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Публіцистика відомих сучасних письменників на літературні теми дає багатющий матеріал і 
для певних лінгвостилістичних узагальнень. Основуючись на художній публіцистиці ряду 
письменників, можна говорити про своєрідну, неповторну майстерність кожного з них, бо 
художня публіцистика — це виразна грань їх творчого злету. Можна, зокрема, простежити 
звертання до однакових образно-лексичних категорій: «морських асоціацій», «військової 
образності», широкого вживання живописної та музичної термінології у публіцистичному 
викладі на літературні теми. 

Зробимо спробу певної класифікації таких висловлювань з публіцистичних творів деяких 
відомих українських письменників нашої доби. 

Показово, зокрема, що, говорячи про величезну широчінь інтересів сучасних літераторів, 
широке коло їх суспільно-художньої діяльності, глибину й всеосяжність літературної 
творчості окремих митців-велетнів і видатних представників сучасного літературного 
процесу, багато хто з авторів художньої публіцистики звертається до «морських», 
«океанських» або «річкових» образних асоціацій — конкретно-географічного й загального 
плану. 

М. Бажан так характеризував поезію соціалістичного реалізму: «Розпочавши путь, вона, 
як той потік, сприймала до течії своєї безліч поточків, індивідуальних струменів і ключів, які 
різними річищами і неоднаковими плинами до неї вливалися, а, влившись і попливши одним 
могутнім прудом, не втратили своєї неоднаковості, своїх відмінностей, своїх візерунків і 
барв» (Люди, книги, дати. — К., 1962. — С. 158). 

Олесь Гончар говорив на відкритті міжнародного семінару перекладачів з братніх 
соціалістичних країн: «Справа взаємопізнання наших культур починалась десь там, у глибині 
віків, де вперше українська пісня полинула за Дунай і була записана Бетховеном; відлік 
посилення братніх зв’язків ведемо і від Кирило-Мефодіївського братства, і від тих літ, коли 
на Влтаві та на Мораві за сприянням друзів зазвучали полум’яні поеми Тараса Шевченка». 
Звідси й виразна саме «шевченківська» асоціація: «Завдяки Шевченкові скарби української 
душі, немов повною рікою, вливалися в загальний потік людської культури, що своїми 
хвилями пливе назустріч світлій будучності» (Письменницькі роздуми. — К., 1980. — С. 32). 

Дмитро Павличко, виступаючи з проблеми перекладів на VIII з’їзді письменників 
України, зазначав: «Ріки перекладацької літератури, якими б прісними не були їхні води, не 
обезводять моря того чи іншого національного слова, але без них те море може осісти й 
стати, хоч і дуже солоною, та все ж малопринадною калюжею». 

Інша «річково-морська» метафора Д. Павличка звучить з приводу поетичного слова 
Я. Івашкевича: «Лірика Я. Івашкевича нагадує враження від плину спокійної і широчезної 
ріки, яка ніби каже, що на її берегах за тисячоліття пройшло безліч різного люду, що саме 
вона тече в море, де має зникнути, та не боїться, а прагне того моря, бо життя — це рух, а 
вічні тільки народи й витвори їх благословенних геніїв... Як Дунай, що відбиває в своїх 
плесах обриси багатьох європейських столиць і міст, поезія Ярослава Івашкевича відбиває в 
собі польські, українські, російські, німецькі, італійські пейзажі, силуети багатьох міст» (Над 
глибинами. — К., 1983. — С. 291). 

Юрій Мушкетик так висловився з приводу літературної діяльності М. Коцюбинського: 
«Мистецький човен Михайла Коцюбинського у хвилях тогочасних бурунів і течій невпинно 
плив до заповітного берега великої істини». 

Віталій Коротич говорив про Нодара Думбадзе: «Океани людської любові незмінно 
оточували його, даючи силу, і — я певен того — продовжуючи життя Нодара». 

Юрій Смолич писав у літературному портреті К. Паустовського: «Ріки і моря наче 
омивають береги на карті життя і творчості письменника. Саме на берегах рік, озер та морів 
не тільки місця постійної чи тимчасової прописки паспорта громадянина Паустовського, але 
й обширні території з їх флорою, фауною, етнографією і соціальним буттям — 



Паустовського-літератора... Дніпро і Волга, Дон і Дністер, Нева і Рось, Ока і Ірпінь, озера 
Півночі і плавні Півдня, Чорне і Балтійське моря — вони живуть у творчості письменника: 
читач пізнає смак їхньої води і силу хвилі, людей на берегах і життя підводного царства» 
(Розповідь про неспокій триває. — К., 1969. — С. 220). 

Невід’ємною основою літературної діяльності (у яких би формах вона не виступала) є 
«військові асоціації», які владно увійшли у творчість сучасних радянських митців. 

«Військова образність» часто-густо фігурує в характеристиках індивідуальної 
майстерності того чи іншого художника слова. Юрій Смолич так писав про кабінет 
В. Блакитного (Еллана): «Словом, саме тут були здійснені всі найперші організаційні заходи 
на літературному фронті, тут дістав путівку в літературне життя кожний з покоління 
першого призову у пожовтневу українську літературу, звідси починав вести його за 
Комуністичною партією Василь Блакитний, незрівнянний організатор-комуніст». 

Величезний інтерес становить і усвідомлення закономірності взаєморуху мистецтва 
живопису, музики й літератури. Варто зазначити, що музична образність владно входить у 
художній світ сучасної публіцистики на літературні теми: чи то в урочисто-натхненному, чи 
то в інтимно-ліричному тоні, але завжди з глибоким ідейно-змістовим навантаженням. 
Микола Бажан так писав про ритмомелодику пушкінських віршів: «Мені здається, що я чую 
їхню бентежну, бурхливу музику. Один акорд набігає на другий, злітає вгору тріумфуючим 
forte. Гармонія, що виникла з найглибших внутрішніх звичаїв душі, з її протиріч і 
протиборень, побудована на консонансах, так само, як і на дисонансах» (Думи і спогади. — 
К., 1982. — С. 222). 

У «Письменницьких роздумах» О. Гончара поетичне слово Шевченка набуває такого 
«музичного» визначення: «На різних регістрах — від громовиць «Кавказу» з його 
стугонливим зачином до найніжнішого ліричного піаніссімо «Хто се, хто се...» чи «Лілеї» — 
все підвладне поетові, ніщо не порушує закону гармонії, закону художнього сусідства. 
Інтонації нібито найнесумісніші, зовсім різні своїм забарвленням, вони у «Кобзарі» часто 
сусідять, виникають одна з одної, переливаються одна в одну». 

Свої спостереження щодо вживання літературно-музичних термінів закінчимо прикладом 
з публіцистики Ю. Смолича на громадсько-політичну тематику: «Ми пережили роки радісні і 
трагічні. Та жага народу невичерпна, а на високому соціальному підйомі — на шляху 
будівництва соціалізму і комунізму — сили трудящих раз у раз множаться і зростають 
крещендо». 

Таким чином, художня публіцистика видатних письменників демонструє величезне 
лексичне багатство викладу, пов’язане із різноманітністю семантичних уявлень: у галузі 
музики й живопису, географічних понять, військової термінології, зрозумілих сучасному 
читачеві, до якого ця публіцистика звертається. 
 


