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Літературна критика і видатні майстри слова давно помітили у творчому доробку Олеся 
Гончара велику увагу до слова, до мови. Так, зокрема, М. Рильський у статті «Ясна зброя» 
(1950) відзначав: «З великою вправністю поширюють мовні скарби такі наші прозаїки, як 
Ю. Яновський і О. Гончар»1. 

Л. Новиченко, поряд з іншими художніми достоїнствами, вказував також на 
«лаконічну і точну, багатобарвну і музичну мову письменника, яка переливається різними 
стилістичними барвами»2. 

Глибше вивчення мовної практики видатного українського радянського прозаїка дає 
дослідникові цікавий матеріал про його манеру письма, про новаторське, творче ставлення 
до слова. Мовно-художня палітра О. Гончара вражає багатством авторського словника, 
цілеспрямованим, майже науково вивіреним і точним його використанням, дерзновенною 
сміливістю при поєднанні і вживанні розмаїтих стилістичних засобів. 

Письменник з виразним нахилом до поетизації зображуваного, О. Гончар однаково 
вільно володіє вмінням скористатися словом, відшліфованим літературною традицією чи 
багатовіковою уснопісенною поетичною творчістю, словом, почерпнутим із живого 
народного мовлення і тактовно перенесеним у художню тканину (як те сталося з незнаною 
до того чабанською тронкою), і, нарешті, умінням широко продукувати свої власні 
новотвори з властивою їм свіжістю, прозорістю значення, чарівною поетичністю. 

На зустрічі із співробітниками Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР 
(грудень 1974 р.) О. Гончар розповів про те, як почутий ним у живому мовленні вислів 
право-воля послужив ключем для створення образу «трудної дитини» Порфира Кульбаки у 
повісті «Бригантина». 

Характерний вислів-словосполучення прикладкового типу право-воля вжито уже на 
перших сторінках повісті, коли письменник знайомить нас із своїм героєм, — у діалозі 
директора спецшколи і Порфира: 

— А на лимані що? 
— Як що? Там — життя! Право-воля! Птаство зі всього світу! Хмарами там його і на 

озерах, і в очеретах... Веслом махнеш — сонця не видно! 
Розгортаючи характеристику образу Порфира, письменник згодом вкладає вислів 

право-воля в уста Порфирової матері, яка говорить про сина: 
— Повірите, іноді він у мене просто золотий: мамо, не хвилюйтесь, не плачте, я 

слухатимусь, житимем дружно, і школи не пропускатиму, завтра мене раненько розбудіть. 
Вибігаючи на роботу, поставлю йому будильник під вухо, а він і будильник проспить, і до 
школи потім не дійде, бо когось по дорозі зустрів, чимось захопився — і вже про все на 
світі забув! Десь уже в плавнях його шукайте, бо там йому найлюбіше, там йому право-
воля! 

 
Цівкання пташине навіває Порфирові інший настрій, почуття покинутості 

змінюється надіями, полонить хлопця думка про втечу, знов збуджується в ньому 
нестримне розбишацтво, що виносить його в плавні та лимани, на простір, де право-воля. 
Це улюблене слово матері Порфир ніби чує: 

 
Увечері вона, звісно, буде біля Палацу культури, аж звідси видно йому: 

причепурена, принаряджена, з кимось розмовляє, сміється. І голос її мовби чути Порфирові: 
«Оце віддала свого тирана в спецшколу, та тепер хоч трохи передихну!.. Бо правду кажуть: 
малі діти спати не дають, а підросте, то не дасть і дихати... Спекалась, нарешті — тепер і 
мені право-воля! 

                                                           
1 Рильський М. Ясна зброя. К., 1971, с. 37. 
2 Новиченко Л. Солдати справедливої армії. — У кн.: «Про Олеся Гончара», К., 1968, с. 55. 



 
Новий космічний вік дає в розпорядження письменника нові засоби образності, 

поетизації й інтимізації при зображенні картин з життя радянських людей: гагарінська 
усмішка, синова крилатість, зірка то чи літак, синова летюча зірка, син прилетів та й 
розписався тасьмою в небі і под.: 

Гляньте, мамо, єй же єй, в нашого Петруся гагарінська усмішка! Це в них тепер, 
видно, мода така... 

