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Країна Поезія. Як дістатись до неї маляті, що тільки починає пізнавати світ? Звичайно, на 
крилах маминої пісні. В оперенні тих крил є все, чим багата наша фольклорна криниця: 
колисанки, забавлянки, пісеньки, лічилки, загадки, примовлянки, ігри, казки. Лагідна 
колисанка, часом сумна, а часом жартівлива, прищеплює маленькій істоті людське, високе 
начало. Мама пестить, тішить, навчає. А крихітка прислухається, всотує, росте. І от уже знає, 
що про котика співають і котику-котарю і котик-котино, і кіт-воркіт, і кіт-муркіт. Є в тих 
віршиках-співаночках і кінь-тупачок, і чижик-чижинець. Справді, у народній поезії для 
дітей чимало незвичних для щоденного спілкування слів, як-от: дощик-поливайник, соньки, 
дрімки, пшоно-ришино, горішок-лущинок: Пожену я гуси, Помаленьку йдуси; Рісточки у 
кісточки; Потягусі, потягусі, на Галю ростусі. Чи заважають такі слова сучасному малюкові 
розуміти зміст поезії? Зовсім ні, адже діти так люблять вигадувати нові слова або 
переінакшувати на свій лад уже добре їм відомі. 

Буває, що своєю незвичністю дивують цілі словосполучення, ба, навіть речення, та це 
ніскільки не перешкоджає дитині сприймати фольклорні образи. Напр.: «Одна квітка 
зросливая, Друга квітка щасливая, А третя квітка дрімливая»; «Ой зіллячко, щоб пахло, А 
спаннячко, щоби спало»; «Ой щоб спало і ходило [мале дитя] Да на ручки й ніжки не боліло, 
На голівоньку здоровіло, А на серденько щасливіло». Такі незвичні форми властиві 
фольклорній мові, становлять її норму. У дитини, котра змалку виховувалась на фольклорі, 
одночасно з навичками правильно говорити в побуті формується уявлення й про 
«правильність» мови поетичного спілкування. Без такого уявлення значно складніше 
привчити дитину до поезії літературного походження, особливо якщо мати на увазі 
виховання національного коріння, національного світогляду, органічного опанування рідної 
мови. 

Твори літературного походження значно розширюють уявлення дитини про специфіку 
художньої мови як такої. У дитячому фольклорі, тобто в зразках колективної традиційної 
творчості, незвичностей значно менше, а в індивідуально-авторській творчості своєрідність, 
неповторність світобачення дуже часто виявляється у мовних незвичностях. Поява їх у 
літературному творі обмежується хіба що письменницькими уподобаннями та віковими 
особливостями дитини. 

Навіщо поетичній мові неправильності? Вони відображають особливе, художньо-образне 
мислення. Дитина з таким мисленням сприймає мовні незвичності не як незбагненну 
перешкоду, а як органічну складову поетичного світу, хоча, можливо, для глибшого 
розуміння й потрібна підказка дорослих. Здатність дитини до художньо-образного мислення 
найперше стимулюється фольклором. Він готує дитину до розуміння художньої літератури, 
виховує в ній культуру сприймання поетичних творів. Визначаючи таким чином роль 
фольклору в естетичному розвитку дитини, ми, звичайно, не маємо на увазі його етапну, 
минущу роль. Фольклор — органічна складова духовного світу людини протягом усього її 
життя, але роль дитячого фольклору в цьому розумінні особлива. 

Які ж неправильності характерні для мови сучасної дитячої поезії? Найчастіше — це 
незвична сполучуваність слів у реченні. Ось, наприклад, такі метафори: маки озирались, 
трава втікала, шпак сіяв: «Озирнулись маки: що таке?» (М. Вінграновський), «І втіка за 
горб трава!» (Д. Павличко), «Сіяв шпак чорний мак» (М. Мовчан). Чи звично сказати, що 
гриби, ніби тато, «Капелюхи приміряють» (Т. Коломієць), а верба, ніби мама, «одягла 
сережки» (Л. Костенко). Чи можна розказати «Про сніги, що ходять без ноги» 
(М. Вінграновський), адже ходять люди, а сніг іде, тобто сипле, падає? Виявляється, все це 
можливе. У дитячій поезії найзвичнішою незвичністю є саме те, що дії людей виконують 
тварини, птахи, явища природи — словом, усі і все, помічене й пізнаване дитиною. Все 
навколо неї уособлюється, персоніфікується, утворюючи цілісний одухотворений світ. Серед 
улюблених персоніфікованих образів заєць, їжак, кіт, кріт, жабка, ведмідь, шпак, бусол, 



ластівка, синиця, коник, джміль, бджола, боровик, мухомор, зима, весна, хмара, дощ, сніг, 
сніговик, вечір тощо. Уподібнення різних істот, предметів, абстрактних понять людині, а 
точніше, дитині відображає, мабуть, найгармонійніше і найгуманніше уявлення про 
навколишній світ, те уявлення, якого нам, дорослим, бракує. Малюк відчуває подібність собі 
всього сущого, для нього зрівнюються у цінності існування і людина, і квітка, і найменша 
комашка, і річка, і хата, і сонце. 

