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«Маленьке вечірнє інтермеццо» — одна з цікавих оригінальних книжок відомого 
українського прозаїка В. Шевчука. Видрукувана 1984 року у видавництві «Молодь», вона 
складається з чотирьох повістей: «Тепла осінь», «Золота трава», «Маленьке вечірнє 
інтермеццо», «Місячний біль». Усі твори, хоч і різнопланові за сюжетом, але мають єдиний 
стрижень, їх об’єднує спільна ідея. Морально-етичні проблеми існують здавна, вони 
хвилювали людей і в XVI ст. (повість «Місячний біль»), і в перші тяжкі повоєнні сорокові 
роки двадцятого («Тепла осінь»), хвилюють нас і в бурхливі вісімдесяті (повісті «Золота 
трава» та «Маленьке вечірнє інтермеццо»). 

Ліричні повісті, що ввійшли до книжки, мають оригінальну побудову, цікаві повороти 
сюжетних ліній. Вони приваблюють читача щирістю і невимушеністю розповіді, теплотою і 
ніжністю, з якими автор змальовує своїх героїв. 

Надзвичайно багата й мовна палітра автора. Відчувається, що письменник вже виробив 
свій власний стиль, вільно володіє словом, добирає майстерні порівняння, яскраві метафори, 
що надовго запам’ятовуються читачам. 

Неабияку роль відіграє при цьому синоніміка. Авторська мовна майстерність особливо 
яскраво виявляється у вмілому використанні, збагаченні існуючих синонімічних рядів, у 
створенні контекстуальних синонімів. Так, наприклад, тільки синонімічний ряд, що виражає 
значення «без звуку, тихо», налічує близько десятка слів, частина з них — авторські 
новотвори, побудовані за властивими мові продуктивними моделями: безголосо, безшумно, 
безмовно, безгучно, німо, безшелесно: тополі здавалися величезними свічками, що безголосо 
спалювали землю; безмовно сідала [жінка] серед хати на старого стільця; клямка піднялася 
безшумно; безшелесно пересунувся [Юрко] праворуч стовбура; була тільки німо присутня 
[Стефа] при тому, що відбувалося; безгучно волала [Стефа] помертвілими вустами, бо там, 
біля стовбура, спалахнув раптом вогонь. 

У значенні «без руху» вживаються прислівники: нерушно, незрушно, безрушно, 
непорушно, знерухоміло: непорушно сидів [дід] на розкладному стільчикові; Зіньчиха теж 
стояла безрушно; глуха тиша панувала навколо, незрушно стовбичив дід; Юрко непорушно 
стояв за стовбуром. 

У повістях В. Шевчука досить повно представлена дієслівна синоніміка на позначення 
різних дій, процесів, стану. Напр., у значенні «дивитися, спрямовувати погляд кудись, на 
кого-, що-небудь» автор вживає цілий ряд дієслів та образних, метафоричних 
словосполучень, щоб найточніше передати не тільки особливості дії, а й відтінити певним 
чином характер персонажа: зачудовано дивилися на непорушно завмерлих серед вулиці 
чоловіків кілька жінок з найближчих дворів; Толька з Валиком мимовільно ззирнулися; 
хлопці вдруге перезирнулися; на дорозі вже не роззирався; вони раптом замовкли й 
подивилися один на одного; зиркали тільки один на одного і тепло всміхалися; Зіньчиха, 
малесенька жінка в жовтій хустині, .. і з великими очима, що здивовано й печально зорять 
на світ; очі не переставали смутно світитися; Зіньчиха перелякано викруглила на нього очі. 

Можна навести ще чимало інших прикладів (бруківка, сошівка, брукована вулиця; 
прихилитися, прихиститися; костури, милиці; гречність, пошанівок; біле, крейдяне, бліде 
обличчя). 

Завдяки синонімам прозаїк вдало уникає повторів, а також майстерно зіставляє синоніми, 
підкреслюючи різницю у їх значенні: Гострий запах раздратував їх, і вони не так укусили, як 
відгризли перший шматок; Вуста її ворушилися ледь-ледь, і слова вона не так проказувала, як 
видувала. Шепотіла вона через те, що Валик ще спав; Вже її крик рвонувсь у помертвіле небо 
— кричала, лементувала й голосила. Кожний синонім, ужитий тут точно, на своєму місці, 
найвідповідніше передає думку автора, стан чи дію героя; все просто й природно, але за цією 
простотою стоїть вдумлива й копітка робота автора над словом. 



