
ВАЛЕНТИНА ГАЛИЧ 
«Я НЕ УЯВЛЯЮ СОБІ ТВОРЧОСТІ БЕЗ ПОСТІЙНИХ ХУДОЖНІХ ШУКАНЬ»  

(ЯК О.ГОНЧАР ДОБИРАВ ІМЕНА В РОМАНІ «ПРАПОРОНОСЦІ») 
 
Специфіка художнього мислення письменника завжди вабить дослідників його творчості, 
особливо коли мова йде про оригінальність митця, непересічність його таланту. Більшість 
авторів художнього твору самі не дуже люблять ділитися секретами своєї праці, мабуть, 
усвідомлюючи древню, як світ, істину: без таємниці немає мистецтва. І тоді на допомогу 
науковцям приходить письменницький архів — вірний свідок творчих мук і пошуків 
художнього слова. 

У кожного письменника своя методика і техніка роботи над словом: чисті, без 
авторської правки рукописи у А.Чехова, графічною довершеністю відзначаються акуратні 
зшитки у М.Коцюбинського. 

О.Гончар відносить себе до тих письменників, «котрі завжди залишаються 
незадоволеними своєю роботою. Певно, це природне почуття, — відзначає він, — що 
відбиває якусь вічну невідповідність, той майже неминучий розрив, що відділяє художній 
задум від його втілення» (Гончар О. Письменницькі роздуми. — Твори: у 6-ти т. — Т.6. — 
К., 1979. — С. 540). Отже, мережені багатьма перекресленнями, виправленнями і вставками 
сторінки рукописів прозаїка — це постійні пошуки художньої довершеності, прагнення 
досягти гармонії між формою і змістом. 

Яскравою художньою деталлю у творах відомого митця, через яку можна простежити 
особливості його образного мислення, є антропонім. Незначна кількість співвідношення 
власних назв порівняно із загальними у лексичному фонді художнього твору, графічне їх 
виділення великою літерою робить ім’я персонажа об’єктом особливо дбайливого відбору 
письменником, про що свідчить авторська правка на сторінках роману «Прапороносці». 

Зіставляючи початкові варіанти першої частини трилогії з виправленим виданням 
роману, відзначаємо, починаючи з VII розділу, перекреслене й змінене на Гай прізвище 
епізодичиного персонажа Івашина. Це зроблено у всіх текстах. Спробуймо простежити за 
думкою письменника , яка обрала саме таке ім’я для героя. Від варіанта до варіанта митець 
вносить нові подробиці, що роблять художній образ більш колоритним і повнокровним, 
підкреслюють його душевну чистоту : 1. «А я й не турбуюсь, — засміявся боєць, як раніш. — 
Чого мені турбуватися? Я не зрадник і не злодій. Поганого нічого не заподіяв» (Гончар О. 
Стрілка на Захід (Перший варіант 1 частини трилогії «Прапороносці»). — Інститут 
літератури ім. Т.Шевченка НАН України. — Ф.96/1. —С.25.— Далі вказуємо варіант і 
сторінку). До поданого тексту додано: «Поганого я нічого не вчинив. За святе діло й умерти 
легко... Ні в чому не каюсь, — повторив Гай. — Нема в чому каятись» (II в., с. 31). 3. До вже 
наведеного вище дописано: «Ні в чому не каюсь‚— повторив у задумі Гай. — Нема в чому 
каятись». «Він прав, — рушаючи, подумав про бійця Черниш. — Життя в нього ще, як 
струмок, чисте» (III в., с. 32)‚ 4. У викінченому варіанті цей уривок завершується словами: 
«Славний хлопець, — рушаючи, подумав про бійця Черниш. — Життя в нього, як струмок, 
чисте». 

