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(На матеріалі мови нарисів про нашого сучасника) 
 
У хорошому, справді талановитому нарисі поєднуються і переплітаються два начала — 
публіцистичне і художньо-образне. Успіх справи залежить від того, наскільки майстерно 
вони поєднані. 

Публіцистичністю у кращому розумінні слова пройняті усі художні твори видатних 
письменників минулого і наших днів. Вона виявляється, зокрема, у ліричних відступах, у 
прямих авторських оцінках, художніх образах і в окремих образних деталях. 

Відомий радянський публіцист А. Аграновський писав про свій фах так: 
«Публіцистика починається там, де є думка... Коли є осмислення факту, цифри, явища, долі 
людини — це вже публіцистика»1. Отже, головним у публіцистичному творі повинна бути 
мисль, побільшена лінзою образу. 

Образне відтворення дійсності у публіцистиці є не кінцевою метою, а лише засобом; 
воно служить яскравішому і глибшому розкриттю думки і донесенню її до читача. До образу 
публіцист вдається тоді і там, де звичайний аналіз і доказ не дасть потрібного ефекту, але він 
підпорядкований розкриттю і донесенню до читача головної думки, ідеї автора. 

Справді, оригінальність авторської думки, її сміливість і глибина в осмисленні фактів 
і явищ дійсності, з одного боку, і висока фахова, зокрема мовностилістична майстерність, 
яскрава літературна форма, з другого — здатні забезпечити публіцистичному творові і 
популярність, і довговічність. Саме таким є нарис «Бондарівна» Олеся Гончара, 
надрукований у газеті «Правда» за 2 січня 1976 р., у якому, на наш погляд, найбільш вдало, 
гармонійно поєднані художньо-образні і публіцистичні компоненти. 

Нарис задуманий і побудований на паралелізмі образів: пісенно-фольклорного, який 
постає з «Пісні про Бондарівну», і образу нашої сучасниці — Ольги Антонівни Бондаренко 
— Бондарівни нового часу, відважної комуністки, партизанки, яку на Полтавщині знають 
малі й старі: «Трижды расстрелянная — так называют ее. И это действительный факт: 
трижды в нее посылали пули враги...». 

Починається нарис розкішною картиною Сорочинського ярмарку — не гоголівських 
часів, а колгоспного ярмарку наших днів, які традиційно влаштовуються у Великих 
Сорочинцях. Різноманітними засобами образності, прямими риторичними перебивками, 
кожним штрихом письменник немовби хоче сказати: «Не той тепер Миргород». — Нема 
старих Сорочинців, нема старого ярмарку. Є нові, радянські Сорочинці, нові люди, нові 
народні звичаї, нова культура, — і все це приніс в українське село Великий Жовтень і 
соціалістичний лад. «Все здесь есть, чему быть положено: и торговые ряды, рундуки, 
павильоны с товарами, есть в конце ярмарки и бахча с куренем, где продают мелитопольские 
арбузы, золотистые дыни сорта «колхозница». А главное, что царит здесь небудничная 
атмосфера народного веселья, доброго человеческого общения. Ярмарке этой присуще что-
то фестивальное, праздничное: сегодня здесь на каждом шагу проявляет себя народная 
выдумка, живое веселое творчество, шутка... Все переплелось: и ярмарка, и фестиваль песни, 
и спортивные состязания, — все здесь вылилось в сочную, радостную картину жизни». 

Далі письменник переходить до центрального образу нарису, образу Бондарівни: 
«Мало осталось в живых ее сверстников, больше помнят ее те, кто были еще детьми в ту 
предвоенную пору, когда Ольгу Антоновну, прославленную колхозную звеньевую, только 
что принятую в ряды Коммунистической партии, сорочинцы избрали председателем 
сельского Совета... А когда разыскивали ловили ее фашистские палачи, то орали по улицам: 
— Где эта ваша Бондаривна? Где эта ярая ваша коммунистка? 

