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(Засоби створення експресивності в творі) 
 

Пружнаста віхола — прудка підпора крилам. Боріння. Зрив. 
Упертий рев стрибка. 

Так динамічно, напружено звучать перші рядки поеми М. Бажана «Політ крізь бурю». 
Присвячена подіям Великої Вітчизняної війни, поема характеризується високим 

драматизмом, який «спроектований і в глибинну психологічну площину, в духовний світ 
героїні»1. 

Юна розвідниця — парашутистка Оксана — несе своє «малесеньке життя» крізь 
розвихрену веремію вогню і смерті задля єдиної великої мети — перемоги над фашизмом. 
Вона виборола, вистраждала цей гідний її політ у безкомпромісному двобої з життєвими 
труднощами. 

Спробуймо з’ясувати, як ідейно-естетичний зміст поетичного твору розкривається 
через додаткову експресивність, виразність уживаних граматичних та поетичних структур. 
Особливою пружністю і динамічністю відзначається ритміко-інтонаційний малюнок поеми. 
Її строкатий нерівний ритм зумовлений різноманітністю розмірів. П’ятистопний ямб 
змінюється амфібрахієм, амфібрахій — анапестом, останній переходить знову в амфібрахій, 
і знову ямб, амфібрахій. Така зміна розмірів у тексті не довільна, а кожен раз випливає з тої 
чи іншої потреби. Так, у першому і другому випадках розмір змінюється на зіткненні 
окремих логічних єдностей, що мають внутрішню систему динаміки. Наприклад: 

Забули попередити? Не хотіли  
з собою брати?  
Павле, як же ти... 

Ямб: 
Не скрикнути. 
Ще раз зібрати сили.  
Не тратить часу. 
З Харкова піти. 

Тут ніби обривається болісний монолог Оксани, і на зміну йому приходить важка 
розміреність карбованих рядків — змалювання чорних воєнних днів: 
Амфібрахій: 

Спустошеність площі, 
де протяг по полю асфальтному вивів 
узори похмурі і чорні, як траурні ленти вінків. 

Зміну розмірів спостерігаємо кілька разів у монолозі героїні поеми. Роздум, спогад, 
віра — все це втілено у відповідних ритмічних конструкціях: 
Анапест: 

Похилюсь на брезент парашутного тюка, 
буду слухать себе, своє серце, свій крихітний світ 

Амфібрахій: 
Яка там була в мене школа, і мука, й наука, 
І скільки згадок назбиралося протягом літ!  
Лежить моє тіло  
У ватнику, в штанях, в ушанці,  
лежить, прикурнувши  
на паках патронів і толу, 

Анапест: 
і стрясається пульсом, одміряним в строгій морзянці. 

Індивідуальний ритмічний лад у поемі М. Бажана зумовлений нанизуванням 
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нерозгорнених дієслів, формуванням однорідних іменникових, прикметникових рядів тощо. 
Звернімо увагу, як містко, навіть графічно вагомо виписує автор кожне дієслово, 
характеризуючи внутрішнє єство Івана Хомича; перелік дієслів завершується афористичним 
висловом: 

Вдивляєшся, 
Чекаєш, 
міриш, 
важиш, — 
Не вірить людям — твій щоденний труд. 

Подібну стилістичну функцію нагнітання виконують прикметники-епітети: 
Казала мати: — Помилка. Страшна. 
Дурна. Кричуща. 

Стилеві М. Бажана властивий виразно дієвий епітет, що в своєму єстві зберігає 
ознаку дієслова. Пор.: 

Димучі простори. Гримучі дороги.  
Поля спопелілі. Спалахнуті стоги. 

Епітети дієслівного походження не тільки створюють особливу тональність паузного 
вірша, а й зображають нестримність подолання важкого шляху війни. 

Стилістична роль епітета в поемі М. Бажана виявляється нерідко в цілісній структурі 
словосполучення: у деяких словосполученнях основне навантаження несе на собі не епітет-
означення, а означуваний іменник: 

І знов сліпуча різь 
Іскринок, бризок, вогників, блискіток. 
Один в своїм душевнім худосочні. 

Поет творить епітети, побудовані на переміщенні образу з однієї чуттєвої сфери в 
іншу. Такі епітети «пояснюються фізичним синкретизмом і асоціацією наших почуттєвих 
сприймань»2 і відіграють, як правило, психологізуючу та емоційну роль. 

Наприклад: нудно пахне, гірко мовчу, німих зусиль, обвуглених слів, темна туга, 
мертвотна синь, опуклий вибух тощо. 

Епітети такого характеру ведуть у ширшу сферу порівняльно-метафоричних сполук: 
Й винесла звідтіль 
недоторканну кладь надій і почуттів, 
як здобуток моїх німих зусиль. 

Часто спостерігаємо такі експресивні єдності, де окремо про епітет, метафору, 
порівняння не можна говорити, бо кожне з них своїм емоційним зарядом наснажує інше — і 
таким чином створюється вища якість, виникає взаємодія тропів. 

Взаємодію художніх засобів маємо в багаторядковій строфі: 
Їх темний подих розпачу опік, 
жалка образа відшмагала їх, 
у горлі згорбивсь, зщуливсь і знеміг 
моїх питань невикричаний крик. 
Дві тисячі сто дев’яносто днів, — 
І в кожен з них я входила, як в біль, 
немов крізь терня дерлася крізь гнів. 

Мова поеми багата на паралелі, побудовані як зіставлення двох метафор (конкретно-
фізичного і абстрактно-психологічного плану): 

З чорнильниці повзе лілова пляма 
на зошита мого листок. 
Повзе, як пляма, втома і знемога, 
стрясає тілом тихий дрож тривог. 
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Цікаво зіставити дві метафори в таких висловах «говорить Шевченко розгніваним 
порухом рук» і «З цілим світом говорить рука худорлява радистки іскрометним ключем 
своїм». 

