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ЕМОЦІЙНА ЛЕКСИКА У ВИРОБНИЧОМУ РОМАНІ 

(Стилістичні функції експресивного словотвору) 
 

Де завод, там робітничий клас, де робітничий клас, там 
життя, де життя — там поезія (М. Горький). 

 
Жанр виробничого роману розвивається останнім часом особливо інтенсивно. Сприяє цьому 
ряд об’єктивних чинників, пов’язаних з науково-технічною революцією в житті розвинутого 
соціалістичного суспільства. Радянські письменники все частіше звертаються до теми про 
життя робітничого класу, новаторів виробництва, показують красу творчої праці, могутнє 
сучасне виробництво і Людину-трудівника в цьому виробництві. 

До недавнього часу термін «виробничий роман» містив упереджену оцінку, думку 
про «нехудожність» такого роману, послаблення в ньому естетичної функції мови, 
насиченість термінологічною лексикою, про бідний, безбарвний емоційний світ персонажів, 
що в цілому мало означати бідність художніх засобів зображення в творах цього жанру. 

Певною мірою така думка мала під собою грунт. Але виробничий роман сьогодні — 
це помітне явище в українській радянській прозі, про що свідчить ряд нових творів про 
робітничий клас («Лихобор» В. Собка, «Блакить» Ю. Бедзика, «Намилена трава» 
П. Загребельного та ін.). 

Звичайно, специфіка виробничої тематики полягає в широкому використанні 
термінологічної, професійної лексики, у помітному збільшенні уваги до описів виробництва, 
технологічних процесів, у послабленості ліричного струменя оповіді. Художнє слово у 
жанрі виробничого роману наповнюється яскраво вираженим соціальним звучанням1. Проте 
це не означає збіднення емоційного змісту роману в цілому чи нівелювання індивідуальних 
образів, їх емоційного світу. Виробничий роман на сучасному етапі становить органічну 
єдність соціальної та індивідуально-емоційної характеристики образів, подій, фактів. 
Художнє слово виявляє поліфонічне звучання в сучасній прозі. Без показу емоційного світу 
персонажів, без оцінки подій не можна уявити сучасний художній твір. 

Звичайно, у творах на виробничу тематику ступінь емоційності дещо нижчий 
порівняно з ліричними творами. Пор., наприклад, світлу емоційність повісті О. Довженка 
«Зачарована Десна», М. Стельмаха «Гуси-лебеді летять» та дещо стриманішу, менш 
виражену, чіткіше локалізовану емоційність у виробничих романах В. Собка «Лихобор», 
Ю. Бедзика «Блакить», де менше використовується емоційна лексика, скупішими є засоби 
експресивного словотвору. Наприклад, у романі Ю. Бедзика «Блакить» переважає 
нейтральна і термінологічна лексика: 

З батьком цього дня поговорити так і не вдалося. Суворін довго тримав усіх 
начальників цехів на оперативній нараді, де обговорювалися можливості нового 
спецзамовлення. План, і без того переобтяжений, не давав особливих підстав дія оптимізму. 
Цехи працювали з перебільшеною напругою. 

 
Те саме можна сказати і про роман В. Собка «Лихобор»: 

 
Хвостове оперення літака скидалося на велетенську срібну квітку. Монтажник з 

таврувальним ключем у руках настроював його, як музикант скрипку, домагаючись 
цілковитої рівноваги напруження між усіма трьома пелюстками — кілем і стабілізаторами. 

 
Більшою емоційністю пройняті діалоги, полілоги, внутрішні роздуми персонажів, 

що залежить від майстерності передачі усного мовлення персонажів, жвавішого, 
гнучкішого, порівняно з авторською, більш нейтральною мовою. Помітно, що автори в 
об’єктивній розповіді уникають народних зворотів, прислів’їв, стилістично забарвлених 
                                                           
1 Пор.: Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975, с. 146. 



