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МЕТАСИСТЕМА СУЧАСНОЇ ДИТЯЧОЇ
ЛIТЕРАТУРИ КРИВОРIЖЖЯ
У розвiдцi зроблено спробу дослiдити метасистему сучасної дитячої
лiтератури Криворiжжя. У статтi вiдзначено, що твори для дiтей
рiзних iсторико-культурних зон є питомою складовою мистецького
життя України. Художнiй доробок митцiв Криворiжжя, якi
працюють для дiтей, сприяє формуванню естетичних смакiв,
морально-етичної основи читачiв. Тематичний i художнiй рiвень,
технiчне й iлюстративне оформлення книг враховує критерiй вiкової
ревалентностi цiльової аудиторiї.
Встановлено, що метасистема дитячої лiтератури Криворiжжя
формується на основi художньої, педагогiчної, психологiчної
складових, технiчне оформлення, вiзуальний контент вiдповiдають
вiковим особливостям читачiв. Дошкiльнятам i молодшим школярам
переважно адресовано поезiї та казки невеликого обсягу (I. Доленник
«Гойдалки», М. Олексiєнка «На баштанi», Н. Йолкiної «Ясне сонечко»
та iн.). У збагаченнi життєвого досвiду читачiв цього вiку вагому
роль вiдiграють абетки Н. Плакущої, М. Скиби, О. Старiкова та
iн. Деякi з цих видань мають специфiчну дизайн-концепцiю творчомоделювального характеру. Їм притаманна своєрiдна мова: тут безлiч
пестливих слiв, повторiв, звуконаслiдування, багато персонiфiкованих
образiв. Твори для дiтей молодшого шкiльного вiку розкривають рiзнi
сторони товариських стосункiв, мiстять картини пригод, пустощiв
i розваг, фантастичних мандрiвок.
У результатi проведеного аналiзу визначено, що для дiтей середнього
шкiльного вiку у крайовiй дитячiй лiтературi домiнують вiршi, казки,
оповiдання, легенди тощо (збiрки В. Галєх «Казок забутих таїна»,
В. Сичова «Смiх» та iн.). Емоцiйне та смислове наповнення цих
творiв вiдповiдає читацьким мотивацiям пiдлiткiв, специфiцi їхньої
рецептивної дiяльностi.
Ключовi слова: метасистема, дитяча лiтература, твори
для дiтей, вiкова ревалентнiсть цiльової аудиторiї.
Kolomiets Nataliia. Metasystem of modern children’s literature of
Kryvorizhznya.
The attempt is made to research the metasystem of the modern children’s
literature in Kryvyi Rih. The article notes that works of fiction are an
important constituent of the artistic life of Ukraine for children of different
historical and cultural zones. The artistic heritage of Kryvyi Rih artists
working for children contributes to the formation of aesthetic tastes, moral
and ethical basis of the young readers. The thematic and artistic level,
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technical and illustrative design of the books take into account the criterion
of age relevance of the target audience. The characters of most works are
children with whom it is possible to self-identify recipients.
The metasystem of children’s literature of Kryvyi Rih is identified to be
formed on the basis of artistic, pedagogical, psychological components;
it has technical design and visual content that correspond to the age
characteristics of the readers. Preschoolers and junior schoolchildren are
mostly addressed to the poetry and fairy tales of a small volume (I. Dolennyk
“Swings”, M. Oleksienko “At the melon field”, N. Yolkina “Clear sun”, etc.).
The alphabets of N. Plakushcha, M. Skiba, O. Starikov and others play
an important role in enriching the life experience of young readers of
this age. Some of these publications have a specific design concept of
creative and modeling nature. They are characterized by a peculiar speech:
there are many affectionate words, repetitions, onomatopoeia and a lot of
personified images. The works written for children of primary school reveal
various aspects of friendship, contain pictures of adventures, mischief,
entertainment and fantastic travel.
As a result of the analysis, it was defined that poems, fairy tales, stories,
legends are popular with secondary school age children in the regional
children’s literature (collections of V. Halekh “Fairy Tales of Forgotten
Mysteries”, V. Sychov “Laughter”, etc.). The emotional and semantic
content of these works corresponds to the readers’ motivations of teenagers,
the specifics of their receptive activity.
Key words: metasystem, children’s literature, works for
children, age relevance of the target audience.

