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ПОВІСТЬ О. РАДУШИНСЬКОЇ  «МЕТЕЛИКИ В КРИЖАНИХ ПАНЦИРАХ»: 
СОЦІАЛЬНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ

У статті здійснено змістовий аналіз психологічної повісті О. Радушинської «Метелики в крижаних панци-
рах». Зазначається, що соціалізація осіб з обмеженими можливостями є запорукою їхньої повноцінної життє-
діяльності та самореалізації. Цей процес відбувається у різних напрямах, зокрема через інклюзивне навчання, 
інклюзивну педагогіку, створення художнього інклюзивного середовища. Художня література, присвячена темі 
інклюзії, дає змогу поринути у видумане середовище з реальними проблемами, розвинути толерантне ставлення 
до людей з особливими потребами.

Виявлено, що творчість О. Радушинської відтворена в численних поетичних збірках та прозових творах. 
На прикладі повісті «Метелики в крижаних панцирах» здійснюється аналіз окремих проблем та життєвих 
ситуацій, в які можуть потрапити люди з обмеженими можливостями. Виокремлено тему, ідею, жанр, 
основну думку та композицію художнього твору. Представлено різноманітні боки життя «особливої» 
дитини Ярини, її спілкування з однолітками та дорослими людьми. У творі відображено дві сюжетні лінії: 
соціальну та любовну. Соціальна лінія представлена через спілкування з друзями-однолітками (Саньком, 
Сашком) та дорослими (дядько Павло, тітка Наталя, тренер Ядвига). Сюжетно розкриваються стосунки 
з людьми, які негативно відносилися до Ярини (Олег, Карина). Любовна лінія відтворюється під час вза-
ємодії з Артемом, який одночасно був партнером із танців. Позитивна кінцівка твору реалізована через 
успішний виступ молодої пари перед аудиторією, де дівчинка на візку разом із партнером стала родзинкою 
концерту.

Повість «Метелики в крижаних панцирах» є надзвичайно глибокою, здатною проникнути у саму свідомість 
та доторкнутися до всіх струн душі. На прикладі Ярини автор показує, наскільки є складним життя людини з 
обмеженими можливостями. Проте дива існують, і право на одужання має кожна людина. Головне – вибрати 
правильний шлях та прагнути до своєї мрії.

Ключові слова: О. Радушинська, інклюзія, література, художній твір.
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О. RADUSHYNSKA'S A SHORT NOVEL «BUTTERFLIES IN THE ICE ARMOUR»: 
SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS

The article represents a content analysis of a psychological short novel «Butterflies in the Ice Armour» by 
O. Radushynska. It is pointed out that socialization of disabled people is a guarantee of their fulfilling life and self-
realization. This process takes place in different ways, including inclusive learning, inclusive pedagogy, and development 
of artistic inclusive environment. Belles-letters devoted to the issues of inclusion gives readers a possibility to immerse in 
a fictional environment with real problems, and to develop a tolerant attitude towards people with special needs.

It is determined that O. Radushynska’s creative works are represented in a number of poetry collections and prose 
works. On the example of a short novel «Butterflies in the Ice Armour» the author analyzes some problems and life 
situations which can happen to people with disabilities. The theme, idea, genre, main idea and composition of the short 
novel are defined. The author describes various aspects of Yaryna’s life, who is a «special» child, her relationships 
with peers and adults. The work reflects two plot lines: social and love ones. The social line is represented through 
communication with peer-friends (Sanko, Sashko) and adults (uncle Pavlo, aunt Natalia, coach Jadwiga). The plot reveals 
Yaryna’s relationships with people who had a negative attitude towards her (Oleh, Karyna). The love line is represented 
through the interaction with Artem, who was also her dance partner. The positive ending of the work was realized through 
the successful performance of a young couple in front of the audience, where the girl in a wheelchair together with her 
partner became the highlight of the concert.

