 

зусилля щодо вивчення вітчизняного графічного мистецтва, дитяче 

відгалуження книжкової графіки не отримало належного наукового висвітлення 

у фаховій літературі, а візуальні рішення творів дитячої класики залишаються 

полем дослідницького пошуку.  

З’ясовано, що при вивченні візуальної репрезентації образів дитячої 

літератури домінує книгознавчий компонент, що акцентує головну увагу на 

питанні сприйняття книги, її образно-конструктивних особливостях побудови 

та культурі читання; дизайн дитячої книги та її конструктивні властивості 

розглядаються науковцями виключно як основа для формування художнього 

образу книги.  

2. На підставі зібраних та систематизованих зразків української дитячої 

ілюстрованої книги встановлено стилістичну відповідність ілюстрацій 

класичних літературних текстів для дітей своєму часові. Водночас було 

виявлено, що майже до початку 2000-х авторська літературна основа практично 

не підлягала мистецькій інтерпретації. Помітні зрушення базувалися, з одного 

боку, на засобах художньої виразності, притаманних конкретному митцю, а з 

іншого, – у творах певного часу чітко простежується слідування загальному 

естетичному настрою, актуальним стилістичним віянням того чи іншого 

періоду. 

3. У результаті мистецтвознавчого аналізу визначено ілюстративні 

концепції української дитячої класики. Виявлено два основних підходи до 

розкриття образів літературних героїв: «літературоцентричний», що передбачає 
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слідування тексту, акцентування уваги глядача на певних показових епізодах 

твору, що виразно характеризують персонажа та «стратегії ілюстративних 

концепцій», в якій налагоджується рівноправний діалог між двома авторами: 

письменником і художником, коли останній переміщує увагу глядача на нові, 

приховані шари класичного тексту.  

Показано, що «літературоцентризм» більш властивий для книжкової 

ілюстрації радянського періоду, який укупі з ідеологічними настановами щодо 

незмінного і затвердженого прочитання класичних творів, ставав стримуючим 

фактором у спробах урізноманітнити художню візуалізацію літературної 

основи.   

Акцентовано на важливості 1990-х років для зміни до наведеної вище 

парадигми «літературоцентризму». Цей час трактовано як час пошуків, у якому 

починається формування нових підходів до книжкової ілюстрації з більшою 

свободою художнього висловлювання (на відміну від більшості інших розвідок, 

що описують вказаний період виключно як занепад книговидавництва в 

Україні).  

Наголошено, що новітній період розвитку книжкової ілюстрації, який 

бере свій початок від 2000-х років, – це час, коли художник стає не просто 

співавтором, а інколи й автором паралельної візуальної концепції літературного 

твору.  

4. Встановлено, що протягом 1950-х-1980-х образ дитячої книги 

створювався такими художниками, як В. Голозубов, М. Стороженко, 

В. Литвиненко, А. Гілевич, В. Мельниченко, М. Дерегус, В. Касіян, О. Довгаль, 

А. Базилевич, В. Полтавець та багатьма іншими.  

Видатні графіки А. Тетьора, В. Глуздов розвивають традиції графічної 

шевченкіани; образи творів Л. Українки знаходять своє візуальне втілення в 

ілюстраціях С. Караффа-Корбут, Л. Іванової, традицію ілюстрування творів 

М. Вовчка продовжують Н. Денисова, М. Стороженко; образи творів 

М. Коцюбинського відтворюють засобами образотворчого мистецтва 
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Г. Якутович, М. Стороженко. Особливе місце в історії ілюстрації посідає 

літературний доробок для дітей І. Франка, до якого зверталися такі художники, 

як Л. Джолос та Є. Соловйов, С. Караффа-Корбут, В. Литвиненко, 

С. Артюшенко тощо. 

Твори письменників та поетів (зокрема, О. Вишні, П. Воронька, 

М. Вінграновського, В. Нестайка) отримують своє візуальне втілення завдяки 

творчості таких художників-ілюстраторів, як О. Шоломій, В. Мельниченко, 

А. Гилевич, Є. Безніско та багатьох інших. Цей період схарактеризовано 

активним пошуком нових форм подання візуального матеріалу (тут відзначимо 

поширення українських національних мотивів, зокрема створення 

національного коміксу, наближення до «наїву» та дитячого малюнку 

(Т. Денисенко, Ю. Сплавник).  

У 1990-ті – 2010-ті рр. традиції дитячої книжкової ілюстрації розвивають 

підтримані певними видавництвами сучасні досвідчені українські митці 

К. Штанко, В. Соколова, В. Ковальчук та ціла плеяда молодих авторів, 

відбулося становлення «авторської» дитячої книги, що набула подібного 

епітету завдяки творчим зусиллям широко відомих художників-ілюстраторів 

К. Лавра, В. Єрка, Е. Новікова, дизайн-студії «Аґрафка» (Р. Романишин і 

А. Лесів). 

