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У статті досліджуються особливості відображення Є. Гуцалом дитячих типів і
характерів на тлі воєнного і повоєнного часу, у контексті шкільного життя, родинних
стосунків, взаємин із ровесниками. Звертається увага на духовний світ і психологію дітей та
підлітків, їхні інтереси, цінності, пріоритети.
Ключові слова: психологічні портрети, емоційні акценти, почуття відповідальності,
внутрішній світ, формування характеру.

Маючи рідкісний талант передавати в одній художній постаті чи короткому
епізоді духовну сутність особистості, Є. Гуцало досліджував внутрішній світ дитини,
травмований воєнною реальністю, тим більше, що власне дитинство в убогому селі
щедро надавало теми для його найкращих оповідань. Ці короткі оповіді вирізнялися
ліризмом і поетичністю, по-дитячому чесними оцінками світу людей, пильною
увагою до життя природи. Письменник відтворив у них особисті спогади і враження,
підсилені яскравою палітрою запахів і звуків, подав психологічні портрети хлопчиків
і дівчаток, чиє дитинство минуло хоч і в повоєнних злиднях, але в гармонії зі світом
птахів, звірів, рослин, комах, із законами природи.
На думку дослідників спадщини Є. Гуцала, зокрема І. Дзюби,
М. Слабошпицького, Лесі Ворониної та інших науковців, письменник виявив у своїх
творах «стереоскопічність» [1, 633], «талант естетично виражати переживання,
людину в стані переживання» [1, 638], закоханість у рідну землю та інтерес до
психології маленьких мрійників [2, 11]. Тому дослідження малої прози Є. Гуцала,
особливо його оповідань про дітей, є актуальним, адже вони не лише мають важливе
виховне значення, а й повертають дорослому читачеві пам'ять про перші кроки у
пізнанні життя.
Метою нашої статті є визначити морально-етичні пріоритети в оцінці особистості
самим письменником, простежити їхні вияви в процесі розкриття автором характерів
героїв оповідань. Для реалізації мети необхідно з'ясувати специфіку ставлення
Є.Гуцала до своїх (як правило незвичайних долею чи вдачею) персонажів,
простежити особливу роль природи (рослинного і тваринного світу) в оповіданнях
письменника у формуванні духовності дитини, виділити основні типи і характери
маленьких героїв, так зворушливо і різнобічно представлені автором.
Аналізуючи оповідання Є. Гуцала, І. Дзюба в одній із праць наголосив на їх
пізнавальному значенні для «сучасної дітвори»: «Мабуть, найкращий спосіб дати
дітям відчути іншу добу – показати їм дітей тієї доби. Крізь світ дитинства перших
повоєнних літ вони побачать і відчують увесь той нелегкий час, те, що лягло у
підмурівок їхнього життя. Може, краще зрозуміють і своїх батьків. Може, чогось і
навчаться у їхнього дитинства, – а навчитися є чого...» [1, 637].
Незважаючи на атмосферу суворої реальності в більшості оповідань Є. Гуцала,
історії й випадки з життя його маленьких персонажів наповнені не так драматизмом
чи трагізмом, як чистотою почуттів, зворушливою відкритістю душ, добротою і
дитячою мужністю не вимагати, дорікати чи осуджувати, а розуміти, допомагати,
свято вірячи в минущість жорстоких життєвих випробувань.
До яких би тем не звертався письменник: вчительської долі чи дитячого подвигу в
окупованому ворогом селі («Пролетіли коні»), шкільних буднів («Подарунок на
жіночий день», «Єгипетський гусак») чи взаємин між дітьми («Сліпий Сень», «Сім'я
дикої качки»), стосунків батьків і дітей («На Дніпрі», «Пригоди літнього дня»,
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«Пригоди зимового дня») чи зародження полохливого підліткового кохання
(«Обморожені журавлі») – більшість із них мають значущим тлом пам'ять про війну,
дії партизанів, трагедію окупації, про випробування страхом за життя тих, хто був на
фронті.