И впрямь, была она ярая — яростно непримиримая к захватчикам. Из тех натур, 
которых ничем не устрашишь, которые остаются верны избранному делу до конца. С первых 
дней стала она связной партизанского отряда, действовавшего в лесах за рекой, заботилась о 
                                                           
1 Аграновский А. Там, где есть мысль... — Сов. печать, 1965,1 № 4, с. 9. 



снабжении партизан продовольствием, оружием... В то мгновение палачу и впрямь 
почудилось, что перед ним человек, которого нельзя убить, та, которую пули не берут. И 
даже когда убийца разрядил в нее дрожащей злодейской рукой всю обойму, он и тогда еще 
не верил, что Бондаривна убита... Да, и сегодня она среди живых. При самом въезде в 
Великие Сорочинцы, рядом с тем полем, где ежегодно шумит знаменитая ярмарка, на 
пьедестале возвышается ее фигура. Скромен и суров образ Бондаривны — образ простой 
украинской женщины в крестьянском платке. И каждый, кто идет или проезжает по этой 
дороге, невольно подумает о ее причастности к нынешнему дню, почувствует бессмертие 
этой жизни, сильной и благородной, являющейся символом бессмертия самого народа». 

Письменник по-партійному пристрасно, схвильованої оповів про подвиг радянської 
жінки. У нарисі яскрава образність переплавлена з прямими логічно-предметними, логічно-
понятійними аргументами: майстер знайшов найорганічніші пропорції поєднання 
публіцистичних і художньо-образних компонентів. 

Буває, що замість цікавої і оригінальної думки, яка здатна будити роздуми й емоції, 
викликати активність і запалювати уяву, читачеві пропонуються лише зовнішні аксесуари 
публіцистики: надмірна патетика, багатослів’я: «Ми, невгамовні у своїй роботі і справедливії 
у великій правоті, живемо і творимо серед грімкотливої доби..., втілюючи у залізо, камінь, 
дерево грандіознії накреслення... і час підпорядкований нам» (Веселка від Дніпра до Єнісею. 
Дніпропетровськ, «Промінь», 1975, с. 23). 

У тому самому нарисі замість яскравого словесного образу маємо самоцільну гру 
метафорою: «Впираємося ногами в первісні брили сну, а долоні, що нагадують 
п’ятипромінні зірки, щемлять від мозолів — цих тугих бруньок, які так і жди, що 
розпустяться, коли зануриш руки у вологий пісок». 

Бажаної переконливості публіцист може досягти і не вдаючись до «відкритих» 
образних засобів (метафори, символу, порівняння тощо), а користуючись лише логіко-
предметною аргументацією і композиційним прийомом (перелік, зіставлення фактів і подій у 
часі тощо) або залучаючи «приховану» образність (крилатий вислів). Прикладом такого 
аргументованого викладу може служити нарис Ф. Кривіна «Маршрути дружби» (Герої — 
серед нас. Ужгород, «Карпати», 1976, с. 136. Крилатий вислів Юліана Тувіма («Нас об’єднує 
не кров, що тече в жилах, а кров, яка тече з жил»), автор пов’язує з інтернаціональними та 
історико-революційними традиціями як основи життя нашого сучасника: «Революційні ідеї 
завжди інтернаціональні. Ще декабристів гнали на каторгу, а на Ялуторовському склозаводі 
вже відбував каторжні роботи український національний герой Устим Кармелюк. А коли 
декабристи, відбувши каторгу, поселились у Ялуторовську, тут перебував польський 
революціонер Готвард Собанський. І майже через сто років, коли Ялуторовськ відстоював 
завоювання революції, тут було сформовано чехословацький червоно-гвардійський загін... 

Людей різних національностей об’єднує кров, пролита за визволення людства. Ця 
кров не зникає, не пропадає у пісках. Приходять нові покоління і продовжують справу 
попередніх. У братів Муравйових-Апостолів не було дітей, та їхній рід продовжується. Внук 
Володимира Короб’їна, в якого Матвій Іванович жив після повернення до Петербурга, 
прибрав собі прізвище Муравйов-Апостол. Серед експонатів (місцевого) музею — книга 
Аркадія Муравйова-Апостола, морського офіцера, більшовика, учасника Жовтневої 
революції» (с. 136–137). 

