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Вивчення мовної практики Олеся Гончара дає дослідникові багатющий і цікавий матеріал 
про його манеру письма, про свідоме, новаторське і творче ставлення до слова. Мовно-
художня палітра письменника вражає багатством авторського словника, цілеспрямованим, 
науково вивіреним і точним його використанням, дерзновенною сміливістю у вживанні і 
поєднанні розмаїтих стилістичних засобів. 

Для письменника характерне глибоке поетичне світосприймання, що й зумовлює 
виразний нахил до поетизації зображуваного життя. О. Гончар однаково вільно володіє як 
умінням скористатися словом, відшліфованим літературною традицією чи багатовіковою 
уснопісенною творчістю, словом, почерпнутим із джерел живого народного мовлення і 
тактовно перенесеним у художню тканину (згадаймо хоча б незнану до нього в літературі 
чабанську тронку), так і особливим, рідкісним умінням широко продукувати власні 
новотвори, чарівні й неповторні, з притаманною їм прозорістю і свіжістю значення. 

Читач відчує (не може не відчути) естетичну насолоду від зустрічі з новим словом 
тільки тоді, коли труднощі, пов’язані із сприйняттям, засвоєнням, сказати б, «подоланням» 
цього раніше не знаного йому слова не будуть занадто великими, непереборними. 

Пригляньмося уважніше до таких, наприклад, уривків, що мають не лише високу 
художньо-образну, а й наукову (так, саме наукову, з погляду мовознавства) вартість: 
«...Неначе 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 іменник грайво (створений за моделлю «сяйво»), і дієприкметник розсяяний (він тут 
виконує функцію епітета), і складний прикметник променисто-сині, який заступає у 
художній тканині фрагмента іменник очі (а це ще посилює його емоційність), і складний 
епітет персиково-туге (личко) не становлять якихось труднощів для розуміння. Разом з тим 
вони зміцнюють загальне естетичне враження, збуджують нашу уяву, надають оповіді 
особливого додаткового художнього смислу, який, за словами О. О. Потебні, відрізняє мову 
образну від інформативно-необразної. Саме цей додатковий смисл є неодмінним чинником 
розвитку кожної живої мови. 

Як слушно зауважував Л. А. Булаховський, час від часу свої права заявляє потреба 
соціально закріплене, звичне в мові оживити яскравим спалахом словесно-індивідуального, 
виключно свого, дивовижного, потреба викликати читача на визнання інших можливостей 
вислову, крім тих, які стали вже в мові здобутком маси... 

Неологізми О. Гончара ніколи не були самоціллю: вони органічно пов’язані з ідейно-
художнім контекстом твору, з його стилістикою і служать незамінним засобом втілення 
письменницького задуму. Творче кредо майстра з граничною ясністю сформульоване в таких 
його словах: «Не було випадку, щоб видатний твір літератури був написаний сірою мовою, 
щоб вдалось його вибудувати словами зужитими, знебарвленими до пересічності, до нудної 
стертості п’ятака. Енергія слова — з енергії душі, тільки так. Убога стилістика найчастіше є 
породженням убогої думки. Ставитись до мови творчо, сміливо, але й з безмежною 
відповідальністю — це чудово вміла робити наша класична література. Досвід її вчить, що 
найвища майстерність художника слова — у його вірності життєвій правді, яка вбирає в 
себе, зокрема, й правду народної мови, засвідчену в найрізноманітніших виявах — і в 
пісенному ліризмі, і в гуморі, і в згустках афористичної тугої народної мислі» («Цвіт слова 
народного»). 

Які ж вимоги слід висувати до створюваного слова? Якими принципами і критеріями 
повинен керуватися той, хто береться за мовотворення? 

Передовсім треба назвати принцип зрозумілості, ясності, легкої приступності слова; 
значення слова повинно випливати з контексту. Авторські новотвори не одразу фіксуються 



словниками, а будь-які посилання і коментарі до них також неприйнятні. 
Принцип необхідності і доцільності створення нового слова теж треба враховувати. 

Письменник, зрозуміла річ, не зобов’язаний давати теоретичних обґрунтувань доконечності 
нового слова, однак таке обґрунтування має випливати з тієї життєвої ситуації, що її 
зображує митець. Це виразно простежується, наприклад, у романі О. Гончара «Твоя зоря». 
Доцільність такого, скажімо, слова, як непуть, поки що стає очевидною лише тоді, коли його 
пов’язуєш з образом конкретного героя, на що цілком слушно вказує М. Наєнко у книжці 
«Краса вірності. У творчому світі Олеся Гончара» (К., 1981). 

Ці дві вимоги передбачають третю: слово повинно створюватися за законами певної мови. 
Цій вимозі повністю відповідає згадуване слово непуть. До того ж воно цілком природно 
сприймається на тлі таких здавна відомих слів, як непутити, непутній, непутно, що й може 
вирішити його дальшу долю. Береться до уваги також звучання слова: чутливішою щодо 
цього є віршована мова, ніж прозова, хоч закони милозвучності обов’язкові і для мови прози 
(якщо вони не порушуються свідомо, з художньою метою). 

