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АНОТАЦІЯ 

Могилко Ю.О. Національна специфіка корейської дитячої 

літератури ХХ ст. — Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних 

наук (доктора філософії) за спеціальністю 10.01.04 «Література зарубіжних 

країн (корейська література)». — Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України, Київ, 2019. 

Дисертаційна робота «Національна специфіка корейської дитячої 

літератури ХХ століття» присвячена проблемі вивчення національної 

специфіки корейської дитячої літератури ХХ ст. У дисертації вперше 

здійснено комплексне системне вивчення творів корейської дитячої 

літератури ХХ ст. Пояснюється вплив політичної ідеології та літературних 

напрямів ХХ ст. Матеріалом дослідження стала корейська дитяча періодика 

ХХ ст., поетичні та прозові твори письменників ХХ ст. — таких як: Ю Гьон 

Хван, Кім Іль Ло, Юн Сок Джун, Пак Мок Воль, Сон Донг Йон, Юн Гик Йонг, 

Пак Джон Хьон, Кім Со Воль, Шін Хьон Дик, Кім Йон Іль, Лі Джон Тек, Лі 

Джун Кван, Кім Йосоп, Квон Чжон Сенг, Джонг Че Бонг, Хьон Док, Хван 

Сон Мі. На нашу думку, без ґрунтовного аналізу праць вищезазначених 

письменників неможливо скласти повне та цілісне уявлення про національну 

специфіку корейської дитячої літератури ХХ ст. Зроблені та опубліковані 

перші в Україні переклади корейської дитячої літератури ХХ ст. українською 

мовою.  

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає у тому, що в 

українському кореєзнавстві вперше здійснено аналіз корейських віршів та 

поетичних творів ХХ ст. Зроблена спроба систематизувати твори корейської 

дитячої літератури ХХ ст. як за жанрами, так і за часово-просторовим 

вектором.  

Структурно дисертація складається зі вступу, трьох розділів, що 

містять підрозділи, висновків, списку використаних джерел та додатків. У 

вступі проаналізовано стан дослідження обраної теми, сформульовано 
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наукову проблему, визначено мету та завдання роботи, обґрунтовано 

новизну, окреслено теоретико-методологічну базу, подано рекомендації 

щодо практичного застосування, вказано на зв’язок теми із програмами та 

планами кафедри. 

Перший розділ «Національна специфіка корейської дитячої 

літератури: проблематика, поняття та характеристика» присвячений 

опису завдань та понятійно-термінологічного апарату сучасної дитячої 

літератури, огляду стану сучасних дитячих літературних досліджень в 

Україні та світі, проблематиці дефініцій дитячої літератури. У розділі 

уточнюються тлумачення понять дитячої літератури та дитячої літературної 

творчості. Вводиться поняття юнацької та ювенальної літератури. 

Пропонується більш чітке розмежування дитячої літератури в залежності від 

віку дитини, оскільки в подальшому це дасть можливість прослідкувати 

розвиток жанрово-художньої своєрідності творів, образну картину як у 

вертикальній, так і у горизонтальній площинах. 

У другому розділі «Корейська дитяча періодика ХХ століття як 

джерело дитячої літератури» розглядається становлення та розвиток 

корейської дитячої періодики у першій половині ХХ ст. як засіб формування 

власне корейської дитячої літератури в період японської анексії та 

корейської війни. Становлення та розвиток корейської дитячої літератури 

видається доцільним розглядати через призму модернізації суспільства, 

руйнування традиційного соціально-політичного порядку. Вагому роль в 

період колоніального правління відігравала національна періодика, 

наприклад, «Техан меіль ільбо». В цей період відбувається створення 

літературних творів для дітей та юнацтва, де головною темою постають 

взаємовідносини між батьками, дітьми та цілими поколіннями. Основним 

джерелом дитячої літератури у період японського правління були журнали 

«Соньон», «Оріні», «Себьоль» та ін. Створення дитячої періодики мало 

закласти основу для створення нової нації. 
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 У третьому розділі «Корейські дитячі літературні твори ХХ 

століття як образ розділеної нації» розглянуто становлення та розвиток 

корейської дитячої літератури ХХ століття на Півдні та Півночі країни, 

образну систему корейських дитячих творів (поетичні й прозові твори) та 

соціокультурний аспект розвитку корейської дитячої літератури ХХ ст. 

Після виснажливої війни 1950-1953 рр. на корейському півострові 

починають свій розвиток дві різні дитячі літератури. Література Півдня 

прагнула відновлення національної літератури. В цей період 

південнокорейська дитяча література зазнавала переламних моментів, 

оскільки на літературних теренах з’являються нові, молоді письменники. 

Головним прагненням нової літературної плеяди було використання нових 

літературно-художніх засобів задля того, щоб передати юним читачам своє 

бачення війни та її наслідків. В той же час в північнокорейській дитячій 

літературі особливе місце посідають твори про об’єднання Батьківщини, а 

також про діяльність Кім Ір Сена. Починаючи з 1962 р., в Кореї 

розпочинається серйозне дослідження проблем та напрямів дитячої 

літератури. Відправною точкою слугували праці Юн Сок Джуна 

«Корейський дитячий журнал», Лі Вон Су «Введення в дитячу літературу», 

Лі Че Джул «Вступ до дитячої літератури», «Історія корейської сучасної 

дитячої літератури» та «Словник світової дитячої літератури». Північ та 

Південь по-різному трактують поняття дитяча література — як на 

словниковому рівні, так і на рівні змістовому. Письменники Північної Кореї 

розглядають дитячу літературу як політичний інструмент, тоді як у 

Південній Кореї дослідники прагнуть знайти спільні суспільно-

фундаментальні характеристики.  

У загальних висновках викладено результати проведеного 

дослідження, сформульовано основні висновки і окреслено перспективи 

подальших досліджень з обраної проблематики. Завдяки використанню 

творів різних корейських письменників маємо змогу проаналізувати стан 

дитячої літератури на Півдні та на Півночі Кореї.  
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Ключові слова. Ювенальна література, корейська дитяча поезія ХХ 

століття, корейська дитяча проза ХХ століття, молодіжний роман, корейська 

дитяча періодика ХХ століття. 

ABSTRACT 

Mogylko Iu.O. National specificity of the Korean children's literature of the 

twentieth century. — Manuscript. 

Thesis for the degree of the candidate of philological sciences in the 

specialty 10.01.04 — literature of foreign countries. — Kyiv National Taras 

Shevchenko University, Kyiv, 2019. 

The thesis is devoted to a comprehensive study of the national specifics of 

Korean children's literature of the twentieth century. In the dissertation the 

complex systematic study of works of the Korean children's literature of the 

twentieth century was carried out for the first time. Explain the influence of 

political ideology and literary trends of the twentieth century. The research 

material was the Korean children's periodical of the twentieth century, poetic and 

prose works of the writers of the twentieth century. The first translations of 

Korean children's literature of the twentieth century were done and published. In 

Ukrainian. 

The scientific novelty of the dissertation research is that in the Ukrainian 

Korean studies, for the first time, an analysis of Korean poems and poetic works 

of the twentieth century was carried out. An attempt was made to systematic the 

works of the Korean children's literature of the twentieth century, both in genres, 

and in time-space vector. 

For research in the problem-chronological order, the works of Korean 

writers of the twentieth century are analyzed, namely: Yu Gyeon Hwan, Kim Il Lo 

Yun Sok Joon, Pak Mok Wol, Son Dong Yong, Yun Ik Yong, Pak John Hyun, 

Kim So Wol, Shin Hyun Duc, Kim Young Il, Lee John Tech Lee Joon Kwan. The 

paper highlights the specifics of the national specifics of Korean children's 

literature of the twentieth century, taking into account the events that took place in 

Korea during the years 1900-1990.  
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The Introduction substantiates the choice of the topic of the dissertation, and 

the relevance of the research, determines the main principles that determined the 

choice of the object and subject, formulated the purpose, objectives and main 

provisions that are put forward in defense, outlines the research material and 

methods of its analysis, reveals the scientific novelty. The theoretical value and 

possibility of practical application of the obtained results are determined. 

In the first section «National Specificity of Korean Children's Literature: 

Problems, Concepts and Characteristics» is considered a unique phenomenon in 

the history of literature — the genres of Korean literature, artistic forms, as well as 

the theoretical and methodological foundations of the study of children's literature 

and children's folklore. The second section of the «Korean Children's Periodicals 

in Korea of the Twentieth Century as a Source for Children's Literature» reviewed 

the development and development of the Korean children's periodicals of the 

twentieth century, the Korean children's periodicals, as a source of children's 

literature, and the discourse of childhood in the Korean children's literature of the 

twentieth century. In the third section «Korean children's literary works in the 

twentieth century as an image of a divided nation», the formation and 

development of Korean child literature of the twentieth century, a figurative 

system of Korean children's works (poetry and prose works) and the socio-cultural 

aspect of the development of Korean child literature of the twentieth century were 

considered. The general conclusions outline the results of the study, formulate the 

main conclusions and outline the prospects for further research on selected topics.  

Original and distinctive features are Far Eastern cultures, in particular, the 

Korean peninsula. To understand the culture and literature of the country, and the 

world as a whole, one must realize that the literary process of each country is 

something unique, individual and at the same time independent. That is why the 

literature of the world, and especially the Far Eastern literature, in particular, 

Korean literature, complement each other. The national specificity of Korean 

children's literature is fixed at the level of mentality of the two nations, the 

language and the place of residence of the writer himself. 
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century, Korean children's prose of the twentieth century, youth novel, Korean 

children's periodicals of the twentieth century. 
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ВСТУП 

 

Період кінця ХІХ століття — початку ХХ століття для Кореї був 

дуже значущим. На сьогодні Південна Корея є однією з найрозвиненіших 

країн світу. Після японської анексії (1910-1945 рр.), Корейської війни 

(1950-1953 рр.) та економічної кризи (1997 р.) Республіка Корея зробила 

потужний стрибок в усіх сферах — в економічній, політичній, освітній та 

культурній тощо.  

Сучасна корейська дитяча література є вагомою складовою 

літератури світової. На хвилі глобалізації та посилення 

мультикультуралізму вона поєднала в собі корейську національну 

літературну традицію з європейськими та західними (американським) 

впливами. Вивчення художніх рис корейської дитячої прози та поезії, її 

образної та тематичної специфіки надає змогу збагатити літературознавчу 

науку та висвітлити взаємозв’язки між корейськими народами та 

становленням корейської дитячої літератури ХХ ст. 

Комплексне дослідження національно-культурного феномену дитячої 

літератури є перспективним напрямом в українському кореєзнавстві. 

На початку ХХ ст. в Кореї з’являється нова літературна течія шін 

(новий): шін сосоль (новий роман), шін ші (новий вірш) а також — соньон 

сосоль (молодіжний роман) та чаюші (вільний вірш). Головною метою цієї 

течії було витіснення феодального ладу для створення нових традицій. Під 

впливом західних ідей в корейську дитячу літературу та літературу загалом 

увійшли такі поняття, як патріотизм, страждання особистості, рівність. 

Течія шін хоча й засвоїла реалістичне зображення місця дії, описи 

оточуючого середовища мали алегоричний, абстрактний характер. Анексія 

Японією Кореї дала потужний поштовх розвитку не лише економіки, а й 

літератури. Молоді письменники їхали до Японії, де навчались на 

літературних факультетах, знайомлячись з творами західноєвропейської, 

американської та російської літератури, а потім перекладаючи корейською 
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мовою для дітей. Література Заходу мала вагомий вплив на становлення 

сучасної дитячої літератури в Кореї. Художні твори піддавались цензурі та 

нерідко не допускались до публікацій. Проте корейські дитячі письменники 

постійно звертались до ідей свободи та національної незалежності.  

Специфічні закони розвитку дитячої літератури в кожній з літератур 

світу мають своє національне вираження. Однією з основних проблем в 

дослідженні літератури для дітей та юнацтва є невпорядкованість 

термінологічної бази. Спеціалісти сперечаються, чи є тотожними поняття 

«література для дітей» та «дитяча література». Видається необхідним 

визначити значення основних термінів, а також їхнє уточнення. Важливою 

проблемою в дослідженні літератури для дітей є вплив на неї інших видів 

мистецтва та духовної культури, якими є фольклор, національна література, 

педагогіка, наука та мистецтво.  

Специфіка дитячої літератури обумовлена її орієнтацією на читачів-

дітей, тим, що вона повинна враховувати рівень та особливості їхнього 

інтелектуального та психологічного розвитку, а також обсяг знань, 

отриманих дитиною, та накопиченого нею життєвого досвіду.  

Досліджуючи дитячу літературу, необхідно звернутись до праць з 

вікової психології, історії, етнографії. Це спричинено тим, що завдяки 

дослідженням у цих сферах ми маємо можливість зрозуміти та 

проаналізувати ті чи інші зміни, які відбувались в літературах різних країн, 

зокрема — в Кореї. Культурні тенденції ХХ ст. потребують нових поглядів 

літературознавців на вивчення, аналіз та тлумачення творів дитячої 

літератури. Дитинство як окрема суспільна субкультура до другої половини 

ХІХ століття залишалося поза увагою дослідників. За останні сто років 

зацікавлення дитинством здобуло статус науковості, починаючи з праць 

«матері етнографії» дитинства Маргарет Мід [63], у яких вперше 

сформульовано уявлення про окремий субетнос. У вітчизняній 

фольклористиці та етнографії такий погляд обстоювали Г.С. Виноградов 

[24-25], І.С. Кон [51], М.В. Осоріна [83-87], українські дослідники  
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Г.В. Довженюк [36] та В.Г. Бойко [17]. Дослідженням дитячої літератури 

займались такі зарубіжні дослідники, як: С. Лелер, Д. Фергюсон, М. 

Хоуріхен, Д. Такер та Д. Веб, П. Гант, У. Баран, О. Папуша, Н. Марченко, 

Е. Огар  [82], Л. Овдійчук, Б. Салюк, В. Кизилова. У корейському 

літературознавстві питанням «дитини», «дитячої літератури» займалися 

Чхве Нам Сон [207; 111], Панг Джонг Хван [207; 111] та ін. Яскраві зразки 

феномена дитинства знаходимо також у А. Гомм [133], В. Ньюела [165], Е. 

Кей [42; 43; 44; 45; 46; 47], К. Франца та інших. На сьогоднішній день 

питання класифікації корейської дитячої літератури ще знайшло єдиного 

вирішення. Серед корейських літературознавців цим питанням займались 

Лі Чже Чхоль, Пак Мін Су, Кім Санг Ук та ін. [270] 

Дитяча література Північної Кореї ХХ ст. впродовж довгого часу 

була майже недоступною для широкого загалу. Проте в кінці ХХ ст. 

корейським дослідникам Хо Гван Суну та Лі Вон У вдалося зробити перші 

дослідження у північнокорейській дитячій літературі ХХ ст.  

У зв’язку з колоніальним минулим Кореї та України в літературах 

цих двох країн є точки дотику, що зумовлюють актуальність 

дисертаційного дослідження. 

Актуальність теми дослідження визначається, насамперед, 

антропоцентричністю сучасної філологічної науки, зокрема — 

літературознавства, що передбачає комплексне вивчення процесів, 

пов’язаних з формуванням культурного потенціалу у таких суспільно-

державних координатах, як: людина і світ, нація і менталітет, художньо-

наукова діяльність і цивілізаційний прогрес. Це передбачає застосування 

широкого методологічного інструментарію з історії й теорії літератури, 

психології, соціології та інших гуманітарних наук. 

Кореєзнавство в Україні зароджувалось протягом останніх двадцяти 

років, тому теоретичні праці з корейської літератури і перекладацькі 

роботи в цій галузі обмежуються лише окремими працями. 
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Актуальність обраної теми зумовлена невивченістю корейської 

дитячої літератури ХХ ст. з погляду її виникнення, розвитку, гендерного 

розрізнення та зміни гендерних позицій. Розв’язання цих питань у 

науковому дискурсі сучасного літературознавства сприяє формуванню 

цілісного уявлення про особливості розвитку корейської дитячої літератури 

ХХ ст., її образної системи. 

Оскільки у терміні «дитяча література» часто змішуються поняття 

«література для дітей» та «дитяча літературна творчість», дисертант вважає 

за потрібне провести певне розмежування та надати більш чітку 

класифікацію. Зокрема, дисертант вважає, що дитяча література — це 

художні твори, які створені дорослими для дітей, оскільки через певні 

історичні та політичні умови письменники були позбавленні власного 

дитинства, і їхньою головною метою є надання дітям почуття дитинства. 

Дисертант виділяє окремо як термін літературу дитинства, до якої входять: 

дитяча література, ювенальна література, до якої, в свою чергу, входять 

підліткова та юнацька література. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана на кафедрі мов і літератур Далекого Сходу і 

Південно-Східної Азії Інституту філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка у межах теми «Мови і літератури 

народів світу: взаємодія та самобутність» (номер державної реєстрації 11 

БФ 044-01) та «Україна і сучасний світ: міжмовний та між культурний 

діалог» (номер державної реєстрації 16 БФ 044-01). Тема дисертації 

затверджена на засіданні Вченої ради Інституту філології КНУ імені Тараса 

Шевченка (протокол № 7 від 24 березня 2015 р.). 

Об`єктом дослідження слугували найбільш яскраві в ідейно-

художньому плані розповіді та вірші таких авторів, як: Кім Нок Чхон, Лі Хє 

Йонг, Ю Гьон Хван, Кім Іль Ло, Юн Сок Джун, Пак Мок Воль, Сон Дон 

Йон, Юн Гик Йонг, Пак Джонг Хьон, Кім Со Воль, Шін Хьон Дик, Кім Йон 

Іль, Лі Джун Кван, Лі Джон Тхек, Кім Йо Соп, Лі Хьон Джу, Квон Чжонг 
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Сенг, Хьон Док, Хванг Сон Мі; а також матеріали таких корейських 

періодичних дитячих видань, як: «소년» («Соньон») (1908-1911, 1937-1940) 

[264; 265], «어린이» («Оріні»)(1923-1934) [271], «신소년» («Шінсоньон») 

(1929-1934) [268], «어린이 나라» («Оріні нара») (1949-1950) [269], 

«별나라» («Бьол нара») (1930-1934) [262].  

Предмет дослідження — національна специфіка корейської дитячої 

літератури ХХ століття, система художніх засобів, художніх образів, що 

віддзеркалюють ідею національної специфіки сучасного літературного 

процесу Республіки Корея. 

Мета дослідження полягає у комплексному аналізі художніх текстів 

сучасної корейської дитячої літератури у контексті національної специфіки 

її багатожанрового формування і функціонування. Відповідно до мети 

визначено такі завдання дослідження: 

- охарактеризувати художні форми та жанрове розмаїття сучасної 

корейської дитячої літератури ХХ століття; 

- розкрити на прикладі творчості дитячих письменників ХХ 

століття образну систему корейської дитячої літератури ХХ століття; 

- з’ясувати національно-сутнісні особливості у формуванні 

персонажних систем у корейській дитячій літературі ХХ століття; 

- розглянути корейську періодику ХХ століття для дітей; 

- дослідити сюжетно-мовні та персонажні реалізації вираження в 

дитячих творах негуманістичних ідей гендерної нерівності; 

- прослідкувати процес формування та розвитку корейського 

молодіжного роману; 

- проаналізувати тематику дитячих творів залучених до корейської 

навчальної дитячої літератури для молодшого та середнього дитячого віку; 

- дослідити специфіку північнокорейської дитячої літератури ХХ 

ст. 
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Методи дослідження. У дисертації визначення основних 

фундаментальних характеристик національної специфіки корейської 

дитячої літератури ХХ століття базується на комплексному застосуванні 

таких загальнонаукових і суто філологічних методів, як: структурно-

типологічний, порівняльний, порівняльно-історичний, біографічний та 

міждисциплінарний. 

Теоретико-методологічну базу дисертаційного дослідження 

складають розробки українських та зарубіжних дослідників: І. Арзамасцева 

[3], Б. Бегак, С. Іванюк, Л. Кіліченко, І. Лупанова, О. Тараненко, П. Хант,  

З. Шевіт, Р. Бенедікт [7; 8; 9], М. Бахтін [5], М. Костомаров [5], Г. 

Виноградов [24; 25], О. Капиця [40], А. Гомм [133], В. Ньюел [165], 

전명회/Чон Мьон Хве/, 최명표 /Чхве Мьонг Пхьо/, 김관식 /Кім Гван Шік/, 

이재철 /Лі Дже Чхоль/, 신현득/ Шін Хьон Дик /, 이순욱 /Лі Сун Ук/, 

박영기 /Пак Йонг Гі/, 이민희 /Лі Мін Хве/, 문선영 /Мун Сон Йонг/, 박태일 

/Пак Тхе Іль/, 선안나 /Сон Ан На/, 오세란 /О Се Ран/, 정혜원 /Джонг Хе 

Вон/, 박혜숙 /Пак Хє Сук/, 마성은 /Ма Сонг Ин/, 박영기 /Пак Йонг Гі/, 

신정아 Шін Джон А/, 임성규 /Лім Сонг Гю/, та ін.  

Методологічну значущість для дослідження мали роботи 

загальнотеоретичного характеру авторів у сфері психології: К. Юнг [110], 

З. Фрейд [104], Ж. Піаже [20], Б. Беттельгейм, Л. Виготський [29], А. Лурія, 

Д. Єльконін, Л. Божович, В. Мухіна, М. Мід [63], Є. Єріксон; та у сфері 

культурології й антропології: Ф. Арьес, І. Кон [51], В. Акінкін [2], Р. 

Бенедікт [7; 8; 9], К. Леві-Строс та ін.  

Хронологія дослідження охоплює період від кінця ХІХ ст. — 

початку ХХ ст., коли Корею сколихнула російсько-японська війна та 

японська окупація, до 90-х рр. ХХ ст., коли дитяча література остаточно 

відокремилась від дорослої літератури. Цей часовий проміжок становить 

особливий інтерес для дослідження дитини, літератури про дитину та 

літератури для дитини, оскільки вивчення репрезентацій представниками 
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східного світу корейських традиційних реалій у літературі для дітей 

створює можливість глибше зрозуміти вплив інтелектуальної спадщини 

минулого на сучасні погляди щодо корейської культури у західному світі, 

простежити стадії осмислення західними інтелектуалами корейської 

національної ідентичності. 

Наукова новизна дисертації. Вперше в українському кореєзнавстві 

здійснено системне й комплексне дослідження корейської дитячої 

літератури ХХ століття в контексті японської окупації (1910-1945 рр.), 

Корейської війни (1950-1953 рр.) та післявоєнного часу (1953-1990 рр.). 

Уперше в українському кореєзнавстві залучаються твори 

північнокорейської дитячої літератури ХХ ст. Уточнено: зміст поняття 

«дитяча література» та «дитяча літературна творчість». Набув подальшого 

розвитку термінологічний апарат дитячої літератури, а саме — 

запропоновано новий термін «ювенальна література». Деталізована вікова 

періодизація дитячої літератури, яка надасть змогу в подальшому 

досліджувати твори у різних площинах (додаток Д, додаток Є). Новою є 

класифікація дитячої літератури відповідно до її вікових та 

психоемоційних меж. У науковий обіг вводиться значний корпус джерел 

корейською мовою. Проаналізовано образну систему прозових і поетичних 

корейських дитячих творів та їхні художні засоби. Зроблено перші 

переклади корейської дитячої літератури ХХ століття українською мовою. 

Теоретичне значення роботи. Дисертація є внеском у розвиток 

дитячої літератури. До українського наукового обігу залучається значний 

корпус маловідомих корейських дитячих художніх текстів. Результати 

дисертації можуть бути використані у літературознавчих дослідженнях. 

Практичне значення дисертації полягає в можливості подальшого 

застосування її результатів у викладанні теорії літератури, історії зарубіжної 

літератури, зокрема — у розробці курсів історії корейської літератури ХХ 

століття, написанні підручників та навчальних посібників, а також у 
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навчальних курсах із лінгвокраїнознавства, релігієзнавства, культурології та 

психології. Дитяча література — важливий елемент національної культури. 

Знання її історії важливе для сучасних письменників, для історичної 

орієнтації, для знайомства з витоками багатьох явищ в сучасній літературі. 

Це дає можливість створення наукової теорії для дослідження сучасної 

дитячої та юнацької літератури. Художні переклади, наведені в роботі та 

додатках до неї, можуть бути застосовані при підготовці філологів-

кореїстів.  

Апробація роботи. Основні положення дисертаційного дослідження 

було висвітлено у доповідях на міжнародних та всеукраїнських наукових 

конференціях, а саме: Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Мови і писемності Далекого Сходу: нові парадигми і тенденції (м. Київ, 

Київський національний лінгвістичний університет, 22 грудня 2015 р.); 

Міжнародній науковій конференції «Кореєзнавство у Східній Європі: 

сучасність і перспективи» (м. Київ, Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, 9-10 жовтня 2016 р.); міжнародній науково-

практичній конференції «Філологічні науки в умовах сучасних 

трансформаційних процесів» (м. Львів, 11-12 листопада 2016 р.); 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Мови і писемності 

Далекого Сходу: нові парадигми і тенденції (м. Київ, Київський 

національний лінгвістичний університет, 22 грудня 2016 р.); міжнародній 

науково-практичнй конференції «Мова і світлі класичної спадщини та 

сучасних парадигм» (м. Львів, 10-11 березня 2017 р.); International research 

and practice conference «Contemporary issues in philological sciences: 

experience of scholars and educationalists and educationalists of Poland and 

Ukraine» (Lublin, Republic of Poland, April 28-29, 2017); міжнародній 

науково-практичній конференції «Рівень ефективності та необхідність 

впливу філологічних наук на розвиток мови та літератури» (м. Львів, 12-13 

травня 2017 р.); Міжнародній науковій конференції «Кореєзнавство у 

Східній Європі: сучасність і перспективи» (м. Київ, Київський 
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національний університет імені Тараса Шевченка, 23 вересня 2017 р.); 

міжнародній науково-практичній конференції «Мова, література і культура: 

актуальні питання взаємодії» (м. Львів, 13-14 жовтня 2017 р.); науково-

практичній конференції «Стратегії розвитку та пріоритетні завдання 

філологічних наук» (м. Запоріжжя, Класичний приватний університет, 20-

21 жовтня 2017 р.); International research and practice conference «Modern 

philology: relevant issues and prospects of research» (Lublin, Republic of 

Poland, October 20-21, 2017), ІІ міжнародній науково-практичній 

конференції «Прикладні лінгвістичні дослідження в умовах міжкультурної 

комунікації» (Національний університет «Острозька академія», 19-20 

квітня 2018 р.), International scientific practical conference «Modern 

Philological Research: a combination of innovative and traditional approaches» 

(Tbilisi, Georgia, April 27-28, 2018).  

Проведено 5 спеціальних лекції в офіційній фан-зоні Зимових 

олімпійських ігор – 2018 і Параолімпійських ігор – 2018, проведено 

спеціальну лекцію 1 серпня 2018 р. у Лекторії креативного простору 

UA:HUB — лекції були присвячені корейській культурі та корейській 

літературі ХІХ-ХХ ст., підвищення кваліфікації «Актуальні проблеми 

сучасного лінгвістичного сходознавства» (23.04.18-31.05.18 р.), підвищення 

кваліфікації в корейському освітньому центрі у м. Києві «Методика 

викладання» (12.09.2017 р.). (Додаток И, Додаток І) 

Особистий внесок здобувача. Усі результати дослідження здобувач 

отримав одноосібно. Результати дослідження впроваджено у навчальний 

процес Київського національного лінгвістичного університету. (Додаток З) 

Структура і обсяг дисертації: робота складається зі вступу, трьох 

розділів, поділених на підрозділи, висновків, списку використаних джерел. 

Загальний обсяг дисертації складає 230 сторінок, з них — 181 

сторінка основного тексту та 21 сторінку списку використаних джерел, що 

містить 294 позиції. Додатки з авторськими перекладами українською 
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мовою деяких корейських дитячих текстів ХХ століття, списком публікацій 

та довідок  нараховують 20 сторінок. 
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РОЗДІЛ І 

НАЦІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА КОРЕЙСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ 

ЛІТЕРАТУРИ: ПРОБЛЕМАТИКА, ПОНЯТТЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

На сьогоднішній день досить дискусійним є питанням визначення 

дитячої літератури, її місця в літературному процесі. Незважаючи на тривалу 

історію цього різновиду літератури, у літературознавстві й досі не існує 

чіткого та єдиного погляду на термін, який слід застосовувати, а саме — 

дитяча література чи література для дітей. Якщо ми звернемось до 

західних досліджень, то знайдемо наступне: в англомовних джерелах 

літературознавці використовують ці два терміни як синоніми, французькі 

вчені застосовують термін література для дітей та юнацтва, а німецькі — 

дитяча та юнацька література. Корейські літературознавці пояснюють 

термін дитяча література як колективний термін для дитячих книжок, 

дитячих ігор, романів для дітей або для книг, які розраховані для читання 

дітьми, хоча первісно були написані для дорослих. 

 

1.1 Національна специфіка дитячої літератури 

 

Дитяча література повинна мати свою специфіку, наприклад, 

відповідати психологічному розвитку дитини, її життєвому досвіду, 

відповідному рівню знань. Дитяча література повинна орієнтуватись на певне 

тематичне коло, жанрові особливості та яскраве оформлення. Безумовно, 

специфіка будь-якої літератури зумовлена психологічними особливостями 

читача, оскільки твори розраховані на певні категорії читачів. Беручи до 

уваги цей факт, доцільним видається те, що художня література враховує 

вікові потреби і можливості читачів, зважаючи, зокрема, на об’єктивний 

зв’язок прагматико-творчих й теоретичних когнітивних завдань, що постійно 

постають у літературній та педагогіко-етнопсихологічній і суспільно-
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культурній діяльності за гуманістичними стандартами цивілізаційного 

поступу. 

Під етнопсихологією науковці розуміють галузь знаннь, що вивчає 

психологічні особливості різних народів і культур, особливості 

національного характеру, формування етнічної самосвідомості і поведінки 

особистості, вплив соціокультурних факторів на формування психічних і 

особистісних якостей людини. М. Лацарус і Х. Штейнгаль запропонували 

будувати етнопсихологію як міждисциплінарну й пояснювальну науку про 

народний дух, як вчення про елементи і закони духовного життя народів та 

духовну природу людського роду [92; с.124]. 

Ментальність (від лат. mens — пов'язаний з духом, духовністю) — це 

глибинний рівень колективної та індивідуальної свідомості й несвідомого, 

зумовлений генетикою, культурою, особливістю соціальних структур; 

сукупність настанов щодо діяльності людини. Концепція ментальності 

спростувала традиційний європоцентризм, логоцентризм, прогресистське 

бачення історії, акцентувала на особливостях різних типів реалізації людини: 

національного, тоталітарного, європейського, африканського, азійського, 

античного, середньовічного, ренесансного, романтичного, бюрократичного; 

пов’язала раціоналізовані форми свідомості й інституції (наука, релігія, 

філософія тощо) із неусвідомленими кодами [92; с. 28-29]. 

Виходячи з аналізу літературних джерел, доцільно приєднатись до 

думки, що ментальність — це призма, через яку людина дивиться на світ і 

себе в ньому. Тож можемо говорити про те, що вона притаманна кожній 

людині, незалежно від її етнічної належності, соціального стану, статі, мови 

тощо. Звичайно ж, ментальність залежить від цих факторів, особливо від 

національності та зумовлених нею мови та культури, проте вони не 

заперечують її існування, а навпаки — формують ментальність. Кожне 

національне мистецтво відображає ментальність народу.  
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В свою чергу національний характер — це сукупність психологічно-

ментальних та поведінкових ознак, особливостей, притаманних певній 

етнонаціональній спільності. 

Національна специфіка літератури — це органічна якість художньої 

літератури певного народу, відмінна від якостей інших літератур. 

Національна специфіка літератури зумовлюється певними чинниками, 

насамперед, ментальністю народу. Якщо народові, що став історично 

стійкою спільнотою, властива певна сукупність етнічно-психологічних ознак, 

то вони обов’язково відображаються на духовному світі письменника, 

позначаються на його мисленні, результатах творчості. Тематично-проблемні 

тенденції, що, осмислюючись у творчості багатьох митців, витворюють 

тяглість традиції, національно-типові характери, виявлені в 

індивідуалізованих персонажах [61; с. 486-487]. 

Національна специфіка літератури пов’язана з особливостями історико-

літературного процесу в кожній національній літературі. Зміна і взаємодія 

літературних напрямів і стильових течій, система і динаміка жанрів, 

співвідношення родів літератури, взаємини письменницьких генерацій, 

міжнаціональна літературна рецепція, взаємодія і взаємовпливи, роль 

критики і дискусій, взаємини літератури і церкви, митців і влади не можуть 

бути однаковими в кожній національній літературі [61; с. 486-487]. 

В літературі будь-якої країни є свої особливості, проте специфіка 

літератури Кореї пов’язана з поділом країни на дві держави. Звідси й виникає 

проблема ідентифікації літературної творчості всередині однієї нації. Відомі 

південнокорейські літературознавці Квон Йон Мін, Кім Юн Шік, Лі Чжон 

Сук та інші вважають, що звільнення Кореї та розділ корейського народу 

призвели до розмежування єдиної національної літератури.  

Національна специфіка літератури, або як її ще називають — 

народність, пов’язана з духовними інтересами суспільства, з його 

культурними традиціями, з певними національними ідеалами. Під 
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народністю художніх творів Й.-Г. Гердер має на увазі їхню національну 

своєрідність, що є результатом історичного розвитку народу.  

Національна своєрідність корейської дитячої літератури, перш за все, 

полягає у вирішенні та висвітленні головних питань народу — висвітленні їх 

в інтересах нації. Відображення життя в дитячих творах відрізняється 

глибиною проникнення в духовні прояви, правдивістю зображення, яке має 

виховувати в народі найкращі людські риси та почуття. Письменник має в 

простій та виразній формі донести ті чи інші почуття до широкого загалу.  

Національне у літературі зумовлене, перш за все, ментальними, 

національними та етнопсихологічними чинниками. Проблема виокремлення 

національної специфіки корейської дитячої літератури яскраво 

простежується в період японської окупації, визвольного руху та корейської 

народної війни: дитячим творам цього часу притаманний трагізм та ліризм, 

спрямований, головним чином, проти японського впливу. Розглядаючи 

національну специфіку дитячої літератури, варто звернутись до 

етнопсихологічних вчень, а саме до праць: Л. Моргана, Ф. Енгельса, 

В. Вундта, 임석재 /Лім Сок Чже/, 이진숙 /Лі Чжін Сук/, 고순덕 /Ко Сун Док/, 

이제완 /Лі Чже Ван/ та ін. В країнах Сходу етнопсихологічні студії 

характеризуються схильністю до високих моральних норм та бажанням 

досліджувати етнічні відмінності з природної точки зору. Власне 

етнопсихологія розкриває особливості різних народів і культур, особливості 

національного характеру, формування етнічної самосвідомості і поведінки 

особистості, вплив соціокультурних факторів на формування психічних і 

особистісних якостей людини. Дитяча література відіграє важливу роль у 

становленні особистості дитини, допомагає їй зрозуміти відмінності між 

чорним та білим. Своєрідною особливістю корейської дитячої літератури є її 

ментальність. Історія Кореї ХХ ст. — це війни та боротьба нації за 

незалежність, збереження мононації та монокультури. В. Вундт вважав, що 
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душа народу проявляється в мові, міфах, звичаях, моралі, вивчення яких є 

єдиним достовірним методом її пізнання.  

Корейську дитячу літературу можна умовно поділити на такі періоди: 

1. період народних казок: давня епоха; період Трьох царств, період 

Корьо; період Чосон; 

2. дитяча література нового часу (1920-ті роки); 

3. новітня дитяча література (1930-ті роки); 

4. дитяча література до і після визвольної війни (1940-і роки); 

5. період експериментальної дитячої літератури (1960-ті роки); 

6. період критичної дитячої літератури (1970-ті роки).  

Ґрунтуючись на культурних та історичних подіях, що відбувались на 

корейському півострові впродовж ХХ ст., можемо навести таку періодизацію 

розвитку дитячої літератури: 

1. зародження дитячої літератури (1908-1945); 

2. період розквіту (1908-1923); 

3. період страждань (1940-1950); 

4. широке розповсюдження (1950-1960); 

5. період систематизації та формування (1960-1976); 

6. перехідний період (1976-1988); 

7. період експансії (з 1988 по теперішній час). 

Складне міжнародне становище Кореї, загроза втратити національну 

самостійність примушують націю зробити переоцінку цінностей. На початку 

ХХ ст. відбувається оновлення всього культурного життя Кореї. 

Інтенсивність процесу зумовлена розвитком контактів з європейським 

світом, оскільки до кінця ХІХ ст. півострів був закритим.  
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Представники корейського просвітництва виступали проти старої 

конфуціанської системи освіти та підтримували розповсюдження 

європейської науки та культури. Існувала думка, що створення незалежної 

держави можливе лише за умови введення нової форми освіти. В зв’язку з 

чим виникло гасло нєсу вехак (вдосконалюватись внутрішньо, вчитись 

зовнішньо), тобто для перевтілення нації людина має опанувати надбання 

національної культури та засвоїти досягнення культури європейської. 

Поступово зростаючий інтерес до культурної спадщини Заходу пояснюється, 

перш за все, тим, що корейці прагнули створити нову національну культуру. 

Для цього періоду характерне слово 신 /шін/ (новий) — нова література, нова 

школа тощо. Художня література Кореї ХХ ст. стає одним з провідних 

засобів для вираження просвітницьких принципів свободи та братерства. В 

корейській поезії того часу провідне місце відводилось пісням з 

патріотичним та закличним характером, таким як «Хоробрі морські парубки» 

Чхве Нам Сона (Додаток В). Набуває розвитку історико-біографічний жанр, 

представлений переважно життєписами легендарних героїв минулого, образи 

яких сприяли вихованню патріотизму. 

Протягом половини ХХ ст. найбільш значущими темами в корейській 

літературі були теми, пов’язанні з розділенням нації. Починаючи з 90-х років 

ХХ ст. в літературних колах виникала дискусія про можливі шляхи розвитку 

літературного процесу на півострові після об’єднання нації. Спільна 

культурна спадщина може лягти в основу об’єднання країни, проте для цього 

знадобилось 65 років, щоб підписати «Декларацію Пханмунджом за мир, 

процвітання та об’єднання на Корейському півострові». Відмова Південної 

Кореї від політики ізоляції дає поштовх до зміни власне корейської 

ментальності і відповідно — до зміни в літературному процесі країни. 

Яскравими прикладами тут можуть слугувати зміни в жанровій структурі 

корейської літератури, а також посилення соціальної ролі жінки.  
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 Національна специфіка літератури включає в себе відображення у 

художніх творах національного самопізнання, світосприйняття, менталітету. 

При використанні даних понять в контексті вивчення літератури слід 

звернутися до праць Г.Д. Гачева, які присвячені національній культурі, 

ментальності, наприклад, Космо-психо-логосу. Ми поділяємо думку 

дослідника, що неможливо розділити терміни «національний» і «етнічний», 

оскільки вони переплітаються і їхні межі є досить розмитими. Для розуміння 

національної цілісності Г.Д. Гачев пропонує наступне: «аналіз національної 

образності літератури та розгляд через неї всієї площини культури» [31; с. 6-

11].  

Найбільш чітко національний образ світу проявляється в космогонії, 

міфології, художній літературі, а для розуміння національної специфіки 

будь-якого явища в літературі ми завжди звертаємось не до самої літератури, 

а до старовинних звичаїв, психіки, картини природи тощо. В цьому випадку 

потрібно звернутись до цілісності національного космо-психо-логосу, який 

являє собою складну систему та особливе ставлення до літератур інших 

народів. В якості найбільш очевидних ознак національної специфіки 

прийнято розглядати мову, якою написаний твір, та місце проживання 

письменника. 

При виявленні особливостей національної специфіки сучасної 

корейської дитячої літератури враховуємо і національну ідентичність. Як 

слушно зауважує російський філософ та культуролог В.М. Півоєв — етнічна 

ідентичність є результатом народження, виховання, навіювання та свідомого 

переконання, завдяки чому людина визначає свою приналежність до етносу 

[91; с. 42-84]. Погоджуючись із твердженням В.М. Півоєва про бінарність 

етнічних ідентичностей у людей, які виросли в змішаних шлюбах — етнічна і 

національна ідентичність людини можуть не співпадати. В такому випадку 

людина визначає свою приналежність до нації, розділяючи її цінності та 

усвідомлюючи свою відповідальність за них, але при цьому за народженням, 

за кровним спорідненням відчуває себе належним до етносу, який так само 
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висуває до неї свої вимоги, і це не залежить від усвідомлення цією людиною 

своїх етнічних коренів [91; с. 14-42, 60-84].  

Така ідентичність спостерігається в письменників часів японської 

анексії Кореї (1910-1945). Яскравим прикладом є південнокорейський 

письменник Сін Гьом Рім. Він народився у 1936 р. в і молоді роки часто їздив 

до корейських селищ, де збирав вірші та пісні, впродовж довгого часу 

працював в початковій школі — перед тим, як переїхати в Сеул і працювати 

в якості редактора. Письменник неодноразово отримував літературні премії. 

Сін Гьом Рім зауважив, що він навіть не знав, що існує корейський алфавіт. 

Він вважав Японію, під управлінням якої знаходилась Корея, своєю країною і 

навіть не здогадувався, що його справжня батьківщина називається інакше. 

Він пам’ятав, як в дитинстві з японським прапором у руці радів звістці про 

перемогу Японії та співав японський гімн. Лише 15 серпня 1945 року, коли 

Японія зазнала поразки, він дізнався, що Корея — це самостійна країна з 

давньою історією та видатною культурою, якій є чим пишатися. Важкий час, 

коли Корея розділилась, став початком творчості письменника. За 

статистикою, 60% тогочасного населення були неписемними, рівень 

свідомості народу був низьким. Іноземні репортери, які відвідували Корею, 

ставили під сумнів здатність країни побудувати демократію. Поет зазначає, 

що не дивлячись на те, що поезія є продуктом індивідуальної праці, вона є 

результатом тих чи інших подій. Індивід, який живе в таких умовах, сам того 

не усвідомлюючи, є носієм колективної травми. Саме в цьому й полягає 

відмінність корейської поезії від поезій інших країн. Безумовно, можна було 

активно реагувати на нові умови життя, а можна було просто пристосуватися 

до нових реалій. Індивідуальні переживання поетів тісно переплітаються з 

історією народу та реальністю, в якій вони і ми живемо [77; с. 10-15].  

Інший південнокорейський письменник Хьон Гі Йон народився на 

острові Чеджу у 1941 р. Він очолював Національну асоціацію письменників-

літературознавців, а також був президентом Корейського фонду мистецтв та 

культури, є володарем більш ніж трьох літературних премій. Хьон Гі Йон 
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зазначає: якщо подумати, то печаль від війни — це не та солодка й світла 

печаль, яку можна знайти у високій літературі. Це печаль трагічна, сповнена 

смерті, крові, стогонів і плачу. В літературі з’явилась погана звичка: любити 

фантазію, романтику, вигадку, відвертаючи обличчя від тем, пов’язаних з 

жорстокою соціальною проблематикою. Читачі інстинктивно тягнуться до 

легких та емоційно необтяжених творів. Навіть якщо література має справу з 

печаллю, то в ній пишеться про таку меланхолійну печаль, з якою людина 

здатна вгоратись. Саме тому так важко знайти в літературі смерть, кров 

стогони та плач. Читачі почуваються некомфортно від розповідей про 

геноцид, які руйнують знайоме безтурботне життя та суперечать здоровому 

глузду. Навіть якщо в літературному творі йдеться про печаль і нещастя, то 

здебільшого читач терпить ці теми лише тому, що вони розгортаються на 

щасливому в цілому тлі. Хай там як, але якщо письменник, інтелігент 

мовчить про жахливий суспільний досвід, то це є очевидним порушенням 

його обов'язку перед народом [77; с. 22-26]. 

Перед сучасними письменниками стоять такі завдання:  

- відновити історичну пам’ять, яку знищували, заперечували, 

спотворювали військові диктатори та праві радикали;  

- викликати з темряви забуття і заспокоїти душі вбитих за 

несправедливими звинуваченнями;  

- наділити сенсом їхні ніким не помічені смерті;  

- вилікувати фізичні та психічні травми тих, хто постраждав від тортур 

та ув’язнень;  

- відновити стерті спогади про страждання народу і постійно 

нагадувати про них, щоб не допустити забуття [77; с. 22-26].  

 

В історії дитячої літератури зазвичай виділяють ті ж самі періоди та 

напрямки, що й в літературному процесі. Проте свій відбиток на розвиток 

дитячої літератури накладають, з одного боку, педагогічні ідеї, відношення 
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до дітей, а з іншого — потреби самих дітей-читачів, які також історично 

змінюються.  

Дитяча література більш консервативна. Це пояснюється її 

специфічною головною функцією, що виходить за межі художньої творчості 

— формуванням у дитини первинного цілісного образного уявлення про світ. 

Раніше ця функція виконувалась виключно через фольклорні твори. Дитяча 

література — це особливий спосіб художнього відображення світу, 

функціонально та генетично пов’язаний з фольклором, з його ігровим, 

міфологічним складником, що зберігається навіть в літературно-авторських 

творах.  

Корейські дитячі казки та оповідання сповнені народної мудрісті — 

пісень, прислів’їв, приказкок, загадок, які, в свою чергу, допомагають 

зрозуміти національну культуру народу. Читаючи дитячий фольклор, можна 

прослідкувати, як за допомогою вигадки корейці висміюють загальнолюдські 

вади — дурість, жадність, трусливість, які народ засуджував як в собі, так і в 

оточуючих.  

В корейській дитячій літературі ХХ ст. досить сильним є соціально-

історичний компонент. Це зумовлено національно-естетичними, 

національно-моральними пріоритетами, які панували в країні, задля 

створення неможливого — утопії нового часу.  

Дитячий твір, як правило, антропоцентричний — в центрі стоїть дитина 

або будь-який інший персонаж, з яким себе може ототожнити дитина-читач. 

Згідно зі своєю класифікацією архетипів філософ-психолог К.Г. Юнг в книзі 

«Душа та міф. 6 архетипів» пише про архетип божественної дитини, де 

основна функція такого героя — створювати диво, тобто бути свідком того 

чи іншого дива або самостійно творити чудеса. Цей архетип вибудовує цілий 

ряд мотивів, які знову і знову повторюються в дитячій літературі [110; с. 5-

76]. Як і в корейській міфології, так і в дитячій літературі ХХ ст. герой має 

таємне або незвичайне походження та має детальний опис зовнішніх рис, 

присутні здатність дитини сприймати та бачити те, чого не бачать дорослі, та 



32 

 

 
 

наявність чарівного чи божественного покровителя (наприклад, в казці 

«Танцююче село»). Протилежністю божественної дитини є небожественна 

дитина-розбишака, яка всіляко порушує норми «дорослого» світу і може 

зазнавати знущань з боку інших («Десять пальців», «Сорочка, якій десять 

тисяч років»). 

