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У статті «І проза повинна бути поетичною» О. Гончар зауважив, що необхідною умовою 
поетичності твору є наявність глибокої філософської думки, «висловленої в образах, які 
досягають значення поетичного символу». 

Нахил до символіки як ознаки власного почерку був помітний ще в перших довоєнних 
новелах О. Гончара. Послідовність у використанні символічних засобів, поглиблення їх 
соціальної значимості виявив письменник у всіх наступних творах. Символ, сповнений 
глибокого ідейного змісту, виноситься, як правило, в заголовок його творів: «Прапороносці», 
«Тронка», «Собор», «Циклон», «Бригантина», «Берег любові», «Твоя зоря», «Далекі 
вогнища». 

Індивідуальні, авторські акценти О. Гончара розсувають рамки значень слів, семантичний 
обсяг яких збагачується. Але розвиваються символічні значення завжди із загальномовних. 

О. Гончар — знавець фольклору, народної психології, народного мислення. З поетики 
народних уявлень значною мірою виростає й самобутня поетика його творів. Так, наскрізним 
символом у романі «Твоя зоря» є образ зорі. Цей символ генетично пов’язаний з 
народнопісенною символікою, а його коріння сягає біблійних сюжетів (пригадаймо образ 
провідної зірки, що вказувала дорогу волхвам до вертепу, де народився Христос). З міфології 
і фольклору образ зорі перейшов у літературу і став поетизмом. 

Роман «Твоя зоря» має складну композиційну будову, він пронизаний ретроспективними 
лініями-спогадами про дитинство, яке асоціюється у письменника з ранковою зорею. 
Індивідуальне символічне значення слова зоря «спалахує» уже на перших сторінках роману. 
Герої твору мчать по вируючій трасі, яка символізує сучасне життя, а думками-спогадами 
вони в рідному степу, в далекому дитинстві. «І ніколи не втратить той вранішній світ для нас 
своєї росяної, світлоносної сили та свіжості, ніде й ніщо не погасить в душі тієї ранкової 
зорі, що цвіте нам із-за тернівщанської, з байраками-глинищами гори, що тоді здавалась тобі 
малому такою високою». Образ вранішньої зорі у романі — це символ першопочатків 
людського життєвого шляху, його першооснов. У людини повинен бути корінь, з якого вона 
виростає.. По суті, це образ Батьківщини, рідного краю, без якого не мислиться доля 
людини. Із цим словом не розлучається письменник, ним озвучений увесь роман, 
індивідуальні акценти звучать у нього то тихіше, то голосніше, але мелодія зорі не затихає: 
«...скоро сонце зійде, вже он небо грає зорею», «Тільки зазоріє, по-вранішньому запломеніє 
грай-небо». 

У символічний образ ранкової зорі, яка освітлювала дороги в життя, вплітається образ 
степової красуні Надьки Винниківни, без якої не мислиться зоря дитинства, а без зорі 
тернівщанської не мислиться, з другого боку, краса Надьки. Тут «видобуваються» 
письменником і переплітаються різні значення: зоря — щось прекрасне і зоря — рідний 
край, Батьківщина. 

Ось мандруючий художник малює степову красуню: «На тій полотнині ніби Надька, але 
і не Надька, просто сяйво якесь, яскравість кольорів, їхня гра й переблиски, де ранкова зоря, 
і роса, і усмішка людини» і далі: «зирк на ту, що під яблунею, зирк на схід, злегка 
пензликом черпне зорі — і на полотно, на щічки дитяткові та його молодій матері». Далі 
йдуть слова народної пісні: 

Ой я знаю, ой я знаю, 
Чого мила красна. 
Перед нею й поза нею 
Впала зоря ясна! 
Ой упала зоря з неба 
Та й розсипалася, 
А Надійка позбирала — 
Закосичилася. 

У більшості випадків слова пісні в творах О. Гончара органічно зливаються з художньою 



тканиною. Майстерне використання пісенних фрагментів, характерне для письменника, 
посилює поетичність сприймання, поглиблює символічні образи. 

Навіть народні примовки «Буде тобі провідниця — ясная зорниця», «а дитиночка — як 
зориночка» працюють на провідну ідею. 

На останніх сторінках роману слово зоря з’являється в іншому значенні — як образ 
чогось далекого, недосяжного: «Єдине твоє кохання зараз на крок від тебе і водночас далеке 
й недосяжне, мов зоря», — думає Тамар Дударевич про Заболотного. 

Індивідуальні «прирощення» в семантиці слова зоря ґрунтуються на загальномовній 
основі. Власне, традиційний поетичний образ набуває авторських акцентів. 

Відзначимо, що у романі «Собор», який передував «Твоїй зорі», уже витав образ зорі, 
зокрема ранкової: «при світлі могутньої ранкової зорі, що на півнеба розкине багряні свої 
вітрила»; «...змайне така ніч, відпливе зорями, відбагряніє загравами за Дніпром. 
Замерехтить сріблястий туман світанку над сагою, і садки зачіплянські наскрізь 
просвітяться...». Образ зорі з’являється також у повір’ї про «зоряну воду», введеному 
автором у текст твору. Пор. також у романі «Циклон» (в устах Шаміля, що перебуває в 
німецькому концтаборі): «Я вірю в свою зорю». 

Той чи інший відтінок, який входить в структуру символу зоря, може висуватися в 
контексті на перший план або залишатися на периферії, накладаючи свій відбиток на 
основне значення символа. Символічне вживання слова не перешкоджає його вживанню в 
прямому значенні, без додаткових смислових навантажень. Але переважно символічний злет 
слова впливає на всі вживання в тексті, освітлює їх. 

Багато разів повторюючи слова зоря, О. Гончар створює навколо нього певний 
семантичний ареал, який конкретизує його загальномовне значення або ж озвучує, 
поглиблює символічне. В цей ареал втягуються слова, асоціативно пов’язані із словом зоря, 
зокрема, вранішній світ, роса, свіжість, цвісти, палати, схід, відблиски, запломеніти, 
зоряниця тощо. Підсилюють образ зорі також утворення типу: світлоносна сила, небо грає 
зорею, грайнебо, визорилось небо тощо. 

Слово зоря грає у О. Гончара всіма відтінками значень, промені цього образу освітлюють 
весь роман. 
 


