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5 березня 1903 р. в петербурзького дворянина
Левка Парменовича Забiли народилася донька, яку
назвали Наталею. У першi пiсляреволюцiйнi роки
багато родин росiйської iнтелiгенцiї намагалися
знайти порятунок в Українi. У 1917 р., коли Наталi
виповнилося 14, сiм’я з росiйської столицi переїха-
ла в мiстечко Люботин поблизу Харкова. Малень-
кий будиночок у Люботинi був надiйнiшим прихи-
стком, нiж розкiшна квартира на Василiвському
островi. На свiй юний вiк Наталя подавала великi
надiї. Красуня-гiмназистка з гордiстю пiдписувала
свої шкiльнi твори «Наталя Забелло», пам’ятаючи,
що її рiд бере початок у глибинi столiть i дав свiтовi
не одну визначну особистiсть.

Прiзвище Забiла у рiзних представникiв роду зву-
чало по-своєму: Забела, Забелла, Забелло. Старовин-
ний козацько-старшинський рiд Забiл занесено до
«Малоросiйського родословника» i «Малоросiйсь-
кого гербовника». Перекинутий меч на їхньому гербi
демонструє належнiсть Забiл до воїнiв. 

Його засновник – Петро Забiла (1580–1689) –
славний борзнянський полковник за часiв Богдана
Хмельницького, генеральний суддя в адмiнiстрацiї
Івана Брюховецького, генеральний обозний. Рiдний
Наталин дiд – Пармен Забiла (Забелло)
(1830–1917) – знаний скульптор, академiк Петер-
бурзької академiї мистецтв. Парменiв дядько Вiктор
Забiла (1808–1869) був вiдомим українським по-
етом-романтиком, другом Тараса Шевченка, авто-
ром популярних пiсень «Не щебечи, соловейку»,
«Гуде вiтер вельми в полi». До речi, саме на цi його
тексти Михайло Глiнка написав однойменнi роман-
си. Надiя Забела-Врубель (1868–1913) – Наталина

тiтка, дружина видатного художника Михайла Вру-
беля, вiдома росiйська спiвачка з чудовим лiрико-
колоратурним сопрано. Саме її зображено на знаме-
нитiй картинi «Царiвна-лебiдь». 

Родиннi гени творчостi успадкувала й Наталя.
З дитинства вона писала вiршi, казки, оповiдання.
Спочатку це робила «сама для себе, не надаючи
серйозного значення цiй справi i аж нiяк не гадаючи
робити з цього свою основну професiю» [3; 4]. 

Зi спогадiв Наталi Забiли «Як я придумала пер-
ший вiрш»: «Ми всi дуже любили вiршi й багато
знали їх напам’ять. Наша мама спiвати не вмiла i,
коли заколисувала нас, читала нам рiзнi вiршi. А ми
їх запам’ятовували. І ще ми любили малювати й
розфарбовувати свої малюнки кольоровими олiв-
цями. Сидимо, бувало, бiля столу, малюємо й про-
казуємо хором всiм нам вiдомi вiршi.

Одного разу сидiли отак, малювали, коли це я й
кажу:

Арифметика любить свою Метику, часто гуляє
та її стрiчає!

– Що то за вiрш? – питає Аля.
– А це я сама придумала! – вiдповiдаю я.
– Мамо, мамо! – закричала Аля. – Тася сама

вiршик придумала! А що таке “арифметика”?
А я й сама не знала. Просто десь почула таке сло-

во й воно менi сподобалось. Я гадала, що то таке iм’я
i що так, певне, звуть якусь казкову красуню. А в неї
є подруга, яку звуть Метика. Це вже я вигадала, щоб
складно та ладно було...»

І, можливо, забави зi словом так би й залишили-
ся на маргiнесi, якби не Кам’янець-Подiльський.
Рiч у тiм, що Н.Забiла досить рано вийшла замiж.

Надiя ТИМКІВ,
доцент Івано-Франкiвського 

нацiонального технiчного 
унiверситету нафти i газу

«...ЖИТТЯ – МОВ КАЗКА, 
Й КАЗКА – МОВ ЖИТТЯ» 

Все, що написала Наталя Забіла за довгі роки свого творчого жит-
тя, відзначається високою художньою майстерністю. В кожному її
рядку нема жодного зайвого слова, кожен рядок промовляє якоюсь ціка-
вою деталлю. Кожен твір Н.Забіли читати цікаво, бо події в ньому
розгортаються напружено. Головні персонажі змальовані яскраво і
повнокровно. 

