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Мовностилістичні особливості критичних публікацій зумовлені характером пізнання в 
літературно-критичній діяльності. Літературна критика — це наука, тому вона 
послуговується, насамперед, логічним доказам. Але самий предмет дослідження — художня 
творчість — спричиняється до того, що критик думає і поняттями, і образами. Мова сучасної 
критичної літератури належить До наукового стилю, хоча в ній досить активно, особливо в 
деяких критичних жанрах, застосовуються елементи й інших функціональних стилів. Вона 
широко використовує спеціальну лексику — літературознавчі терміни й термінологічні 
словосполуки, типові для наукового стилю дієприкметникові та дієприслівникові звороти, 
складносурядні, складнопідрядні речення, нанизування однорідних членів речення тощо. Все 
це забезпечує логічність викладу, точність доказів, допомагає висловити розгорнуту думку. 

З розвитком критичної думки, ускладненням і публіцистичним загостренням оцінок та 
висновків, із залученням до критичного аналізу прийомів і форм художнього мислення 
урізноманітнюється, збагачується система стилістико-виражальних засобів. На допомогу 
критикові приходять художнє й публіцистичне слово, елементи живого усного мовлення, в 
результаті чого ви клад усе більше й більше віддаляється від суто книжного, набуває ознак 
художньої мови. 

Проблема взаємовпливу наукового та художнього стилів привертає все більшу увагу. 
Зокрема, з’ясовується питання науковості художньої літератури і простежується, як впливає 
образне мислення, світ прекрасного на розвиток науки в таких ґрунтовних працях 
українських вчених, як «Наука. Література. Герой» Борис Буряка (К., 1969) та «Художнику 
сучасному світі. Науково-технічна революція і література» Михайла Логвиненка (К., 1971). 
А втім, варто згадати, що Ромен Роллан ще в 1934 р. в одному із своїх листів вказав на 
«поетичний дух нової науки». Перо сучасного критика нерідко і саме вдається до 
«охудожнення» як способу осмислення аналізованого матеріалу та викладу. Розмов критика 
з читачем стає до певної міри схожа на розмов письменника або поета зі своєю читацькою 
аудиторією. Наукова термінологія поєднується з емоційно насичено лексикою і 
фразеологією, з експресивно забарвленим епітетами, синонімами. 

Звернімо увагу, приміром, на таке яскраве, колоритне переосмислення: «Митець подолав 
чимало перевалі пройшов великий шлях, а попереду — сонячна далечінь і ще вищі 
верховини» (Олесь Лупій, «В ранковім веснянім вогні...» — «Літературна Україна», 1973, 
29. XI Сказано наче зовсім просто, але й незвично: інформаці пропускається крізь призму 
метафори, і через це ст піднесеною, романтичною. 

Або погляньмо на фразу-повідомлення: «Люди, ід населяють книгу, живуть, а не 
милуються дощиком, хмарками, метеликами» (Олександр Єфімов, «Відкриваючи нові 
світи». — «Дніпро», 1973, № 5). Тут запер чується сентиментальщина, але говориться про це 
я прозаїчно, не сухо, бо уособлення «Люди, що населяют! книгу» співвідносить цю фразу з 
експресивною образною мовою. 

Іноді оживити виклад, внести в нього образну яскравість здатний і коротенький, скупий, 
але вагомий за змістом асоціативний штрих, як напр.: «Не новела і а суцільний знак 
запитання» (Лада Федоровська «Справжність і претензійність пошуку». — «Вітчизна, 1973, 
№ 1). Це вдале, колоритне переосмислення побудоване на протиставленні, що увиразнює 
алегоричний зміст висловленої думки, надає їй афористичності. 

«Охудожнення» як один з прийомів осмислення матеріалу і мовного вираження властиве, 
звичайно, не всій сучасній літературній критиці. В багатоголосому світі критичної 
літератури спостерігаємо різні творчі почерки і стилі, зумовлені, зокрема, психологічною 
підосновою, психологічними мотивами творчості, індивідуальними уподобаннями автора. 

Практика літературно-художньої критики знає і невдалі випадки образно-художніх 
формулювань. Прагнення до глибокодумності в спостереженнях, до оригінальності й 
досконалості стилю у декого з рецензентів підміняється іноді гонитвою за надмірним 



ускладненням та, як влучно зауважив В. Козаченко, за «кучерявими красивостями» в мові. 
Тож і рясніють деякі рецензії, літературні портрети надуманими метафорами, уособленнями, 
порівняннями, невдалими афоризмами. Про ці штукарства, помилково прийняті авторами 
критичних виступів за власні знахідки, треба говорити, щоб псевдоускладнені вирази не 
стали нормою стилю літературно-критичних статей. 