Батько щось роздумує, потім каже присмучено: 
— Діди й прадіди пішки ходили, хоч, мабуть, не один в душі сокола носив... 
Міг би він ще сказати, як синова крилатість скрашує і його буденне чабанське 

життя, міг би розповісти, як уночі, коли зорі в польоті розтинають темряву над степом (аж 
не одразу розбереш, чи зірка то, чи літак), він, ведучи отару, шукає в зорянім просторі і 
синову летючу зірку; як і вранці, коли сріблясті реактивні, вихопившись десь із 
приморського аеродрому, стрімко йдуть у височінь і тягнуть угору білі стрічки, думається 
батькові, чи то часом не син пролетів та й розписався тасьмою в небі над рідним 
вранішнім степом. 

 
І далі — філософська образність, що нагадує довженківську манеру: 
Серед тих, що пішки ходять, теж люди різні є: і безкрилі й крилаті. 
 
Читач відчуває (повинен відчувати) естетичну насолоду від зустрічі з новим словом, 

якщо труднощі, пов’язані із сприйняттям, засвоєнням, сказати б, «подоланням» цього раніше 
незнаного слова не будуть надто великими, непереборними. 

Варто уважніше приглянутись до таких текстів: 
...Наче саму силу життя випромінюють оці повні грайва та блиску очі і личко лукаве, 

розрум’яніле, персиково-туге... («Тронка»); Такі вони були святково-небуденні цього вечора, 
і Капа була серед них розсяяна, грала своїми променисто-синіми, її, видно, переповнювала 
радість щасливого якогось передчуття («Циклон»). 

 
І ще такий діалог: 
І тут з гурту виступив Шаміль, відсторонив Колосовського: 
— Не може він. Після контузії він, розумієш? — блиснув білками до бригадира. 
Віхола зміряв поглядом несподіваного захисника. 
— То, може, ти? Кунак? 
— Холодна Гора покуначить... Давай («Циклон») 
 
І іменник грайво (створений за моделлю «сяйво»), і дієприкметник розсяяний (він тут 

виконує функцію епітета «розсяяні очі»), і дієслово покуначити не тільки не становлять 
якихось труднощів для розуміння. Вони, навпаки, значно посилюють, зміцнюють естетичне 
враження, надають оповіді особливої свіжості й чарівності. 

Свого часу М. Рильський з похвалою відгукнувся про нове слово обнадіяно 
(«обнадіяно попрощалися») у романі М. Стельмаха «На нашій землі». «Це «обнадіяно», — 
говорив Максим Тадейович, — нічого не має спільного з футуристичними новотворами на 
зразок «окалошить», воно звучить природно і поставлене доцільно» («Ясна зброя»). 

Нове слово, утворене від цього ж кореня, але з протилежним значенням — 
збезнадієний — знаходимо в О. Гончара: «Хто сумує десь там за тобою? Мабуть, вважають, 
збезнадієні, що тебе вже нема, а ти ось тут, на галерах, і, мабуть, день-денно чогось таки 
ждеш, на щось сподіваєшся...» («Циклон»). 

Це слово і звучить природно, і вжите доцільно. 
Письменник полюбляє новотвори типу знесме́ртитись, знікче́млений, зоднакові́лий, 

знепору́шнілий, знедухо́вніти, знещасли́вити: «Можна, звичайно б, стати тяглом, 
приглушитися, знедуховніти, але яка була б вартість такого життя?» («Циклон»); «Так, ви 



поневолили, знещасливили нас — ніби казала йому у відповідь, — але ж нещасні будете й 
ви, раби свого бездушного орднунгу» («Циклон»). 