Наталя Львівна Забіла – одна з найвидатніших українських пись-
менниць, що пишуть для дітей. Вона по праву іменується зачинатель-
кою української дитячої літератури…

В.БичкоНаталя ЗАБІЛА
3.03.1903–6.02.1985

БІБЛІОТЕЧКА ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА
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Молода родина спочатку оселилася у Харковi в
письменницькому будинку з поетичною назвою
«Слово». Це був справжнiй осередок творчостi
митцiв-початкiвцiв. 

У квiтнi 1924 р. Наталиного чоловiка – Саву
Божка, члена КП(б)У, направили до Кам’янця-
Подiльського створювати окружну газету «Черво-
ний кордон». А дружина залишилася в Харковi. Во-
на i вчителювала, i водночас навчалася на iсторично-
му вiддiлi Харкiвського iнституту народної освiти.
Ще й маленький син Тарасик клопотiв додавав. Але
настали лiтнi канiкули – i цiле лiто вся родина про-
вела в Кам’янцi-Подiльському. Тут i вiдновилося
римування. Саме наближалася десята рiчниця по-
чатку Першої свiтової вiйни. 1 серпня проходили
масовi антивоєннi акцiї пiд лозунгом «Вiйна –
вiйнi». Пiд враженням вiд цих подiй склалися рядки:
«Вже Червонеє Сонце палає i жита золотiї у нiг, i на
всесвiт могутньо лунає – Вiйна – вiйнi!»

У тi днi чоловiк готував для недiльного числа
«Червоного кордону» поетичну добiрку на тему
вiйни. І Наталин вiрш посiв
у нiй чiльне мiсце. Щоправ-
да, iм’я авторки приховали
iнiцiали – Н.З. А вже
3 серпня 1924 р., побачив-
ши твiр на газетнiй шпальтi,
Н.Забiла остаточно визна-
чилася зi своїм «дальшим
життєвим шляхом» [3; 4]. 

Спiльне життя подружжя,
на жаль, не склалося. Тривала розлука, взаємнi пре-
тензiї та образи врештi призвели до розриву. Ната-
ля поїхала до Харкова закiнчувати iнститут, зали-
шивши сина батьковi на виховання. Насправдi ж
доглядала хлопчика няня Марiя. А коли їй потрiбно
було з’їздити в село до батькiв, то турботу про ма-
люка почергово брали на себе вiдповiдальний сек-
ретар редакцiї «Червоного кордону» Терентiй Ма-
сенко та завiдувач вiддiлу листiв Петро Довгалюк. 

Бiльше в мiстi над Смотричем Н.Забiла не була.
«Але, – як зазначала згодом поетеса, – випадкове й
короткочасне перебування в Кам’янцi-Подiльсько-
му залишилося значним фактом у моїй бiографiї, а
в пам’ятi – незабутнiм спогадом першого творчого
успiху, перших радощiв, стремлiнь i надiй» [3; 4].

Пiсля розлучення Наталя Львiвна з Тарасом
мешкали в харкiвському «Словi». У 30 рокiв вона –
уже вiдома письменниця. Малий – той iще шибай-
голова: «Коли б ви зайшли до “Слова” у дворi, то на-
певне зустрiлися б з малим хлопчиною з нещадно
замурзаним носом, обiрваною сорочкою, з пiдбитим
оком, подряпаною щокою. Жодна бiйка чи бешкет
не обходилися без його активної участi. Незвичай-
но дикої вдачi й абсолютно невихований. Я зараз
вас з ним познайомлю. Це Тарас Божко. Вам знайо-
ме це прiзвище? Його тато, Сава Божко, написав ко-
лись грубезний роман “В степах” i невiдомо куди

зник. Я знаю, ви запитаєте про маму Тараса. Напев-
но уявляєте страшну вiдьму, яка абсолютно не дба-
ла про свого хлопця-одинака. Ви помиляєтеся, коли
так подумаєте. Ця “страшна мама” – Наталя Забiла.
Чудова жiночка, спокiйна й сердечно-мила. Вона ж
i дитяча письменниця. Не раз перехоплювала Тара-
са, так би мовити, “в акцiї”, витирала вiчно брудний
нiс, щось йому там говорила (нiколи навiть пальцем
не торкнулась), потiм, поцiлувавши, вiдпускала “на
свободу”» [6; 38]. Такою ж лагiдною, чуйною i толе-
рантною вона була не лише до рiдної дитини, а й до
своїх маленьких читачiв.