Дитяча література орієнтована на різні вікові категорії, що дозволяє їй 

спиратися на певний життєвий досвід, загальний рівень знань дитини-читача, 

переймаючи жанрові утворення, стилі, тематику, які відповідають розвитку 

суспільства.  

Оригінальними та самобутніми рисами володіють далекосхідні 

культури, зокрема, корейський півострів. Для розуміння культури і 

літератури країни та світу в цілому потрібно усвідомити, що літературний 

процес кожної країни є чимось унікальним, індивідуальним, і в той же час 

незалежним. Саме тому літератури світу, а особливо — далекосхідні 

літератури, зокрема, корейська, доповнюють одна одну. Національна 

специфіка корейської дитячої літератури зафіксована на рівні ментальності 

двох націй, мови та місця проживання самого письменника.  

 

1.2 Особливості функцій і форм дитячої літератури 

 

Дитяча література — це література, творена безпосередньо дітьми. До 

неї належать різні жанри народної творчості (лічилки, дражнилки, ігрові 

пісні та ін.), а також «перші спроби пера» юних початківців (поезія, проза 

тощо), опубліковані в періодиці для дітей [60; с.198].  

Ми поділяємо думку А. Волкова, який у своїй праці «Лексикон 

загального та порівняльного літературознавства» зазначає, що дитяча 

література — це художні, наукові, науково-популярні твори, які написанні 

для дітей. Найчастіше в це поняття включаються також твори «дорослої» 

літератури, що увійшли в коло дитячого читання. 
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Літературознавчий словник-довідник подає інше термінологічне 

визначення — «література для дітей», тлумачачи його як художні, науково-

популярні та публіцистичні твори, написані письменниками безпосередньо 

для молодшого читача різних вікових категорій, починаючи з дошкільнят. 

Головною поняттєвою складовою цього терміну вважається фольклор з його 

великою художньою та етнопедагогічною культурою, з багатством жанрів і 

форм (колискові пісні, скоромовки, загадки, казки, легенди, ігрові сюжети, 

пісні та ін.)[60; с.198].  

У контексті аналізу художніх творів, написаних письменниками для 

дітей, і тих творів, що увійшли до кола дитячого читання, літературознавці 

послуговуються обома термінами.  

Коло дитячого читання — це поняття, яке використовують для 

позначення сукупності художніх текстів різних жанрів, що не були 

адресовані дитині-читачеві, але які читають школярі [61; с.13]. 

Розглядаючи художні форми та жанрове розмаїття сучасної дитячої 

літератури, варто, зокрема, звертати увагу також на вікові особливості читача. 

Специфіка дитячої літератури зумовлена віковими особливостями читачів, і 

кожний художній твір розрахований на певну категорію реципієнтів, 

адресований дітям різних вікових груп. Цільову аудиторію творів дитячої 

літератури прийнято умовно поділяти на такі вікові групи: молодша та 

середня дошкільна (3-7 років), старша дошкільна та молодша шкільна (7-11 

років), середня шкільна (7-11 до 14-15 років) та старша шкільна (від 15 до 18 

років).  

Потрібно при цьому зважати на те, що межі поміж дитячою 

літературою та літературою для дорослих нечіткі та непостійні. Крім того, 

ще більш розмиті та майже непомітні відмінності між творами для читачів 

різних вікових груп. Це залежить і від розвитку дитини, і від її природніх 

особливостей, навичок культури читання тощо.  

В Кореї на початку ХХ століття спеціально для юних читачів 

перероблялися історичні повісті, наприклад, міфи про створення держави, які 
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були записані в 삼국사기 /Самгук Сагі/ та 삼국유사 /Самгук Юса/, 

використанні поетом 최남선 /Чхве Нам Соном/ для переспіву «Легенди про 

Тангуна». Складний історичний матеріал спеціально адаптувався для 

дитячого сприйняття. В перших корейських журналах для дітей вперше 

зустрічаються переклади байок Езопа, які мали глибокий повчальний зміст.  

Для дитячого твору характерні особливі просторово-часові відносини. 

Просторові рамки в творах для дітей більш звужені, обмежені, а часові — 

розтягнуті. Дитина звертає увагу на кожну дрібницю, завдяки чому простір, 

його протяжність збільшується. В повістях для дітей, як правило, більш 

обмежені просторові рамки, а великі часові перерви між окремими главами 

небажані.  

Дитячу літературу класифікують і в залежності від її функцій, зокрема:  

- науково-пізнавальні твори (шкільні підручники, словники, довідники, 

енциклопедії тощо); 

- етична література (художні твори, які стверджують певну систему 

моральних цінностей: казково-фантастичні, пригодницькі, художньо-

історичні, публіцистичні твори); 

- розважальна література (як певна противага етичній літературі). 

Ґрунтовну типологію запропонувала І. Арзамасцева, яка пропонує 

поділяти твори, спираючись на їхні комунікативні спрямованості: 

- книги, адресовані дітям (Чхве Нам Сон «Від моря дітям» (див. 

Додаток В); 

- книги, що написані для дорослих, але знайшли відгук у дітей (Пак 

Ван Со «Викрадач велосипеда»); 

- дитяча літературна творчість (лічилки, дражнили, загадки тощо).  

В залежності від того, для кого призначена дитяча книжка, художні 

твори повинні містити в собі специфічну тематику та жанрову природу, які 

властиві лише дитячій книзі. У дослідженнях з історії зарубіжної дитячої 

літератури звертається увага на те, що протягом довгого часу провідною 
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темою в корейській дитячій літературі була релігія («Осеам»), морально-

дидактичні настанови старших. Разом з ними у дитячій літературі 

поширюється історична та суспільна тематика, що властива творам для 

дорослих читачів. 

Починаючи з ХІХ століття, активно розглядаються складні етичні 

питання, пов’язані із темою універсального загальнолюдського рівня — 

протистоянням добра і зла. У дитячій літературі актуалізуються національні 

ідеї, поглиблюється морально-етична та суспільно-історична, соціально-

побутова проблематика. ХХ століття внесло у дитячу літературу нові теми та 

проблеми, що акцентують увагу на психологічному портреті дитини, її 

соціальному оточенні, внутрішньому світі. Сучасна дитяча література 

фактично позбавлена тематичного обмеження. 

Для дитячої літератури властива та жанрова система, що й літературі 

загалом. Наприклад, романтизм ХІХ століття запропонував жанр казки та 

історичного роману. Жанрова система ХХ століття під впливом модернізму 

та постмодернізму набуває рис синтетичності та дифузності, що відбивається 

і на жанровій системі дитячої літератури. Популярність жанру «фентезі» на 

початку ХХІ століття провокує розвиток в цьому напрямку і дитячої 

літератури. 

Дитяча література невіддільна від загального літературного процесу: 

вона формується на ґрунті загальної художньої літератури, тобто літератури 

для дорослих, на основі законів педагогіки та психології і здійснює єдність 

принципів мистецтва й педагогіки. Разом з тим, твори дитячої літератури 

мають і свої особливі ознаки, що виокремлюють їх від літератури для 

дорослих. 

Ще однією особливістю корейської дитячої літератури є поєднання 

художнього тексту та ілюстрацій. Яскрава обкладинка дитячої книжки не 

лише захоплює увагу дитини, а й готує її до сприймання змісту, сприяє 

естетичному вихованню. Ілюстрації до тексту є необхідним елементом 

книжок для дошкільного та молодшого шкільного віку через те, що саме 
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вони допомагають дитині глибше пізнати зміст тексту, увійти в світ 

описуваних подій. 

Дитяча література має на меті не лише розширити світогляд дитини-

читача, а й знайомить її з новими подіями, явищами та поняттями. Не слід 

розглядати дитячу літературу лише як педагогічне заняття в школі. Фахівці з 

педагогіки вважають, що основні функції літератури — виховна та освітня. 

Саме ці дві функції допомагають виховати в дитині найкращі моральні якості, 

сприяти всебічному розвиткові дитини. Психологи, які займаються 

казкотерапією, говорять, що літературі для дітей притаманні й інші функції, 

зокрема:  

- комунікативна функція привертає увагу дитини до книги, допомагає 

та навчає її, як висловлювати свої думки, хвилювання та почуття, допомагає 

краще зрозуміти себе; 

- естетична функція допомагає дитині формувати почуття прекрасного; 

- риторична функція — під час читання книги дитина наче сама стає її 

співавтором, що може допомогти їй у подальшому розвивати свою творчість; 

- компенсаторна функція — завдяки їй можна зрозуміти, чого не 

вистачає дитині (як показують дослідження, діти в підлітковому віці частіше 

обирають книжки, де основним мотивом є диво); 

- пізнавальна функція допомагає дітям в літературній формі отримати 

ті чи інші знання, сприяє розширенню знань дитини про оточуючий світ, 

людину, природу.  

В. Богаї висловлює таку думку щодо дитячої літератури: «Література 

для дітей — це, насамперед, етичний складник у формуванні дитини, те, що 

розвиває не лише її культурний потенціал, а й здібності, зокрема, творчі. Я 

представляю таку літературу для дітей, що дає змогу їм не просто 

дізнаватись про щось нове, а й завдяки методам розвитку творчого мислення 

стимулює і розвиває їхній творчий потенціал». 
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В умовах сучасного світу науки терміни: дитяча література, 

література для дітей та дитяча літературна творчість потребують 

уточнення та подальшого вивчення.  

Проаналізувавши дослідження вітчизняних та закордонних вчених, які 

займалися питанням дитячої літератури, дисертант пропонує наступну 

термінологічну базу. Вона ґрунтується, перш за все, на класифікації вікових 

періодів, оскільки кожен з періодів характеризується своїми специфічними 

властивостями, в тому числі і гендерними. Тривалість вікових меж може 

піддаватись змінам, оскільки вони визначаються, передусім, соціальними 

факторами.  

Дитяча літературна творчість — це література, творена самими дітьми, 

а також перші спроби пера юних талантів, які були опубліковані в періодиці 

для дітей або в одноосібних збірниках.  

Дитяча література — це художні твори, які призначені для читання 

дітьми в різних вікових категоріях, а саме — в період з раннього дитинства 

(1-3 роки) до другого дитинства (8-12 років для хлопчиків, 8-11 — для 

дівчаток). 

Підліткова література — це література, написана для підлітків з 

урахуванням їх психоемоційного та мовного розвитку. Підліткова література 

охоплює вік від 13 до 16 для хлопців та 12-15 років для дівчат.  

Юнацька література — це література, написана для юнаків з 

урахуванням їхнього психоемоційного, когнітивного та мовного розвитку. До 

юнацької літератури також входять твори, які були написанні для дорослих, 

проте увійшли в коло юнацького читання. Юнацька література охоплює вік 

17-20 років для хлопців та 16-20 років для дівчат.  

Література дитинства — це література для дітей, підлітків та юнацтва. 

Вона охоплює в собі вікові межі дорослішання дитини. Сюди також входять 

твори, які були створені для дорослих, проте увійшли до кола читання 

молодих читачів.  
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Література для дітей та юнацтва — це збірне поняття, що включає у 

себе фольклор, дитячу літературну творчість, дитячу літературу, підліткову 

літературу, а також юнацьку літературу.  

Оскільки літературознавча термінологія, що стосується питань дитини 

та дитинства, є досить нечіткою, дисертант пропонує уточнення та 

розширення деяких літературознавчих термінів. Зокрема, дисертант 

пропонує термін ювенальна література.  

Ювенальна література (від англ. juvenile — юнак, підліток, 

неповнолітній) поєднує у собі підліткову літературу (12-16 років) та юнацьку 

літературу (16-20 років). 

Дисертант вважає за доцільне внесення юнацької літератури в поняття 

ювенальна література. Це обумовлено тим, що в різних країнах світу 

досягнення повноліття відбувається у різному віці. Наприклад, Індонезія — в 

15 років, Іран — в 15 років (лише чоловіки); В’єтнам — 16 років, КНДР — 17 

років, Індія, Україна, Туреччина — 18 років, Республіка Корея — 19 років, 

Японія — 20 років, Сінгапур — 21 рік.  

Література дитинства включає в себе як дитячу літературу, так і 

ювенальну літературу, оскільки дитинство вміщує в себе роки від 

народження до 17-ти.  

Уточнення понять «дитяча літературна творчість» та «дитяча 

література», а також введення понять «література дитинства» та «ювенальна 

література» уможливлює встановлення більш чітких меж. Завдяки віковій 

класифікації та розмежуванню є можливість для більш широкого аналізу та 

дослідження творів, призначених для читання дітьми, або тих творів, що 

перейшли з «дорослої» літератури, тобто творів, що увійшли в коло читання 

дітей.  

На думку дисертанта, це дасть можливість прослідкувати розвиток, 

жанрово-художню своєрідність творів та їхню образну картину не лише у 

вертикальній площині, а й у горизонтальній.  
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Виходячи з цього, дитячу літературу дисертант пропонує поділити на 

три підгрупи, а саме: 

- літературу раннього дитинства (1-3 роки); 

- літературу першого дитинства (4-7 років); 

- літературу другого дитинства (8-12 років для хлопців, 8-11 — для 

дівчат). 

Ювенальну літературу дисертант пропонує поділити на дві підгрупи, а 

саме: 

- підліткову літературу (12-15 років для дівчат, 13-16 років для 

хлопців); 

- юнацьку літературу (17-20 років — хлопці, 16-20 років — дівчата). 

Варто зазначити, що до літератури другого дитинства іноді входять 

твори ювенальної літератури, оскільки ці твори зазвичай знаходять відгук у 

більш молодих читачів. Крім того, психоемоційному та мовному розвитку 

властива вікова зміна як в більшу, так і в меншу сторону.  

Отже, феномен дитини та дитинства, як і феномен дитячої літератури, 

почали досліджувати відносно нещодавно — в період XVIII-XX ст., і на 

сьогодні розвиток та дослідження цієї ланки літератури набуває нових 

обертів. Запропонована класифікація допоможе в подальшому дослідженні 

феномену дитинства та літератури для дітей та юнацтва.  

 

1.3 Дитячий фольклор у європейському та корейському 

літературознавстві як невід’ємна складова дитячої літератури 

 

Літературна спадщина Кореї становить неабиякий інтерес для 

культурологів, мовознавців та літературознавців. В Україні кореєзнавча 

традиція лише починає формуватися. Серед відомих літературознавців 

сучасності до проблеми дослідження корейської усної творчості зверталися 

Л. Троцевич, М. Нікітіна, Д. Єлісеєв, Ю. Іонова, О. Глухарьова та ін. 

Фундаментальною працею з дослідження фольклору та міфології Сходу 
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вважається «Морфологія казки» В. Проппа. Загальнотеоретичну цінність має 

монографія Є. Мєлєтінського «Поетика міфа» (1976 р.), збірка В. Проппа 

«Типологічні дослідження з фольклору» (1975 р.), «Фольклор та дійсність» 

(1976 р.) тощо. 

Корейська усна народна творчість зародилась на початку І тис. до н.е. 

Корейська культура є сумішшю декількох систем вірувань — шаманізму, 

буддизму, конфуціанства, а з ХХ століття — християнства. Шаманізм, 

найдавніша з цих систем, існує ще з початку корейської цивілізації. Вплив 

шаманізму на корейську народну культуру був глибоким і далекосяжним. У 

пошуку гармонії та прагненні пояснити людську природу шаманський 

світогляд все пояснював через залучення надприродних істот, таких як духи, 

привиди і демони; з вірою в те, що духи населяють кожен предмет на землі. 

Корейська народна культура відображає зв'язок між людським світом і 

духовним світом. Присутність цих надприродних сутностей пояснювала і 

труднощі, і радість буття. В той же час на півострів приходять буддизм та 

конфуціанство. Поява цих двох фундаментальних релігій відіграє важливу 

роль у розвитку усної творчості. Буддизм несе в собі заклик до 

самовдосконалення людини заради гармонії тіла та розуму. Буддійський 

елемент в корейській літературі тяжіє до опису свободи особистості від 

суспільства — в той час як конфуціанство робить наголос на відкритому 

способі життя, який втілюється в ритуалі, етикеті та повазі. Конфуціанська 

історіографія тяжіє до зображення реального факту, реальних подій без 

прикрас, тоді як традиційна буддійсько-даосистська літературна творчість 

базується на фольклорі та звернена до простої людини, створює міфічні 

образи, надприродні, фантастичні події. 

Досліджуючи корейську дитячу літературу, а саме її витоки, мотиви та 

образи, необхідно звернутись до фольклору. Оскільки фольклор кожного 

народу по-своєму впливає на розвиток саме дитячої літератури, її розвиток та 

становлення починається саме з фольклорних творів, або як їх ще 

називають — з усної народної творчості. 
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Вивчаючи та досліджуючи витоки літератури раннього дитинства та 

літератури першого дитинства, варто звернутись до фольклорних традицій 

країни, а саме — до колискових пісень, лічилок, прислів'їв, приказок. Адже 

саме вони розкривають всю сутність національної специфіки дитячої 

літератури. 

Дитячий фольклор — це багатожанрова система, що складається з 

прозових, речитативних, пісенних та ігрових творів. До дитячого фольклору 

зараховують як творчість самих дітей, так і твори, що виконуються для дітей 

дорослими. Такий поділ виникає з того, що ігрові і ритміко-інтонаційні 

можливості дітей залежать від віку. У ранньому віці емоційний, моторний і 

розумовий розвиток дитини є повністю обов'язком дорослих. Дорослі 

співають для дітей колискові пісні та різні забавлянки. 

Другу частину дитячого фольклору становлять твори, виконувані 

дітьми середнього і старшого віку. До них належать твори, що співаються 

або ритмічно промовляються: ігрові пісні, дражнилки, лічилки, небилиці, 

заклички, жартівливі пісні, а також прозові приповідки, скоромовки, загадки, 

казки. Частина з них складена дорослими для дітей, але велика їхня 

кількість — це творчість самих дітей.  

М. Костомаров [55; с. 44-201] залучав дитячі фольклорні твори як 

ілюстрації до власних історичних та етнографічних досліджень. Він включав 

до їхнього складу «короткі розмовки, у яких царює гра слів або суголосся, 

нерідко за абсолютної безглуздості змісту, у яких навмисне підбираються 

неприродні та дикі положення, зближення та оповіді, іноді ж підбираються 

слова без усілякого зв’язку». М. Костомаров першим у слов’янській 

фольклористиці (1844 р.) зауважив факт переходу до дитячого фольклору 

творів з «дорослих» жанрів і пропонував на цьому матеріалі досліджувати 

«рештки давніх часів». 

У російській фольклористиці першим жанром дитячого фольклору, що 

привернув увагу дослідників, була «дитяча пісня» — власне під такою 
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назвою П. Бессонов видав 1868 року першу окрему збірку дитячого 

фольклору. 

Видатні дослідники дитячої усної поезії, побуту та мови у першій 

половині ХХ століття — Г. Виноградов [24; с. 158-188] та О. Капиця [40; с. 5-

11], із діяльністю яких пов’язане теоретичне освоєння дитячого фольклору і 

впровадження у науковий обіг самого терміну «дитячий фольклор»: 

визначення обсягу цього поняття, розробка принципів наукової класифікації 

жанрів, орієнтація на врахування особистості дитини, дитячої ментальності 

та побуту.  

Г. Виноградов [24; с. 158-188] уперше звів до впорядкованої системи 

всі накопичені до початку 30-х років ХХ століття знання та матеріали й на 

новому рівні почав дослідження всіх складників дитячої субкультури, 

зокрема — дитячого фольклору й побуту, дитячої сатиричної лірики, 

дитячого народного календаря, дитячих таємних мов тощо. Йому належать 

праці, у яких порушено загальні питання вивчення дитячого фольклору в 

тісному зв’язку з етнографією, психологією дитячої творчості й традиційною 

творчістю дорослих. Його багаторічну діяльність збирача і дослідника 

узагальнено у фундаментальній праці «Російський дитячий фольклор». Із 

загального обсягу дитячого фольклору він виділяє в особливу гілку «поезію 

материнства» або «поезію пестування» та говорить про наявність певного 

роду спадкоємності між творами цієї галузі й текстами власне дитячого 

фольклору. Такий розподіл Г. Виноградов пояснює послідовністю етапів 

засвоєння дитиною рідної мови за допомогою народного уснопоетичного 

мистецтва.  

Вагомий внесок у дослідження дитячого фольклору зробила О. Капиця 

[40; с. 178-205], яка у праці «Дитячий фольклор», що вийшла друком у 1928 

р., порушує питання обсягу та змісту дитячої поезії. Вихідною точкою 

класифікації вона бачила творчість дорослих для дітей і дитячу традиційну 

творчість, розрізнюючи такі вікові групи:  
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- поезію плекання — твори, створені дорослими або дібрані у перебігу 

розвитку жанрів поезії пестування з фольклору дорослих, відповідні 

дитячому сприйняттю; 

- власне дитячий фольклор. 

«Культ дитинства», що набув особливого значення у 50-ті роки ХХ 

століття, не лише викликав велику кількість новаторських розробок Айони та 

Пітера Опі [167], Мері та Роберта Кнаппів, Леї Віртаанен, а й змусив по-

новому переглянути праці Л. Виготського, М. Мід [63], Ж. Піаже [92], Е. 

Еріксона [92] та ін. 

В. Акінкін [2] визначає три напрями дослідження дитячого фольклору:  

1) історико-генетичний; 

2) філологічний; 

3) функціонально-педагогічний. 

Ми поділяємо думку визначного дослідника, спеціаліста з російського 

дитячого фольклору Сибіру М. Мельникова [62; с. 3-15], який класифікує всі 

твори дитячого фольклору на: 

- поезію плекання; 

- ігровий фольклор; 

- фольклор забавлянок; 

- побутовий фольклор. 

Щодо категорії власне дитячого фольклору дослідник зазначає, що 

його «побудовано, як демонструє аналіз, на основі прямих чи 

опосередкованих запозичень з літератури, лубка, фольклору дорослих».  

Праці вітчизняних і закордонних дослідників висвітлюють феномен, 

який в етнографії умовно називають «культурою дитинства». Як зазначає І. 

Кон, «щоб вийти на нове коло проблем, необхідно розглянути світ дитинства 

не лише як продукт соціалізації та навчання з боку дорослих, а як автономну, 

соціокультурну реальність, своєрідну субкультуру, що має власну мову, 

структуру, функції, навіть традиції. Якщо дотепер учені дивилися на 
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дитинство очима дорослих, то нині вони прагнуть перевернути кут зору, 

розглянути дорослий світ крізь призму дитячого сприйняття» [51; с. 5-32].  

Дитячий фольклор став об’єктом зацікавлення, збирання та наукового 

осмислення німецьких філологів також у романтичну добу. Проте лише після 

відкриття феномену дитинства як самоцінного періоду в розвитку 

особистості усвідомлюється й необхідність окремого вивчення культури 

дитинства. Це стало можливим у період «Бурі й натиску» (1769-1785) та 

романтизму (1800-1830), коли змінилося ставлення до фольклору загалом і 

він набув особливої вартості як нова ціннісна система уявлень. 

На новий рівень дослідження дитячого фольклору виходить у другій 

половині ХІХ століття — на початку ХХ століття, коли, з одного боку, триває 

укладання загальнонімецьких і регіональних збірників, а з іншого — 

здійснюються спроби тлумачення та систематизації творів з традиційною для 

доби романтизму ідеалізацією дитинства. Однією з таких вдалих спроб 

типологічного аналізу дитячого фольклору в межах міфологічної школи була 

праця Ф. Бьоме «Німецькі дитячі пісні та ігри», що вийшла у 1897 році. В 

цьому дослідженні Бьоме запропонував класифікацію, яка й дотепер слугує 

основою для сучасних типологій дитячого німецького фольклору, 

проаналізував походження та структуру окремих пісень з метою віднайдення 

в них реліктів утрачених язичницьких уявлень і міфів.  

Перші ґрунтовні дослідження дитячого фольклору в англо-

американській науковій традиції припадають на кінець ХІХ століття. Це 

зібрання Аліси Брети Гомм [134] «Традиційні ігри Англії, Шотландії, 

Ірландії» (1894-1898) та Вільгельма Ньюела [166] «Ігри та пісні 

американських дітей» (1883). Видання Гомм і Ньюелла вважаються 

фундаментальними для вивчення дитячого фольклору. Тут також варто 

згадати інших дослідників та їхній внесок у збирання англомовного 

фольклору: 1) Джозеф Стратт — тематикою його зацікавлень були спортивні 

ігри та інші засоби проведення вільного часу англійцями на початку ХІХ 

століття; 2) Джеймс Холліуелл записував дитячі вірші та оповіді, видані у 
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1842 і 1849 рр.; 3) Дж. Ф. Нортуолл, У.Б. Ніхолсон та інші. Зокрема, 

Ніхолсон фіксував такі різноманітні жанри дитячого фольклору, як легенди 

та байки про привидів, пісні, ігри, вірші. 

Активне вивчення дитячої літератури в радянському літературознавстві 

почалося у 1940-і роки. Однак вже в першій третині ХХ століття на 

своєрідність літератури для дітей звернули увагу такі письменники, як М. 

Горький, С. Маршак, К. Чуковський та ін., зробивши вагомий внесок у 

розробку історії та теорії дитячої літератури. 

Рут Бенедікт та Маргарет Мід вважаються засновниками етнографії
 

дитинства. Маргарет Мід, почавши з вивчення процесу дорослішання на 

острові Самоа, у своїх наступних експедиціях на острови Адміралтейства, до 

Нової Гвінеї та Індонезії здійснила порівняльні дослідження систем 

виховання. Важливою є її стаття «Культура й спадкоємність. Дослідження 

конфлікту між поколіннями». На думку Мід, в історії людства можуть 

існувати три типи культур, зважаючи на взаємини дітей та дорослих: 

- постфігуративні, коли діти навчаються, головним чином, у своїх 

предків; 

- кофігуративні — і діти, і дорослі вчаться, передусім, у однолітків. 

Саме в таких культурах відзначається посилення значення юнацьких груп, 

поява особливої молодіжної субкультури і, як наслідок цього, виникнення 

конфліктів між поколіннями; 

- префігуративні, у яких дорослі вчаться також і у своїх дітей, 

причому, на думку М. Мід, людство наприкінці ХХ століття поступово 

входить в еру префігуративних культур. 

В корейській науковій традиції фольклористика виникла на початку 

ХХ століття, коли Корея перебувала під владою Японії. Починаючи з 1992 р., 

була створена група, яка займалась дослідженням корейського фольклору. Її 

поява була обумовлена зростанням національного самопізнання корейців. 

Після визволення Кореї (1945 р.) та Корейської війни (1950-1953 рр.) 
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фольклорні дослідження в Кореї були спрямовані на дослідження тих 

ідеологічних завдань, які постали перед незалежною державою, а саме — 

формування національної ідентичності/своєрідності та вивчення власної 

національної культурної спадщини. 

Корейський фольклор має зафіксовану історію. Відомо, що в період 

об'єднаного Сілла в Кореї була введена особлива офіційна посада «пхегван». 

В обов'язок посадовців входило збирати, обробляти і записувати зразки усної 

народної творчості. Однак до нашого часу давні легенди, міфи, пісні дійшли 

у творах лише XII-XIII ст. — це літописи «Самкук сагі» і «Самкук юса».  

У корейській мові існує декілька термінів для визначення поняття 

фольклор, а саме: 유동문학 /юдомінхак/, 표박문학 /пхьопакмінхак/, 적층문학 

/чжокчинмунхак/. Кожний з цих термінів розкриває і демонструє особливості 

фольклорної творчості.  

Фольклор Кореї має чіткі межі — в фантастичних історіях часто 

позначено місце і рік подій. В таких творах з'являлися королі, національні 

герої та інші напівреальні персонажі. Тому нерідко говорять про те, що в 

Кореї більше переказів, а не міфів. Особливу нішу в корейському фольклорі 

посідають сюжети про засновників держави.  

До усної народної творчості Кореї відносять: народні пісні, шаманські 

пісні, пхансорі (народний пісенний сказ), народні вистави, приказки, загадки 

тощо. Наприклад, шаманські пісні — хянга — можна охарактеризувати як 

фантастично-чарівні, оскільки виконуються вони для духів, і в той же час 

духам приписують людські риси. 

Літературна казка — актуальне питання у корейському 

літературознавстві. В 1922 р. в Кореї з’явилась перша збірка дитячих творів 

방정환 /Пан Джон Хвана/ «Подарунок кохання». До неї, окрім розповідей та 
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повістей, входили ще й казки. Літературна казка стає універсальним жанром, 

що охоплює всі прояви оточуючого життя та природи [273; с. 22-23]. 

Усна народна творчість зробилась предметом літератури та стала 

відкритою для читання саме завдяки방정환 /Пан Джон Хвану/. Літературна 

казка, яка часто будується на народній, має з нею дещо спільне та 

підлаштовується до законів, які визначають єдність казки як жанру. Як 

літературна казка, так і казка народна розраховані переважно на дитячу 

аудиторію; хоча й літературна казка в процесі розвитку часто переходить свої 

межі. Записи 방정환 /Пан Джон Хвана/ можна назвати проміжним етапом 

між народною та літературною казкою Кореї. Л. Брауде [20; с. 9-98] у своїй 

книзі «Скандинавська літературна казка» проміжний етап народної та 

літературної казки умовно називає фольклорною казкою. З одного боку, 

фольклорний документ, з іншого — народження писемної літератури. З 

моменту початку запису народної казки змінюється її форма. Коли вона 

існувала у побуті, то передавалась від рибалки до рибалки, за традицією — 

дорослим, а іноді й дітям, це залежало від оповідача. В проміжному етапі 

народна казка в Кореї починає своє існування у письмовому вигляді.  

Відомий вплив на пробудження інтересу до фольклору в Кореї мала 

діяльність 방정환 /Пан Джон Хвана/, який першим зібрав та запропонував 

читачам, у першу чергу — дітям, збірку вибраних творів світової дитячої 

класики. Корейські казки 심청전 /Сімчхончжон/, 별주부전 

/Бьольчжупучжон/, 장화홍련젼 /Чжанхвахонрйончжон/ спираються на 

фольклорні мотиви та сюжети. 

Отже, для розуміння походження дитячої літератури варто звернутись 

до її джерел, власне — до дитячого фольклору, оскільки він є об’єктом 

наукових студій з дитячої літератури, етнопсихології. Простота 

висловлювання, наявність особистості або закодованого образу притаманні 

основним атрибутам дитячої літератури. Народна казка має формальну 
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схожість з дитячою літературною казкою та народними піснями — у зв’язку 

з цим зародження давньої корейської дитячої літератури простежується ще 

задовго до утворення корейських Трьох царств. 

 

1.4 Проблематика множинності жанрів та жанрових різновидів 

дитячої літератури 

 

Наразі є необхідність переоцінити формування та процес поділу жанрів 

дитячої літератури, враховуючи різні культурні відмінності східної 

(зокрема — корейської) літератури та західної літератури. Формування та 

поділ дитячої літератури — це не просто створення власної літературної 

системи, а зв'язок з іншою літературною системою, такою як традиційна 

література, зарубіжна література, популярна література, доросла література 

та ін. Становлення корейської дитячої літератури відбувалось через 

традиційну історію Чосона (1392-1897 рр.) і прийоми західного канону. Тож 

корейська дитяча література ХХ ст. формувалася в двох напрямках — зміні 

рівня читання дитини та прийомах західного канону, що реалізувались через 

зміст перекладеного тексту.  

 На сьогоднішній день питання класифікації корейської дитячої 

літератури ще не дійшло свого єдиного знаменника. Серед корейських 

літературознавців ще й досі точаться суперечки з приводу того, якою має 

бути класифікація дитячої літератури Кореї. Цим питанням займались Лі Че 

Чхоль, Пак Мін Су, Кім Санг Ук [190; с 20-37]. Розглянемо три класифікації 

корейської дитячої літератури. 

Перша класифікація належить Лі Че Чхолю: він вважає, що література є 

свого роду форматом передачі, творчості та об’єктивності читача. Він 

виділяє поезію, розповідь, п’єсу (драму). 

Друга класифікація належить Пак Мін Су, який стверджує, що 

корейська дитяча література має чотири жанри, а саме: дитячу поезію, дитячі 



49 

 

 
 

повісті, дитячі ігри та дитячі есе. Він наполягає на тому, що дитяча 

література повинна наслідувати / слідувати дорослій літературі. 

Третя класифікація належить Кім Санг Уку, який вважає, що до дитячої 

літератури, окрім жанрів дитячої поезії, дитячої повісті, дитячої гри та 

дитячих есе, входять ще мальовані книги, які відомі нам як комікси, а в 

Кореї — як манхва.  

У корейській літературі нового часу можна виділити два періоди 

(етапи). І період — кінець ХІХ ст. і початок ХХ ст., до нього відноситься 

останній етап традиційної літератури; ІІ період — сучасна література ХХ ст., 

яка зазнала впливу Заходу і його духовної культури.  

Корейська література зверталась до певних моделей поведінки, 

наприклад, вірність королю, повага до батьків, повага до старших, відданість 

дружбі та жіноча доброчесність. На початку ХХ ст. корейські письменники 

почали створення літератури рідною мовою, близькою та зрозумілою всій 

нації. 

Література кожної країни живе в руслі змін, які в ній відбуваються. Теж 

саме відбувалося і відбувається в Кореї. Кожен період висував пріоритетні 

теми, виділяючи в історії літератури вподобання до різних видів та жанрів. 

Наприклад, династія 고려 /Корьо/ була відома історичними творами та 

поезією китайською мовою, династія 이 /Лі/ — розвитком національних 

жанрів поезії та прози. 

Разом з писемністю в Корею прийшли й жанри китайської поезії та 

прози. Жанри мали свої назви та позначення. В поезії — 절구/ чольгу/, 율시 

/юльсі/, 악부 /акпу/, в прозі — 전 /чон/, 기 /кі/, 설 /соль/, 넉 /нок/. На жаль, 

назви художніх жанрів важко адекватно перекласти українською мовою, 

оскільки прямий переклад ієрогліфів, які входять до назви, не дає уявлення 

про особливості жанру. Ці терміни потребують пояснення з обов’язковим 

залученням ілюстративного матеріалу. Те ж саме стосується й жанрових 

показників прози. Таким чином, в працях, наприклад, у прозі, з’являються 
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такі жанрові визначення, як роман, новела, повість, хоча таких понять в 

літературі Кореї не було. Твори корейської поезії рідною мовою не були 

включені ані в китайську, ані в європейську систему жанрів — вони 

зберігали свої корейські жанрові назви. 

Розвиток жанрів корейської дитячої літератури відбувався разом із 

розповсюдженням в Кореї просвітницького руху. В цей період чітко 

вималювалась тенденція відходу від традиційних зв’язків з Китаєм та 

відмови від кореїнізованої китайської мови, більш відомої як ханмун. В 

період Просвітництва в дитячій літературі з’являється новий поетичний жанр 

чханка, який стає, так би мовити, перехідною формою від старої поезії до 

нової. Новий поетичний жанр створювався за зразком японських 

просвітницьких пісень, тим самим запозичуючи не лише їхню тематику, а й 

власне форму. 

Варто зазначити, що китайські знаки збереглися в назвах творів 

традиційної літератури до ХХ століття, проте іноді можна побачити це і в 

сучасній прозі. Звісно, за багато століть з’явилась значна кількість творів, 

великих і малих за обсягом, проте кожний з них було помічено традиційним 

китайським позначенням жанру. Західні літературознавці та інші дослідники, 

як правило, ігнорують цю особливість корейської літератури та поділяють її 

твори за своїми звичними жанрами. Таким чином, наприклад, у дослідженнях, 

присвячених прозі, з’явилися такі жанрові визначення, як роман, новела, 

повість. 

На межі ХІХ-ХХ століть у відповідності з настроєм суспільства 

змінюється поезія: формуються нові стилі: 창가 /чханка/ — пісенний вірш на 

європейську музику, 신체시 /сінчхесі/ — новий вірш та інші, які послугували 

становленню так званого вільного вірша — 자유시 /чаюсі/. Час побутування 

жанру чханка корейські літературознавці окреслюють межами 1896-1908 рр. 

Перші чханка публікувались одним текстом, без поділу на строфи. 

Письменники, що писали в цьому жанрі, активно використовують 
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фразеологічні одиниці. Сінчхесі виник під впливом нової японської поезії 

щінтайщі. Чаюсі — це форма, яка не тільки зазнала зовнішнього впливу, а й 

результат розвитку власне національної поезії. В жанрі корейської літератури 

чан-сіджо (XVII-XVIII ст.) простежуються передумови для створення цього 

жанру. У чаюсі Чхве Намсона акцент робиться на складній семантиці образів, 

на асоціативності. Вони були позбавлені жорсткої формальної структури 

попередніх жанрів. Пошуком нових напрямків поезії займався Чхве Намсон 

(1890-1957 рр.) — «Із морських просторів до молодого покоління» (1908 р.), 

«Вірші про Тхебексан». На відміну від ліричної та культової поезії, що 

передували періоду 창가 /чханка/, 신체시 /сінчхесі/ та 자유시 /чаюсі/, часто 

зверталися до політики, і це не випадково: їхні автори реагували на 

драматичні події в історії своєї Батьківщини, яка поступово підпадала під 

гніт Японії. На початку ХХ століття відбувається широке оновлення всього 

культурного життя Кореї. Інтенсивність процесу була обумовлена розвитком 

контактів з європейським світом та діяльністю просвітницького руху 

계몽운동 /Гємонундон/. З’являється велика кількість історичних та 

біографічних творів, завданням яких було пробудження національної 

самосвідомості корейців, спроба викликати їхні патріотичні настрої на тлі 

невдоволення колоніальними зазіханнями сусідньої держави.  

Ще одним важливим завданням корейських вчених та літераторів стало 

ознайомлення співвітчизників з науковою, художньою та політичною 

літературою Європи та Японії. Вони займалися її перекладами рідною мовою 

й тим самим сприяли поширенню західної культури та реалізації 

просвітницьких ідей в Кореї.  

У першій чверті ХХ століття проза корейською мовою 소설 /сосоль/ 

трансформується в новий реалістичний напрямок 신소설 /сінсосоль/, 

основним завданням якого була пропаганда просвітницьких та патріотичних 

ідей. Цей жанр стверджував і новий ідеал людини — цілісну особистість, 
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сильну неконфуціанську доброчесність, проте зі знанням та характером [100; 

с 10-15]. 

Жанри дитячої літератури — це сукупність найрізноманітніших форм, 

що характеризуються використанням тих чи інших художніх засобів 

виразності і різних прийомів, певною тематикою і впливом на дитину. 

Дитячі видання можна поділити на художні, пізнавальні і навчальні 

твори. В цьому випадку чим молодший читач, тим більше «функцій» 

акумулює для нього будь-яка книжка. Тобто для наймолодших читачів 

навіть художня книга буде виступати і як пізнавальна, і як навчальна. Чим 

старший читач, тим більше різниться за змістом кожна книга, набуваючи 

власного, цілком конкретного цільового призначення. 

В сучасній корейській дитячій літературі є багато художніх форм 

(загадки, розвиваючі тексти, дитячі енциклопедії, дитячі журнали, лічилки, 

ігрові пісні, дитячі пісні, дитячі комікси, основані на історичних подіях, 

авторські казки тощо). У книжках, за якими навчаються діти дошкільного та 

шкільного віку, представлено різні історії, казки, історичні оповіді, пісні, 

лічилки та ін. 

Казка — це один з основних жанрів усної народно-оповідної творчості. 

Найголовніша риса казки — художня вигадка та розважальність. У ній 

відображено життя та побут корейського народу, його релігія, звичаї та 

традиції. Головними героями казок стають божества, предмети, рослини, 

тварини та ін., що наділяються певними людськими рисами та почуттями 

[60; с.321-322]. 

Казкові оповідання — це виконання народних і літературних казок для 

дітей. Традиційно в Кореї казки розповідали, коли всі діти селища збиралися 

перед вогнищем. В сучасному світі переповідання казок стало професією. 

Переважно їх оповідають вчителі або радіо- чи телеведучі. 

Прислів’я та приказки — це зразок літературних жанрів, в яких у 

стислому вигляді передається повчання і народна мудрість. Загадки — це 
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художньо оформлена словесна гра, тому вони вважаються літературними 

творами. 

Протягом XVIII-XIX ст. найбільш популярні легенди, перекази і казки 

були оброблені і записані невідомими авторами в «이야기 책» /Іягі чхек/ 

(«Книзі оповідань»). Ця книга неодноразово переписувалась і 

перевидавалась до початку XX ст. Значне місце в «Книзі оповідань» займала 

казка — цей один з найважливіших жанрів корейської усної творчості. 

Боротьба добра зі злом, любов до рідного краю, віра в справедливість, світле 

майбутнє — все це знайшло своє відображення в корейських казках. 

Корейським казкам властивий докладний, реалістичний опис природи, 

одягу героїв, звичаїв країни. У казках народ викривав паразитів-поміщиків, 

п'яниць-ченців, дурних і хижих чиновників — наприклад, казка про дівчину 

Чхун Хян (її образ прийшов до літератури з корейського фольклору) і казка 

про братів Хон Бу і Ноль Бу. 

В північнокорейській дитячій літературі особливу групу казок 

складають чарівні казки, в яких головними героями виступають небесні феї 

та відбуваються надприродні події. За останні роки з'явилось багато нових 

казок, що відображають щасливе життя на півночі і важке становище народу 

на півдні.  

Літературна казка — це жанр, що спирається на основні закони 

фольклорної казки; художній твір, в якому використано народний казковий 

сюжет та характерні образи, органічно поєднані елементи дійсності та 

художньої вигадки, домислу [61; с.53]. У процесі розвитку літературної 

казки відбувся поділ на художній переказ народного сюжету, казку за 

фольклорними мотивами і власне авторську казку, в якій використовуються 

основні закони жанру без запозичення фольклорних сюжетів та образів. В 

Кореї авторська казка з’явилась на початку 1920-х років (Чжіе Чжансоп 

«Жива вода», Ма Хе Сон «Мамин подарунок», Ко Хан Син «Розповідь про 

цинію» та ін.). 
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На сьогоднішній день у корейській дитячій літературі набувають 

популярності такі жанри, як оповідання, повісті та казки. 

Оповідання традиційно вважається одним з найбільш популярних 

жанрів корейської літератури для дітей, можливо через те, що зорієнтоване 

на невеликий обсяг, цікавий сюжет і розкриття певної реальної життєвої 

проблематики. Крім того, оповідання, як правило, поєднане історичним 

зв’язком зі сформованими традиціями корейської усної народної творчості, 

завдяки чому значною мірою спрощується сприйняття тексту розповіді 

маленькими читачами. 

Для того, щоб створити образ, автори використовують різноманітні 

прийоми та художні засоби. Так, в оповіданнях часто можна зустріти безліч 

портретних описів, велику кількість діалогів, завдяки яким можна розкрити 

внутрішній образ головного героя — людини, яка дорослішає, пізнає світ, 

втрачає певні ілюзії і набуває досвід спілкування, адаптації до реалій, до тих 

чи інших подій. 

Досить часто для реалістичності розповіді автор довіряє вести оповідь 

головному герою, вводячи пряму мову. Про свої почуття, переживання та 

думки розповідає сам персонаж, що дає можливість дитині максимально 

точно зрозуміти все почуте, проектуючи розказане на своє власне життя, 

замислюватися, як би вона вчинила в тій чи іншій ситуації. 

Вибір стилістичних засобів безпосередньо залежить від того, якій темі 

присвячено оповідання. Так, якщо розповідь ведеться про революцію чи 

війну, оповідання більше насичене подіями, якщо про природу — тут більше 

описів. Коли автор розповідає про певну подію в житті дитини, яка змінила її 

світогляд, змусила подорослішати, тоді більше уваги приділяється 

психологічним тонкощам — деталям, змінам у характері, мові і т.п. Серед 

основних стилістичних прийомів можна відзначити: прозорість і 

лаконічність композиції, увагу до особистості персонажа, переважання 

розповідного початку, використання живої розмовної мови. 
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Дитячі повісті продовжують традиції дитячих оповідань, але мають 

інші характерні риси. У повісті відтворюється природний плин життя 

персонажа, тому вона відрізняється набагато більшим об’ємом, ніж 

оповідання. Як правило, сюжети повістей не концентруються навколо якоїсь 

однієї події — тут виділяється кілька основних епізодів, які сприяють 

максимальному розкриттю особистості головного персонажа. 

Відмінною характеристикою повісті є й те, що даний жанр більш 

уважний до деталей, тут велику роль грають різного роду описи. Також 

ширшими є часові рамки оповідання — повість може розповідати про 

декілька періодів життя головного героя, показуючи, яким чином 

формуються його темперамент і характер, певні людські риси. Важливим є 

показ того, як змінюються погляди і світогляд героя протягом того чи іншого 

періоду (в даному випадку мова йде про дитячу літературу, тому найчастіше 

зображений період дорослішання). 

Розширюється художній простір повісті: тут події, що відбуваються в 

оточуючому світі, виступають вже не тільки як фон, на тлі якого 

розгортається дія, але і входять до життя героїв, певним чином впливають на 

їхню долю і подальший життєвий шлях. В повісті досить багато уваги 

приділено різним предметам сучасності, в ній максимально конкретно і 

детально описуються деталі, час дії. Тут вже є чимала кількість другорядних 

персонажів, які найчастіше є типовими представниками певного часу. 

В якості головної теми повісті завжди виступають складні взаємини 

дітей з дорослими, автор зосереджується на психології дитини, особливості 

сприйняття нею людей, світу. З метою відтворення особистості головного 

героя нерідко автор звертається і до дитячого фольклору, вводячи в повість 

дитячі дражнилки, лічилки, звертаючи увагу на ті чи інші особливості 

дитячого мовлення. Крім того, повість повинна розповідати читачам не 

тільки про них самих, а й про світ, в якому вони живуть. 

Повість вчить дитину серйозно ставитися до життя, і в цьому полягає 

основна перевага творів даного жанру. 
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Колискова пісня — жанр народної родинної лірики, специфічний зміст 

і форма якої функціонально зумовлені присиплянням дитини в колисці [61; 

с.352]. 

Потішки або утішки — невеликі віршики, що промовляють дитині 

перед тим, як кладуть спати. Їхнє призначення — заспокоїти дитину, 

вплинути на її психічний стан, щоб вона швидше заснула [59; с.688]. 

Скоромовка — поетичний жанр, живлений джерелами дитячого 

фольклору і зумовлений потребами етнопедагогіки. В основі скоромовки — 

дотепна гра спеціально скомпонованих важковимовних слів, призначена для 

тренування артикуляційного апарату дитини [59; с.629]. 

Лічилка — жанр дитячого фольклору. Лічилка має прикладне значення. 