У Гончара, наприклад, дуже продуктивною є словотворча модель, де першим 
компонентом складного слова виступає інтернаціональний термін, а другим компонентом є 
українське слово: кінотрудівниця, кіностворіння, кінововк, кінозубр, кіноярмарок (виняток 
становить кіномефістофель): 

По хвилині тільки пилюка вже танула на тому місці, де стояв розмальований фургон 
кінопересувки, — помчала роботяща кінотрудівниця на відділок («Тронка»); 

 
Поступово міцнішала дружба з кінововком, з тим пожадливим, завжди ніби 

запаленим від бігу сивим уже трударем, який півсвіту обгасав із своєю кінокамерою 
(«Циклон»); 

 
Гололобі кінозубри солідно хмурились та поки що резервували за собою свої 

дорогоцінні, невідомо які думки, соломонові рішення... («Циклон»); 
 
І хоч у надто куцій спідничині, але ціну собі, видно, знає, всі нею дорожать, — 

задля Ярославиної праці, може, найперше й збирається тут цей увесь кіноярмарок 
(«Циклон»); 

 
Та хіба його цікавить моя душа, мій ідеал, мій погляд на світ? Я ж бачу: найперше 

цікавиться, чи достатньо я довгонога, чи зуміє це кіностворіння видавлювати з ока сльозу 
крупним планом... («Циклон») ; 

 
Цікавила мене історія мистецтва, зокрема народні вироби: писанки, різьба по 

дереву... Так би й було, якби одного дня — ще тоді першокурсницею — не спокусили в 
інститутському коридорі отим магічним запитанням ваші кіномефістофелі: «Хочете 
зніматись?» («Циклон»). 

 
Отже, прозаїк створює цілу систему експресивних засобів, доцільність яких на 

сторінках роману не викликає сумніву. 
За подібною моделлю письменник створив інший ряд складних слів із початковим 

словом радіо: радіоорли, радіодрібнички, радіочвари, радіоцвіркун, радіомотлох. 
У літературній мові, як відомо, такі складні слова частіше в першій і в другій 

частинах мають інтернаціональні корені (кінотеатр, кіноапарат, кінорепортаж, 
кінооператор). 

Частіше оказіональні складні слова виступають як виразний засіб створення 
гумористичного ефекту: «Це він тут поетом став, а в нас йому, пригадуєте, скільки разів 
перепадало за вибрики в повітрі, за його авіакозакування» («Тронка»). 

У своїй словотворчості О. Гончар ніколи не заходить у суперечність із законами 
мови. Він уловлює інтуїтивно (і не тільки інтуїтивно) тенденції розвитку мови, її словника. 
Так було і з новотвором пра́ріка. Коли в О. Довженка є слово пра́дуб, у М. Рильського — 
пра́зима, пра́осінь, то сприймається цілком природно і Гончареве пра́ріка. 

Ріка, найбільша з усіх тутешніх рік, праріка, що використовується для міжнародного 
судноплавства, що десь там у верхів’ях повита в тумани, оздоблена неоном вечірніх вітрин, 
в мости та бетон набережних закута, — тут вона розлилась, вільно-просторо, тече, 
переповнена повінню світла... («Циклон»). 

 
В літературній мові ще з часів Шевченка існує слово поетичного лексикону 

крутогорий — «який має стрімкі схили, береги» (про річку). Пригадаймо Шевченкове: 
І тут не весело співали,  
Бо й тут невесело було,  



Та все-таки якось жилось.  
Принаймні вкупі сумували.  
Згадавши той веселий край,  
І Дніпр той дужий, крутогорий,  
І молодеє теє горе!.. 

О. Гончар утворює від цього складного прикметника іменник крутогори (про 
місцевість із стрімкими горами): 

Але й звідти, з вежі, їм видно було лише круті гори, що нависають кам’яними 
лобами над містом, мовби чатуючи все живе, і тільки за тими гранітними крутогорами 
вгадувався полонянкам і обрій широкий, і воля, і рідний край... («Тронка»). 

 
До неологізмів з певною умовністю слід віднести також слова — запозичення з 

інших мов, — звичайно, у тих випадках, коли те чи інше запозичення починає своє життя в 
іншій мові с а м е  в і д  ц ь о г о  а в т о р а. Як на наш погляд, О. Гончар дуже вдало 
скористався білоруським словом розвітання — тобто прощання. Правомірність цього 
запозичення підказана письменникові, очевидно, саме існуванням в українській мові слова 
вітання, що дає ключ до зрозуміння запозиченого слова: 

І вже вона йде, їй пора, кивнула на розвітання, самими віями попрощалася. 
Помахавши на розвітання рукою дітям та вожатим, що вийшли на берег її 

проводжати, Тоня підбирає платтячко вище колін, і вже її тугі смагляві ноги сміливо 
забродять у це тропічне море, де нагріта за день вода тепла, як молоко, і гаряче, йодисто 
пахнуть водорості («Тронка»). 

