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ДОРОСЛИЙ СВІТ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ: «БОЛЮЧЕ ДИТИНСТВО» 

У ТВОРІ КАТЕРИНИ БАБКІНОЇ «ШАПОЧКА І КИТ» 

Дитяча література як дидактично-філологічний феномен перебуває у колі 

активних наукових пошуків (Д. Білецький, І. Вавілова, У. Гнідець, М. Ісакова, 

Т. Качак, Л. Кіліченко, В. Кизилова, Л. Круль, Л. Мацевко-Бекерська, В. Неділько, 

О. Папуша, В. Плахтій, М. Славова, Р. Стаднійчук, Ю. Ступак, О. Тараненко, 

Б. Чайковський, Б. Шалагінов та ін.). З’являються нові яскраві тексти, відтак 

зростає кількість актуальних інтерпретаційних матеріалів, що доповнюють  

виявлені жанрово-композиційні та поетико-стильові особливості дитячої 

літератури. Визначено етико-естетичну роль дитячих книг у «формуванні 

особистості та мовного розвитку дитини» [3]. Надважливим виховним аспектом 

дитячої літератури залишається показ «буття дитини у світі глобального 

катастрофізму» [2, с. 42], коли вона «вимушена ідентифікувати себе з дорослим 

світом» [2, с. 45]. Теми швидкого дорослішання повторюються у літературному 

дискурсі, оскільки зміна реалій не применшує, навпаки – поглиблює відчуття 

«болючого дитинства», або ж дитинства, яке травмує.  

Тему болючого і хворого дитинства порушує у своєму творі «Шапочка і кит» 

(2015) сучасна українська письменниця Катерина Бабкіна. Ця книга одразу ж 

викликала суспільний резонанс [10], розповідаючи про «недитячу проблему» [4] і 

«тих, хто бореться» [1, с. 9]. Авторка переконувала українське суспільство [7], що 

«допомагати легко» [8] і що благодійний фонд «Таблеточки» врятує не одне 

життя [5; 6]. Дієвість книги ще й у тому, що вона ламає стереотипи, показуючи 

щодення неповної сім”ї, у якій «компенсаційна діяльність дорослих» [12, с. 198] 



подвійна: допомогти дитині прийняти те, що батьки розлучені і те, що вона, сама 

дитина, хворіє на важку хворобу.        

Спочатку нас очікує авторське розкодування «метафори шапочки» у тексті: 

«так вона [мама] називає мене, відколи в мене вперше випало волосся. Тоді, в 

лікарні, я вбрав блакитну в’язану шапку і вирішив більше ніколи її не скидати» [1, 

с. 9]. Зрощення цієї деталі гардеробу з образом дитини настільки очевидна, що 

стає ніби-маскою, яка ховає не лише тіло-як-доказ-хвороби, але й самого 

хлопчика: ми так і не дізнаємося, яке у нього ім’я. Натомість видимими є його 

потреби, зокрема, пити наодинці таблетки – розцінюється спочатку як сором, 

потім – як знак дорослішання, хоча «подорослішати – це ж не значить просто 

почати робити неприємні речі спокійно, принаймні подорослішати означає точно 

не лише це» [1, с. 12]. Дорослішати для Шапочки – це ще й приймати «список 

дуже сумних речей» [1, с. 39]: те, що «в мами з татом не вийшло» [1, с. 39], те, що 

«якби я не захворів, мені обов’язково купили би собаку» [1, с. 22], адже попри все 

хлопчику так хочеться когось любити. Дисонанс дитячих прагнень-мрій і 

жорстких імперативів дорослого світу породжує песимістичні узагальнення: «не 

бігати, бо в кістках замало кальцію, не їсти сире, смажене і жирне, не купувати 

непотрібних іграшок, якнайбільше свіжого повітря і ніяких собак» [1, с. 37].  