сталих сполук. Трапляються типові книжні «заважкі» синтаксичні звороти типу 
домагаючись цілковитої рівноваги.., які звучать як дисонанс поряд із вдалим порівнянням 
літака і квітки. Це не означає, що термінологічна лексика не може бути джерелом 
художньої образності. Пор., наприклад, опис цеху на початку робочого дня в романі 
Ю. Бедзика «Блакить»: «Дівчата вмикали мотори, цех оживав, мовби розпростувався, 
ставав вищим, наливався сонцем». Слова мотори, цех органічно вписуються в тло 
художнього контексту, термінологічна лексика забарвлює текст соціальним змістом. Але в 
тканині художнього твору вона передає і певні естетичні поняття: естетику праці, красу 
виробничих і людських стосунків, створює загальний соціальний фон, атмосферу 
виробництва. Порівняно з іншими жанрами художньої літератури дещо стриманіше 
використовуються у виробничому романі експресивні засоби словотвору (зокрема, емоційні 
суфікси). Хоча у конкретних творах, у конкретних ситуаціях слід говорити про доцільність, 
виправданість вживання засобів експресивного словотвору. Тут багато важить мовне чуття, 
художній смак. У романі Ю. Бедзика, на наш погляд, відчувається схильність до 
сентиментальності: не завжди виправдана емоційність багатьох висловів типу ступив на 
тротуарчик, поспішає до бар’єрчика, пляшечка, олівчик-недогризок, годинничок, 
гостренькі плечі офіцера, кухлик пива, садочок, будиночок, галявинка тощо. Природнішими 
були б у багатьох випадках нейтральні форми слів, особливо коли йдеться про офіцера, 
льотчика-винищувача. У романі «Блакить» передаються, наприклад, сумні роздуми Жадана 
про нещасливе особисте життя. Чи доречні в такому контексті слова із здрібніло-
пестливими суфіксами? 

 
Усе складається ніби добре. Був у Гані, і, якби застав її тоді з Льончиком, то, може, й 

вирішилась би їхня доля. Чого, власне, лякатись? Молоденька, вродлива жіночка, щира 
душею, буде вірною, догідливою дружиною... 

 
Функцію емоційно забарвлених слів можна тут зрозуміти як вираження іронії, певної 

зверхності молодого інженера щодо жінки, яку він колись кохав. Але наступна розповідь не 
дає підстав для такого висновку, іронічне ставлення Жадана виявляється до присутніх на 
вечірці у Заліського, де панує атмосфера фамільярності, моральної пустоти. В описі цієї 
вечірки доречним є вживання експресивно забарвлених слів з суфіксом емоційної оцінки: 

 
Дівчина-дипломантка хутко зайняла місце поруч з Віктором. Заліський сів з другою, 

білявенькою, навпроти; дзенькнули чарки, сяйнули ножі і виделки, і почалося бенкетування. 
Найперше, звісно, випито було за іменинника, власне винуватця цієї урочистої імпрези, щоб 
і надалі він лишався любеньким, славненьким, щасливеньким і щоб не забував своїх друзів і 
щоб нарешті поталанило йому обрати вірну подругу. 

 
Використання експресивних засобів словотвору має бути підпорядковане загальній 

стильовій настанові художньої розповіді, відображати особливості характерів персонажів, 
природність їх емоцій. 

У романі В. Собка емоційної лексики порівняно менше. Тут події змальовуються 
через світосприймання недосвідченого, дещо розбалуваного, егоїстичного сина генерала 
Ферапонта Тимченка, який поступово, під впливом нових друзів з робітничого колективу, 
зокрема Луки Лихобора, усвідомлює своє місце в колективі, позбавляється награної 
іронічної манери висловлювання, набуває нових моральних якостей — душевної щедрості, 
почуття колективізму, гордості за своїх товаришів. Авторська оповідь досить вдало 
відтворює доброзичливий гумор, іронію, які створюють особливий емоційний колорит 
роману. Ось, наприклад, діалог між наставником та його учнем: 

 
Слухай, наставнику, ти здається, не йолоп, для чого ж ти хочеш видаватися дурнішим, 

ніж є насправді? — вигукнув Ферапонт. — Адже це все казочки про небезпеку! Від 



сусіднього верстата, почувши підвищений тон розмови, глянув Борис Лавочка, побачив 
багрове обличчя хлопця, зацікавився. Ні, не казочка, — Лука відповідав спокійно, певно, 
ніяка сила на світі не могла примусити його змінити свій рішенець. — До верстата ти з 
такою бородою не підійдеш. 

 
Високий ступінь вираження афективності, посилення емоційності мовлення 

досягається активним уживанням слів із суфіксами -ісіньк-, -есеньк(ий), -очок тощо: 
 
До спортивних змагань йому тепер байдужісінько; Тієї ж миті Ферапонт забув і про 

Луку, і про Карманьйолу, і про непорушну дружбу. Літак, тільки новий літак полонив його 
думки. Машина стояла трохи оддалік од цілого ряду старих ОК-24, але навіть коли б 
опинилася вона у самісінькій гущині, ніхто б її не сплутав з іншими, ніби саме під її крилом 
відхилився малесенький краєчок важкої завіси часу і тоді вдалося зазирнути у майбутнє... 
Хай тільки одна деталька, якась малесенька втулочка, непомітний шматочок роботи кожного 
втілився у цьому літаку, але не може бути більш гордого й урочистішого почуття, ніж оце 
розуміння добре виконаної роботи. 