The short novel «Butterflies in the Ice Armour» is extremely deep. It penetrates into readers’ consciousness and 
touches all the strings of the soul. On the example of Yaryna, the author shows how difficult the life of a disabled person 
is. However, miracles do exist, and everyone has the right to recover. The most important thing is to choose the right path 
and strive for your dream.

Key words: О. Radushynska, inclusion, literature, a piece of fiction.

Постановка проблеми. Усе частіше в літера-
турному просторі ХХІ ст. можна зустріти художні 
твори на інклюзивну тематику. Багато хто з укра-
їнських письменників удається до написання про 
життя «особливих» людей. Хтось пише про інклю-
зію у цілому, дехто вибирає конкретний аспект та 
життя людей з обмеженими можливостями. Серед 
письменників, які у творчому доробку мають 
такі історії, виділяється українська письменниця 
О. Радушинська. Її поетичні та прозові твори, 
зокрема повість «Метелики в крижаних панци-
рах», змушують читача сформувати толерантне 
ставлення до людей з особливими потребами, 
зрозуміти їх особливість, людяність та прагнення 
до життя.

Аналіз досліджень. Проблема інклюзії роз-
глядається науковцями з різних аспектів. У дослі-
дженні О. Стрельнікової та Н. Єсіної аналізується 
сутність понять «інклюзія» та «інтеграція» у соці-
ально-педагогічному аспекті. Дослідники В. Бон-

дар, В. Синьов та В. Тищенко зробили аналіз 
зарубіжної та вітчизняної систем освіти для дітей 
з обмеженими можливостями. Д. Аргіропоулос та 
Н. Тарнавська досліджували питання організації 
інклюзивного освітнього процесу на базі закладів 
дошкільної освіти.

Життя людей з обмеженими можливос-
тями відтворене в художніх творах зарубіжних 
(А. Ван Вогт, П. Коллінз, Дж. Уіндем, К. Летт, 
Р. Еліот, Д. Піколт, М. Хеддон та ін.) та вітчиз-
няних (Л. Дашвар, О. Драчковська, О. Сайко, 
О. Лущевська, Д. Корній, Д. Матіяш, А. Бачин-
ський та ін.) письменників.

Слід зазначити, що проблематика інклюзії в 
художній літературі висвітлена менше, ніж інклю-
зія в освітньому процесі. До вивчення інклюзії 
в художньому просторі підійшли О. Деркачова, 
О. Казачінер, Н. Ганіна, Т. Шарова та інші нау-
ковці. Вони акцентували увагу на художній літе-
ратурі, яка є способом соціалізації та реабілітації 
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для людей з обмеженими можливостями. На твор-
чість О. Радушинської звертали увагу Г. Стукан, 
Л. Глушок, І. Горячок, які здійснювали аналіз 
поетичних збірок. І. Костішак, С. Шаров аналізу-
вали повість «Метелики в крижаних панцирах». 
Водночас аналізу потребує психологічний та соці-
альний аспекти цього твору.

Мета статті – проаналізувати повість О. Раду-
шинської «Метелики в крижаних панцирах», вио-
кремити сюжетну лінію, основні особливості та 
проблематику художнього твору.

Виклад основного матеріалу. У сучасному 
просторі людям з обмеженими можливостями 
досить важко адаптуватися. Як правило, вони 
повинні мати підтримку з боку сторонніх людей, 
що дасть їм змогу краще увійти у соціум та стати 
повноцінними особистостями. Саме соціалізація 
осіб з обмеженими можливостями є запорукою 
їхньої повноцінної життєдіяльності та самореалі-
зації.