 
Зрідка у творах О. Гончара можна натрапити на якесь давнє слово, що належить до 

класу рідковживаних. Таким є, зокрема, слово ловитва. Письменник не випадково звернувся 
до нього. Відживлене і повернуте сучасній мові М. Рильським, слово ловитва3 має на диво 
прозору, незатемнену віковими нашаруваннями внутрішню форму, що посилює виразність 
художнього малюнка. О. Гончар оточує це слово цілим рядом семантично споріднених слів: 
ловець, гнатись, ловити, впіймати, невловний та ін. 

У наведеному нижче специфічному контексті слово ловитва сприймається як єдино 
можливе і конче необхідне: 

Живеш, проймаючись почуттям, що справді знайшов себе в цій стихії, дедалі частіше 
сприймаєш довколишнє в чудернацькому мигтінні кадрів, і вони розпалюють тебе, твою 
невситенність, бо ти їх ловець, розшифровувач, відбирач. З розшарпаними нервами, з 
жаданням майже фанатичним ладен гнатись за вподобаним кадром, добровільно 
висвятивши себе на цю вічну ловитву («Циклон»). 

 
* * *  
О. Гончар великої ваги надає роботі над словом, над посиленням його виражальної 

функції. З цього погляду цікавими є виправлення, зроблені письменником при перевиданні 
роману «Людина і зброя». 

Значне місце серед авторських виправлень посідають синонімічні заміни. Робота з 
синонімами — це один з основних шляхів і способів уточнення, увиразнення змісту 
висловлення. О. Гончар виявляє тонке розрізнення семантичних і стилістичних нюансів 
синонімічних засобів. Так, синонімічні пари примарилось і наснилось, падають, скапують, 
пустотливий і грайливий, струнко і рівно, запліталися і заточувались, посадках і лісосмугах 

                                                           
3 Див. використання слова ловитва у вірші М. Рильського «Свято матері»: 

Ти простягала пожовклу руку. 
Благословляла синів на битву, 
Яка вража сила, мов крук по круку, 
Ішла на дику свою ловитву. 



дають можливість вибору для точнішого й повнішого відтворення авторського задуму4. 
 

...Чи було все те, чи тільки примарилось, майнуло в 
жагучій п’янкій нестямі? (188) 

...Чи було все те, чи тільки наснилось, майнуло в 
жагучій п’янкій нестямі? (180) 

...Краплі крові, краплі свіжої людської крові, що 
падають повільно з його ганчір’я в кювет на 
бур’янину (141). 

...Краплі крові, краплі свіжої людської крові, що 
скапують повільно з його ганчір’я в кювет на 
бур’янину (136) 

В двері постукали. По стуку, легкому і ніби 
пустотливому, Богдан пізнав: Таня! (41) 

В двері постукали. По стуку, легкому і ніби 
грайливому, Богдан пізнав: Таня! (43) 

Рушив до дверей, намагаючись іти струнко, хоч 
ноги запліталися... (29) 

Рушив до дверей, намагаючись іти рівно, хоч ноги 
заточувались... (31) 

Вдень нас не видно. Вдень ми як звірина степова. 
Відлежуємося по бур’янах, по колючих посадках 
та соняшниках... (287) 

Вдень нас не видно. Вдень ми як звірина степова. 
Відлежуємося по бур’янах, по колючих лісосмугах 
та соняшниках... (273) 

У ряді випадків письменник надає перевагу синоніму з прозорою внутрішньою 
формою — вітрило. Це слово видається більш поетичним, ніж парус (певну роль у цьому 
відіграє друге значення — народнопоетична форма звертання до вітру). Основна заміна 
супроводжується ще однією синонімічною варіацією: «ключем... пропливають» — «одне за 
одним пропливають»: 