Вона виконує функцію упорядкування, вибору та визначення дій учасника 

гри. При цьому перераховуються всі, хто бере участь у грі. Найчастіше 

лічилки бувають римованими, з гумористичним змістом, а саме 

перерахування може бути завуальованим. Назва терміну походить від самої 

функції перерахування учасників гри та наявності в текстах числівників [59; 

с.424]. 

Також потрібно згадати про такий різновид дитячої літератури, як 

фентезі. Фентезі (англ. Fantasy) — це жанровий різновид фантастики, в 

якому при запереченні використовуються ірраціональні мотиви чарівництва, 

магії, змальовуються віртуальні світи з середньовічним антуражем, 

нетехнічною психологією, де роль науки виконує магія [2; с. 693]. 

Вважається, що цей жанр виник у середині ХХ ст., але він лише умовно 

вважався новим, бо й раніше письменники наважувалися писати щось 

подібне. Отже, фентезі — це жанр літератури, який містить фантастичні 

історії, що поєднують дві сторони людського сприйняття світу — героїчну і 

магічну. 

Сам жанр фентезі диференціюється переважно на такі піджанри: 

героїчне фентезі, високе фентезі, ігрове фентезі, історичне фентезі та 

гумористичне фентезі. Проте досліджуючи корейську дитячу літературу ХХ 
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ст., можна виокремити такий піджанр фентезі, як утопічне фентезі. В таких 

фентезі світ дитини постає як чиста утопія, як ідеологічне суспільство або як 

красива міська республіка, що відображає прагнення корейського народу 

створити таку ж розвинену цивілізацію, яка є на Заході. Наприклад, 주요섭 

/Чу Йо Соб/ «웅철이의 모험» («Пригоди Унчхоля») (1937 р.) [271; с.256-287], 

이원수 /Лі Вон Су/ «숲 속 나라» («Країна в лісі») (1949 р.) [271; с.256-287], 

김요섭 /Кім Йо Соб/ «날아다니는 코끼리» («Літаючий слон») (1964 р.) [271; 

с.256-287]. 

Вперше фентезі Чу Йо Соба «Пригоди Унчхоля» було опубліковано в 

дитячому журналі Соньон в 1930 р. — це робота, яка посідає перше місце у 

розвитку корейського дитячого фентезі. Письменник спеціалізувався на 

дитячій англійській літературі. Прототипом для створення історії стала 

книжка «Аліса в країні див». Це історія про хлопчика, який йде разом з 

кроликом, який може спілкуватись людською мовою, в ліс. А після цього 

повертається в Місячну країну, країну Сонця, країну Зірок та країну Снів, а 

потім повертається на Землю після дивної подорожі. Замість Аліси головним 

героєм фентезі виступає хлопчик Унчхоль.  

Фентезі Лі Вон Су «Країна в лісі» було створене у 1949 р. — в період 

після окупації Кореї Японією та перед розділенням Кореї. Це утопічне 

фентезі, де дитина не стурбована і де вона має право на незалежний вибір. 

Історія про дитину на ім’я Нома, в якої раптово зникає батько. Щоб знайти 

його, головний герой відправляється в ліс. Проте перед тим, як увійти в ліс, 

потрібно було відповісти на три питання. Перше: чи знаєте Ви, що потрібно 

робити? Друге: чи можете Ви поділитись з бідною дитиною своїми речами. 

Третє: чим Ви хочете володіти? На останнє питання Нома відповів: «Я хотів 

би жити тут з Вами та моїм батьком». І він готовий пройти через дірку в 

дереві для того, щоб знайти батька. Це свого роду ритуал , який підкреслює 

свідомий вибір людини. 
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Фентезі Кім Йо Соба «Літаючий слон», видане 1964 року, є одним з 

творів, що показав ідеал дитячої країни. Троє дітей — Су Йон, Санг Бом і 

Нан Хі, які допомагали дідусеві, власнику кондитерської, одного разу 

опинились в центрі тайфуну, і єдине, за що вони могли вхопитись, був 

рекламний слон. Проте слон був не простим, він вмів говорити правду і 

літати по небу, тому діти подорожували земною кулею, включаючи Африку 

й Арктику.  

Отже, проаналізувавши дослідження вітчизняних та східних вчених, 

дисертант наводить таку класифікацію жанрів та піджанрів корейської 

дитячої літератури: казка (сюди входять казки, в яких головними героями 

виступають не лише діти і дорослі, а й тварини та рослини, переспіви легенд 

та міфів); молодіжний роман; вірші (рьонші, казкові вірші, каса); пісні 

(розважальна дитяча пісня); фентезі; фольклор (прислів’я, приказки, загадки, 

лічилки). 

 

1.5 Проблема змалювання образу «дитини» та «дитинства» в 

працях західних вчених 

 

Дитяча література — це соціально-культурне явище, яке 

супроводжується дитячою субкультурою. Розвиток дитячої літератури ХХ ст. 

відбувався досить своєрідно, оскільки впродовж довгого часу велись 

суперечки з приводу того, якою має бути література для дитини.  

На сьогоднішній день в працях літературознавців ми знаходимо різні 

визначення та обґрунтування понять дитяча література, література для 

дітей та дитяча літературна творчість. 

С. Антонов під дитячою літературою розуміє «термін, який підходить 

для характеристики всієї кількості видань для дітей» [с. 274]. Він підкреслює, 

що термін література для дітей є ширшим поняттям та позначає як дитячу, 
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так і дорослу літературу, що становить інтерес для дітей і зрозуміла для них 

[с. 274]. 

Е. Огар тлумачить поняття дитячої літератури як специфічний різновид 

літератури, що має свій власний канон та містить сукупність художніх творів, 

які зорієнтовані на дитячу аудиторію, створених з урахуванням особливостей 

дітей, їхніх запитів та вподобань [с. 9].  

Тема дитинства у світовій літературі є однією з найбільш актуальних та 

соціально-психологічно значущих. Образ дитини та дитинства 

прирівнюють до числа традиційних об’єктів дослідження вченими з різних 

галузей сучасної науки: філології, психології, соціології, антропології, 

педагогіки, філософії та ін. Дитячій літературі на сучасному етапі розвитку 

властива універсальність. Перш за все, конкретизації потребує термін 

дитинство, оскільки будь-яка вікова дефініція має декілька аспектів. 

Історичне поняття дитинства пов’язане не лише з біологічним станом, а й з 

певним соціальним статусом дитини, з колом її прав та обов’язків, з набором 

доступних для неї форм діяльності. Теоретичні питання виникнення 

дитинства та характеристика його основних періодів були розроблені в 

працях Л. Виготського, П. Блонського, Д. Єльконіна, В. Мухіної, Л. Обухової. 

З точки зору сучасної психології, дитинство — це період, що триває від 

новонародження до повної соціальної та психологічної зрілості; період 

становлення дитини як повноправного члена суспільства. Інтеграція 

літературознавчих дисциплін та психології в процесі вивчення дитячої 

літератури стає головною умовою сьогодення. Аналіз творів, героями яких є 

дитина, має на меті дослідження характеру дитини, оскільки її мотиваційна 

сфера та вчинки обумовлені іншими причинами, ніж аналогічні дії дорослих.  

Тема дитинства є однією з головних в сучасному літературознавстві. 

Якщо прослідкувати концепції ставлення до дитини та дитинства, то 

протягом століть вони змінювались. Проблема дитина та дитинства — одна з 

провідних та ключових тем в літературі. Вона є універсальною, не 

обмежується будь-якою національною літературою або певним часовим 
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простором, проте в деякі періоди набуває особливого значення. Дитинство як 

історичне, філософське явище вже протягом довгого часу привертає увагу 

дослідників. Ф. Ар’єс виділяє три основних аспекти, в яких розглядає образ 

дитини: ідея дитинства у філософські думці, шкільне життя та родина. М. 

Мід головним завданням дослідження дитинства вважає співвідношення 

загального та конкретного в погляді на дитинство у різних народах. Л. 

Поллок аналізує положення дитини в родині протягом 1500-1900 рр. І. Кон 

вважає, що новий час характеризується появою нового образу дитинства. 

Роботи, в яких розглядається образ дитинства, знаходяться на межі 

літературознавства та культурології. В монографії Г. Скаддера подається 

співставлення теми дитинства в літературі та мистецтві. Автор простежує 

історію дитячих образів від античності до ХХ ст. Цікавим видається 

звернення автора до матеріалів різних національних епох та культур. В 

літературознавстві найбільш повним образом дитинства у світовій художній 

прозі можна вважати працю М. Епштейна та Е. Юкіной «Образи дитинства».  

Дитина як символ, що уособлює певні філософські ідеї, існує вже 

досить давно. К. Юнг казав про те, що у фольклорі мотив дитини 

зображується у вигляді карликів та ельфів як сил природи.  

Карпентер вбачає, що період між 1860-1930 рр. є Золотою Ерою, коли 

дитяча література виокремлюється в окрему літературу, а дитина займає 

власне місце в світі, окремо від дорослих. Таунсенд стверджує, що не 

дивлячись на те, що впродовж 30-ти років світ поступово змінювався та 

з’являлися нові романи, 1950-1960-ті рр. були «мирним періодом» для 

дитячої літератури, а світ дитинства залишався незмінним. У творах цього 

періоду дорослі персонажі зображувались або лиходіями, які були 

переслідуваними дітьми, або надійними дорослими, на яких завжди могли 

покластись діти. Незважаючи на те, що в 1960-х роках традиційний образ 

дитинства все ще переважав у дитячій художній літературі, протягом 

десятиліття ця література кардинально змінилась, коли нові автори почали 

писати романи для дітей про життя дітей, а не про їхні фантастичні пригоди. 
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Оцінюючи зміни у світі дитячих книг, що мали місце в 1960-х роках, 

Таунсенд пише, що до цього був неписаний договір між дітьми та батьками, 

який відображався у вигадці для дітей. Але в 1960-х роках батьки втратили 

впевненість в тому, що вони були втіленням мудрості і що їхній авторитет 

був безперечним.  

Постмен в 1982 р. визначає дітей «групою людей, які не знають певних 

речей, які знають дорослі» і вважає, що значення дитинства полягає в 

«зростаючому інтересі до розкриття певних секретів. А світ відомого та 

невідомого поєднані цікавістю дитини до невідомого». Дитяча література 

має відображати ідею нормальної родини, при цьому не відводячи батькам 

особливої ролі у творі. Якщо дорослішання є станом завершеності та 

стабільності, то дитинство можна розглядати як подорож до чіткого 

визначеного місця призначення.  

Період між 1950-м та кінцем 1970-х років відомий як Другий Золотий 

вік дитячої літератури. Багато книг, написаних в цю епоху, зосереджується 

на тому, як дитина формує й розвиває погляд про себе та на дорослих, що її 

оточують. Можна сказати, що автори книг стурбовані особистим зростанням 

дітей та розповідають історії про те, як діти зростають мудрішими, 

сміливішими. 

Незважаючи на те, що способи виховання дітей через дитячу 

літературу змінювалися, це в значній мірі відбувалося в межах встановлених 

соціальних норм у романах, написаних до кінця 1970-х років. Діти 

навчаються сприймати реальність і знаходити своє власне місце у світі, де 

дорослі, як і раніше, є прикладом та мають авторитет серед дітей. 

Проаналізувавши твори дитячої літератури, можна з упевненістю 

зауважити, що образи дитини та дитинства в світовій літературі ХХ ст. 

набувають трагічних рис. Це спричинено Першою та Другою світовими 

війнами, окупаціями, що нівелюють своєрідний оптимізм, яким пройнята 

тема дитинства в дитячій літературі кінця ХІХ ст. початку ХХ ст.  
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Отже, для всіх творів дитячої літератури властива подвійна адресність 

в зображенні дитячого світу. Першим адресатом є дитина, а другим 

адресатом — дорослий, оскільки на нього спрямоване осмислення ситуації, а 

разом с тим — на виховання дітей. Концепція дитини та дитинства протягом 

ХХ ст. має трагічний відтінок, чому сприяла історична ситуація — світові 

війни, жорстокість, соціальна нерівність та ін. В цьому й полягає своєрідність 

дитячої літератури ХХ ст. у світі.  

 

1.6 Наукові методи і методологічна основа дослідження 

 

В античні часи і за Середньовіччя літературознавство функціонувало у 

формі ідей та поглядів на словесне мистецтво. Починаючи з епохи 

Відродження, стала формуватися методологія дослідження 

літературознавчих явищ. Метод у літературознавстві — це система наукових 

засобів пізнання і тлумачення літературного феномену, спосіб його 

розуміння і висвітлення. Прихильники того чи іншого дослідницького 

методу можуть об’єднуватися в наукову школу, яка генерує дослідницький 

досвід та утверджує засади вивчення словесного мистецтва [98; с.40]. 

Основні функції будь-якого дослідницького методу — пізнання, розуміння, 

інтерпретація. Жоден дослідницький метод не є універсальним, не може 

претендувати на всеохопність думки про художній твір. Специфіка пізнання 

літературного явища вимагає вільного вибору методів, не регламентуючи 

їхніх переваг. Методологічний плюралізм визначає чинними, науковими і 

практично можливими різні методи. Ефективність окремого методу є 

локальною і частковою. Тому для цілісного, системного дослідження 

необхідний комплексний методологічний підхід — поєднання кількох 

методів.  

У комплексному вивченні національної специфіки корейської дитячої 

літератури ХХ століття було використано переважно такі дослідницькі 

методи та прийоми: 
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- зіставний метод дозволяє встановити структурні, жанрові паралелі та 

розбіжності, а також з’ясувати особливості системи персонажів в корейській 

дитячій літературі ХХ століття та простежити різні етапи й тенденції міграції 

сюжетів, мотивів та їхніх варіантів в різних дитячих національних 

літературах; 

- порівняльно-історичний метод передбачає виявлення змін у 

творчості корейських письменників до і після Японської анексії Кореї (1910-

1945 рр.) та Корейської війни (1950-1953 рр.) — наприклад, Пак Мок Воль 

/박목월/; 

- біографічний метод дає можливість виявлення впливу мистецьких 

поглядів письменників на форму і зміст їхніх художніх творів. Походження 

цього історико-літературного методу пов’язується переважно з творчістю 

давньогрецького письменника, історика й філософа Плутарха та його працею 

«Порівняльні життєписи», де подаються біографії видатних греків і римлян 

[96; с.42]. 

- індукція — метод пізнання як дослідницький прийом, що дає 

можливість виводити загальні логічні висновки на підставі знання окремих 

явищ; 

- дедукція — метод пізнання як дослідницький прийом, який дозволяє 

виводити окремі положення на основі загальних; 

- аналіз — метод дослідження, що ґрунтується на мисленевому або 

практичному розчленуванні цілого на складові частини;  

- синтез — метод вивчення, який спрямовує дослідження предметів 

або явищ як єдності або цілісності взаємозв’язків окремих частин;  

- структурно-типологічний метод розширює ресурси обґрунтованого 

виокремлення найпродуктивніших сюжетів в сучасній корейській дитячій 

літературі ХХ століття; 

- міждисциплінарний метод як вид наукової систематизації, 

зорієнтований на залучення до аналізу матеріалів з інших дисциплін — таких 

як: психологія (психологія творчості і психологія сприйняття художнього 
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твору та визначення психологічних особливостей персонажних 

характеристик), історія, педагогіка, що, поза сумнівом, поглиблюють 

дослідження складних процесів, пов’язаних із формуванням культурно-

історичної національної специфіки корейської дитячої літератури ХХ 

століття; 

- описовий метод передбачає системно-цільове дослідження, зокрема, 

структури художніх текстів творів корейських дитячих письменників ХХ 

століття.  

 

Висновки до першого розділу 

 

Таким чином, національна специфіка — це цілий комплекс поглядів і 

уявлень нації про саму себе, світ почуттів, настроїв, думок, традицій, звичаїв, 

що перебувають в стані руху, зміни, розвитку або знищення. Національне в 

літературі — це органічна якість письменства, що відрізняє його від інших, 

зумовлена етногенетичною пам’яттю, звичаями, традиціями, мовою, типом 

світосприйняття народу. Притаманні корейській літературі ліричність та 

трагічність позначаються на багатьох літературних творах для дітей і 

дитячих творах. Поза національним література неможлива, оскільки поряд з 

універсальними поняттями існують культурно-історичні реалії, що сприяють 

її становленню і розвитку. Художнє осягнення етнічної реальності може 

переходити в поєднання свого та іншого, сприяти подоланню бінарної 

однобічності. Національне є актуальним у літературі кожного народу 

(етносу) під час будь-яких визвольних рухів, наприклад, Корейського 

визвольного руху 1-го березня 1919 року чи Корейської війни 1950-1953 рр. 

Отже, дисертант відзначає, що дитячим літературним творам властиві 

специфічні особливості. Дитяча література — це література, спеціально 

призначена для дітей до 15-16 років, орієнтована на їхнє навчання мовою 

художніх образів, завдання якої — виховання та освіта дітей. Твори дитячої 

літератури мають низку завдань, а саме: виховують та навчають дітей, 
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формують їхній кругозір, а естетичні запити розширюють коло дитячого 

читання.  

В жанровому відношенні твори дитячої літератури класифікують в 

залежності від їхніх функцій. Виділяють науково-пізнавальні, етичні та 

розважальні твори. Крім того, в системі жанрів дитячої літератури варто 

виокремити дитячий фольклор через наявність колискових, материнської 

поезії тощо. 

Художня форма сприяє розкриттю змісту твору, вона являє собою 

складну організацію і містить такі елементи, як композиція, сюжет, 

зображувально-виражальні засоби, тісно пов’язані з матеріалом. Художня 

форма має два рівні — «зовнішній» і «внутрішній», дозволяє зрозуміти 

мистецький твір, правильно розкрити його зміст. 

У функціональному відношенні важливими функціями дитячої 

літератури є розважальна, виховна, естетична та пізнавальна.  

У дисертаційному дослідженні національної специфіки корейської 

дитячої літератури ХХ ст. в основу покладений комплексний підхід, який 

поєднує в собі історико-літературний, порівняльно-історичний та 

біографічний методи. Використання принципу історизму дозволяє 

досліджувати сприйняття письменниками соціальних тенденцій та 

політичних процесів.  

Отже, методологічною базою дослідження є комплексне історично 

вмотивоване й «культурно навантажене» вивчення системно-

фундаментальних характеристик різних, часом драматичних етапів розвитку 

корейської дитячої художньої літератури у контексті корейської 

національно-художньої картини світу за високими етноментальними 

стандартами й соціальними імперативами. 
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РОЗДІЛ ІІ 

КОРЕЙСЬКА ДИТЯЧА ПЕРІОДИКА ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ 

СТОЛІТТЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

Корейська література Південної Кореї маловідома закордонним 

читачам. Дослідження сучасної південнокорейської літератури в сучасному ж 

літературознавстві мають більш описовий характер і опубліковані у вигляді 

хрестоматій або лінгвокультурологічних статей в підручниках. В західному 

літературознавстві дослідники, навпаки, зробили великий крок в дослідженні 

сучасної корейської літератури.  

Корейська література, яка почала свій швидкий період розвитку від 

романтизму і символізму, в доволі короткий проміжок часу засвоїла інші 

літературні напрямки, такі як модернізм, сюрреалізм, реалізм, 

екзистенціалізм тощо.  

Розвиток сучасної корейської літератури видається доцільним 

розглядати в історичному контексті, а саме: через призму зародження 

модернізації в суспільстві, руйнування традиційного соціально-політичного 

порядку, а також через гіркий досвід японської колонізації. Наприкінці ХІХ 

ст. були створені всі соціальні та культурні умови для поширення 

грамотності серед населення: книжки й газети, відмова від написання творів 

китайською мовою, як це було раніше. Так корейська мова стає доступнішою 

для пересічного читача. Виникнення та розвиток сучасної корейської 

літератури багато в чому пов'язане з виявленням інтересу до внутрішньої 

особистості та цінностей людини.  

Велике розмаїття не лише предметного та тематичного змісту, а також і 

в формальних аспектах ознаменувало художню літературу 1930-х років. 

Більше уваги приверталось до сільського життя, місцю традицій та міської 

культури.  

В літературі будь-якої країни є своя національна специфіка. В 

корейській літературі ця особливість пов’язана з розколом Кореї на Південну 
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і Північну. Треба зазначити, що другу половину 1960-1970-х років 

характеризують як період застою в південнокорейській літературі, що 

пов'язано з умовами військової диктатури в країні. 1980-ті роки 

характеризують як період ідейності, а 1990-ті вже як період індивідуальної 

чуттєвості.  

Переламним моментом розвитку літератури є друга половина 50-х 

років ХХ століття, коли на літературній арені з’являється когорта молодих 

письменників. Багато поетів і письменників опинялися в діючих арміях, 

брали участь в боях, і цей власний життєвий досвід ставав основою їхньої 

творчості. 

 

2.1 Дискурс дитинства в корейській дитячій літературі: проблема 

становлення корейської дитячої літератури 1910-1950 рр. ХХ століття  

 

Дитинство та дитина в корейській літературі завжди були зображені за 

певними категоріями. В період між 1923 та 1940 роками було дві провідні 

групи письменників, які мали різні погляди на літературу та дитинство в 

цілому. Першу групу можна назвати ідеалістами, тому що вони розглядали 

дитинство як щось невинне з суворим акцентуванням на моральності. Цю 

групу очолювали: 방정환 /Панг Джон Хван/ [112; 273], 윤석중 /Юн Сок 

Джун/ [112; 273], 강소천 /Канг Со Джон/ [112; 273]. Іншу групу 

письменників можна іменувати соціальними реалістами. Її очолювали: 

이원수 /Лі Вон Су/ [112; 273], 마해송 /Ма Хе Сонг/ [112; 260], 이주홍 /Лі 

Джу Хонг/ [112; 273]. Ідеалізм складався з конфуціанського дитинства, 

ангельського дитинства, свідомого дитинства. Соціальний реалізм, навпаки, 

головним чином зосереджувався на засвоєнні ідеології, а не на естетиці самої 

літератури.  

В літературному аспекті дитинство в Кореї до 1908 р. базувалось, 

головним чином, на конфуціанстві, на трьох основах та п’яти моральних 
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принципах 삼강오륜 /сам ганг о рюн/ людських відносин. Три основи — це 

відносини між батьками та дітьми, володарем та міністром, а також між 

чоловіком і дружиною. П’ять моральних принципів: правосуддя між 

сувереном та підданим, кохання та синовня шанобливість між батьками та 

дитиною, різні ролі чоловіка та дружини, порядок між старшими та 

молодшими, віра між друзями.  

Теорії дитинства складаються із стереотипних моральних якостей, 

таких як добро і зло, та не мають жодної концепції дитинства. Панг Джон 

Хван розвивав ідею про ангельське дитинство; спираючись на душевні 

історії, він у своїй філософії спирався на сентиментальні почуття, на 

зображення світлої сторони дитинства. 윤석준 /Юн Сок Джун/ [272] — 

представник оптимістичної теорії дитинства, яка включала в себе елементи 

реалістичного дитинства. Поезія цього періоду описує здебільшого 

робітничий клас. 

Письменники групи соціального реалізму воліли зобразити дитинство 

пригніченим і сумним, а не як ідеальний час. Віддзеркалення теорії класово-

свідомого дитинства у творчості письменників з груп соціального реалізму 

досягло свого піку в 1930-х рр. після того, як в середині 1920-х рр. з’явилася 

пролетарська література. Однією з характерних рис для всіх видів дискурсу 

дитинства в корейській дитячій літературі цих періодів було те, що в них 

переважали дидактизм, сентименталізм і націоналізм, й кожна 

письменницька група вибудовувала теорію дитинства по-різному.  

Нова лексика, нові ритми та образи допомогли створити на межі ХІХ-

ХХ ст. в корейській поезії вільний вірш (чаюші). Однією з перехідних форм 

до нього став новий вірш (шінші), який виник під впливом японської поезії. 

Початок модернізації корейської поезії заклав Чхве Нам Сон, який 

опублікував декілька поем в прозі та віршів. Наступний етап в розвитку 

корейської дитячої літератури пов’язаний з появою періодичних видань, 

наприклад, «Інформації про західну культуру».  
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Розвитку корейської літератури кінця ХІХ — початку ХХ ст. неабияк 

сприяла політична ситуація в країні. У 1876 році вперше був укладений 

нерівноправний договір між Японією та Кореєю, який увійшов в історію як 

Канхваський договір. Він передбачав дружні стосунки між країнами, але 

насправді чинив багато незручностей для Кореї. Згодом подібні договори з 

Кореєю уклали США (1882), Великобританія (1883), Франція (1886) та інші. 

Таким чином, Корея була змушена під натиском інших країн припинити 

політику ізоляції та вийти на світову арену у вигляді напівфеодальної і 

напівколонізованої країни.  

Складне міжнародне становище та можливість втрати своєї 

національної самостійності через свавілля влади змусило корейську 

інтелігенцію переглянути національні цінності. Серед традицій, які б могли 

зберегти національний спадок, виявились ідеї революції Мейдзі в Японії та 

просвітницькі ідеї Європи вісімнадцятого століття. 

На даному ідейному ґрунті з’являється два рухи за національне 

самоствердження: реформаторський (друга половина ХІХ ст.) та культурно-

просвітницький (кінець ХІХ — початок ХХ ст.). Обидва рухи мали широкий 

успіх і внесли великий вклад у згуртованість суспільства.  

Представники корейського просвітництва кінця ХІХ — початку ХХ ст. 

виступали проти застарілої конфуціанської системи освіти та ратували за 

розвиток передової європейської науки і культури. Вони вважали, що 

створення нової сильної держави можливе лише за умови впровадження 

нової системи освіти. Тому корейські просвітники створили лозунг: 

«Вдосконалюйся зсередини, навчайся зовні». Це означало, що для 

переродження суспільства потрібно досконало оволодіти надбанням власної 

культури та освоїти новітні ідеї Європи.  

Найбільш активний етап розвитку просвітництва у Кореї можна 

віднести до початку ХХ століття, а точніше — до періоду російсько-

японської війни 1904-1905 рр., яка сколихнула й Корею. З’являються 

численні просвітницькі організації: «Товариство самоуправління» (1906), 
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«Товариство друзів західного вчення» (1906), «Товариство сприяння 

розвитку науки» (1907). Створюється велика мережа приватних шкіл. 

Сільські школи, де викладалась китайська грамота, реорганізуються у школи 

нового типу. Усе більшого значення набувають національна мова та власне 

корейська писемність. 

Також з’являється велика кількість іноземних шкіл, створених для 

підготовки майбутніх перекладачів: англійська (1883), французька (1896), 

німецька (1882), японська (1891), російська (1896).  

З початку серпня 1898 року починають друкуватись перші корейські 

періодичні видання та журнали: «Столична газета», «Корейська народна 

газета», «Щомісячник Чаганхве», «Західний друг», «Молода Корея» та 

«Нічний грім». Кожне періодичне видання мало свою орієнтацію, 

здебільшого, прояпонську або проєвропейську. 

У той самий час на територію Кореї приходять концепції європейських 

мислителів. Головним чином, це була концепція еволюції Чарльза Дарвіна, а 

також теорії французьких просвітителів і доктрини позитивістів. Найбільшої 

популярності здобули роботи Жан-Жака Руссо «Про суспільну угоду» та 

Адама Сміта «Дослідження про природу і причини багатства народів». Успіх 

також мали роботи англійського філософа-позитивіста Герберта Спенсера 

«Основні ідеї» та книги японського просвітителя Фукудзави Юкіті «Опис 

Заходу», «Короткий нарис теорії цивілізації».  

Першим європейським письменником, якого прочитали корейці, був 

англієць Джон Беньян. Його роман «Шлях паломника» вперше був 

надрукований корейською мовою у 1895 році.  

Зростання популярності культурного надбання Заходу у Кореї було 

обумовлене бажанням корейців створити якісну нову національну літературу. 

Це був період, коли слово «новий» вживалось майже всюди.  

Період культурно-просвітницького руху кінця дев’ятнадцятого — 

початку двадцятого століття був нетривалим, але дуже значущим для 

розвитку літератури. В цей період художня література стає одним з 
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провідних засобів вираження просвітительських принципів свободи, рівності 

та братерства. Така белетристика, що увібрала в себе риси перехідного 

періоду від «старої» до «нової» літератури, спершу різко протиставлялась 

формі та змісту всієї попередньої словесності. У виникненні подібної 

літератури велику роль зіграли нові суспільні умови, нові віяння духовного 

життя країни, а також закордонний досвід.  

Після поразки 1 березня 1919 р. одні письменники прагнули покинути 

реальний світ, в той час як інші, навпаки, мріяли змінити цей світ. 

До початку ХХ століття в Кореї ставилися до дітей як до безправних та 

незрілих істот. Від них вимагалось повне та беззаперечне підпорядкування 

старшим. Ситуацію змінив дитячий письменник 방정환 /Пан Джон Хван/, 

який в 1923 р. написав «Лист дорослим», в якому закликав корейців змінити 

традиційне ставлення до дітей.  

Найбільш активним етапом Корейського Просвітництва вважається 

початок ХХ століття, а точніше — 1904-1905 роки, період після російсько-

японської війни і укладання 5 вересня 1905 р. Портсмутського договору 

(포츠머스조약).  

З серпня 1898 року в Кореї виходять періодичні журнали та газети, 

поширюються книги європейських авторів. Ці книжки не перекладалися, а 

адаптувалися ті факти та події, які могли б знайти для себе аналоги в Кореї 

того часу. Зростаючий інтерес до культури Заходу можна пояснити тим, що в 

Кореї прагнули створити нову національну культуру. Це була епоха, коли 

почалося розповсюдження слова «신» /шін/ (новий): нова освіта, нові звичаї, 

нові вірші, новий театр, нова проза. В ХХІ-ХХ столітті художня література 

стає одним з провідних засобів вираження просвітницьких принципів 

свободи, рівності й братства.  

На початок ХХ століття припадає період найбільш активного розвитку 

Просвітницького руху в корейській літературі — його очолювали 최남선 

/Чхве Нам Сон/ [272] та 이관수 /Лі Гван Су/ [272] і в ньому були 
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представлені майже всі жанри. В цей період знову починає розвиватися 

історико-біографічний жанр, представлений, головним чином, життєписами 

легендарних героїв минулого. Образи героїв мали сприяти вихованню 

патріотизму й зміцнювати антиімперіалістичні настрої. Корейські 

письменники початку ХХ століття пропагували ті ж самі ідеї, що й 

Просвітницький рух в цілому.  

Зі зростанням антифеодальної та антиімперіалістичної боротьби в 

Кореї кінця ХІХ — початку ХХ століття розгортаються патріотичні та 

культурно-просвітницькі рухи. В Сеулі і провінціях створюються 

просвітницькі організації, зростає кількість шкіл. 주시경 /Чу Ші Гьон/ та інші 

лінгвісти починають рух за корейську писемність, який відіграє важливу 

роль у поширенні вживання корейської літературної мови. Провідним 

поетичним жанром стає пісня. Прозаїчні твори починають писати розмовною 

корейською мовою. Під впливом європейської белетристики відбувається 

поступове наближення літератури до сучасної прози. Цей напрямок в 

корейській літературі кінця ХІХ — початку ХХ століть отримав назву «нова 

проза» —»신소설» /шін сосоль/ [111]. Гострою соціальною спрямованістю 

виділялися сатиричні повісті — наприклад, «Розмова між лисицею та 

кішкою» (1908) 안국선 /Ан Гук Сона/. В цей період створено чимало творів 

про легендарних героїв минулого, прославлених завдяки своїй боротьби 

проти іноземних загарбників. За формою ці твори нагадують традиційні 

життєписи.  

Після анексії Кореї Японією (1910 р.) розвиток національної корейської 

літератури було припинено. 

15 серпня 1945 року Японське панування над Кореєю завершилось. 

Протягом тридцяти шести років корейці жили без національного 

суверенітету, і з визволенням настала необхідність в побудові сучасної 

національної держави.  
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Починаючи з 1960-х рр, корейська дитяча література знову почала 

поступово розвиватися. До початку 1990-х рр. їй вдалося встати на ноги і по 

праву вважатися незалежним літературним напрямком.  

Таким чином, завдяки новим соціально-політичним обставинам 

глобального і національного культурно-історичного характеру корейська 

художня дитяча література набуває стрімкого розвитку в 90-х рр. ХХ 

століття.  

 

2.2 Проблема розвитку корейської дитячої літератури періоду 

розділеної Кореї 

 

Історичні події 1945 року суттєво вплинули на формування світогляду 

корейських письменників, що писали книги для дітей. 10 серпня 1945 року у 

зв'язку з очікуваною японською капітуляцією СРСР та США домовилися 

розділити Корею по 38-й паралелі, припускаючи, що японські війська до 

півночі від неї здадуться у полон Червоної армії, а капітуляцію південних 

формувань японської армії приймуть США. Таким чином, півострів був 

розділений на північну радянську й південну американську частині. У грудні 

1945 року США й СРСР підписали договір про тимчасове керування країною. 

В обох частинах, північній й південній, були сформовані уряди.  

10 травня 1945 року відбулися вибори на Півдні, на яких перемогла 

фракція 이승만 /Лі Синмана/, а 15 серпня того ж року було проголошено 

Республіку Корея, президентом якої став 이승만 /Лі Синман/. На Півночі 

влада була передана радянськими військами комуністичному уряду як лідеру 

національно-визвольної боротьби на чолі з популярним у народі Кім 

Ільсоном김일성/ (в минулому — командир визвольного загону, що діяв на 

кордоні Китаю та СРСР), який за результатами виборів 25 серпня 1945 року 

очолив проголошену незабаром (9 вересня) КНДР. 
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У 1949 році на кордоні КНДР і Республіки Корея вже відбувалися 

перестрілки. 김일성 /Кім Ільсон/ домігся схвалення намірів щодо походу на 

Південь, і Корейська війна (한국전쟁) почалася. Війна була кровопролитною 

і йшла зі змінним успіхом, гинуло мирне населення. В результаті 

представники ООН, КНДР і китайських добровольців 27 липня 1953 року 

підписали мирну угоду, тоді як Лі Синман відмовився брати участь у 

переговорному процесі. Тому й досі Північ Кореї і Південь Кореї формально 

перебувають у стані війни — стані тимчасового припинення вогню [50, с.99-

110]. 

Не дивлячись на те, що після Корейської війни великий вплив на 

створення творів для молодого покоління мала іноземна культура та 

комерціаналізм, дидактичність залишалась головною характеристикою 

дитячих книжок. Дитячу прозу в 1950-х роках писали такі провідні 

письменники: 마해송 /Ма Хе Сонг/ [273], 강소천 /Канг Со Джон/ [273], 

이원수 /Лі Вон Су/ [273], 김요섭 /Кім Йо Соп/ [273]. Серед письменників-

поетів були відомі: 최계락 /Чхве Ке Рак/ [273], 이종택 /Лі Джонг Тхек/ [273]. 

Та в 1950-х роках виходять книжки не лише корейських письменників. 

Завдяки журналам для дітей, наприклад, 어린이 세계 /Оріні сегє/ (1952-1956), 

які друкувались у той час, юних читачів знайомлять з кращими зразками 

іноземної літератури — такими як «Хатина дядька Тома», «Арабські ночі», 

«Казки братів Грімм», «Пітер Пен», «Чарівний сад».  

Ще однією національною особливістю дитячої літератури в 50-х роках 

стає те, що письменники, які писали виключно для дорослих, починають 

писати твори для дітей. Яскравим прикладом цього може бути письменник 

황순원 /Хванг Сун Вон/ (1915-2000) — корейський поет і прозаїк. Він 

народився в період Японської окупації Кореї. Його твори світ побачив 

вперше в журналі «Східний світ» в 1931 р. Після розділу Кореї письменник 

переїхав на південь і став викладачем в університеті. Хванг Сун Вон відомий 

тим, що відмовився писати японською мовою — всі свої твори поет писав 
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виключно корейською. Він запам'ятався як автор коротких розповідей 

«Сільський хлопчик» (1949 р.) та «Злива» (1953 р.) [191; с. 225-237].  

Найважливішим в розвитку дитячої літератури в її перехідний період 

було створення Спілки корейської дитячої літератури в 1954 р. та 

Корейського дитячого культурного інституту в 1956 р.  

Корейські письменники бачили Корейську війну як «тотальну війну», 

іншими словами, війну між націями, бачили розмежування між солдатами та 

цивільними. Суспільна роль письменництва була в таких обставинах 

надзвичайно важливою. Дитячий письменник 최상덕 /Чхве Санг Док/ (1901-

1971) писав:  

«Перо, яке ми тримаємо для боротьби, повинно бути як граната, 

польова артилерія, вогнемети і атомна бомба, [...] повинно стати новою 

зброєю. 

Беручи наші ручки, ми можемо протистояти противнику і зменшити 

розрив між фронтом і тилом, збільшуючи бойовий дух фронтовиків і 

підвищуючи бойовий дух цивільного населення в тилу» [189; с. 111-112]. 

Література, написана під час корейської війни, має специфічну 

«функцію», що полягала в підтримці високого бойового духу солдатів і 

цивільних. Щоб вплинути на читачів, письменник намагається викликати 

ненависть до ворога. 

У багатьох оповіданнях того періоду порівнюються північнокорейські 

політики або офіцери і звичайні північнокорейські громадяни. 김송 /Кім 

Сонг/ «Живий Назавжди» (영원히 사는 것, 1952) і 최상덕/Чхве Санг Док/ 

«Корова, що перетинає 38-у паралель» (소 가 넘은 38 선, 1952) — це лише 

два приклади, де це можна побачити. В своїх оповіданнях автори 

наголошують, що північнокорейські політики і офіцери відмовилися від 

права бути частиною корейської нації через дотримання комуністичної 

ідеології. У той же час, середньостатистичний північнокорейський 

громадянин є жертвою влади і розглядається як обдурений раб. 
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У романі 김송 /Кім Сонг/, наприклад, ця різниця стає зрозумілою 

завдяки герою на ім’я 추몽일 /Чху Мон Іль/, який є офіцером 

північнокорейської армії. Його злочини полягають у зґвалтуванні нареченої 

героя, а також у намаганні створити п'яту колону в межах території 

Південної Кореї. Коли герой 형칠 /Хьон Чхіль/ зустрічає захопленого 

північнокорейського солдата, то розуміє, з якими труднощами стикається 

звичайний північнокореєць. 

«Схоже, що військова поліція противника зв'язала йому ноги, так 

що він не міг відступити і був змушений боротися 

до смерті. Але перед обличчям нашої морської піхоти невтомна 

атака й оборонні лінії противника зламалися повністю, 

і їхні військові поліцейські застрелили його, так що він 

не міг втікти. 

«Я хотів бігти і здатися, але через 

нагляд військової поліції я завершив все таким чином», — сказав 

хлопчик, який впав на землю і почав  

голосно плакати. Незважаючи на те, що він був ворогом,  

як людина Хьончхоль відчував жалість до нього» [189; с. 115-117]. 

Офіцери і політики, що з'являються в історії 김송 /Кім Сонг/ в 

Північній Кореї, як правило, зображуються жорстокими вбивцями, 

позбавленими людських чеснот. Їх частіше за все змальовують істотами, що 

мають негативні конотації, такі як чорти, вовки і паразити. Для читача одразу 

стають ясними конотаційні пари «добро-зло». З перших рядків такого твору 

читач відчуває зневагу та огиду до «біологічно» прописаних, навіть в 

зовнішньому вигляді, персонажів. 추몽일 /Чху Мон Іль/ тому описується як: 

«обличчя дикуна, а його голос подібний до вою кровососних вампірів з пекла». 

Протягом усього роману північнокорейці систематично показані в поганому 

світлі і заперечують будь-які людські якості. Навіть в корейській літературі 

та корейському кінематографі ХХІ ст. ми можемо з легкістю упізнати героїв 
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Північної Кореї. Адже вони, як і 64 роки тому, зображуються з деякими 

«демонічними рисами», наприклад, шрамами на все лице, які поводять себе 

наче тіні — саме такими ми бачимо солдатів Північнокорейської армії. В 50-

х роках ХХ століття їх зображують як тварин, для яких нормальним є 

ґвалтувати та вбивати жінок.  

Після закінчення Корейської війни анімалістична сексуальна хіть 

ворога, здається, залишилася популярною темою в антикомуністичній 

літературі, яку можна побачити на обкладинці коміксу під назвою «Таємна 

спальня Кім Ір Сена» (김일성 의 침실). 

В березні 1946 р. в КНДР була створена Асоціація працівників 

літератури та мистецтва Північної Кореї, яка проголосила своєю задачею 

продовження найкращих традицій корейської демократичної літератури 20-

30-х років. Визволення Кореї від японського колоніального ярма мало 

великий вплив на розвиток художньої творчості у КНДР. Література та 

драматургія Північної Кореї базувались на епічному жанрі революційного 

роману, який був присвячений антияпонському партизанському руху в 30-ті 

роки та боротьбі за соціалістичну перебудову, або на коротких прозаїчних 

творах. До другої половини 60-х років створювалися дійсно цікаві в 

художньому плані роботи, які отримали в КНДР велику популярність.  

Особливе місце в художній літературі та драматургії КНДР займає 

південнокорейська тематика та проблема об’єднання Батьківщини. В творах 

석윤기 /Сок Юнгі/ «Народження епохи», 박태원 /Пак Тхевона/ «Світанок над 

Батьківщиною» прослідковується щирий біль розділеної нації та її прагнення 

до возз’єднання. В той самий час деякі письменники фальсифікують багато 

історичних подій та перекручують реальний стан життя в Південній Кореї, 

навіюючи своїм читачам ідею про страждання та бідування співвітчизників в 

умовах реакційного південнокорейського режиму [111; 189]. 
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Отже, сучасна корейська дитяча література зберігає в собі вплив Сходу 

з часів Японської окупації Корейського півострову (1910-1945 рр.) та 

Західної культури після громадянської війни.  

 

2.3 Проблема гендеру в корейській дитячій літературі 1900-1980 

рр. ХХ ст. 

 

Досліджуючи національну специфіку дитячої літератури, необхідно 

розглянути особливості образу головного літературного героя, оскільки саме 

він допомагає дитині у самопізнанні та пізнанні оточуючого середовища. 

Герої допомагають пережити безліч життів, відчути себе у різних станах і 

життєвих ситуаціях. Зазвичай протагоністами є хлопці — однолітки юних 

читачів, які переживають ті самі труднощі, стикаються з проблемами 

повсякденного життя.  

На сьогоднішній день проблема гендерної нерівності в дитячій 

літературі набуває все більше обертів. Дослідження М. Фокса та М. Сінгха 

наприкінці ХХ ст. 1993-1998 рр. вказують на те, що в дитячому 

літературному просторі все більше домінують чоловічі персонажі у більшій 

кількості книжок. Діти переймають певні ролі та певну поведінку як частину 

процесу соціалізації. Дитяча література є осередком гендерних стереотипів. 

Книжки, які читаються дітьми та читаються дітям, мають психосоціальні 

цілі, в той час як діти постійно створюють свій світ з інформації, що 

знаходиться навколо них, та асимілюють нові знання з отриманими раніше 

знаннями.  

Загалом дитяча література повинна забезпечувати персонажами, з 

якими діти можуть себе порівняти, через яких вони зможуть вільно виражати 

свої дії, вірування та емоції. Герої та ситуації в книгах показують дітям як 

світ очима дитини, так і пропонують їм самостійно створити своє бачення 

себе та світу. Образи максимально наближені до свідомості читачів різного 
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віку і в доступний для них спосіб презентують картину світу та модель 

взаємин між людьми. Незалежно від типу героя, вони наділені найкращими 

рисами характеру, які протиставляються негативним особам творів: мужні, 

справедливі, винахідливі, ерудовані, фізично розвинені, готові прийти на 

допомогу або навіть пожертвувати собою заради інших. 

Дитячі книжки є важливим культурним механізмом, який вчить дітей 

розуміти гендерні ролі героїв. В багатьох книжках переважають хлопчачі 

назви, картинки та тексти для хлопчиків, в той час як героїні-дівчата грають 

другорядні та малозначущі ролі. Згідно з дослідженнями М. Фокса у 1993 р. 

та Колбе Р. та Войс Дж. у 1981 р., 85% головних героїв у всіх історіях — 

хлопці-чоловіки, що ж стосується жіночих персонажів, то вони, зазвичай, 

нічого не роблять або навіть зовсім не з’являються в книжках.  

Більш того, сучасні дослідження (Тьорнер-Боукер, 1996 р.) довели, що 

чоловічі та жіночі герої зображуються не в однаковій пропорції. Жіночі 

персонажі зустрічаються рідше, аніж персонажі хлопчики-чоловіки. До того 

ж, досі існує стереотип, що хлопців повинні зображувати як сильних, 

могутніх та активніших за жіночих персонажів.  

Крім того, Крамер стверджує, що в сучасному суспільстві часто 

категоризуються обидва гендери як застарілі та стереотипні зображення з 

певним упередженням, які ще й розглядаються через призму дитячих 

проблем в літературі. Дитячі книжки рефлексують на соціальне положення та 

ставлення людей один до одного. Переважна більшість дитячих книжок 

зображують жінок, вбраних у сукні або спідниці навіть тоді, коли вони 

залучені до тих видів діяльності, при яких даний вид одягу не пасує до такого 

роду занять (наприклад, біг, прання та ін.) 

До того ж, чоловічі персонажі, що зустрічаються в дитячих книжках, 

мають активно використовувати свій мозок для ефективного та креативного 

вирішення проблем, в той час як жіночі персонажі більш зосереджені на 

своїй зовнішності. Вони зображуються залежними, емоційними, 

некмітливими, незграбними та нерозумними створіннями. Жінки радше 
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зображуються пасивними, тендітними, домашніми, сором’язливими та 

сповненими почуттям материнства. Чоловіки змальовані як компетентні й 

орієнтовані на досягнення поставлених цілей. 

На сьогоднішній день було проведено багато досліджень стосовно 

дитячої літератури та гендерних стереотипів, де описувались їхні впливи на 

ставлення дітей до того чи іншого гендеру (наприклад, Ален, Коренхауз, 

Роматовскі та ін.). Роль гендерних стереотипів досить сильно вплинула на те, 

як дитина сприймає сама себе. Проаналізувавши праці західних дослідників, 

ми можемо прослідкувати ті чи інші характеристики героїв, які зустрілись 

нам під час аналізу та вивчення персонажної системи корейської дитячої 

літератури ХХ ст.  

Згідно досліджень Кея та Вертцмана (1993 р.), чоловіки домінували в 

таких ситуаціях, де потрібно було показати майстерність, кмітливість, в той 

час як жінки були радше пасивними героями. Наприклад, головний герой 

Чойонг у казці «Танцююче село». 

Тьорнер-Боукер (1996 р.) відзначає, що для жінок найчастіше 

застосовувались такі описи, як гарна, налякана, в той час як чоловіки 

описувались як великі, жахливі, жорстокі. В описі чоловіків ми знаходимо 

відображення північнокорейських солдатів, оскільки в дитячій літературі 

вони часто зображувались жорстокими, зі шрамами на тілі чи обличчі. В 

описі жінок також простежуються моменти, коли дівчина або жінка 

налякана, наприклад, в розповіді «Осеам», де описується, як лячно було 

дівчині переходити неглибоку холодну річку.  

