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Літературна преса приділяє дедалі більше уваги молодим прозаїкам. Адже кожний рік дарує 
нам не один цікавий письменницький дебют. Твори, які виходять у серії «Перша книга 
прозаїка» у видавництві «Молодь», привертають увагу і широкого читацького загалу, і 
вимогливих, але доброзичливих критиків і рецензентів. Партія націлює критику на 
повсякденну копітку роботу з творчою молоддю, на дбайливе вирощування молодих 
талантів. Виступаючи на об’єднаному пленумі правлінь творчих спілок республіки 12 грудня 
1984 p., Перший секретар ЦК Компартії України В. В. Щербицький підкреслював: «Турбота 
про молоде покоління — це турбота про майбутнє нашої культури» (Комуніст України. — 
1985. — № 1. — С. 8). 

Перегляд творів різних жанрів показує, що здебільшого молоді письменники, пам’ятаючи 
заповіт нашого незабутнього М. Рильського: «Як парость виноградної лози плекайте мову», 
— дбають про добір відповідної до висловлюваних думок лексики і синтаксичних 
конструкцій, стежать за потрібною їм ритмікою тексту, мелодикою його звучання. І під їхнім 
пером звичайні загальномовні засоби вираження думок і почуттів часто перетворюються на 
оригінальні мовленнєві художньо-зображувальні засоби. Наприклад, В. Баталов, Ю. Іщенко, 
Т. Одріна, М. Прудник, В. Ярмолюк, В. Гонта, І. Захарченко та інші вже довели своїми 
творами, на нашу думку, що вони, незважаючи на різний життєвий і письменницький досвід, 
є неабиякими стилістами і вміють користуватися скарбами живої народної мови. 

Тематична різноманітність у прозі молодих неминуче викликає і різноманітність 
уживаних мовних засобів. У збірці оповідань В. Гонти «Моя перша любов» (К., 1984) є і 
синівський обов’язок перед Вітчизною, і пізнання світу і людських взаємин, і розповідь про 
пошук свого місця в житті, про відповідальність людини перед людиною, про драматичні і 
трагікомічні життєві ситуації. Автор, ніби відмовившись від власних оцінок, всі явища і події 
оцінює від імені своїх персонажів. Цей прийом наближає героя твору до читача, розкриває 
його характер безпосередньо, не нав’язуючи авторського ставлення до описуваного. 
Одночасно це дає можливість широко використовувати багатства живої розмовної мови, 
вмотивовано вживати розмовну і просторічну лексику та фразеологію. 

У збірці оповідань Т. Одріної «Гірка ягода» (К., 1984) вдало виписані жіночі образи, 
тонко передано жіночу психологію. Не можна не відзначити й оригінальні (і до того ж суто 
сучасні) порівняння та метафори: «Розмова стрибала, як стежка перед очима невмілого 
велосипедиста»; «Уявити Яну нафарбованою — все одно, що бога в джинсах»; після бабиної 
лайки «навіть машині так заціпило, що й мотор не заводився». Може, це випадковість, але 
оповідання у збірці розташовано так, що вони показують зростання мовностилістичної 
майстерності молодої письменниці. 

Правдивістю психологічної характеристики героїв, достовірністю деталей відзначаються 
новели В. Ярмолюка. Щось від письменницької манери А. Чехова відчуваємо, наприклад, у 
коротенькій новелі «Як міняється погода» (Ярмолюк В. Совість. — К., 1984). В. Ярмолюк 
добре знає життя, людей, серед яких живе і про яких пише. Він працював комбайнером, 
механізатором, будівельником на лісорозробках Півночі, і це знайшло безпосереднє 
відображення в мові його новел. Відчувається, що швелер або газовий різак для автора не 
просто технічні назви, а добре знайомі, звичні речі, і він уміє зробити їх матеріально 
відчутними для свого читача. Його мова відбиває природний і сильний вплив науково-
технічної революції на художню прозу. Досягнення людської думки зі сторінок наукових 
видань проникають у белетристику, збагачують її тематично, надають відчутного колориту 
сучасної епохи. 

Народним гумором іскриться книжка М. Прудника «Що скаже Люся?» (К., 1983). Мова 
тут жвава, дотепна. Справжніми знахідками, на наш погляд, є прізвища і власні назви: 
керуючий Гарбузпостачбуду — Полумисок, а голова Міжколгоспбуду — Коляда. Перша 



організація — неіснуюча, вигадана автором як натяк на несерйозність роботи, що її виконує 
Полумисок. Тому він і боїться свого заступника Мисочки. Мимоволі пригадуєш вишнівське 
«Антон Рилло керував трестом «Синтетична коломазь» главку «Возосаниголоблячерез-
сідельниксупоня», а для телеграм «Возочерсуп»!». Друга організація — справжня, дуже 
авторитетна, важлива. Отже, можна в неї дещо і для себе виколядувати... 

І в багатьох інших випадках прізвища в гуморесках М. Прудника викликають в уяві 
читача кумедні асоціації: Присвистюк, Бицюра, працівник м’ясокомбінату Холодець, вахтер 
Осауленко, Григорій Жабоїд, що зве себе Жорж Жабо, критик Святобог тощо. Мова героїв 
насичена розмовними, просторічними словами, наскрізь діалогічна. Монологів, авторського 
втручання небагато. Є вдалі оригінальні оказіоналізми: надореміфасолився, моржувати. Як і 
в оповіданнях Т. Одріної, є чимало несподіваних порівнянь: обклеєний гірчичниками, як 
телеграфний стовп оголошеннями; блідий, як перестиглий кабачок; схожа на помідор «чудо 
ринку» голова. 