У цьому нарисі, що містить багато стилістичних знахідок, майстерно обігрується 
дотеп, жарт, що зустрінеш не так часто в інших авторів: «Багато цікавинок розповів 
секретар, а потім і розсмішив нас, прочитавши заяву завідувача ферми: «Прошу вас продати 
бідному селянинові «Запорожця». 

— На «Москвича» в нього не вистачає, а на «Запорожця» знайдеться, тому вважає 
себе бідним» (с. 133). 

Або ще: «Ананьев і розповів мені про Фармана Курбановича Салманова, якого друзі-
геологи жартома прозвали Фургоном Комбайновичем, на що він не ображається, бо чуттям 
гумору не обділений» (144). 



Такого чуття гумору треба побажати і нарисовцям. 
У доповіді В. П. Козаченка на VII з’їзді письменників України відзначалося, що 

«кращим документальним повістям притаманні такі якості, як глибокий історико-
соціологічний аналіз зображуваних процесів і типів, уміння побачити взаємозалежність 
розвитку виробництва й людини, поєднати документалізм з художністю, глибину і точність 
зображення з поетизацією праці та людини». 

Поетизації бракує окремим нарисам про людей наших днів. У першому розділі 
документальної повісті Віри Костенко «Майстер світла» («Веселка», К., 1976), присвяченої 
бригадирові слюсарної бригади Харківського турбінного заводу, Герою Соціалістичної 
Праці Івану Федоровичу Горбатьку, згадується реліквія, що послужила назвою розділу — 
«Шабля Будьонного». Оповідь же зводиться до того, що «вигадливий Сашко... любив 
розповідати про подвиги свого батька і Ванькового діда, які були бойовими побратимами. І 
розповідав кожного разу по-новому, що якби не його батько та не дід Степан, навряд чи 
закінчилась би так скоро громадянська війна. Бо одного разу вони вдвох порубали цілий 
загін біляків. А іншим разом викрали з-під носа денікінців бронепоїзд. Та й яких тільки 
пригод з ними не було: вони в останню хвилину втікали від розстрілу, знали таке слово, що 
денікінські коні враз повертали назад, і ніби сам Будьонний подарував славним гонтарівцям 
шаблі». 

Іванко знав, що в материній скрині і справді лежить дідова шабля. Але щоб її 
подарував сам Будьонний?.. 

Звичайно, можна було знайти вагомі і зворушливі слова для відтворення дитячої 
романтики, пов’язаної, зокрема, з історико-революційними подіями минулого. 

У нарисі О. Грека «Лопата Гагаріна» робиться спроба розповісти про дружбу 
бригади бетонників на будівництві Красноярської ГЕС з першим космонавтом Юрієм 
Гагаріним. Під час приїзду Ю. Гагаріна на будівництво ГЕС він разом з будівельниками 
клав бетон у греблю, був прийнятий у бригаду бетонників. Для розповіді про цей цікавий 
епізод треба було знайти зворушливі слова, щоб нарис хвилював читача. Самого лише 
«голого» повідомлення тут замало: «Дивногорські гідробудівники зберегли і передали 
лопату Юрія Гагаріна в Саяни. Саме цією лопатою були укладені перші кубометри бетону у 
водозливну греблю нової гідроелектростанції — Саяно-Шушенської. Комсомольсько-
молодіжні бригади Всесоюзної ударної будови сьогодні змагаються за право працювати 
цією лопатою» (Веселка від Дніпра до Єнісею, с. 146). 

Такої констатації явно не досить. І «Шаблі Будьонного», і «Лопаті Гагаріна», як і 
цілому ряду інших нарисів, не вистачає тоншої, філіграннішої обробки, поглибленого 
художньо-публіцистичного розв’язання і передовсім поетизації історичного факту. 

