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МИР ДЕТСКОЙ КНИГИ В РАННЕМ 

ТВОРЧЕСТВЕ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ 
 

Козорог О.В. (Харьков) 
 

Тема уходящего детства с его неизменными 

спутниками – книгами любимых авторов и 

литературными персонажами – занимает одно из 

центральных мест в ранней лирике Марины Цветаевой. 

Уже первые стихотворения «Вечернего альбома» (1910) 

– «Первое путешествие», «Второе путешествие», «Книги 

в красном переплете», «Памяти Нины Джаваха», 

«Полночь» – вводят читателя в волшебную атмосферу мира приключений 

известных литературных героев. В современных исследованиях, посвященных 

творчеству Цветаевой (А. Саакянц, И. Шевеленко, Л. Зубова, Т. Горьковатая, 

Л. Мнухин и др.), проблема  влияния мира детских книг и осмысления историко-

литературных ценностей в раннем творчестве выдающейся представительницы 

Серебряного века является недостаточно исследованной. В связи с этим 

актуальным представляется рассмотреть особенности художественного 

восприятия мира детской книги и литературных аллюзий в ранней лирике Марины 

Цветаевой.  

В юношеских произведениях Цветаевой литературные образы служат одним 

из способов познания окружающего мира: очень часто мировосприятие 

осуществляется через призму литературно-художественных связей и культурно-

исторических ассоциаций. Детские книги ассоциируются у поэта с миром детства 

и семейного очага, а сам процесс чтения становятся синонимом «потерянного 

рая». Многие литературные герои часто воспринимаются юной Цветаевой не 

только как вымышленные персонажи, но и как вполне реальные лица, памяти 

которых вполне можно посвятить литературное произведение (стихотворение 

«Памяти Нины Джаваха»). В дальнейшем темы, связанные с книгой и 

литературными героями, получат продолжение и развитие. Имена Дэвида 

Копперфильда, Тома Сойера, Дон Жуана, донны Анны, Кармен, Парфена 

Рогожина, Ромео, Офелии, Гамлета, Зигфрида, Брунгильды, а также многих 

других литературных персонажей будут встречаться в поэзии Цветаевой на 

протяжении всего ее творчества. Цветаева продолжит разрабатывать 

художественные приемы, наметившиеся в ранних стихотворениях: обращаться к 

литературному персонажу как к реальному лицу, использовать художественные 

образы в качестве иллюстрации для подтверждения ранее высказанного 
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положения, употреблять литературную характеристику образа в качестве 

оценочного фона, на котором разыгрываются драматические события. 

 

 

IMPLEMENTATION OF THE “SOCIAL 
INEQUALITY” CONCEPT IN THE CONTENT 

OF FUTURE TEACHERS’ OF ENGLISH 
INITIAL EDUCATION 

 
Комар О.С. (Умань) 

 
Global community is rapidly changing and acquiring the 

characteristics that make it a multicultural and diverse 

entity. One of the most important changes in this context 

is the global migration of people caused by globalization of finances and labor markets. 

Traditional migration destinations now are from Asia and Africa to North America and 

Western Europe, but due to peculiarities of the development and functioning of labor 

markets in Europe, active migration also occurs within the European Union (EU). These 

processes cause the problem of social inequality that is over and over again being 

tackled by the authorities at the European and national levels. 

One of the solutions to this problem is introduction of multicultural and sociocultural 

contexts at all levels of continuing education, in particular in the content of future 

teachers’ of English initial education. The content of initial education of future teachers 

of English in most EU countries is based on the principles of multiculturalism, European 

dimension, humanism and tolerance. Such a way of content construction implies, first of 

all, the selection of cultural and country study material for the purposes of professional 

education of the future English language teachers in order to develop 

students’perception ofculture and traditions not only of the nations, languages of which 

are learnt, but also of those that live within the territory of the country, region 

orcitywhere the student studies and will work after graduation.  

The above mentioned problem is urgent and has various visions of solution in different 

EU countries though its importance in the perspective of the nearest future is undoubted. 

 

 
 
 
 