Постановка проблеми. На сучасному етапi простежується
тенденцiя до системного вивчення дитячої лiтератури в теоретичному
й iсторико-лiтературному ракурсах, що, за словами У. Гнiдець,
постає як «повноправний лiтературний феномен, який заслуговує
на окремий лiтературознавчий дискурс» [3, с. 136]. Як стверджує
Г. Атрошенко, «жанрова парадигма сучасної української дитячої
лiтератури, її семантичний простiр, поетикальнi особливостi є
досить яскравим свiдченням невичерпностi її художньо-стильових
потенцiй, i доцiльностi її наукового осмислення» [1, с. 35]. За
таких умов плiдним видається дослiдження метасистеми («системи
систем») сучасної дитячої лiтератури. Серед її провiдних властивостей
слiд виокремити: обумовленiсть iдейно-художнього змiсту твору
вiковою ревалентнiстю читача, наявнiсть вiзуального ряду, синтез
художнього та виховного начал, прогнозованiсть подвiйної рецепцiї
(дитина — дорослий) для творiв, адресованих найменшим читачам та
iн. Метасистема дитячої лiтератури як цiлiсного явища — це єднiсть
художньої, педагогiчної, психологiчної складових, потребує належного
технiчного оформлення, залучення вiдповiдного вiзуального контенту
тощо. Е. Огар трактує цi книги як «цiлiсний духовно-предметний
простiр, в якому лiтературний твiр, адресований юному читачевi,
сполучається з iлюстрацiєю та художньо-конструкторською
органiзацiєю полiграфiчних елементiв» [6, с. 94].
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Гiпертекст української дитячої лiтератури складається з
регiональних художнiх здобуткiв, вивчення яких сприяє цiлiсному
осмисленню провiдних тенденцiй мистецького життя країни.
В. Шульгiна й А. Кравченко стверджують, що «в останнє десятирiччя
в українськiй науковiй думцi значного розповсюдження набув напрям
дослiджень, пов’язаний iз вивченням окремих явищ культури в
межах iсторико-етнографiчних регiонiв України» [9, с. 3].
Сучасна дитяча лiтература Криворiжжя є органiчною складовою
нацiонального письменства. «Її метасистема репрезентована
дитячим фольклором, творами, написаними для дiтей та текстами,
авторами яких є дiти. Усi цi явища належать до дитячої
субкультури, орiєнтованi на запити рiзновiкових читацьких
груп та покликанi допомагати формуванню особистостi » [5, с. 130].
У творах змодельовано особливу картину свiту, враховано набутий
життєвий досвiд дiтей рiзного вiку, передано погляд юних читачiв на
явища дiйсностi.
Зв’язок проблеми з важливими практичними завданнями.
Збiльшення регiональних дослiджень мистецького спрямування
обумовлено змiнами прiоритетiв соцiокультурного життя сучасної
України. Практичнi завдання, що нинi постали перед свiтом,
орiєнтують громадськiсть на вивчення творчих здобуткiв рiзних
iсторико-культурних зон. Загальнi тенденцiї децентралiзацiї обумовили
появу регiональних наукових студiй, якi сприяють формуванню
цiлiсного погляду на iсторiю вiтчизняної лiтератури.
Дослiдження мистецького простору регiонiв стає вагомим
складником сучасної вiтчизняної науки. У цьому аспектi правомiрно
стверджувати, що обриси нацiональної культури увиразнюються саме
завдяки вивченню специфiки розвитку творчого життя певного краю.
Аналiз останнiх дослiджень i публiкацiй. Осмислення
характерних рис дитячої лiтератури наявне в дослiдженнях
теоретико-лiтературного, психолого-педагогiчного, культурологiчного,
соцiологiчного та iн. спрямувань. Така полiфункцiональнiсть
обумовлена особливостями реципiєнта, тематичним i жанровим
дiапазоном, побудовою комунiкативної моделi творiв для дiтей тощо.
Значна частина науковцiв акцентує на вiдповiдностi художньої
специфiки лiтератури потребам вiкової психологiї (В. Кизилова,
Е. Огар та iн.). Теоретичнi засади дослiдження цiєї особливої галузi
мистецтва слова порушували У. Гнiдець, Т. Качак та iн. Ряд учених
зосереджує увагу на таких базисних концептах, як: жанровий
дiапазон творiв, можливiсть подвiйної рецепцiї (дитина — дорослий),
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приналежнiсть до масової лiтератури, тiсний зв’язок iз провiдними
тенденцiями загального мистецького процесу тощо (Г. Атрошенко,
Н. Ступницька та iн.). Особливостi розвитку крайової лiтератури для
дiтей дослiджували на матерiалi творiв рiзних регiонiв Д. Iваницька,
Н. Мельник, Л. Ходанич та iн. Проте художнi здобутки Криворiжжя
вивчено не досить ґрунтовно.
