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Жанр авторської (літературної) казки, обраний відомим прозаїком В. Шевчуком для книги 
«Панна квітів: Казки моїх дочок» (К.: Веселка, 1990. — 183 с.), відкриває широкий простір у 
доборі літературної форми, художньо-образних засобів і, безумовно, у розстановці 
мовностилістичних акцентів. Шість казок, адресованих дітям молодшого та середнього 
шкільного віку, насичені чарівними подіями, мають динамічні сюжети, у них діють 
незвичайні, вигадані письменником герої. Це ускладнює сприйняття творів, вимагає від 
маленьких читачів ґрунтовної підготовки, знання як народних, так і літературних казок, 
розвиненої уяви. 

Мовна палітра «Панни квітів» різнобарвна, вона нагадує мозаїку, складену з елементів 
різних стилів. Привертає увагу використання В. Шевчуком традиційних мовних елементів 
народнопоетичної, зокрема казкової, стилістики. Скажімо, казкова форма вимагає певного 
зачину. І в кількох казках знаходимо хоча й видозмінені, але досить-таки традиційні, 
впізнавані зачини, наприклад: «Колись давно, давніше й бути не може, жили на землі чотири 
дівчинки. Були вони однакового зросту і всі чотири красуні, тільки одна мала волосся біле, 
друга — зелене, третя — синє, а четверта—таки золоте» («Чотири сестри»), або: «Це місто 
було недалеко й неблизько, десь там, куди показують пальцем, але куди не ведуть ні дорогії, 
ні залізниці» («Місто без квітів»); «Жила на світі дівчинка. Така собі — ні мала й ні велика» 
(«Дівчинка, котра шукала маму»). Пор. зачини народних казок: Було, де не було.., Жили два 
брати — бідний та багатий. У бідного було повно дітей, а в багатого — нікого, ніякої 
родини; В одному селі; В одному царстві тощо. Неважко помітити, що початки казок 
В. Шевчука містять традиційно невизначені вказівки на місце дії та її учасників, осучаснені 
реаліями сьогодення (місто на противагу царству, села в народній казці, залізниця). Присутнє 
також і протиставлення ряду (може бути двох) персонажів (братів, сестер у народній казці) за 
однією визначальною ознакою (у В. Шевчука — чотири сестри однакового зросту 
відрізняються кольором волосся). 

Імена героїв «Панни квітів» теж мають виразний зв’язок із народнопоетичними: це 
Димко, Котило, Бігунець, лялька Галя (ім’я, що зустрічається в багатьох народнопоетичних 
творах). Оживають у казках В. Шевчука квіти, дерева, трави, вітри, діють персоніфіковані 
Мати Дерев, Вітер, Берізка, Мурашка, Метелик, Вовк, Деревничка-Лісовичка подібно до 
того, як у відомих українських казках живуть Вовк, Лисиця, Кіт, Річка, Ліс та інші тварини, 
рослини, природні явища. До речі, прудкий Бігунець дуже нагадує відважного Котигорошка, 
хоча ім’я останнього за значенням ближче до імені Котило, яким фантазія автора наділила 
антипода сонячного хлопчика Бігунця. Імена, наведені вище, легко запам’ятовують діти, 
вони близькі, зрозумілі. А серед «іноземних» — лише два імені: птах Рітозія і лихий 
чарівник Крінос. Цікаво, що вони помітно «випинаються» на стилістичному тлі творів, і 
В. Шевчук навіть удається до відступу, аби пояснити їх виникнення проханням дочок, 
активних співавторок і критиків. 

У кожній казці народнопоетичні елементи дістають різне оформлення. Наприклад, у казці 
«Місто без квітів» у найнапруженіший момент оповіді героїні казки вдаються до такого 
казкового прийому, як закликання. Одна з дівчат пригадує, що так чинили у відомих їй 
казках: «Треба нам дуже й дуже, дев’ять разів по дуже захотіти. Треба нам сказати дев’ять 
разів такі слова: «Стіно великая, стіно могутняя, розступися, стіно, перед нами — ми хочемо 
вийти у величезний і широкий світ!» (45). Тут присутнє і магічне число дев’ять, і казкова 
віра в матеріальну силу слова, але «обслуговується» народнопоетичний прийом за 
допомогою різних стилістичних засобів. Фразеологізоване словосполучення широкий світ, 
традиційне казкове звертання до неживої стихії (не до моря, не до лісу, а до цілком реальної 
стіни), і нестягнені книжні форми дієслів могутняя, великая, форма величезний. В. Шевчук 
не вкраплює готові мовні формули в стилістичне полотно твору, а використовує відому 



модель, розширюючи її за допомогою свіжих рішень. 
За цим принципом автор творить і прикладкові форми травинка-бадилинка, ліс-недобір, 

полем-степом, дієслова сміялася-заливалася, мінилося-променилося, світитися-
палахкотіти, прислівник задумано-запечалено. Пор. народне шапка-бирка, вовчик-братик, 
лисичка-сестричка. 

Багато в казках В. Шевчука різноманітних повторів. Вони привносять динамізм у діалоги 
казкових персонажів, наприклад: 

— Знаєш, що я подумала? — спитала перша дівчинка. 
— Знаю, що ти подумала... 
— Це як у казці,— сказала перша дівчинка. 
— Як у чудовій казці. 
— Чи ж таке буває? — спитала перша дівчинка. 
— Еге ж, чи буває таке: зелене, червоне, синє й біле?.. (42) Є повтори і в середині речень: 

«Ми прийшли з міста, де немає ані квітів, ані дерев, ані трави...» (50). Зустрічаються і 
знайомі дітям формули: «Ішли вони та й ішли...» (45). 
 