Перша книжка лiричних вiршiв Н.Забiли «Дале-
кий край» побачила свiт 1927 р. Потiм з’являються
збiрки «Сонячнi релi» (1928), «Будiвниче» (1930),
«Вибранi поезiї» (1930) та iн. А вже з початку 30-х рр.
вона пише переважно для дiтей: «Ясоччина книжка»
(1934), «Олiвець-малювець» (1935), «Наша Батькiв-
щина» (1950), «Весела абетка» (1958), «У широкий
свiт» (1960), «Веселi друзi» (1975) та iн.

У поетеси немає однiєї улюбленої теми. Вона на-
магається охопити своєю
творчiстю вiдповiдi на яко-
мога ширше коло запитань,
бо маленьких читачiв-чо-
мучок цiкавить усе: вiд по-
яснення явищ природи –
«Пролiски», «Казки лiсової
кринички», «Навеснi та
влiтку», «Восени та взим-

ку», «Дванадцять мiсяцiв» –
до з’ясування безлiчi побутових речей – «Олiвець-
малювець», «Ясоччина книжка». Колись Корнiй Чу-
ковський сказав, що найщирiшими та найвдалiши-
ми твори для дiтей виходять тодi, коли пишуться в
перiод авторового «повернення в дитинство», коли
письменник нiби сам стає дитиною i готовий, стри-
баючи, вигукувати власнi вiршi. Отаке «дитяче»
вiдчуття свiту є й у Забiлиних поезiях, де розмови з
їжачками, метеликами, пiвниками вiдбуваються
цiлком серйозно, а вiршi-дiалоги написанi цiлком у
дусi дитячих розмов. Проте й вiд цiнного дорослого
досвiду авторка не поспiшає вiдмовлятися, хоча на-
магається не «тиснути» ним на дитину. Н.Забiла чу-
дово усвiдомлює, що без «педагогiки» в розмовi з ма-
люками нiяк не обiйтися, але свої повчання вона ви-
кладає граючись i з гумором. 

Її творчiсть – це справжня «материнська книж-
ка», яка весело й цiкаво розповiдає про свiт речей i
природу, навчає правил поведiнки i прищеплює
певнi моральнi якостi, образно, наочно й тактовно
тлумачить, «що є добре, а що погане».

Свiт дiтей особливий i водночас невiд’ємний вiд
свiту дорослих, вiн дуже тендiтний i потребує поси-
леної турботи. У дитинствi все, що вiдбувається, за-
карбовується в пам’ятi не подiями, а переживання-
ми. Для дитячого серця немає впливових чи
амбiтних, невiдомих чи знаменитих, а є лише

Тодiшня iдеологiя критикувала казки

i фантастику в лiтературi для дiтей, вважа-

ючи їх «шкiдливими». Засумнiвалась у

собi й молода письменниця, навiть на де-

який час покинула творчiсть. 
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люблячi i байдужi, злi i добрi. Дiти на вiдстанi вгаду-
ють у будь-якiй людинi її душу, тягнуться до тих, у
кого чуйне серце, в якому не згас вогник добра i ми-
лосердя. У творах Н.Забiли перед нами постають
дитячi образи, якi роблять першi самостiйнi кроки у
життi, долають першi труднощi, бавляться, привча-
ються до правил громадського спiвжиття, прагнуть
великих звершень. 

Матерiал для своїх творiв дитяча поетеса бере з
трьох джерел. Перше – свiт природи, який Н.Забiла
не лише натуралiстично вiдображає, а й подає цiка-
во, з користю; друге – свiт дитячого побуту i життя;
третє – свiт легенд i казок, який iнодi сягає фольк-
лорних глибин. Беручи за основу цi три джерела,
авторка створює для дiтей четвертий свiт – мис-
тецький, потрапляючи в який, маленький читач по-
чинає мiркувати, аналiзувати, визначати власне
ставлення до явищ i подiй, виявляти свої симпатiї й
антипатiї. 