Мабуть, віддавна існує в живій народній мові таке колоритне розмовне слово, як 
нерозлийвода («завжди бувають разом, ніколи не розлучаються»): «До того вони нерозлучні, 
ці двоє дівчат, просто нерозлийвода!» (О. Копиленко). І ось виявилося, що слово 
нерозлийвода приховувало в собі потенційні словотвірні можливості, які розкрилися під 
умілим пером Олеся Гончара. Прозаїк немовби «повернув» слово в інший бік, і з’явилося 
нове слово із зовсім іншим значенням і новим звучанням — розлийвода: «... щоб десь на 
лиманах, на просторій розлийводі зустрічати свої росяні блакитні світанки» («Бригантина»). 
Тим самим О. Гончар переконує нас, що виразові можливості мови безмежні, що влучне 
образне слово є не тільки засобом вираження думки, а й засобом творення самої думки, 
важливим чинником розвитку мови і мислення у їх нерозривному зв’язку, про що писав у 
свій час О. О. Потебня. 

Колись 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 у О. Гончара: «Хто сумує десь там за тобою? Мабуть, вважають, збезнадієні, 
що тебе вже нема, а ти ось тут, на галерах» («Циклон»). І про це слово цілком підставно 
можна сказати, що воно і звучить природно, і вжито доцільно. 

Новотвори подібного типу О. Гончар взагалі полюбляє: знесмертитись, знекровлений, 
знедуховніти, знещасливити: «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» («Циклон»). 

А ось цікавий новотвір-дієслово: «Чи не прогавляємо ми чогось важливого поблизу? — 
роздумував оператор. — Ось життя чиєсь перецвітає творчістю ... Життя перейшло в 
мистецтво, а мистецтво знов проростає в життя — так воно тут коловоротиться» 
(«Циклон»). Жоден словник не фіксує дієслова коловоротитись. У Словнику української 
мови в 11-ти томах знаходимо лише іменник коловорот, друге (переносне) значення якого 
— «стрімкий, безупинний рух, безперервна зміна кого-, чого-небудь», і прикметник, 
утворений від цього іменника, коловоротний з переносним значенням «непостійний, хиткий, 
мінливий». Отже, неологізм «коловоротитись» має, очевидно, означати «безупинно 
рухатися, безперервно змінюватись». Чи ввійде це слово до загальнолітературної мови і чи 
буде воно зафіксоване словниками, — то вже інше питання. На наш погляд, у нього є такі 
перспективи. Але письменник ставив перед новотвором скромніше завдання: служити 
виразовим засобом у конкретному контексті. І як художньо-образна деталь слово 
«коловоротитись» навряд чи може бути замінене наявними у мові синонімами 
«змінюватися», «безперервно мінятися» і под. 

Неологізми, створені на зразок вже відомих слів, особливо легко і природно входять у 



загальну мову. Те саме можна сказати і про новотвори, які підтримують уже наявні в мові 
стилістичні тенденції. У свій час П. Тичина створив цілу низку ніби усічених неологізмів-
поетизмів: дих, бризь, дій, бездорож, гучінь та ін. За їх зразком ще у довоєнній українській 
поезії з’явився щем, що його дехто з мовознавців приписує Л. Первомайському. Чи це 
справді так, точно і невідомо. Та це й не так важливо. Більше важить те, що пізніше почав 
вживати це слово А. Малишко, а потім І. Драч та інші поети. О. Гончар — прозаїк, але про 
прозу його навіть у фрагментах виразно публіцистичного або й філософського спрямування 
мало сказати, що вона поетична, вона сама поезія. І тому цілком закономірно з’явилось в ній 
і таке слово, як яскравінь: «Ніби Надька, але й не Надька, просто сяйво якесь, яскравінь 
кольорів, їхня гра й переблиски, де ранкова зоря і роса, і усмішка людини — все поєдналось 
у красу неземну» («Твоя зоря»). 

А хіба не можна до неологізмів віднести також слово запозичене, якщо воно почало своє 
життя в іншій мові від загальновідомого твору відомого автора? Свого часу чимало 
українізмів у творах М. Гоголя були для російської літературної мови безсумнівними 
неологізмами. Дуже вдало скористався О. Гончар білоруським словом розвітання, що 
означає «прощання». Ключ до розуміння запозиченого розвітання — українське слово 
вітання, воно ж визначає правомірність запозичення з протилежним значенням: «І вже вона 
йде, їй пора, кивнула на розвітання, самими віями попрощалася» («Тронка»). Цілком 
можливо, що з легкої руки такого високого майстра, як О. Гончар, поетичне білоруське 
розвітання з часом міцно увійде до лексичного складу нашої мови. 