Мова молодих письменників справляє позитивне враження щодо їхнього ставлення до 
сучасних літературних норм. Звичайно, поняття мовної норми в художньому творі інше, ніж, 
наприклад, у газеті. Письменник має щодо мови значно більшу свободу. Так і повинно бути. 
Якщо мова інформативна у більшості випадків є засобом передачі вже готових думок, то 
мова художньої літератури, мова образна, є засобом створення самої думки. Тому ми й 
говоримо, що письменник не тільки обробляє мову, а й забезпечує її дальший розвиток. А 
втім і газетні повідомлення будуються на поєднанні мови унормованої, «нейтральної» і мови 
експресивної. І художній твір не може складатися з самих образів та експресивних висловів. 
Від більш вільної, «розкутої» мови персонажів має відрізнятися своєю літературною 
нормативністю авторська мова. Тоді перша на фоні другої по контрасту ще яскравіше заграє 
усіма своїми барвами. І молоді прозаїки у своїх творах довели, що вони це розуміють. 
Мовних огріхів, неточного вживання слів, стилістичних невправностей, того, що, як правило, 
називаємо вільним поводженням зі словом, небагато. 

Одначе інколи свідоме бажання автора виділити, індивідуалізувати мову своїх персонажів 
знижує загалом високий рівень мовностилістичного оформлення книжки. Тож навряд чи 
варто навіть заради такої мети збагачувати твір такими авторськими «знахідками»: «Я ж в 
первий раз у газеті, понімаєш», «старшина второй статті», «присутствіє в отряді» і т. ін. Вони 
лише псують в цілому непогані мову і стиль книжки В. Баталова «Останній слід Цезаря» (К., 
1983). Звичайно, в багатьох класичних творах української радянської літератури можна 
знайти приклади вживання такої мови, але там вона виконує певну художню функцію. 
Скажімо, О. Корнійчук використовує її як художній засіб у п’єсі «В степах України», де він 
сміється, хоча й добродушно, з свого малоосвіченого Галушки. Широко використовується 
цей засіб у гуморесках і фейлетонах Остапа Вишні. Але ж В. Баталов не хотів висміяти свого 
персонажа. 

Ми відзначили цікаві неологізми і оказіоналізми в книжках деяких авторів. Вони зробили 
мову їхніх творів оригінальною, своєрідною. Однак часом небажання автора заглянути в 
словник призводить до недоречностей, прикрих тим більше, чим несподіваніше вони 
з’являються. Так сталося зі словом двірняк у М. Прудника. Неологізм хочеться створити 
кожному. Та собака все ж таки дворняга або двірняжка, а не двірняк. Це застаріле слово має 
значення «дворова людина» (за Словником Б. Грінченка). 

У житті і в праці ми оптимісти. Але коли герої літературних творів В. Ґонти 
оптимістично повідомляють, оптимістично усміхаються та ще й мугикають щось 
оптимістичне, то мимоволі песимістично і недовірливо починаєш до них ставитись. Навряд 
чи варто при наявності в українській мові власної кличної форми вживати російську 
розмовну форму звертання Вань. А навіщо для юнната означення юний? І чому вони, ці 
юннати, збирають для гербарію... метеликів? 

Персонажі оповідань І. Захарченка здебільшого не ходять, а тупцяють, дрібушать, 
лопотять (?), чалапають, тьопають, тюпають, пруться, швендяють, сунуть, 
плентаються, тиняються. Так само вони не говорять, а сокорять, торохтять, гугнявлять і 



мимрять, теревенять, товчуть, буркотять, бубонять. Усім подобається мова емоційна, 
образна. Але, на жаль, ми часом забуваємо, що мовне багатство і образність створюються не 
тільки зниженою лексикою Це — найпростіший спосіб надання мові експресії, виразності. 
На означення основних дій людини є чимало і не знижених стилістично синонімів. Можна, 
звичайно, вживати і зорився, уздрів, блимнув, але ж у житті люди і дивляться, і бачать, і 
поглядають, і кидають погляди! 

Якось центральне телебачення влаштувало читацьку конференцію, присвячену 
обговоренню книжки одного з відомих сучасних російських письменників, який дещо 
захоплюється місцевими, діалектними і зниженими слівцями. Характерно, що жоден з 
читачів, переказуючи ті чи інші епізоди книжки, таких слів не вживав, висловлювався 
звичайною літературною мовою. На це звернув увагу ведучий передачі, підкреслюючи, що 
намагання автора збагатити мову пройшло повз читацьку увагу і словника автор не збагатив. 

Зробимо ще зауваження до самої назви серії «Перша книга прозаїка». Словом книга ми 
звикли називати великі за обсягом видання, це термін урочистого забарвлення. А слово 
книжка — універсальне, воно придатне для всіх випадків, за різних обставин мовлення, в 
усіх стилях. Останнім часом помітилася помилкова тенденція уникати слова книжка, 
переводити його до зниженої сфери вживання. Цього не повинно бути. Можна подякувати 
видавництву «Молодь» за книжки цієї серії, а молодим авторам побажати дальшого 
розширення тематичних горизонтів їх творів і дальшого зростання їх мовностилістичної 
майстерності. 
 