Твори Н.Забiли дуже оригiнальнi й упiзнаванi.
Це i строфiка (п’ятирядкова або чотирирядкова
строфа, як правило, щiльно «замкнена» вагомою
фразою), i влучнi епiтети, i завжди чiтка, пiдкресле-
на змiстом рима. У поетеси є улюбленi сюжети, об-
рази, навiть слова, за якими легко iдентифiкувати її
твори. У них присутнiй внутрiшнiй герой, оповiдач
зi своїм характером i позицiєю. Вчитуючись чи
вслухаючись у Забiлинi поезiї, усвiдомлюєш, що ав-
торка особисто зацiкавлена читачем, готова до
дiалогу з ним. «Звучить чийсь нiжний, заклопота-
ний, безмежно дбайливий голос. Це голос матерi.
Материнське тепло, материнська тривога, мате-
ринська доброзичливiсть – ось чим наповненi вiршi
поетеси» [2; 6]. Можливо, саме в цьому секрет до-
ступностi, чарiвностi та привабливостi дитячих
творiв Н.Забiли. Мати для дитини, особливо зовсiм
маленької, дошкiльняти, уособлює вiдкриття свiту,
захист вiд злих сил, прилучення до життя, до щастя,
до самостiйностi. Мати радiє з перших вдалих
крокiв свого сина чи дочки, навчає житейської муд-
ростi – бути у гармонiї з усiм земним: iз самим со-
бою, з ближнiми, з природою, прищеплює моральнi
якостi, тривожиться з приводу кожної небезпеки,
що чатує на дитину. Такою постає Н.Забiла у своїх
творах: «Всю творчiсть письменницi можна смiливо
назвати материнською пiснею, цiкавою, барвистою,
розумною, клопiткою, дбайливою» [2; 3].

У 1928 р. поетеса написала казку «Пригода з ав-
тобусом». Тодiшня iдеологiя критикувала казки i
фантастику в лiтературi для дiтей, вважаючи їх
«шкiдливими». Засумнiвалась у собi й молода пись-
менниця, навiть на деякий час покинула творчiсть.
Однак уже в 1934 р. вийшла друком «Ясоччина
книжка». Цiй невеликiй збiрцi судилася велика i
славна доля – стати однiєю з улюблених книжок
для багатьох поколiнь. 

Збiрочку присвячено подiям iз життя дiвчинки
впродовж одного року. Ось Яся грається, спо-

стерiгає за ластiвками й бiлочкою, ось купається в
рiчцi, малює, бачить фантастичнi сни. «Ясоччина
книжка» – це поезiя буденностi, але буденностi ди-
тячої, яка стає казковою тому, що дитина сприймає
весь свiт як казку i пригоду. 

Такi дитячi персонажi, як Ясочка i Маринка, ви-
ступають героїнями цiлих циклiв. Це дає поетесi
змогу всебiчно показати своїх дiвчаток, намалювати
їхнi яскравi портрети в динамiцi дорослiшання й на-
буття досвiду. Наприклад, iз Ясею читач буває i вдо-
ма, i в дитячому садку, на святi, на рiчцi, у лiсi. І хоч
основним її заняттям поки що є гра, вона вже при-
лучається до працi. Яся розумна, смiлива, допитли-
ва дiвчинка. Вона всiм цiкавиться, все прагне пiзна-
ти. Цi риси поетеса описує не загальними словами,
а оприявнює в дiї, у поведiнцi своєї маленької ге-
роїнi з її дитячим лукавством, за яке їй не можна
дорiкати, бо воно незлобливе i безпосереднє.

Нотки дбайливостi, схвильованої нiжностi,
пiклування надають авторським словам особливого
забарвлення, яке викликає у читача симпатiю до ма-
ленької Ясi, а саму дiвчинку робить настiльки жи-
вою i справжньою, що нiби бачиш її перед собою:
«Наша Яся нинi трохи хвора, все кахика й носик ви-
тира. Застудилась, мабуть, Яся вчора, як лiпила ба-
бу дiтвора». 

Життєве оточення, коло iнтересiв iншої героїнi
вiршiв Наталi Забiли – Маринки майже нiчим не
вiдрiзняється вiд умов, у яких живе Яся, але харак-
тер цiєї дiвчинки iнший. Вона простiша, дiяльнiша,
дбайливiша, охайнiша. У перших творах циклу Ма-
ринка – немовля, i лише колискова пiсня повiдує їй
про навколишнiй свiт. Та згодом дiвчинка пiдро-
стає, починає дружити з книжкою, знайомиться з
першою казкою i нарештi стає господинею, коли у
цiкавiй грi iмiтує працю дорослих. В образi Марин-
ки Наталя Забiла увиразнила нацiональнi елемен-
ти, вдавшись до українських народних колискових
пiсень i використавши їхнiй спiвочий лад, особливу
лексику, принципи художнього мислення. Марин-
ка – художнiй тип маленької українки, овiяної не-
повторною поетичнiстю. 