Нариси з виразною настановою на поетизацію людини праці, у яких економно, з 
чуттям міри використані образні засоби, вигідно вирізняються з-поміж тих, яким 
поетичності бракує. Зразком умілого використання образних засобів поетизації може 
служити нарис Наталі Кащук «Крок до чистого вогню» (про будівельницю доменної печі 
комсомолку Наталю Ізранцеву): «Наталя, поминувши колії цементного заводу, прямувала до 
трамвайної зупинки. Дорога збігала з узгірка у видолинок. На пагорбі мить пристояла. Вітер 
пружно бив в обличчя, рвав поли чорної робочої куртки, одкидав їх назад і, здавалося, навіть 
бризки води ніс із собою із водоймища, яке лагідно голубіло он за дорогою. Ловила устами 
вітер і сонячні бризки. Над дівчиною із Дзвінким щебетом промчала ластівка — черконула 
кризами, мов блискавка. На мить припала до землі — і знову стрімко вгору, в небо, в 
блакить. Бо її життя — в леті, в стрімкій напрузі крил. Кажуть у народі, що на тих крилах 
приносить пташка весну і оновлення землі» (Молодогвардійці п’ятирічки. «Молодь», К., 
1976, с. 64). 

Поряд із типовими для публіцистичної мови готовими метафорами (кліше) на зразок 
сталеві шляхи, чорне золото і под. нерідко можна зустріти творчо-індивідуальні метафори і 
порівняння: «Уздовж нього (шосе) по обидва боки розсипалися споруди» (с. 18); «Є в шахті 
певні зони, куди не дістає рука крана» (с. 21); «Труд... Праця... Ти бач, слова звучать так, 



мовби важучість бетону по днищу кузова шархає, мовби метал по металу грімкоче, мовби 
натужно видихаєш повітря напруги: тр-ру-д... пр-ра-ця...» (с. 57); «Кривий Ріг... Місто 
раптом виринає з-за пагорбів і, вигнувшись шаблею, тягнеться уздовж Інгульця...» (с. 24) 
(Коломієць П. П’ять зоряних років); «Позирали,... милуючись ніжністю тонкого обличчя, на 
якому бентежно сяяли довгасті, мов пара крил горлиці, очі, отінені густими віями» (с. 55). 

У нарисах використовується народна фразеологія (прислів’я, приказки, ідіоми тощо), 
яка при майстерному вживанні є важливим експресивним художньо-зображувальним 
засобом: «Йому пальця в рот не клади» (с. 22); «Хай хоч каміння з неба падає, а йому своє» 
(с. 22); «Тут уже, як у тієї багатодітної матері: якого пальця не вріж — боляче» (с. 25); 
«Стук-грюк, аби з рук» (с. 27); «Вважай, уже й бога за бороду схопив» (с. 27); «Велика ідея 
народжує велику енергію» (с. 27); «У вбогого, як відомо, не просять» (с. 27); «Засватана 
дівка, як відомо, усім до душі» (с. 33); «Хвали невістку не на сьомий день, а на сьомий рік» 
(с. 33). 

Ці фразеологізми виписані з цікавого нарису Миколи Рудя «Автографи Кривого 
Рога» (Земні зорі. «Рад. письменник», К., 1975). 

Проте деякі трансформації народних фразеологізмів видаються штучними, 
наприклад, у такому реченні: «Були і тут випадки, коли доводилося, зібравши нерви в кулак, 
змагатися з небезпекою» (Коломієць П. П’ять зоряних років, с. 35). 

В одних нарисах невиправдано скупо використовуються засоби образного мовлення, 
в інших — відчувається їх надмірність, що створює враження штучності, неприродності 
мови. Обидві крайності є небажаними. У цій справі також потрібне чуття художньої міри і 
такту. Кращим нарисам властиве доцільне, умотивоване тематикою і змістом використання 
емоційно-образних компонентів, які увиразнюють і поглиблюють авторську думку. Вдале, 
гармонійне поєднання засобів логічного переконання і емоційного впливу сприяє посиленню 
дієвості публіцистичного твору. 

 
 


