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РЕГIОНАЛЬНI МАРКЕРИ СУЧАСНОЇ
ДИТЯЧОЇ ЛIТЕРАТУРИ
КРИВОРIЖЖЯ
У статтi зроблено спробу дослiдити сучасну дитячу лiтературу
Криворiжжя як локально-регiональне явище культури. У розвiдцi
спостережено, що твори для дiтей митцiв краю органiчно входять
у загальний простiр української культури. Встановлено, що вагому
iнформацiйну роль у текстах вiдiграють маркери на позначення
своєрiдностi краю (гiдронiми, назви корисних копалин, описи
ландшафтних особливостей, iнформацiя про металургiйно-гiрничi
професiї, знаряддя працi тощо). У результатi проведеного аналiзу
визначено, що в основi регiональної iдентичностi Криворiжжя
лежить погляд на край як один iз найпотужнiших залiзорудних
басейнiв країни. Уведення цих смислових моделей у художнiй свiт
дитячих творiв сприяє формуванню у свiдомостi юних читачiв
вiдчуття власної регiональної приналежностi.
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Kolomiets Nataliia. Regional markers of modern children’s of
Kryvorizhya.
The article attempts to explore contemporary children’s literature of
Kryvorizhzhia as a local-regional phenomenon of culture. The works of Inna
Dolennik, Nina Yolkina, Mykola Oleksiienko, Ihor Rukavitsyn, Dmitriy
Shcherbina and others were analyzed. It is established that the literature for
children of preschool and primary school age is represented by the following
genres: poems, riddles, fairy tales and stories. Intelligence has observed
that works for children of the region are organically included in the common
space of Ukrainian culture. They are geared to the needs of diverse reading
groups and are designed to help shape one’s personality. They have created
a specific picture of the artistic world, the dimensions of which are oriented
to the peculiarities of children’s aesthetic perception.
It is established that markers of regional identity (hydronyms, names of
minerals, descriptions of landscape features, information about metallurgical
and mining professions, tools, etc.) play a significant informational role in
the texts. As a result of the analysis, it is determined that the regional
identity of Kryvorizhzhya is based on the view of the region as one of the
most powerful iron ore basins of the country. The introduction of these
semantic models into the artistic world of children’s works contributes to
the formation of a sense of regional identity in the minds of young readers.
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Постановка проблеми. На сучасному етапi простежується
тенденцiя поглибленого вивчення регiональних художнiх надбань,
якi утворюють гiпертекст нацiональної лiтератури. Як стверджує
О. Яковлев, нинi вiдбувається розквiт «регiонального руху, що
демонструє рiзноманiтнiсть культурного ландшафту України,
мистецьку своєрiднiсть її регiонiв» [10, с. 110]. За таких умов
видаються продуктивними рiзновекторнi дослiдження творчого життя
певного краю. Культурологiчний аспект дослiдження лiтератури, що
розвивається та функцiонує в певному соцiокультурному просторi,
акцентує увагу на ландшафтно-природних особливостях мiсцевостi,
самобутностi облаштування побуту, iнформацiї про iсторичнi подiї тощо.
Дослiдження лiтературознавцiв увиразнюють як регiонально-локальну
специфiку мистецтва, так i засвiдчують той факт, що художнi здобутки
майстрiв слова рiзних iсторико-культурних локацiй України вiдбивають
загальний розвiй нацiонального письменства. Маркерами регiональної
iдентичностi у творах виступають рiзноманiтнi культурнi коди та
смисли, що представленi в характеристицi традицiйної дiяльностi
мешканцiв, зображеннi територiальних зацiкавлень, змалюваннi
просторової та соцiально-економiчної органiзацiї життя краю тощо.
Усi цi ознаки увиразнюють унiкальний соцiокультурний образ певної
мiсцевостi та формують психологiчну основу для вiдчуття єдностi
спiльнотою.
Iнтенсивний розвиток сучасної лiтератури Криворiжжя дозоляє
говорити про формування потужного культурного осередку на
територiї України. Iз новинками мiсцевих авторiв читачi багато рокiв
поспiль знайомляться зi сторiнок альманахiв «Саксагань», «Символ»,
лiтературно-культурологiчного часопису «Кур’єр Кривбасу» тощо.
Мистецький обрис сучасного мiста увиразнюють телевiзiйнi проекти
«Книжкова полиця», «КнижКино», «Простi iсторiї», «Ракурс».
Ментально-духовний простiр регiону формують рiзноманiтнi
культурологiчнi проекти (поетично-музичний фестиваль «Рудi
тексти», бук-проект «Книгосховище.kr», проект «Книгосховище у
скринi», фестиваль дитячої книги «Приндик-фест» тощо).