Хіба не слід зробити закид авторам, коли на сторінках журналів та газет бачиш отакі 
зразки: «У цій поезії автор на диво густий на образні компоненти» (Борис Тимошенко. 
«Переливи райдуг». — «Літературна Україна», 1972, 15. VIII); «Поет... стає скутим, 
неглибоким, дрібнотемним» (Никодим Кравченко, «Інтенсивність духовної роботи». — 
«Вітчизна», 1973, № 10); «Назвати його вірші холоднотілими було б несправедливо» (там 
же). 

Словосполуки автор густий, поет дрібнотемний, вірші холоднотілі аж ніяк не можна 
вважати фразеологічними знахідками. А речення «На якійсь непомітній грані відчуваються 
авторські черевики — трохи заступив за риску, за грань того, що ми звемо творчим чуттям, 
мірою» (Никодим Кравченко, названа стаття) звучить навіть анекдотично. 

Невдале фантазування, надумана образність у деяких Ритичних виступах дуже схожа 
на екстравагантну надалегоризацію» й символізацію в декого з сучасних поетів. 

Другою досить чітко вираженою особливістю стилю літературно-художньої критики є 
використання усно-розмовних елементів. Народно-розмовний струмінь у літературно-
критичних текстах теж збагачує їх стилістичну структуру. Є чимало критиків, які в своїй 
творчості не задовольняються «словниковими холодинами» і черпають яскраві слова, 
соковиті звороти з народної мови. Найпомітніше позначається народна мовна стихія на 
синтаксичній будові літературно-критичних текстів. 

Ознаки синтаксису розмовної мови найбільш виразні в способі членування розповіді на 
окремі речення. Poзмовній мові властиві стислість, конденсованість висловлення не тільки 
заради економності, а насамперед як засіб експресивності мовлення. Автор літературно-
критичної публікації частіше повинен вдаватися до тих синтаксичних засобів, які 
допомагають передати розгорнуту думку, тобто до складних структур. Але настанова на 
експресивність, у свою чергу, вимагає і часткового використання фраз підкреслено коротких, 
лаконічних, властивих розмовній мові. Звичайно, вибір характерних синтаксичних сполук 
певною мірою залежить від жанру — критичного виступу, предмета аналізу та 
індивідуальної манери письма. 

У зв’язному мовленні між фразами, як відомо, утворюються паузи, зупинки. Якщо фрази 
короткі, то часто повторювані паузи пожвавлюють мовлення, роблять його емоційнішим. 
Усній мові, як правило, властиві приєднувальні конструкції, завдяки яким особливою 
інтонацією, паузою виділяються підрядні речення, звороти і навіть окремі слова. 

Саме цю особливість синтаксису розмовного мовлення використовує літературна 
критика. Напр.: «Коли тема надихає митця, з-під його пера виходить справжній твір. Навіть 
коли в ньому немає ракет, космодрому, червоних слідопитів» (Олександр Єфімов, 
«Відкриваючи нові світи». — «Дніпро», 1973, № 5); «Можна подумати, що поет навмисне 
згустив фарби, намалювавши та сумну картину. Аж ніяк. Це була неприкрита істинна 
правда, як і годиться реалістові» (С. Крижанівський, вступна стаття до книги «Василь Мова 
(Лиманський). — Поезії». К., 1965). 

З усно-розмовного мовлення публіцистичний стиль переймає синтаксично-інтонаційне, 
ритмічне членування фрази. Пор. стилістичне значення паузи, позначеної на письмі тире, в 
такій фразі: «Тут думки — ним вистраждані, кривди — ним пережиті, тут картини саме його, 
Тарасового дитинства» (Олесь Гончар, «Про наше письменство». — Літературно-критичні 
статті, виступи, етюди. К., 1972). 

Серед стилістичного багатства живої мови виділяються окличні та питальні інтонації. В 
критичному тексті вони надають викладові гнучкості, посилюють пафосну піднесеність або 
полемічність аналізу, підкреслюють ту чи іншу думку й зосереджують на ній увагу, 
примушують читача гостріше думати, радіти, гніватись. Напр.: Які ще твори слід би тут 



назвати в позитивному плані? Хвилюючі монологи загиблих на війні, об’єднані в поемі 
«Голуби на деревах» М. Аронця, автора першої книжечки «Грані хвиль?» Чи «Дорогу до 
Леніна» зі збірки В. Гарвасюка, теж першої, «Вишневий рід»? Це з тих поетичних форм, 
котрі умовно можна прийняти за наближення до поеми...» (Михайло Острик, «Поема. Погляд 
на людину». — «Вітчизна», 1973, № 2); «Крізь сторіччя чути нам сміх Котляревського, і його 
смутки, і його мудрі задушевні поради. Чи це ж не безсмертя?!» (Олесь Гончар, названа 
книга); «Коли ми хочемо бачити, ким може бути людина, який справді прометеївський дух в 
ній живе, — гляньмо на Шевченка!» (Олесь Гончар, названа книга). 