Улюбленці Є. Гуцала – жваві, життєво мудрі хлоп'ята і дівчатка, які або мають
незвичайну долю, або наділені рідкісними талантами жартувати, вигадувати, мріяти,
дружити, бачити дива у буденності. Внутрішньо вони давно стали дорослими,
здатними мислити часом навіть раціональніше за своїх батьків. Майже всі вони
сироти (батько поліг на фронті), не знають побутових вигод, але вміють цінувати
маленькі радощі, обділені материнською увагою (бо матері їхні виснажені роботою,
голодом, очікуванням похоронок), зате вони людяні, не по літах хазяйновиті,
допитливі, спраглі до самоутвердження, готові поділитися останнім шматком хліба.
Особливе місце в галереї дитячих образів Є.Гуцала займають діти – очевидці
воєнних дій, наступів передових частин армій, окупаційних порядків, партизанського
протистояння ворогові тощо. Не по-дитячому серйозні й незахищені перед смертю,
вони справді разюче несхожі на дітей і підлітків сьогодення іншими життєвими
пріоритетами, людяністю, відповідальністю за долю рідних чи односельців. Це
персонажі оповідань «Пролетіли коні», «Бель Паризьєн», «До батька», «З горіха
зерня», «Діти війни», «Нічний півень» та інші. Так хлопчик Максим («До батька»),
вслухаючись у гуркіт бою за селом і знаючи, що там його батько й односельцічоловіки мають намір не пропустити ворога, який відступає через їхнє село, рветься
допомагати, бо відчуває, що мусить бути поруч із дорослими. А старшокласники з
окупованого села («Пролетіли коні»), незважаючи на те, що на перший погляд
здаються літньому вчителеві історії байдужими до долі свого народу, таємно
шкодять ворогові, створивши дієву підпільну групу і врешті гинуть від рук карателів.
Дівчинка Катруся («З горіха зерня») добровільно береться провести незрячого
зв'язківця Івана Петровича до лісового партизанського табору і, натрапивши на
засідку, нічим не виказує перед ворогом ні страху, ні розгубленості, ні справжніх
намірів. Вона не покидає сліпого, який проганяє її додому, подалі від небезпеки, а
крадькома супроводжує його, щоб він не заблукав і не загинув.
Звертає на себе увагу й оповідання «Бель Паризьєн», персонаж якого рудий
підліток (у селі його звуть Пекельником) не лише, як його ровесники, збирає цілий
арсенал зброї та вибухівки, а виявляє гідні подиву рішучість і завзяття в
господарських справах, бо знає, що йому самотужки доведеться все відбудовувати
вдома на згарищі, «мабуть, звик бути самостійним, звик покладатися на свої руки та
на свій розум, звик турбуватися про матір, якій, очевидно, несила турбуватися про
свого сина» [3, 63]. Характери таких самих кмітливих, допитливих, самостійних
хлопчаків постають і зі сторінок оповідань «Нічний півень» та «Озброєні діти». Іван
та Грицюнь («Нічний півень»), пробираючись до свого села, натрапляють у
покинутому лісниковому обійсті на тяжко пораненого червоноармійця, який уночі
помирає. У цій нехитрій історії глибинно розкриваються характери старшого і
меншого хлоп'ят. Блукаючи осіннім лісом, вони, кожен мовчки думаючи про їжу,
намагаються підбадьорити один одного, а менший «запобігливо-дружньо» заводить
мову про вулики дядька Сави, про його пастку на тхорів, про те, як танцює бджола,
знайшовши гарний взяток. Спогад з недалекого минулого, із довоєнного життя їх
заспокоює, пом'якшує відчуття катастрофи, страху, самотності, небезпеки.
Пораненому солдатові вони віддають останній окраєць хліба, обіцяють відвезти його
до свого села колгоспною конячиною, вилікувати медом і молоком. А вранці
старший хлопчик Іван, знайшовши червоноармійця мертвим, так і не зважився
сказати про це товаришеві, розуміючи, як така звістка подіє на малого: «Зараз, поруч
із Грицюньом, він здавався собі дуже дорослим, майже старим, і йти було важко,
наче на плечах ніс прожиті роки і їхні злигодні. Й чим далі вони йшли, тим більше
йому хотілося вірити у свою брехню, вірити в те, що червоноармійця на сіні не
виявилося, що той, відчувши полегшення, тайкома подався геть» [3, 49].