Трепанієр-Стріт та Роматовські (1999 р.) зазначали, що можливо було 

впливати на відношення дітей до гендеру через призму дитячої літератури. 

Вони вважали, що використання дитячої літератури та поступове втручання в 

дитячий літературний світ мають бути цілеспрямованими та інтенсивними, 

щоб вплинути на зміни. Не дивлячись на те, що в корейській дитячій 

літературі жіночих персонажів зображують як таких, що прийняли чоловічо-

стереотипні характеристики та ролі, все одно залишаються твори, в яких 
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зображують стереотипний образ жінки як особи, що присвячує весь свій 

вільний час хатнім справам та дітям — наприклад, вірш «Дерево, що зветься 

мамою».  

В проаналізованих творах корейської дитячої літератури ХХ ст. ми 

можемо зробити наступну персонажну класифікацію, а саме: герої хлопці-

чоловіки, дівчата-жінки, тварини, квіти, а також персоніфіковані речі. До цих 

персонажів варто віднести героїв-дітей з їхніми образами, а саме: дитина-

диво (Чойонг з оповідання «Танцююче село»), дитина-жертва (Мьонгшіль 

«Сестра Мьонгшіль»), дитина-дорослий (Йонгі з оповідання «Йонгі»). Проте 

в ХХ ст. спостерігається зміна гендерних ролей у корейській дитячій 

літературі. Характерна особливість корейських дитячих творів ХХ ст. 

полягає у тому, що хоча головним персонажем виступає чоловік, проте все 

більше на перший план виходить жінка. Жінки наділені сильним характером, 

можуть управляти родиною, змінювати встановлений порядок. Вони ладні 

йти на все, щоб досягти благополуччя.  

Отже, дитячі творі є рефлексією на соціальне відношення вибору та 

дискримінації. Жінки зображуються пасивними, в той час як чоловіки — 

активними персонажами.  

Професор соціології Дженіс Маккейб з Університету штату Флорида 

зазначає, що чоловіки відіграють в дитячій літературі більш важливу роль, 

ніж жінки. Професор проаналізувала 6000 дитячих книг, виданих протягом 

1900-2000 років, на наявність в творах фактору гендерної нерівності. В 

результаті виявилось, що 57 % головних героїв книг — чоловіки, і лише 23 % 

— жінки. Й лише у 7,5% казок з’являються тварини жіночої статі. 

Дитячі книжки зазвичай яскраво ілюстровані. На малюнках у дитячих 

виданнях герої зображені з певними предметами. Найчастіше вони такі: 

- осіб чоловічої статі змальовано з технікою, транспортними 

засобами, комп’ютерами, книжками, короною, троном, зброєю; 

- осіб жіночої статі оточують ляльки, м’які іграшки, квіти, їжа, посуд, 

вбрання, гребінець та прикраси, віяло. 
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Теми, «прив’язані» до осіб чоловічої статі, такі: знання, 

професіоналізм, успіх, керування засобами, влада, сила, дослідження, пошук, 

спорт. 

Осіб жіночої статі об’єднано темами: обслуговування, догляд, хатня 

робота, чари, пошук гарного нареченого.  

Зображення дівчаток деінтелектуалізовані, підкреслено емоційні; вони 

майже завжди з відкритим ротом. Загалом же простежуються такі 

закономірності у змісті та значенні: 

- якщо приготування їжі є обов’язком, то зображується винятково 

дівчинка, якщо зображення символізує професійну творчу самореалізацію 

кухаря — здебільшого хлопчик або чоловік; 

- якщо акцентовано на медичних маніпуляціях, на догляді — 

зображено дівчинку або жінку, якщо підкреслюється професіоналізм та 

престижність професії — хлопчик або чоловік; 

- якщо діяльність пов’язана з лідерством та покликанням вести за 

собою — зображено осіб чоловічої статі, незалежно від віку та професії;  

- у представників творчих професій, якщо акцент робиться на успіху 

та майстерності — чоловіча стать, якщо підкреслюється привабливість 

зовнішності — зображується дівчинка.  

Положення жінки в корейському суспільстві досить неоднозначне. З 

одного боку, прийнято вважати, що жінка підкоряється нормам 

патріархальної конфуціанської системи. З іншого боку, корейська історія 

показує незвичайні моменти успіху і досягнень жінок у всіх сферах життя. 

Конфуціанський ідеал жінки зображав дві сторони: одна повинна бути 

скромною і покірною, друга — сильною і відповідальною. Після Другої 

світової війни в Кореї відбулися не лише економічні зміни, а й зміни в 

соціальній сфері. 

Сучасна дитяча література в Кореї, здається, відступає від більш 

традиційних оповідних форм і прикладає зусилля до їхнього переосмислення. 

Мабуть, найбільш яскравим прикладом є те, як змінився метод персоніфікації 
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і його використання в літературі. Сучасні антропоморфні романи 

представляють тонкі відмінності між людиною і твариною через ввічливі, 

екологічно-орієнтовані метафори. Деякі тварини не тільки говорять від імені 

людей, але й роблять все можливе, перевищуючи людські очікування.  

Головними героями дитячих творів стають божества, рослини, 

предмети, тварини, які наділяються певними людськими рисами та 

почуттями. Наприклад, у літературних казках, як і в казках народних, 

предмети, рослини, тварини, явища природи і поняття здебільшого 

олюдненні. Тут широко використовуються порівняння й метафори. Однак 

авторська казка за змістом, проблемами і героями більш сучасна. В Кореї 

авторські казки як жанр з’явилися на початку 1920-х років. Авторами таких 

казок стали, зокрема, Чжін Чжансоп («Жива вода»), Ма Хе Сон («Мамин 

подарунок») та ін. [111; с. 145-160; 189; с. 113-125]. 

У корейських дитячих творах зустрічаються як дикі, так і свійські 

тварини. Наприклад, дикі звіри: лисиця, ведмідь, тигр, заєць, козуля; свійські 

тварини — собака, баран, гусак та ін. Образ лисиці в корейських творах 

пов'язаний з уявленням людей про хитрість, її характеризують як хитру, 

підступну, іноді не дуже мудру тварину. Ведмідь в корейських творах — як 

для дорослих, так і для дітей — вважається тотемічною твариною. Саме з 

ведмедем корейці пов’язують історію народження свого першого короля. 

Ведмідь зображується мудрим і розважливим героєм. Тигр — 

найулюбленіший образ в корейських творах, образ сили, іноді жорстокості. 

Образам зайця та козулі характерні риси страху та беззахисності.  

Свійські тварини часто постають охоронцями своїх господарів: собака 

проганяє вовка від вівець або ловить лисиць, що крадуть курок чи гусок; 

баран обдурює вовка і карає його. Зустрічаються воли або корови — у цьому 

образі корейці вбачають силу, розум, доброту та мудрість, вірність, любов до 

праці. В образі собаки поєднуються і позитивні, і негативні риси. Серед 

птахів найпоширенішим образом є півень — для корейців він асоціюється з 

поняттям про час. В образі гусака корейці вбачають самотність, страждання, 
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нерозділене кохання. Виникнення цього образу пояснюється тим, що в давні 

часи досить помітними стали класові розбіжності. Часто траплялося так, що 

дівчата чи юнаки закохувалися у тих, хто істотно відрізнявся від них за своїм 

соціальним статусом. Часто з цим образом поєднували і думку про 

подружню вірність.  

Сучасна корейська дитяча література перебуває на піку розвитку. На 

сьогоднішній день корейські дитячі письменники отримують Всесвітні 

дитячі премії, зокрема, премію, яка була створена за підтримки шведського 

Червоного Хреста і восьми інших організацій у 2000 р., літературну премію 

Ма Хе Сонга, премію Рагаззі та бієнале ілюстрації в Братиславі (BIB) й ін. 

Автори дитячих книг створюють все більше нових і несподіваних персонажів. 

Завдяки ним письменники заохочують дітей у їхньому прагненні до пізнання 

оточуючого світу. Велике розмаїття книг зумовило те, що деякі з них стали 

обов’язковими для вивчення в шкільній програмі, а їхні головні герої 

перетворились на свого роду символи. 

Отже, в дитячих творах сучасної корейської художньої літератури 

приділяється значна увага глобально-універсальним соціоетичним 

проблемам, пов’язаним, зокрема, з внутрішнім світом людини — з поривами 

пристрасті та апатії, прагматичними поглядами на життя та вірою в мрію, 

тілесними бажаннями та чистим коханням. Ще однією специфічною рисою 

дитячої літератури є співвідношення образів героя та оповідача, оскільки 

роль останнього відіграє особливу роль в творах для дітей. 

 

2.4 Особливості корейської дитячої літератури в період Японської 

анексії Кореї (1910-1945) 

 

Анексія Кореї Японією призвела до появи капіталістичного устрою на 

півострові. Після поразку руху за незалежність література стає основним 

засобом протистояння японській владі. Однією з провідних тем був конфлікт 

між особистістю та суспільством в окупованій Кореї. Герої творів цього 
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періоду намагаються знайти своє місце та отримати свободу. Враховуючи 

політичну ситуацію в 20-х роках ХХ ст., легко зрозуміти той факт, що 

переважна більшість літератури в Кореї була ідеологічною. Заклики 

письменників знаходили у читачів відгук, оскільки це означало боротьбу із 

загарбниками. 

Вже в 30-х роках ХХ ст. корейська література немов би крок за кроком 

йшла за західною літературою. Західний образ мислення прийшов на 

Корейський півострів завдяки організації КАПФ. В цей час в літературних 

колах створюється «Група прихильників чистої поезії» (Сунсусипха). В 30-х 

роках ХХ ст. через цензуру, яка була впроваджена японським генерал-

губернатором, одні твори не допускались до публікації, інші ж 

скорочувались. 

Важливу роль в період колоніального правління відігравала 

національна періодика: «대한 매일 일보» /Техан меіль ільбо/, «황성 신문» 

/Хвансон шінмун/ та ін. Ці видання були, так би мовити, соціопатріотичним 

рупором і публікували статті видатних ідеологів. Періодичні видання часто 

закривали, конфісковували їхні тиражі. У 1940 р. патріотичні газети були 

заборонені, збереглися лише прояпонські видання.  

З поширенням у корейському суспільстві сучасних знань і уявлень про 

світ нові тенденції стали відчуватися і в сфері літератури. В корейській 

літературі першої половини ХХ століття спостерігається формування 

буржуазного романтизму та реалізму. В творчості буржуазних письменників 

простежувався заклик викоренити феодальні звичаї та забобони минулого. В 

новому стилі писали 이관수 /Лі Гван Су/ (1892-1951 рр.), 김던은 /Кім Донин/ 

(1900-1951 рр.), 최남선 /Чхве Нам Сон/ (1890-1957 рр.) та інші. В їхній 

творчості знайшли відображення настрої багатьох представників корейської 

національної буржуазії, які боляче переживали втрату національної 

незалежності, але не вірили в можливість самостійного розвитку Кореї. 

Третину століття Чхве був найбільшим романістом країни, в кінці 30-х років 
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вступив в явний політичний союз з колонізаторами, а в лютому 1945 р. 

закликав корейців сприяти перемогам Японії на фронтах. Саме таким 

письменникам японці створювали всі умови для творчості і спокійного життя 

[77; с. 160-166].  

Оповідання ХХ ст. відбивають реалії складного життя корейського 

народу за часів японської окупації. Автори піднімають питання про місце 

людини у капіталістичному суспільстві, намагаються сказати, що за умов 

неможливості нормального існування в колоніальному суспільстві навіть 

порядні та добрі люди стають безсердечними. Автори змальовують процеси 

руйнування тогочасних норм моралі та соціальних принципів. Зображується 

кохання, яке не підвладне міжкласовим відносинам у суспільстві.  

Серед письменників були й такі, що займали примиренські позиції і 

визнавали факт колонізації, наприклад,이관수 /Лі Гван Су/.  

На початку ХХ століття в Кореї почалася японська окупація. Саме тоді 

в корейській літературі починають з’являтися нові жанри літератури і 

виникає нове поняття 신문학1
 (шінмунхак). 

У жовтні 1910 р. були розпущені організації руху гємон, заборонені 

різні газети і журнали. Замість них починає виходити газета генерал-

губернаторства «매일신문» («Щоденна газета») та газета для японців 

«Столична щоденна газета». Період 1910 р. для корейської дитячої 

літератури можна назвати критичним періодом.  

최남선 /Чхве Нам Сон/ (1890-1957) — відомий сучасний корейський 

історик, поет-новатор, провідний член Корейського руху за незалежність. 

Після навчання в Японії він повернувся до Кореї і став активним учасником 

руху Вітчизняного Просвітництва, який прагнув до модернізації Кореї. У 

1908 р. під керівництвом 최남선 /Чхве Нам Сона/ з’являється перший 

щомісячний журнал для юнацтва «소년» («Юність»), який мав у доступній 

                                                           
1
 신문학— нова література: серед відомих авторів цієї течії були Лі Інджік («Криваві сльози», 1906 р.), Лі 

Хеджо («Дзвін свободи», 1910 р.), Чхве Чханшік («Колір осіннього місяця», 1912 р.) та інші.  



87 

 

 
 

формі донести до молоді сучасні знання про світ. Чхве стає автором 

модернової поеми «Океан до молоді» (1908 р.), в якій він намагається 

провести нові, прогресивні ідеї в сучасну корейську поезію. З появою цієї 

поеми в корейській поезії починається процес переходу до вільного вірша, 

тобто із рядком будь-якої довжини та без цезурного членування. 최남선 

/Чхве Нам Сон/ прагнув створити новий стиль літератури, який був би більш 

доступним для звичайних людей. Разом з тим він, пишаючись корейською 

класичною літературою, засновує Асоціацію Славетної літератури Кореї в 

1910 р., заохочуючи простих людей читати класиків корейської літератури 

[271; с. 23-27].  

Журнал «Юність» призначався для популяризації західних ідей про 

науку і техніку. Коли у 1910 р. Корея була анексована Японією, Чхве 

звертається до історичних витоків корейського народу для того, щоб 

підтримати його у важкий час. Для своїх творів новеліст бере за основу 

традиційні жанри 찬가 2
 (чханка) та 시조 3

(сіджо) і створює новий стиль 

вільної форми вірша. У стилі 신체시4
(шінчхеші) був написаний його вірш 

«Хлопчику від моря (해에게서소년에게)» 1908 р. Ця розповідна форма 

дозволяла художнику поступово розкрити і поетично осмислити нову ідею, 

дати розгорнуті описи і т.д. Так, в листопаді 1908 року в журналі «Юнацтво» 

з'явилася поема /»Від моря до юнаків»/ «해에게서 소년에게». Цей твір 

вимагав від художника великих зусиль і майстерності, щоб нове 

світорозуміння і нова поетична естетика стали органічним явищем 

національної культури [77; с. 160-166]. В ньому в повній мірі реалізуються 

ідеї і художні прийоми романтичної поезії, якій були притаманні 

громадянський пафос, войовничий запал, пристрасна одержимість. 

                                                           
2
 찬가 — похвальна пісня або урочиста пісня, яка вихваляє та прославляє кого-небудь або що-небудь.  

3
 시조— жанр корейської ліричної поезії, яка дослівно перекладається як «коротка пісня». Сіджо 

споріднений до японського хокку. Кожний рядок сідло має 14-16 ієрогліфів, всього 44-46 в трьох рядках. В 

середині кожного рядка робиться пауза, тому при перекладі віршів сідло часто використовується шість 

рядків, а не три.  
4
 신체시— вірші нового стилю, нового напрямку. 
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Запозичуючи з арсеналу романтиків нову лексику й образність, наповнивши 

твір живим диханням сучасності, 최남선 /Чхве Нам Сон/ розширює 

структуру твору, надавши розповіді епічний характер. У ньому звучить той 

самий бунтівний дух морської стихії, що властивий романтичним поемам 

Байрона, наприклад, в останній частині «Паломництва Чайльд Гарольда». 

Остання строфа вірша 최남선 /Чхве Нам Сона/ «Від моря до юнаків» має 

такий зміст:  

…Плескіт, плескіт, рев. 

Ламає, трощить 

Величні високі гори, брили скель, 

Чи загрожує: 

Що мені до вас! Про мою велику силу чули: 

Ламає, трощить, 

З плескотом, з плескотом, з ревемо б'ється, з тріском[209; с.12-13]. 

Вірш складається з шести однаково організованих строф, що, в свою 

чергу, складаються з семи різноскладних рядків. Графічно ці рядки мають 

вигляд хвилястої лінії, в якій перший, третій і останній рядки порівняно 

довгі, а другий, четвертий і шостий рядки короткі. Короткі і довгі рядки 

чергуються. Початкові і завершальні рядки кожної строфи є 

звуконаслідуванням, що імітує звуки плескоту хвиль. Три порівняно короткі 

строки в кожній строфі складаються з наступної кількості складів: 3-3-5 і два 

довгі рядки, крім звуконаслідуваних рядків, мають розмір 4-3-4-5. 

В 20-х роках ХХ ст. корейська художня дитяча література виступає як 

формальний жанр5 в історії сучасної корейської літератури.  

Чхве Намсон створив журнал «Юність» як певну соціально-ідеологічну 

й етнокультурну платформу, з якої він прагнув поширювати сучасні знання 

                                                           
5
 Літературний жанр — тип літературного твору, один із головних елементів систематизації літературного 

матеріалу, класифікує літературні твори за типами їхньої поетичної структури. Категорією вищого порядку 

(формального) при тричленному поділі літератури є літературний рід (загальне) — епос, лірика, драма. 

Категорією середнього порядку — літературний вид (особливе) — роман, повість, новела в епосі. 

Категорією нижчого порядку (окреме) — різновид (жанр). 
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про світ. Це була частина великого проекту для створення нової нації. Без 

сучасних знань він вважав неможливим формування нової нації та розвиток 

цивілізації в цілому. Одним з вагоміших вражень письменника від японських 

дитячих журналів було широке використання візуального ряду та текстового 

контенту. Журнал «Юність» відповідав тогочасним віянням, коли візуальне 

мистецтво в Кореї почало поступово впроваджуватися в навчання. Саме це 

вирізняло цей журнал з-поміж інших. Якщо раніше дитина «читала» журнал, 

то тепер вона стала наче «глядачем», який не лише читає, а й спостерігає. 

Таким чином письменник намагався, знайомлячи дітей Кореї з абстрактними 

знаннями, давати їм також конкретні знання, представлені візуальним рядом. 

Образні (візуальні) аспекти журналу «소년» /соньон/ були найбільш новими, 

особливо при використанні дизайну. Почали експериментувати зі шрифтом, 

кольором, структурою локалізації тексту, використанням карт та фотографій. 

Завдяки таким експериментам можна було ще більше зацікавлювати юного 

корейського читача.  

Журнал «소년» («Юність») 최남선 /Чхве Нам Сона/ починав всі свої 

видання патріотичним звертанням до Корейського народу:  

«우리 大韓으로 하여곰 少年의 나라로 하라 그리하랴 하면 能히이 責任

을 勘當 하도록 그를 敎導하여라.»  

«Давайте зробимо нашу велику націю молодою нацією, для реалізації 

цієї мети давайте виховувати та реформувати нашу молодь, щоб вона 

могла нести цю відповідальність». 

Журнал «소년» 최남선 /Чхве Нам Сона/ був відзначений премією за 

гібридність: це був перший журнал, що представляв читачам літературну 

поезію, народні казки, перекладну фантастику, що супроводжувалися 

захоплюючими ілюстраціями й фотографіями [77; с.160-166]. 

Інший дитячий журнал «어린이» /Оріні/, який у 1923 р. заснував Панг 

Джонг Хван (1899-1931), багато в чому відрізнявся від журналу «Юність». 

Саме на виховання у корейських дітей почуття культурної та національної 
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приналежності 방정환 /Панг Джон Хван/ орієнтує свій щомісячний дитячий 

журнал, видання якого відбувалося за підтримки 천도교 /Чхондокьо/ і 

продовжувалося протягом дванадцяти років — до 1934 року. Панг по-іншому 

вбачав дитину і дитинство на відміну від традиційного (майже до початку 

ХХ ст.) ставлення до дітей як до безправних і незрілих істот. Він наполягав 

на тому, що дітей потрібно розглядати як повноцінних особистостей, з 

певним інтелектуальним та емоційним потенціалом. 방정환 /Панг Джонг 

Хван/ був першим, хто ввів термін «дитячий» щодо творів корейської 

художньої літератури для дітей і про дітей. Панг започаткував день захисту 

дітей, який святкується 5 травня, але через переслідування поліцією в Кореї 

він змушений був переїхати до Японії і продовжити там своє навчання. 

Дитячу літературу та психологію 방정환 /Панг Джон Хван/ вивчав в 

Токійському університеті. Під час свого перебування в Японії він очолював 

Токійське відділення молодіжної організації Чхондокьо (천도교 6 ) і був 

кореспондентом журналу Кьобок, який випускала організація. Знаходячись в 

Токіо, Панг почав цікавитися справами дітей, здебільшого положенням 

корейських дітей під час японського колоніального правління [153; с. 72-77]. 

Панг Джонг Хван прагнув відкрити дітям світ іноземних книжок. 

Письменник публікує книгу «Подарунок кохання» (사랑의선물) у 1920 р. Це 

була збірка казок Андерсена, братів Грімм, Оскара Уайльда, яку Панг 

адаптував для корейських дітей, переклавши з японської мови. Панг 

присвятив своє життя дитячій літературі, вважаючи, що іноземні дитячі 

книжки допоможуть розвинути світогляд корейських дітей [73; с. 48-55].  

Більша частина історій, які були написані протягом японської окупації, 

частіше видавалися серійно в дитячих журналах або в щоденних газетах, 

аніж у книжках, особливо в період між 1920 та 1940 роками. Більше десяти 

                                                           
6
 돆학 — «Східне вчення» стало відповіддю на поширення християнства у Кореї і націоналістичною 

противагою йому. Основою вчення є поняття про єдність людини і небес, що явно було взяте з 
конфуціанства. Антияпонські настрої з роками переросли у визвольний рух корейського народу проти 
японських колонізаторів, що відбувався на початку ХХ століття. У цих подіях важливу роль брали лідери 
організації. Відкрито вони заявляють про себе лише в 1905 році, коли 손병희 вирішив модернізувати вчення. 

З того часу релігія돆학 існувала під назвою천도교 («релігія небесного шляху»). 
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журналів, включаючи журнали «Юність» (1923-1934) та «Новий хлопчик» 

(1923-1933), публікувалися в період з 1920-х років та 1930-х років. Всі вони 

так чи інакше відчували на собі вплив Руху за незалежність7 у 1919 р. Метою 

цього руху було звільнення від японського панування. У відповідь на це 

японський уряд змінив свою політику щодо Кореї, зокрема – в культурній 

сфері. Наприклад, деякі журнали, включаючи дитячі, припинили свою роботу 

в 1920-х роках. Деяким виданням вдалося продовжити своє існування на 

досить довгий час, але їхні наклади були незначними. Головними авторами 

статей дитячих журналів були журналісти, політики та люди, які належали до 

певних релігійних груп, наприклад, 천도교 /Чхондокьо/, християни або інші 

соціальні та культурні організації. Згодом такі журнали, як 신소년 

/Шінсоньон/ та 새벗 /Себот/, змінили свою спрямованість на ліву, 

фокусуючись на класовій свідомості людини. В період між 1923 та 1940 

роками було опубліковано приблизно двадцять дитячих журналів. Всі вони 

були поділені на дві ідеологічні групи: на лівих (신소년 /Шісоньон/, 별나라 

/Бьольнара/) та правих (소년 /Соньон/, 어린이 /Оріні/). 

Журнали сприяли заохоченню корейських поетів до створення дитячих 

віршів, слугували популяризації дитячої літератури загалом. Такі дитячі 

письменники, як Ян Кьок Йонг (1903-1988), Юн Сок Джунг (1911-2003) та 

Пак Мок Воль (1916-1978), починали свою літературну діяльність у журналі 

«어린이» /Оріні/ 방정환 /Панг Джон Хван/. Головною темою їхніх творів 

були смуток та печаль, пов'язані з втратою власної країни. Їхні поеми 

привертали увагу літераторів-початківців, які вбачали в дитячій літературі 

головний фундамент національної корейської свідомості [271; с. 142-143]. 

                                                           
7
 Національний визвольний рух 1 березня — у самій Кореї керівництво визвольним рухом взяли на себе 

релігійні організації. Користуючись приводом похорону імператора Гочжона, 1 березня 1919 року 33 

представники чхондогьо (천도교), християн та буддистів підписали декларацію незалежності Кореї 

(독립선언서) і надіслали її генерал-губернатору, після чого їх заарештували. Але в парку Тхапголь 

(탑골공원), де того ж дня зібралися численні жителі столиці, Декларацію було зачитано привселюдно. 
Демонстранти пройшли вулицями на знак підтримки Декларації, вигукуючи: «Хай живе незалежність». Ці 

події називають Рухом 1-го березня (삼일운동, 3.1 운동) 
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Інший, не менш важливий, аспект культурного життя Кореї того часу 

— створення літературних творів для дітей та юнацтва, темою яких стають 

стосунки в традиційній корейській родині, стосунки між поколіннями батьків 

та дітей. Наприклад, 마해송 /Ма Хе Сонг/ вважався першим письменником, 

який використовував сучасну оповідну систему та структуру казки-розповіді 

для корейської дитячої літератури. Ма цікавився національними 

особливостями корейської родини, особливостями побудови стосунків між 

батьками та дітьми на початку ХХ ст. Як письменник і дослідник Ма 

цікавився складними й завжди актуальними соціальними проблемами, 

наприклад, проблемами соціальної нерівності між різними станами 

корейського суспільства. Він брав участь у розробці сучасної доктрини з прав 

дитини в Кореї. Так, його казка «Лілі та зіркове дитя», яка була опублікована 

в журналі 새별 /Себьоль/ в 1926 році, базується на реальних подіях з життя 

письменника. Тут розповідається сумна історія Бавінарі, дитини, яка була 

свідком феодальних пережитків суспільства. Оповідь сповнена сюжетами 

про любов й дружбу батьків і дитини. Ма Хе Сонг в своїх літературних та 

публіцистичних творах вдало використовував символіку класичної 

корейської літератури й метафоричність її традиційних образів. В його 

творах юний читач знаходить сатиричні картини тогочасної корейської 

соціальної системи. Недарма Ма Хе Сонг і досі залишається найшановнішим 

дитячим письменником [73; с. 48-55]. 

Основним джерелом дитячої літератури на період японської окупації 

були журнали «소년» /Соньон/, «어린이» /Оріні/ та ін. Головною метою 

журналу «소년» /Соньон/ було перетворити покоління нових корейських 

дітей на освічених, думаючих, розумних особистостей, які зможуть легше 

перенести важкі випробування, що випали на їхню долю. «소년» /Соньон/ 

був першим корейським журналом, який знайомив читачів з поезією, 

казками, мандрівними творами, перекладною художньою літературою, 

історичними та науковими есе.  
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Дитячий журнал «어린이» /Оріні/ заохочував юних читачів до 

пізнання, зокрема, до читання, використовуючи спрощену лексику, яскраві та 

зрозумілі ілюстрації, орієнтуючись, передусім, на художні твори 

розважального та повчального характеру. 

Казки в перекладі 최남선 /Чхве Нам Сона/ з’явилися в журналі 

«Західне світло» у 1923 році. Переклади 방정환 /Панг Джон Хвана/ з 

японської мови корейською, видання десяти дитячих казок з двотомного 

збірника «Дитячі і родинні казки», підготовленого видатними німецькими 

філологами, братами Якобом і Вільгельмом Грімм публікуються в 1922 р. та 

в журналі «어린이» /Оріні/ в 1923 р. Це були казки, які увійшли до збірки 

«Подарунок кохання». 

Кім Унчон поділяє корейські дитячі казки на дві категорії:  

- перша — казки, що мають дидактичний характер, зображуючи 

мудрість, винахідливість і хоробрість дітей; 

- друга — казки, де діти перебувають у смутному, зажуреному й 

безрадісному стані, який викликає співчутливо-жалісну, сповнену суму 

емоційну реакцію у читачів.  

Обидві категорії таких казок можуть бути прочитані в колоніальному 

контексті або як спроба визнати нерівність колоніального суспільства і його 

негативний вплив на молодь [153; с. 30-32]. 

Так, наприклад, «Дитячий фокус» — це казка про царя, якого одного 

дня відвідав іноземний гонець. Коли цей посланець приїхав до королівського 

палацу, він сів по центру двора і без жодного слова став малювати довкола 

себе коло. Король, побачивши це, доручає одному зі своїх міністрів вирішити 

загадку чи втратити голову. Міністр у відчаї, доки його син не переконав 

батька в тому, що має відповідь на цю загадку. За порадою свого сина міністр 

підходить до іноземного посланця з куркою та двома кістками. Він кладе 

кісточки перед посланцем. Останній, здивований, кидає жменю солодкого 

рису, який курка має потім з’їсти. Посланець йде, не кажучи ані слова. Коли 
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міністра спитали про значення цього дивовижного обміну, він розповів, що 

його син велів йому сказати: «коли посланець обвів навколо себе коло, він 

мав на увазі: «якщо напасти на тебе, ти здасися?», а кістки, які були кинуті 

так необережно, означають: «Ваша країна значить не більше, ніж дитячі 

кістки». Після цього посланець розсипає солодкий рис, що є запитанням: 

«Навіть якщо наша армія буде великою?», а у відповідь курка з’їла весь рис, 

що означає: «Ваша армія для нас — як рис для цієї курки». Ось чому 

посланець пішов. Ця казка зображує не лише дитячу кмітливість, роблячи 

дитину головним героєм сюжету, а й підкреслює прихований патріотизм 

думки про те, що навіть дитина-читач знає, хто стоїть за вирішенням цієї 

суспільно вагомої загадки.  

Ще одна дитяча казка «Ніс вчителя» — це розповідь про співчуття 

багатої дитини Судонгі до бідування свого викладача. Для того, щоб 

пригостити свого вчителя теплою їжею, він викрадає фамільну реліквію і 

ховає її на даху. Після чого він розповідає батькові, що його вчитель, 

володіючи надприродними властивостями, зокрема, здатністю відчувати на 

запах метал, допоможе знайти загублену реліквію — золоту жабу, яку шукає 

батько. Вчитель, дотримуючись всіх інструкцій Судонгі, знаходить фамільну 

реліквію. Чутки про вчителя доходять до самого китайського імператора, 

який також загубив щось цінне, і вчителя доставляють до Китаю. Тут його 

рятує лише винахідливість й хитрість Судонгі. Ця казкова за внутрішньо-

психологічною сутністю — іронічна оповідь про моральність й чесноти 

деяких дитячих вчинків і гротеск наївності представників деяких соціальних 

груп.  

Подібні дидактичні характеристики щодо схвалення дитячої мудрості 

та винахідливості, зокрема — у стосунках дітей зі світом дорослих людей 

різного соціального статусу, представлено також у казковій розповіді 

«Подарунок, який не було подаровано» про короля, люб’язного заможного 

пана Ан і його тринадцятирічну мудру дочку. У трьох вищезгаданих казках, 

опублікованих у журналі «어린이», /Оріні/ поряд із схваленням мудрих 
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вчинків корейської молоді часто звучить й пафос гуманістичного мотиву 

вірності національній гордості корейців. У казках-історіях іншого (зокрема, 

за класифікацією Кім Унчона) ідейного й сюжетного спрямування — 

переважно у т.зв. сентиментальних казках («Доброчесність», «Гідний вчинок 

Порінджі» та ін.) — зображується висока моральна стійкість молодої 

генерації корейців у життєвих драматичних обставинах болісної образи і 

духовного приниження людської гідності [73; с. 48-55]. 

 

2.5 Пролетарські журнали в Кореї: 별나라 та신소년 

 

Журнали 소년 /Соньон/ і 어린이 /Оріні/ були двома головними 

дитячими журналами, що з’явилися на самому початку й у 30-ті роки ХХ 

століття, де висловлювалися власні погляди письменників на дитину нового 

покоління. Проте на початку 1920-х років з’являються нові думки щодо 

соціально-психологічного образу молоді. Хоча тут темою обговорення 

проблем формування образу молоді і була молодь «청년» /чхонньон/, однак 

це була не та молодь «소년» /соньон/, яку любив Панг Джон Хван. Бачення 

змісту поняття «молодь» тут значно розширилося, додаючи нову «модель» 

дитини. Така ідеологія створення іншого формату семіотико-поняттєвої 

сутності образу молоді заперечувала як образ дитини, створений Чхве — 

дитина як споживач сучасності, так і образ, що створив Панг — невинна 

дитина, що є жертвою впливу негативно-драматичних соціальних обставин і 

подій. Це негативно позначилося на образі дитини, змодельованої Панг Джон 

Хваном.  

Неможливо зрозуміти зростання популярності корейських дитячих 

журналів в 1920-х роках без знань про видавничу політику та цензуру 

колоніального уряду Японії. Зростання комерційної (серійної) преси після 

Руху 1-го березня 1919, як зазначає Міхаель Робінсон (1984 р.) , насправді 

було результатом японського тиску, який «запроваджував фінансове 
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стимулювання для співробітництва». Це насправді мало на меті «тимчасову 

затримку, захоплення або навіть тюремне ув’язнення тих письменників, які 

не полишали спроб і продовжували національну боротьбу». Японська 

цензура користувалася, як зазначає Робінсон, «подвійними стандартами», бо 

знаходилася під впливом розвитку національної ідеології шляхом тотального 

пригнічення радикальних та соціально-революційних думок. Прикладами 

цього є дитячі журнали, які обстоювали «ліві» погляди: 별나라 /Бьольнара/ 

та신소년 /Шінсоньон/. Вони виходили друком у період з 1923 р. по 1934 р. 

За час їхнього існування було видано 67 накладів; ці журнали було закрито у 

зв’язку з порушеннями, які виявила цензура. До того часу, коли 별나라 

/Бьольнара/ не почав прямо і відкрито співпрацювати з організацією KAPF, в 

ньому публікувалися видатні письменники, які виражали «ліві» погляди 

(임화 /Ім Хва/ та 박새용 /Пак Сейонг/ та багато інших). Вперше 별나라 

/Бьольнара/ побачив світ у червні 1926 року і проіснував майже 10 років. Це 

видання припинило своє існування у зв’язку з тим, що японська цензура 

побачила в творчій діяльності журналу і його авторів небезпеку пропаганди з 

позиції «лівої» ідеології просвітницьких ідей в молодіжній освіті [74; с. 15-

16]. 

Проте видавничу творчу діяльність 별나라 /Бьольнара/ та 신소년 

/Шінсоньон/ правомірно розглядати не лише як політичну пропаганду. Про 

це переконливо свідчать професійно підготовлені тематичні серії чисельних 

публікацій матеріалів: різноманітних за жанрами, структурою й 

багатопрофільним етнокультурно й соціопрагматично зорієнтованим змістом 

[74; с. 15-16].  

Ім Хва (임 화) писав про важливість дитячої літератури та про роль, яку 

вона має грати у формуванні молодого покоління. У його нарисі «Деякі 

особистісні погляди на проблему дитячої літератури» вперше стверджується, 

що дитяча література потребує реформ більше, ніж будь-яка інша форма 

літератури. Головною проблемою, про яку каже Ім, є те, що велика кількість 
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дітей стають виключеними з культури. Це видається не дуже сприятливим і 

прийнятним, враховуючи ту велику і значущу роль, яку, як очікується, 

відіграватимуть діти в майбутньому. Відповідальність старшого покоління 

полягає у забезпеченні належної інфраструктури для формування молоді. На 

жаль, з моменту виникнення сучасної літератури у Чосон дуже мало 

письменників присвятили свою творчу діяльність проблемам дитячої 

літератури в Кореї, крім тих письменників, що були представлені в 

журналах별나라 /Бьольнара/ та신소년 /Шінсоньон/. Ім Хва каже про це для 

того, щоб більша частина літературної спільноти звернула свою увагу на 

дитячу літературу та сприяла її формуванню. Дитяча література має 

допомагати дітям зрозуміти себе краще, звертаючи їх пильну увагу на всі 

рівні суспільного життя (психологічний, інтелектуальний та реальний), 

враховуючи також життєвий досвід, що з часом змінюється. Така література 

повинна змусити дітей повірити, що ці твори були створені виключно для 

них. Всі твори, які не були спрямовані на дітей, мали бути вилученими з цих 

журналів [271; с. 51-55]. 

Пролетарські журнали 별나라 /Бьольнара/ та신소년 /Шінсоньон/ 

пропонували прищеплювати дітям розуміння навколишнього світу за 

параметрами вихідного рівня і гуманітарного змісту суспільно-соціальних й 

суспільно-економічних відносин, сформованими на основі ідеології 

марксизму. Виходячи з цих принципових передумов, багато письменників у 

своїй творчій діяльності обирають такі, зокрема, тематичні напрями-

концепти, як школи, фабрики та моря. 

Школа — це освіта, яка була наче прапор успіху і вважалась 

обов’язковою для прогресу нації, проте стаючи товаром, може бути доступна 

лише для тих, хто має кошти.  

Фабрики — це не лише «форма організації виробництва; промислове 

підприємство» але й, за образним визначенням деяких економістів, 
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соціологів, політологів та ін., своєрідне «перехрестя», перетин, центр 

зіткнень економічних, промислових зацікавлень капіталістичних власників. 

Море — це як символ-концепт з творчих маніфестацій двох названих 

пролетарських журналів також представляє дітям зображення навколишнього 

світу у своєрідних соціально обумовлених вимірах. Інша мета творчої 

діяльності цих двох журналів полягала в мобілізуванні обурення дітей і 

створення вибухової енергії, необхідної для революції.  

Отже, однією з найважливіших місій пролетарських журналів ХХ 

століття було створення широкої міцної спільноти дітей, які б поділяли і 

підтримували найвищі національні моральні чесноти і прагнення, спрямовані 

на створення вільної корейської держави.  

Відвідавши Японію в 1919 р., письменники 이관수 /Лі Гван Су/, 최남선 

/Чхве Нам Сон/, 방정환 /Панг Джонг Хван/ були вражені та натхнені 

японською культурою та журналами для дітей. Зростання пролетарського 

руху в Японії призвело до певних нововведень в літературі й вплинуло на 

творчість письменників, які писали для дітей, зокрема, на підвищення рівня 

освіченості письменників в дитячій літературі. 

Пролетарський журнал «Молодіжний прапор боротьби», заснований у 

1929 р. Іно Йошімотцу, був єдиним виданням в Японії, що було доступне для 

корейських дитячих соціальних організацій. В ньому наголошувалось на 

необхідності дотримування принципів суб’єктивного ставлення до дітей в 

Кореї. Цей журнал виступав своєрідним «містком» між корейськими дітьми, 

які жили в Кореї, та тими, хто жив в Японії. Лист, опублікований в журналі 

від корейського читача, акцентував увагу на тому, що: «єдиний шлях 

поставити Чосон на ноги — це об’єднати руки японських працівників і 

фермерів та боротися разом». Японські та корейські журнали були схожими 

за темами, що їх висвітлювали автори. Наприклад, в листі, який був 

опублікований в «Молодіжному прапорі боротьби» в червні 1930 року, 

писалося: 
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«У цей День дітей давайте кричати та виступати проти 

капіталістичного землевласника: 

Майбутнє — наше. 

Не експлуатуйте дітей. 

Не вводьте плату за навчання в школах.  

Роздайте школам безкоштовні приналежності. 

Не примушуйте дітей до небезпечних занять.  

Припиніть нічні зміни на роботі.  

Діти-робітники, слабкі діти світу — об’єднуйтесь (єднайтесь)!»  

(Переклад Могилко Ю.О.) [112; с. 150] 

Цей журнал є зразком тісного зв’язку між соціальними рухами в Японії 

та Кореї, а також зразком моделі впливу на свідомість молодого покоління 

через друковане слово. 

Корейська художня пролетарська федерація (The Korea Artista Proletatia 

Federato — KAPF) [111; 128], яка була заснована в Кореї в 1925 р., була 

розпущена колоніальною владою в 1935 р. У своїй програмі, опублікованій в 

1927 р., Корейська художня пролетарська федерація звертала увагу на 

необхідність послідовного дотримування партійних принципів у мистецтві. 

Після реорганізації Федерація складалася з окремих Спілок письменників, 

театральних діячів, композиторів, художників та кінематографістів. 

Письменники-представники KAPF зверталися до реалістичних жанрів 

художньої літератури, щоб показати справжнє життя простої людини, 

використовуючи зображення страждань робітничого класу в своїх творах як 

поштовх і віддзеркалення соціальних конфліктів. Вони мали на меті 

прискорення соціальних реформ. Кім Сон Джін у 2004 р. зазначав, що 

письменники KAPF зверталися не до емоцій молодих людей, не до 

сентиментів, а до внутрішньої агресії, озлоблення, спрямованих на виховання 

у молодого покоління корейців незламного бажання досягти соціальних змін 

будь-якою ціною. Як японські, так і корейські пролетарські письменники 

відіграли важливу роль у розвитку «реалістичної» літератури, зокрема — у 
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правдивому зображенні соціального стану корейських дітей під час 

Японської окупації [73; с. 48-55].  

Відносна свобода, яка була надана письменникам після Руху за 

незалежність 1 березня 1919 р. (삼일운동 /Сам іль ундон/), створила для них 

певний соціалістичний і соціокультурний ідеологічний простір, щоб вони 

могли відкрито висловити свої почуття обурення та розчарування суспільним 

життям, що вирувало навколо них. Політичні та аполітичні письменники 

також розглядали художню й публіцистичну літературу як специфічну 

ідейно навантажену публічну національну трибуну для широкого 

обговорення проблем соціальної нерівності сучасного суспільного життя 

Кореї. 

 

2.6 Корейські дитячі журнали у повоєнний період «어린이 나라» 

(1949-1950) та «소학생» (1946-1950) 

 

Звільнення Корейського півострову відбулося 15 серпня 1945 року. 

Звільнення від японської окупації мало стати поштовхом до реалізації надій 

та мрій про майбутнє Кореї. Очевидним є одне — після звільнення цензура та 

обмеження на читання та публікації були скасовані, що дозволило 

оприлюднювати книжки всіх жанрів. 

В той час, коли Корея після її звільнення була занурена в ідеологічне 

протистояння, письменники, діяльність яких була пов’язана з дитячою 

літературою, ще не брали участі в ідеологічних «битвах». Дитячі журнали, 

опубліковані у післявизвольний час, були пов’язані з лівими або 

правозахисними організаціями. З початком Корейської війни в 1950 р. 

Північна та Південна Корея доволі жорстко змінили свої ідеологічні позиції і 

власні версії національної ідентичності стали відтепер пов’язувати виключно 

як ідентифікацію з антиімперіалістичною або антикомуністичною 

ідеологією.  
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Декілька дитячих журналів було опубліковано та розповсюджено по 

всій Кореї в період постліберації. Журнали, опубліковані в цей період, 

демонструють відверту націоналістичну риторику. Принаймні до 1948 р. 

письменники мали можливість вільно висловлювати свої переконання щодо 

того, що вони бачили і сприймали та що було поставлено на карту в 

майбутньому нації. Письменники та редактори журналів хотіли підкреслити, 

що звільнення було таким собі «вододілом». У науковій літературі цього 

періоду зустрічаються такі поняття, як література «до» та «після» 

визволення.  

Журнали цього періоду намагалися розважати своїх молодих читачів. 

Так, включення до текстів дитячих журналів ілюстрованих історій, жартів, 

музичних пісень, фантастики, ілюстрованої поезії показало, як необхідна 

дітям в такі суворі драматичні часи підтримка дорослих у їхньому бажанні 

читати. Письменник Чі Йонг на перших шпальтах журналу «어린이 나라» 

/Оріні нара/ (1949-1950) пише, що журнали цієї доби створювалися 

письменниками, які самі були позбавлені іграшок у дитинстві, саме тому 

вони мали на меті створити журнал-іграшку для молодого покоління, 

компенсуючи у такий спосіб свої власні втрати.  

Дитячий журнал «소학생» /Сохаксень/ опублікував 79 видань протягом 

1946-1950 років, останній номер був виданий за місяць до початку 

Корейської війни. Перші номери журналу з’явилися в 1946 р. та мали обсяг 

лише по кілька сторінок. Після 1947 року журнал почали друкувати у 

більшому форматі, приблизно по 40 сторінок, включаючи більше фантастики 

та пісень. Основну категорію читачів цього журналу складали учні середньої 

школи. В ньому публікувалися навчальні матеріали, здебільшого присвячені 

науці та історії (як світовій, так і корейській). Редактором цього журналу був 

윤석중 /Юн Сок Джунг/ — одна з найвизначніших постатей в корейській 

дитячій літературі. У своїх перших випусках, які були опубліковані в 1946 р., 

цей журнал демонструє велику кількість візуальних стимулів навчального 



102 

 

 
 

характеру — тут кожна сторінка наповнена ілюстраціями, жартами, 

коміксами, фрагментами текстів художньої та науково-популярної літератури 

[128]. 

 

Висновки до другого розділу 

 

З давних давен корейському народові випадають тяжкі випробування, 

що спричинюють виникнення проявів почуття пригніченості, відчаю й 

невпевненості в оптимістичному майбутньому корейської нації. ХХ століття 

стало одним з найважчих періодів таких випробувань, коли за 

найскладніших, часом катастрофічних соціально-історичних умов 

надзвичайно високої інтелектуальної ваги набула творча діяльність у 

розбудові корейської дитячої літератури, зокрема, дитячих журналів 

різножанрового формату й оптимістичного етнонаціонального спрямування. 

До таких видань ХХ ст. належать дитячі журнали «Соньон» і «Оріні». Так, 

читачі журналу «소년» /Соньон/ мали доступ не лише до текстової 

інформації, але й до фотографій, що покращило сприйняття інформації.  

Видання журналу «어린이» /Оріні/, створеного 방정환 /Панг Джонг 

Хваном/, ознаменувало народження корейської дитячої літератури у 1920 р. 

Історії Панга свідчать про його співучасть, співчуття, яке він відчував щодо 

дітей Чосона, яких він вважав останніми жертвами колоніального гноблення. 

Панг Джонг Хван прагнув змінити традиційні негативні тенденції у ставленні 

суспільства до проблем дитинства і долі дітей.  

Зображення дитини в пізні часи колоніальної Кореї було представлено 

у виданнях журналу «소년» /Соньон/, опублікованих між 1937 та 1940 

роками. Нариси в цьому журналі було зосереджено на винищувачах та 

бомбах. Все це супроводжувалося дитячим описом війни та солдатів-героїв. 