В автографах II і III варіантів роману конкретизується загибель Івашини (Гая). 
Письменника не задовольнила якась недомовленість в описі смерті цього персонажа. 
«Івашина (Гай) наступив на міну», бо, як інші бійці, після бою підіймав «різний блискучий 
дріб’язок чужого солдата». У виправлених варіантах читаємо: «Ще хвилину перед тим 
Черниш бачив його. Боєць стояв над кущиком васильків, приязно всміхаючись до них. Потім 
нагнувся, обережно зірвав і не встиг зробити кроку, як земля під ним гримнула і все зникло в 
чорному димі». У міру нових вставок у текст відчувається якась психологічна 
невмотивованість, невідповідність імені та художнього образу. Перевага романтичного 
осягнення дійсності, поетизація воїна-визволителя обумовили трансформацію імені Івашина 
в Гай. Лексичне оточення, в яке потрапляє ім’я Гай, де багато слів, що позначають об’єкти 
рослинного світу (кущик, чебрець, насіння, зілля, полин, васильки, трава), визначили 



додаткові відтінки значення в антропоніма, пов’язані з рисами характеру бійця, які особливо 
виразно хотів підкреслити письменник: «Гай — це людина, яка любить природу, відчуваючи 
себе її невід’ємною часткою», «Гай — це воїн, що не здичавів у горнилі війни, не втратив 
відчуття краси». А як це ім’я підсилює трагізм загибелі молодого бійця! У Гая і мертвого 
«рука так міцно затисла квіти, що її годі було розчепити. Так і залишили його з тими 
васильками в руці, з польовими квітами рідного краю» (1V в., с. 105). Нове ім’я персонажа 
підсилює лірико-романтичну тональність роману, його глибокий філософський підтекстовий 
зміст: антигуманність війни, згубність її для всього живого, прекрасного. 

З’ясуймо детальніше лінгвістичний аспект трансформації імені, його семантико-
структурні особливості. Івашина — ім’я патронімічного походження, утворене від 
демінутивної форми антропоніма Івась і форманта присвійного прикметника -ин-, що надає 
йому значення «син Івася». Безафіксне найменування Гай утворене шляхом онімізації 
апелятива гай, який обумовив у контексті роману додаткові конотації імені персонажа. За 
художньою версією, Івашина (Гай) — Поліщук, однак автор «Прапороносців» орієнтується 
перш за все на найбільш характерні імена національного антропонімікону. Обидва варіанти 
імені героя у контексті роману сприймаються як естетично значимі. Вони наголошують на 
національності бійця. Адже «Прапороносці» (за словами М.Жулинського) — твір, який 
відкрив перед іншими народами правду про внесок солдатів-українців у перемогу над 
фашизмом. 

Коли перше прізвище асоціює з поняттями: «син Івася» — «син Івана», «син 
українського народу», то друге наділене конотаціями більш об’ємними за ступенем 
абстракції. Отже, Гай – це не лише син талановитого українського народу, що вміє помічати 
красу в навколишньому світі, – а й «син самої Природи», «син Землі». Стає очевидним, що 
друге ім’я вагоміше й лаконічніше. 

Трансформація антропоніма Івашина – Гай у романі молодого письменника 
засвідчила філософсько-етичні пошуки митцем істинного смислу життя, важливий етап 
формування його ідейно-художньої концепції людини і світу. 

У ІІ варіанті роману безіменний епізодичний персонаж, карячконогий «варяг» 
отримує ім’я Шумейко, яке ще більше підсилює безглуздість вчинку бійця, що не утримався 
від можливості підігріти хоробрість вином в оточеному німцями будинку. 

Спостерігаючи над невеличкими вставками, які автор вносить до тексту, помічаємо, 
що деякі з них обумовлені прагненням письменника мотивувати ім’я героя. О.Гончар ніби 
сам перебуває під впливом магічної сили імені навіювати певні асоціації, пов’язані із 
значенням етимологічного кореня слова. Саме цією особливістю прізвищ героїв 
продиктовані деякі зміни у тексті. У I варіанті недостатньо мотивований антропонім 
Козаков лексемами шахтарчук, сирота, з дитбудинку. Авторська вставка у III варіанті 
«Тягне, ой як тягне, товаришу, — говорив Козаков. — Мабуть, для гражданки я вже пропаща 
людина. Так уже і залишусь вічним солдатом» робить ім’я героя, що походить від слова 
козак — «захисник земель українських», надзвичайно колоритним і ще більш співзвучним з 
романтичною стильовою тональністю твору. 