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Один із основних емоційних акцентів у згаданих оповіданнях Є. Гуцала робиться
на відчутті тривоги, очікуванні непоправного, що може будь-якої миті статися із подитячому необачними хлопчаками, які уявляють себе досвідченими воїнами. Цей
паралізуючий страх перед гулом бомбардувальників і градом піднятої в небо землі
від вибухів охоплюють свідомість Ніли («Бель Паризьєн»), спогади про пережите
занурюють її в транс, фізичне заціпеніння. Атмосфера очікування трагедії присутня і
в оповіданні «Озброєні діти», героєві якого Юркові Блажчуку, незважаючи на
патологічний потяг до військових трофеїв (він навіть корову пасе з гранатою за
пазухою), судилося загинути разом із подружкою, підірвавшись на міні.
Діти у творах письменника прагнуть в усьому наслідувати дорослих, що в умовах
злиднів і бажання вижити набуває часом трагікомічного забарвлення, адже хлопчикипідлітки готові заради харчів і одягу приставати у прийми до жінок-вдів чи солдаток,
навіть обговорюють такі випадки у своєму колі («Озброєні діти»). Часом вони свою
ненависть до ворога переносять на ровесників, як це бачимо в оповіданні «Дядько
Олекса». Павлик і Дарка винні в тому, що їхній батько – поліцай, служить німцям і
кривдить односельців. Сільські діти б'ють їх, називають цуциками, зневажають їхню
матір, від чого брат із сестрою готові втекти від ганьби будь-куди, подалі від дому.
Навіть ігри малюків часом жорстокі до крайнощів. Так, граючись у війну, вони
настільки захопилися стратою умовного Гітлера, що насправді утопили ровесника,
прив'язавши йому до шиї камінь («Зяблик»). Ще вони розігрують сценки, коли
листоноша приносить у родину похоронку. Діти наслідують матерів у всьому:
копіюють мову, інтонацію, жести, рухи. Малій Хариті («Діти війни») вже вкотре
доводиться отримувати звістку про батькову загибель на фронті, ця гра її травмує,
доводить до розпачу, адже змушує щоразу переживати родинну трагедію, проте
однолітки цього, як правило, не розуміють. Проте перед серйозними випробуваннями
вони все ж забувають про сварки і діляться останнім, що мають.
Особливо привабливими у творах письменника є характери сільських хлопчаків,
які всім здаються диваками. На них часом навіть ровесники дивляться з подивом і
осудом, бо вони свавільні, задерикуваті, непокірні й на все мають власну думку. А
проте саме з таких, за висловом В. Симоненка, виростають лідери – «ті, що роблять
те, чого не можна» – бунтують проти буденщини, тоталітарних режимів, нівеляції
особистості.
Оповідання «У синьому небі я висію ліс», назва якого відразу ж нагадує відомий
вірш М. Вінграновського, а героя в ньому також звуть Миколкою, розповідає про
дитину неймовірної фантазії, допитливості, спостережливості. Можливо, він мав
крила, припускає автор, бо ніби літав над землею і був з іншого психологічного
виміру, адже все навкруги любив називати по-своєму, мріяв, щоб люди розмовляли
між собою, як птахи, і ставився до вірного пса Боніфація як до рівної собі істоти.
Миколка схожий на Франкового Мирона («Малий Мирон») і на Тютюнникового
Олеся («Дивак»), бо власна уява часом замінює йому реальність.
Не менш оригінальними показує автор характери своїх улюбленців –
шибайголови Сяника («Єгипетський гусак»), малого травника Танаса Підопригори
(«Підопригора»), допитливого Жені («Олень Август»), хвальковитого і язикатого
Михалка («До Панаськи на молоко»), вертлявого і насмішкуватого Дзюньки
(«Додому йдучи») та інших. Наприклад, Сяник – розумний, кмітливий жартун, який
нудьгує на уроках, наперед прочитавши підручник. Тому він розважається,
переконуючи молоденьку вчительку в тому, що журавель – то єгипетський гусак. Він
нагадує читачеві Романа з однойменного оповідання С. Васильченка, бо не може
витерпіти розміреності та нудного навчання – це вбиває його індивідуальність. Діти
люблять його за дотепні вигадки, за те, що язикатий – плете на ходу химерні вірші
про все, побачене навкруги. Дехто називає його «причинне», а сам автор
переконаний: «лукавий, хитрий, неврівноважений, але з гострим природним
розумом» [3, 132].