Психологічні портрети дитини того часу будуються також на її гармонічному 

зв’язку з природою.  
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РОЗДІЛ IІІ 

КОРЕЙСЬКІ ДИТЯЧІ ЛІТЕРАТУРНІ ТВОРИ У ХХ СТОЛІТТІ ЯК 

ОБРАЗ РОЗДІЛЕНОЇ НАЦІЇ 

 

В дисертаційному дослідженні увага зосереджена на літературі 

Південної Кореї. Наразі за національною специфікою корейська дитяча 

література ХХ ст. відрізняється своєю ментальністю через події, які 

відбулись в другій половині ХХ ст. на Корейському півострові.  

В роботі, окрім письменників, що проживали та писали твори дитячої 

літератури на території Південної Кореї, дисертант звертається до життя та 

творчості кроскультурних письменників, які народились та впродовж перших 

років громадянської війни перебували на території Південної Кореї, проте в 

1953 р. переїхали на територію сучасної Північної Кореї. Такі кроскультурні 

письменники дають змогу в повній мірі дослідити національну специфіку 

корейської дитячої літератури ХХ ст. на всьому Корейському півострові.  

Корейські літературознавці поділяють корейську літературу ХХ ст. на 

дві основні частини: література Кореї до 1945 р., яка включає в себе твори 

Північної та Південної Кореї, та література, що була написана після 1945 р., 

яка називається літературою розділеної нації. В той час як на Півдні Кореї 

відбувається становлення корейської літератури під впливом західного світу, 

в Північній Кореї розвивалась література соціалістичного реалізму.  

На честь 100-річчя корейської дитячої літератури в Кореї обрали 111 

письменників. Серед них особливої уваги заслуговують: Ю Гьон Хван, Кім 

Іль Ло, Юн Сок Джун, Пак Мок Воль, Сон Донг Йон, Юн Гик Йонг, Пак 

Джон Хьон, Кім Со Воль, Шін Хьон Дик, Кім Йон Іль, Лі Джон Тек, Лі Джун 

Кван, Кім Йосоп, Квон Чжон Сенг,Джонг Че Бонг, Хьон Док, Хван Сон Мі. В 

цьому розділі надається характеристика творів південнокорейських 

письменників, а також проаналізовані корейські дитячі письменники 

Північної Кореї в ХХ ст.  
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3.1 Тематика творів корейської дитячої літератури в період 

розділення Кореї  

 

Корейська війна (яку ще називають війною 25 червня — 6-25 전쟁) та 

розділ Корейського півострову у 1953 р. призвели до міграції письменників 

з Північної Кореї до Південної Кореї і навпаки.  

У Північній Кореї літературні традиції формувалися під пильним 

контролем держави. «Керівництво з літератури Чучхе
8

«, опубліковане 

Чосонським Союзом письменників, підкреслювало, що твори письменників 

повинні вихваляти лідера країни Кім Ір Сена, а потім — Кім Чен Іра.  

Після визволення Кореї головне завдання письменників полягало у 

відродженні національної літератури. Переломним етапом розвитку 

літератури в Південній Кореї є друга половина 1950-х років, коли з’явилося 

нове покоління молодих письменників. Вони прагнули використовувати 

нетрадиційні літературно-художні засоби для того, щоб передати своє 

бачення війни та її наслідків.  

Особливе місце в літературі Півночі займають твори, присвячені 

проблемі об’єднання батьківщини. Північнокорейське видавництво 

«Література та мистецтво», створюючи 100-томну «Бібліотеку світової 

літератури», включає до цього фундаментального за обсягом видання як 

твори письменників минулого та сучасності, так і переклади творів 

радянських письменників. Також було створено 90-томну «Бібліотеку 

світової дитячої літератури». 

Для дітей автори пишуть легко, доступно і захоплююче, розповідаючи 

при цьому про найскладніші речі: про історію і культуру країни, про 

                                                           
8
 Чучхе — (주체, 主體 ) — перший ієрогліф означає «хазяїн», другий — «тіло, предмет». Чучхе — 

північнокорейська ідеологія, проголошена Кім Ір Сеном у 1955 році. Пізніше це поняття використав і 

президент Республіки Корея Пак Чжонхі. Але якщо на Півдні це поняття трактували як «дотримання 

власного шляху», «самостійне керування своєю країною», то на Півночі ідею «чучхе» розуміли ще як 

«вплив об’єкта на суб’єкт, перетворення людиною природи», «самостійність у діяльності» [1; с. 119-120; 50, 

с. 350]. 
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конфуціанство та буддизм, про давні традиції. Читати такі книжки цікаво не 

лише дітям, а й дорослим.  

Вивчення біографії Кім Ір Сена починається вже в дитячому садку. В 

кожному дитячому закладі є спеціальна кімната, в якій встановлений макет 

рідного селища вождя, на стінах висять картини з дитинства Кім Ір Сена. 

Коли діти переходять з дитячого садочку у початкову школу, вони знову 

починають вивчати «історію Великого Вождя», потім продовжують 

вивчення в середній школі і, нарешті, в університеті студентам викладається 

«революційна історія Великого Вождя». 

Літературу, яка була створена після 45-х років ХХ ст. називають 

літературою періоду розділення. В той час, як на Півдні Кореї 

продовжувався процес запозичення західних літературних форм і тем, на 

Півночі Кореї збільшується кількість письменників, що пишуть твори за 

ідеологічними стандартами літератури соціалістичного реалізму. Не 

дивлячись на те, що на Корейському півострові художні твори пишуться 

однією мовою, різниця між художніми літературами стає все більш 

виразною.  

З 1960-х років корейська дитяча література почала набувати 

поступового розвитку, і на початок 1990-х років їй вдалося стати особливим 

літературним напрямом у зображенні здобутків науково-технічного 

прогресу, в обговоренні різних суспільних проблем, проблем у родині тощо. 

Останнім часом в книгарнях з’являється все більше і більше книг 

різних жанрів, тематик, художніх форм. В той же час на полицях разом із 

цікавими фантастичними книгами, науковими книгами, малюнковими 

книгами та казками стоять також т. зв. «депресивні» видання.  

Дитячі мальовані книги хоча й з’явилися в Кореї не так давно (60-ті 

рр.), але з року в рік поповнюються розмаїттям тем, образів та сюжетів 

завдяки, зокрема, новим технологічним можливостям, таким як, наприклад, 

Інтернет, що відіграє ключову роль у формуванні ринку дитячих книг. 
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Що ж стосується дитячої літератури на Півночі країни, то можна з 

впевненістю сказати, що головною тематикою була і залишається тема 

Великого Вождя. Також важливими темами північнокорейської дитячої 

літератури є велика корейська природа, звичаї і традиції. 

Дитячий книжковий світ, умовно кажучи, функціонує як дзеркало, що 

відбиває книжковий світ дорослих. Якщо книги з психології популярні 

серед дорослих читачів, то вже кілька місяців потому популярність 

психологічних книг зростає і серед дитячої аудиторії.  

Сучасна корейська дитяча література зараз перебуває на піку свого 

розвитку. Автори дитячих книг заохочують та підтримують дітей у їхньому 

прагненні до пізнання навколишнього світу. Вагомим внеском тут є праці 

самих дітей, які виграють спеціалізовані конкурси з дитячої літератури. Не 

дивлячись на те, що попит на книги для дорослих останнім часом знизився, 

попит на дитячі книжки значно виріс. Багато сучасних книг стали 

обов’язковими для вивчення в рамках шкільної програми Кореї. Сучасна 

дитяча корейська література стає відомою не лише в Кореї, але і за її 

межами: в Японії, Америці, Франції, останнім часом навіть Китай 

зацікавилися мальованими серійними виданнями. 

Дитяча література Кореї починається з міфів, легенд і казок (як 

народних, фольклорних, так і літературних). В цьому контексті фольклор 

досить різноманітний — частина сюжетів навіть запозичена з китайської 

літератури. Корейські казки є унікальним жанром народної художньої 

творчості, витоки якої заглиблені у доісторичні епізоди духовного життя 

людини.  

 

3.2 Перші корейські мальовані дитячі книжки як жанровий 

різновид корейської дитячої літератури  
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Манхва — корейські комікси; сам термін є загальним для анімаційних 

мультфільмів, карикатур і використовується виключно для позначення 

корейських манхв.  

Манхва — це корейська мальована книга, яка знаходилась під 

впливом новітньої історії Кореї, що вплинула на різноманіття форм та 

жанрів як жанровий різновид корейської дитячої літератури. Існує шість 

різновидів манхви, а саме: 

- 명랑만화 /мьоннан манхва/ — гумористична манхва для будь-якого 

віку;  

- 소년만화 /соньон манхва/ — манхва, розрахована на хлопців віком від 

12 до 18 років, де головним героєм виступає хлопець; 

- 순정만화 /сунджон манхва/ — манхва, розрахована для дівчаток віком 

від 12 до 18 років. Головним героєм виступає дівчина, її становлення як 

особистості, перше кохання; 

- 청년만화 /чхонньон манхва/ — манхва, розрахована на хлопців віком 

від 18 років і старше; 

- 만문남화 /манмун манхва/ — манхва, яка публікувалась в газетах та 

журналах в 1930-ті рр. 

- 딱지만화 /ттакчі манхва/ — пригодницька манхва, в якій події 

розгортаються на Заході [190; с. 212-219].  

В 1950-х роках корейські газети та журнали почали публікувати 

ілюстровані роботи таких письменників, як 홍성창 /Хон Сон Джан/, який 

був досить активним і на початку ХХІ століття. Твори його базувалися 

переважно на матеріалі корейських казок. Він був першим з корейців, хто 

отримав Нагороду Ганса Крістіана Андерсена — міжнародну премію, яку 

вручають найкращим письменникам і художникам-ілюстраторам дитячої 

книги за видатний внесок у дитячу літературу. Цю міжнародну премію було 

встановлено в 1956 році комітетом з дитячої та юнацької літератури 

ЮНЕСКО за рекомендацією його засновника й першого президента Йєлли 
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Лепман, видатної діячки світової дитячої літератури. Інший письменник 

한병호 /Хан Бьон Хо/ в своїх книжках поєднував традиційні та сучасні 

сюжетні мотиви. Він відомий тим, що спеціалізувався на корінному 

корейському «демоні» — 도깨비/Токкебі/ [53; 54]. 

Перші згадки про корейського демона 도깨비 Токкебі зустрічаються в 

історичному корейському творі «Самгук юса» 삼국 유사 9 . Наукова 

зацікавленість образом 도깨비 /Токкебі/ з’явилась лише в 70-х р. ХХ ст. 

Починаючи з цього часу, в корейському літературознавстві вперше 

намагаються класифікувати міфологічні твори, де героєм є 도깨비 /Токкебі/. 

Проте досі немає чіткого розуміння щодо того, до якого жанру відносити 

твори про도깨비 /Токкебі/. Проаналізувавши твори, в яких одним з героїв 

виступає корейський демон, можна умовно виділити дві основні групи. 

Перша група — міфологічні твори, де 도깨비 /Токкебі/ виступає головним 

діючим персонажем. Друга група — казки, в яких 도깨비 /Токкебі/ діє як 

другорядний персонаж.  

У корейській народній релігійній міфології — глибоко архаїчному 

культі духів — Токкебі є такою божественною сутністю, яка застосовувала 

свої надприродні можливості для того, щоб показати весь той фарс, що 

проявляється так чи інакше в кожній людині. У корейському фольклорі 

існує велика кількість розповідей про духів 도깨비/Токкебі/. Вони можуть 

жити у вогні, курячих яйцях, бувають величезними та зовсім невидимими. 

За народними уявленнями, 도깨비 /Токкебі/ утворюються з дерев, трави чи 

землі, у яких відбулися негативні енергетичні події, або з посуду, взуття та 

інших речей, що знаходяться у повсякденному побуті і зазнали таких 

негативних перетворень внаслідок тривалого вжитку. Саме тому зараз речі 

не просто викидають, їх спалюють. 도깨비 /Токкебі/ володіють магічним 

                                                           
9
 «Самгук юса» 삼국 유사 — «Хроніки трьох держав». Текст був складений буддійським монахом Ірьоном і 

записаний китайською мовою. На відміну від «Самгук сагі», «Самгук юса» базується, здебільшого, на 

легендах, казках та життєписах ранньої корейської історії.  
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мистецтвом, користуючись яким, люблять пожартувати над людьми. В 

народних оповіданнях 도깨비 /Токкебі/ роблять поганим людям різні 

прикрощі, а до добрих людей бувають дружніми, допомагають здобути 

щастя та достаток, вказуючи на правильний шлях у житті. 도깨비/Токкебі/ 

люблять, коли люди веселяться. 한병호 /Хан Бьон Хо/ у 2014 р. був 

представлений до Нагороди Ганса-Крістіана Андерсена, що присуджується 

один раз на два роки [53; 54]. 

Починаючи з 1960-х років, корейська дитяча література стала 

поступово розвиватися, й до початку 1990-х років їй вдалося «встати на 

ноги» і по праву вважатися окремим літературним напрямком.  

На сьогоднішній день на полицях книжкових магазинів можна знайти 

дитячу книгу на будь-який смак. За останні роки в Кореї досить 

популярними стали серійні книги. Вони можуть мати вигляд мальованої 

книги, а можуть бути у вигляді оповідань чи казок. Мальовані книжки 

можуть включати в себе не лише комікси, а й пізнавальний матеріал з 

біології, історії, природознавства, культури та ін. Виклад інформації у них 

подається у вигляді діалогу, перед яким іноді міститься коротка розповідь. 

Протягом останнього десятиліття корейські ілюстровані книги привернули 

увагу світового книжкового ринку.  

За порівняно коротку історію Кореї ілюстровані дитячі книги 

набувають все більшої популярності в країні та за її межами. 

З появою мультфільмів талановиті художники Кореї звернули увагу на 

можливість створювати ілюстровані історії, що основані на відомих 

корейських сюжетах. У 1908 році вийшла перша ілюстрована історія, яка 

була намальована Ю Кіл Джунсом «Для працівників нічного класу». Вона 

була надрукована в газеті Кьонсан. Перша корейська дитяча мальована 

книга «Кролик і мавпа» вийшла друком у 1946 році. У цій книзі Кім Йон 

Хван використав однойменну історію Ма Хе Сонга. Книга «Кролик і мавпа» 

була опублікована через рік після того, як Корея отримала незалежність від 
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японського колоніального панування. Мета, яку переслідував Кім, була 

досить очевидною і логічною. Він прагнув кращого майбутнього для дітей, 

щоб вони певною мірою відновили оптимістичний погляд на майбутнє 

суспільства . 

У 1980 році було опубліковано більше десятка мальованих журналів 

та книг, таких як «Острів скарбів», «IQ Jump» і «Sonyun Champ». Вони 

набули широкої популярності в Кореї. Персонажі цих книжок — Дулі, 

Малий динозавр, Хані і Янг Шим — стали улюбленими героями поколінь. 

Останніми роками попит на дитячі мальовані книжки збільшився через їхню 

популярність серед дітей та їхніх батьків. Це пов'язано з навчальним змістом 

книжкових серій: «Чому?», «Виживання», «Шукачі скарбів» і т.д. Такі серії, 

як правило, включають в себе більше 30 книг. Теми диференціюються за 

різними дисциплінами виховного значення, такими як наука, культура, 

суспільство та іноземні мови [70; с. 105-107]. 

Період становлення корейської дитячої мальованої книги можна 

умовно поділити на 4 етапи-періоди.  

І період — Ранній етап (1950-1980) — протягом середини 1950-х 

років свої перші мальовані твори письменники Хон Сун Чан та Лі У Кю 

публікували в журналах та газетах і видавали їх окремими книжками. У 

журналі «Надія», який видається до сьогодні, Хон вперше почав друкувати 

свої твори. Його колега Лі був першим, хто створив стилізованих комічних 

героїв. 

ІІ період — Народження жанру (1980-1990) — «Історія гори Пекту» 

Рю Дже Со стала визначальним етапом у народженні специфічного 

національного літературного жанру корейської дитячої мальованої книги. 

Після трьох років складної постійної роботи, пов’язаної з моделюванням 

цікавих сюжетів й виснажливим покроковим малюванням тисяч малюнків, 

світ побачила книга, в якій був використаний шестикольоровий друк. Для 

того, щоб розповісти захоплюючу історію, Рю застосував народні малюнки, 
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традиційні маски для танців, а також фрески з епохи Когурьо10. Ця книга 

перемогла на японському конкурсі ілюстрованих книжок Нома. 

Письменники за допомогою своїх книжок цього періоду боролися за 

створення нових педагогічних та соціальних умов для молодих читачів.  

ІІІ період — Зрілий період (1990-2000) — друге покоління мальованих 

книжок для дітей було представлено такими письменниками, як Лі Юк Бе, 

Чон Сонг Гак, Квон Йон Дак та Лі Йонг Кьонг. Саме в цей період у 

видавничій індустрії з’являються нові видавництва. Так, «Борім», 

«Видавництво дитина Гілбут», «Чанбі», «Вуджін молодший» активно 

публікують мальовані дитячі книжки. Цей етап у розвитку ілюстрованої 

книги позначений досить помітним й важливим впливом закордонних 

видань. 

IV період — Пік розвитку (2000 — і по теперішній час) — у 2004 р. 

корейська мальована книга вперше була представлена на Bologna Ragazzi 

Awards. Книжки «Прибуває потяг» Шін Дон Джун та «Каша з червоних 

бобів, бабуся та тигр» Чо Хо Санг отримали визнання і привернули 

всесвітню увагу. В 2011 році на Біеналі ілюстрацій в Братиславі перемагає Чо 

Ин Йонг з книжкою «Біжи, Тото» [70; с. 105-107].  

У всьому світі казки складають більшу частину ілюстрованих книг. 

Тигри часто з'являються в корейських народних казках. Так, у книзі «Тигрів 

зв'язали однією мотузкою» розповідається, як ледачий хлопчик-свинопас, 

сіючи кунжут, отримує величезне дерево, з якого виробляє так багато 

кунжутної олії, що навіть годує пса кунжутним насінням й олією, а потім 

ловить всіх тигрів. Хлопчик стає багатим. Пес зображується як товариш, що 

поділяє успіх хлопчика.  

Історичні мальовані драми і манхви про бойові мистецтва є одними з 

найулюбленіших книг. До сімдесятих років ХХ ст. було дуже складно 

                                                           
10

 Когурьо (고구려, Південна Маньчжурія) — сформувалася як державне утворення найпершою. Вона була 

найбільшою та наймогутнішою з Трьох держав. За переказами, зафіксованими в літописах 삼국사기 

та삼국유사, Когурьо заснував Ко Чумон (고주몽). 
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диференціювати ці два жанри. Парк Кі Данг і Кім Чен Ре та ін. були 

популярними письменниками 1950-х і 1960-х років, у творах яких основним 

сюжетним історичним джерелом постає епоха 조선 /Чосон/ з її легендарними 

героями. Так, образи легендарних героїчних персонажів представляють у 

своїх творах Кім Ву Бін, Шин Донг У та Чон Хан Кі. Кім Ву Бін у своєму 

творі «Могутній кулак» розповідає про хлопчика, який мав могутній правий 

кулак і був наділений чудовою фізичною силою. Цей твір Кім Ву Біна з часу 

першої публікації 1958 р. і до 1990-х років був дуже популярним.  

Шин Донг У адаптував героїчний роман «Хон Гіль Дон» (Історія про 

Хон Гіль Дона) з епохи Чосон в сучасну ілюстровану книгу, видану 

частинами з 1966 по 1969 роки в щоденній дитячій газеті «Чосон». 

Позашлюбний син, який вивчився даоській магії, стає вигнанцем. Хон Гіль 

Дон є найвідомішим корейським героєм. Тут Шин Донг У створює нові 

сюжетні символи: хопі «호피» /хопхі/ (тигрова шкіра) і «차돌 바위» /чадоль 

баві/ (міцний горішок), яких не було у первинному джерелі. «Хон Гіль Дон 

пройдисвіт», зроблений у вигляді анімації і випущений в 1967 р., займав 

друге місце в прокаті. 

Чон Хан Гі став популярним через Чоранг Йеоса (Маленька Йеоса) — 

історія розповідає про дитину, про секретаря королівського комісара та про 

спеціальну організацію, яка шпигувала за корумпованими губернаторами за 

наказом короля. 

Ко Ву Йон опублікував повість «Ім Кьок Чон» — про історичний 

персонаж епохи Чосон. Ця його історична повість є своєрідною адаптацією 

творчості китайських класиків. «Сухоі та романс про три королівства» 

заснована на історії реального злочинця, який сам на сам ставав проти 

корупції правлячого класу. Якщо інші корейські письменники створювали 

свої мальовані історичні драми для дітей, то Ко Ву Йон орієнтувався у своїй 

творчості також і на дорослого читача. Він був зосереджений на зображенні 

злочинного світу або на персонажах часів великих історичних змін.  
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Банг Хак Кі звернув увагу на складне життя жінок в епоху династії 

Чосон.  

На відміну від історичної драми, яка обмежена часовими рамками, з 

реальними або вигаданими персонажами, мальовані історії про бойові 

мистецтва були здебільшого вигаданими і мали великий попит у вісімдесятих 

роках ХХ ст. Мальовані романи про бойові мистецтва були створені під 

впливом тайванських та гонконгських романів про мистецтва як піджанр 

історичної ілюстрованої книги. Події роману переважно розгортаються в 

стародавньому Китаї, але конкретні періоди часу, як правило, не 

зазначаються. Конкуруючі школи та групи борються за панування у світі 

бойових мистецтв. Головні герої манхви — майстри бойових мистецтв 

відстоюють такі специфічні ритуальні кодекси, як військовий ( 武 ) і 

справедливий кодекс (侠). Ті ж значення використовуються у жанровій назві. 

Мальовані історії про бойові мистецтва стали стандартними жанрами для 

манхви, особливо в творчості Лі Чже Хак та Ха Сонг Нам в 1980-х роках. 

У вісімдесятих роках ХХ ст. мальовані історичні драми Лі Ду Хо 

знайшли своїх дорослих читачів, і не тільки дорослих. Письменник, який 

працював у різних жанрах до сімдесятих років, зосередився на історичних 

драмах у 1981 році. Улюблена дитяча серія «Даосист Мутуль» була 

корейською фантастикою, яка показувала життя даоських майстрів. Разом із 

тим у творах Лі для дорослих представлено зображення реальних історичних 

подій епохи династії Чосон. В оповіданні «Господар» розповідається історія 

мандрівних торговців як нового покоління підприємців наприкінці епохи 

Чосон. Крім того, деякі з найвпливовіших людей раннього Чосон з'являються 

з трохи видозміненими іменами в «Донг Де Кунг». Тут, використовуючи 

матеріали, відомі з корейської історії, Лі драматизує історичні факти.  

Книги про бойові мистецтва вісімдесятих років ХХ ст. були 

переосмислені молодими художниками дев'яностих.  
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Книга «Orbis Sensualium Pictus» («Видимий світ у малюнках») 

визначного чеського мислителя-гуманіста, ідеолога реформування шкільної 

системи Яна Амоса Коменського вважається першою ілюстрованою книгою 

дітей, опублікованою у 1658 р. (переклад корейською мовою з’являється у 

1999 р.) [66; с. 111-112]. Мальовані книги користуються популярністю серед 

дітей сьогоднішньої Кореї. Освітньою функцією, звичайно, не обмежується 

гуманістичне цільове призначення створення малюнкових книжкових серій 

дитячої літератури. Тут практично безмежні мовні скарби і яскраво-

пізнавальний візуальний ряд дозволяє письменникам висловлювати свої 

думки різними, іноді унікальними способами. Навіть для публіцистичних 

книг з картинками автори використовують нові підходи, що дозволяють їм 

зобразити широкий світ почуттєвого досвіду людини, зокрема, її витончені 

найтендітніші, глибоко внутрішні душевні переживання. Серед 

публіцистичних книг з картинками корейські книги заслуговують на увагу 

семіотико-гармонічно вмотивованим змістом, добірним стилем і 

композиційно виправданим форматом [78; с. 26-28]. 

Корея має сумну історію — колонізації, війни, поділ і військова 

диктатура. Ці драматичні події, безумовно, позначилась на розвитку 

корейської дитячої літератури, зокрема, на творчій діяльності Лю Дже Со та 

ін., про що свідчать їхні чисельні ілюстровані книжки, сповнені патріотизму, 

відданості своєму багатостраждальному народові і співчутливого ставлення 

до слабких, знесилених і малих («Історія гори Пекту», «Цуценя Поо», «Сім 

друзів у дамській кімнаті», «Велика рука бабусі, що робить галушки» та ін.). 

Тут ілюстратори корейських книжок намагаються розробляти власні 

унікальні стилі, експериментуючи з народними казками, фресками, 

буддійськими живописами і азійськими картинами — все це можна побачити 

в «Хаечі і чотири брата чудовиська», «Павук», «В очікуванні мами».  

Для корейців різного віку, різної долі і різного, не завжди 

оптимістичного світосприйняття значною мірою характерним є те, що вони 

вважають себе частиною природи. Багато з них вважають, що жити 
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відповідно до законів природи, просто й без жадібності — це кращий спосіб 

жити щасливо. 

Дитячі мальовані книги, хоча й розвиваються в Кореї не так давно (60-

ті рр.), але з року в рік вони стають різноманітнішими щодо тем, образів і 

сюжетних композицій та історично-фольклорних джерел, зокрема, завдяки 

новим можливостям, які надаються сучасними технологіями (Інтернетом та 

ін.). Це відіграє ключову роль у формуванні сучасного світу дитячих книг. 

Ілюстрована книга «Наше село» опублікована в 1946 р. У книзі з 

поетично ритмічним текстом та ілюстраціями у фольклорному стилі 

розглядається традиційне корейське життя. Тоді професії ілюстратора ще не 

існувало. Однак визначні художники і карикатуристи того часу взяли участь 

у цьому проекті. Ілюстратори почали працювати з дитячими книгами лише у 

70-х роках ХХ ст. П'ять видатних ілюстраторів, яких варто відзначити (Кім 

Донг Су, Лі Мін Хі, Юн Бонг Су, Сьюзі Лі і Пєк Хі На), завдяки успіху своїх 

попередніх робіт привернули величезну увагу громадськості. Так, темою 

книги Кім Донг Су «Як я застудився» стала поведінка дітей молодшого віку. 

Тут оповідання починається з різних міркувань про причини та наслідки. 

Представлені візуально прості і наївні формування (вирази) виглядають так, 

наче вони намальовані дитиною [70; с. 105-107]. 

Особливе місце в корейській дитячій літературі посідають художні 

твори, пов’язані тематично і сюжетно з фольклором, історією, сучасними 

науковими відкриттями, національними героями та традиціями.  

Особливе місце в корейській дитячій літературі посідають художні 

твори, пов’язані тематично і сюжетно з фольклором, історією, сучасними 

науковими відкриттями, національними героями та традиціями. Щоб 

зацікавити юних читачів, корейські письменники створюють науково-

фантастичні твори. Прикладом цього і першою роботою, що мала жанрові 

характеристики дитячої наукової фантастики, може служити «Літаюча 

людина» Нох Янг Гина, опублікована в 1936 р. У почесних лавах ідеологів — 

першовідкривачів й фундаторів наукової фантастики як жанру в корейській 
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літературі дослідники цілком аргументовано бачать письменника-фантаста 

кінця 50-х років ХХ ст. Хан Нак Она з його творами «Пригоди на Венері» й 

«Загублений хлопчик», якими він прагнув якомога більше підтримати дітей, 

відкриваючи їм світ науки і ненав’язливо заохочуючи їх розпочати його 

вивчення. Науково-фантастичні твори Хан Нак Она були надруковані 

частинами у газетах «Йонхап» і «Хаквон». 

У 1970-х роках була перекладена корейською мовою і видана повна 

колекція дитячої наукової фантастики. У простих, зрозумілих фразах, 

призначених для дітей, були перекладені твори Артура Кларка і опубліковані 

у 60 книгах як колекція. Серія Хьокван включає оригінальні твори корейської 

наукової фантастики і дуже схожа на роботи Су Кван Вун в «Останній день 

космічного корабля» та «Війни четвертого виміру» і Кім Хак Су («Таємниця 

телепатії»). 

Останні твори корейської дитячої науково-фантастичної літератури, 

особливо книжки, зорієнтовані на учнів молодших класів, носять 

песимістичний характер, в той час як ранні роботи, опубліковані в період з 

1950-х років до 70-х років, зображують чудові, утопічного рівня сюжети, 

створені за підтримки операційно-покрокових можливостей новітніх 

наукових технологій.  

Те, що корейська дитяча література після 70-х років ХХ ст., на відміну 

від більш ранніх творів, починаючи з 1950-х років, вирізняється доволі чітко 

виокремленим зажурливим, сповненим безнадійного смутку і журби 

світовідчуттям і зневірою в оптимістичне майбутнє, безумовно, вже створило 

і продовжує створювати ідеологічно принципово інший загальний 

соціопсихологічний і соціокультурний контекст національного звучання у 

сучасній корейській дитячій літературі. Чунг Чже Ін, дитячий письменник-

фантаст, пише: «Корейська фантастика для дітей, як і раніше, містить більше 

характеристик казок, ніж наукової фантастики». Проте тоді, коли кількість 

якісних творів наукової фантастики збільшується як жанр, збільшується і 

кількість дітей, що зацікавилися цим жанром.  
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Документальні книжки займають важливе місце в дитячій книжковій 

літературі. Це явище не дивує, враховуючи те, що молоді читачі ще 

донедавна були прихильниками публіцистичної літератури. Останнім часом 

освітні комікси і барвисті публіцистичні назви впливають на читача і стають 

домінуючою силою. В цілому освітні книги для дітей, як і очікується, 

очевидно перебуватимуть у центрі уваги протягом багатьох років. 

Цей тренд впливає не лише на наукову літературу, а й на ілюстровані 

книги і оригінальні дитячі оповідання, що свідчать про великий вплив на 

молодих читачів пізнавальної освітньо-наукової інформації, яка поглиблює 

неупереджені погляди на навколишній світ, якісно розширюючи їхні 

природні можливості адекватного світосприймання. 

Теми фантастичних творів повинні зацікавлювати дітей і сприяти 

обмеженню для них неконтрольованого комунікативного простору з метою 

убезпечення їх від конфліктів з небажаними соціальними спільнотами.  

Сфера наукових оповідань для дітей або наукової фантастики в даний 

час розширюється в різних напрямках. Наукова фантастика завжди була 

пов'язана з т.зв. «футуристичними перспективами». Останнім часом 

письменники часто розглядають такі суспільні, «дорослі» проблемні теми, як 

політика, соціальні науки, поп-культура та історія, проілюстровані й описані 

з науковими коментарями. 

Книги, орієнтовані на молодшу або старшу молодіжну аудиторію, 

здебільшого спрямовані на природничі науки. Ця література тематично й 

сюжетно фокусується часто на конкретних проблемах, зокрема, таких як 

важливість охорони навколишнього середовища, попередження ознак 

екологічного руйнування і сприяння гармонійному співіснуванню людини та 

інших форм життя на Землі.  

Більшість дітей люблять детективні та містичні історії. У багатьох 

випадках в історіях зазвичай зображується певний інцидент або загадка тощо. 

Сильні та привабливі персонажі, як правило, з'являються у таких творах. 

Крім того, великий сюрприз чекає на молодих читачів в останній главі, 
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завжди залишається певний неспростований факт. Виявляється, що діти 

часто не тільки занурюються в історію, а й уявляють, що вони є героїчними 

персонажами, які вирішують загадки одну за одною. Єдина проблема полягає 

в тому, що писати переконливу загадкову історію досить важко.  

Детективні романи розважають молодих читачів з 1920 року. Серед 

сучасних читачів популярність цього літературного жанру починає 

знижуватися.  

На корейському дитячому літературному ринку переважають мальовані 

(ілюстровані) книги, які визнанні психологами найкращими для розвитку 

дитини. На сьогоднішній день такі книги вводяться в обов’язкову літературу 

для читання в молодшій та середній школі. Це пов’язано з тим, що виклад 

сучасних подій і обставин в таких книжках легкий і доступний для дітей. Для 

кращого розуміння виклад фактів і цифр супроводжується фотографіями, 

картинами, малюнками і схемами. Книжки для дітей дошкільного віку мають 

об’ємні ілюстрації і наочні матеріали, які діти можуть взяти до рук і 

погратися ними. Головною особливістю корейської дитячої літератури є 

власне корейська форма викладу матеріалу, т.зв. манхва, або, як її ще 

називають в сучасному світі, комікси для дітей.  

Корейська манхва тільки нещодавно (1950-ті роки) почала набирати 

популярність у світі через корейських дітей. У минулому таку жартівливу 

форму викладу матеріалу в Азії розпочала Японія, японська манга. Через це 

помилково почали вважати, що корейська манхва є побічним продуктом 

японської манги. Тепер корейська манхва отримала визнання в США і Європі.  

 

3.3 Корейська дитяча література після визволення Кореї та 

розділення нації (1945-1970 рр.) 

 

Коли Корея в 1945 році звільнилась від жорстокого панування Японії, 

перед корейцями постало головне завдання — звільнення від впливу 

загарбників. Разом з тим одразу ж після звільнення Кореї на Корейському 
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півострові починається громадянська війна (1950-1953), що приносить хаос 

на півострів. Після Корейської війни написання творів для молодих читачів 

знаходилося під впливом закордонної культури та комерціалізму, проте 

дидактичність залишалася головною характеристикою дитячих книжок. 

Відомими письменниками в 1950-х роках стали 마해송 /Ма Хе Сонг/, 강소천 

/Канг Со Чхон/, 이원수 /Лі Вон Су/, 김요섭 /Кім Йо Соп/, 이종택 /Лі Джон 

Тхек/, 이종기 /Лі Джон Гі/ та ін. У 1950-х роках спостерігався справжній бум 

на публікування книжок для дітей. Крім власне корейських дитячих книжок, 

видавці починають публікувати закордонні твори. Впродовж 1952-1956 років 

в журналі «소년 세게» /Соньон Сеге/ корейських дітей почали знайомити з 

такими творами, як «Хатина дядька Тома», «Арабські ночі», «Казки братів 

Грімм» та «Пітер Пен». Інший дитячий журнал «새벗» /Себот/ познайомив 

дітей з такими творами, як: «Зіркова дитина» (1954 р.) та «Таємний сад» 

(1957 р.). Іншою специфічною рисою 1950-х років було те, що письменники, 

які писали виключно для дорослих, почали писати також і для дітей. Так, 

зокрема, 황순원 /Хван Сун Вон/ (1915-2000) був типовим представником 

таких письменників. Його короткі історії, такі як «Сонагі» (Злива) (1953) та 

«Сільський хлопчик» (1949) визнані видатними творами корейської дитячої 

літератури [71; с. 110-111]. 

Найважливішою визначальною подією у розвитку корейської дитячої 

літератури в цей «перехідний» період було заснування Товариства корейської 

дитячої літератури (1954) і відкриття Корейського дитячого культурного 

інституту (1956). Ці організації було створено для оновлення корейської 

дитячої літератури як вагомої за новітніми соціально-політичними 

обставинами й ідеологічними та культурними імперативами. Протягом 

другої половини 50-х років ХХ століття такі великі інститути, як щоденні 

газети та корейські літературні організації почали наполягати на тому, що 

дитяча література не повинна ігноруватися. Дитяча література стала 

визначною частиною культурного спадку, зокрема, в одержанні дитячими 
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письменниками почесних літературних нагород. Основні літературні 

нагороди, пов’язані з дитячою літературою — це: нагорода Сочон за дитячу 

літературу (починаючи з 1956 р.), нагорода Седжона за дитячу літературу для 

дітей (починаючи з 1968 р.), нагорода Хан Джонг Донга за поезію для дітей 

(починаючи з 1969 р.), національна нагорода за дитячу літературу 

(починаючи з 1976 р.).  

Розвиток мовознавства та літератури в Кореї пов’язаний з новими 

умовами соціально-економічного та політичного порядку, який був 

сформований в Кореї після її визволення в 1945 р. В літературі 

постколоніальної Кореї продовжується розвиток традиційних жанрів 

короткої розповіді, есе та поезії. Значний вплив на літературу країни мали 

роки Корейської війни. На літературному ґрунті, який формувався в країні, 

дитина сприймається як носій виключно духовного начала. Корейські 

письменники відображали в своїй творчості психологію людей, які були 

травмовані війною та безсилі що-небудь змінити в своїй долі.  

Після завершення Корейської війни в 1962 р. почалось серйозне 

дослідження проблем та напрямків дитячої літератури. Відправною точкою 

для історико-теоретичного дослідження були твори Юн Сок Джуна /윤석중/, 

«Корейський дитячий літературний журнал» («한국아동문학 소사») та Лі 

Вон Су /이원수/ «Введення в дитячу літературу» («아동문학 입문»). Перша 

теоретична книжка була опублікована у 1967 р. Лі Че Джулом /이재철(李在

徹)/ «Вступ до дитячої літератури» («아동문학개론») — ця книга складає 

основу літературної критики і сприяє об’єднанню різних теоретичних засад. 

До того ж він опублікував «Історію корейської сучасної дитячої літератури» 

(«한국현대아동문학사») у 1978 р. та «Словник світової дитячої літератури» 

(«세계아동문학사전») у 1989 р. На сьогоднішній день ми маємо поглибити 

вивчення корейської дитячої літератури, яке наразі зупинилось на 

теоретичному рівні.  
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Сучасна корейська література, яка безумовно включає в себе дитячу 

літературу, сповнена динаміки та драматичного досвіду, що було спричинено 

швидкою індустріалізацією та зміною соціальної структури після японського 

правління та війни. Так, тут реалізм продовжує бути домінуючим напрямком 

літературної діяльності, але дитячі письменники-дебютанти в 1980-х роках 

починають писати фантастику.  

Наприклад, у популярному корейському фентезі «Півень, який втік з 

двору» (2000), написаному Хванг Сон Мі, розповідається про пригоди 

старого півня, який хоче звільнитися зі своєї клітки. Історія поєднує в собі 

елементи фантастичні та феміністичні (останній, зокрема, як своєрідний 

спротив й протест проти домінантного стереотипу жінки).  

Знаходять своє місце в дитячій літературі в 1970-х роках підлітково-

дорослі новели — переважно це серія видань про шкільне життя підлітка. 

Вони були навіть популярнішими за високохудожню, т.зв. «велику», зокрема 

— інтелектуальну, дорослу літературу. Прикладом цього є «Казки Ялке», 

написані Чо Хун Па (1918-1980), які були опубліковані та згруповані у цілі 

серії в підлітковому журналі «학원» /Хаквон/ у 1953 р. Сюжет цих творів 

будується навколо шкільного життя тинейджера На Дусу на прізвисько Ялке 

та його друзів. Ця серія була дуже популярною через те, що герої поводили 

себе так, як було заборонено в повсякденному житті. В подальшому ця 

історія була адаптована для радіодрами та фільму. Коли вона потрапила до 

великих екранів в 1960-х та 1970-х, то мала колосальний успіх. Проте ця 

праця була оцінена як низькопробна, її не дуже вітали в академічних колах.  

Дитяча літературна критика отримує визнання з 1970-х років. Так, Рі 

Дже Чоль, Лі О Док, Лі Санг Хьон та Сок Йонг Вон почали писати про 

історію корейської дитячої літератури, особливо — ранньої корейської 

дитячої літератури. Праці Рі Дже Чол включають «Історію сучасної 

корейської дитячої літератури» (1978). Рі також опублікував квартальний 

журнал «Критичний погляд на корейську дитячу літературу» (1976).  
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Деякі корейські критики та викладачі, які цікавляться дитячою 

літературою, почали збирати та ранжувати праці письменників так званого 

Золотого віку. Вони були опубліковані в 10-ти томах під назвою «Колекція 

ранньої сучасної корейської дитячої літератури» (1999).  

Корейська дитяча література, в основному, задовольнила потреби дітей 

початкової школи. Більшість книг тут опубліковано для цієї вікової групи. 

Книжки з малюнками або ілюстровані книжки є головною частиною 

книговидання для дітей. Молоді художники зі своїми сучасними смаками 

починають активно працювати у сфері мальованих книжок. Освітні вимоги 

до дитячої літератури особливо стимулюють виробництво нефантастичних 

або інформативних книг.  

Останнім часом популярними стали деякі реалістичні романи про 

бідних, проте добросердечних людей, які жили в приміських районах у 

період індустріалізації в 1970-х роках. Ці ностальгічні та автобіографічні 

книжки виконують функцію морального виховання і є засобом залучення до 

культури дітей. Деякі дитячі письменники писали історії, що базувалися на 

їхньому власному досвіді, який вони отримали в період колоніального 

періоду. «Ти — небо» (1997) Лі Юн Хі та «Будурі, корейський хлопчик» 

(Будурі, хлопчик Корьо) (1999) Ан Джу Юнга були книжками, створеними в 

період між селянським бунтом Донхан та китайсько-японською війною. 

«Питання Місако» (2001) Сон Йон Джа — це колекція дев’яти історій, які 

беруть свій початок від японського колоніального періоду — розповідь про 

брутальне ставлення колонізаторів до корейців [71; с. 110-111]. 

Дві держави Корейського півострову інтерпретують поняття «дитяча 

література» по-різному — як на словниковому рівні, так і щодо змісту та 

ідеології. Північна Корея розглядає дитячу літературу як політичний 

інструмент, призначений для виховання дітей з метою забезпечити 

подальший розвиток й успішне функціонування північнокорейського 

комунізму як суспільно-економічної формації, що базується на єдиній 

загальнонародній власності і соціальній рівності. Дослідники, які займаються 
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дитячою літературою в Південній Кореї, прагнуть знайти спільні суспільно-

фундаментальні характеристики, зокрема, в численних вагомих для Північної 

та Південної Кореї культурних та історичних аспектах. Вони також 

намагаються зібрати всі можливі матеріали про північнокорейську дитячу 

літературу та звернутися до північнокорейських дитячих мальованих книжок. 

권정생 /Квон Джон Сен/, корейський дитячий письменник писав 

книжки про дітей колоніальної окупаційної або воєнної доби, які, 

перебуваючи у гостро драматичних соціальних обставинах, думали і мріяли 

про краще порозуміння між Північчю та Півднем Кореї. 

Отже, дитяча корейська дитяча література 1945-1970 років зазнає 

значних змін як у жанровому, так і в тематичному аспектах. Визволення від 

японських загарбників, розділення нації, створення двох різних дитячих 

літератур — все це призводить до становлення та розвитку двох абсолютно 

різних дитячих літератур.  

 

3.4 Жанр молодіжного роману в корейській дитячій літературі ХХ 

століття 

 

На сьогоднішній день в літературознавчих словниках ми не знаходимо 

дефініцію молодіжний роман. Вперше поняття «молодіжний роман» було 

застосоване німецькими письменниками ХІХ-ХХ століть. Цим питанням 

поряд з такими поняттями, як молодіжна література, молодіжна книга 

займались німецькі літературознавці, а саме: К. Додерер, Є. Зайберт, 

К. Гансель та ін. В різних західних та східних дослідженнях надається різна 

диференціація дитячої та молодіжної літератури. Англійській мові властивий 

термін children’s literature, тоді як корейській властиві терміни 아동 문학 

/адон мунхак/ та 소년 문학 /соньон мунхак/ [69; с. 74-76]. 
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Згідно вікової характеристики, читачі молодіжного роману — це діти, 

що переходять межу від другого дитинства до підліткового та юнацького віку. 

Молодіжний роман враховує цю специфіку читача.  

В першій половині ХХ ст. в корейській дитячій літературі з’являється 

«дитяча література» та «молодіжна література» у творчому доробку 

молодих письменників.  

Жанр молодіжного роману був спрямований на патріотичне виховання 

молоді для побудови сучасної держави. Вперше термін 소년 소설 /соньон 

сосоль/ був використаний в працях Лі Гван Су в 1910 р. в журналі «어린 

희생» /Орін хвісень/. Проте 소년 소설 /соньон сосоль/ почав широко 

використовуватися як літературний жанр лише в 1924 р. Основною 

тематикою молодіжних романів є криза молодої людини. Для героїв доросле 

життя — це боротьба за виживання. Реальні проблеми, з якими стикаються 

молоді герої — пошук себе, вираження емоцій, що допомагає юному 

читачеві виокремити себе із загалу.  

Молодіжний роман — це роман, в центрі якого знаходиться молодий 

герой, який перебуває у пошуку себе і в той самий час встановлює відносини 

через сім’ю, оточуючих, соціокультурну сферу. В молодіжному романі йде 

мова про психологічний та інтелектуальний процес формування 

протагоніста. Молодий герой є представником сучасного життя. На його 

долю випадають випробування, що є важливими для розуміння культурно-

історичної парадигми певного періоду, що відображається в молодіжному 

романі.  

Перу 이관수 /Лі Гван Су/ належать визначні твори («Парубкова 

скорбота», «Безсердечний») про муки нового покоління корейської 

інтелігенції й пошуку місця в житті.  

В той час, коли прозовий жанр 소설 /сосоль/ був зорієнтований на 

розважання читачів, дитяча література на початку ХХ ст. характеризується 

насамперед своїм дидактичним спрямуванням. Головною метою 
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письменників було навчити майбутнє покоління корейців тому, що вони — 

на відміну від старшого покоління — спроможні зробити більше, наприклад, 

зберегти національний суверенітет.  

Термін «молодіжний журнал» (소년 소설 /соньон сосоль/) позначає 

принципово новий прозовий жанр в корейській дитячій літературі. Прозовий 

твір корейського письменника 이관수 (Лі Гван Су) був опублікований в 1910 

році в журналі 어린 회생 /Орін хвісень/ і визначений як роман. Дослідник 

корейської дитячої літератури 문해정 /Мун Хе Джонг/ зазначає, що саме твір 

письменника Лі є першим молодіжним романом (소년 소설 /соньон сосоль/). 

Історія, яка описана в творі, віддзеркалює погляди корейської інтелігенції на 

ситуацію в країні і реальний соціокультурний стан сучасного корейського 

суспільства. Історія розгортається в 1773 році десь в Сибіру або Маньчжурії. 

Це історія про молодого хлопця, батько якого був вбитий російським 

солдатом на війні. Парубок дає обіцянку помститися за смерть батька. 

«Коли мій любий батько помирав на їхніх руках, а мої співвітчизники 

стали їх рабами, з ними поводилися як з собаками або як зі свинями. В нас не 

було землі, дому, свободи і навіть сили. Ми живимо так, наче ми вже 

мертві. Нам нема де зупинитися, щоб переночувати, і нема нас де поховати, 

коли ми помремо. Чи є ще хтось на Землі, в кого ще менше вдачі, аніж у нас? 

Насправді, ця доля буда гірше, аніж смерть, принаймні, жодна людина не 

заслуговувала б на таке ставлення після того, як вона помре» [115; с 98-102]. 