Зазначене завдання реалізується через інклю-
зивне навчання. Саме із цим терміном часто 
пов’язують поняття «інклюзія», що передбачає 
залучення більшості громадян до суспільного 
життя з урахуванням їхніх потреб та можливос-
тей (Стрельнікова, 2019: 236). Інклюзивна освіта 
є невід’ємним складником нашого сьогодення; 
завдяки їй здобувачі освіти мають змогу отримати 
якісну освіту та реалізувати себе разом з одно-
літками (Бондар, 2012: 26). З іншого боку, соціум 
повинен із розумінням відноситися до людей з 
обмеженими можливостями. Одним із засобів 
формування толерантного ставлення до людей 
з обмеженими можливостями є використання 
інклюзивної педагогіки (Аргіропоулос, 2020: 10), 
яка активно впроваджується на рівні шкільної та 
дошкільної освіти.

Інший напрям соціалізації людей з обмеже-
ними можливостями полягає у створенні, розпо-
всюдженні та ознайомленні з художньою літерату-
рою на тему інклюзії. Питання, які піднімаються 
у таких творах, доволі різноманітні: жалість, від-
раза, відчуженість, закритість, почуття неповно-
цінності, неготовність іншої частини соціуму до 
конструктивного діалогу та взаємодії з людьми з 
обмеженими можливостями (Шарова, 2019: 122) 
та ін. На думку О. Казачінера та Н. Ганіної, творчі 
наробки з інклюзії можна умовно класифікувати 
на твори про: людей з особливими освітними 
потребами; про самотніх людей; людей, які від-
різняються від інших окремими особливостями; 
засудження жорстокості, ненависті; схвалення 
доброзичливості, дружби, милосердя (Казачінер, 
2018: 277). Засобами художньої літератури можна 

створити певне інклюзивне середовище, в якому 
персонажі, зокрема діти з обмеженими можли-
востями, вирішують власні проблемні ситуації, 
пов’язані зі спілкуванням, взаємодією з іншими 
людьми (Derkachova, 2020: 184). У процесі про-
читання такої літератури читачі звертають увагу 
на різні шляхи подолання соціальних проблем, 
змінюють своє ставлення до людей з обмеженими 
можливостями тощо.

Серед плеяди вітчизняних митців, які у своїх 
творах торкалися проблеми інклюзії, слід звер-
нути увагу на О. Радушинську, яка на прикладі 
власного життя показує стремління повноцінно 
жити, спілкуватися, творити. На нашу думку, вона 
є надзвичайною людиною. Це не лише жінка-
письменниця, а й поетесса, теле- і радіоведуча, 
журналістка. Результати її досягнень утілилися 
у державні відзнаки, участь та перемогу у чис-
ленних літературних і журналістських конкурсах 
(Горячок, 2013: 50).

Творчий шлях О. Радушинської як письмен-
ниці є надзвичайно плідним. Поетичними та про-
зовими творами О. Радушинської захоплюються 
дорослі й діти. Художні тексти письменниці треба 
читати осмислено, аналізуючи кожен виписаний 
авторкою художній образ. На рис. 1 представлено 
поетичні збірки автора, що багаті на метафори, 
які відтворюють бажання жити та насолоджува-
тися життям, кожним прожитим моментом (Сту-
кан, 2018: 253).

Стосовно прозових творів, присвячених про-
блемі інклюзії, привертає увагу психологічна 
повість «Метелики в крижаних панцирах», що 
побачила світ у 2015 р. В основу твору покладено 
історію життя дівчинки-підлітка з особливими 
потребами. О. Радушинська у цьому творі, ймо-
вірно, зобразила себе, оскільки головна героїня 
пересувається на візку. Основні художні особли-
вості повісті представлено на рис. 2.

Головна героїня повісті «Метелики в крижаних 
панцирах» – Ярина, дівчинка інвалідному візку. 
Такою вона стала після страшної автомобільної 
катастрофи, яка забрала з життя її батьків та Іллю, 
молодшого сина дядька Павла та тітки Наталі. 
Відтоді життя Ярини змінилося: «Троє загиблих 
на місці, тяжко травмована дівчинка. Поки її вихо-
джували у лікарнях, вона звикала до того, що оси-
ротіла» (Радушинська, 2015: 27). Згодом дядько 
Павло та тітка Наталя стали опікунами дівчинки.