Видiлення не вирiшених ранiше частин загальної
проблеми. Рiзновекторнiсть дослiджень специфiки дитячої лiтератури
пiдтверджує багатограннiсть i вагомiсть цього питання для сучасної
науки. Аналiз останнiх публiкацiй засвiдчив, що недостатньо
вивченим залишається краєзнавчий аспект порушеної проблеми.
Осмислення дитячої лiтератури з урахуванням регiональних моделей
розвитку сприятиме формуванню цiлiсного погляду на цей феномен.
Сучаснi вимiри краєзнавчих дослiджень сприяють акумулюванню
iнформацiйно-фактологiчного матерiалу. Саме тому нинi наукового
осмислення потребує метасистема дитячої лiтератури Криворiжжя,
вагомими складовими якої є художнiй, психолого-педагогiчний,
комунiкативний та iлюстративний компоненти.
Мета статтi полягає в тому, щоб з’ясувати особливостi метасистеми
сучасної дитячої лiтератури Криворiжжя.
Виклад основного матерiалу. Сучасна дитяча лiтература
Криворiжжя має вагомий естетичний, пiзнавальний i виховний
потенцiал. В аспектi соцiального функцiонування в загальнiй художнiй
системi регiону вона є рiзновидом масової лiтератури, враховує
очiкування та запити читачiв певного вiку. Персонажами бiльшостi
творiв є дiти, з якими можлива самоiдентифiкацiя реципiєнтiв.
Тематика й технiчне оформлення збiрок поезiй I. Доленник
«Гойдалки», М. Олексiєнка «На баштанi», Н. Йолкiної «Ясне сонечко»
та iн. для дiтей дошкiльного та молодшого шкiльного вiку вiдповiдають
життєвому досвiду та зацiкавленням реципiєнтiв. Вони сприяють
орiєнтацiї читачiв у навколишньому свiтi.
Книжка «Ясне сонечко» Н. Йолкiної орiєнтована переважно на
дiтей дошкiльного вiку. Вона має яскравi iлюстрацiї, якi є важливим
елементом видання, орiєнтованої на фазу становлення особистостi,
що передує самостiйнiй читацькiй дiяльностi. Малюнки за змiстом
поезiй, зробленi О. Козак, сприяють розвитку сенсорної культури
малюкiв, що полягає в розрiзненнi кольорової гами, встановленнi форм
i розмiрiв предметiв, формуваннi уявлень про явища навколишньої
дiйсностi та iн. Художнє оформлення збiрки орiєнтоване на те, що
дiти, якi не читають самостiйно, знайомляться зi змiстом текстiв
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за посередництва дорослих аудiально (на слух) та вiзуально (за
iлюстрацiями). Короткi вiршi мiстять iнформацiю про пори року
(«Знов прийшла до нас весна!», «Зима», «Перший снiг», «Зима»,
«Осiнь»), тваринний i рослинний свiт («Сонечко», «Свинка», «Їжачок»,
«Зграя», «Мишенята», «Вуж», «Лисичка», «Козлики», «Корiвка»,
«Коза», «У лiсi», «Котик», «Горобчик», «Калина»), сiмейнi стосунки
(«Неслухняний братик», «Сестричка», «Бабуся», «Дiдусь», «Добрi
господинi», «Тато», «Схожа на маму»), рiзноманiтнiсть професiй
(«Повар», «Перукар», «Вихователь», «Полiцейський», «Журналiст»,
«Ветеринар», «Шахтар», «Водiй») та iн.
Один з етапiв становлення дитини пов’язаний iз засвоєнням
алфавiту, запам’ятовуванням букв, вiдтворенням звукiв. Дiтям
дошкiльного та молодшого шкiльного вiку адресованi абетки
Н. Плакущої, М. Скиби, О. Старiкова та iн. Призначенi для початкового
вивчення букв, азбуки мiстять алфавiт, вiршованi тексти до кожної
лiтери, iлюстрацiї, якi допомагають швидкому запам’ятовуванню букв.