Довкiлля, його краса i неосяжнiсть зроджують у
душi людини, й особливо дитини, захоплення, спо-
нукають до нiжностi, щиростi. Давно вiдомо, що
той, хто любить природу, хто здатен до замилуван-
ня нею, той i до людей ставиться з теплотою й ува-
гою. Вона пом’якшує серце, породжує пiднесення,
викликає любов до життя: «Бiлi-бiлi котики до-
торкнуться лагiдно лоскотливим дотиком, доторк-
нуться котики бiлi, невеличкi, до руки, до ротика, до
твоєї щiчки». 

Усе живе потребує людської працi й опiки.
У Забiлиних вiршах дiвчинка пересаджує пiдснiж-
ники, хлопчики й дiвчатка шукають у лiсi гриби,
збирають горiхи, насаджують сад, протистоять
стихiйним силам, захищаючи дерева i квiти – такi
життєвi ситуацiї виробляють бережливе ставлення
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юних читачiв до природи. Дитячу дружбу з твари-
нами i рослинами поетеса змальовує як осмислену,
розумну, шляхетну: «Рятувати яблуньку бiжимо,
ми її пошкодити не дамо! Геть, вiтри-розбiйники, не
шумiть, нашу любу яблуньку не ломiть!» 

Наталя Забiла своїми творами допомагає дiтям
пiзнати таємницi природи. Тому в її вiршах, новелах
i невеликих поемах, крiм лiричного захоплення кра-
сою довкiлля, крiм возвеличення його багатств, зву-
чить пiзнавальний мотив. Тонкий майстер вiрша,
Н.Забiла досконало володiє всiм арсеналом поетич-
ної технiки, умiє говорити просто i цiкаво про
серйозне. 

Наприклад, у вiршi «По гриби» авторка поряд iз
майстерним описом лiсових галявин з багатими да-
рами, поряд iз пiднесеним змалюванням дитячого
завзяття в їхньому походi подає вiдомостi про «по-
ведiнку» грибiв, про особливостi, кориснiсть чи
шкiдливiсть їх. У вiршованому нарисi «Прогулянка
до лiсу» описи лiсових скарбiв, окремих порiд дерев,
лiкарських рослин переплетенi з розповiддю про
цiкавi пригоди дiтей у лiсi. Розмiрений, ласкавий тон
авторка обрала напрочуд
вдало, бо не зосереджує ди-
тячої уваги на тому, що це
«складний матерiал», який
треба вивчити. Інформацiя
запам’ятовується мимоволi:
до серця читача потрiбний
змiст доносять чiткi рими i
веселий оповiдний розмiр. 

Саме зi свiту природи
формується поняття свято-
го для кожної людини рiдно-
го краю. Ідучи вiд найпростiшого, уже знайомого
дитинi, вiд снiгу за вiкнами рiдної оселi, вiд хаток iз
садками, поетеса веде читачiв у степи, лiси, гори, на
широкi простори, у затишнi куточки рiдної
Батькiвщини: «Мiй рiдний край, моя земля велика-
превелика. Є в нiй степи, лiси, поля, моря, i гори, й
рiки».

Нарис «Наша Батькiвщина» – це своєрiдна мо-
заїка пейзажiв талановитого майстра. У нiй немає
наскрiзного сюжету, єдиної дiї. Натомiсть вiдчу-
вається схвильованiсть авторки всiм побаченим, пе-
редуманим i пережитим, яка передається читачевi.
Описи природи в «Нашiй Батькiвщинi» чергуються
з картинами працi, лiричними вiдступами, екскур-
сами в минуле i мрiями про майбутнє. Ця книжка
свого часу була маленькою енциклопедiєю для ма-
леньких читачiв. З неї вони починали свої мандри
рiдним краєм.

У 30–40 рр. ХХ ст. в Українi iнтенсивно розви-
вається жанр лiтературної казки, з’являються ав-
торськi переспiви багатьох фольклорних казок, як-
от: «Рукавичка», «Сорока-бiлобока», «Вовк i козе-
нята» Наталi Забiли, «Івасик-Телесик» Павла Ти-
чини, «Котигорошко» Анатолiя Шияна, «Козак Го-

лота» Марiї Пригари. Водночас у лiтературнiй кри-
тицi точилися гострi суперечки щодо доцiльностi
цього жанру в дитячiй радянськiй лiтературi. Чима-
ло противникiв позитивного виховного впливу каз-
ки заперечували її важливiсть у суспiльному роз-
витку, говорили про згубнiсть її впливу на дитячу
свiдомiсть. Проте чiтка позицiя М.Горького щодо
вартiсностi й цiнностi народної та лiтературної каз-
ки спинила цю дискусiю. Тим часом створювалися
новi дитячi газети, журнали, видавництва, якi ак-
тивно друкували казки. Так, у видавництвi «Дитви-
дав» побачили свiт твори вiдомих представникiв
дитячої лiтератури, а саме: «Дерев’яний бичок» На-
талi Забiли, «Мандри Закомарика» Миколи Труб-
лаїнi, «Сандалики, повна скорiсть» Оксани Іванен-
ко та iн. Тож, незважаючи на численнi перешкоди
на шляху розвитку лiтератури для дiтей, авторська
казка сприяла вiдродженню фольклорної традицiї.