Одного літа опікуни вирішили переїхати до 
селища Вербки. Там Яринка знайомиться з міс-
цевими хлопцями, які стали їй справжніми дру-
зями: Саньком та Сашком. Тут вона зустріне і 
своє перше кохання – Артема Кожедуба, хлопця, 
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Поетичні збірки Оксани Радушинської

«На крилах мрій» 

(1999)

«Казки яблуневого 

снігопаду» (2001)

«Неспівані пісні про 

щастя» (2002)

«Навпіл із долею» 

(2004)

«Світанкові сни»

(2000)

«Стукав сніг…»

(2005)

«Сповідь дощу»

(2003)

«Любов довго терпить» 

(2019)

Рис. 1. Поетичні збірки Оксани Радушинської

Художні особливості повісті «Метелики в крижаних панцирах»

Основна думка: «Які щасливі 

люди, коли вони рухаються!»

Ідея: навчити людей цінувати 

те, що мають; перемогти 

внутрішні комплекси та 

навчити інших цьому 

мистецтву

Тема: зображення життя на 

інвалідній колясці дівчинки-

підлітка; пошук та реалізація 

людини з «особливими» 

потребами

Жанр: психологічна повість

Композиція:

повість складається зі вступу, 16-ти основних розділів, епілогу

Рис. 2. Художні особливості повісті «Метелики в крижаних панцирах»

який приїхав у Вербки відпочити на літо. У ньому 
вона вбачала більше ніж друга. За однієї тільки 
згадки про нього її переповнювало дивне почуття: 
її кидало то в жар, то в холод. Вона не могла пояс-
нити навіть сама собі, що це за почуття, але здога-
дувалася і знала його ім’я – перше кохання. Одного 
разу, дивлячись, як болить Ярині, як фізично, так 
і морально, Артем вирішив зробити їй приємно. 
«...Уранці на підвіконні Ярининої кімнати лежав 
букет дрібних польових квітів. Дівчина зашарі-
лася, вдихаючи пахощі. Це її перший букет від... 

від... Вона здогадувалася, хто його приніс» (Раду-
шинська, 2015: 33).

Звісно, на життєвому шляху Яринки зустріча-
лися не лише позитивні герої. Одного разу Артем 
розповів Ярині, що займається бальними тан-
цями. Ярині настільки було цікаво слухати про 
його виступи, що вона також захотіла танцювати. 
Але ж вона була прикута до інвалідного візка: 
«Ярина вижила, та що це було за життя? Від опе-
рації до операції, і ніхто не обіцяв, що вона колись 
стане на ноги. Коли у медичну карту вписували її 
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діагноз і визначали ступінь інвалідності, дівчинка 
ледве стримувалася, щоб не заплакати» (Раду-
шинська, 2015: 27).

У дядька Павла та тітки Наталі, окрім заги-
блого сина Іллі, був старший син Олег. Він згаду-
вав про батьків лише тоді, коли йому було щось 
потрібно. Водночас Олега переповнювали рев-
нощі по відношенню до батьків через Ярину, яка, 
на його думку, стала їм рідніше та важливіше за 
нього. «А чого потребую я – ви в курсі? Га? Чого 
я потребую? Батьків! У неї загинули, а мої живі. 
Але я сирота! Ви переймаєтеся Яринкою – ліки, 
відпочинок, масажі, харчі... Тьху! Вона вам світ 
заступила!!! Вам байдуже, що вб’ють вашого 
сина! Поховали молодшого – поховаєте й стар-
шого! Не звикати!» (Радушинська, 2015: 38).