Хлопець йде на війну з Росією і також гине. Історія продовжується тим, 

що у війну вступає дідусь загиблого сина і онука, який вирішив отруїти 

російських солдат отруйними напоями. В самому кінці чоловік покаявся в 

скоєних злодіяннях. Він сказав: «Я просто ненавидів вас за вбивство мого 

сина, так що нехай ваші батьки та діти ненавидять мене, якщо вони 

побачать, що я накоїв». Це все, зокрема, свідчить про вплив на이관수 /Лі 

Гван Су/ пацифістських ідей японської християнсько-соціалістичної 

літератури [68; с. 224-227].  
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Назва роману вказує на те, що вся розповідь сфокусована на молоді, на 

молодому парубку та його жертві. Головний герой — хлопець підліткового 

віку, зображений як людина сильної волі з об'єктивним баченням цього світу. 

Історія відображає ситуацію в Кореї після Протекторатського договору і 

напередодні її повної анексії. Цей твір — наче натяк на те, що Корея 

втратила свій суверенітет, поданий через історію хлопчика, який віддав все в 

своєму житті за свою Батьківщину, своїх батьків і боровся з загарбниками до 

самої смерті. З позицій внутрішньої авторської інтерпретації описані в романі 

драматичні обставини суспільно-національної ваги — це майже неприховане 

відчайдушне звертання до корейської молоді як заклик не лише до 

усвідомлення всього трагізму катастрофічного стану тодішньої Кореї, але й 

як сповнений високого патріотизму заклик до рішучих дій на захист 

багатостраждальної Батьківщини. Не дивлячись на те, що 소설 /сосоль/ 

написаний для підлітків, в ньому проглядаються риси соціальної критики. Це 

також означає, що це більше, аніж просто розвага, яка спонукає читачів 

думати про літературу як рефлексію на сучасний стан речей.  

방정환 /Панг Джонг Хван/ — один з перших дитячих письменників, 

який впровадив свято «День дітей» — використав термін «молодіжний 

роман» в квітні 1924 р. в журналі «어린이» /Оріні/ в творі «День випуску», 

який був переспівом його власної історії, написаної раніше в 1919 році під 

такою ж назвою. То була історія про учня старшої школи Юнхо, що походив 

з бідної родини. Не зважаючи на всі труднощі, він старанно вчився, щоб 

успішно закінчити школу. Його мати, яка виховувала його, померла за два 

дні до випуску. В випускний день він не міг стримувати сльози, думаючи про 

свою матір. Така трагічна історія викликала у читачів бурю емоцій. В них 

було єдине запитання, чи справжня ця історія, чи ні? На це 방정환 /Панг 

Джонг Хван/ відповів, що опублікована історія не може бути повністю 

справжньою, проте він абсолютно переконаний в тому, що у сучасному світі 

є, на жаль, багато сумних, часом гостро драматичних історій, історій 
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невимовних страждань від болісних втрат і журби, історій, сповнених горя і 

образи й пекучих серце тужливих думок. До того ж письменник додає, що 

його мати, як і мама Юнхо, також померла, і він також не зміг стримувати 

сльози, пишучи цей твір. Головним персонажем твору виступає студент. 

Досвід письменника є частиною цієї історії. Іншою відмінною рисою жанру 

молодіжного роману у 이관수 /Лі Гван Су/ та방정환 /Панг Джонг Хвана/ є 

те, що головний герой бореться з життєвими, соціально зумовленими 

негараздами, що постали перед ним.  

Молодіжний роман як феномен культури орієнтує корейських читачів 

на критичне осмислення сучасних суспільних явищ, стимулюючи у такий 

спосіб бажання змін на краще [68; с. 224-227].  

На початку ХХ століття 소년 소설 /соньон сосоль/ був піджанром 

дитячої літератури, та згодом він виокремлюється в окремий жанр дитячої 

літератури.  

권정생 /Квон Джон Сень/ опублікував перший повний молодіжний 

роман «몽실 언니» («Сестра Мьонгшіль») у 1984 р. Це трагічна історія про 

дівчину на ім’я Мьонгшіль, про її від дитинства складне життя. В романі 

розповідається про події сучасної корейської історії під час війни. Це твір 

про дівчину, яка вижила в поствоєнному хаосі на Корейському півострові 

після Корейської війни. Сім'я Мьонгшіль повернулася після визволення в 

1945 р. з Японії. Молодший брат дівчинки згодом помирає, а батько кидає 

родину задля заробітку. Після цього в 1947 році, коли Мьонгшіль 

виповнюється сім років, її матір виходить заміж вдруге. Одного дня вітчим 

навмисно штовхає дівчину, і та забивається. Це спонукає дитину повернутися 

до рідного батька, який на той час також одружився вдруге. Коли армія 

Північної Кореї атакує, її батько потрапляє до армії Південної Кореї. Дівчині 

на той час виповнилося дев’ять років, та її мачуха помирає при пологах. 

Дитина змушена взяти на себе тягар дорослого життя: піклування про 

маленьку сестру, намагання вижити у важких життєвих ситуаціях. Зовнішні 
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чинники змушують дівчину швидко подорослішати. Вона зіштовхується сам 

на сам з розоренням, спричиненим війною, зі смертю рідних, вбивствами та 

голодом. Очима дитини автор показує трагізм протистояння Півночі і Півдня. 

Героїні доводиться рано навчитися дивитися на світ дорослими очима, не 

сподіваючись на диво [192; с. 60-78].  

Ця розповідь про маленьку Мьонгшіль, яка пройшла через найважчий 

період в історії Кореї, ілюструє використання 소년 소설 /соньон сосоль/ 

портретів дітей як авторські рефлексії на тогочасну ситуацію на Корейському 

півострові.  

Незважаючи на трагічний зміст зображених жахливих страждань, 

зухвалих утисків і знущань з маленької дитини, сюжетна історія роману 

завершується оптимістичним фіналом — прощенням, примиренням та 

надією на майбутнє. Багато критиків вказують на те, що ситуації 

возз’єднання дуже важко пояснити дітям. Коли люди пишуть для дітей про 

подібні питання та події, вони повинні знайти відповідні способи вирішення 

ситуації. Такі книги і є по суті знайомством з літературами та наративними 

традиціями інших країн. Вони можуть сприяти кращому розумінню між 

Північчю і Півднем. На даний момент це відбувається лише невеликими 

кроками і лише на Півдні.  

소년 소설 /соньон сосоль/ розвивався на самому початку формування 

корейської дитячої літератури ХХ століття (1900-1920-ті рр.) як засіб 

просвітлення інтелектуалів тогочасної корейської молоді. Цей жанр повинен 

був спонукати молодь до критичного осмислення подій, що відбувалися в 

корейському суспільстві, через реалістичні уявлення про його сучасний стан, 

або в деяких випадках — спираючись на свій власний досвід. В романах 

такого жанру письменники знайомили читачів зі своїми поглядами на те, як 

побудувати майбутню Корею. Такі елементи роману зустрічаються і в 

дитячій літературі в 1980-х роках ХХ століття. 권정생 /Квон Джон Сен/ є 
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яскравим прикладом того, як автор використовував образ молодої дівчини, 

щоб зобразити минуле і сучасність Кореї.  

Отже, з одного боку, жанр молодіжного роману зображує життя 

звичайних корейців у певний історичний період. З іншого боку, він є 

зверненням до тих політичних лідерів, які мають всі інструменти для 

контролю над державою. Це рефлексія письменників на стан тогочасного 

корейського суспільства та його проблеми. 

Основним сюжетно-інформаційним джерельним матеріалом для жанру 

молодіжного роману корейської дитячої літератури 소년 소설 /соньон 

сосоль/, який сформувався в Кореї на початку ХХ століття (1910-1920 р.), 

була історія Кореї і власний досвід письменників [68; с. 224-227]. 

Молодіжний роман зорієнтований на конкретну молоду читацьку 

аудиторію. Жанровий різновид роману потребує комплексного дослідження в 

масштабах літератур кожної нації для встановлення жанрово-типологічних 

ознак. 

 

3.5 Корейська дитяча література як навчальний матеріал для 

початкової та середньої школи в Кореї 

 

Досліджуючи корейську дитячу літературу ХХ ст., слід звернутись до 

учбової літератури, оскільки вона є її невід’ємною складовою, вміщуючи 

дитячі вірші, колискові, казки тощо.  

На сьогоднішній день сучасна корейська дитяча література 

представлена книжками, різними за жанрами та тематикою. Це не лише 

підручники для дітей шкільного віку, а й звичайні книжки для самостійного 

та позакласного читання. Останнім часом корейська дитяча література 

збагачується новими жанровими зразками.  

В книжках для початкової школи (초등학교) здебільшого зустрічаємо 

мальовані твори, в яких зазвичай пояснюються граматичні правила, зокрема: 
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як правильно вживати ті чи інші слова; як писати складені граматичні 

конструкції тощо. Наприклад, 로보토(Х)/로봇(О) «робот» — в цьому 

прикладі дітям пояснюють, як правильно писати та вимовляти це слово, адже 

через вплив Заходу в корейській мові з’являються нові, запозиченні слова, 

або як ще їх називають — конгліш.  

Поряд з мальованими творами перед нами постають вірші та пісні. 

Здебільшого вони пов’язанні з природою, з порами року, з природними 

явищами та ін. У початкових класах навчання (1-3 класи) в книжках 

зустрічаються тексти, що пов’язані з певними особливостями корейської 

культури. Вони здебільшого містять пояснення етикету, традицій, мають 

форму оповідань, корейських казок. В підручниках для початкової школи 

представлено казки, легенди, пізнавальні тексти, розповіді про країну, 

наукові тексти. Загалом, такі тексти подані у вигляді оповідань, діалогів, 

мальованих діалогів, віршів.  

Вже в підручниках для 4-6 класів можна бачити, як змінюється форма 

викладу інформації. В навчальних посібниках стає все менше віршів та 

дитячих пісень. Їм на зміну приходять прислів’я, розповіді про історію 

країни, про її пам’ятки, а також науково-пізнавальні тексти. Разом з тим 

оповіді та діалоги стають більшими за своїм обсягом.  

Загалом в книжках для початкової школи можна прослідкувати певну 

тенденцію: і в підручнику для 1-го класу молодшої школи, і в підручнику 6-

го класу середньої школи обов’язково подаються як оповідання, пов’язані з 

певними історичними подіями, персонами, легендами, так і звичайні 

оповідання про дружбу або розповіді про певну пам’ятку в Кореї, пісня чи 

вірш про природу, пору року, прислів’я тощо.  

Розглядаючи книжки для учнів середньої школи, бачимо, як поступово 

змінюється тематика творів, як один жанр замінюються іншими. Серед творів 

з’являються суспільно-наукові тексти. Загалом матеріали подаються залежно 

від віку: інтерв’ю, оповідь, розповідь, пісня. Також, окрім корейських казок 
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та міфів, наводяться міфи та казки народів світу (наприклад, «Маленький 

принц» Екзюпері). В книгах для учнів середньої школи з’являються наукові 

статті. Наприклад, в підручнику для 4-го класу з предмету «Читання» перед 

дітьми з’являються різні твори, вірші та казки, а також загадки. Наприклад: 

나무를 주면 살고, 물을 주면 죽는 것은? Якщо дати дерево, то буде 

життя, а якщо дати води — загине (Відповідь — вогонь) [251; с. 62-63]. 

산은 있어도 나무가 없고, 강은 있어도 물이 없고, 철도는 있어도 

기차가 없는 것은? Хоча є гори, проте дерев немає; хоча є річки, проте нема 

води; хоча є залізничні шляхи, проте немає потягів, що це? (Відповідь — 

карта) [251; с. 62-63]. 

김녹촌 Кім нок Чхон (його справжнє ім’я було Кім Чун Гьон) був не 

лише письменником, впродовж довго часу він працював у школі. Саме досвід, 

який він отримав там, дозволив йому краще розуміти дітей. Він писав не 

лише дитячі вірші, також він писав посібники про те, як потрібно правильно 

читати, слухати та розуміти дитячі вірші. Він привчав дітей бачити красиве 

навколо них, тобто бачити красу в природі. Письменник вчить юних читачів 

бачити, відчувати та поважати природу та все те, що в ній є. До того ж 

письменник вважав, що одна з головних якостей, якою має володіти нація — 

це вміння правильно використовувати мову. Його доробки базуються на 

власному досвіді, коли він був спочатку вчителем у школі, а потім і 

директором. Саме його досвід та бажання навчити дітей правильно 

висловлювати свої думки робить його особливим в контексті корейської 

дитячої літератури. 

Його вірш 경울 아이들 «Зимові діти» наголошує на тому, що зима 

може бути не холодною, а люті вітри можуть відступити, якщо діти будуть 

весело гратись у різні ігри. Наприклад, крутити дзигу, грати в «чижа» або 

інші дитячі ігри, в які грались їхні батьки [252]. 

 

겨울 아아들 Зимові діти 
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손끝이 아리도록 추운 날에도 

골목 안은 아이들로 법석거려요. 

팽이치기 자치기 함께 뒤놀면 

찬바람도 추위도 도망가지요. 

귀끝이 따갑도록 추운 날에도 

빈터에는 아이들로 가득 차지요. 

구슬치기 말타기 함께 뛰놀면 

찬바람도 추위도 물러서지요. 

김녹촌 

Холодний день, що навіть мерзнуть 

пальці рук. 

Діти на вулиці галасують. 

Якщо разом крутять дзигу, грають в 

«чижа», скачуть, то пронизливий 

вітер та холод тікають. 

В холодний день аж вуха печуть. 

На пустому місці діти повністю 

замерзнуть. 

Якщо разом будуть гратися в 

сніжки або стрибати як коні, то й 

пронизливий вітер зникне. 

Переклад Могилко Ю.О. 

 

У навчальних посібниках все частіше зустрічаються прислів’я (속담), 

ідіоми (관용어), афоризми (명언). Для кожного з них подаються пояснення та 

приклади їхнього застосування.  

У книжках для середньої школи поступово стає все менше дитячих 

пісень та віршів, а обсяг творів збільшується. Майже відсутні малюнкові 

діалоги.  

Школа змінює життя дитини в дитячому колективі — в класі, на 

дитячому майданчику. Дослідження обраних книг дозволяє виокремити 

багато способів для адаптації дитини в суспільстві.  

Суто корейським явищем є корейські мальовані книги. Вони 

віддзеркалюють універсальні почуття, які можуть стати зрозумілими читачам 

з усього світу, та дають можливість познайомитись з новою культурою. Ці 

корейські мальовані книги також показують, що діти мають схожі думки і 

тривоги, навіть у різних країнах [209-256]. 

Отже, невід’ємною складовою при дослідженні національної специфіки 

корейської дитячої літератури ХХ ст. є власне корейська учбова література, в 

якій містяться дитячі вірші, казки, лічилки, загадки, колискові, казки, тощо.  
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3.6 Система образів-символів сучасної корейської дитячої поезії ХХ 

століття 

 

В Кореї завдяки даоським ідеям створилась універсальна система 

символів, яка вплинула на характер образів і побудову простору в творі.  

Образ — форма мислення в мистецтві, художнє узагальнення, яке в 

конкретно-чуттєвій формі розкриває суть зображеного; змальована в 

літературному творі людина — персонаж, котрий може мати свій прототип 

або бути вигаданим, змодельованим за художнім принципом [88; с.324]. 

Систему образів художнього твору становлять образи дійових осіб, образи 

творця та адресата твору, образи природного та речового оточення. 

Художній образ — комплексне вираження конкретно-чуттєвого враження 

про дійсність, яке проявляється у процесі творчої діяльності митця, 

становить собою нерозривну єдність змісту і форми, репрезентує художній 

світ, створений за допомогою уяви, фантазії та асоціативного мислення 

автора [99; с.208].  

Персонаж — постать людини, зображена письменником у художньому 

творі, загальна назва будь-якої дійової особи кожного літературного жанру. 

Деякі літературознавці ототожнюють персонажа з героєм, вживають ці слова 

як синоніми [61; с.532]. Разом з персонажем слід виділити ліричного героя, 

ліричний суб’єкт, суб’єкт у літературі. Ліричний герой — друге ліричне Я 

поета, власне це — умовне літературознавче поняття, яким позначається коло 

ліричних творів певного автора, форма втілення його осяянь, думок, 

переживань. Ліричний герой концентрує в собі естетичний досвід певного 

покоління, нації, людства [61; с. 394]. Ліричний суб’єкт — уявна особа 

ліричного твору, через яку автор виражає свої переживання, переконання [61; 

с.395]. Суб’єкт у літературі — це літературний суб’єкт, ліричний суб’єкт або 

персонаж [61; с.646].  
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В процесі створення образу вирішальну роль відіграють ідейні позиції 

самого письменника, його життєві ідеали, розуміння ним життєвих явищ, 

його досвід і знання, й поряд з цим — художній вимисел, що в цілому 

допомагає письменникові зображувати картину життя достовірно, правдиво. 

Саме тому образи, створені письменником в його творах, мають не 

лише індивідуальне, пізнавальне значення, а й виховне, віддзеркалюючи 

певним чином в художньому образі складний етичний кодекс самого автора, 

його світосприйняття.  

Поет не зображує життя в образах, а навпаки — образно зображує 

життя. Він намагається зберегти певні риси природних та життєвих явищ, 

пов’язуючи їх зі світоглядом людини, узагальнюючи їх, й тим самим 

виражаючи в них свої власні ідеали.  

Поезія колоніального періоду продовжує традицію «вільного вірша» 

자유시 /чаюші/, вона представлена в творчості Кім Соволя, Лі Санхва. 

Більшість письменників і поетів, не дивлячись на переслідування та злидні, 

прагнули своїми творами збудити національну гідність корейців. На початку 

20-х років ХХ ст. з’являється нове творче покоління корейського суспільства 

— літератори, актори. Їхня робота була пов’язана з демократичним 

протестом проти колоніальних порядків. 

유경환 /Ю Гьон Хван/ (1936-2007) народився 23 листопада 1936 р. в 

провінції 장연, Північна Корея. Він був четвертим з семи братів і сестер. У 

1951 р. разом з родиною був евакуйований в місто 대구 /Тегу/. В 1952 р. 

виграв першу премію зі своєю казкою «오누이 가게» /Онуі каге/ і як 

винагороду отримав п’ять медалей, щоб оплатити навчання в школі. В 

подальшому його казка була опублікована в журналах «새벗» /Себот/ та 

«학원» /Хагвон/. В 1953 році він переїхав в місто 부산 /Пусан/, де відвідував 

школу, а в 1954 році посів перше місце в щомісячній газеті «새벗» /Себот/, 

яка публікувалася за підтримки Корейської Християнської Асоціації. В 1969 
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р. з’явилась його перша поема «감정지도» /Камждон чідо/. В 1970 р. 

유경환 Ю Гьон Хван отримує медаль сучасної літератури, а в 1974 р. 

публікує своє перше есе «길에서 주운 생각들» /Кільесо чуон сеньгактиль/ 

[208; с. 45].  

З давніх давен тварини слугували людині символічним вираженням як 

різних явищ природи, так і власне його духовного життя. На Далекому Сході 

широко розповсюджені уявлення про тварин як про тотемних істот. 

Рослинний світ Кореї яскравий і неповторний. Трави, квіти, дерева, плоди в 

корейській літературі є хранителями вікових традицій. Рослини часто 

включаються в різні ритуали, супроводжуючи людину від народження до 

смерті. Також в корейському дитячому фольклорі незмінно присутній образ 

оленя. Народ пов’язує його з небесними феями. Олень нерідко допомагає 

героям на знак подяки за спасіння від неминучої загибелі.  

꽃 사슴 
 

아가의 새 이불은 

꽃사슴 이불 

 

포근한 햇솜의 

꽃사슴 이불 

 

소로록 잠든 아가 

꿈속에서 

 

꽃사슴 꽃사슴 

타고 놉니다 

유경환 (1936-2007) 

Квітковий олень 
 

У дитини з’явилась нова ковдра, 

ковдра з квітковим оленем. 

 

М’яка та пухнаста бавовна 

ковдра з квітковим оленем. 

 

Солодко дитинка спить 

далеко-далеко в країні мрій. 

 

Сідай верхи на квіткового оленя 

сідай верхи на квіткового оленя та 

грай. 

 

Переклад Могилко Ю.О. 
 

김일로 /Кім Іль Ло/ (金-路, 1911-1984) — корейський дитячий поет. Його 

псевдонім 김종기/Кім Джон Гі/ (金鍾起). В 1953 році він опублікував збірку 

дитячих віршів «꽃씨» /Котщі/, в 1966 р. — збірку «새로운 글짓기 교실» 

/Сероун гильчітгі кьошіль/, а в 1982 р. — збірку віршів «송산하» /Сонг сан ха/. 

[208]  



136 
 

 
 

Очі — дзеркало душі людини, мають незвичайну здібність 

віддзеркалювати її внутрішній стан. Очі — це орган зору, пізнання, 

отримання інформації про світ. Вони виражають різні типи емоційно-

психологічного стану людини: здивування, непохитність, незворушність 

тощо. Психологічний стан людини письменник і поет виражають, зокрема, 

метафоричними словосполученнями, що описують незвичайний вираз очей. 

Перше, що бачить дитина, коли зустрічається з мамою — це очі. Вони 

передають фізичний біль та нестримну радість. Концепт «очі» в корейській 

літературі виражає внутрішній світ людини, її душевні переживання, 

оскільки будь-яка зміна в звичайному виразі очей може свідчити про певний 

емоційно-психологічний стан, що досить точно може бути переданий 

різними стилістичними засобами. 

 

눈 

엄마 찾아 

없으면 눈물이 구슬 

엄마 찾아 

있으면 웃음이 꽃 

깜박이는 

초롱이 우리 아가 눈 

김일로  

김일로 (1911-1984) 

Очі 

Маму шукаєш. 

Якщо немає, то сльози перетворюються 

на дорогоцінний камінь. 

Маму шукаєш, 

якщо вона поруч, то посмішка 

перетворюється на квітку. 

Вранішня зірка мерехтить, 

Очі нашої дитини. 

Переклад Могилко Ю.О. 
 

윤석중 /Юн Сок Джунг/ (1911-2003) — корейський дитячий поет, 

народився під час японської окупації в Сеулі. В 1924 році брав участь в 

конкурсі «신소년» /шінсоньон/ із віршем «봄» /Бом/ («Весна»). В 1942 році 

закінчив навчання на факультеті журналістики Софійського університету в 

Токіо. В 1978 році був нагороджений премією Рамона Магсайсая — це 

найпрестижніша премія, аналог Нобелівській премії в Азії, названа на честь 

президента Філіппін [208; с. 19]. У 1933 р. 윤석중 /Юн Сок Джунг/ стає 

послідовником 방정환 /Панг Джон Хван/ в періодичному дитячому журналі 

«어린이» /Оріні/. Після цього він працював в журналах «소년중앙» 
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/Соньончунанг/, «소년» /Соньон/, «소학생» /Сохаксень/. З 1955 р. був 

редактором газети «조선일보» /Чосон ільбо/. 

Корейський традиційний пейзаж займає особливе місце в мистецтві 

Кореї. Як знакові фрагменти корейського ландшафту перше місце посідають 

гори та різні (великі й малі) природні водні утворювання, що обумовлено 

специфікою давнього природнього середовища проживання корейців. 

Невід’ємною частиною пейзажу Корейського півострова є вершини гір з 

численними джерелами, які стікали з їхніх схилів. Тому пейзажній творчості 

корейців властиве органічне злиття образу автора з природою. Особливе 

значення тут надавалося гірським ландшафтам. В корейській образній 

художньо-філософській системі «жіночий» космічний початок — вода, 

«чоловічий» — гори як віддзеркалення ідеї вічності світу та природи. Саме ці 

дві головні географічні реалії позначалися корейцями ще в давніх їхніх 

віруваннях та міфологічних уявленнях. Пейзажу притаманні незавершеність 

та «недомовленість», тим самим читач має можливість вільно розуміти 

глибокий ідейний зміст художніх творів.  

В корейській літератури серед персонажів виділяють як диких тварин, 

так і домашніх. В образах зайця корейці вбачають риси страху та 

беззахисності. Часто в корейських творах зайця змальовують маленьким 

звірятком, що може злякатися навіть власного шурхотіння. Спостерігаючи за 

поведінкою лісових мешканців, в давнину корейці могли відтворити реальні 

картини життя у тваринному світі.  

Твори корейської поезії не читались вголос, а наспівувались або 

супроводжувались грою на різних музикальних інструментах. В творах 

корейських поетів ритміка грає важливу роль, не дивлячись на те, що багато 

письменників відмовились від класичних метричних норм й писали 

переважно білим віршем. 
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옹달샘 

깊은 산 속 옹달샘 누가와서 먹나요 

맑고 맑은 옹달샘 누가와서 먹나요 

새벽에 토끼가 눈 비비고 일어나 

세수하러 왔다가 물만 먹고 가지요 

깊은 산 속 옹달샘 누가와서 먹나요 

맑고 맑은 옹달샘 누가와서 먹나요 

달 밤에 노루가 숨바꼭질 하다가 

목마르면 달려와 얼른 먹고 가지요. 

윤석중 (1911-2003) 

Джерело 

Глибоко в горах маленьке джерело, 

хто приходить до джерела?  

Кролики на світанку  

потирають оченята і прокидаються, 

приходять до джерела, щоб вмити 

мордочку, п'ють водичку, потім 

йдуть. Прозора і чиста вода в 

джерелі, хто приходить до джерела? 

В місячну ніч косуля грає в хованки. 

Щоб втамувати спрагу, 

повертаються до джерела, швидко 

п’ють та йдуть. 

Переклад Могилко Ю.О. 
 

Інший відомий вірш 윤석중 /Юн Сок Джунг/ — «Давайте підемо за 

місяцем» /달 따러 가자/. Бамбук в корейській літературній традиції 

символізує сталість, гарне виховання, довгу дружбу, витонченість. В Кореї 

бамбук, як і коричне дерево — матеріал, з якого виготовляли різноманітні 

товари для побуту, наприклад, глечик для вина, огорожу, хвіртку, короб. 

Вважається, що предмети, виготовлені з бамбуку, мають надзвичайну 

міцність. Місяць — небесне світило, яке уособлює собою справжнього 

товариша. Місяць в поезії Кореї функціонує в двох станах — статичному та 

динамічному. Він є символом краси, гармонії, любові та людських емоцій. 

Образ місяця сприймається як небесне тіло, яке можна побачити вночі і яке 

може випромінювати світло та змінювати свою форму. 
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달 따러 가자 

얘들아 나오너라 달 따러 

가자장대 들고 망태 메고 

뒷동산으로뒷동산에 올라가 

무등을 타고장대로 달을 따서 

망태에 담자저 건너 순이네는 

불을 못켜서밤이면은 바느질도 

못한다더라얘들아 나오너라 달을 

따다가순이 엄마 방에다가 달아 

드리자. 

 

 

윤석중 

Давайте підемо за місяцем 

Виходьте, хлопці, давайте підемо за 

місяцем. Принесіть бамбукову палицю і 

мішковини. Назад в гори. Ходімо в 

гори, піднімемось високо в гори і 

повернемось. Чіпляємо місяць з 

бамбуковою палицею й кладемо його в 

мішковину. Над будинком Сонхі, вони 

не можуть дозволити собі запалити 

лампу. Коли настає ніч, я чую, що вони 

не можуть навіть шити. 

Виходьте, хлопці, давайте схопимо 

місяць і повісимо його тут, в кімнаті 

мами Сонхі. 

Переклад Могилко Ю.О.  
 

박목월 /Пак Мок Воль/ (1916-1978) — корейський письменник, його 

справжнє ім'я — Пак Йон Чжон (박영종). У 1933 році, коли Паку було 17 

років, він відправив свої дитячі вірші в місцевий журнал. Приблизно в цей же 

час, взимку 1939 ріку створювався новий літературний журнал «문장» 

/Мунджан/, який займався виявленням і підтримкою молодих талантів. Пак 

Йон Чжон відправив в журнал свої вірші, підписавшись псевдонімом «목월» 

/Мокволь/, що означає «дерево і місяць». У вересні того ж року Пак 

дебютував у великій літературі з віршами «Подібно дорозі» і «Багатий 

досвід». Він був професором в університетах 한양대학교 /Ханьян техаккьо/, 

홍익대학교 /Хонік техаккьо/, 서리별예술대학 /Сорібьоль йесуль техаккьо/. 

Твори 박목월 /Пак Мок Воля/ започаткували нові напрямки в корейській 

поезії. В одному з них він спробував зобразити дитячу наївність і 

життєрадісну допитливість, спираючись у якості сюжетної бази на безмежно 

високі естетичні скарби корейської народної творчості та на свій власний 

життєвий та мовно-поетичний досвід. Однак після участі Пака в корейській 

війні зміст і стиль його творчості змінюються. Тепер він пише у своїх 

поетичних творах про біль, смерть і навіть одноманітність повсякденного 
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існування, ігноруючи всі морально-етичні маніфестації сучасної 

сентиментальної та ліричної поезії [208; с. 30].   

Поетичні збірки Пака — «Дикі персикові квіти», «Орхідеї» та інші 

вірші цього періоду — певним чином віддзеркалюють його художню місію, 

яка полягає в тому, щоб відобразити маятникову, змінну людську реакцію як 

на радощі, так і на горе життя. Разом з тим, пізніші вірші свідчать про його 

повернення до використання яскравої розмовної мови як засобу, через який 

виражається колорит і життєвість місцевої культури. Збірка віршів з цього 

пізнього стилістичного етапу «Опале листя в Кьонсан-до» започатковує 

художню дискусію, якою він продовжує розвивати свої попередні роздуми 

про зв'язок світла і темряви, щастя і відчаю, життя та смерті. Багато віршів 

поет написав для свого сина. Поетична краса, мелодійність та виразність цих 

віршів, що виглядають як колискові та відображають містичний і загадковий 

світ дитинства, не тьмяніє навіть з плином часу. 

Рекомендуючи поета-початківця для роботи в журналі «문장» 

/Мунджан/, Чон Чжі Йон писав: «Вірші Пак Мок Воля відрізняються 

витонченістю і тонким смаком. У них чітко проглядається прагнення автора 

привнести в поезію національні риси, що дає повне право називати його 

творчість власне корейської поезією». 박목월 /Пак Мок Воль/ створив новий 

простір краси, якого ніколи раніше в корейської літератури не існувало, і 

розглядав життя як творчий процес.  

Колискові пісні — жанр народної родинної лірики, специфічний зміст і 

форма якої функціонально зумовлені присиплянням дитини в колисці. 

Визначальний у колисковій пісні не смисловий, а звуковий компонент. Він 

створюється розміреним ритмом колисання, розспівуванням асонансних груп 

«а-а-а», «е-е-е», різних варіантів слів «люлі-люлі», «баю-баю», асемантичних 

звукосполучень типу «чуч-беле». Все це разом з повторенням музичної 

фрази-поспівки вузького діапазону заспокійливо діє на психіку дитини і 

сприяє її засинанню. В ритмомелодійну канву колискової вплітається 
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змістовий компонент, для якого характерні образи сну, дрімоти, діда, баби, 

мати та самої дитини [61; с.352-353]. 

Образ метелика в корейських творах — елемент ідеальної картини 

природи навесні. Так само, як і зозуля, метелик пов’язаний з уявленням про 

«позачасовість».  

자장가 

쥐암쥐암잘자는  

우리 아기는  

바람에도 꿈에도  

졸음 온다오.  

자장자장 잘 자는  

소록잠은  

흰나비가 한오리  

물어 온다오.  

오름오른 잘 자는  

우리 아기는  

눈썹에도 귀에도  

졸음 온다오.  

자장자장 잘 자는  

소록잠은  

은별님이 한오리  

물어 온다오.  

박목월(1916-1978) 

Колискова  
А-а-а-а-а-а-а-а… 

Нехай дмухають вітри, 

Нехай збуваються мрії, 

Наше тіло засинає. 

А-а-а-а-а-а-а-а-а… 

Білого метелика вкусив 

Солодкий міцний сон. 

Принеси його до нашої дитини. 

А-а-а-а-а-а-а-а-а-а… 

Сонливість находить на брова і вуха 

нашій міцно сплячій дитині. 

А-а-а-а-а-а-а-а-а… 

Дух срібною зіркою 

Наслав солодкий міцний сон. 

 

Переклад Могилко Ю.О.  

 

Метелик — образ, співвіднесений з вічністю. Концепт «метелик» — 

кольоровий образ. За ним в корейській та китайській літературах закріплено 

білий та жовтий кольори. Він уособлює свободу, насолоду життям. На 

Далекому Сході метелики — уособлення людської душі. В Кореї й досі є 

повір’я, що під час сну душа дитини покидає тіло, перетворюючись на 

метелика й пурхає над квітами. 

Думаючи про свого сина, поет писав ці вірші з любов’ю, тому багато з 

них схожі на дитячі колискові, які варто читати не лише маленьким дітям, 

але й їхнім батькам. 
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잘 자는 우리 아기 

잘 자는 우리 아기 

꼭 감은 눈에 

엄마가 사알짝 입 맞춰 주고. 

잘 자는 우리 아기 

꼭 감은 눈에 

달빛이 살며시 입 맞춰 주고. 

박목월(1916-1978) 

Спокійно спить наша дитинка 
Спокійно спить наша дитинка. 

В міцно заплющені оченятка  

мати легенько її цілує. 

Спокійно спить наша дитинка. 

В міцно заплющені оченятка 

місячне сяйво крадькома її цілує. 

 

Переклад Могилко Ю.О. 

 

З великою любов’ю до дитячої літератури Пак Мок Воль також видавав 

дитячий журнал «아동» /Адонг/ («Діти»). У післямові до цього журналу поет 

писав: «Немає нічого веселішого, ніж писати щось на кшталт дитячих віршів. 

Чому це весело? Ви можете відчути, як крапля дощу, летячи по всьому світу, 

бавиться і жартує, немов пустун, відчути, як вночі вітер тихенько шелестить 

руками на полуничній галявині, зможете прочитати вираз обличчя стрункої 

полуниці. Я хочу сказати, ви зможете подружитися з будь-якою річчю на 

світі» [208].  

У своєму вірші «Яйце водяного птаха, яйце гірського птаха» (물새알 

산새알) /Мульсеаль сансеаль/ (див. Додаток А) поет зображує своє бачення 

світу через просту, але в той же час багатозначну картину яєць двох птахів. 

Яйце водяного птаха має запах морських водоростей та солоної морської 

води. А гірські птахи відкладають свої яйця в зеленому лісі, тож і запах вони 

мають солодкий та квітковий. 

Цей вірш завдяки своїй мелодійності багато разів був покладений на 

музику і заспіваний у різні часи та в різних стилях. Такій популярності він 

завдячує не лише своїй вишуканій естетико-мовній красі, а й тому, що 

читаючи або слухаючи його, ми можемо ніби власними очима побачити 

«попелясто-біле яйце водяного птаха» та «барвисте та яскраве яйце гірського 

птаха», власним носом відчути «солонуватий запах морських водоростей» 

або «солодкуватий та духмяний запах польових квітів». 
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Поет Пак Мок Воль дивився на світ ясним та твердим поглядом і 

написав багато віршів, що оспівують дорогоцінність життя, і в цьому вірші 

також проглядаються схожі мотиви. Чи зможе кожен з нас одразу легко 

відрізнити яйце водяного птаха від яйця гірського птаха? Адже їх зовнішній 

вигляд чи розмір не мають занадто великих відмінностей. Однак з яйця 

водяного птаха завжди родиться водяний птах, а з яйця гірського — гірський.  

На перший погляд, це може здаватися досить очевидною і звичайною 

справою, але в очах поета це набуває таємничого та дивовижного змісту. 

Адже очі поета — це очі, що бачать справжній вигляд повсякденних речей, 

недоступний пересічній людині. І врешті-решт поетові відкривається 

таємниця вічності та безперервності життя. Водяний птах відкладає своє 

яйце, і з цього яйця знову народжується водяний птах, який знову відкладає 

яйце, і таким чином цикл триває і триває, і життя продовжується вічно.  

Ще одна річ, на яку не можна не звернути уваги в цьому вірші — це те, 

як вигляд кожної живої істоти в світі пристосовується до того, що її оточує. І 

саме той вигляд, який найбільше відповідає навколишньому середовищу — 

найпрекрасніший на думку поета. 

Саме через це «яйце водяного птаха стане білокрилим водяним 

птахом», а «яйце гірського птаха стане гірським птахом з вплетеною на 

маківці червоною стрічкою». Хіба наш світ не стане більш багатим та 

спокійним, якщо кожна людина досягне гармонії з оточуючим середовищем?  

Розглянемо ритм цього вірша: 

물새 та 산새  

(водяний птах та гірський птах),  

보얗게 하얀 알 та 알락달락 알록진 알  

(попелясто-біле яйце та барвисте та яскраве яйце),  

미역 냄새 та 풀꽃 냄새  

(запах морських водоростей та запах польових квітів) — якщо 

вимовляти ці слова попарно, вимальовується чіткий та живий ритм.  
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Те, що більш за все характеризує вірші Пак Мок Воля — це саме їхня 

співучість та образи природи. Сцени, які він описує, медитативні та багаті на 

кольори місцевого ландшафту.  

Роблячи висновки, необхідно сказати, що поезія Пак Мок Воля — це 

одне з найцінніших надбань національної корейської літератури, в якому 

знайшли відображення і любов до Батьківщини, і любов до природи, і любов 

до дітей і до друзів. Під час японської окупації він залишився вірним своїм 

принципам, а після жахів корейської війни не втратив оптимістичного та 

світлого погляду на життя, виховуючи зі всією своєю поетичною 

майстерністю не лише наступне покоління поетів, що вважали його своїм 

вчителем та наставником, а й молоде покоління корейців, які читали його 

вірші у підручниках або в дитячих книжках.  

Зокрема, вірш «Яйце водяного птаха, яйце гірського птаха» (물새알 

산새알), в якому через метафоричне зображення яєць водяного та гірського 

птахів автор намагався донести до дитини думку, що хоч ми всі різні і 

відрізняємося один від одного, у нас є й багато спільного, ми рівні між собою 

і всі гідні любові та поваги, що ми схожі на своїх батьків і наслідуємо від них 

не тільки зовнішність, а й звички, спосіб життя, моральні устої, що завжди 

варто пам’ятати про своє коріння, батьків та Батьківщину, бо це єдине, що ми 

не можемо змінити у своєму житті. Багатозначна й тонка східна поезія 

завжди містить у собі безмежний простір для трактування і розуміння 

найважливіших й найшляхетніших складових широкого асоціативно-

семіотичного контексту глибинного змісту високих духовних чеснот. 

손동연 /Сон Донг Йон/ — одна з домінуючих фігур в корейській 

дитячій літературі. Він був одним з перших, хто в першій половині 1980-х 

років, вирішуючи проблеми дитячої літератури, першим об’єднав всіх 

письменників Кореї разом [208; с. 95].  

Поезія 손동연 /Сон Донг Йона/ легко читається, вона не має занадто 

заплутаного змісту чи складних епітетів. Тому його вірші до вподоби не 
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лише дітям, а й дорослим. Кожен його вірш повчальний, чуттєвий. Поет 

пише про звичайні речі, які оточували його в дитинстві і які оточують всіх 

людей. Він переміг в багатьох літературних конкурсах, його запрошували 

працювати в різні університети для викладання теорії віршоскладання.  

손동연 /Сон Донг Йон/ відомий багатьма віршами і збірками віршів не 

лише в Кореї, а й за її межами. Він отримав багато нагород за сумлінну 

працю і любов до дітей: 제 6 회 대한민국문학상 (1984), 제 13 회 전남 

아동문학 가상 (1988), 제 13 회 한국동시문학상 (1991), 제 11 회 계몽 

아동문학학상 (1992), 제 30 회 세종아동문학 학상 (1997), 제 37 회 소천 

아동문학학상 (2007) [208; с. 134-168]. Поет працював під гаслом: «Бачити 

зорі навіть у нічну пору», до чого закликав й інших. 

손동연 /Сон Донг Йон/ — визнаний письменник дитячої корейської 

літератури. Його вірші читають досі, бо навіть у віці 62 років поет продовжує 

писати і вражати читачів своїми працями. У 1975 р., вступивши до 

університету, зі збіркою віршів для дітей «국어시간의 아이들» /Гуго щігане 

аідиль/ він взяв участь у щорічному весняному літературному конкурсі 

«신춘문예» від місцевої газети «전남일보» (зараз відома як газета 

«광주일보»), де став переможцем як «Найкращий дитячий письменник». 

В 1978 р. він випускає дві збірки дитячих віршів «해질 무렵» /Хеджіль 

мурьоп/ («В сутінках»). Через п’ять років після перемоги в літературному 

конкурсі поет знову бере в ньому участь. Для цього конкурсу він пише вірш 

«돌» /Толь/ («Камінь»), який також приносить йому перемогу й схвалення з 

боку літературних критиків (1980 р.).  

У 1983 р. 손동연 /Сон Донг Йон/ пише своє перше сіджо
11

 під назвою 

«우리선생 백결» / Урі сонсень Пек Гьоль/ («Мій вчитель Бек Гьоль»), яке 

було опубліковане в газеті «동아일보» /Тонаільбо/. Через постійне написання 

                                                           
11

 Сіджо — жанр корейської ліричної поезії, невеликий трьохстроковий вірш, найпопулярніший поетичний 

жанр середньовічної Кореї, який увібрав найкращі традиції усної поетичної творчості та попередньої 

ієрогліфічної поезії, виник наприкінці XIV — на початку XV ст. 
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різних віршів до газет та конкурсів поет деякий час не пише поезії для дітей. 

Разом з тим, вже в 1984 р. виходить друком його третя збірка «그림 엽서» 

/Кирім йопсо/ («Поштова листівка»), що набула надзвичайної популярності. 

Наступну збірку «뻐꾹리의 아이들» («Зозулині діти») поет почав 

створювати ще в 1987 р. Робота над нею продовжувалась 24 роки, і в 2011 р. 

вийшли друком всі 6 томів цієї збірки. Ці твори вважаються одними з 

улюбленіших серед дітей та дорослих. Вірші з цієї збірки вивчаються дітьми 

в молодших класах та навіть студентами в університеті. 

Паралельно з написанням збірки «Зозулині діти» він видає збірку 

поезій «진달래 꾳 속에는 경의선이 놓여있다» («В квітку азалії поклав 

промінчик світла») (1988 р.), а у 2001 р. — збірку англійською мовою «Verse 

for Children With Hamster». 

Пізніше поет видає мультимедійну навчальну програму «연필이 신날 

때» («Коли олівчик радіє») (2003 р.) та збірку віршів «참 좋은 짝» («Мій 

товариш дійсно кращий») (2004 р.). Всі ці новації зацікавили читачів, а 

мультимедійна навчальна програма стала справжнім відкриттям для сучасних 

маленьких читачів.  

Вірші손동연 /Сон Донг Йона/ мають особливості, що є характерними 

саме для дитячих віршів. Всі вони невеликі за обсягом: кожний рядок 

складається з кількох слів, і вірш має загалом до 10-15 рядків. Наприклад: 

놀라운 일 

웅덩이의 올챙이가 개구리 되는 거, 

개구리 되어 팔짝! 뛰어오르는 거… 

갓 태어난 송아지가 일어나서는 거, 

비척거리다 오뚝! 일어서서 

걷는거… 

손동연 («아동문예», 2011.9.10) 

Дивовижна річ 

Пуголовок в басейні стає жабою, 

Жаби стрибають і тікають... 

Щойно новонароджене теля встало 

на ноги, 

Перевалюєшся з ноги на ногу!  

Встань і йди ... 

Переклад Могилко Ю.О. 
 

Вірш складається лише з 4-х рядків, і це одна з характерних 

особливостей віршів поета. Речення у його віршах короткі та прості за 

синтаксичною будовою. 
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꽃밭에서 

목련꽃이 흰 붕대를 풀고 있다. 

나비 떼가 문병 오고 

간호원처럼 영회가 들요다보다 

있다. 

해가 세발자전거를 타는 

삼월 한낮. 

손동연 («아동문예», 1976.8) 

В квітковому саду 

Магнолії піднімають білу пов'язку. 

Купа метеликів злітаються подивитись. 

Як медсестра Йонхі заглядає всередину. 

Сівши у велоколяску, 

Опівдні у березні. 

 

Переклад Могилко Ю.О. 

 

Поет народився і виріс в сільській місцевості. Змалечку він бачив, як 

важко доводиться працювати батькам, і гарно описує природу, серед якої ріс. 

Читаючи його твір, одразу уявляєш весняний день, квіти й метеликів, що 

кружляють над ними. Поет влучно добирає кожне слово для того, щоб 

описати природу і змусити полюбити її.  

Деякі вірші поета мають форму пісеньки або лічилки.  

너 같으면 주겠니? 

까치챠 까치야, 헌이 줄게 새이 다오. 

까치가 그런다, ―너 같으면 주겠니? 

주겠니?‖ 

두껍아 두껍아, 헌 집 줄게 새 집 다오. 

두꺼비가 그런다, ―너 같으면 주겠니? 

주겠니?‖ 

손동연 («아동문예», 2011.9.10) 

Ви б могли дати мені його? 
Сорока-сорока, дай мені старе, я 

дам нове. 

Сорока каже: «Ви хочете, щоб я це 

зробила? Ви б могли дати мені 

його?». 

Жаба-жаба, дай мені свій старий 

будинок, і дам новий будинок. 

Жаба каже: «Ви можете дати мені 

його? Ви б могли дати мені 

його?». 

Переклад Могилко Ю.О. 
 

Такі вірші легко запам’ятати і навіть проспівати. За темпом і ритмом 

вірша видно, що це лічилочка, пісенька, або гра.  

Деякі вірші поета мають форму звичайного вірша, гри (пісеньки), а 

також і форму скоромовки. Наприклад: 

렁이 렁이 

렁이 렁이 우렁이 무논에 살고 

렁이 렁이 지렁이 흙 속에 산다. 

렁이 렁이 구렁이 집을 지키고 

렁이 렁이 무지렁이 논을 지킨다. 

손동연 («아동문예», 2011.9.10) 

Хробачок 
Хробачок-хробачок в рисовому полі живе, 

Хробачок-хробачок, а в землі дощовий 

черв'ячок. 

Черв'ячок-черв'ячок, як змія хату береже, 

Черв'ячок-черв'ячок, а телепень поле 

стереже. Переклад Могилко Ю.О. 
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Тут багато разів повторюється те саме слово (렁이) у чистому вигляді 

та з додаванням префіксів, що ускладнює вимову. Таким чином, це й вірш, й 

одночасно скоромовка для тренування вимови, що є дуже важливим для 

дітей. Характерним є й те, що кожен вірш поета має перехресне римування 

(АБАБ), вірші написані в «літературному стилі», іноді на 반말 (неввічлива 

форма в корейській мові), і мають як повчальний, так і розважальний 

характер.  

В житті корейців зорі і місяць здавна відігравали надзвичайну роль — 

завдяки ним люди визначали, коли потрібно було починати певні 

сільськогосподарські роботи, або іноді могли передбачити долі держав та 

правителів: наприклад, вірш «Пісня про комету» — Астролог Юн: 

Зі східного давнього берегу бачу я  

Місто, над яким гандхарви вічно кружляють.  