Виокремлено художні прийоми, притаманні українській книжковій 

ілюстрації у дитячих виданнях другої половини ХХ – початку ХХІ ст., зокрема: 

узагальненість й умовність трактування форми і простору, площинність 

зображення, декоративізм та примітивізм, аплікація, історична стилізація, 

етнографізм, образність та видовищність, кінематографічність.  

5. Представлено головні композиційні та образно-стилістичні рішення 

дитячої книжкової ілюстрації на підставі аналізу творчості репрезентативного 

кола художників означеного хронологічного періоду. Так, у 1950-ті–1980-ті рр. 

у книжковій графіці домінує ілюстративна філософія, в якій герой, 

представлений художником, є свого роду стилістичною рефлексією 
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письменницького бачення. У 1990-ті – 2010-ні рр. найбільш відчутною є зміна 

характеру читання та поступове розширення поняття «дитяча літературна 

класика», що дозволяє включати до мистецької образотворчої рефлексії нових 

авторів, а разом з тим розширення простору авторського експерименту.  

Зазначено, що після 2000-х рр. палітра художньо-композиційних засобів 

значно розширюється через збільшення кількості видавничих форматів та нових 

потужностей повнокольорового друку, серед художньо-композиційних засобів, 

притаманних новітньому періоду, зокрема, відзначено: поетизацію образно-

стилістичної структури ілюстрування; занурення у світ історичних подій та 

загалом насичення історичними рисами головних героїв літературних творів; 

переосмислення художнього образу героя дитячої літератури у класичних 

творах для дітей за допомогою композиційних та формально-стилістичних 

прийомів  

6. Досліджено співвідношення з принципами ілюстрування шрифтової 

композиції. Так, до першого типу віднесено використання буквиці як елементу 

загальної композиції; другий тип включає шрифтові рішення до графічної 

концепції, як компонент морфології ілюстрації; у третьому типі 

використовуються акцидентні шрифтові рішення, що подекуди є 

композиційними елементами, що здатні поєднувати структуру графічного 

зображення, а в іншому навпаки спроможні зруйнувати її, надаючи художньому 

образу можливість побудувати «власну» шрифтову акциденцію. 

Уперше розглянуто принципи взаємодії між основними елементами 

морфології дитячої книги, зокрема, – між форматом видання та характером 

образно-стилістичного рішення; між морфологічною побудовою тексту та 

ілюстративним наповненням книги; між елементами графічної ілюстрації, що 

реалізуються через відповідні засоби виразності, використані художником-

ілюстратором. 

7. Доведено, що художньо-естетичні особливості дитячої книжкової 

ілюстрації знаходяться у тісній взаємодії з основними композиційними 



163 

прийомами та образно-стилістичними рішеннями, характерними для розвитку 

української книжкової графіки другої пол. ХХ  в сегменті дитячої літератури.  

На першому етапі (1950-ті - 1980-ті роки) паралельно розвиваються дві 

основні лінії зображення: реалістичне, з одного боку, і тяжіння до узагальнення 

і символізму, з іншого. Відзначено, що дитяча книжкова ілюстрація цього часу 

проходить складну еволюцію від традиційних форм візуальної репрезентації 

образів класичної дитячої літератури, орієнтованих на практику соцреалізму, до 

творчих пошуків шістдесятників, які розпочинають нову ґенезу художнього 

діалогу із наративами письменників-класиків, що існує паралельно із офіційним 

мистецтвом. 

На початку 1990-х у художньо-естетичній програмі дитячої ілюстрації 

очікувано поширюються українські національні мотиви (В. Мельниченко, 

В. Ковальчук, І. Пеник). Однак найважливіше, що в цей непростий період 

починається активний пошук нових форм подання візуального матеріалу. 

Важливим моментом також стає власний творчий світ художника, який відтепер 

виборює право на цілком самостійну авторську інтерпретацію (наприклад, 

авторські книжки Р. Романишин та А. Лесика (дизайн-студія «Аґрафка»). 

З початку 2000-х означені тенденції набувають розвитку, підтримані 

приватними видавництвами («Видавництво Старого Лева», «А-БА-БА-ГА-ЛА-

МА-ГА», «Богдан», «Ранок» та ін.), системою книжкових форумів, конкурсів, 

фестивалів. Місце і роль художника надзвичайно підсилюються, «кожен з яких 

оформлює книги у власній манері» [142, с. 80], а створена ним власна художньо-

естетична система стає самостійним фактором, що впливає на видавничий 

маркетинг і відповідний читацький та глядацький попит. 

Відзначено, що особливістю 2000-х – 2010-х років є трансформація, як 

візуальна, так і художньо-змістовна, образу головного героя літературного 

твору, що в новому контексті набуває універсальних рис.  

Визначено, що в процесі розвитку в другій половині ХХ – початку ХХІ ст. 

образів героїв в ілюстрації української літератури естетична програма дитячої 
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книги розгортається у значно ширшому просторі композиційних та 

стилістичних рішень, а книга для дітей, зазнавши трансформації, постає 

художньо-мистецьким твором у межах художньо-літературного твору, при 

цьому її мистецькі якості підпорядковуються формальним рішенням книги як 

матеріального продукту. 
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