Дитяча лiтература Криворiжжя є органiчною частиною локальнорегiонального культурного процесу. Її метасистема репрезентована
дитячим фольклором, творами, написаними для дiтей, та текстами,
авторами яких є дiти. Усi цi явища належать до дитячої субкультури,
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орiєнтованi на запити рiзновiкових читацьких груп та покликанi
допомагати формуванню особистостi.
Аналiз останнiх дослiджень i публiкацiй. Регiоналiзм
як науковий напрям нинi набуває ознак мiждисциплiнарного
дослiдження. Осмислення розвитку iсторико-культурних зон
України проводиться в рiзних аспектах: демографiчному,
iсторичному, синергетичному, геополiтичному, культурологiчному
тощо. Розробляючи питання методологiї вивчення культури,
О. Яковлев серед перспективних напрямiв сучасних дослiджень
визначив «висвiтлення закономiрностей розвитку культури певного
регiону» [10, с. 110]. Характеристицi лiтературно-мистецького життя
окремих територiальних спiльнот України присвячено значну кiлькiсть
праць, проте недостатньо вивченою залишається регiональна дитяча
лiтература. Серед наукових розвiдок, у яких порушено цей аспект,
слiд назвати монографiю Л. Ходанич «Виховний потенцiал дитячої
лiтератури Закарпаття». У працi комплексно дослiджено художнi
особливостi крайової лiтератури для дiтей вiд давнини до сучасностi.
До локальних констант культурного поля субетнiчного походження
вчена вiдносить рiзноманiтнi складовi (природнi, культурно-мистецькi,
соцiально-iсторичнi та iн.), що позначенi карпатським колоритом [7,
с. 195]. Д. Iваницька у працi «Дитяча книга Галичини» дослiдила
особливостi видання книг для дiтей у цьому регiонi [2]. У статтi
Н. Мельник «Криворiжжя i сучасна дитяча лiтература» значну увагу
придiлено розгляду тематики та iдейного змiсту лiтератури для дiтей
рiдного краю [4]. Синтетичних дослiджень, що були б спецiально
присвяченi вивченню регiональних змiстових особливостей дитячої
лiтератури Криворiжжя, ще немає.
Мета статтi полягає в тому, щоб з’ясувати особливостi
моделювання художньої картини свiту криворiзького регiону у
рiзножанровiй лiтературi Криворiжжя для дiтей дошкiльного та
молодшого шкiльного вiку, виявити маркери, що репрезентують її
регiональну детермiнацiю.
Виклад основного матерiалу. Рiзножанрова та змiстовно
багата дитяча лiтература Криворiжжя має значний виховний та
культурологiчний потенцiал. Вона виконує розважальну, естетичну,
iнформативну та пiзнавальну функцiї. Твори для дiтей сприяють
соцiалiзацiї, формуванню цiннiсних установок та розвитку творчого
мислення юних читачiв.
Збiрочки поезiй для дiтей дошкiльного та молодшого шкiльного вiку
I. Доленник «Гойдалки», Н. Йолкiної «Ясне сонечко», М. Олексiєнка
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«На баштанi», «Я люблю всi пори року», М. Скиби «Отаке в нас
киценя» та iншi сприяють орiєнтацiї юного читача в предметнопросторовому середовищi, мiстять iнформацiю про моральнi норми
та правила поведiнки. Твори цих авторiв у доступнiй для дитячого
сприйняття формi передають знання про навколишнiй свiт, явища
природи, формують уявлення про красу, добро, дружбу, чеснiсть та iн.
Короткi вiршики Н. Йолкiної мiстять iнформацiю про пори року,
родиннi стосунки, свiт професiй та iн. У краєзнавчому аспектi вагомим
є те, що в збiрочцi вмiщено iнформацiю про професiю шахтаря. У творi
«Шахтарем я хочу стати» в доступнiй для дошкiльнят формi вiдбито
прагнення лiричного суб’єкта до майбутньої професiйної дiяльностi,
пов’язаної з виконанням пiдземних робiт iз видобутку залiзної руди:
Шахтарем я хочу стати,
Руду з глибин добувати.
Щоб пишалась мною мати,
Героєм Працi хочу стати [3, с. 69].
Соцiоекономiчна специфiка розвитку регiону обумовила широке
розповсюдження професiї шахтаря. Формування позитивного ставлення
до цього фаху в мешканцiв краю розпочинається ще в дитинствi.