 
Часом одне стилістично забарвлене слово передає настрій, веселу вдачу персонажа: 
 
Глянувши, Лука мимоволі усміхнувся. Чого хоче від нього Горегляд для чого привів 

сюди оце опудало? Юнак помовчав, долонею неспішно погладив свою тонку шовкову 
бороду, ніби доїв її, намагався привернути увагу до своєї окраси, але Лука нічого не помічав. 

 
Стилістично грає несподіваний науковий термін у розмовній мові: «Твоя борода 

потребує трансформації, — сказав Лука». Радісний, піднесений настрій молодого робітника 
передано в такому контексті: «Венька Назаров прийшов на роботу, ступаючи не по землі, а 
по прозорих ясно-рожевих хмаринах». У романі багато прикладів дотепної, виразної мови з 
відтінком насмішкуватості, іронії, яка звучить у мовних партіях молодих робітників, 
діалогах, в авторських описах твору. Коли прозаїк пише про трудове піднесення, творчий 
злет, тоді мова звучить з відтінком яскравої публіцистичності, афективності. Наприклад: 

 
Є високе, натхненне захоплення в усякій роботі, яку вмієш не просто добре, а дуже 

добре виконати. Коли вона до того ще й важлива, коли від тебе залежить, чи випустять 
вчасно новий літак, то натхнення охоплює душу, і згадка про ці хвилини залишається в 
серці невмирущою. Особливо гостре це почуття, коли народжується воно вперше, власна 
сила здається стократ більшою, гори можна нею звернути, ріки загатити, пустелі на сади 
перетворити, на Марс полетіти, а не те що зробити за дві зміни п’ятдесят гайок. 

 
Світ емоцій Ферапонта Тимченка показаний автором у зміні — русі від нижчих, 

простіших оцінок до складніших, тонших. Спочатку використання відповідної емоційної 
лексики створювало колорит іронічних, «приземлених» оцінок. Пізніше під впливом друзів, 
виробничого колективу Ферапонт зробив «переоцінку цінностей», збагнув справжнє, 
непересічне в житті. Змінюється його емоційна оцінка світу, іншою стає і мова Ферапонта 
— піднесена, публіцистична, сповнена гордості. 

Такі експресивні засоби словотворення в романі В. Собка, як «кігтики», 
«широченний простір», «височенні двері», «фасонний болтик», «малесенька стружечка», 
«величезний плакат», «височенний парубок», «звичайнісінька робітнича спецівка», 
відзначаються помірною афективністю, певним колоритом іронічної розповіді і в цілому 
відбивають сучасний рівень естетичних вимог до художнього слова. 

Але ж твори на виробничу тематику потребують пильнішої уваги письменників до 
індивідуалізації мовних партій персонажів. Саме через засоби емоційної оцінки має 
виявлятися характер героїв, особливості їх мови. На жаль, у романі Ю. Бедзика «Блакить» 



важко розрізнити мову молодого інженера В. Жадана і досвідченого ветерана праці 
Г. Л. Жадана. Втрачається звучання неповторного індивідуалізованого слова. Експресивні 
барви варто було б розподілити в таких уривках: 

 
Минула хвилина, може, більше... Нічого не хотів робити, нікого не хотів бачити, 

скоріше б уже вечір, кінець цій метушні, так хочеться втекти від шуму, від людей, від 
щоденних клопотів і відповідальності. Дайте людині час на спокій. Не шматуйте їй нерви. 

 
Або: 
 

Знаю, вона чесна, працьовита жінка. Але, на жаль, не має технічної освіти. 
Інструментальну ж комору є намір перетворити на інструментально-технічну базу, щоб ми 
могли здійснювати виробничий процес і оснащення його технічно грамотно, все зважуючи 
на перед, даючи кожному робітникові змогу працювати на повну силу. Тому набираємо туди 
технічно підготовлених фахівців. 
 

На яку б виробничу тему не був написаний художній твір, у ньому завжди люди, 
події, факти змальовуються через світобачення письменника, проходять через його серце. 
Саме тут джерело емоційності художнього твору. Словотворчі, лексичні, синтаксико-
інтонаційні засоби виявляють різноманітну палітру афективної, емоційної мови у сучасному 
виробничому романі. 
 