Карина була не місцевою дівчиною, яка при-
їхала на літо погостити до брата Санька. Карина 
була не в захваті, що все літо їй доведеться про-
бути у селищі Вербки. «Стрункі довгі ноги з-під 
коротенької спіднички, руде густе волосся, заче-
сане і зібране на маківці, як кінський хвіст; про-
зора кофтинка, під якою спідня білизна зі стра-
зами... Ні, Карина не для танцмайданчика просто 
неба у селищі з назвою Вербки» (Радушинська, 
2015: 52). Минулого літа їй до душі припав Артем 
Кожедуб, і вона всіма можливими способами 
намагалася привернути його увагу. «Одне лиш 
тішило: красунчик Артем Кожедуб також відпо-
чиває у Вербках, вже друге літо. Це була потаємна 
мрія Карини – заприятелювати з ним. Та минулого 
літа не вдалося, зате цього вона піде у наступ» 
(Радушинська, 2015: 52). Однак, дружбу Артема 
та Ярини не можна було зруйнувати. «Карина тобі 
подобається? Ні. Вона гарна дівчина, тільки якась 
нарвана. Тобто – нахабна,– виправився Артем» 
(Радушинська, 2015: 82). Із поданої цитати 
можемо помітити, що Ярина відчувала до Артема 
більші почуття, ніж дружба.

Надалі події повісті розгортаються так. Друзі 
дізнаються, що у селищі є цілюща вода, здатна 
вилікувати людину з будь-якою хворобою. Легенда 
лунає з уст Ярини, яка твердо вірить у те, що в 
селі справді є цілюща вода. «Отже, все спочатку. 
Колись у цьому селі било три джерела із цілющою 
водою. Але така ж цілюща вода була і в багатьох 
криницях, з яких люди брали воду на потреби. Так 
ось, в одного селянина донька впала з коня – і не 
могла ходити. З розпачу вона стрибнула в кри-
ницю, щоб утопитися. Її врятували... А наступ-
ного дня вона стала на ноги і пішла. Розумієте – 
вона вилікувалася!!!» (Радушинська, 2015: 102). 
Згодом друзі відправляться на пошуки цілющої 
води, аби вона змогла підняти на ноги прикуту до 

візка Ярину. Проте дива не сталося: «Сухо, Ярино, 
нема води!» (Радушинська, 2015: 107).

Пізніше Ярина познайомиться з пані Ядвігою, 
тренером Артема з танців, та повідомила їй про 
те, що також хоче навчитися танцювати, врахову-
ючи свій фізичний стан. «Мрію навчитися танцю-
вати... на візках... як танцюють візочники» (Раду-
шинська, 2015: 117). Згодом пані Ядвіга починає 
вчити Ярину танців на візку. Перш ніж цей момент 
настав, дівчину переповнювали сумніви та страх, 
насамперед перед візком. «Дитино, візок – нежи-
вий. А ти жива, ти мислиш, ти зичлива до людей, 
ти цікавишся всім на світі! Візок – то засіб для 
пересування, два колеса і каркас. А в тебе є душа, 
і вона прекрасна...» (Радушинська, 2015: 127).

Потренувавши тільки Ярину, тренер Ядвіга 
вирішила, що їй потрібен партнер, і ним буде 
Артем Кожедуб. І вони почали репетиції в тан-
демі, які згодом дали неабиякий результат. 
«Вітаю, – мовила тренер. – Ви впоралися. Можу 
вами пишатися, бо ж це вперше в моїй практиці – 
така пара» (Радушинська, 2015: 140). Саме у цей 
момент пані Ядвіга висуває пропозицію Ярині та 
Артему виступити перед аудиторією на концерті, 
котрий буде присвячено Ярині. «Отже, у перші дні 
вересня в місті відбудеться великий благодійний 
концерт за участі вихованців клубу, де тренується 
Артем... А центральний номер концерту – танець 
Ярини й Артема. Бо задля цього танцю, власне, 
все й організовується» (Радушинська, 2015: 140). 
Було прийнято рішення, що зусиллями небай-
дужих мешканців міста вони зможуть назби-
рати грошей для подальшого лікування Ярини. 
«Та ми не проситимемо допомоги для звичайної 
дівчинки, – не погодилася пані Ядвіга, – ми зби-
ратимемо кошти на лікування юної танцівниці» 
(Радушинська, 2015: 141).