Iсторико-краєзнавче видання «Руднича азбука початку ХХ столiття»
I. Рукавiцина має всi ознаки традицiйної абетки (мiстить алфавiт, опорнi
слова та малюнки до кожної лiтери), проте адресоване дiтям середнього
шкiльного вiку. Ця книга знайомить юного читача з Криворiжжям
як одним iз найпотужнiших у свiтi залiзорудних басейнiв. Тексти
та коментарi мiстять iнформацiю про особливостi рудничної справи
початку ХХ столiття, а малюнки та фотокартки демонструють процеси
видобутку залiзної руди, кориснi копалини регiону та знаряддя працi.
До кожної лiтери наведено слова гiрницької тематичної групи. Зокрема,
до букви «Л» подано: «лампова, лампи, лампiвник, лом, лопата, лебiдка,
лабрадорит» [6, с. 41], а до букви «Р» — «рудокоп, рейок, рулетка,
рукавицi, родонiт» [6, с. 49].
Для дiтей дошкiльного та молодшого шкiльного вiку працює
творчий колектив (письменник М. Олексiєнко та художник В. Журба) iз
селища Широке. Творчо-моделювальнi видання «Робiнзон», «Рябеньке
поросятко» поряд iз текстом мiстять розмальовки. Змiст книг формує
в дiтей усвiдомлення єдностi зi свiтом природи, повагу до старших,
працьовитiсть.
У поезiї «На баштанi» враховано схильнiсть дошкiльнят до анiмiзму.
Одухотворення природи (через надання неживим предметам, рослинам
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здатностi думати, рухатись, вiдчувати) характерно для мислення дiтей
4–5 рокiв. Тому рядки, в яких передано ранкове пробудження родини
кавунiв, викликатимуть у дiтвори вiдчуття емпатiї:
У ранковому туманi
Кавуни сплять на баштанi:
Здоровенний лежить тато,
Поруч мама, сестри з братом.
Кавуняча вся рiдня.
Не проснулась ще, куня [5, с. 5].
Iз оповiдок дiдуся вимальовується топонiмiчна картина села.
Юний читач дiзнається про просторовi межi баштану (територiї, на
якiй вирощують теплолюбнi кавуни, гарбузи, динi). У текст уведено
гiдронiм — назву рiчки Iнгулець («В нашiм славнiм Iнгульцi » [5, с. 47]).
Зi збiрочки Л. Челнокової «Ящiрка Зi» юнi читачi отримують уяву
про багатограннiсть навколишнього свiту, розмаїття видiв тварин, їх
поведiнковi особливостi. У творi «Мандрiвниця» йдеться про домашню
кицьку, яка повернулася з прогулянки вiдвалами, де «. . . камiнчики
рудi У калюжах, у водi » [8, с. 11], що призвело до трансформацiї
кольору шерстi вiд бiлого до рудого: «Бо рудi у неї лапи, Спина
вся — неначе мапа. Хвiст пухнастий теж рудий» [8, с. 11]. У
вiршi письменниця знайомить читача з особливостями криворiзького
краю, де понад двiстi рокiв видобувають залiзну руду. У результатi
такої дiяльностi виникають порожнi породи, якi утворюють штучнi
насипи, схожi на гори. Антропогеннi ландшафти краю мiстять
гiрничопромисловi споруди, шляхи, кар’єри, канали тощо. Iнформацiю
топонiма Кривий Рiг передано за допомогою iнверсiї «в рудi залiзнiй»
та повтору колористичного епiтета «рудий». Ця колороназва увиразнює
особливостi мiсцевих iндустрiальних пейзажiв, якi поблизу залiзорудних
шахт, кар’єрiв, гiрничо-збагачувальних комбiнатiв, шламосховищ
набувають червоних вiдтiнкiв.
У поезiї «Криворiзький горобець», що має дiалогiчну структуру,
зображено зустрiч птахiв iз Полiсся та Криворiжжя. Iз метою
художнього вiдображення мелодiйної орнiтологiї у творi вжито
звуконаслiдувальне дiєслово «цвiрiнчати» [9, с. 229]. Пiд час пташиної
комунiкацiї обговорюється хроматична колористична гама оперення
криворiзького горобця:
Чом ти, друже, рудуватий?
Модно пiр’я фарбувати?
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Ми отут, серед природи,
Щось вiдстаємо вiд моди. . . »
Запишався рудокрилий:
«Де б такого ви зустрiли?
Досi ж в гостях не бували
там, де шахти та вiдвали!..
Я фарбований водою
Iз залiзною рудою.