Шевченкові розгнівані руки — тут символ народної ненависті до лютого ворога. У 
другій метафорі відображено конкретні події другої світової війни: юна радянська радистка 
посилає в ефір сигнали гніву і проклять гітлерівським загарбникам. Символічним є образ 
вправної руки радистки на іскрометному ключі. 

Особливий динамічний рух вірша створюється нанизуванням порівнянь, у яких і 
характеристика особи Івана Хомича, і визріла віра Оксани в свої сили, у правоту своєї 
справи: 

як чад, струмів він поміж нас,  
як сизий присок, пік.  
Босоніж присок перейду,  
прорву біду, мов чад, мов тьму,  
І свій солдатський хліб прийму,  
як всі, в однім ряду. 

Значну роль у створенні граничної напруги поеми відіграє звукопис. Цілі згустки 
емоційного заряду, що відзначаються особливою експресивністю, створює автор завдяки 
майстерній римі. Рима як «важіль асоціативного мислення», за вдалим спостереженням 
Д. Самойлова, «з’являється тоді, коли до граматичного паралелізму (випадкового звукового 
повтору) приєднується «асоціативна сила»3. Саме дією «асоціативної сили» пояснюється 
внутрішнє римування типу перейду — біду, немов почув, як гірко я мовчу, а також 
римування в рядках: 

хистке існування, закружляне в сніжній імлі,  
аби не зомліти, щоб вірити, пружитись, дихать, 
землі доторкнутись і встояти на землі, 

де звукове наповнення рими активно взаємодіє з асонансом (і), римований ланцюг твориться 
не лише за допомогою кінцевих складів, а й серединних: імлі — зомліти — землі — землі. 

Асонанс і часом накладається на анафоричний сполучник і: 
у ньому — гіркість, плач і прах, 
і сонце, й сталь, і сміх, 
і іскри в маминих очах,  
і темна туга їх. 

Виразність анафоричного сполучника зростає, коли він відіграє, стверджувальну роль 
у тексті. В іншій строфі, що звучить як клятва Оксани, стверджувальна інтонація, наявна в 
анафоричному повторі, сполучнику і, ще більш посилюється завдяки синонімічним 
дієсловам із заперечною часткою не: 

і підводжусь я, 
і разом з ними я піду до краю, 
і разом з ними змірю шлях оцей, 
не перерву, 
не зраджу, 
не зламаю, 
путі моїх батьків, путі моїх дітей. 

Початок строфи — панорамно-зорова картина тяжкого воєнного шляху героїні, у 
другій частині через нагнітання дієслів передає внутрішній психологічний стан Дівчини. 

Дієслівні, іменникові градації, повтори підпорядковані загальному динамізмові 
синтаксису поеми. Цей динамізм досягається, зокрема, завдяки експресивності 
односкладових безособових речень, номінативних конструкцій, побудованих динамічними 
ознаками: 
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Підкинуло. Здригнулось. Зашкребло. 
Заткнувся подих. Оберт. Шарудіння. 

Такі стилістично-синтаксичні засоби допомагають поетові передати тривожну, 
напружену атмосферу. Особливу стилістичну функцію в «Польоті крізь бурю» виконують 
численні еліптичні конструкції, що також належать до форм експресивного зображення: 

І раптом — зелена донецька сага, 
дихання вологи, холодна хуга. 

Синтаксична недокінченість тут підпорядкована законам поетики (зокрема, римі і 
ритмічному ладові), але це не знижує її ролі як «еквіваленту поетичного тексту», при 
зіставленні з яким значно програвали б словесні замінники: 

Що він — на вигнання, 
що він... 

За цією обірваністю фрази — невимовний біль героїні поеми, що до кінця усвідомила 
страшну трагедію батька-комуніста, безпідставно звинуваченого в часи культу. Як сповідь, 
звучать слова Оксани: 

моїх сімнадцять літ 
я в пам’яті квапливо проглядаю, 
печальний список бідочок і бід. 
Не бідкаюсь. Даремно. Ні до чого. 
Кому? Тобі, Іване Хомичу? 

Сильним акордом звучить тут вислів «не бідкаюсь», де дієслово має спільний корінь 
з попередніми іменниками, але заперечує будь-яку розчуленість і непевність. Проте 
хвилювання не згасає так легко в душі Оксани. Цим, мабуть, викликана деяка «хаотичність» 
наступних речень, риторичні запитання, звертання. Коли вдруге з’являється в тексті 
звертання до Івана Хомича, воно має інший, окличний характер: 

та ти пройшов 
такі безжальні хащі, 
де вмерла б я, Іване Хомичу! 

Особливої сили набувають виражені окличними реченнями звертання в заключній 
частині поеми: «Земле! Народе мій! Люди!». Експресивна напруга досягає тут кульмінації. 
Ці речення завершують довгий ланцюг експресивних структур попереднього найдовшого 
речення, що охоплює 68 рядків тексту. Навіть графічне зображення такого речення, де одно- 
двослівні рядки чергуються з семи- восьмислівними, передає певною мірою відчуття цілого. 

Отже, в поемі одні експресивні засоби доповнюють, підсилюють інші. Та і вся поема 
витримана в одному експресивному ключі. Названі тут «факти експресії», граматичні засоби, 
поетичні фігури, тропи допомагають глибше відчути змістовність твору, окремі образи, в 
першу чергу психологічно багатий і складний образ головної героїні — Оксани. 
 