Одухотворені тварини, птахи, явища природи діють як люди, до них звертаються, як до 
людей. Чи ж розуміють вони насправді людську мову? У поезії, виявляється, розуміють: 
«Мухоморище, старий! Ти чорий! Ти чого заліз сюди? Геть із кошика іди!» (Т. Коломієць) 
або «Де ж ти, літо, поділось, куди подалось?» (Л. Костенко). 

Дитина, яка навчилась мислити образно, не просто бачить сонце, а й зустрічає його («На 
стежині сонце я зустрів» — Д. Павличко), не просто дивиться на ясний місяць на 
безхмарному небі, а й помічає, що він «погубив на вітрі брови» (Л. Костенко). Про малюка 
часто розмірковують дорослі, в кого він удався — чи то в маму, чи в тата, чи в бабусю... А от 
із вірша М. Вінграновського «Ластівко біля вікна» він довідується, що ще важливіше вдатися 
в небо, Вітчизну і волю («Ще народись та удайсь в небо, Вітчизну і волю»). Несподівано, але 
цілком зрозуміло звучить такий рядок: «лузають зиму горобці» (Л. Костенко). Для горобців 
зиму зимувати ніби насіння лузати, бо вони ніколи, навіть у найлютіші морози, не 
занепадають духом. Завжди веселі й бадьорі. 

А ось і незвичні обставини дії: «І вже із сорочини [вишитої] співають дві пташини» 
(Т. Коломієць); «У тій пісні заєць наш сидить» (М. Вінграновський). Заєць може сидіти в 
кущі, а в пісню він забрався, бо це ж пісня про нього. Ще дивніша обставина: «Біля білого 
ранку [пор. звичну форму біля ганку] мак червоний розцвів» (М. Вінграновський). У вірші 
Д. Павличка «Нічний гість» дівчинка вкрила зайця з ніг до вух [пор. усталений зворот з ніг до 
голови]. 

Нарешті незвичними бувають і означення-прикметники. Як правило, це поєднання 
іменників-назв персоніфікованих істот, предметів, явищ природи з прикметниками, які 
характеризують зовнішність людини або тварини. Так, вухатими бувають зайці, слони, 
собаки і... кущі з великим листям: «Під рябими кущами вухатими» (М. Вінграновський). 
Якщо місяць стає молодиком, а так кажуть і про людину, то він може і схуднути: «А як був 
молодиком, був худесеньким серпком» (Л. Костенко). Русий, білявий — так кажуть про 
волосся. І золотиста пшениця теж нагадує волосся: «І тремтить пшениця руса» 
(Д. Павличко). Подібні несподіванки допомагають дитині зриміше уявити персоніфікований 
образ. Показово, що прикметники-назви станів, властивостей і якостей людини, як більш 
абстрактні слова, трапляються рідше. Переважно це такі: веселий, сумний, серйозний, злий, 
добрий. Напр.: «Йде гусак серйозний дуже» (М. Вінграновський). 

Незвичні поєднання слів у реченні не завжди пов’язані з персоніфікацією. Так, у вірші 
М. Вінграновського «Ця казка на білих лапах» замість усталеного виразу місяць світить 
уживається «місяць тече по хатах». Насправді текти може річка, взагалі — вода. Поетичний 
образ краще зрозуміють діти, котрим відома загальномовна метафора світло ллється. Від 
цього виразу один крок до індивідуально-авторської метафори про світло місяця. Або такий 
вислів: курчатка цвітуть. Чому так сказав поет? Мабуть, тому, що хотів підкреслити — все 
навколо цвіте: «Під вікном у нас вишня цвіте. Цвіте зранку кульбаба, Цвіте жовта троянда, і 
жовтеньким курчатка цвітуть» (М. Вінграновський). У вірші Т. Коломієць «Машини» спосіб 
дії машин (на причепі) переноситься на людину: «Їм [машинам] дуже нелегко Самим 
поспішати, Не те, що мені На причепі у тата!». 