Потреба друга змушує хлопчика «потопати» у власних фантазіях (іноді вони 

набувають ознак галюцинаторних, торкаються клінічного дискурсу), вдаватися до 

казкотворення, щo є «однією із форм сублімації, яка дозволяє дитині 

використовувати символічне вираження» [9, с. 131], коли травма виступає 

каталізатором процесу себе-розповідання. Шапочка зізнається: «Одного ранку я 

мимохідь глянув у вікно і побачив у повітрі кита» [1, с. 5]. Він не тільки бачив 

його, а й розмовляв з ним на «дорослі» теми: про маму, таблетки і свій діагноз. 

Кит виконує для малого терапевтичні функції: спілкується з ним, бавиться, навіть 

допомагає, споживаючи таблетки Шапочки: « – Чому в тебе щодня таблетки? – 

прискіпливо і трохи заздро спитав він. – Бо в мене лейкоз, – сказав я» [1, с. 14]. 

Цікавим є момент плавання на спині кита у повітрі, що нагадує морське плавання 

у човнику, або плавання малюка в материному лоні: «Кит зовсім не був слизький 



– може, трошки, як скелі біля моря, замочені солоними хвилями, і так само був 

теплий зсередини своїм особливим китовим теплом» [1, с. 28].  

Шапочка хоче показати рідним свого кита, бо переконаний, що «найкращим 

завжди треба ділитися, а кит був дуже добрий, великий, якісний, найкращий кит» 

[1, с. 41]. Проте кит прагне зберегти таємницю свого існування від усіх, і це знову 

ж таки пов’язано з уживанням ліків («мати таблетки» ототожнено з «бачити 

кита») – «китова аргументація була дуже проста, – в кого таблетки, той і бавиться 

з китом» [1, с. 41]. Шапочка розуміє, що дорослі не вірять у летючих китів, та й 

мало у що вірять, тоді як він тримає у коробці нашийник і повідок, сподіваючись, 

що таки матиме собаку. Малий звик до цього балакучого кита, кита-ненажери, що 

рятує Шапочку від приймання таблеток. Він вже називав кита своїм, бо той казав 

хлопчику, що «всі на світі чиїсь» [1, с. 32]. Процес «приручення когось», а також 

проблема дорослого/дитячого світобачення виводить текст К. Бабкіної в 

інтертекстуальний вимір дитячої літератури: його можна порівняти з такими 

творами, як «Малюк і Карлсон»А. Ліндгрен, «Маленький принц» А. де Сент-

Екзюпері, «У дзеркалі, у загадці» Ю. Гордера та ін. 

Можна дискутувати, хто/що ж так-ий/-е цей кит у повітрі і яка його справжня 

мета у сюжетній канві твору. Однак його присутність робить болюче лікарняне 

дитинство Шапочки менш болючим, повертає малому спрагу до життя – 

здорового і щасливого, поза лікарняною кліткою. І, можливо, кит у небі – це лише  

«невеличка чорна цятка, далека таємниця, котру ніяк не роздивишся» [1, с. 41]. Ця 

чорна цятка є знаком внутрішньої порожнечі, що виникла як травматичний 

стресовий розлад у дитини, яка пізнає близькість смерті (у тексті це згадки про 

ліжка, на яких помирали, які ставали знову вільними ще для когось тощо). Тоді, 

переступаючи больові пороги, дитина часто «використовує захисну реакцію 

аутичного замикання в собі – відходу, відмежування від зовнішньої реальності, 

концентруючись на своїх внутрішніх переживаннях або на захисних фантазіях» 

[11, с. 23]. Щось схоже ми помічаємо в образі Шапочки, який відпустить свого 

кита лише тоді, коли, ймовірно, закінчиться цей виснажливий курс лікування, ця 

відчайдушна боротьба за життя.        



Книга К. Бабкіної «Шапочка і кит» – це більше, ніж просто історія про дитину 

з лейкозом, це віддзеркалення дорослого світу дитячої літератури, це дескрипція 

болючого дитинства, яке болить у своєму триванні, але позначене надією зцілення 

власними фантазіями.                              
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