Казки iснували в усi часи, бо їхня основна мета –
передати духовнi та культурнi цiнностi певної нацiї
наступним поколiнням. За допомогою казок дiти
вчилися долати життєвi труднощi, вiдрiзняти хоро-

ше вiд поганого, добре вiд
злого, тобто пiзнавали
життя. Слухаючи казку,
дитина вчиться думати й
аналiзувати. Понад те, про-
стежується психологiчний
зв’язок мiж читанням ка-
зок i таким явищем, як
психологiчна залежнiсть.
Доведено, що дiти, яким
уголос читали казки, ма-
ють бiльше шансiв не стати

в дорослому життi рабами накинутих кимось iдей,
оскiльки ще змалку вони вчаться формувати власну
думку i протистояти негативним впливам. Рiдний
голос батькiв заспокоює малюка, до його головного
мозку надходить сигнал про безпеку. А ще читання
казок створює мiж батьками i дитиною мiцний
емоцiйний зв’язок, дуже корисний для психо-
логiчного комфорту i розумового розвитку. Згодом
дитина полюбить самостiйно читати, швидше по-
повнюватиме свiй словниковий запас, прагнутиме
знань i добре вчитиметься у школi. Пiд час читання
казок мiж батьками й дiтьми вибудовуються стосун-
ки взаємної довiри i пiдтримки. Це об’єднує по-
колiння й пов’язує серця близьких людей.

Казка допомагає пояснити дитинi причиново-
наслiдковий зв’язок мiж поганим вчинком i пока-
ранням. Виховний вплив при цьому здiйснюється
не у формi нотацiй, а через дiалог i гру.

Дiти – не лише вдячнi читачi i слухачi фольклор-
них та лiтературних казок, а й найвимогливiшi їхнi
критики. Тут не може бути мiсця анi найменшiй
фальшi, нецiкавiй зайвинi, ускладненостi. Твори для
малюкiв вимагають вiд автора справжньої поетичної
майстерностi, вигадливої фантазiї, точностi слова та
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образу. Вони не надто складнi за змiстом, а героїв
легко впiзнати. З невичерпної скарбницi української
народної творчостi беруть свої витоки i Забiлинi каз-
ки. Вiдомi фольклорнi сюжети в її iнтерпретацiї на-
бувають нових акцентiв, що якнайбiльше вiдповiда-
ють дитячому свiтосприйняттю. У творах Н.Забiли
зазвичай небагато дiйових осiб, що дає змогу просте-
жити розвиток життя в камернiй формi. Письменни-
ця твердо обстоює право на «щасливий кiнець», ви-
ходячи з переконання, що дитячу психiку дуже лег-
ко поранити. Смуток, безвихiдь, загибель героя мо-
жуть завдати дитинi глибокої моральної травми. То-
му казки Н.Забiли, як i iншi твори для найменших,
мають мажорне звучання. Письменниця добре зна-
ла, що завдяки казцi можна подолати стривоженiсть
i зробити життя цiкавiшим, наповненим дивами, те-
плом i радiстю, тож дарувала дiтям казку.

Тематика казок досить
рiзноманiтна. Вони позна-
ченi глибокою лiричнiстю,
яскравим психологiзмом ге-
роїв, рiзнобарвними худож-
ньо-стильовими засобами
виразностi та зображуваль-
ностi, алегоричнiстю: тут
«реально-iснуюче оповите
ореолом чудесностi» [10; 28].
Казковi тексти багатi на спе-
цифiчно лiтературнi прикмети: психологiчнi харак-
теристики й мотивацiї дiй героїв, iндивiдуалiзацiю
мовлення персонажiв, зображення їхнiх настроїв i
почуттiв.