Для мови дитячої літератури характерні прозорі за значенням і все ж незвичні слова-
неологізми. Нові слова дуже приваблюють дитину, адже вона сама багато експериментує, 
поки не засвоїть, як правильно утворювати слова. Це помітили поети, перетворивши 
особливість мовного розвитку дитини на художній прийом. Наприклад, один з віршів 
М. Вінграновського починається так: «У ластівки — ластовенятко». За аналогією до 
останнього слова утворено цілий ряд наступних неологізмів: «В шовковиці — 



шовковенятко, В гаю у стежки — стеженятко, У хмари в небі — хмаренятко, В зорі над 
садом — зоренятко Вже народилися». Дитина не мислить світ без себе, без мами і дітей. 
Мабуть, тому серед неологізмів так багато слів із значенням маляти на зразок променята, 
маченята, Ліхтарчата-світлячки (Т. Коломієць). Не раз чує маля від мами, як вона називає 
його то ласуном (бо любить ласувати цукерками), то щебетуном (бо без угаву говорить-
щебече), а розсердившись — вередуном (бо вередує). Тож маляті зрозумілі й зовсім нові 
слова, утворювані тим самим способом. Напр.: «Вітре мій, Невтихайчику!» (Т. Коломієць); 
дрімає зайчик — отже, він дрімайлик — «Дрімайлику тим часом зацвіла під вусом, під 
самісіньким, ромашка!» (М. Вінграновський). Якщо коники грають на цимбалах, то це 
коники-цимбалюки: «Коники-цимбалюки грають, грають в дві руки» (П. Мовчан). Неологізмів 
із значенням предмета, явища природи, особи тощо, які названі за виконуваною дією чи 
властивою їм ознакою, також дуже багато у мові дитячої поезії: Везлики-замерзлики, 
Неквапи-непоквапи, каченята-чапенята (М. Вінграновський), у садочку-зеленочку 
(Л. Костенко), Дбайко, Невидайко, Поспішайко, Ковзанкою-падалкою (Т. Коломієць). 

Неологізмів-прикметників порівняно з іменниками значно менше. Наприклад, у 
М. Вінграновського є такі рядки: «І стала глибша і свіжіша Качачо-гусяча ріка, Ожина стала 
ще ожіша». Будь-якій дитині неважко уявити річку з качками і гусьми, отож і качачо-гусяча 
ріка цілком природна. Ну, а ожина ожіша, бо дуже смачна. Дієслово і особливо прислівники 
трапляються рідко. Напр.: «Чоботарить чоботар» (Т. Коломієць). Або у М. Вінграновського 
«злий вовк спати завовчився», а не просто завалився спати, щоб бідному зайчику теж можна 
було виспатись. Цікавий асоціативний образ: «Іде кіт через лід чорнолапо на обід» 
(М. Вінграновський). Чорнолапо він іде тому, що настала весна, і на підталому снігу 
лишаються чорні сліди. 

Крім несподіваного сполучення слів може бути незвичне поєднання форм слів, 
переважно дієслів з відмінковими формами іменників. Це так звані синтаксичні неологізми. 
В мові дитячої поезії вони трапляються не так часто, проте становлять її характерну ознаку. 
Так, у Л. Костенко читаємо: «Літо виросло суничками — то по одній, то по дві»; «Синиці 
голодом намлілись»; у М. Вінграновського: «І чуло каченя: Цвіте його крилечко. Цвіте на 
небо, на політ, На голубі тумани, На синій цвіт, на синій світ В гніздечку біля мами». 
Синтаксичні неологізми хоча й доступні для дітей, проте досить складні для активного її 
засвоєння. 

Дуже поширеним явищем у мові дитячої літератури є подвійне називання (пряме й 
переносне) тих самих істот, предметів, явищ і навіть цілих ситуацій. Таке називання служить 
своєрідною підказкою дитині в художньо-образному пізнанні світу. Є кілька способів 
подвійного називання, зокрема, це слова-прикладки. Напр.: «Білченя ж мале-мале В лопушку-
панамі» (Т. Коломієць). І справді, чим лопушок не панама для білченяти? Або: «Вирушають 
у білий світ У небачений політ Джмеляки-літаки, Бабки-вертольоти» (Т. Коломієць). Ще у 
Д. Павличка є такі рядки про зайця: «Так працює цілий день вухами-антенами». Виходить 
цікаво й незвично. Прикладки бувають досить поширеними: «В нього дзвоник у руці — 
колосок пшеничний» (П. Мовчан); «На голяві озерце — Кришталеве люстерце 
(Т. Коломієць). Як подвійні назви сприймаються підмет і присудок, виражені іменниками: 
«Ця річечка — Дніпра тихенька синя доня» (М. Вінграновський). Нарешті, для подвійного 
називання використовуються цілі речення, поєднані в одне висловлювання: «Сидить пряля і 
пряде — сніг іде-іде-іде»; «Є оркестри духові: Равлик-павлик у траві» (Л. Костенко). 

Названі три види незвичних слововживань у мові поезій для дітей хоча й не вичерпують 
усіх особливостей норми цього жанру, проте є визначальними для нього. З них, очевидно, й 
починають засвоювати малюки художню мову. 

 
 