Є в одному тiльки мiстi
Горобцi такi барвистi [9, с. 229].
Рудий колiр у дитячих творах Л. Челнокової виступає своєрiдним
образно-асоцiативним символом краю. Перцепцiя колоративiв у поезiї
письменницi не обмежується їхнiм лексичним значенням, вагомими
стають асоцiацiї, якi пов’язанi iз залiзорудною промисловiстю. Як
стверджує Н. Яременко, наявнiсть у художньому творi «колористичного
образу активiзує тонкий почуттєвий нюанс» [11, с. 156].
Збiрка оповiдань «Джерела рiдної землi» В. Бiлоуса своїм змiстом
заохочує читачiв до пiзнання iсторiї мiста. Твори орiєнтованi на учнiв
середнього та старшого шкiльного вiку. Пiдзаголовок «Оповiдання про
Дубову Балку» виконує просторово-орiєнтацiйну функцiю. Передмова
книги мiстить iнформацiю про розвиток залiзорудної промисловостi в
регiонi, дослiдження з iсторiї розробки корисних копалин у Великiй
Дубовiй Балцi. Як вiдзначає Н. Мельник, автор дотримується версiї,
що саме в цьому мiсцi «захованi незлiченнi скарби гетьмана Павла
Полуботка, розповiдає про результати археологiчних вiдкриттiв
на цiй територiї та висвiтлює дiяльнiсть вiдомих iсторикiв
Олександра Поля та Дмитра Яворницького в планi дослiдження
Криворiжжя» [4, с. 211–212]. Мiкротопонiм Дубова Балка вiдомий
переважно мiсцевим жителям, проте має важливе iсторичне значення.
Ця територiя пов’язана з початком промислового видобутку залiзної
руди в мiстi. Просторовою домiнантою оповiдань є гiдронiми Саксагань
та Iнгулець, мiкротопонiми Вечiрнiй Кут та Велика Дубова Балка.
Застосовуючи ретроспекцiю, письменник вiдтворює цю мiсцевiсть
як ремiсничий центр «<. . . > у Європi з видобутку й переробки залiзної
руди» [1, с. 9]. Використання елементiв фантастики дозволило автору
охопити рiзнi часовi площини (вiд епохи палеолiту до сучасностi).
В. Бiлоус вiдтворює далекi часи, коли люди послуговувалися запасами
болотної залiзної руди: «Мiсцями руда глина просто скам’янiла i
тепер нагадувала черепки здоровенних битих горщикiв. Через тисячi
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рокiв потому таким запеченим черепкам рудої глини (залiзної руди),
змiшаної з окислювачами, дадуть назву агломерату, i з нього будуть
виплавляти в доменних печах чавун» [1, с. 25]. Подiбний ракурс
зображення рiдного мiста сприяє формуванню iсторичної пам’ятi,
соцiалiзацiї молодого поколiння.
Висновки. Сучасна лiтература Криворiжжя для дiтей дошкiльного
та молодшого шкiльного вiку органiчно входить у загальний простiр
української культури. У художнiх творах митцiв регiону змодельовано
картину дiйсностi, що сприяє адаптацiї реципiєнтiв до навколишнього
свiту, вiдтворено специфiку мислення та поведiнки дiтей, передано
особливi форми комунiкацiї в колективах певних вiкових груп. Образна
система творiв та їх тематика адаптованi до сприйняття читачами
певної вiкової категорiї.
У дитячiй лiтературi Криворiжжя значну iнформацiйну
роль вiдiграють регiональнi маркери, уведення яких дозволило
авторам сформувати художню картину свiту, що репрезентує
особливостi металургiйно-гiрничого краю. Територiальнi, професiйнi,
соцiокультурнi концептосфери увиразнюють цей аспект. В основi
регiональної iдентичностi Криворiжжя, що об’єднує часовi площини
минулого та сучасного, лежить погляд на край як промисловий центр,
один iз найпотужнiших залiзорудних басейнiв країни.
У творах присутнi маркери на позначення своєрiдностi мiсцевостi:
гiдронiми, назви корисних копалин, описи ландшафтних особливостей,
iнформацiя про металургiйно-гiрничi професiї тощо. Уведення цих
смислових моделей у художню палiтру дитячої лiтератури сприяє
формуванню у свiдомостi юних читачiв вiдчуття власної регiональної
приналежностi.
Уважаємо, що твори лiтератури Криворiжжя для дiтей дошкiльного
та молодшого шкiльного вiку в майбутньому можуть стати об’єктом
дослiдження їх з точки зору нацiонально-патрiотичного виховання.
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