Письменник цитує написи на стінах будинків, які свідчили, «що тут недавно пройшла 
велика весела армія». У I варіанті читаємо «Головін з биком у Яссах». У II варіанті — 
«Балабуха з биком у Бухаресті». Цей варіант імені, яке без посмішки не можна прочитати, 
згадавши однойменного героя повісті І.Нечуя-Левицького «Старосвітські батюшки та 
матушки», у звучанні якого відчувається відгомін голосної балачки, сміху, безперечно, 
найбільш вдало передає настрій наступаючої армії. Ще більш гумористичного ефекту 
набирає фраза завдяки поєднанню слів, далеких за семантикою. Уявіть собі веселого їздового 
Балабуху та ще й з биком у самому Бухаресті!  

Жанрова природа тексту теж позначилась на його антропоніміконі. Спочатку 
писалась повість «Стрілка на Захід» («Альпи»), яка пізніше стала першою книгою трилогії 
«Прапороносці». За свідченням рукописів, безіменний старшина мінометної роти отримує 
ім’я у IV частині другої книги. Автор відмовляється від прізвиська свого героя Старшинка, 



на яке ми натрапляємо в автографах першої книги у мові Сагайди, що підкреслювало 
іронічно-саркастичну вдачу останнього. 

О.Гончар не називає з самого початку твору імені телефоніста. Очевидно, він теж був 
задуманий як епізодичний персонаж. Та, мабуть, не давав спокою письменнику співучий 
Мукоїд, однополчанин, що загинув на Гроні (Бабишкін, Олесь Гончар. — К., 1968. — С.87). 
Саме тому телефоніст одержує ім’я співзвучне з прізвищем реальної людини. Ім’я-композит 
Мукоїд має у своєму складі елементи іменника й дієслова. За таким же структурним типом 
утворене ім’я, яке обрав письменник для героя свого твору. Антропонім Маковей (застаріле, 
рідковживане чоловіче ім’я) утворено шляхом внутрішньої трансонімізації: переходу слова з 
розряду чоловічих імен у розряд прізвищ, крім того у своїй фонетичній оболонці він зберіг 
звуки імені реальної людини — /м/, /к/, /й/. Таким чином, у найменуванні персонажа 
простежується зв’язок з іменем прототипу, але у такому оформленні воно позбавлялось 
негативного емоційного забарвлення. До того ж у контексті роману антропонім Маковей 
стає естетично мотивованим, уособленням людини, що розвіває, віє, сіє зерна доброти й 
гуманності на землях братніх народів. Спостерігаємо зміни у графіці цього прізвища. У I й II 
варіантах — це Маковій, що абсолютно відповідає правилам української орфографії. У III 
варіанті читаємо Маковей. Зміни і на е, викликані, на наш погляд, турботою О.Гончара про 
благозвучність похідного від прізвища варіанта імені — прізвиська Маковейчик, такого 
співзвучного з словом «соловейчик», яким називали цього симпатичного хлопця у роті, 
підкреслюючи його співучу вдачу. 

У рукописах роману «Прапороносці» знаходимо ряд прикладів, що відображають 
пошуки письменника у доборі варіантних форм імен персонажів, кожна з яких у контексті 
твору наділена своїми конотаціями. Проілюструємо напрямок естетичних пошуків прозаїка: 
Лілька (I в.) — Ліля (II, III в.) — Муся (IV в.); Брянський (I в.) — Юрій (II в.) — Юрко (III в.); 
«про нього» — «про свого Женю» (I в.). 

Динаміка антропонімічних змін у тексті роману виявила у формуванні 
індивідуального стилю О.Гончара такі домінанти, як тяжіння до лаконічності й філософської 
вагомості виразу, художньої вмотивованості образів-персонажів. Сам письменник у відповіді 
на лист автора цієї статті відзначив: «Як можу посвідчити з практики, вибір імен персонажів 
твору далеко не завжди дається легко, щоразу відчуваєш потребу, щоб між іменем героя і 
його внутрішнім характером виникав зовні ненав’язливий, не шаржований, а цілком 
природний, психологічно вмотивований зв’язок» (14.05.1990). 

Імена героїв, у ретельному авторському відборі яких ми переконались, додали нових 
штрихів до естетичної цінності трилогії, цілісної особистості письменника, який не уявляв 
«собі творчості без постійних художніх шукань». 
 


