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Рецензiї

Ганна ВРОЧИНСЬКА
НАРОДНА IГРАШКА I
СУЧАСНIСТЬ
Hanna VROCHYNSKA. On Traditional Folk Toys
in Contemporaneity.
Герус Л.М. Українська народна iграшка.– К.:
Балтiя-Друк, 2007.– 64 с.: iл.– Укр., англ.
Книжка Людмили Герус “Українська народна iграшка” викликає не лише захоплення своїм гарним зовнiшнiм виглядом, продуманим естетичним вирiшенням
кожної сторiнки, але й спонукає читача критично подивитись на асортимент дитячих iграшок сьогодення.

На тлi ринкових пропозицiй, вщерть заповнених не
завжди якiсними китайськими виробами, на жаль, мало хто здогадується, якою безпосередньою щирiстю,
рукотворним теплом, красою природних матерiалiв та
барв надiленi дитячi забавки, виготовленi народними
майстрами минулого. Вiдчути це та зорiєнтуватись у
розмаїттi народних дитячих iграшок можна хiба що на
експозицiях цих вишуканих виробiв у музеях або знайомлячись з книгами, присвяченими народнiй iграшцi.
Наприклад такими, як вище згадана книжка Л.Герус.
Автор книги, за плечима якої уже є фундаментальне дослiдження української народної iграшки, у новiй
книзi синтезувала обширний матерiал i виклала найголовнiшi аспекти виготовлення, функцiонування та вивчення iграшки. Тут читач знайде iнформацiю про iсторiю виготовлення iграшок, їх витоки, спецiалiзоване
виготовлення iграшок в Європi XIV-XVIII ст. Знайомить книжка також iз формуванням та розвитком
забавкарства сiльського i мiського. Проте найбiльшу

увагу автор зосереджує на iграшках сiльських майстрiв XIX-XX ст., коли в широкому вжитку для виготовлення забавок були природнi матерiали: деревина, рогоза, солома, листя кукурудзи, глина, сир, папiр, тканина тощо. Виходячи з тематичного та асоцiативного
прив’язання iграшок до предметного оточення людини
у повсякденному життi автор логiчно видiляє своєрiднi жанровi групи: ляльки, фiгурки тварин, музичнi
iнструменти, меблi, посуд, начиння, знаряддя працi,
господарський iнвентар, транспортнi засоби, iграшки
абстрактних форм.
Як один з найпопулярнiших видiв iграшки видiляється забавка-лялька, адже лялька – то образ людини
i займає центральне мiсце в iєрархiї iграшок-фiгурок.
“Ляльки нiби оживали у грi, ставали жiнками, чоловiками, дiтьми, об’єднувались у сiм’ї, вони допомагали
дiтям якнайповнiше вiдтворити у грi буденнi i святковi подiї, обряди, звичаї та заняття дорослих i у таких
спосiб пiдготувати дитину до майбутнього життя” –
пiдкреслює автор книжки. А такий рiзновид iграшки
– фiгурки, як етнографiчна лялька, з’явився наприкiнцi XIX ст. на основi народних ляльок зi шматкiв
тканини у майстернях в надднiпрянських селах, а з
1920-их рр. такi ляльки виготовлялись у Києвi, Полтавi, Львовi. Вони ще й сьогоднi приваблюють вишуканою гармонiєю орнаментики, колориту свого вбрання, компоненти якого (одяг, головнi убори, прикраси, аксесуари i тому подiбне) репрезентують локальнi
художнi ансамблi народного строю рiзних iсторикоетнографiчних регiонiв України. Багато надзвичайно
цiкавої iнформацiї подає автор i в роздiлах книжки,
присвячених iншим жанрам народних забавок.
Книжка надрукована видавництвом “Балтiя-Друк”
у надзвичайно вдалому дизайнерському опрацюваннi.
Вона багато iлюстрована не лише фотографiями самих
пам’яток народної iграшки, але i чудовими свiтлинами,
що представляють дiток (хлопчика та дiвчину), якi
бавляться такими iграшками. Продуманi обкладинка,
шмуцтитул, вивiренi спiввiдношення текстових та iлюстрованих частин, вишукано закомпонованi кольоровi
iлюстрацiї – усе подано в єдиному дизайнерському
ключi, що нав’язує до тематики книжки – народної
iграшки. Український текст дублюється англiйським.
Багатий iлюстративний матерiал зiбрано автором з музеїв Львова, Києва, приватних колекцiй. Усе це в сукупностi ставить книжку Л.Герус “Українська народна
iграшка” у перший ряд вдалих подарункових видань як
для дiтей, так i для дорослих.
Прочитавши книжку, залишаєшся переконаним, що
традицiйнi народнi дитячi iграшки вмiло i тактовно
розширювали кругозiр дитини, розвивали творчу уяву,
готували до практичного дорослого життя, а найголовнiше – вчили дитину жити в добрi i любовi.

