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Олесь Гончар — лірик. Ліризмом перейняті всі його твори: і воєнні оповідання, і роман 
«Прапороносці», «Тронка», і багато інших. Ліризм «Бригантини» особливий. Він оповитий 
легкою іронією, добрим гумором. Лише іноді, залежно від серйозності переживань 
персонажів і вболівання автора, звучить гіркота, посилюється сатирична нотка. Але жодного 
разу авторові не зраджує м’якість і лагідність тону, загальна атмосфера добросердечності, 
душевної теплоти, щедрості. 

Все, що пов’язане з життям школи-колонії, з дітьми та їхніми вихователями, 
симпатичне авторові. 

Візьмімо хоча б опис автобуса, в якому їдуть на пошуки втікача Порфира: «Мчить 
степами автобусик не такий, правда, як ті розкішні рейсові «Ікаруси», що ходять по трасі, а 
значно менший за «Ікаруса», буденний трудяга застарілої моделі, списаний шефами і 
подарований школі... На степових розвилках автобуси) зупиняється, неначе в ваганні. 
Виходять з нього троє роззираються, радяться про щось» (72)1. 

Авторові явно до вподоби старенький непоказний автобусик, що довго нишпорить, 
шукаючи втікача, а «по якомусь часі зупиниться... біля степового аеродромчика, і люди з 
автобуса постоять край злітного поля» (72). Аеродромчик — це тільки невеликий аеродром, 
симпатії автора торкаються його лише краєм, мимохідь, бо він сторонній, не пов’язаний 
безпосередньо із школою. На противагу автобусикові в авторській мові з’являється автобус: 
люди з автобуса [тут і далі підкреслено нами. — Л. К.]. 

Коли Порфира впіймано, то замість автобусика в мові автора знову виступає автобус: 
«Майже піднявши на руках, хлопця упхнули в автобус..., і дверцята автоматично хряпнули» (100). 
Порив мимовільного співчуття до впійманого лаконічно висловлений переходом до нейтрального 
автобус у поєднанні з пестливо-беззахисним дверцята і зниженим, навіть грубим хряпнули. 

Ласкавий, лагідний тон розповіді створюється щедрим використанням цілого ряду 
здрібніло-пестливих іменників з суфіксами: -чик (моторчик, 7; пароплавчик. 93), -ик 
(хвостик, 47), -ок (горішок, 5), -очок (пакуночок, 128; синочок, 14), -ець (туманець, 129),  
-к(а) (рибка, 3), -очк(а) (курточка, 3), -ц(і) (штанці, 87) тощо. 

Особливо (можливо навіть надміру) насичений текст повісті іменниками на 
позначення назв малих щодо віку істот із суфіксами -еня (-єн’), -я (після шиплячого — -а),  
-ча, у множині — -ата (-ята). Це загальновідомі найменування малят птахів, звірів: каченя 
(22), жайвороня (23), цуценята (33). Загальна назва пташата використана у порівняльному 
звороті: «На стиснутих китицях дитячих рук [Порфира] сполоханими пташатами пульси 
б’ють» (97). Цим порівнянням автор увиразнює фінал картини погоні за втікачем Порфиром, 
проводячи паралель між бранцем і пташкою в неволі (хлопця впіймано). 

Вихованці школи — школярчата (72, 88), спецшколярчата (32), пацанчата (141); 
емоційніше, з негативною характеристикою: бурсачата (132), дикунчата (171), хуліганчата 
(41, 141, 148). Негативна оцінка вкладена і в форму Кульбача: «— А воно ж, Кульбача 
скажене, спалахнуло одразу...» (143). 

Мати Порфира розчулено називає вихователів свого сина вчителятами (15), 
зважаючи на їхню молодість і вкладаючи в це слово повагу до них. 

Жоден іменник із згаданих вище назв дітей, а також слово вчителята, не зафіксовані 
словниками, хоч сприймаються як закономірні форми, утворені за відомими зразками типу 
каченя, гусеня та іншими назвам малят тварин і птахів. 

У назвах рослин, дерев такі форми — явище рідше, менш звичне2. За аналогією до 

                                                           
1 Цитуємо за виданням: О. Гончар. Бригантина. Серія «Романи та повісті», вип. 4. К., «Дніпро», 1973. 
2 Пор., наприклад, у М. Вінграновського: «Димно дихають в сивих снігах Сосеняточка й сосенята...» Цікаве 
використання суфікса -ята зустрічається в поезії М. Гірника: «І зорі ясні й зоренята малі Мережать узори по 
синій імлі» (І думи, мов зорі.., «Літературна Україна». 25 грудня 1962 p., cтop. 2). 



попередньої групи рослинні найменування із суфіксами -еня, -я (-а), -ча також стосуються 
молодого покоління — саджанців, яких згодом виростуть дерева, кущі: «— Якби ми, 
педагоги, так уміли вирощувати дітей, як жінка ця вміє вирощувати свої виноградники та 
соснята!» (18); «Мають [дівчата й молодиці] посадити по сто тисяч чубучат на один 
гектар!» (94); «Жодне чубученя... у неї не гине!» (102). 