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Малий збирач і знавець лікарських трав Танас («Підопригора») спрагло «читає
розгорнуту книгу рідних луків, і кожна рослина озивається до нього своїм голосом»
[3, 158]. Саме ж оповідання – захоплюючий путівник по балках, гайках, низинах, де
росте природна аптека: тимофіївка лучна, лисохвіст, мітлиця собача, жовтець,
плавун, жабурник, проскурняк, білокопитник, пижмо, чорнокорінь тощо. «Весь білий
світ Підопригорі за вірного товариша, бо й сам Танас йому за друга» [3, 161] – з
любов'ю дивується дитячому умінню бути часткою природи сам автор. Хлопчик
розкошує в рідній стихії, йому знайома кожна травинка, а спостерігати за чаплею на
мілководді він може годинами, помічаючи і смужки на її голівці, і білу шию, і
тоненькі ніжки, і воло, куди вона збирає рибу. Танас носить мішечки, в які збирає
трави кожну окремо, щоб, здавши їх в аптеку, заробити путівку в табір біля Чорного
моря. Дядькові Овдієві він теж здається диваком, непристосованим до жорстокого
життя, де існують хижаки і жертви.
Міський школярик Женя («Олень Август») сприймає світ без критики і
зауважень, не аналізує й не робить висновків, як дорослі, а тому вміє радіти без
причини. Він – яскрава індивідуальність, уміє бачити все те, чого вже не бачать
дорослі. Цим він і дратує нездару-режисера, який позаздрив багатій на уяву дитині:
«оцей школяр із порваним портфелем обдарований тим, чим наділені справжні
майстри? Уже й зараз бачить світ інакше, ніж інші, для нього по пустиреві ходять
олені...» [3, 299]. Автор переконує читача, що з такого, нічим не примітного зовні
хлопчини може вирости великий творець і що цю здатність розбудив у ньому
випадковий і недоброзичливий до талановитої дитини чоловік.
А от фантазія не по роках язикатого Михалка («До Танаськи по молоко») має
інший характер. Наслухавшись розповідей про нечисту силу, увечері він за кожним
кущем бачить «щось», яке наганяє на хлопця містичний жах. Тому задерикуватий і
зухвалий удень, Михалко, йдучи по молоку пізно увечері, стає полохливим та
обережним. Хитрощами він змушує сусідку Танаську супроводжувати його до
самого дому і почувається переможцем.
У цьому ряду малих шибайголів не останнє місце займає наділений особливою
вдачею малий Дзюня («Додому йдучи»), який скрізь заглядає і до всього має діло.
Автор показує його специфічний характер на тлі іншого хлопчика – його антипода
Гаркавого – фізично сильного, але довірливого, нездогадливого і неохайного
однокласника. Сам же Дзюня – верткий і насмішкуватий, хитрий і шельмуватий, але
слабкий. Малому авантюристу приємно дурити недалекого Гаркавого, не ліньки
подражнити дебелу дівчину Одарку, адже чуже роздратування – насолода для нього.
Він не вважає за гріх набрехати сварливій сусідці, прикинутися пораненим, влізти у
справи, які його зовсім не стосуються. І такі пригоди безтурботному Дзюнці самі
лізуть під ноги, доки він іде після школи додому, «до вечора чи й добереться»
[3, 346].
Психологічні портрети дітей високої духовності, вродливих внутрішнім світом
подає письменник в оповіданнях «Сліпий Сень», «Соняшник», «Лось», «Перебите
крило», «Обморожені журавлі» тощо. Герої цих творів рятують від загибелі тварин і
птахів, турбуються про зовсім чужих людей, є носіями людяності, шляхетності.