У цьому самому ключі іноді чується й «інтонація недомовлення», яка на письмі 
позначається крапками в кінці речення: «Поезія для жовтенят... Хотілося б бачити її завжди 
бойовою, активною, сучасною за темами і образами, розмаїтою і соковитою» (Олександр 
Єфімов, названа стаття). 

Критик вдається і до такого прийому виразності, як повтор, що найчастіше вживається в 
ораторському різновиді усної мови: «Та що б там не було — незламність, а що б там не було 
— нескореність. Та що б там не було — віра в те, що сонце правди й волі засяє над 
головою» (Станіслав Тельнюк, вступна стаття до кн.: Ян Райніс, «Вій, вітрику!». К., 1971). 

Найбільш щедро користуються виразовими засобами живої усної народної мови в своїх 
критичних виступах  майстри художнього слова. Недаремно Петро Панч підкреслює, що 
тільки та мова «невичерпно багата й гарна», яка «живиться із народних джерел, що ніколи не 
замулюються»1. 

Публіцистична спрямованість літературно-критичного виступу стимулює запозичення 
експресивних засобів усно-розмовного мовлення. Проте в користуванні розмовною мовою 
трапляються в декого й недоречності. Так, у критичних публікаціях часом невиправдано 
вживають слова із стилістичного погляду зі зниженим просторічним забарвленням. Прикро 
зрадило авторів чуття слова в таких, наприклад, фразах (із газетних літературно-критичних 
статей): «...роман, перш за все, розмовляє, говорить, каже, розповідає, балакає або й 
пащекує...»; «Не треба зачовганих істин!». Виділені слова в розмовній мові мають тільки 
просторічно-знижене забарвлення. Якщо йдеться про літературні зразки, то слово 
пащекувати використовують, як правило, лише я художніх текстах і теж із таким самим 
семантичним відтінком: «Коби мала розум в голові — не пащекувала б, наче ворона на 
відлигу» (М. Стельмах); «Жінки! Коли б ви більше їли, а менш пащекувати вміли, — були б 
в раю ви за сіє» (І. Котляревський). В академічному виданні «Сучасна українська літературна 
мова. Лексика і фразеологія» (К., 1973) читаємо: «Недоброзичлива розмова, з пересудами й 
плітками, визначається фамільярним словом пащекувати» (с. 63). Отож якось зовсім не 
в’яжеться воно в словосполуку зі словом роман. А щодо слова зачовганий, то до нього 
існують синоніми, які також мають емоційно негативне забарвлення, але не належать до 
просторічної, стилістично зниженої лексики. Практика слововживання цього слова свідчить, 
що дієприкметник зачовганий найчастіше використовується в прямому, а не в переносному 
значенні. Пор.: «Я боязко глянув на Катюшу, перевів погляд на стелю, потім на зачовгану, 
давно не миту підлогу» (М. Чабанівський); «На другому побаченні в 1925 році я вже привіз 
йому, як умовлялися, зачовганий по редакціях та в аматорів-гуртківчан рукопис своєї повісті 
«Юхим Кудря» (І. Ле). 

Різностильовий матеріал, коли його вживання в літературно-критичному тексті 
виправдане й потрібне перетворюється в органічний компонент викладу. Ця закономірність є 
однією з ланок у процесі взаємовпливу і взаємозбагачення різних функціональних стилів 
сучасної української мови. 

У стилістичній системі мови постійно відчувається процес диференціації засобів 
вираження. Шукаючи досконалих, найвиразніших мовних форм, автори нерідко вдаються до 
часткового застосування літературознавчої термінології у сферах, віддалених від художньої 
літератури і літературознавства, говорять, приміром, про сюжет у спорті, про поезію шахів, 
про фортепіанну стилістику, про цитати в музичних творах тощо. Публіцистичний стиль, 
                                                           
1 Панч Петро. Відлітають журавлі. К., 1973, с. 214. 



зокрема його жанр літературної критики, прагне до експресивного мовного вираження. 
Проте в повсякденній критиці, у деяких рецензіях та відгуках помітний вплив 
«літературщини», стандартної, знеособленої мови. Стали, наприклад, рецензентськими 
штампами такі фрази, як «Книжка вигідно відрізняється від інших»; «Цей твір — 
безсумнівна вдача письменника»; «Збірка є вагомим внеском»; «Збірка вражає глибиною 
осмислення життя»; «Ці картини автор створює з великою художньою майстерністю»; 
«Заслуговує всілякого схвалення»; «Треба всіляко вітати»; «Образи несуть велике ідейне 
навантаження»; «Звісно, є в книзі й певні недоробки» і под. 

...Говоримо про мистецтво художнього слова. Говоримо про мистецтво публіциста. 
Говоримо про ораторське мистецтво. Є всі підстави для того, щоб почати розмову і про 
мистецтво літературної критики. Саме — про мистецтво. А в ньому неабияка роль належить 
мовностилістичним засобам. 

 
 