Iз цих видань дошкiльнята отримують уявлення про рiдну мову як
засiб комунiкацiї. У поезiях, умiщених в абетках, наведено iнформацiю
про розмаїття явищ природи, свiт тварин i рослин, пори року, сучасну
технiку та iн.
Оформлення «Живої абетки» О. Старiкова сприяє активiзацiї
понятiйно-логiчного та образного мислення. Графiчне виокремлення
певної лiтери, яскравi зображення тварин, предметiв, у назвах
яких є необхiдна буква, сприяють ефективному засвоєнню букв.
Звуковi повтори є вагомим конструктивним засобом у вiршах абетки.
Вони сприяють художньому увиразненню мови та несуть значне
iнформацiйне навантаження. Дитинi для належного запам’ятовування
алфавiту потрiбне багаторазове повторення, цьому сприяють анафора,
алiтерацiї, асонанси та iн. Наприклад, у вiршi про лiтеру «А» асонанс
сприяє створенню особливої ритмомелодики:
Акула велика, амеба мала,
але вiд акули амеба втекла,
Якщо ти малий i слабкий
пам’ятай:
зустрiнеш акулу —
вiдразу тiкай. [7, с. 292]
Звуковий образ гусячого ґелґоту створено за допомогою повтору
звуковiдтворення:
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Гусак вивчає букву «Г»,
та щось виходить не таке:
чомусь виходить в гусака
Не «Ге-Ге-Ге», а «Га-Га-Га». [7, с. 293]
Письменник М. Олексiєнко та художник В. Журба є авторами ряду
iлюстрованих видань, куди увiйшли казки, оповiдання, вiршi. Книги
«Робiнзон» i «Рябеньке поросятко» належать до творчо-моделювальних
видань. Такий формат сприяє художньо-естетичному та креативному
розвитку дiтей. Пропонованi малюнки вiдповiдають змiсту тексту,
розташованому на певнiй сторiнцi, а їх художнє оформлення допомагає
розвитку уяви, мислення, уваги, допитливостi та винахiдливостi читача.
Свiт життєрадiсного, безтурботного дитинства, зiтканий з веселощiв,
iгор, забавок постає зi збiрки «Гойдалки» I. Доленник. Так, вiрш «Друзi»
мiстить iнформацiю про товариськi стосунки сусiдiв, дитячу жвавiсть,
прагнення спiлкуватися з ровесниками, картини пустощiв i розваг:
Ми утрьох так веселi,
Радiснi такi!
Подушки летять до стелi,
Капцi — у кутки<. . . >
Що цукерки раптом зникли,
Що розгардiяш. . .
Як вважаєте ви, дiти,
Винен котик наш? [4, с. 42]
Картини справжньої родинної iдилiї постають iз творiв «Бабуся»,
«Сюрприз», «День матерi» та iн. Цi поезiї формують уявлення
про теплi сiмейнi взаємини. Вiршi, у яких вiдтворено домашнє
середовище, сповненi гармонiї, пройнятi почуттям любовi та нiжностi.
Прихильне ставлення до ближнього, душевний спокiй, теплота
сiмейних стосункiв — такi споконвiчнi моральнi цiнностi пiдносить
письменниця. У цих поезiях ефект присутностi автора виражається
насамперед у доброзичливiй, нiжнiй манерi передачi морально-етичних
норм мiжособистiсних взаємин у родинi, доборi пестливих лексем.
Добiрка творiв Л. Челнокової «Ящiрка Зi» акумулює уявлення
про дитинство як перiод активної фантазiйної дiяльностi. Простiр
для домислiв i вигадок дають поезiї, у яких зображено поведiнку
та зовнiшнiсть екзотичних тварин. Iз творiв письменницi читачi
знайомляться з розмаїтiстю свiту природи, формують бачення про
особливостi рефлексiв, поведiнки, функцiонування рiзних видiв:
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«Мав знайому там горилу, Що гойдалась на хвостi » [8, с. 10], «З
крокодилами вiтався Гострозубими щодня» [8, с. 10], «Мавпеня собi
смiється, До розмови не вдається. Лише хвiст, немов лiана, Видає
смiшного пана» [8, с. 15], «Несе банани мавпеня, Чалапа страус
навмання» [8, с. 15], «У фрацi чорному пiнгвiн, I крем-брюле дарує вiн.
Та слон морозиво не з’їв I хобот нiжний застудив» [8, с. 15] та iн.
У поезiї «Баба-Яга космонавт» за допомогою фантастичних
перетворень образ народної мiфологiї постає в несподiваному ракурсi.