Особливим серед них є хлопчик Сень («Сліпий Сень») і не стільки тим, що
незрячий, стільки умінням любити і пізнавати життя по-особливому – через дотик і
слух. Це чудове оповідання – стенограма сприйняття світу сліпою дитиною: Сень
напружений і зосереджений, коли йде вулицею, обмацує руками і квітку, і цуценя, і
книжку. Місцевість хлопчик запам'ятовує за звуками (залізницю, млин, школу, поле
за селом). Він має дивовижний слух, бо не тільки розрізняє голоси всіх пташок, а
навіть чує, як летить сова, як кріт риє землю, як у картоплі біжить ласка. Свого
товариша Орчика він упізнає по ході, хати в селі розрізняє по запаху, а проте любить
і цінує життя, з насолодою купається в річці, нікого не звинувачує в тому, що малим
утратив зір. Його другові-ровесникові неймовірно боляче, що Сень не може побачити
веселку, ховрашка, він почувається так, «ніби завинив у чомусь перед товаришем, і
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тепер ця провина тисне на серце, на груди, і настрій від того гнітючий, тоскний»
[3, 141].
Тепле, світле враження залишає по собі безіменний хлопчина з оповідання
«Соняшник», який горнеться до людей, зворушливо довірливий, готовий спеціально
щодня приходити до небезпечного місця на річці, аби подивитися, чи не потрібна
комусь його допомога. На рибалку-оповідача він справляє дивовижне враження
одухотвореним обличчям, лагідним поглядом: «було на його виду багато чогось
доброго й людяного – він, мабуть, належав до тих, хто відразу ставиться до іншої
людини з довір'ям, не проявляючи підозріливості й страху. Очевидно, був схожий на
свого батька чи на матір, а може, в діда вдався, а може, у весь свій рід, бо є такі гарні,
світлі й лагідні роди, які ні на кого й ні на що не зазіхають, які живуть на землі так,
як живе соняшник, як живе груша на городі або як мак» [3, 349]. Колись із
соняшником у цвіту порівняв свого красеня Брянського Олесь Гончар. Для
персонажа Є. Гуцала ця схожість також надзвичайно природна, бо він – як
тонкостебла, «з напіврозквітлими пелюстками» велика квітка, яка звеселяє навколо
себе світ.
Ще одна значуща група дитячих типів – це природжені гуманісти, що живуть із
глибоким почуттям особистої відповідальності за будь-яку істоту. Такими є брати з
оповідання «Лось», які рятують лісового велетня із крижаної пастки і тяжко
переживають його загибель від рук браконьєра. Такі Пилип і Наталка, які готові
бродити по засніжених ярах, аби допомогти журавлям, що необачно зарано
повернулися з вирію додому («Обморожені журавлі»). Схожа на них і маленька Тося
(«Сім'я дикої качки»). Вона гірко страждає від того, що не зуміла захистити диких
каченят від міського бездушного хлопчика, який, відібравши їх від матері, прирік на
смерть. Такий самий, як ці діти, Дениско («Перебите крило»), бо також проймається
співчуттям до пораненої лелечихи.
Дениско – беззаперечний улюбленець письменника. Він є персонажем оповідань
«Дениско і відьма», «Пригоди зимового дня», «Перебите крило» та ін. Вразливий і
охочий до таємниць, він щиро вірить у розповіді про домовика, що нібито живе в
соломі й дровах, та відьму, яка буцімто коверзує в димарі («Дениско і відьма»). Але
якщо домовик – свій і завжди турбується про порядок у домі, то відьмине існування
завдає малому немало клопоту. Дитячий страх перед нечистою силою допомагають
подолати Денискові кмітливі трактористи, розоравши балочку, в якій, за
переконанням хлопчика, жила відьма.
Інші вказані оповідання розкривають таємниці формування характеру хлопчика
під впливом батька, поруч із яким Дениско почувається найщасливішим у світі.