І ось день довгоочікуваного виступу. Проте 
дібратися до міста стало для Ярини цілим випро-
буванням. Звичайно, візок для Ярини – це чи не 
єдиний засіб пересування, а віднині ще й атри-
бут для виступу. А тому їхати без нього в місто 
було б нерозумно. Як наслідок, вона повинна 
брати його всюди із собою та мати певні про-
блеми у спілкуванні з оточуючими. «Куди ви пха-
єтеся з візком? Це громадський транспорт! Для 
нормальних людей!» (Радушинська, 2015: 144). 
Добре, що в такі моменти поряд є люди, котрі 
здатні підтримати як морально, так і фізично. 
«Та як не соромно? Розверещалася тут! Це твій 
приватний тролейбус? – гримнув на кондукторку 
чоловік невисокого зросту, протиснувшись до 
входу. – Давайте, допоможу вам...» (Радушинська, 
2015: 144).
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Міський Палац творчості щиро відкрив двері 
юним талановитим танцівникам. Хвилюються не 
лише Ярина та Артем, а й глядачі. «...Уперше в 
житті вона танцюватиме на сцені! Танцюватиме 
для всіх нас! Вітайте на цій сцені відважну і пре-
красну Ярину Градову та її партнера – чемпіона 
України з бальних танців Артема Кожедуба» 
(Радушинська, 2015: 152).

Виступ пролетів за декілька секунд. «Двоє тан-
цюють: їхні погляди зустрічаються, руки зустрі-
чаються, усмішки квітнуть. Вони удвох – не 
кожен сам по собі. Вона – дівчина на візку, сирота, 
і він – юнак-красень, чемпіон...» (Радушинська, 
2015: 153). Після купи оплесків стало зрозуміло, 
що у дітей все вийшло та вдалося станцювали на 
високому рівні. Бо повірили у свої сили. А голо-
вне – Ярина змогла перебороти свої страхи та 
комплекси. У цьому контексті слід зазначити, що 
життя будь-якої людини сповнене різноманітними 
ситуаціями: позитивними, що спонукають до 
нових звершень, та негативними, що пригнічують 
душу та опускають руки. Головне – не втрачати 
сенс життя (Костішак, 2020: 59) та йти вперед, 
долаючи перепони.

Зазвичай після прочитання гарного твору у 
читачів виникають свої думки та почуття. Так, 

Н. Дев’ятко після прочитання повісті розмірковує 
над життям «особливої» людини, над моментами 
щастя та горя в житті людини з обмеженими мож-
ливостями (Дев’ятко, 2017). А ось Н. Головченко 
акцентує увагу на тому, що, не зважаючи на своє 
становище, Ярина сама намагається завести 
нових друзів, нові знайомства, вона не відверну-
лася від зовнішнього світу, вона відкрита (Голо-
вченко, 2016). С. Патра стверджує, що їй повість 
дала змогу телепортувати свої думки у підлітко-
вий вік, у почуття, які переповнюють свідомість 
від першого кохання. Вона звертає увагу на те, що 
інклюзія є невід’ємним складником нашого сього-
дення (Овдій, 2015).

Висновки. Психологічна повість Оксани Раду-
шинської «Метелики в крижаних панцирах» дає 
змогу зробити певну переоцінку життя як здо-
ровій, так і «особливій» людині. Авторка твору 
звертає увагу на такі важливі та вічні проблеми, 
як боротьба з внутрішніми комплексами, пошук 
себе серед інших, стосунки з однолітками, їхніми 
батьками тощо. У повісті «Метелики в крижаних 
панцирах» письменниця робить акцент не лише 
на житті «особливої» людини, а й на її сприйнятті 
всього, що у неї є, і тому, що вона має. Головне – 
це людська гідність та стремління йти вперед.
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