 
Пригадую, як ще малою стою на березі, а далеко 
отам, аж на обрії, на тихому морі, в мареві, білі 
паруси ключем пропливають. (269) 

Пригадую, як ще малою стою на березі, а далеко 
отам, аж на обрії, на тихому морі, в мареві, білі 
вітрила одне за одним пропливають. (256) 

Далі за соняшниками, за залізницею, куди нам іти, 
степ рівний, відкритий, коли підеш там, то, 
здається, тебе видно буде на тисячі верст навкруги. 
(312) 

Далі за соняшником, за залізницею, куди нам іти, 
степ рівний, полігонно відкритий, коли підеш там, 
то, здається, тебе видно буде на тисячі верст 
навкруги. (297) 

Художньо-образна деталь «полігонно відкритий [степ]» належить до оригінальних 
художніх засобів, які істотно доповнюють зображувану картину. 

 
Ми коротко радимось і вирішуєм: так! Нападати! 
На поміч танкістові викликається Татарин. На 
поясі в нього кинджал-багнет... (318) 

Ми коротко радимося і вирішуєм: так! Нападати! 
На поміч танкістові зголошується Татарин. На 
поясі в нього кинджал-багнет... (302) 

 
Значення дієслова викликатися «добровільно зголошуватись на виконання чого-

небудь» омонімічно накладається на пасивну форму до слова викликати (отже, не сам 
згоджується виконати щось, а його викликають). Синонім зголошуватися «заявляти про своє 
бажання, згоду робити що-небудь» позбавлений такої небажаної двозначності. 

 
І раптом помічаємо там силуети людей! Безліч 
людей в кукурудзі, на стерні. Тільки ми їх 
помітили, як їх не стало. Полягали. Ми теж 
прилягли. (322) 

І раптом помічаємо там силуети людей! Безліч 
людей в кукурудзі, на стерні. Тільки ми їх 
помітили, як їх не стало. Вилягли. Ми теж 
прилягли. (306) 

 
Дієслово вилягли5 енергійніше, з більшою експресією передає процес і містить 

вказівку на швидкий темп дії, тоді як у слові полягали фіксується відтінок послідовності й 
поступовості дії. 

 
...Вони побачили перед собою незабутню картину: 
серединою вулиці, супроводжувані величезним 
натовпом роззяв, дві дебелі двірничихи ведуть за 
руки тільки що пійманого злодюгу-диверсанта в 
особі... Мішеля Штепи! (38) 

Вони побачили перед собою незабутню картину: 
серединою вулиці, ескортовані величезним 
натовпом роззяв, дві дебелі двірничихи ведуть за 
руки тільки що пійманого злодюгу-диверсанта в 
особі... Мішеля Штепи! (39) 

                                                           
4 Ілюстрації подаються за виданнями: Гончар О. Людина і зброя. К., «Радянський письменник», 1960 (ліва 
колонка); Гончар О. Твори в 5-ти томах. Т. IV. К., «Дніпро», 1966 (права колонка). 
5 Див. значення цього слова у «Словнику української мови»: вилягати, вилягти, лягати, падати (про всіх або 
багатьох). 



 
З метою підсилення гумористичного ефекту стилістично нейтральне слово 

супроводжувані замінено книжним синонімом ескортовані — і як результат — епізод 
сприймається особливо комедійно. 

 
Але рани Дніпрогесу уже не закрити. День і ніч 
клекотатиме рана, і заголосить затоплювана, 
тонуча в стихійнім розливищі вод вся понизова 
частина міста... (266) 

Але рани Дніпрогесу уже не закрити. День і ніч 
клекотатиме рана, і заголосить затоплювана, 
тонуча в нежданих розлийводах вся понизова 
частина міста... (253) 

 
Письменник ставив собі за мету уникнути небажаної згрубілості, негативної 

емоційності, що їх містить слово розливище, і досягає цього за допомогою новоствореного 
слова розлийводи. 

Словесна палітра Олеся Гончара багата и різноманітна. Над її оновленням постійно 
працює видатний радянський прозаїк. Творче, новаторське ставлення до слова є істотною 
рисою його манери письма. 
 