Описуючи зовнішність вихованців, автор часто вдається до пестливих слів, як 
наприклад: губенята (З 112), оченята (39), кулачата (44), рученя (34, 113). 

У назвах одягу, взуття вживані суфікси -ята і складний -енята: чоботята (109), 
штаненята (61). 

Здрібніло-пестливі суфікси поєднуються з нейтральними основами або з такими, що 
містять певну оцінку. Порівняймо семантично нейтральне здрібніле школярчата, трохи 
добродушне, трохи зневажливе пацанчата, осудливе дикунчата, негативне бурсачата, різко 
негативне хуліганчата. Ступінь негативної оцінки зростає від слова до слова залежно від 
семантики основ. Суфікс трохи пом’якшує цю негативність, вводячи слово в коло 
найменувань малих віком істот. Пор.: бурсак — бурсача, хуліган — хуліганча. 

Все, що пов’язане з дітьми, малими щодо віку істотами, викликає особливу ніжність, 
ласку, бо діти й малі істоти безпомічні, завжди потребують захисту, опіки. Повість 
«Бригантина» присвячена розповіді про виховання не звичайних дітей, а особливо важких. 
Порфир — це звіреня (71), але беззахисне (тому й звіреня, а не звір чи звірюка). Він мріє 
стати «птахом, чорним жайвороням.., щоб тільки випурхнути» з колонії (25). (Не 
жайвороном, жайворонком, а тільки жайвороням). 

Суфікс -ята пом’якшує негативну характеристику поведінки школяра і в такому 
випадку: «Пазурята випустив, і не підступиш до нього, — доповідала Марися Павлівна [про 
поверненого до школи Порфира]» (48). 

Текст повісті «Бригантина» рясніє також здрібніло-пестливими іменниками з 
іронічним забарвленням. Наприклад: ангелочки (161, 167) — так називає автор утікачів із 
школи; товаришочки (88) — товариші втікача Порфира по школі та ін. 

Мова твору багата на розмовні елементи. Чимало з них не зафіксовані в словниках, 
автор узяв їх прямо з життя, з уст прототипів своїх персонажів, а деякі, можливо, створив за 
існуючими зразками. Наприклад: гесівський (біля гесівської греблі, 44), розхристанець 
(«Хочете, щоб мав [Порфир] повагу до старших... і здатен був пройнятись співчуттям до 
іншого, а навіщо це йому? Зручніше бути розхристанцем, егоїстом, деспотом маленьким...», 
50), тихар («З такого [як Порфир], по-моєму, скоріше щось путнє вийде, аніж з якогось 
тихаря-пристосованця», 51), наївняк (147, наївна людина)3, ногомийка (67, приміщення, де 
миють ноги), беззагсовий (19, про нешлюбну дитину)4, озлобленець (101, озлоблена людина), 
збезвіститись (169, зникнути, пропасти безвісти); експресивні: крадюга («Виходить: він 
злодійчук, крадюга який-небудь!.. А він ще ні в кого й остілечки не вкрав!», 44—45), 
тиняйло («Тільки ти оце, тиняйло, ходиш так, щоб далі від людських очей», 87), 
витюрлюкувати («Постояв [Порфир] трохи, послухав жайворонка, що високо десь 
витюрлюкував над головою», 92). 

Словники подають тільки очужілий, покинутий, обласне роздебендювати (див., 
наприклад, шеститомний Українсько-російський словник АН УРСР), а в повісті знаходимо 
ще й однокореневі: очужіти («— Після образи, якої йому було завдано, він знову замкнувся, 
обізливсь5, очужів...», 48), покинутість («Порфир лишив ся на місці, відчувши себе в 
самотній, гіркій покину гості», 92), роздебенді («Знову збіглися [хлопці]... та за свої 
роздебенді, просять Юрка-цигана, що з Мукачева, розповісти, як це він коней умів 
роздобувати», 69). 

Олесь Гончар вводить у мову твору діалектний рибальський термін гачити («Якщо 

                                                           
3 Це слово часто звучить у побуті. 
4 Пор. також безшлюбний у паралельному синонімічному сполученні (там же). Словник української мови (див. 
т. 1) фіксує тільки значення: «Який не перебуває в шлюбі; без шлюбу», не посилаючись на жодну цитату. 
5 Мабуть, все-таки озлився. 



хто рибу гаком за ребро хапає — ото й гачив. Дикий, варварський спосіб» 43). Від цього 
дієслова утворено й похідне нагачити в образному вживанні: «— Треба ж знати психологію 
рибалки... Йому аби слухали, він вам такого нагачить!..» (44). 

Не зовсім вдало введено в авторську мову іменник плавак (38) замість плавець. У 
Словнику Б. Грінченка плавак — це «плавучий млин» або «поплавок у рибальській сіті». 
Друге значення підтверджене також і Українсько-німецьким словником Є. Желехівського. 
Загалом мова повісті «Бригантина» виразна, образна, колоритна. Великою мірою цьому 
сприяє експресивний словотвір. 
 