Наскрiзними мотивами казок Н.Забiли є любов
до рiдного краю, до батькiвщини,  збереження її кра-
си i могутностi; любов до природи, до мешканцiв
лiсiв, до навколишнього свiту. Авторка не тiльки
оспiвує все живе i розповiдає про його кориснiсть, а
й щоразу навчає дiтей любити природу, оберiгати її.
Однiєю з найпоширенiших тем, до яких вона звер-
тається, є любов до працi, зацiкавлення дiтей
суспiльним життям країни («На Днiпрi», «Поїзд»,
«Тут буде дiм»).

У творах Н.Забiли дiти – не просто глядачi, якi
спостерiгають все, що вiдбувається навколо, а й ак-
тивнi учасники подiй, помiчники дорослих, їхнi
спiврозмовники. 

З народної пiснi письменниця запозичує зразки
для створення власних поетичних образiв, пере-
ймає мотиви традицiйних народних приспiвок,
примовок i приповiдок. Проте вона не копiює на-
роднопоетичнi жанри, а трансформує їх. Так, майже
всi сюжети збiрки «Пiд дубом зеленим» (1952) по-
етеса запозичила з народних казок, переклавши їх
поетичною мовою, завдяки чому вони набули ме-
лодiйностi, легкостi читання, лiричностi. Н.Забiла
використала тут алiтерацiї, асонанси з метою яск-
равiше зобразити казкових персонажiв i зацiкавити
юних читачiв традицiйними сюжетами.

Лiтературний переспiв «Плескачик» є прикла-
дом комбiнування засобiв фольклору i лiтератури,
своєрiдним феноменом збереження українського
етносу, його ментальної специфiки. Сюжет народ-
ної казки «Колобок», що стала основою «Плескачи-
ка», усiм вiдомий. Н.Забiла подає його по-своєму.
Зачином лiтературного варiанта казки є прохання
дiдуся спекти плескачика для внучки Ганнусi. Роз-
виток дiї починається з утечi головного героя. Та
коли в казцi «Колобок» вiн вирiшив утекти спон-
танно, то у Плескачика це вмотивоване рiшення.
Сама поетеса пояснює його вчинок так: «Десь гуля
Ганнуся, видно, не куштує Плескача. А йому лежать
набридло, стриб з вiкна – й навтiкача».

Отже, однiєю з ознак лiтературної казки є моти-
вацiя вчинкiв персонажiв. На своєму шляху Пле-
скачик зустрiчає лiсових мешканцiв: Зайчика-

Побiгайчика, Вовка зуба-
того, Ведмедя та Лисицю
– усiх тих, хто є i в народ-
ному варiантi казки.

Однак кiнцiвка казки
«Плескачик» вiдмiнна вiд
традицiйної: Лисиця обду-
рює наївного Плескачика i
вiн опиняється в торбинцi
хитрунки. Звiдти його ви-

зволяє Ганнуся. На Лисич-
чине прохання скуштувати грушки дiвчинка пропо-
нує їй стати ближче до гiлля та розкрити торбинку.
Щойно Лисиця так зробила – Плескачик повернув-
ся до дiвчинки. Н.Забiла переконана, що казка для
дiтей мусить бути радiсною, таємничою i мати щас-
ливу кiнцiвку: «Народнi казки майже завжди дають
щасливу кiнцiвку – їх позитивнi герої не гинуть.
І лiтературним казкам, чи цiлком оригiнальним, чи
тим, що являють собою обробку народної казки,
слiд повчитися в цьому народної мудростi. Недарма
при виданнi й перевиданнi для дiтей вiдомої казки
«Червона шапочка» вона нiколи не подається в за-
пису й обробцi Ш.Перро, а лише у варiантi братiв
Грiмм, бо в Перро казка кiнчається лише тим, що
вовк проковтнув Червону шапочку. А у Грiмм, як
вiдомо, з’явився рятiвник-мисливець, який розрiзав
вовковi черево, й звiдти вистрибнули бабуся й ону-
ка – живi та здоровi...»

У казцi Н.Забiли дiвчинка Ганнуся рятує Пле-
скачика не за допомогою чарiвних засобiв, прита-
манних народнiй казцi, а завдяки власнiй ви-
нахiдливостi й кмiтливостi, навчаючи власним при-
кладом маленьких читачiв бути смiливими, вмiти
знаходити вихiд зi скрутного становища.

Казкарка придiляє значну увагу характеристицi
образiв. У її творах персонажi не володiють чарiвни-
ми властивостями, вони не можуть лiтати чи пере-
творюватись, але дiтей вони вражають яскравими
характерами, виразнiстю i простотою мовлення.
У цих образах дiти впiзнають власнi вади й пози-
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тивнi якостi, тому герої творiв Н.Забiли близькi i
зрозумiлi їм. Той самий Плескачик – це хвалькува-
тий, самовпевнений, трохи наївний хлопчисько, але
водночас щирий, добрий, допитливий. 