Уявна трансформацiя дiйсностi сприяє моделюванню художнього
свiту, вимiри якого зорiєнтованi на особливостi дитячого естетичного
сприйняття:
Там Баба Яга довгоноса стрибає
I вже космодромом свiй двiр називає.
Настирливiй Бабi Язi не до жартiв —
Щоночi i ступа, i вiник на стартi:
Iз посвистом Баба у ступi злiтає,
Мiтлою з берези слiди замiтає.
На Мiсяцi хоче вона побувати:
Чи є й там Яга їй цiкаво дiзнатись. [8, с. 9]
Концептуальна картина зображеного свiту мiстить фантазiйний,
пригодницький, графiчний та iншi вимiри.
Адаптованими до дитячого сприйняття є твори, у яких зображено
допитливого, енергiйного дослiдника, що мрiє про мандри та пригоди.
У поезiях «Космiчнi мандри», «Iвасевi мрiї», «Лелека» та iн. вiдтворено
польоти на космiчних кораблях, мiжпланетнi подорожi, сповненi
несподiванок i таємниць: «Як зорянi аси, у мрiях мандрують, По
черзi в польотi стрiмкому вартують, Юпiтер, i Марс, i Сатурн
пiдкорили, Планету нову бiля Веги вiдкрили» [8, с. 5], «Каже сину
матiнка: “Пiдрости! Пiдеш в мандри зорянi у свiти, Знайдеш свою
зiроньку в небесах I вiдкриєш зорянi чудеса”» [8, с. 9].
Вiршами, загадками, перекладами з бiлоруської, росiйської та
узбецької мов поповнює коло дитячого читання Д. Щербина. У
поезiях автор, орiєнтуючись на особливостi сприйняття й мислення
малюкiв, вдається до моделювання картини свiту в парадоксальнiй
формi («Дивачок-лiсовичок»), через вiдтворення комiчних ситуацiй
(«Таємницi»), за допомогою зображення характерних ознак певного
явища («Вiтер i гриб»). Теми загадок пов’язанi з iгровою дiяльнiстю
дiтей i свiтом природи. На присутнi в життєвому досвiдi дитини
пресуппозицiї спирається декодування «Загадки про м’яч»:
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<. . . > Вiн у тенiсi маленький,
В баскетболi — величенький,
А який лiтун, стрибач!
Здогадалися? Це ж . . . [10, с. 227]
Свiт птахiв для розпiзнання представлений через рiзноманiтнiсть
звукiв, якi вони видають («Загадка про птахiв»). Звуконаслiдувальним
дiєслiвним рядом вiдтворено специфiку спiвочого контактування:
<. . . > тьохкає й туркоче,
I щебече, i деркоче,
Квилить, фiтькає й лящить,
I ґелґоче, й верещить,
I хававкає, й курличе,
Пiдпадьомкає й киргиче,
I скрекоче, i ячить,
Туркотить, i цвiрiнчить,
I пугикає, i кряче,
I кує, i кудкудаче. [10, с. 227]
Художнє зображення милозвучної орнiтологiї досягається завдяки
застосуванню кiлькох алiтерацiйних рядiв, що надають загадцi
емоцiйно-експресивного забарвлення. Повтори приголосних «т»,
«ч», «к», «п» викликають у читача вiдчуття прослуховування
багатоголосої симфонiї. Семантичнi зв’язки сприяють утворенню
цiлiсної аудiовiзуальної картини спiву рiзноманiтних птахiв.