Бачу: японське військо війною прийшло.  

На кордонах вогні сигнальні запалені.  

Довідавшись, що три хварана в гори пішли,  

Навіть місяць засяяв яскравіше.  

Дехто, побачивши «зірку, що підмітала шлях», 

Вигукнув: «Це комета, дивіться усі!».  

Повільно комета зникла з небес.  

Годі, чи справді це була комета? (Переклад Могилко Ю.О.)) [52]. 

Вважалося, що на місяці і на зорях є життя, пізнати його закони люди 

прагнули завжди, можливо, саме тому намагалися заселити ці світила 

невідомими істотами і різними фантастичними мешканцями. 

Запозичені художньо-етнографічні образи зорь та місяця з їх переважно 

міфологічною основою з часом були адаптовані у народній свідомості не 

лише до обрядової культури корейців, але й стали невід’ємною частиною 

їхнього поетичного світосприйняття. Широке розповсюдження цих образів 

було зазвичай пов’язано з впливом прадавніх міфологічних уявлень 
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космогонічного рівня, а також з корейськими національними звичаями та 

обрядами, в яких ці світила відігравали важливу функціонально-семіотичну 

роль.  

윤극영/Юн Гик Йонг/ — корейський дитячий письменник. Народився в 

Сеулі в 1903 р. У 1923 р. він заснував організацію «색동» /Сектонг/. В 1924 

році опублікував свої перші праці «반달» /Пандаль/, «까치까치 설날» 

/Ккачжі ккачжі сольналь/. Серед дітей він мав особливу шану, діти любили 

його настільки, що називали «дідусем» [208; с. 20].  

В давні часи корейці вірили в той факт, що на місяці є дерева та зайці. 

В цьому вірші кораблик півмісячний з деревом та зайцем шукають шлях до 

Чумацького шляху та захмареного світу. Це були свого роду асоціації, які 

були викликані народними хвилюваннями, що давали надію на можливість 

отримання незалежності корейському народу в темний час японського 

завоювання (1910-1945 рр.). Поет закликав народ до активних дій, хотів 

показати, що навіть у найтемніші часи буде світити зірка надії, маяк, який 

вкаже вірний шлях до довгоочікуваної незалежності. 

Рослини в житті корейців мають надзвичайне вагоме значення, 

зокрема, через те, що наочно віддзеркалюють глибоко національно-ментальні 

вікові традиції багатостраждального і мудрого народу. З давніх давен в 

корейській літературі рослини виступали для створення ідеального портрета 

правителя, а також простої людини — поета, селянина й дружини, що чекала 

на чоловіка. Рослини в художній літературі Кореї також використовуються у 

створенні переконливих метафоричних образів.  
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반달 

푸른 하늘 은하수 하얀 쪽배엔 

계수나무 한 나무 토끼 한 마리 

돛대도 아니 달고 삿대도 없이 

가기도 잘도 간다 서쪽 나라로 

은하수를 건너서 구름 나라로 

구름 나라 지나선 어디로 가나 

멀리서 반짝반짝 비추이는 건 

샛별 등대란다 길을 찾아라. 

윤극영 

Півмісяць 

В маленькому білому човні 

В блакитному небі 

Є дерево кориці і зайчик. 

Без парусу та без весел, 

Все ще ковзає, 

Плавно ковзає до західного берегу. 

Пливе через Чумацький Шлях 

В країну хмар, де ця подорож  

У далечі країни хмар? 

У тому напрямку блискучий відблиск, 

Дуже далеко, до маяку, світло нового 

світанку. 

Тепер, дитинко, знайди дорогу… 

Переклад Могилко Ю.О.  
 

Після того, як територія Чосон була колонізована імперією Хань у 108 

році до н.е., китайські завойовники передали місцевим жителям велику 

кількість елементів своєї культури. Саме завдяки впливу Лолану (однієї з 

наймогутніших колоній імперії Хань) до Кореї потрапило ієрогліфічне 

письмо та конфуціанське вчення [50; с. 27].  

Образ місяця та зайця з коричним деревом потрапляє до корейської 

літератури з т.зв. китайської «місячної поезії». Місяць та місячна ніч — це 

час глибоких роздумів. Досить часто ідеальний образ місяця 

супроводжується його відблиском в чистій синій воді струмка, річки, озера. 

Головним елементом художнього образу місяця є заєць, що товче під 

коричним деревом кориці зілля безсмертя. В китайській художній традиції 

представлено також інші зображення зайця: старанний заєць, місячний заєць. 

Найбільш ранні згадування про місячного зайця зустрічаються в поетичній 

збірці «Чуські сторфи», яка була написана в давньому Китаї в часи династії 

Західна Хань. В ній розповідається, що в Місячному палаці живе білий 

місячний заєць, який в тіні під коричним деревом цілий рік товче в ступі 

зілля безсмертя. Місячний заєць символізує довголіття, а також щасливе 

життя всіх нащадків.  
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박종현 /Пак Джон Хьон/ народився в 1939 році. Свою першу працю 

«Червона машина» /빨강자동차/ письменник опублікував у 1965 р. [208; с. 

63].  

Вірш «Місячна ніч» сповнений самотністю письменника — читаючи 

його, ми самі можемо відчути певну самотність. В корейській літературі одне 

зі значень місяця — це самотність. Автор каже, якщо місяць посміхається 

йому, то й він посміхатиметься місяцю, і він буде вдячним та щасливим. 

Адже місяць є носієм людських емоцій, кохання.  

달밤 

두웅실 산마루에오르는 달.달이 

나를 보고 마알간 웃음.두웅실 내 

가슴에솟는 마음. 내가 달을 보고 

환한 웃음.  

박종현 

Місячна ніч 
Здіймаючись у темряві над горами, 

Місяць дивиться на мене  

та ясно посміхається. 

А серце моє в темряві палахкотить, 

дивлюсь я на місяць  

та тепло посміхаюсь.  

Переклад Могилко Ю.О. 
 

Образ матері в корейській літературі ототожнюється, перш за все, з 

образом людини, характерними чеснотами якої є терпіння, вірність, 

добродіяння та повага до старших 효 /хьо/. Можна сміливо сказати, що 

добродіяння можна назвати національною особливістю корейських жінок, які 

роками дотримувалися високої моралі конфуціанських законів. На розвиток 

літературного образу матері вплинуло багато історичних подій. Мати 

переживає японську анексію, звільнення від неї, Корейську війну, 

післявоєнну відбудову, період економічної кризи та період становлення 

країни. Світлий художній образ матері головний ліричний герой тримає в 

серці і в пам’яті все життя, особливо коли втрачає мати в ранньому віці. Так, 

Кім Тонін [258] (1900-1951) у творі «Навіжений художник» зображає митця, 

який намагається намалювати очі матері, сповнені любові. В романі Пак 

Кьонні [258] (1926-2008) «Дочки аптекаря Кіма» розповідається про людину, 

яка приймає всі випробування долі і помирає, рятуючи свою доньку. В 
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літературі ХХ століття образ матері пов’язаний з родиною, материнством, і 

його можна назвати «святим» [75; с. 64-67]. 

Кім Со Воль /김소월/ — корейський письменник, народився в Кореї в 

1902 році, проте точна дата його народження довго вважалася невідомою. 

Документи, знайдені в 90-х роках, дозволяють з впевненістю сказати, що 

точною датою народження є 7 вересня 1902 року. Справжнє ім’я 

письменника — Кім Джон Сік. Кім Со Воль народився в родині заможного 

селянина-землевласника на території сучасної Північної Кореї у 

приморському селі Намсандон (волость Кваксан, провінція Північна 

Пхьонан). Закінчивши школу в Намсоні, Кім Со Воль у 1915 році вступив до 

гімназії Осан, яку закінчив у березні 1919 р. Учителі і директор цієї гімназії 

були справжніми патріотами Кореї, окупованої японцями, і пропагували 

серед гімназистів ідеї національно-визвольної боротьби проти японського 

колоніального панування. Саме через це японська окупаційна влада після 

жорстокого придушення повстання корейців навесні 1919 року закрила 

гімназію [48]. 

Майстерність поетичного зображення традиційних цінностей народу і 

мотив печалі поета отримали високу оцінку видатних поетів Кореї, а 

творчість Кім Со Воля мала великий вплив на формування сучасної 

корейської поезії. Його поезія присвячена корейському селу, його пейзажам, 

величі людини праці. Кім Со Воль — творець нової форми вільного вірша у 

жанрі народної казки. Багато його творів покладено на музику [208; с. 16]. 

엄마야 누나야 

엄마야 누나야, 강변 살자.뜰에는 

반짝이는 금모래 빛,뒷문 밖에는 

갈잎의 노래,엄마야 누구야, 강변 

살자.  

김소월 

Мамо, сестро! 
Мамо, сестро, давайте жити  

на березі річки.  

В саду блищить золоте сяйво, 

А позаду чується пісня очерету, 

Мамо, сестро, давайте жити на березі 

річки. 

Переклад Могилко Ю.О. 
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Якщо жити в домі на березі річки, то є можливість насолоджуватися 

природою. Можна насолодитися звуком річки, а світло місяця розтоплює 

серце. Проте ця мрія ще й досі нездійсненна. Картини природи, зображені в 

віршах, є досить своєрідними. Світ в віршах, де зображена природа, завжди 

спокійний, і все в ньому завжди гармонійно.  

신현득 /Шін Хьондик/ народився в Кьонсанбукдо у 1933 році. Закінчив 

університет в Андоні і протягом 20-ти років пропрацював вчителем в 

початковій школі. У 1959 почав працювати в газеті «조선 일보»12 /Чосон 

ільбо/. Володар багатьох нагород [208; с. 52]. 

엄마라는 나무 

엄마는 가지 많은 나무.  

오빠의 일선 고지서 소총의 무게 

절반을 오게 하여 가지에 단다.  

오빠 대신 무거워 주고 싶다.  

시집간 언니 집에서 물동이 무게 

절반을 오게 하여 가지에 단다.  

그 무게는 무게대로 바람이 된다.  

동생이 골목에서 울고 와도  

그것이 엄마에겐 바람이 된다.  

뼈마디를 에는 섣달 어느 밤  

엄마는 오빠 대신 추워 주고 싶다.  

그런 맘은 모두 폭풍이 된다.  

엄마라는 나무 바람 잘 날이 없다.  

동시집 <참새네 말 참새네 

글>(창비 펴냄) 신현득 

Дерево, що зветься мамою 
Мама — це дерево з багатьма 

гілками. 

Старший брат пішов на фронт, а 

ти з радістю поклала б гвинтівку 

собі на плечі.  

Я хочу бути важким замість 

брата. 

Сестра, що вийшла заміж, й 

почуває себе нещасною в новому 

домі, а ти все б хотіла покласти 

тягар її турбот собі на плечі. 

Всі ці турботи стають вітром. 

Молодший брат ридає на стежці, 

і знову це перетворюється на 

вітер в маминих гіллях. 

В холодну грудневу ніч, яка 

пробирає до кісток, Мама сама 

хоче замерзнути замість старшого 

брата. 

Всі ці думки народжують бурю.  

У мами, що зветься деревом, 

немає жодного дня без вітру. 

Переклад Могилко Ю.О.  

                                                           
12

 ―조선일보‖ /Чосон ільбо/ — найбільша газета Республіки Корея. Заснована японською колоніальною 

адміністрацією 5 березня 1920 р. в рамках політики «культурного управління» генерал-губернатора Сайто 

Макото. У 1940 р. видання газети корейською мовою було заборонено, проте після 1945 р. видання газети 

було відновлено, коли Корея позбавилася від японського окупаційного режиму (1910-1945 рр.).  
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Цей вірш пов'язаний з корейським прислів’ям «가지 많은 나무, 바람 잘 

날 없다» — «У матері з великим виводком ніколи немає мирного дня» [287; 

с. 31]. Мама — наче дерево с багатьма гілками — немов би тисячею рук. 

Мати, яка з любов’ю піклується про своїх дітей, така ж свята, як бодхісатва. 

Мама хвилюється і за сина, що пішов в армію, і за доньку, що вийшла 

заміж…  хвилюється і вдень, і вночі. Особливо хвилюється мати за сина, шо 

пішов на фронт — в серці її наче буря. Піклування про дітей набагато важче 

за роботу на рисовому полі [75; с. 64-67]. 

Образ матері в Кореї є свого роду культурною іконою, оскільки 

традиційно корейські матері прославлялися в корейській літературі, кіно, 

музиці через їхній виключно жертовний характер. Можливо, саме тому 

корейці емоційно прив'язані до своїх матерів, а зв'язок між матір'ю та її 

дітьми надзвичайно сильний у корейському суспільстві. Саме тому, мабуть, 

найбільша корейська купюра номіналом 50 000 вон має жіночий портрет, 

який, як відомо, є зображенням прекрасної матері відомого в Кореї вченого 

XVI століття. Фактично більшість людей по всьому світу шанують матерів і 

прославляють їх за вічну любов та самопожертву. Проте для корейців слово 

«мама» означає набагато більше, ніж для інших. Корейці думають про свою 

матір як про особливу, янгольську істоту, яка, як і Матінка Природа, 

нескінченно виховує, береже і заспокоює їх, коли їм боляче, коли вони 

почувають себе самотніми або коли вони втратили свій шлях в житті. Мати 

— це життєво важлива сила, яка займає особливе місце в корейській 

літературі та культурі. Корейці кажуть, що доки вони пам’ятають про своїх 

матерів, вони будуть жити.  

В Кореї образ матері подібний до образу птаха. Мати — пташка, шо 

може нічого не їсти протягом дня, коли виховує дітей, бо завжди зайнята 

пошуком їжі, щоб нагодувати своїх пташенят. Самовіддані, як птахи, 

корейські матері ладні піти на все задля своїх дітей. Тому в Кореї слово 

«мама» завжди викликає почуття любові, милосердя, ностальгії.  
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김영일 /Кім Йон Іль/ «노랑나비» /Норан набі/ є частиною збірки 

«다람쥐» /Тарамчві/ (Білка), написаної у 1963 році. Сам вірш певним чином 

пов'язаний з біографією Кім Йон Іля, який народився 17 травня 1914 р. у 

місті 신천 (Сінчхон) провінції황해도 (Хванхедо) (сучасна КНДР). Він рано 

почав писати для дітей і вже в 1934 р. переміг у щорічному літературному 

конкурсі газети «매일신보» (Щоденний вісник) з дитячою піснею «반딧불» 

(Мерехтіння світляка), а у 1935 році переміг ще на одному конкурсі своєю 

дитячою піснею «방울새» (Зеленушка) та вступив до літературного клубу 

«아이생활» (Життя дитини). Як член цього клубу, Кім Йон Іль написав 

багато дитячих пісень та казок. Він поступив до університету Ніхон в Токіо, 

де закінчив факультет літератури та мистецтв. Під час свого навчання в 

Японії створив і видавав дитячий журнал «고향집» «Кохянджіб» (Рідний дім). 

Після закінчення університету мандрував по Маньчжурії, поки не повернувся 

на батьківщину і став працювати у бізнес-школі у Сеулі. У цей час він 

активно займався літературною діяльністю, продовжуючи складати дитячі 

пісні та казки, виступаючи як член все того ж літературного клубу 

«아이생활» /Аі сенхваль/ (Життя дитини). З початком Корейської війни Кім 

Йон Іль разом з іншими вимушений був тікати до Пусану, де він 

продовжував свою діяльність, займаючись виданням журналу для школярів 

«중학시대», а також щотижневика «소년태양» /Соньонтхеян/. Повернувшись 

до столиці, 김영일 /Кім Йон Іль/ працює з редакцією молодіжної газети 

«건아시보» /Конашібо/. Загалом він вів активну публіцистичну діяльність до 

кінця свого життя, був головою багатьох літературних спілок, у тому числі й 

відділення діячів дитячої літератури спілки письменників Кореї [208; с. 32; 

34-168]. 

Порівняльно-типологічний та історико-літературознавчий аналіз 

художнього тексту, зокрема — поетичного, значно розширює можливості 

інтерпретації й декодування семіотичної парадигми художнього твору. Так, 
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саме з цих загальнотеоретичних позицій можна вважати достатньо показовим 

у поетичному доробку Кім Йон Іля його вірш «Жовтий метелик», структура, 

зміст і фонетичні особливості якого, на думку деяких дослідників, 

надзвичайно ускладнюють його переклад.  

노랑나비 

나비 나비 

노랑나비 

꽃잎에서 

한잠 자고 

나비 나비 

노랑나비 

소뿔에서  

한잠 자고 

나비 나비 

노랑나비 

길손따라 훨훨 갔네. 

김영일 

Жовтий метелик 
Метелик-метелик, 

Жовтий метелик 

На пелюстках квіточок  

Заснув, 

Метелик-метелик, 

Жовтий метелик 

На рогах бика  

Заснув, 

Метелик-метелик, 

Жовтий метелик 

По дорозі, 

Крилами махаючи, летить. 

Переклад Могилко Ю.О.  
 

Так, відоме припущення щодо пов’язання цього вірша з біографією 

поета, можливо, певним чином зумовлено весняною датою його 

народження — 17 травня за григоріанським календарем, 8-го місячного дня 

за місячним календарем. У буддизмі 8 день 4 місячного місяця вважається 

святим днем народження У місті Капілавасту біля підніжжя Гімалаїв у царя 

Шуддгодани народився син — Сіддгартха Гаутама (відомий пізніше як 

Шакь’ямуні — мудрець з племені шанья, якого називали Будда 

«Просвітлений»), напівлегендарний засновник буддизму. Цей день є 

державним вихідним днем в Кореї. Тому поет завжди пишався тим, що 

народився в це свято та все життя вивчав і досліджував буддизм. Це свято 

описується як день благословення, коли розквітає природа, розпускаються 

квіти та кружляють тисячі метеликів. У той час, як все навколо зеленіє та 

квітне, пролітає «головний ліричний герой» вірша — метелик. Саме в цей 

день прийшов у цей світ Будда. 3 тисячі років тому у палаці Лумбіні в 
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квітінні весни з’явився на цей світ Той, Хто приніс буддійське слово та закон 

на Землю. Безумовно, це — велике свято. 

Усі корейці похилого віку, мабуть, пам’ятають цей вірш, тому що він 

входив до шкільної програми та друкувався у шкільних підручниках, коли ще 

існували кугмін хаккьо (назву «початкова школа» почали вживати лише з 

1996 року замість назви 국민학교 /кугмін хаккьо/, що з’явилась в період 

японської колонізації). Це скорочена назва від «школа для підданих 

Японської імперії». Усі дії метелика зображуються дуже ілюзорно. Він 

збирає мед з квіток та намагається подовше перебувати на їхніх пелюстках. І 

нарешті засинає тут міцним сном, потім спить він і на рогах бика. 

Етнографічно важливими щодо авторського вибору жовтого метелика 

головним героєм цього вірша, можуть, зокрема, вважатися такі мотиваційні 

пояснення як: 

— по-перше, метелик — це символ тепла, початку нового життя, 

свободи, а також фантастичності, як вважає сам письменник. Метелик 

відпочиває на квітці, на бику, після чого в пошуках свободи знову пурхає 

далі. Так і ритміка вірша розвивається, наче пурхання метелика.  

— по-друге, поет обирає для метелика саме жовтий колір, передусім 

тому, що він народився 1914 року навесні, в день, коли у світі прославляють 

Будду, а також, можливо, й тому, що жовтий колір вважається кольором 

Будди, ставлення до вчення Якого — буддизму — було у Кім Йон Іля не 

лише поважним, а й, вірогідніше, послідовно шанобливим [80; с. 38-42]. 

Отже, цей вірш Кім Йон Іль написав для свята на честь Будди, яке 

асоціюється в нього з квітами та жовтими метеликами.  

Щодо інтерпретації й декодування мотивів, що зумовили певну 

організацію поетом структури вірша «Жовтий метелик», слід зауважити, 

насамперед, те, що представлений тут вибір назви твору, його лексичного 

складу й послідовності розташування віршованих рядків по суті демонструє 
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авторський, часом доволі прихований, природоцентричний й 

загальноосвітоглядний семіотичний задум. 

Об’єктом вибору заголовку є два метелики — жовтянка (노랑나비) та 

білан (흰나비), бо вважається, що вони уособлюють весну та можуть стати її 

окрасою. Разом з тим, саме ця обставина — зокрема, з подальших, вже 

філологічного рівня міркувань — може бути також однією з цілком 

вірогідних вагомих перешкод, що спричинюють певні мовні складності у 

досягненні адекватного перекладу вірша김영일 /Кім Йон Іля/. Справа в тому, 

що при написанні назви метелика жовтянки корейською мовою 노랑나비 

вона складається з 4-х складів. У той час як назва метелика білан 흰나비 

складається з 3-х складів. Через це шум від слова 노랑나비 видається поетові 

більш гучним. Крім того, у середині слова 노랑나비 знаходиться літера 

ㅇ(ㅇ이응). А у початковому складі слова 흰나비 знаходиться літера зі 

звуком ㄴ(니은). Але звук ㅇ сильніший за звук ㄴ. 

Звичайно, з одного боку вірш можна вважати піснею прославлення 

свята — дня народження Будди, а з другого — прославлення природи, її 

спокою, краси та безтурботності. Природа завжди була головною темою 

віршів багатьох корейських поетів, її оспівували в давнину у січжо, і до 

сьогодні природа залишається головним об’єктом поетичних захоплень, 

особливо серед тих діячів корейської культури, які прихильно і свідомо 

схвально ставились до гуманістично зорієнтованих світоглядних імперативів 

буддизму.  

У невеликому за розмірами вірші «노랑나비» /»Жовтий метелик»/ 

김영일 /Кім Йон Іля/ багато прихованого змісту. Поет приділив багато уваги 

створенню заголовку вірша, й можна сказати, що йому вдалося створити 

потрібний ефект. «Для більш вдалої експресії потрібно писати рядки коротко, 

залишаючи в них якийсь натяк. Цей самий натяк містить у собі все, що не 

можна побачити та пояснити, так що навіть якщо вірш написаний стисло, це 
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ні в якому разі не означає, що вірш незакінчений чи неідеальний», — це 

твердження 김영일 /Кім Йон Іля/ сьогодні є одним з основних художніх 

прийомів у творчій діяльності багатьох корейських літераторів — прозаїків і 

поетів.  

В корейській культурі, як і в усіх культурах країн Далекого Сходу, 

ставлення до природи і, відповідно, до пейзажу в словесному та 

зображувальному мистецтві було досить особливим. Тема природи в 

корейській поезії завжди була пов’язана з уявленнями про те, що світ і 

людина взаємозалежні. Пейзаж в віршах сприймається як космос, і поет 

усвідомлює себе як особистість, яка може впливати на світ силою поетичного 

слова. Як показав аналіз вірша, метелик бере участь у створенні ідеальної 

картини світу природи. Ця істота є певним символом — символом весни, літа 

та осені. Зокрема, метелик — символ весни та невинності. З метеликами в 

корейському фольклорі пов’язано багато міфів, легенд, повір’їв.  

Вірші корейських поетів і твори корейських письменників, та й взагалі 

східних митців, відрізняються глибиною внутрішнього світу. Чималу роль у 

віршах має споглядання, звернення до природи, високі ідеали, і в той же 

час — прийняття світу. Як і в знаку нескінченної межі на корейському 

прапорі, в художній літературі поєднується непоєднуване. Ця єдність 

протилежностей особливо проглядається в сучасній поезії. Корейські вірші 

майже не мають рими, зважаючи на особливості корейської мови. Проте це 

не заважає передати всі почуття й емоції з усією повнотою та ритмічністю 

[208; с. 122-123]. 

김은영 /Кім Ин Йонг/ народився 1964 року в провінції Чолладо пукто. 

«숲하나» /Супхана/ — один із найяскравіших його творів, де описано ліс 

разом з його тваринами, погодою, описана любов до природи, її краса. Це 

тема людини і природи. Нічого зайвого — щоб ми могли глибоко осягнути, 

збагнути спокійну велич, неосяжність простору і принадну привабливість 
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красот природи. Власне, «숲하나» /Супхана/ 김은영 /Кім Ин Йонга/ є 

поетичним віддзеркаленням природи. (Додаток Б) 

…В лісі.  

Є так багато речей, які я знаю.  

Ви знаєте, що бачите навколо.  

Напишіть те, що я не знаю.  

Ліс. 

Тепер він пішов назавжди. 

Все в лісі. 

Вам не потрібно залишати ім'я. 

Для корейської поезії як давнього, так і новітнього періодів особливо 

примітними є, зокрема, численні приклади натхненного авторського 

співчутливого ставлення до душевних переживань звичайної простої 

людини, її душевного стану у різних, часом доволі драматичних соціальних 

обставинах.  

І Джун Кван /이준관/ народився в 1949 р. в провінції Чолла пукто. 

Починаючи з 1971 р., працював у Сеульській газеті /서울신문/ [208; с. 78]. 

별 하나 

별을 보았다.깊은 밤 혼자 바라보는 

별 하나.저 별은 하늘 아이들이 

사는 집의 쬐그만 초인종문득 

가만히 누르고 싶었다.  

이준관 

Одна зірка 
Я побачив зірку. 

Глибокої ночі дивлюсь я на зірку 

один. 

Ця зірка — це невеликий будиночок, 

де живуть небесні дітки. 

Дзвінок! 

Раптом я захотів його втримати… 

Переклад Могилко Ю.О.  
 

Це вірш, що примушує читача заглибитись в свої думки. Щоб 

зрозуміти серце поета, треба самому пропустити цей вірш через серце. Це 

наче дверний дзвоник, що може змусити ваше серце колотитися. Хоч ми й не 

можемо досягти неба, та можемо прикласти руку до серця й прислухатись до 

нього. 
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울까 말까 / 이종택 

사과 껍질 

벗기다가 

손가락을 베었다.  

피는 조금 나지만  

겁은 더 난다.  

울까 말까 

피가 고인다. 

울까 말까 

울까  

새빨간 핏방울 

그런데 그런데…  

울려도 집에는  

아무도 없다.  

Плакати чи ні? 

Я чистив яблуко,  

І порізав пальця. 

Хоча й крові вийшло мало, 

Проте я все одно боявся. 

Плакати чи ні? 

Кров ще йде. 

Плакати? 

Не плакати? 

Плакати? 

Падають червоні краплі. 

Проте, проте… 

Навіть якщо я плачу,  

Вдома нікого не має.  

Переклад Могилко Ю.О. 

Образ дитини, поведінка дитини, життя дитини, психологія дитини — 

це тема багатьох віршів. Діти люблять спостерігати і описувати все навколо. 

«Діти бачать світ не таким, як бачать його дорослі. Вони мають дуже багату 

уяву, і це надихає поета», — каже сам автор. У вірші розповідається, як 

маленька дитина чистила яблуко і порізала собі палець. Її кров тече, і вона 

дуже налякана. Якби мама була поруч, тоді їй не біло б так лячно. Але в 

будинку немає нікого. Цей вірш показує картину повсякденного життя 

кожного з нас, оскільки це відбувається з усіма. Вірш торкається психології 

дитини, її думок та почуттів. 

이종택 / Лі Джон Тек / — один з найвідоміших корейських дитячих 

письменників ХХ століття. Після звільнення Кореї від японського 

колоніального правління (1910-1945) він опублікував першу збірку віршів 

«별똥 별똥» (1947), «사과 와 어머니» (1949). Вірші були надруковані в 

щотижневих журналах для дітей 소년 세게 і 새벗. Особливість його творів 

1950-х років полягає в тому, що він вважався поетом, який може працювати з 

простими фразами, і в той самий час здатен створювати цікаві романи. 
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Протягом свого життя поет працював у різних сферах — був одночасно 

композитором і поетом, а також журналістом, сценаристом та вчителем 

початкової школи. Він написав багато віршів, які відомі і сьогодні. 

이종택 / Лі Джон Тек / був поетом, який показав, як слово «сім'я» та 

образ сім'ї змінювалися протягом ХХ століття. Основною темою його творів 

була любов матері та дитини. Автор стверджував, що найважливішою в 

дитячому житті є мати. Але в корейській родині гендерна роль матері була 

зведена до ролі хранительки родинного вогнища, обмежена рамками сім’ї, 

хатніх обов’язків, народження і виховання дітей тощо. Згодом у творах 

письменника гендерний стереотип образу матері набуває змін: він набуває 

нових рис відкритості, готовності вийти за межі родини та показати себе 

світові. Гендерне зображення образу батька є також дуже цікавим. Батько в 

творі є носієм конфуціанських цінностей корейського суспільства. Таким 

чином, герой твору — дитина вчиться толерантному ставленню до різних 

гендерно-соціальних ролей батька та матері в суспільстві. 

Слово як засіб прямого вираження думки замінюється образом-

символом, який покликаний передавати неосяжну сутність речей та 

внутрішній світ і переживання письменника. 

 

3.7 Образна система сучасної корейської дитячої прози ХХ століття 

 

Література нового спрямування представлена розповідями та новелами 

На Дохяна, Чхве Сохе. Найважливішими творами 20-30-хх років стали 

романи Чхве Со Хе «Втеча» та Лі Гі Йона «Батьківщина». Їхня патріотична 

проза відобразила тяжке становлення національної інтелігенції, страждання 

корейців на чужині. На відміну від творів буржуазних романтиків, сюжети 

авторів нового напрямку драматичні та адресовані широкому загалу. Тут 

письменники часто звертаються до патетики та гіперболи.  
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Становлення та розвиток прозових жанрів корейської дитячої 

літератури відбувалися під впливом Японської окупації Кореї (1910-1945 рр.) 

та Корейської війни (1950-1953 рр.). Головним завданням письменників ХХ 

століття вважається прагнення до забезпечення принципів патріотичного, 

ідеологічного та естетичного виховання дітей, в цілому — нового покоління 

корейської молоді.  

윤석중 (尹石重, 25.05.1911-09.12.2003) /Юн Сок Джун/ — корейський 

дитячий письменник. У 1924 р. виходять його пісні «Новий хлопець» 

(«신소년») /Шін соньон/, «Весна» («봄») /Пом/, в 1925 р. він опублікував свого 

вірша «오뚜기» /Оттугі/ в журналі «어린이» /Оріні/. Юн Сок Джун відомий 

своєю збіркою оповідань «Десять пальців» /열 손가락 이야기/. У 1942 р. він 

закінчив Токійський національний університет за спеціальністю 

«журналістика».  

Однією з особливостей зображення дитини був її опис як «природної 

дитини», особливо в поезії. Дитина описується корейськими письменниками 

як невід'ємна частина природи. Така концепція бачення дитини у своїх 

витоках пов’язана із ідеологією тонгізму 13 , поширеною в корейській 

літературі вже на початку 20-х років ХХ століття, за якою визначається, що 

дитина як чисте, янгольське, невинне та вразливе створіння потребує захисту 

дорослих та суспільства в цілому.  

Оповідання «Десять пальців» Юн Сок Джуна — це жартівлива історія 

про хлопчика Йонгі, який скалічив свого пальця і тому не міг зав’язати свій 

шнурок, розлив чорнила на вчительський стіл. Читач може йому 

симпатизувати, хтось може навіть побачити в ньому себе. Особливо цікавим 

є персоніфіковані пальці, які повинні стимулювати читацьке уявлення. 

                                                           
13

 Тонгізм — дитина-розумна, яка потребувала, по-перше, соціалізації, спрямованої ідеологічно на 

пропагування національної ідентичності, задекларованої у нормативах настільки, наскільки це дозволяла 

цензура; по-друге, ця національна ідентичність повинна була сформуватися шляхом відновлення практики 

поширення й ознайомлення з корейськими казками; по-третє, дитина-розумна потребувала також поваги та 

захисту. 
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У казці Лі Хьон Джу /이현주/ «Танцююче село» («춤추는 마을» /Чхум 

чхуни маиль/) головним героєм виступає талановитий парубок Чойонг, 

відданий високим художнім принципам корейського національного 

мистецтва. 

Структура цієї казки така: вступ (зачин), в якому розповідається 

історія «танцюючого села» та історія фестивалю, який щорічно проводиться 

біля лотосного ставку. 

Основна частина — розповідь про життя самого Чойонга, його 

подорожі за межі села, дивовижні танці, перевтілення на злидня. Заключна 

частина — повчальний висновок: втрата будь-ким людської гідності, загалом 

— знецінювання кодексу моральних чеснот через швидкі процеси 

невблаганної урбанізації.  

Корейський традиційний танець має багатотисячолітню історію. Досі в 

Кореї зберігаються традиції корейського танцю (від минувшини до 

сучасності). Корейський танок вважається вагомою частиною культурної 

спадщини Кореї. Перші згадки про корейський танець можна знайти в період 

ранньої літератури — це були народні шаманські танці. Як правило, в 

кожному регіоні країни були свої танці, пов’язані з виконанням певних 

ритуалів для донесення бажань людей до богів. Деякі танці призначаються 

для того, щоб задобрити богів, наприклад, танок тонголь. Коли на 

корейському півострові з’явилися династія Корьо, а згодом — і династія 

Чосон, корейські танці почали поширюватися та підтримуватися всіма 

володарями країни. Була також створена офіційна класифікація танців, 

наприклад, танець з віялом, танець привидів, танок монахів, артистичний 

танок. 

Коли Японія окупувала Корею в 1910-1945 рр., багато традиційних 

танців було забуто або вичавлено з культурного життя корейців. Після 

закінчення окупації невелика група танцюристів почала відроджувати забуті 

танці за допомогою власних спогадів та записів. У такий спосіб корейський 
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традиційний танець набув нового життя. На сьогодні в Кореї налічується 

приблизно 16 різновидів корейського традиційного танцю.  

В історії Чойонга зображений момент перевтілення його на злидня. Тут 

з високих моральних позицій фактично засуджується те, що він зрадив 

таїнство танцю. В історії корейської літератури та в історичних записах Кореї 

можна знайти згадки імені Чойонг — як фольклорний відгомін реальних 

історичних обставин і пов’язаних з ними історико-літературних джерелах. 

Мова йде про щорічні заходи ритуального рівня і змісту, коли з маскою 

Чойонга танцювали для того, щоб відігнати духа хвороби та смерті. 

Корейський літопис 삼국 유사 /Самгук юса/ (зібрання легенд, переказів та 

історичних записів, що належать до періоду Трьох держав — Когурьо, Пекче, 

Сілла) — це найдавніша хроніка, в якій є запис про Тангуна, засновника 

найдавнішої корейської держави Кочосон, і про Чойонга, що був 

легендарною особою, відомою у часи правління короля 헌강(왕) /Хон Ганг 

Ван/ (875-886 рр. правління), 49-го короля епохи Сілла. Існує легенда, що 

коли король грав у гру, він втратив свій шлях через хмари та туман, що 

з’явилися раптово. Володар відчув себе дивно і запитав одного зі своїх 

підданих, що відбувається. Той відповів, що це — витівки Східного 

морського Дракону, якого потрібно улестити. На що 헌강(왕) /Хон Ганг 

Ванг/ наказав своїм чиновникам збудувати там храм, після чого хмари і 

туман розвіялися. Східний морський Дракон був щасливий і привів сімох 

своїх синів, щоб вони подивилися на добру справу, яку зробив король, і ті 

танцювали й співали. В свою чергу, Чойонг, один з синів Східного морського 

Дракона, вирушив за королем 헌강(왕) /Хон Ганг Ван/ і допомагав йому в 

роботі. І володар віддав йому чарівну дівчину за дружину та дав йому чин. 

Одного дня, повернувшись до дому, Чойонг побачив на ложі двох людей і 

дуже засмутився через це. Він вийшов на двір і склав наступну пісню:  
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東京明期月良 서라벌 밝은 달 

아래夜入伊遊行如可 밤늦게까지 

놀다가入良沙寢矣見昆 집에 들어와 

잠자리를 보니脚烏伊四是良羅 

다리가 넷이어라二肹隱吾下於叱古 

둘은 내 아내 

것인데二肹隱誰支下焉古 둘은 누구 

것인고?本矣吾下是如馬於隱 본래 내 

것이었는데奪叱良乙何如爲理古 

빼앗아 간 것을 어찌하리오 

삼국유사(三國遺事) 권 제 2, 처용랑 

망해사(處容郞 望海寺), '역신을 

감복시킨 처용 

Столицею всю ніч я блукав, 

Високо світив місяць. 

Прийшовши до дому, бачу, 

на ліжку — чотири ноги. 

Дві ноги мої, 

Але кому належать інші дві? 

Раніше також були моїми, 

Проте тепер вони не належать мені. 

Як же бути? 

переклад Могилко Ю.О. 

 

Після того, як дух хвороби почув пісню Чойонга, він схилився перед 

ним і сказав, що не бачив більш доброчесного чоловіка, пообіцявши більше 

ніколи не заходити до нього та в ті місця, де буде зображено його обличчя.  

«Танцююче село» — це яскрава історія про те, як гідність людини 

може бути зруйновано в умовах швидкої урбанізації, і лише найближчі люди 

можуть зберегти про тебе пам’ять. 

Кім Йо Соп /김요섭/ (06.04.1927-03.11.1997) — корейський дитячий 

письменник, автор твору «Потяг, який їв квіти» «꽃잎을 먹는 기관차». У 

1957 р. став співзасновником Асоціації корейських дитячих письменників, 

яку очолював 마해송 /Ма Хе Сонг/. У 1970 р. Кім Ю Соп видав книжку 

«Дитяча літературна думка». Письменник отримав літературну премію 

«Сохон» (소천문학상), премію Корейського товариства поетів 

«한국시인협회상» /Хангук шіін хьопхвесанг/ [80; с. 38-42]. 

Квіти, як і дерева, в корейській літературній традиції уособлюють в 

собі хранителів вікових традицій, а також використовуються для створення 

ідеального портрету, будь то володар чи звичайна людина.  

Письменник використовує квіти в якості палива для потяга, тому 

замість диму він випускає приємний аромат. Кордони країни оточені 



167 
 

 
 

гібіскусами, а у людей в цій країні тепле серце. Жителі країни сподіваються 

на те, що одного дня у людей в усьому світі буде можливість зустрітись з 

потягом, що сповнений квітами, який посилає світові аромати кохання та 

надії. Ця історія парадоксально відображає реальність, в якій опинились 

корейці після Корейської війни, та містить прагнення народу до миру. Квітка 

гібіскусу була обрана письменником не даремно, оскільки вона є 

національною квіткою Кореї і дослівно означає «вічність». Ця рослина 

втілює в собі волю, впертість, рішучість та сміливість корейського народу.  

Завдяки діяльності просвітника та активіста визвольного руху Намгун 

Ока гібіскус у часи японського колоніального правління став символом 

Кореї, яка має відродитися і розквітнути знов. У школі, де він викладав, 

вирощували гібіскуси, його учениці вишивали зображення Корейського 

півострова у вигляді гілки квітучого гібіскуса. Він також склав пісню «Сад 

гібіскусів», у якій висловлюється впевненість у скорому звільненні його 

батьківщини [50; с. 136-137]. 

Квон Чжонг Сенг народився 10 вересня 1937 р. в Японії. Після 

звільнення Кореї повернувся до Кореї в 1946 р. Дитячий письменник, 

публіцист, поет Республіки Корея. Найвідоміші його праці — «Цуценячий 

послід» («강아지똥») /Канаджітон/ та «Сестра Мьонгшіль» («몽실 언니») 

/Мьнгшіль онні/. Вперше «Цуценячий послід» з’явився у 1969 році в 

християнській освіті (기독교 교육). У 1996 році його праця визнана 

найуспішнішою дитячою книжкою в сучасній корейській дитячій літературі, 

очевидно, передусім, з огляду на філософсько-релігійні наднаціональні, 

загально-природоцентричного, всегармонійного модусу аналогії і 

надзвичайно широкі асоціативні ряди, зокрема, у визнанні в природі всіх 

явищ і подій доцільними і врешті-решт корисними, власне за своєю сутністю 

такими, що перебувають об’єктивно поза межами дистрибуційних координат 

у масштабах формально-логічної опозиції «погане-хороше». Напевно, тому 

ця книжка послугувала відкриттям нового напрямку — корисних та 
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реалістичних, і навіть в чомусь філософських книжок для маленьких читачів. 

У 1969 р. Квон Чжонг Сенг стає лауреатом премії «Християнська дитяча 

літературна премія», а у 1975 р. отримує нагороду «Корейська дитяча 

літературна премія» [162]. 

Одного разу письменник побачив у себе в городі цуценячий послід. А 

через кілька днів після дощу біля того самого місця, де він побачив послід, 

виріс паросток, який згодом перетворився на кульбабку. Як стверджує сам 

письменник, він навіть розчулився. Квон Джонг Сенг провів асоціацію з цим 

корисним послідом й усім тим «поганим», що траплялося з Корейським 

півостровом протягом всього століття (війни, репресії, анексія з боку Японії, 

економічна криза). Він вважає, що саме це допомогло країні перетворитися 

на економічно сильну та стабільну державу.  

Врешті-решт ця книжка здійснила революцію в дитячій літературі. 

Корейці здавна звикли використовувати послід як добриво. Тож такі 

філософські думки відносно цуценячого посліду допоможуть дітям з 

дитинства зрозуміти, що в світі немає даремних або бридких речей, навіть 

якщо ми думаємо інакше. Навіть сам письменник заповів, щоб його тіло 

спалили, прах розвіяли, а будинок залишили природі, щоб той згодом сам 

перетворився на природу [174]. 

Автор демонструє нам, що собачий послід на дорозі не є покинутою 

сутністю, а відіграє важливу роль у житті. Хоча спочатку ми бачимо, як 

горобці та купка землі, курка та її діточки-курчата пригнічують брудненьке 

створіння, що значно ображає головного героя цього твору. 

1. Горобець 

날아가던 참새 한 마리가 보더니 강아지 똥 곁어 내려 앉아 콕콕 쪼면서 

똑! 에그, 더러워 ....... «하면서 날아가 버렸어요. Горобець, що пролітав повз, 

побачив цуценячий послід, спустився і трошки поклював його. «Послід, 

послід, фу, брудний…!» — сказав він і полетів далі (переклад Могилко Ю.О.). 

2. Купка землі 
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바로 저만치 소 달구지 바퀴 자국에서 뒹굴고 있던 흙덩이가 곁눈질로 

흘끔 쳐다보고 빙긋 웃었어요.“뭣 땜에 웃니, 넌? «강아지 똥이 화가 나서 대들 

듯이 물었어요. 똥을 똥이라 않고 그럼 뭐라 부르니? 넌 똥 중에서도 가장 

더러운 개똥이야!” Неподалік, в місці, де проїхав віз, сидів ком землі. Він 

покосився на послід та осміхнувся. «Чого ти смієшся?!» — розсердився 

Послід. — «Послід він і є послід, що тут можна ще сказати? Проте ти, 

напевно, найбрудніший на всьому білому світі!» (переклад Могилко Ю.О.). 

3. Курча та курчата 

겨울이 가고 봄이 왔어요. 어미 닭 한 마리가 병아리 열두 마리를 데리고 

지나다가 강아지 똥을 들여다 봤어요.“암만 봐도 먹을만한 건 아무것도 없어 .. 

모두 찌꺼기 뿐이야, «어미 닭이 고개를 절레 절레 흔들며 그냥가 버렸어요. 

Зима пройшла та наступила тепла весна. Курка-мати та дванадцять її 

діточок побачили Послід, який лежав у пилюці на дорозі. Вони оточили його 

та пищали. «Хоч мільйон разів дивись, все одно, крім відходів, нічого немає. 

Безкорисний неїстівний Послід!» — покачала головою Курка-мати й повела 

діточок далі (переклад Могилко Ю.О.).  

Але одного дня проріс маленький паросток кульбабки. Послід заздрив 

кульбабці, бо в неї є місія — стати гарною квіткою. Того ж дня кульбабка 

сказала, що їй потрібна допомога — їй потрібно добриво. Послід був дуже 

щасливий, оскільки нарешті знайшов своє призначення в житті. Він радісно 

обійняв кульбабку і став з нею одним цілим. А в результаті кульбабка 

розцвіла. Є ще один цікавий момент — це миле створіння пожертвувало 

своїм життям заради кульбабки, коли три дні йшов дощ.  

비는 사흘 동안 내렸어요.강아지똥은 온 몸이 비에 맞아 자디잘게 

부서졌어요....... 

부서진 채 땅 속으로 스며들어 가 민들레 뿌리도 모여들었어요. 

줄기를 타고 올라가 꽃봉오리를 맺었어요. 
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봄이 한창인 어느 날, 민들레 싹은 한 송이 아름다운 꽃을 피 웠어요. 

향긋한 꽃 냄새가 바람을 타고 퍼져 나갔어요. 방긋 방긋 웃는 꽃송이 엔 

귀여운 강아지 똥의 눈물 겨운 사랑이 가득 어려 있었어요.  

Дощ йшов безперервно три дні. Тіло Посліду потрошку намокало та 

вбиралося в землю. Він поступово ставав одним цілим з Кульбакою. Це 

допомогло квітці набратися сил. Із добрива через корені соки пішли вгору по 

стеблу та наповнили собою красивий бутон. 

І ось одного весіннього дня на доріжці між домів розквітла красива 

квітка. Вітер далеко розносив аромат, який йшов від Кульбабки. Послід 

допоміг квітці розпуститися. Він пожертвував собою заради того, щоб це 

сталося (переклад Могилко Ю.О.).  

[ 권정생/ 강아지 똥] [174] 

Подібне філософське осмислення собачого посліду допоможе дітям з 

раннього дитинства розуміти, що в світі не буває абсолютно непотрібних 

речей (як би це не здавалося на перший погляд) і що в Природі все потрібно, 

в ній немає ані хорошого, ані поганого. 

정채봉 /Джунг Че Бонг/ народився в Кореї у 1946 р. У 1975 рр. він 

закінчив факультет корейської мови та літератури. Його основні праці: 

«물에서 나온 새» («Пташка, що вилетіла із води»), «오세암» («Осеам»), 

«스무살 어머니» («Двадцятирічна мати»), «생각하는 동화» («Казка, що 

змушує замислитись»). Сам письменник зростав у буддійському середовищі і 

вважається засновником жанру корейської дорослої драми [168].  

정채봉 /Джунг Че Бонга/ можна назвати новатором в дитячій літературі 

1980-1990 рр. Письменник звертається до повсякденного життя маленьких 

корейців з точки зору релігії. Його книга 오세암 /Осеам/ вперше була 

надрукована у 1983 р. 정채봉 /Джунг Че Бонг/ зростав у конфуціанському 

середовищі, проте в підлітковому віці став католиком, при цьому він 

намагався поєднувати два релігійних світогляди. В Кореї більше 50% 
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населення вважають себе віруючими, але протягом життя корейці можуть 

змінювати свої релігійні погляди. Наприклад, в дитинстві людина може 

сповідувати буддизм, проте в старшому віці змінює свою релігію на 

католицьку або протестантську. Багате релігійне життя письменника суттєво 

вплинуло на його роботу. Монахиня та Буддійський монах є одними з 

головних героїв в книзі. Переважна кількість історій відбувається в 

буддійських храмах.  