Дуже продуктивною у творах О. Гончара є словотворча модель, коли першим 
компонентом складного слова виступає інтернаціональний термін, а другий компонент — 
українське слово: кінотрудівниця, кіностворіння, кінововк, кінозубр, кіноярмарок (але є і 
кіномефістофель). У літературній мові, як відомо, такі складні слова частіше і в першій, і в 
другій частинах мають інтернаціональні корені: кінотеатр, кіноапарат, кінорепортаж, 
кінооператор. Виняток становлять кінозірка, кіноглядач і розмовне зневажливе кінодівчина. 

Письменник добре відчув цей напрям розвитку живомовної стихії. І цілком закономірно 
виникають ще й радіоорли, радіоцвіркун, радіодрібнички, радіомотлох. Такі експресивні 
оказіональні слова О. Гончар часто використовує як виразний засіб створення 
гумористичного ефекту, напр.: «Це він тут поетом став, а в нас кому, пригадуєте, скільки 
разів перепадало за вибрики в повітрі, за його авіакозакування» («Тронка»). 

Взагалі у своїй мовотворчості О. Гончар майже ніколи не заходить у суперечність із 
тенденціями розвитку мови. Причому він, мабуть, не тільки вловлює їх інтуїтивно, а й 
спирається на свої глибокі знання живої народної мови, класичної і сучасної літератури. Так 
було, очевидно, і у випадку з новотвором праріка. Коли у О. Довженка є слово прадуб, у 
М. Рильського — празима, праосінь, то сприймається цілком натурально і Гончарове 
праріка: «Ріка, найбільша з усіх тутешніх рік, праріка, що використовується для 
міжнародного судноплавства, що десь там у верхів’ях повита в тумани..» («Циклон»). 

Своєрідні неологізми створюються письменниками або й всією нашою мовною 
практикою, коли виникає нагальна потреба перекласти слово або термін з іншої мови, 
найчастіше з російської, а переклад їх з різних причин становить значні труднощі. 
Мовознавці-словникарі й досі з вдячністю пам’ятають, як перед війною Ю. Яновський для 
російсько-українського словника, який тоді готувався до друку, одразу ж утворив неологізм 
Іван-покиван— відповідник до рос. Ванька-встанька. В редакціях наших газет після 
багатьох вагань виник новотвір-відповідник до російської перифрастичної назви Японії, яка 
містить відсутній в українській мові дієприкметник «восходящий»: Країна сходу сонця. Є 
такий новотвір-термін і серед неологізмів О. Гончара. Російсько-українські словники 
соромливо не вміщують морського терміна «впередсмотрящий», бо лексикографи не 
знаходять для нього однослівного українського відповідника. А це слово почало широко 
вживатися і в переносних значеннях («впередсмотрящие технического прогресса»). Отже, 
воно потрібне і нашій мові. Скористаймося ж знову з допомоги видатного письменника і 
візьмемо слово впередзорець з повісті О. Гончара «Бригантина»: «Вони, впередзорці, як 



тільки було помітять небезпеку, запалюють смолу в бочках, прив’язаних угорі на дубах, 
подають сигнал від бакету до бакету, аж на Хортицю». 
Мова художньої літератури впливає на інші стилі також своєю фразеологією. 

Публіцистичний стиль української мови (мова газет, радіо, телебачення) за останні 
десятиліття значно збагатився образними і мудрими крилатими висловами з творів 
О. Гончара: людина і зброя; я рядовий життя, і не більше; енергія слова — з енергії душі; 
планета, цей чудовий корабель людства, потребує захисту; найвища краса — краса 
вірності; стиль нашого життя — стиль братерства; дужий той, хто не боїться смерті; 
прекрасна людина в бою за Батьківщину; людство не бездітне та ін. У крилатих висловах 
письменник не створює нових слів. Але він оновлює мову, незвично поєднуючи вже відомі 
слова. Тим самим О. Гончар розсуває межі нашої мови, надає їй сили і гнучкості. Слова у 
крилатих висловах митця набувають нової вагомості, нових значеннєвих відтінків. 
Поступово «привчаючи» мову до незвичайних для неї зворотів, письменник сам немовби 
встановлює, як і коли їх треба вживати. Адже будучи одним із найвизначніших українських 
прозаїків радянської доби, О. Гончар є також видатним вченим-гуманітарієм, академіком АН 
УРСР. Мова О. Гончара давно стала своєрідним еталоном нормативності української 
літературної мови в усіх її стилях, аж до розмовно-побутового включно. 

В Інституті мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР дослідженням мови і стилю 
сучасних українських письменників приділяється велика увага. Зокрема, вже в основному 
зібрано і видано крилаті вислови і неологізми П. Тичини (у книжці «Квітни, мово наша 
рідна»), М. Рильського (у книжці «Як парость виноградної лози»). Над вивченням мовних 
особливостей творів О. Гончара мовознавці працюють від 50-х років. Особливості стилю 
письменника нещодавно розглянуто в хрестоматії «Стиль і час» (К., 1983). Триває робота 
над укладанням словничка неологізмів і крилатих висловів О. Гончара. Деякі з них ми й 
намагалися прокоментувати в цій статті. 
 