Мовчазний і стриманий, батько ставиться до малого сина як до рівного собі: не
повчає, не дорікає, не опікує, а пропонує все робити разом. Хлопчик переконаний, що
він «має знати все, тільки ж береже в таємниці. Так само батько знає, чому жито
пахне, чому одна квітка має два кольори...» [3, 277]. Взявши хлопчика в поле, батько
невимушено відкриває йому красу рідної землі, виховує почуття господаря й
захисника природи, вчить спостережливості, життєвої мудрості. Описуючи, як вони
разом пересиділи в посадці грозу, як у ярку біля озера погостювали в знайомого
балакучого дядька і наварили юшки біля його куреня, як їли її дерев'яними ложками,
письменник переконує читача в тому, що неквапливе спілкування з природою –
найзахоплююча справа, яка дає можливість відчути повноту життя. Звичайний літній
день у селі стає багатим на дитячі відкриття і на спілкування з цікавою та доброю
людиною. Не менш зворушливо і мальовниче описує автор подорож Дениска та його
батька в зимовий ліс до знайомого лісника («Пригоди зимового дня»), під час якої
хлопчик набуває нового досвіду і навіть плаче над долею лисиці, з якої батько
зібрався пошити шапку.
Про ситуацію, коли не тільки батько сприяє змужнінню сина, а й хлопчик може
глибоко вразити дорослого, змусити його замислитися над законами і смислом буття,
розповідає твір «На Дніпрі». Із властивою йому увагою до природного тла, до життя
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птахів, комах і рослин автор говорить про взаємне збагачення душ представників
різних поколінь. Впадає у вічі довірлива розмова батька і сина. Батько не прагне бути
лідером поруч із дитиною, він усміхається на наївні розмови малого, але відповідає
серйозно, щиро, з лагідним гумором. Проте його ставлять у безвихідь мудрі своєю
простотою синові запитання: де все це взялось? Народилось? Чи вміє говорити риба?
тощо. У ту мить, коли хлопчик зізнається, що має таке відчуття, ніби він існував
завжди і не помре ніколи, батька проймає «холодок непевної тривоги в грудях»
[3, 145], адже чоловік розуміє, що його малий син краще, ніж дорослий, підсвідомо
знає про безсмертя світу, вічність природи, бо і сам є часткою всесвіту: «... а батько,
здивований його запитаннями, поглядав довкола так, наче вперше бачив і такий
вересневий день, і повиту сизою млою ріку, й коричнево-рудий ліс на далекому
гористому березі» [3, 145].
Дещо несподіваними у загальному ряду привабливих дитячих характерів є постаті
діток з оповідання «По колоски» – яскравий спогад ліричного героя про голодне літо
1947 року та про зворушливу приязнь дітлахів, змушених крадькома від колгоспного
бригадира визбирувати по стерні загублені колоски. З дівчинкою Марусею вони
говорять про їжу, згадують довоєнне життя з білим хлібом досхочу, полуднують
чорними окрайцями з цибулею. Нічого незвичайного немає в їхніх долях, поведінці,
зовнішності, але зворушує спільна для всіх знедолених риса – співчувати,
підтримувати. Кожне з дітей носить у торбинці яблуко і не може зважитися віддати
його, подарувати другові. Яблука стають у творі символом чистого дитячого почуття.
Отже, представлені Є. Гуцалом дитячі постаті є вагомою частиною духовного
життя українського села воєнного і повоєнного часу, адже виписані вони автором у
широкому контексті шкільного життя, стосунків у родині, в екстремальних умовах
окупації та бойових дій, на тлі багатющого світу рослин, комах, птахів, тварин, у
гармонії кольорів, звуків, запахів рідної землі і батьківської хати.
ТИПЫ И ХАРАКТЕРЫ ДЕТЕЙ В РАССКАЗАХ ЕВГЕНИЯ ГУЦАЛО
А. П. Каланнтаевская, И. В. Савченко,
В статье исследуются особенности отображения Е. Гуцало детских типов и характеров
на фоне военного и послевоенного времени, в контексте школьной жизни, семейных
отношений, общения с ровесниками. Обращается внимание на духовный мир и психологию
детей и подростков, их интересы, ценности, приоритеты.
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TYPESAND CHARACTERSOF CHILDRENIN STROIESOF E. GUTSALO
G. P. Kalantaevska, I. V. Savchenko,
The article deals with E. Gutsalo’s representation of children types and characters against the
backdrop of war and postwar period in the context of school life, family relationships, communication
with fellows. It analyses the spiritual world and the psychology ofchildren and adolescents, their
interests, valuesand priorities.
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