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«Подвійне коло», «Батальйон шведа», «Лист у вічність», «Чубенко, командир полку»... і 
«Шаланда в морі». Як влилася новела в героїку і революційну пристрасть «Вершників»? 

Відомий літературознавець С. М. Шаховський відповідає: «Покоління творців 
революції мусить мати вольові характери, успадковані безпосередньо від батьків своїх. 
Новела «Шаланда в морі» до сюжету «Вершників» пристає тільки цією стороною»1. 

Сюжет новели Ю. Яновського відомий усім. У ньому немає складних колізій, є горе 
старої жінки, на очах якої море забрало чоловіка, є її віра, є повернення Мусія Половця. 

У словесному змалюванні образу Половчихи важлива стилістична роль належить 
семантичній багатоплановості дієслова стояти. Воно шість разів виступає у композиційно 
найбільш відчутних і вагомих щодо сюжетної лінії уривках, кожного разу з іншим 
смисловим навантаженням. 

Море віщує, «що незабаром ревтиме справжній штормило, на березі стояла стара 
Половчиха, одежа на ній віялась, мов на кам’яній, вона була висока та сувора, як у пісні». 
Ось експозиційний початок словесного образу: Половчиха виглядає шаланду чоловіка. 
Починається буря: туман насувається з моря, трамонтан б є широкою зливою, холод і гуркіт 
ідуть з моря. «Вона (Половчиха. — Ред.) не показувала перед морем страху, вона мовчки 
стояла на березі — висока й сувора, їй здавалося, що вона — маяк невгасимої сили». 

Жінка не в силі рушити з місця, застигла в чеканні, вона вірить, що своєю 
присутністю допоможе чоловікові. Нерухомо стоїть стара Половчиха перед грізною стихією, 
не показує страху, але читач відчуває її тривожне, гаряче серце в такому внутрішньому 
монолозі: «Ой пішов ти, Мусієчку, в море, — голосила вона мовчки, — та й слід твій солона 
вода змила. Так коли б я знала та добачала, я б той слідок долонями прогорта ла та до берега 
тебе покликала. Ой, подми, вітре-трамонтане, оджени в море негоду та оджени й тумани, а я 
стоятиму тут самотня до краю, і хоч би з мене дере во стало, то я б усіма вітами над морем 
махала й листям би шуміла». Цей внутрішній монолог, протяжний і тужний, нагадує 
своєрідну ритміку народних плачів голосінь; він близький до них і лексичними засобами 
(знала-добачала, слідок прогортала, покликала), стилістично виразними вигуками, 
звертаннями, повторами, що зближують цей монолог Половчихи з плачем Ярославни, з 
пісенним образом дерева-людини — невіддільним елементом народної творчості2. Трепетно-
жива тональність монологу дає відчутний емоційний імпульс в рев вітру, у грізний гуркіт 
моря вплівся бентежний голос вірної дружини. 

Словесний образ розгортається, його розвиток відчутно проступає в зміні лексичних 
виражальних засобів. Мужній спокій Половчихи протиставлено розбурханій стихії. Це 
відчувається в різних мовних деталях В описах розлютованої стихії насамперед зростає 
дієслівність, вона лежить в основі більшості метафор, формує синонімічні й ампліфікаційні 
ряди, організовує синтаксичні структури і ритмомелодику опису: «І після довгих віків 
показалась шаланда... Вона билася з штормом груди в груди... страшно глянути на шаланду.. 
Розгойдує її море, кидає через хвилі, прошиває нею хвилі, холодні бризки печуть вогнем, 
примерзає до тіла мокра одежа». 

Асоціативна основа більшості метафор глибоко реалістична «лютий трамонтан 
заморожував душу», «шаланда ховалася за водяними горбами. Вона билася з штормом 
груди в груди» і под. Дієслова нанизуються в рядки створюючи розгорнутий і напружений 
опис: «Стара Половчиха побачила, як зламалося весло, бо шаланда стала кружляти, на очах 
у всього берега двічі обкрутилася на місці, її вдарила одна хвиля, 11 штовхнула друга, 
підкинула, повернула, посуда пішла під воду». Опис, побудований на експресії дієслів, 
доповнюється й звуковою будовою мови — алітераціями й асонансами: «Вона (шаланда. — 
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Ред.) билася з штормом груди в груди, а на березі лише шерхіт хвиль, і страшно глянути на 
шаланду...»; «розгойдує її море, кидає через хвилі, прошиває нею хвилі, холодні бризки 
печуть вогнем...». 