Прозу для дiтей дошкiльного та молодшого шкiльного вiку
репрезентовано переважно казками й оповiданнями. У збiрцi
Л. Челнокової «Ящiрка Зi» крiм поетичних творiв, вмiщено й
малу прозу. Вона представлена оповiданнями («Ящiрка Зi», «Надiя»,
«Абрикоса») та казками («Їжачок “Туп-Туп”», «Лисяче новосiлля»,
«Зелений лiсовичок» та iн.). Назви цих творiв вказують на їх
анiмалiстичне спрямування. Рiзноманiтнi зооперсонажi дiють у казцi
«Зелений лiсовичок»: комахи, звiрi, земноводнi, птахи, що за ареалом
iснування є представниками «дикої» природи — лiсу. Система образiв
має чiтко окресленi позитивнi риси, що координують спрямованiсть
поведiнки всiх мешканцiв. Головним персонажем твору вiдповiдно
до української мiфологiї є чоловiчок-лiсовичок, привабливiсть якого
передано в портретнiй характеристицi: «В дiбровi, в дуплi кремезного
старого дуба жив маленький зелений чоловiчок-лiсовичок. То ж
тiльки здавалось, що вiн зелений, насправдi шкiра у нього була такою
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ж бiлою, як i у всiх людей, а от одяг був незвичайний. Поверх зеленої
сорочки накинута оксамитова жилетка, зшита iз травинок та
тоненьких гiлочок верби. Коротенькi штанцi яскраво-зеленого кольору
й такий же капелюшок. На ногах черевички, сплетенi з тонких
зелених травинок. Отож вiн здавався весь зеленим. Лише волосся
на головi було свiтло-жовтувате, як зрiлi колоски пшеницi, та очi
сяяли синiм кольором, як високе небо по веснi » [8, с. 62]. Гармонiйне
поєднання колористичних епiтетiв («зелений чоловiчок-лiсовичок»,
«оксамитова жилетка», «штанцi яскраво-зеленого кольору», «зелених
травинок», «синiм кольором» та iн.) передає природну барвисту гаму.
Спираючись на зоровi асоцiацiї, читач має можливiсть трансформувати
у своїй уявi цю мiфологiчну iстоту.
Емоцiйно-чуттєвого звучання набуває опис життєвого устрою
головного персонажа, де все сповнено гармонiєю, радiстю та
взаємопiдтримкою лiсових мешканцiв: «Тiльки-но сонечко починало
виглядати iз-за обрiю вранцi, лiсовичок прокидався, швиденько
спускався по стовбуру дуба на землю, умивався холодною росою,
яка виблискувала прозорими краплинами на травах i квiтах, робив
зарядку i йшов снiдати. Бджоли, що жили в iншому дуплi цього ж
дуба, приносили своєму друговi мед. Весела вертлява бiлочка несла
горiхiв, а сiмейство зайцiв завжди пригощала рiзними ягодами <. . . >
Весь лiсний народ з великою пошаною вiдносився до лiсовичка, бо вiн
умiв так цiкаво розповiдати про кожного звiра, про кожну пташку,
кожне дерево i квiтку, що заслухаєшся. А пiзно увечорi, коли сонечко
готувалось спать, до лiсовичка прилiтав його найкращий друг —
свiтлячок. I тодi в дуплi лiсовичка ставало видно, i друзi пили чай з
медом, настояний на цiлющих травах » [8, с. 62]. Цей опис наповнений
авторською iнтонацiєю замилування, що виражається у введеннi
зменшено-пестливих форм слiв («сонечко», «лiсовичок», «швиденько»),
застосуваннi епiтетiв доброзичливого емоцiйного забарвлення («весела
вертлява бiлочка», «з великою пошаною», «найкращий друг» та
iн.). Приязнi стосунки в головного персонажа склалися не тiльки з
представниками тваринного свiту, а й з донькою лiсового царя, що
була «схожа на лiсову квiтку» [8, с. 62].
За шкалою життєвих прiоритетiв лiсовичка, чи не на першому мiсцi
виступає дружба та взаємодопомога. Ризикуючи власним життям пiд
час негоди, вiн урятував маленьке зайченя, а, перебуваючи у старої
ропухи, простягнув руку допомоги сирiткам-жабенятам. Духовну силу
й енергiю лiсовичок черпає з позитивних емоцiй, народжених дружнiми
стосунками, доброзичливим ставленням до ближнiх. Його свiтоглядне

Коломiєць Наталiя

113

кредо яскраво виражене в останнiх рядках твору: «I всi радiли i
смiялись, а лiсовичок стояв осторонь i вiдчував себе щасливим. Бо
найбiльша радiсть — коли робиш щасливим iншого» [8, с. 69]. Ця
казка сприяє формуванню свiтоглядних орiєнтирiв дитини, учить
спiвпереживанню, чуйностi, добротi, безкорисливостi. Моральною
цiннiстю творiв цiєї збiрки є пiднесення загальнолюдських iдеалiв
дружби, вiдповiдальностi за долi близьких, милосердя, особистої
гiдностi.
