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Проблема індивідуалізації мови персонажів — одна з центральних для письменника-
романіста. Особливо складна вона для тих прозаїків, які віддають перевагу лірико-
романтичній манері письма. Адже лірико-романтична проза підпорядковує мову властивому 
саме цьому жанрові викладу. Це зумовлено основною домінантою творів, що спонукає до 
вирівнювання, «підняття» усіх, навіть контрастних, мовних партій до одного лірико-
романтичного рівня. Тому нерідко автор мусить «допомагати» героєві. Коли така допомога 
стає дуже вже очевидною, відбувається звуження стилістичного діапазону твору. 

На жаль, комплекс питань такого характеру вповні ще не розроблено. Тим цікавішими 
видаються зауваження критика Ю. Лукіна з приводу роману М. Стельмаха «Дума про тебе». 
Високо оцінивши роман у цілому, він водночас зауважив: «Чи не обмежує можливості 
художника користування вузькою палітрою, в більшості без напівтонів, свого роду свідома 
примітивізація зображення? Мова йде про портрет в одну фарбу того чи іншого персонажа, 
про розповсюдження автором засобу висловлювати думку, будувати фразу — на діючих 
осіб, про деяке стирання в даному випадку індивідуальності у мовних характеристиках ряду 
персонажів»1. 

Думається, що небезпеку такого уодноманітнення відчуває й сам письменник. Прекрасне 
знання мови, розуміння природи художнього образу давало йому можливість у попередніх 
романах створити поліфонічні, належним чином індивідуалізовані мовні партії. 

Як же підходить до цього М. Стельмах у романі «Дума про тебе»? Задумавши розповісти 
про світле кохання, створити романтичні образи, письменник вдало обирає жанр роману-
думи, такий природний і органічний для лірико-романтичної прози. Схрещення 
літературного і фольклорного жанрів обіцяло цікаві знахідки, але водночас і наперед 
прогнозувало певні жанрові особливості, віддавна притаманні думі — одному з найбільш 
розроблених і усталених жанрів українського фольклору. Своєрідне варіювання образів 
світової літератури теж зумовлювало певні риси твору, що виявилось головним чином в 
«одномірності» характерів. Відзначаючи незвичність роману-думи, роману-пісні, мусимо 
пильніше придивитися до стилістичних особливостей, передусім до ритмічної організації 
твору. Цілком можливо, що тенденція до уніфікації у цьому романі йде не лише від 
«заданості» образів, а й від особливого ритміко-інтонаційного ладу. 

У літературознавстві давно вже усталилася думка, що ритм художньої прози може 
набувати різних форм, пов’язаних ритмом сюжетних побудов, системою образів-персонажів, 
повторюваних структур, обмежених сюжетно-фабульними моментами розповіді. Важливе 
значення при цьому має жанрова специфіка окремих творів і творчості художника в цілому2. 

Упорядкованість, системність таких ритмів особливо помітна у лірико-романтичній прозі, 
яка тяжіє до контрастів, а звідси — до ритмічних зіставлень, чергувань. Ритмічність 
відчувається й на стилістичному рівні. Зрозуміло, прямих аналогій з побудовою поетичного 
твору, з його підкресленою структурною впорядкованістю проводити не можна, хоча прозі, 
зокрема стилістичній системі роману «Дума про тебе», властиві певні поетичні засоби. Так, у 
реченні «Відскрипіли осінні води, відскрипіли осінні ключі...»3 маємо два поетичні рядки з 
трискладовою (анапестичною) стопою: 

– – –1– – –1– – –1 
– – –1– – –1– – –1 

Проте це виняток, який лише підтверджує існування невідповідності між 
акцентологічною системою прози і поезії. 

                                                           
1 Лукін Ю. Поетична проза. — В кн.: Про Михайла Стельмаха. К., 1972, с. 62. 
2 Фортунатов Н. Ритм художественной прозы. — В кн.: Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. 
Л., 1974, с. 186. 
3 Стельмах М. Твори. В 6-ти томах. Т. 5. К., 1973, с. 193 (далі цитуємо це видання, вказуючи тільки сторінку). 



І такі ритмічні «розкопки» можна продовжувати на матеріалі будь-якого розділу цього 
високопоетичного роману одного з найвидатніших сучасних українських прозаїків. Але 
водночас наявність ритму відчуваємо у романі і в межах мікроконтексту: «У місячній повені і 
в марищі тіней утопилися ліси. Передосінній сум тече по тихих стовбурах і затікає 
жовтизною у лист, міддю в жолуддя, огнем у горобину. І гіркістю горобини, і вогкістю 
грибовищ, і терпкістю хвої, і бродінням опалого листу пахне тепер лісова оселя...» (с. 242). 

У наступному абзаці поряд із уже звичною концентрацією обставинних чи додаткових 
конструкцій («де б’ється його серце — чи в грудях, чи попереду в деревах...») зустрічаємо і 
дієслівне римування, характерне для дум: «Затопленим лісом іде поспішає Богдан і не 
знає...», і своєрідний синтаксичний паралелізм: «Дурило воно його раніше, дурить і тепер» 
(остання конструкція — це скорочений варіант «дурить воно його і тепер») (с. 242). 

Для нас найважливіше було констатувати наявність своєрідної ритміки, яка зближує цей 
роман-думу, роман-пісню з поетичним твором, надає йому особливої стилістично-
мовленнєвої цілісності. 

У романі «Дума про тебе» загальний ритм твору підпорядковує собі акцентну систему в 
цілому. Відповідно виникає дворівнева ритмічна гармонізація художнього твору. 

Перший рівень — поєднання різних ритмів у нове ціле, тобто виникнення нової ритмічної 
одиниці на базі прозового твору. Другий — гармонізація, вирівнювання як авторської мови, 
так і мови персонажів у їхній стилістичній багатоплановості. Але такий рівень гармонізації, 
звичайно, рідкісний. Він мусить бути глибоко вмотивованим художньо, так, як у 
розглядуваному нами романі М. Стельмаха. Інакше виникатиме нічим не виправдане 
нівелювання, уніфікація мовних партій, що суперечить жанровій природі роману. 