Особливої чарiвностi вiршованiй казцi надають
епiтети й порiвняння, за допомогою яких авторка яс-
краво характеризує героїв казки: «пухкий Плеска-
чик», «золотистий та гарячий»; «покотився по травi,
мов колiща». Як у народнiй казцi, так i в лiтературно-
му переспiвi епiтети вияскравлюють типову по-
ведiнку героїв, якi зустрiчалися Плескачиковi. Та-
кож у лiтературному переспiвi використовується
рефрен як один зi стилiстичних засобiв вираження
основної думки. Важливе мiсце тут належить i пери-
фразу, який допомагає уникнути одноманiтностi, не-
виправданих повторiв. Використовуючи перифрази,
авторка водночас характери-
зує i головного героя, i дру-
горядних дiйових осiб. 

Таким чином Н.Забiла
запозичує фольклорнi мо-
тиви для створення влас-
них поетичних образiв, пе-
реймає сюжети традицiйних народних казок, дода-
ючи новi образи, iнтонацiї, подаючи власнi варiанти
«Рукавички», «Корiнцiв та вершкiв», «Гусей-ле-
бедiв», «Зайчикової хатки», «Сороки-бiлобоки» та
iнших. 

В останнi роки Н.Забiла спробувала свої сили й
у прозi: дуже популярною стала її повiсть «Катруся
вже велика». Цiкаву сторiнку вписала вона i в
українську драматургiю для дiтей: це фантастична
п’єса «Перший крок» (1968), що розповiдає про
життя первiсних людей; авторська iнсценiзацiя каз-
ки «Про Пiвника та Курочку» пiд назвою «Коли
зiйде мiсяць»; драматична поема про братiв-заснов-
никiв Києва «Трояновi дiти» (1971), що веде читача
в далеке минуле нашої столицi. Замiсть напiвлеген-
дарних постатей на сторiнках її творiв постають
живi люди, доля яких хвилює, викликає спiвпере-

живання. Розповiдь письменницi про них роман-
тично пiднесена, свiдомо стилiзована пiд старовину.

У доробку Н.Забiли – численнi переклади з
iнших мов: з росiйської – С.Михалкова, С.Марша-
ка, М.Лермонтова, М.Некрасова, А.Барто, з гру-
зинської – Анни Каландадзе, Васо Горгадзе, з бол-
гарської – Єлiсавети Багряної, Нiколи Фур-
наджiєва, Христо Смирненського, з французької –
Шарля Бодлера, Поля Верлена, Андре Шеньє,
Альфреда де Мюссе, з англiйської – Джорджа Гор-
дона Байрона, Генрi Лонгфелло, з нiмецької –
Генрiха Гайне, з сербохорватської – Десанки Мак-
симович та iн. Н.Забiла працювала також у галузi
художнього перекладу, їй належить переспiв «Сло-
ва про Ігорiв похiд» (1940). 

За драматичну поему «Трояновi дiти», п’єсу-фан-
тазiю «Перший крок» та
найкращi поетичнi твори
Н.Забiла першою в Українi
була удостоєна премiї iменi
Лесi Українки (1972). 

Н.Забiла активно вела
громадську роботу. Протя-

гом багатьох рокiв була головою комiсiї дитячої лiте-
ратури у Спiлцi письменникiв України, членом ред-
колегiй дитячих журналiв, редакцiйної ради Дитви-
даву, виступала на письменницьких з’їздах i нарадах
iз питань дитячої лiтератури як критик i лiтературоз-
навець. Вона впорядкувала кiлька колективних
збiрникiв творiв українських поетiв для юних читачiв.

За своє довге творче життя Н.Забiла видала
близько двох сотень дитячих книжок, якi мали ве-
ликий успiх. Їхнiй загальний наклад перевищив
одинадцять мiльйонiв примiрникiв. Цими книжка-
ми i досi зачитуються маленькi українцi. 

Життя Н.Забiли можна порiвняти з широкою
повноводою рiчкою, котра величаво й неспинно не-
се свої води, то бурхливо звиваючись помiж крутих
берегiв, то стишуючись, але – нiколи не зупиняю-
чись, не мiлiючи…
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У цих образах дiти впiзнають власнi

вади й позитивнi якостi, тому герої творiв

Н.Забiли близькi i зрозумiлi їм.