В. Шевчук виявляє добру обізнаність з побутом і особливостями життя персонажів. Так, 
події повістей «Тепла осінь» та «Золота трава», що відбуваються у його рідному Житомирі та 
на Житомирщині, змальовані живою народною мовою, в авторську розповідь і особливо у 
мову персонажів цілком доцільно і вмотивовано вкрапляються місцеві діалектні назви: 
обійстя, кобіта, борлак, баняк, вичворять, кількоро та ін. Зауважимо принагідно, що автор 
не зловживає діалектними словами, замінюючи їх нормативними, літературними: крім 
обійстя зустрічаємо двір, дворище, крім кобіти — жінка, жіночка. 

Талановитому й досвідченому авторові добре вдається індивідуалізація мови персонажів, 
що також досягається вдалим застосуванням мовностилістичних засобів, як за допомогою 
вплетения у мовну тканину лексики відповідної стильової приналежності та експресивно-
емоційного забарвлення, так і побудовою певних синтаксичних конструкцій. Зокрема, 
ведучи оповідь оригінальної повісті «Маленьке вечірнє інтермеццо» від імені 
«високоосвіченого» кота, В. Шевчук залучає книжну лексику, застарілі та рідковживані 
слова, чимало спеціальних термінів з різних галузей знання, крилатих латинських висловів: 
обсервувати, комплікований, варваризм, безпардонність, альма-матер, інтентичний транс, 
сомнамбулічно, метаморфозуватися, унітарний, скарифікувати, анімалістичне 
перетворення, реституція, дефініція, емоційні комплекси, подіум, de plano, prima facie, Per 
aspera ad astra! та ін. (можливо, інколи аж забагато). Для характеристики інших персонажів, 
істот, так би мовити, більш приземлених, прозаїчних письменник використовує яскраво 
забарвлену розмовну лексику, органічно вплітаючи її у живі емоційні діалоги героїв повісті 
та в авторську мову. 

Мова творів В. Шевчука рясніє фразеологічними висловами. Фразеологізми виступають 
як в основних, традиційних своїх формах, так і в трансформованих, у незвичному 
лексичному оточенні чи у зіставленні з вільними словосполученнями, пор.: — Ну раз було, 
то треба мені цілий вік очі піском закидать?; — Щось скоро він сьогодні пішов. — Мо, 
горшки побили; Я подавсь у рідні пенати; — Коли в мене на тобі світ клином зійшовся? — 
Він, правда, натякав, Що хотів би зі мною вік звікувати, так я йому, бач, у серце впала, але 
оскільки в нього вже є жінка, з якою він вікує вік, ми про це забудем. Знаєш, чоловіки 
настільки звикли замулювати нам очі, що стають переконані: ми того не розуміємо і не 
бачимо; Така убога гра була, певне, Переходовцеві не до шмиги; — Ну, то колись цей 
Володька закидав камінці у її городець; — Твій тон... еге, в мене від нього аж мурашки 
побігли по спині; — Я тобі казав, що мені недовго топтати стежку; — Ми не одного поля 
ягоди, — хрипко сказав утікач; Я скочив на рівні; Місяць турбує мене, він як більмо на 
великому оці неба. 

Відзначаючи високу мовну культуру та професійний рівень ліричних повістей 
В. Шевчука, зауважимо, однак, що інколи авторові зраджує почуття міри при доборі 
виражальних засобів мови, зокрема розмовної лексики, що має пейоративне забарвлення. 
Іноді знижені слова зовсім не пасують до описуваної ситуації, як ось: Я домивав руки, дідове 
патякання було мені приємне; Мати ще й досі не дивилася в бік кухні, а лише стовбичила 
біля вікна; Бліді осики довго шуміли після того листям, намагаючись усе-таки допетрати, 
що сталося з деревами минулої ночі; Господиня й справді вийняла... добрий кавалок ковбаси, 
одбатувала шмат, обібрала поліетиленову плівку й кинула долі та ін. Дещо зловживає 
письменник однотипними лексичними утвореннями на зразок: заголосно, зарізко, 
завідверто, задоросла, затонка, тоді як їх можна замінити іншими словами. Особливу 
прихильність почуває автор чомусь до слова мент, вживаючи його аж занадто часто, хоч у 
багатьох контекстах це значення могли б цілком гідно репрезентувати синоніми (повні чи 
текстуальні) мить, момент, миттєвість чи навіть хвиля, хвилина, секунда. Оминає 
В. Шевчук цілком нормативне літературне (хоч і запозичене) слово «тротуар», називаючи 
доріжку для пішоходів тільки хідником. 

Загалом же хочеться сказати, що в сучасній українській прозі працює талановитий 
майстер слова. 