Добiрка казок i легенд «Казок забутих таїна» В. Галєх розрахована
на дiтей молодшого та середнього шкiльного вiку. В основi «Казки про
Бiлого Оленя» — архетип Рiздва, особливого часу, коли вiдбуваються
незвичайнi подiї, перетворення. Двоцентрова (рамкова) композицiя
твору обумовлює дистанцiю мiж нарацiєю та iсторiєю. Сакральний
час дозволяє авторцi вiльно перемiщатися у просторi, змiщувати
хронотопнi компоненти. На початку твору читач знайомиться з
оповiдачем, що рiздвяної ночi споглядає кружляння снiжинок за
вiкном. У розбиту шибку потрапляє одна з них i падає на стiл,
полум’я свiчки вiдбивається на нiй рiзними кольорами. Коли ж людина
нахиляється до неї, щоб роздивитись вiзерунки, то чарiвна снiжинка
просить тоненьким голоском не рушити її, щоб було бiльше часу на
розповiдь про дiвчинку Уту.
Iсторiя, переказана снiжинкою, вiдбувається в Захiднiй Європi часiв
Середньовiччя, у родинi маркграфа, що мешкала «у старовинному
похмурому замку» [2, с. 38]. Титул «маркграф» є словом-маркером,
яке несе iнформацiю про час i мiсце подiй. Письменниця вводить у
текст твору гiдронiм — рiчку Заалє, що протiкає територiєю Нiмеччини.
Згiдно з текстом твору, богинею цiєї рiчки є чарiвниця Лореляй, спiви
якої чула головна героїня. У нiмецькому фольклорi є легенда про дiву
скель, красуню Лорелей, яка, сидячи на скелi Рейну, чарiвним спiвом
занапащала рибалок i веслярiв. Авторська iнтерпретацiя традицiйного
образу не вiдповiдає прототексту, виступаючи основою для створення
нового контексту, що дозволяє сфокусувати увагу на осмисленнi
категорiй добра та любовi з позицiї позачасового духовного максимуму.
Письменницi вдалось пiднести проблему дитячої самотностi,
осмислити питання людського життя в гуманiстичному аспектi.
Дiвчинка Ута, яка була найменшою донькою маркграфа, часто
залишалась одна: «<. . . > старшi брати i сестри, зайнятi своїми
забавами, дуже часто забували про маленьку, залишаючи її саму. Та
й Ута не була подiбною до iнших дiтей: її не приваблювали бiганина
та галасування дiтлахiв» [2, с. 38]. Усамiтнення для персонажа не є
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ознакою кризи чи розладу зi свiтом. Дiвчинка почувалася комфортно
в гармонiї з природою, яку сприймала як вiчне джерело життя. Улiтку
вона насолоджувалась садом, прогулянками до рiчки, а взимку —
милувалася зi своєї кiмнати танками снiжинок. Модель автономної
реальностi дитинства Ути мiстить самотнi вечори, коли розвагою
є спостереження за природою. Фантастичнi картини бачить вона,
дивлячись через скло на «iскристi хороводи танцiвниць» [2, с. 39], до
яких приєднався Бiлий Олень. Завдяки його допомозi дiвчина мандрує
в дивовижну країну, лiтає над землею, вiдвiдує Срiбний замок Мiсяця.
Специфiкою художнього моделювання казки є мандрiвки головного
персонажа з одного топосу в iнший завдяки чародiйному предмету
(срiбна пiдкiвка) та чарiвному помiчниковi (Бiлий Олень). У «чужому»
просторi, за межами власної домiвки, дiвчина почувається надзвичайно
комфортно. Саме ця територiя, сповнена краси, чудес, перетворень,
задовольняє її духовно. Чарiвний свiт казкового царства населяють
крижанi дами та кавалери, Сини Дня, Дочки Ночi, придворнi музики
та Королева. За голосом цiєї жiнки, що дзвенiв прекрасною музикою,
Ута упiзнала чарiвницю Лореляй.
Авторка наголошує на тому, що мандрiвка, новi знайомства
викликають у дiвчинки позитивнi емоцiї, що впливає i на її поведiнку
в родинi: «У цей день Ута була радiсною, як нiколи. Вона бiгала
кiмнатами замку i галасувала так само, як її брати та сестри, яких
дуже здивувала перемiна, що сталася з молодшою сестрою» [2, с. 42].
Наступнi мандрiвки також наповнювали її серце нiжнiстю, а вдень
вона чекала вечора, щоб вiдвiдати чарiвну країну. В останнiй пiснi
Лореляй художньо вiдбито уявлення авторки про бажане майбутнє, де
здiйснюються мрiї:
Якщо чекаєш, — вiр завжди!