Натиск бурі відтворює і синтаксичний динамічний лад новели, в якій переважають 
безсполучникові сурядні речення, стислі й економні, з чіткою інтонацією. Характерною є і 
пунктуація; вживання єдиного розділового знака — коми — зумовлює прискорений темп, 
ритмомелодику конденсованої фрази. 

Звернімо увагу на зміни в сюжеті новели. 
Шаланда перевернулась, виплив Чубенко, і стало відомо, що Мусій Половець утонув, 

«і всі пішли від моря, а стара Половчиха залишилася стояти на березі висока та строга, як у 
пісні». Прибіг з Дофінівки хлопчина і повідомив, що «не буде вже діда Мусія», — «стара 
Половчиха не рухнулася з місця. Вона справляла жалобу». Кульмінаційна ситуація 
поглиблюється, наростає функціональне ускладнення семантики стрижневого слова. На 
початку новели «стояти» асоціювалося із значенням стояти-чекати. Дізнавшись про 
загибель чоловіка, Половчиха «не рухнулася з місця — залишилася стояти». Вражена 
звісткою, вона не має сили піти від моря, а може, її там тримає ще надія на повернення 
чоловіка. «Вона справляла жалобу, трамонтан обдував її, мов кам’яну, шторм невгавав, 
крига трощилася одна об одну, туман сунувся до берега. Одеський маяк миготів червоно та 
зелено». Реальний смисл дієслова стояти зливається з піднесено романтичною образністю і 
створює емоційний тонус звичайного й несподіваного, буремного і незвичного. 

На мить зринув спомин, Половчиха згадала своє спільне життя з Мусієм; реальний 
опис розкривається у використанні побутової і виробничо-професійної лексики: «Вона була 
доброго рибальського роду, доброї степової крові... сваталися до неї хазяї трамбаків... 
шаланд, баркасів, моторок, яхт, ...а взяв її за себе Мусій Половець. Половчиха стала до бою 
за життя, за рибу, стала поруч Мусія»; «мати стояла на чолі родини, стояла, мов скеля в 
штормі». 

І знову той самий семантичний ключ, але з явним переосмисленням (стати до бою, 
стати на чолі), що дає змогу відчути характер, моральні сили матері. Тепер зрозуміло, де 
гартувалася її мужність і душевна сила, чому вона витримала поєдинок з невблаганною 
стихією, «не показала страху перед морем», «мужньо дивилася на боротьбу чоловіка», «не 
рухнулася з місця», коли її вдарила страшна звістка. Вона перемогла, і «море їй приносило 
покору, море їй прибивало до берега, певно і тіло Мусія Половця». Сильний смисловий 
заряд вкладений у стилістичну фігуру повтору. Але скорена не тільки стихія, скорена й 
смерть: «Шаланда вже зовсім була близько. Вона сунулась носом на берег... Половчиха 
хотіла витягти посуду... і тоді до неї озвався голос. Вона скрикнула, бо то був голос її 
чоловіка, голос стомлений і рідний». 

Духовна єдність двох людей, що перемогли море, виразно проступила у першій фразі 
Мусія Половця: «Наша артіль бідна, — сказав старий, — і кидати шаланду в морі не 
годиться». Зберегти артільне добро — такою була думка і Половчихи, коли вона стояла на 
березі наодинці з своїм великим горем. Попоравшись біля шаланди, «подружжя Половців 
пішло до домівки... вони йшли впевнено й дружно, як ходили ціле життя». Лексична 
семантика завершальної частини словесного образу (скрикнула, пішли, йшли, ходили ціле 
життя) протистоїть семантиці стрижневих слів на початку новели (стояла мовчки, не 
рухнулася з місця). У цій зміні виявляється, зокрема, розвиток словесного образу Половчихи. 

Смислові нашарування дуже тонко відобразилися у ритмомелодиці новели: суворо-
епічна ритміка зачину, напружена, динамічна тональність, зв’язана з натиском стихії і 
мужністю людей, животрепетні, ослаблені ритми людських переживань – усе це створює 
той художньо-естетичний тонус новели, який найбільш тонко увиразнив зміст. На думку 
О. М. Пєшковського, «мелодика — це той фокус, в якому схрещується і ритм, і синтаксис, і 
словник — весь так званий зміст». 

Отже, основними засобами, що виконували конструктивну роль у словесному образі 
старої Половчихи, були різні мовні засоби — лексичні, синтаксичні, інтонаційні. 



Словесна організація образу утвердила ідейно-тематичні і естетичні наміри митця. 
Стара Половчиха на сторінках «Вершників» стоїть поряд з безіменним листоношею і 
Чубенком не тільки як реалістичний образ матері творців революції, а й як символ мужності 
і перемоги. 
 