Характерною рисою книги є те, що герої вільно висловлюють свої 

думки, не боячись реакції дорослих. Час від часу діти допікають дорослих 

різними запитаннями, на які важко дати відповідь чи ставлять запитання 

риторичні та філософські, щоб задовольнити свою цікавість. В той самий час 

дорослі страждають від того, що не знають, як краще відповісти на те чи 

інше запитання. В таких діалогах діти завжди беруть гору, оскільки це 

справжній, щирий інтерес до особливо важливих питань. Автор називає це 

магією дитячого серця. Письменник намагається сфокусуватись на 

становленні духовного аспекту дорослішання.  

Головними героями його видатної розповіді 오세암 /Осеам/ є сліпа 

가미 /Гамі/ та її маленький брат-розбишака 길손 /Гільсон/. Це брат і сестра із 

притулку. Одного дня вони прийшли до монастиря, який знаходився далеко в 

горах, де зустріли буддійського монаха, який доглядав за ним. Вони обидва 

намагались подолати смуток від втрати рідного дома та матері, яка згоріла в 

пожежі. Її брат-розбишака ще зовсім маленький для того, щоб зрозуміти, що 

сталось з мамою, він ще вірить в те, що вони ще знайдуть її, оскільки сестра 

не сказала йому, що їхня мати загинула. Сама дівчинка втратила зір через цю 

рокову пожежу. Хлопчик вирішує допомогти монаху піти в гори 

помедитувати, а також знайти ліки для своєї сестри. Він жертвує своїм 

життям заради зору для своєї сестри. 길손/ Гільсон/ випадково потрапляє у 

снігову бурю, в якій досягає «ока серця» — просвітлення, що є недосяжним 

для дорослих. Храм, в якому він знаходився, був названий на його честь — 
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오세암 /Осеам/, оскільки 오 /О/ (корейський числівник «5») означає 

досягнення нірвани та перетворення на Будду [168]. 

В історіях Джунг Че Бонга таких дітей, які швидко дорослішали та 

зростали на самоті, дуже багато. Їхніми друзями ставали гори, поля, вітри. В 

творах письменника ми можемо прослідкувати, яким чином діти долали 

самотність.  

В сучасній Корейській історії 1945 рік відзначений як рік незалежності 

від японської колонізації та поділу півострову на Південь та Північ або, як 

ще називають цей період, «ера поділу». Трагічні обставини цього часу 

створили нову еру в корейській літературі, починаючи з 1945 р. — «еру 

розділеної літератури». 

З початку 1960-х років розвиток літератури став набагато складнішим, 

оскільки умови в корейському суспільстві поступово почали стабілізуватись. 

З того часу і до сьогодні в корейській літературі з’являються такі терміни, як 

«література розділення», «література розлуки», «література епохи 

індустріалізації», «вікова література». У 1960-х рр. література має свої 

основні проблеми, пов’язані з розділенням та індустріалізацією. 

В літературі так само, як і в суспільстві 1980 рік відзначається 

потужним впливом Демократичного руху в Кванджу, який мав сильний та 

затяжний ефект. Поезія та проза містила в собі концепцію «література як 

соціальний рух», тобто література мала боротись проти військового режиму у 

владі.  

Письменник, який досить яскраво зобразив зміни не лише в 

суспільстві, а й в літературі — це Кім Йонг Хва з твором «Я маю право на 

саморуйнування». В цій книзі він зображує різні аспекти соціальних змін в 

Кореї, а також відображає ті трансформації, що відбулись у літературі.  

Іншим цікавим письменником є Хьон Док. Його можна назвати свого 

роду кроскультурним автором, проте в межах однієї країни, ментальності. 
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Впродовж певного часу письменник жив на Півдні Кореї, проте після сумних 

подій в середині ХХ ст. письменник переїхав до Північної Кореї. 

현덕 /Хьон Док/ народився в 1909 р. під час японської окупації. Це 

один з найвідоміших корейських дитячих письменників, який переїхав до 

КНДР (Корейської народно-демократичної республіки). Його справжнє ім’я 

연주 /Йон Джу/. Вперше письменник представив свою роботу в газеті 

/동아일보/ «Донаільбо». Довкола цього митця існую безліч таємниць. 

Достеменно невідомо, де і коли помер письменник, про його особисте життя 

майже немає жодних згадок, окрім того, що в нього був молодший брат 

현재덕 /Хьон Дже Ток/ (1912 р.). Він був корейським дитячим 

письменником, художником, художником східного живопису, скульптором. 

Його відомі праці: 골목 («Стежка») 1939 р., 고무신 («Гумові черевички») 

1932 р.  

«너하고 안놀아» («Я не граюсь з тобою») — книжка, сповнена 

веселими щоденними розповідями про трьох шестирічних дітей, що живуть в 

одному селищі. Розповідь вбирає власний досвід письменника, коли той 

наглядав за своїми дітьми і вирішив опублікувати ці історії. Ця книга також 

спирається на корейську історію. Проте читачі впродовж довго часу не могли 

познайомитись з нею, оскільки історії, що складають її зміст, були 

опубліковані вперше в газеті і, як наслідок, були заборонені майже на 50 

років [140]. 

Коли Корейський півострів був поділений на Північ та Південь, Хьон 

Док переїхав до Північної Кореї. Публікація в Південній Кореї його праць, як 

і творів багатьох інших письменників, які вирішили жити в Північній Кореї, 

була заборонена корейською владою. В той час, коли книжка була 

перевидана в 1995 р., в житті молодих корейців відбувся свого роду 

переворот. Сучасна молодь, яка перебувала у пошуку себе, захопилась 

історією та героями, які жили 50 років тому.  
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В його книзі ми знайомимось з Нома, Йонгі, Кідонгом та Доль-толем. 

Всі діти, окрім Кіндонга, з бідних родин, особливо Нома, який живе разом з 

мамою, а батько їх покинув. Хлопчик, не дивлячись на проблеми в родині, 

залишається розумним, сміливим та вихованим. Йонгі — дівчина, яка 

турбується про свого братика, в той час як мати дітей важко працює. Доль-

толь — наймолодший з усіх, проте найбільш товариський. Досить незвичним 

є Кідонг, він народився в заможній родині. Хоча він і жадібний, але в той же 

час — досить чуйний. Кідонг боїться того, що його покинуть друзі. Не 

дивлячись на те, що діти з різних соціальних прошарків часто сваряться, їм 

подобається грати разом. Вони всі чисті душею та відверті. 

Якщо у дітей не має іграшок, вони грають у правду чи брехню, 

стрибають та бігають. Головні герої книги носяться навкруги, наче вітер, або 

дослухаються до оточуючої природи. Діти намагаються втішати один одного, 

коли засмучені, або турбуються один про одного, коли забиваються.  

Прості та ритмічні речення не залишать юного читача байдужим до 

долі дітей. З одного боку, письменник був свідком важкої та болісної 

сучасної корейської історії, з іншого — він улюбленець багатьох читачів, а 

книжка його стала бестселером.  

Історії про тварин мають давнє походження, що мають джерелом 

тотемічні уявлення корейців. Історії тварин в оповідальній традиції 

корейської літератури відображаються в дитячих казках. Вони слугували 

основою для найдавнішого пласту дитячої літератури. Дитяча література 

сьогодні — це свого роду простір, де переплітається велика кількість 

персонажів. Історії про тварин слугували висвітленню складних, а часом — і 

незрозумілих стосунків між людьми та суспільством, і це все викладалося від 

імені маленьких дітей. В таких творах є і мудрість, і насолода, і 

сентиментальність. Вони були представлені молодим читачам з розумною, 

легкою дотепністю. Сучасні антропоморфні романи відображають тонкі 

відмінності між людиною і твариною через шанобливі, екологічно 

орієнтовані метафори. Деякі тварини не тільки виступають від імені дітей, а й 
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ідуть вище, за межі людських очікувань, а деякі персонажі не розуміють 

жодного слова людської мови.  

황선미 /Хванг Сон Мі/ — корейська письменниця та професорка, яка 

стала відомою в світі завдяки своїй праці 마당을 나온 암닭 /Курочка, яка 

вірить, що може літати/. Авторка по-іншому дивиться на світ, який нас 

оточує. За основу своїх розповідей, зокрема, розповіді про курочку вона 

взяла власний досвід, а саме — досвід свого батька-фермера. Її твір 

перебуває на межі традицій та сучасності, екології та пошуку свободи в 

цьому світі.  

마당을 나온 암닭 /Курочка, яка вірить, що може літати/ — дитячий 

роман, де головний персонаж — курочка на ім’я Листячко. Вона мріє про 

щасливу родину, проте ніяк не може знести яйце, а також прагне втекти з 

ферми. Листячко зовсім не хоче сприймати той факт, що вона — не курка-

несучка. Задля цього вона розробляє цілий план втечі, для чого вирішує 

прикинутись мертвою, щоб фермер витягнув її з клітки і помістив до мертвих 

курчат. Після того, як Листячку вдалось вдати з себе мертвої, вона 

натикається на애꾸눈 /Егунун/ (Однооку ласицю), яка погрожує курочці, але 

її рятує дикий качур 나그네 /Нагне/ Мандрівник, проте після допомоги 

зникає без слів.  

«…Ти не померла! А ну, хутко вставай! 

Звісно, я не померла! Листячко хоча й була налякана, проте невпевнено 

встала. Вона знала, що це клітка, куди складали мертвих курчат.  

Листячко різко встала та й побігла…». 

Листячко біжить з ферми та потрапляє у ліс, де вона зустрічає видру 

달수 /Дальсу/, який допомагає знайти місце, де вона зможе пожити —  

Мандрівник встиг розповісти своєму другові Дальсу про дивакувату курку. В 

цьому лісі Листячко зустрічає і Мандрівника, проте в ту ж ніч, до поселення 

пробралась Одноока ласиця, яка вбиває качура та його дружину. У гнізді 

Мандрівника Листячко знаходить яйце і вирішує стати для нього матір’ю — 
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присвятити все своє життя цьому маленькому каченяткові, якого назвала 

Гріном. Каченя зростає, вчиться, проте в нього зовсім немає друзів, і всі його 

цураються, про що він і вирішив сказати матері. Листячко засмучена, вона 

дуже хвилюється за сина, а зауваження дитини завдають їй болю: 

«Мамо, я не можу так більше! Я зовсім на тебе не схожий! Зі мною 

ніхто не грається…». 

Тому Листячко вирішує попросити допомоги у видри: 

«Допоможи мені, будь ласка, навчи мене плавати…». 

Листячко ладна піти на все¸ щоб Грін був у безпеці, був щасливим. 

Коли він потрапляє до рук її колишнього хазяїна-фермера, вона, не 

роздумуючи, біжить сину на допомогу та рятує від підрізання крил. В очах 

Гріна мама видається йому сильною та відважною.  

«Мамо, вибач мені! Я більше так не буду! Я був не правий! Я не 

повинен був себе так вести!...». 

Листячко, незважаючи на те, що Грін не є її рідним сином, робить все 

можливе, щоб дитина була щасливою. Навіть допомагає йому майже 

позбутись стрічки, що причеплена до його лапки. Червоний колір стрічки є 

досить символічним, оскільки він поєднує мати та дитину. Ця історія показує 

дітям, що головним в житті кожної дитини є мама, яка в будь-якій ситуації 

підтримає та захистить. Листячко розуміє, що Грін зростає, та він має стати 

захисником зграї.  

«Мамо, я не хочу з ними летіти, я хочу залишитись тут, з тобою!  

Грін, що ти таке кажеш! Ти дикий качур, ти маєш бути серед них, ти 

маєш стати охоронцем зграї! А я завжди буду поруч! А ця ниточка на твоїй 

лапі буде нашим символом, який дозволить мені побачити, що це ти!.. Не 

здавайся, в тебе все вийде!». 

«…Ти можеш стати відважним стражем, як твій батько, а мама 

буде поруч та буде спостерігати за тобою!.. Я пишаюсь тобою, мій 

маленький!» — саме ці слова матері надихають Гріна на перемогу. 
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Ця казка доводить, наскільки сильною може бути материнська любов 

—  мати може пожертвувати собою заради дитини. А материнська віра може 

надихати дітей на досягнення нових висот.  

Збірка «Подарунок кохання» вийшла в Кореї у 1922 р. та містила в собі 

25 дитячих творів. Це були небилиці та переспіви корейських народних 

казок, перекладені з інших мов твори світової дитячої класики, а також 

власні твори Пан Джон Хвана. Не дивлячись на те, що ця збірка була першою 

пробою пера письменника, зібрані тут казки є першим використанням 

літературних казок. Казка Пан Джон Хвана віддаляється від народної та 

поступово переходить в літературну казку, наприклад, «Весілля крота». В цій 

казці, на відміну від фольклорних джерел, описується краса нареченої, 

подробиці пошуку для неї гідного чоловіка. Крім того, в творі посилюється 

дидактичне спрямування. В інших казках теж простежується відхід від стилю 

народної казки [206]. 

В казках «Мрія метелика» та «Сповідь вишні» яскраво описується 

природа та її явища. «Далеко стоїть величний стрімчак, вершина його 

губиться десь високо в мареві теплого весіннього неба… Гора здавалась 

привабливою, наче була з усміхненим лицем. Прозора вода, яка омивала 

кожну розщілину, квіти кущику, що посміхався, які, наче милі онуки у 

великому домі, були дуже коханими…».  

Дія в літературних казках, на відміну від народних, зазвичай 

відбувається не в якомусь вигаданому світі, а в якійсь провінції, повіті Кореї, 

або в якомусь конкретному місці, або в лісі. В корейській літературі місце дії 

описувалось доволі чітко для того, щоб надати казці якомога більше 

достовірності. Наприклад, в казці «Сліпий мисливець» місцевість описується 

таким чином: «Поряд з непроглядним лісом було велике озеро. А поряд з цим 

озером стояв великий храм. Олень, який жив в дрімучому лісі, товаришував з 

черепахою, яка жила в озері, та з совою, що жила на даху храму…». Якщо ми 

звернемось до класичної традиційної повісті-казки «Чанхва та її сестра 

Хоньон», там місце дії описується як щось надзвичайне: «Трапилось це в 
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Країні ранкової свіжості, що лежить на сході від моря, за часи великого 

короля Седжона. В повіті Чхольсан провінції Пхенан…». 

Наївні інтонації казок Пан Джон Хвана подобались всім, навіть 

дорослим. Його патріотичний внесок — збереження фольклорної спадщини 

Кореї. У збірнику Пан Джон Хвана, як зазначалось вище, були як народні 

казки, так і інтерпретації відомих казок. Вони суттєво відрізнялись 

корейською інтерпретацією розповсюджених сюжетів. Письменником 

використовуються магічні, авантюрні, побутові народні казки, інколи навіть 

сатиричні, де висміювалось невігластво жителів села. Персонажі таких казок 

зіштовхуються з людьми іншого кола, з іншим вихованням та іншими 

життєвими принципами. В своїх творах Пан Джон Хван сповідував, перш за 

все, патріотичні ідеї — бажання врятувати від загибелі національні скарби 

країни, прищеплювати дітям любов до національних витоків.  

Отже, залучення корейськими дитячими письменниками класичних 

корейських образів та перенесення їх у тогочасні реалії зіграло важливу роль 

для виховання нового покоління корейської молоді. В образах тих чи інших 

істот закодовані різні традиційні значення, що сягають своїми коріннями 

далеко в міфи та легенди країни. 
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3.8 Проблематика вивчення північнокорейської дитячої літератури 

ХХ століття  

 

Корейська дитяча література ХХ ст. формувалась під час японського 

правління та підтримувала єдину організаційну форму до початку Корейської 

війни. На Півдні та Півночі Корейського півострову починають формуватися 

дві окремі групи дитячої літератури та створюються їхні власні течії під 

різними політичними режимами. На сьогоднішній день досить складно 

ставити питання про північнокорейську дитячу літературу ХХ ст. через 

відсутність інформації з приводу стану дитячої літератури до, під час та після 

Корейської війни.  

В Південній Кореї дослідження північнокорейської дитячої літератури 

почалось в 1988 р. Проте сама північнокорейська дитяча література є досить 

інтровертною, тому й досі немає повних, ґрунтовних досліджень, які могли б 

повною міррю задовольнити сучасний літературознавчий світ. Варто 

проводити більш системні та поглиблені дослідження з приводу цього 

питання.  

Аналізуючи північнокорейську дитячу літературу ХХ ст., можна 

прослідкувати за розмаїттям термінів на позначенням жанрів. В той час як 

письменники в Південній Кореї переважно створювали дитячі вірші, 

письменники в Північній Кореї включали до своєї творчості приблизно до 

десяти різних жанрів, наприклад, дитячі ігрові пісні, ліричні та епічні вірші, 

каса та ін.  

У 1950 р. в північнокорейській дитячій літературі налічувалось 

приблизно п’ять дитячих літературних жанрів, а саме: дитяча пісня, дитячий 

вірш, казка, молодіжний роман, дитячі спектаклі.  

Що стосується жанру молодіжного роману, то були створені різні 

напрями цього жанру, наприклад: наукові романи, історичні романи, 

пригодницькі романи, романи, які схожі на романи у світлинах. Серед них 

дитячий роман-казка був основним літературним жанром. 
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Північнокорейська дитяча література сильно відрізняється від 

південнокорейської дитячої літератури.  

Розважальна дитяча пісня — жанр, якого немає в дитячій літературі 

Південної Кореї.  

Епічна поезія в північнокорейській дитячій літературі приймає форму, 

яка розкриває внутрішнє значення поезії, контексту та думок про життя. 

Лірична поезія має менший об’єм, аніж епічна поезія, поезія з поетичним 

описанням життя та подій більш вражаюча. На відміну від епічної поезії, 

лірична поезія більш зосереджена на головному герої. Лірична поема часто 

використовується поетами як метод вираження емоційного досвіду самих 

головних героїв. Іншими словами, лірична поезія зображує образ життя через 

поетичне зображення поета, навіть якщо вона не сумісна з драматичними 

подіями та структурами, які властиві епічній поезії. Серед жанрів 

південнокорейської дитячої літератури жанру ліричної поезії немає, проте в 

північнокорейській літературі з 1957 р. у 5 (п’ятому) випуску Адонмунхак 

цей жанр стає центральним жанром в північнокорейській дитячій літературі.  

Рьонші — це більш назва самої форми, аніж назва самого жанру. 

Рьонші — вірш, який складений з декількох віршів. Таку форму поезії може 

порівняти з певною концепцією поезії в Південній Кореї, наприклад, з 

йонджакші, тобто, коли поет або група поетів написали кілька робіт, які 

пов’язані змістом в межах однієї теми. Донхващі — поетична поезія з 

казковою фактурою. Проте в північнокорейських дитячих підручниках в 

Пхеньяні донхващі не визначається як літературний жанр. 

В щомісячному корейському дитячому журналі 아동문학 (друком 

виходить з 1950 р.) часто публікувались корейські дитячі твори в жанрі каса 

«가사». Каса — жанр корейської середньовічної поезії. Це великі віршовані 

твори, в яких описувались події минулого про життя корейців та їхніх 

сусідів. 
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Період корейської дитячої літератури на Півночі в період з 1994 по 

2011 рр. називався епохою сонгун. Цей період припадає на роки правління 

Кім Чен Іра. Література епохи сонгун визначалась як продовження 

літературного реалізму чучхе та удосконалення літератури чучхе. Отже, 

дитяча література сон гун є продовження дитячої літератури чучхе. Однією з 

головних особливостей дитячої літератури в КНДР в епоху чучхе був наголос 

на нескінчену лояльність Кім Ір Сена та Кім Чен Іра. Дитяча література 

КНДР в період сонгун сприяла подоланню травм, які виникли в корейців 

після смерті вождя, та мала на меті сприяти становленню сильної та 

процвітаючої нації. КНДР вважала, що саме революційний воєнний дух 

дозволить подолати смуту. Корейська дитяча література КНДР зображувала 

дітей, які постійно боролися з так званим ворогом. В епоху сонгун дитяча 

література підкреслювала, що розвиток технологій та науки мають важливе 

значення для побудови сильної та процвітаючої нації. Для того, щоб 

відобразити це в корейській дитячій літературі КНДР зображували запуски 

супутників, підземні ядерні випробування, а також змальовували майбутній 

світ, в якому нові технології та наука стали частиною повсякденного життя, 

за допомогою дитячої наукової фантастики. Діти зображувались як військові, 

а не як робітничий клас, крізь призму дитячої літератури письменники 

висунули новий образ дитини, а саме — дітей-військових, які тримають 

гвинтівку в руках та вбивають ворогів.  

Корейська дитяча література в Північній Кореї в період після 

громадянської війни стала досить ізольованою. В творах північнокорейських 

письменників простежується формування нової людини в нових умовах. В 

роки війни головною темою північнокорейських письменників була тема 

народного героїзму, подвигів солдатів народної армії. Не дивною є тема 

чучхе, оскільки переважна більшість письменників пише, що варто спиратись 

на свої власні сили. Проте важливу позицію в північнокорейській дитячій 

ліриці каса посідала тема домашнього господарства. До сьогодні 

дослідженню північнокорейської дитячої літератури було приділено досить 
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мало уваги. До цього часу проводились лише дослідження, присвячені 

дитячій пісні / 동요/, дитячим віршам /동시/, казкам /동화/, які можна 

розглядати як репрезентативні жанри дитячої літератури.  

Одним з найвпливовіших письменників КНДР був Лі Вон У. Він був 

заарештований японською поліцією у 1934 р. як один із членів КАПФ. Після 

виходу з тюрми він очолює літературну спілку. Головною особливістю його 

творчості було те, що всі його твори відображали дух патріотизму. В них 

герой боровся з іноземними загарбниками. Його казки для дітей базувались 

на народних легендах. У сфері його інтересів було створення романів для 

дітей. Один з його відомих романів для дітей «В очікуванні дня» (1952 р.) 

описує хоробру боротьбу хлопчиків в період Корейської громадянської 

війни. Твори Лі Вон У сповнені різноманітним життям, ліричними та 

гумористичними сюжетами, які перебувають у повній гармонії.  

Інший представник північнокорейської дитячої літератури ХХ ст. — 

Бек Сок. Він є автором кількох есе про дитячу літературу та у 1957 р. видав 

збірку розповідей для дітей /Чіб кене не хьондже/, яка відображала його 

погляди на дитячу літературу. Він був одним з співзасновників 

Північнокорейської газети /Мунхак шінмун/, в якій висував своє бачення 

дитячої літератури. Письменник виступає проти інтерпретації ідеології та 

значення повноліття в дитячій літературі лише через політичну та соціальну 

призму. Бек Сок стверджує, що ідеологія, закладена в дитячій літературі, 

охоплює ідеї гуманізму, а саме — точне уявлення про добро та зло, естетичну 

орієнтацію, оптимізм, кохання та ін. Більш того, він наголошує на тому, що 

класова свідомість не може бути нав’язаною дитячій літературі, яка 

орієнтована на неповнолітніх. Письменник вбачає, що дитяча література по 

суті має естетичну цінність як самостійна форма мистецтва. Серед усіх 

жанрів дитячої літератури він виділив дитячі розповіді, які, на його думку, 

формувались на двох естетичних стандартах — поетичних почуттях та 
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філософії. Дитяча література має виражати почуття гумору та сміху під час 

ознайомлення дитини з більш серйозними науковими думками.  

Північнокорейська дитяча література другої половини ХХ ст. впродовж 

довгого часу залежала від тих чи інших ідеологічних течій, особливо під час 

панування Кім Чен Іна. Читач північнокорейських дитячих творів ХХ ст. стає 

об’єктом масштабної пропаганди спадкоємця Кім Чен Іна, оскільки 

північнокорейська дитяча література епохи Кім Чен Іна розглядалась як 

інструмент, який можна і слід використовувати для пропаганди.  

 

Висновки до третього розділу 

 

Колоніальний контроль Японії над Кореєю, який розпочався в 1905 р., 

продовжувався до офіційної анексії в 1910 р. Впродовж наступного 

десятиліття спостерігалася сувора колоніальна політика по відношенню до 

Кореї, оскільки Японія розпочала власну зовнішню та культурну політику в 

Кореї. В той же час корейські письменники вивчали дитину і працювали в 

Японії, де змогли ознайомитися не лише з японською, але і з європейською 

культурою через японські переклади. Поняття «молодість» стало відмінною 

концепцією їхніх зусиль, зорієнтованих передусім на послідовну і 

наполегливу підтримку саме корейської — національно-патріотичної 

ідеології у всіх проявах сучасного соціально-політичного і багатоаспектного 

духовно-шляхетного буття всіх генерацій корейського суспільства.  

Зауважимо, що всі жанри, які існують в дорослій літературі, є і в 

дитячій — роман, повість, розповідь, новела тощо. Проте очевидна їхня 

відмінність, яка пояснюється різницею в жанротворчих елементах, різницею, 

яка обумовлена специфічною орієнтацією на читацьке сприйняття.  

В персонажно-образній системі головними героями творів для дітей 

залишаються діти або неживі істоти, які в подальшому наділяються 

людськими якостями. Корейські дитячі письменники ХХ ст. неодноразово 
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звертались до витоків корейського фольклору, залучаючи до своїх творів 

тварин, фантастичних або міфічних істот. 

Корейська поезія, що з’явилась в процесі формування культури під 

впливом зовнішніх факторів, визнається переважно як абсолютно новий етап 

художньої творчості, принципово відмінний від попередньої літератури. Тут 

відзначається, зокрема, гармонійний синтез нових ідеологічних та новітніх 

філософсько-естетичних й концептуально-когнітивних поважних естетико-

гуманітарних й етико-моральних корейських національних традицій та 

концепцій. У «новій поезії» спостерігається характерне для перехідних епох 

жанрово-стильове різноманіття, обумовлене швидкоплинністю часу, 

перманентно-активною зміною естетичних орієнтирів та не завжди 

виправданим й послідовно-адекватним освоєнням нових художніх методів. 

Зародження «нової літератури» тісно пов’язано з іменем Чхве Нам Сона. 

Поетичні тексти письменника раціоналістичні та прозаїчні. Їхня композиція 

строго логічна, а запропонований тезис розкривається через образ, що втілює 

розум природи. У поезії сплітаються два світи з різними тенденціями та 

баченнями, і на виході ми отримуємо щось винятково нове.  
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ВИСНОВКИ 

 

Дитяча література завжди була нероздільною з формуванням 

індивідуальної та національної ідентичності. Корейська культура не втрачала 

своєї самобутності, хоча впродовж довгого часу Корея перебувала під 

впливом своїх сусідів. Загалом культура півострову неодноразово зазнавала 

впливу культур сусідів та загарбників. Проте кожного разу корейський народ 

мав силу єднатися та створювати унікальні корейські культурні доробки, які 

символізували єдність нації та самоцінність власної культури. Через своє 

географічне розташування Кореї не раз доводилось відстоювати свою 

самобутність. Намагаючись не втратити національних надбань, країна не 

стільки протистояла чужим культурним впливом, скільки органічно 

асимілювала їх.  

Національною специфікою корейської дитячої літератури ХХ ст. є те, 

що впродовж цього періоду всі твори для дітей публікувались переважно в 

періодичних виданнях Кореї, а саме: «소년» (1908-1911, 1937-1940), 

«어린이» (1923-1934), «신소년» (1929-1934), «어린이 나라» (1949-1950), 

«별나라» (1930-1934). Це відбувалось через те, що впродовж першої 

половини ХХ ст. Корея зазнавала різних перешкод на шляху до створення 

вільної та незалежної держави. Спочатку російсько-японська війна 1904-1905 

рр., потім японська окупація 1910-1945 рр., а останнім випробуванням стала 

громадянська війна, або, як її ще називають, Корейська війна 1950-1953 рр. 

та розділення Корейського півострову. Через сувору цензуру японської влади 

молоді корейські письменники змушені були їхати до Японії, де розпочинали 

свій творчий шлях та створювали перші корейські дитячі журнали, які в 

подальшому набули популярності і в анексованій Кореї. Більшість журналів 

через невідповідність японській цензурі припиняли своє існування, проте 

розповсюдження дитячої літератури все одно продовжувалось. Саме завдяки 
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дитячим письменникам корейські діти мали змогу познайомитись із 

зарубіжною дитячою літературою.  

Після анексії Кореї Японією розвиток корейської літератури не 

припинився, а лише доповнився новими поглядами та новими образами 

головних героїв. Література того часу, перш за все, була викривальною: 

автори писали про життя голодних та знедолених, а у поезії відчувалися 

мотиви самотності, суму та скорботи щодо становища батьківщини. Опис 

соціальних контрастів вдало доповнювався образом бунтаря-одинака. 

Незважаючи на песимістичний тон прози, література збагачується образами 

нових героїв, які готові жертвувати власними інтересами заради спасіння 

батьківщини.  

Національна специфіка корейської дитячої літератури відображається у 

художніх творах через призму національної свідомості, менталітету та 

уявлень про національний образ країни і світу. Національною специфікою 

корейської дитячої літератури є, власне, корейська мова. Оскільки в 

корейській мові у другій половині ХХ ст. через історичні події (Корейську 

війну) відбуваються зміни, то можна стверджувати, що однією з 

національних специфік є мова. Історія Кореї дає змогу дослідникам прийти 

до розуміння національної свідомості корейців та надає можливості для 

розкриття крізь історичну призму феномену корейських дитячих літератур. 

На сьогоднішній день завдяки підписаній у 2018 р. угоді між двома Кореями 

корейська література в цілому і зокрема — дитяча переживає новий етап 

становлення та розвитку, що сприятиме подальшому вивченню національної 

специфіки літератури Корейського півострову. 

В сучасних умовах південнокорейського суспільства широкого 

розповсюдження отримала тенденція до культивування та підкреслювання 

традиційних мотивів корейської культури, своєрідність якої пояснюється 

особливостями та закономірностями історичного розвитку країни.  
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Дитяча література пов’язана з історичними, політичними та соціально-

економічними умовами конкретної епохи, конкретного періоду. Тематика, 

ідейна спрямованість, специфіка мислення та норми поведінки героїв 

залежать від ідеології країни.  

Таким чином, національну специфіку корейської дитячої літератури 

ХХ ст. характеризують наступні положення: 

1. Дитяча література XVIII-XIX ст зарекомендувала себе як окрема 

ланка національного культурного процесу. Проте саме в ХХ столітті був 

створений термін «дитяча література». В Кореї термін «дитяча література» 

був вперше використаний в 1908 р. З 1923 р. поступово почала формуватися 

концепція дитячої літератури. Дитячі журнали — це культурний рух, метою 

якого було підвищення ролі дітей в суспільстві. Юнг Хван Джан розглядав 

дитячу літературу як засіб культурного руху та руху за незалежність. Отже, 

існує література для дітей та юнацтва, яка, в свою чергу, поділяється на: 

дитячу літературну творчість, дитячу літературу, підліткову літературу, 

юнацьку літературу, ювенальну літературу та літературу дитинства. 

Відповідно до кожного поділу існує своя вікова класифікація, яка залежно від 

країни може варіюватись. Дитяча література спрямована не лише на дитину 

— вона також спрямована на дорослого, який це пише, читає і т.д. Корейські 

літературознавці вважають, що авторами дитячої літератури можуть бути як 

дорослі, так і діти. Дитяча література — це художні твори, створені 

безпосередньо дорослими для дітей, оскільки переважно дорослі через 

політичні або історичні події були самі позбавленні власного дитинства. 

Тому їхня мета — створити світле дитинство для своїх нащадків. Не 

дивлячись на те, що дитяча література включає в себе дитячу літературну 

творчість, дитяча література — це все ж таки література, творена дорослими. 

Корейські письменники та перші дослідники корейської дитячої літератури 

стверджували, що дитяча література повинна творитися саме дорослими. 

Дорослі письменники вважали, що вони мають зробити дітей щасливими, 

оскільки самі були позбавлені дитячих радощів через сумні події ХХ ст. 
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Вони вважали, що саме завдяки їхнім творам дітям буде легше перенести всі 

ті страждання, що випадають на їхню долю, та не втратити віру у світле 

майбутнє, яке вони мають побудувати.  

2. Особливістю дитячої літератури на Корейському півострові є 

наявність кроскультурних письменників у межах однієї географічної 

території. Дитяча література повинна була відповідати потребам дитини в 

сучасному суспільстві.  

3. Жанри дитячої літератури слід класифікувати в залежності від їхніх 

функцій. Фундаментальними функціями корейської дитячої літератури є 

розважальна, виховна, естетична, пізнавальна та компенсаторна. Головною 

функцією дитячої літератури є те, що вона має відповідну специфіку та певну 

місію, оскільки дитяча література є спеціальною (особливою) літературою. 

На початку ХХ ст., на який припадав найбільш активний розвиток 

просвітительської діяльності, у корейській літературі були представлені 

майже усі літературні жанри. У публіцистичних творах цих років 

порушувались найактуальніші політичні питання, пропонувались реформи, 

покликані покращити життя народу та укріпити державну незалежність. Ми 

з’ясували, що корейські дитячі письменники популяризували в Кореї жанр 

поеми в прозі, використовуючи нетрадиційні форми віршоскладання і нові 

художньо-виразні засоби, а саме — метафори та порівняння, наприклад, у 

вірші «Яйце водяного птаха, яйце гірського птаха». Виходячи за межі 

традиційної тематики, письменники змусили юних читачів по-іншому 

поглянути на життя. Найпопулярнішими були твори поетів, що спирались на 

національну традицію, ігноруючи вплив Заходу на становлення корейської 

дитячої літератури. Популярності та розвитку знову набуває історико-

біографічний жанр, поданий у вигляді опису життя легендарних героїв 

минулих часів («Сказання про Лі Сун Сіна», «Сказання про Ільчі Мундока», 

«Сказання про Кан Гам Чхона» і т.д.). Образи національних героїв повинні 

були сприяти плеканню патріотизму та укріпленню антиімперіалістичного 

настрою в суспільстві. Набувають найбільшого поширення у корейській 
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класиці того часу алегоричні твори. Їхні творці критикували існуючу систему 

та пропагували патріотичні ідеї («Розмова між лисицею та кішкою» (1908), 

«Збори наземних та підводних тварин» (1908)). Корейські письменники 

початку ХХ ст. пропагували ті ж самі ідеї, що й просвітницький рух в цілому 

— свободу, рівність, братерство: «Дзвін свободи» (1910), «Квітка у 

в’язничній камері» (1911), «Осінній місяць» (1912), «Крик дикої гуски» 

(1912). Існують два найбільш значущих твори цього часу — «Срібний світ» 

Лі Ін Джика та «Бездушність» Лі Кван Су. Обидва романи присвячені тій 

самій темі, але написані авторами різних поколінь. «Срібний світ» був 

написаний у роки найбільшого розвитку просвітництва, а «Бездушність» — 

ближче до його фіналу.  

4. Головне місце в національній специфіці корейської дитячої 

літератури посідає почуття патріотизму. Причину цього вбачаємо в 

політичній ситуації, в якій опинилась Корея у ХХ ст., в той час, коли 

відбувалось становлення національної дитячої літератури. Специфіку 

корейської дитячої літератури ХХ ст. складає її інтерконтекстуальність та 

синтез фольклорних й літературних жанрів. У 1950-1970-х роках 

відбувається розширення дитячої тематики у зв’язку з розділенням Кореї та 

появою нових реалій.  

5. Дивлячись на зміни та події з точки зору молодіжних романів від 

їхньої появи до сьогодення, слід зазначити, що, по-перше, основні персонажі 

підліткових романів у 1910-1920 роках повільно починають усвідомлювати 

своє існування. По-друге, письменники зображували безнадійних підлітків зі 

своїми сподіваннями на відновлення країни після війн. По-третє, дитяча 

література змінилась завдяки швидкій урбанізації, індустріалізації та зміні 

традиційних цінностей в епоху диктатури 1960-1970-х років. По-четверте, 

діти почали втрачати свою емоційну стійкість через економічне зростання у 

80-х роках, а молодіжні романи починають втрачати своїх читачів, що 

призвело до зменшення кількості письменників, що пишуть в цьому жанрі. 

По-п’яте, починаючи з 90-х років, молодіжні романи, написані для дітей, 
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стали привертати увагу підлітків у віці 13-18 років. На сьогоднішній же день 

молодіжний роман входить в коло читання не лише підлітків, а й юнаків.  

6. Корея є фамілістичним та натуралістичним суспільством, в якому 

родина та природа є базовими одиницями у формуванні національної 

своєрідності корейської дитячої літератури. Родина в корейській культурі 

посідає важливе місце, а природа є невід’ємною частиною літературного 

образу, оскільки саме через природні явища передаються ті чи інші якості 

нації. Рослинні та тваринні образи наскрізь проходять через корейську 

дитячу літературу, тим самим кодуючи інформацію про морально-етичні 

критерії корейського соціуму. Сам образний світ корейської дитячої 

літератури передається через метафоричні вирази, прислів’я та приказки. У 

персонажно-образній системі корейської дитячої літератури ХХ ст. 

головними героями є діти та батьки, переважно матері. Не менш вагомими 

персонажами в дитячій корейській літературі ХХ ст. є образи рослин, дерев, 

тварин, метеликів, дощу, зірок, місяця. 

7. Північнокорейська дитяча література є досить ізольованою від світу. 

Переважна кількість жанрів, які властиві південнокорейській літературі, не 

властиві північнокорейській. Особливу увагу в подальшому слід звернути на 

кроскультурних письменників у межах Корейського півострову.  

Здобуті результати можуть бути доповнені, в першу чергу, за рахунок 

розширення джерельної бази. 

У перспективі дослідницьку увагу слід також зосередити на корейській, 

японській та китайській дитячій літературах ХІХ-ХХІ ст., щоб глибше 

зрозуміти динаміку та вплив інших культур на становлення та розвиток 

корейської дитячої літератури.  
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Пак Мок Воль 

 

 «Яйце водяного птаха, яйце гірського птаха» 

 

Водяний птах 

Відкладає яйця  

На узбережжі між скелями, 

Тому що він водяний птах. 

 

Попелясто-біле 

Яйце водяного птаха. 

 

Гірський птах 

Відкладає яйця  

В гнізді посеред хащі, 

Тому що він гірський птах. 

 

Барвисте та яскраве 

Яйце гірського птаха. 

 

Яйце водяного птаха —  

 

Солонуватий запах морських водоростей, 

Запах вітру. 

 

Яйце гірського птаха —  

 

Солодкуватий та духмяний  

Запах польових квітів, 

Запах роси. 

 

Яйце водяного птаха 

 

Стане білокрилим  

Водяним птахом, 

Тому що воно — яйце водяного птаха. 

 

Яйце гірського птаха 

 

Стане гірським птахом 

З вплетеною на маківці червоною стрічкою, 

Тому що воно — яйце гірського птаха. 
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Додаток Б 

 

Кім Ин Йонг 

«Ліс» 

 

Десь там гуркоче екскаватор 
А в лісі 
Сплюшка, пугач, голуб, фазан, дрізд, соловей, таловка, іволга… 
Сорока, ворона, трясогузка, білка, кролик, дика кішка, єнот… 
Борсук, лось, змія, полоз, тхір, дикий кабан, золота лілія, лілейник… 
Купина запашна, папоротник, ломонос, аралія, дзвіночок, дикий виноград, 

пуєрарія, ліана, кедровий горіх...  
соснова шишка, дика цибуля, сосна, кедр, лакове дерево, дуб, каштан, 

калопанакс… 
береза, ясен, трутовик, опеньок, булавниця, гриб, що на дереві росте… 
отруйний гриб, ромашка, рододендрон, дика троянда, фіалка, простріл, букет 

нареченої, духм’яниця… 
недоторка, чортополох, гвоздика, дзвіночок, ослінник, льон…, камінчик…, 
валун, мурашник, бджола, метелик, жаба, джерело, долина, шум вітру та шум 

води… 
осіння зміна листви, зимовий іній на стежці… 
в лісі 
так багато речей, які я знаю… 
ти теж знаєш те, що бачиш… 
напишіть мені те, що я не знаю…. 
в лісі… тепер це зникне назавжди 
все, що є в лісі… 
залишаться лише імена, проте і вони забудуться. 
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Додаток В 

Чхве Нам Сон 

 «Хоробрі морські парубки» 

 

Три морських хлопчика, 

вони найвеличніші та найдивовижніші діти 

з усіх тих людей на корейському півострові. 

Десь там здіймається водяна колона 

здіймається в небо, 

чорне та зловісне. 

Ось їх маленький одномісний човен, маленький та вузький, 

ледь тримається на плаву, 

проте їхні обличчя не мають жодної тіні страху. 

Із залізною зброєю та могутністю Кумганг 

вони перемагають ворога один за одним 

їхня стрімка мужність вражає.  

Давайте послухаємо їхню могутню пісню: 

«Гей, гей, дорогі співвітчизники. 

Корейський півострів, що живе на великому відкритому морі, 

наші пагорби вкриті водою, запашні та ясні, 

наша земля вкрита соляним шаром та сухим повітрям.  

Ми маємо діяти, ми маємо працювати 

доки сніг не розтане на горі Пекту, 

доки води океану не висохнуть.  

Тоді злі незнайомці з чужої землі, 

не вторгнуться до нас,  

й нам не буде соромно.  

Цей дивовижний скарб, який довірив нам Бог, 

ця прекрасна реліквія від предків, 

ми маємо красиво захищати на вічність! 

Лише в самому кінці, коли Бог створив цей світ, 

він прикріпив квітку, наш півострів до Великої Землі, 

витер долоні та промовив: 

Є тому причина, чому я тебе помістив в цей світ. 

Коли прийде час, не забудь та будь старанним. 

Виконуй свій обов’язок! 

Не зволікай, доки не пізно. 

Знай — вас спіткає катастрофа, але  

я чекаю від вас великих речей. 

Він наказує нам стати великими судами, 

і коли ви це зробите, завдання ваше стане зрозумілим. 

Знайте, що це випробування, та прийміть це. 
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Чи довго страждали в тиші, 

насилля було для нас наче солодкий мед 

Насмішок не буде — бо це мета. 

Чи буде це сьогодні? Чи буде це завтра? — чекай смиренно, 

доки східне небо не осяють перші промені сонця, 

тоді дій швидко і не втрать момент. 

Якщо ваша віра глибока і ви їй вірні, 

вас неможливо буде перемогти, 

як кажуть, ніщо не може стояти на шляху героя. 

Дорогоцінні діти, хоробрі серця, 

ти переможеш і будеш переможцем, 

фортеця дракона буде нашою. 

І ми будемо головувати  

над храмом в Єрусалимі. 

Коли ми горді королі світу. 

Му побудуємо дорогу в скелі істини і прокладемо її любов’ю, 

і виконаємо свою мрію про створення землі небесної тут; 

від початку до кінця, майбутнє буде бездоганним. 

Коли ми принесемо порядок у світ —  

якщо ми віримо, що зусилля будують чесноту, 

тоді крок за кроком прийде велич.  

Для того, щоб виконати це велике покликання, потрібно почати з себе. 

Тоді разом використаємо всю нашу міць і зробимо себе красивими та 

завершеними. 

Великий Корейський півострів! Красивий, наче шовк, країна радості! 

Наша історія реалізує свій повний потенціал. 

Мобілізуючи обов’язки людей! 

Наша земля стане цитаделлю царя на землі. 

Будь ласка, поводьте себе належно, щоб ця земля процвітала на сто 

мільйонів років. 

Гей! Гей! Подивіться на нас! 

В таких водах, в таких човнах ми боремось! 

Наші загарбники — не для слабких сердець. 

Ми віримо і залежимо від ваших сильних сердець, від вашого грізного 

розуму! 

І чесноти, які накопичуємо впродовж цієї боротьби,  

перед завоюванням моря. 

Милі, хоробрі хлопці! 

Вони виконують свій обов’язок до кінця та демонструють 

давно забуті навички мореплавання. 

Я благословляю тебе, поважаю тебе 

і бажаю, щоб ми навічно залишались на цьому шляху 

я прошу вас залучити свою природу. 
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Корейський півострів — тіло, приховане морем. 

Корейський півострів — благословенний такими хоробрими дітьми. 

Корейський півострів — наділений такою хорошою вдачею. 

Я знаю, що ви наймолодші діти царя на землі. 

Чи можете ви прийняти ваше повне й чисте щастя 

і стати сяючим світлом під небом, на цій землі!  
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Додаток Г  

Чхве Нам Сон 

Від моря дітям 

Плескіт, плескіт, стогін. 

Ламає, трощить 

Величні високі гори, брили скель, 

Чи загрожує: 

«Що мені до вас! Про мою велику силу чули?». 

Ламає, трощить, 

з плескотом, з плескотом, з стогіном б'ється, з тріском. 

 

Плескіт, плескіт, стогін. 

Нічого не боюся, 

Люди, що володіють на землі силою і владою, 

переді мною завмирають. 

Ніщо протистояти не може 

мені, мені, 

плескіту, плескіту, стогіну, тріску. 

 

Плескіт, плескіт, стогін. 

хто не схиляв переді мною голови 

до сих пір? Виходьте! 

Перший імператор Піднебесної або, може бути, ти, Наполеон? 

Хто? Будь буде переможений! 

Виходьте, бийтеся зі мною! 

З плескотом, з плескотом, з стогіном, з тріском! 

 

Плескіт, плескіт, стогін. 

Підкоривши крихітний хол, 

Володіючи зернятком острівця або землі клаптиком, 

пишаєшся, 

Володарем всесвіту себе вважаєш. 

Виходь! Поглянь на мене! 

Плескіт, плескіт, стогін, тріск. 

 

Плескіт, плескіт, стогін. 

Зрівнятися зі мною може лише безкрайнє синє небо, яке розкинулося високо. 

подібно мені 

чисте, байдуже до людської суєти. 

і до мого плескоту, плескоту, стогіну, тріску. 

 

Плескіт, плескіт, стогін. 
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Людей ненавиджу, 

люблю лише 

дітей, щирих і відважних, 

граючи, біжать до мене в обійми. 

Біжіть швидше, діти, дозвольте розцілувати вас! 

З плескотом, плескотом, стогіном, тріском. 
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Додаток Д 

Розвиток літератури дитинства у вертикальних та горизонтальних 

площинах 
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Додаток Е 

Компоненти  ювенальної літератури 

 

  

 

 

Ювенальна 
література 

Юнацька 
література 

(16-20 років) 

Підліткова 
література 

(12-16 років) 
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Додаток Є 

Віковий розподіл літератури дитинства 
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а Література раннього дитинства (1-3 роки) 

Література першого дитинства (4-7 років) 

Література другого дитинства  

(хлопці 8-12 років, дівчата 8-11 років) 

Ю
в
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ьн

а 
л
іт
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у
р

а 

Підліткова література  

(дівчата 12-15 років, хлопці 13-16 років) 

Юнацька література  

(хлопці 17-20 років, дівчата 16-20 років) 
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