Наперекiр зимовiй стужi!
Промiнням серця освiти
Тоненьку стежку у майбутнє!
Здiйсниться все, що в мрiях ти
Роки плекала обережно.
I стане казкою життя,
I буде казка ця безмежна!.. [2, с. 46]
Низка поезiй збiрки гумористичних творiв В. Сичова «Смiх»
мiстить епiзоди шкiльного життя («I смiх, i грiх, або Не хiмiчте на
хiмiї», «На уроцi географiї», «Стихiї»), веселi замальовки дитинства
(«Авторитетний персонаж», «Допитливий онук», «Новiтнiй дарвiнiзм»),
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якi будуть цiкавi читачам середнього та старшого шкiльного вiку.
Моделювання комiчних епiзодiв, дотепне осмислення рiзноманiтних
веселих ситуацiй у цих поезiях базується на засадах здорового глузду.
Цi твори вмiщують вiдповiдi на питання, якi турбують старших
пiдлiткiв у мiру їх морального та психологiчного розвитку. Вони
примушують замислитись над сутнiстю людини, дають поштовх
до осмислення власного призначення в життi, сенсу буття. Саме цi
питання актуалiзуються в перiод пiдлiткового «дорослiшання».
Висновки та перспективи подальших дослiджень. Сучасна
дитяча лiтература Криворiжжя є органiчною складовою культурномистецького життя України. Художнiй доробок регiональних митцiв
сприяє формуванню естетичних смакiв, духовностi юних читачiв.
Особливостi метасистеми цих творiв обумовленi вiковою ревалентнiстю
цiльової аудиторiї, що знайшло своє вираження на художньому рiвнi,
технiчному й iлюстративному оформленнi книг.
Твори митцiв адресованi рiзновiковим читацьким групам, що
вiдбивається на системi образiв-персонажiв, тематицi творiв,
проблемно-смисловому рiвнi тощо. Лiтературу для дошкiльнят i
молодших школярiв представлено переважно поезiями та казками
невеликого обсягу (I. Доленник «Гойдалки», М. Олексiєнка «На
баштанi», Н. Йолкiної «Ясне сонечко» та iн.). У збагаченнi образного
мислення юного читача вагому роль вiдiграє художнiй переклад з
бiлоруської, росiйської та узбецької мов, зроблений Д. Щербиною.
Також дiтям дошкiльного та молодшого шкiльного вiку адресованi
абетки Н. Плакущої, М. Скиби, О. Старiкова та iн. Частина цих книг має
специфiчну дизайн-концепцiю i належить до творчо-моделювальних
видань. Їх обкладинки, iлюстративний контент розвивають фантазiю
юних читачiв, формують складовi художньо-естетичної культури.
Змiстовi складники цих творiв сприяють утворенню специфiчної
комунiкативної парадигми, що здiйснюється за посередництва
дорослого. Героями казок i вiршiв для дошкiльнят про розмаїття явищ
природи, пори року часто постають тварини; про родиннi стосунки —
дiти та батьки. Цi твори зачаровують нiжнiстю, безпосереднiстю,
простотою i художньою довершенiстю. Це першi уроки духовностi,
моральностi, якi здобуває дитина. Їм характерна особлива мова:
тут безлiч пестливих слiв, повторiв, звуконаслiдування, багато
персонiфiкованих образiв. Твори для дiтей молодшого шкiльного вiку
розкривають рiзнi сторони товариських стосункiв, мiстять картини
пригод, пустощiв i розваг, фантастичних мандрiвок тощо.

116Лiтератури свiту: поетика, ментальнiсть i духовнiсть. 2021. Вип. 15
Твори для дiтей середнього шкiльного вiку представленi вiршами,
казками, оповiданнями, легендами тощо (збiрки В. Галєх «Казок
забутих таїна», В. Сичова «Смiх» та iн.). Цi видання також
характеризуються гармонiйним функцiонуванням художнього
та образотворчого рядiв. Їх емоцiйне та смислове наповнення
вiдповiдають читацьким мотивацiям пiдлiткiв, специфiцi їхньої
рецептивної дiяльностi.
Подальшого наукового осмислення потребують питання, що
стосуються шляхiв розвитку сучасного лiтературно-мистецького життя
Криворiжжя, з метою розкриття самобутнiх регiональних проявiв
творчостi, що гармонiйно входять у художнiй простiр країни.
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