
Г. В. БУТКОВА 
А МОРЕ ШУМИТЬ... 

(Образ морської стихії у романах Ю. Яновського) 
 
Зі сторінок романів «Майстер корабля» і «Вершники» постає максимально сконденсований 
образ морської стихії, що знаходить виявлення в звукових, імпульсивно-динамічних 
словесних картинах. Ритмічність і аритмічність, якийсь душевний шалений неспокій — все 
це досягається насамперед звуковими образами. В тексті є дуже своєрідні синонімічні ряди із 
домінантами шум і шуміти з особливою емоційно-експресивною семантикою, що передає 
конкретно-чуттєвий слуховий образ морської стихії, де джерелом звуку виступає нежива 
природа. Із поняттям «шуму» співвідносяться іменникові назви: шерхіт, хлюпіт, плескіт, 
сплеск, рокіт, шторм, рев. 

У романах Ю. Яновського море—життя буває грізне, суворе, страшне. Але воно може 
бути й ніжним та інтимним, коли йдеться про передачу людських почуттів. Лірично звучить 
вислів хлюпіт хвиль: «Сутеніло над морем і на березі хлюпіт хвиль і запах неосяжного 
вечірнього степу» («Вершники»). Пор. шерхіт хвиль: «Вона [людина] билася з штормом 
груди в груди, а на березі лише шерхіт хвиль, і страшно глянути на шаланду, як людина — 
самотня вона серед водяних гір» (Там же). Нагнітання контрастів — битися з штормом і 
шерхіт хвиль, самотність і водяні гори — створює особливий психологічний настрій у 
творі. 

Лексичні синоніми плескіт — «шум від руху, падіння води» та сплеск — «підйом хвилі, 
що плещеться», відтворюють гармонію звуків, які сприймає персонаж: «Половець 
прислухався до плескоту хвиль об камінці...» («Вершники»); «Сплески вилітали так високо, 
що ми крізь них дихали подвійною вогкістю шторму» («Майстер корабля»). 

Стилістично відтінюються в тексті синоніми рокіт і шум (моря, хвилі): «Чути шум і рокіт. 
Він розлягається по березі, впивається в землю й росте з неї, як трава — густа, висока й 
страшна» («Майстер корабля»). 

Найвища конденсація образу морської стихії передана лексемою шторм «сильна буря, 
вітер на морі і викликане ними велике хвилювання води»: «Шторм розлютувався надвечір» 
(«Майстер корабля»). Для створення образу шторму письменник активізує словотвірні 
варіанти штормок, штормило, які відтінюють словесно-образну структуру, оживляють 
асоціативні зв’язки слова: «Коло берега кригу розбив штормок, а все показувало, що 
незабаром ревтиме справжній штормило...» («Вершники»). Ю. Яновський мобілізує різні 
стилістичні «ланцюжки» — порівняльні конструкції: «Шторм, як розлютований оркестр, 
видавав щоразу нові і нові симфонії, збільшуючи темп і тембр» («Майстер корабля»). В 
семантичному зв’язку з цим словом перебувають поняття гриміти, дужчі, вищі, чорна паща, 
дмухати: «Море здавалося чорною пащею колосальної машини, звідки дмухало солоним 
густим повітрям, вітром неймовірної сили. Був шторм» («Майстер корабля»); «Гримів уже 
серед моря шторм, докочуючи хвилі дужчі й вищі («Вершники»). Це динамічні образи, 
посилені алітераціями р, с, ш та образно-слуховими асоціаціями: «Шторм розлютувався 
надвечір. На місто з моря дмухав невпинно вітер. Ляскали залізні дахи. Шуміли дерева. 
Свист вітру й морського гулу перетинала сирена. Вона ричала методично, важким ревом 
пробиваючи пелену туману» («Майстер корабля»). 

Ю. Яновський ретельно відбирає слова для називання на перший погляд однакових 
станів. Так, для вираження сильного шуму, гуркоту він використовує лексему рев: «Рибалки 
тоді славили бога й ніяк не могли перекричати реву штормової хвилі» («Майстер корабля»). 
Зіставлення лексем рев та шторм дозволяє виділити у їх структурі додаткові 
характеристики стану, неоднакову інтенсивність тощо. 

Різний ступінь градації передають члени синонімічного ряду: умовно з нульовою 
градаційною ознакою виступають іменники шерхіт, хлюпіт; лексемам сплеск і плескіт 
властива більш інтенсивна ознака, і, нарешті, максимальний ступінь ознаки виражається 
словами-поняттями рокіт, рев, шторм. Отже, лексичне значення цих слів спільне — 



«видавати, створювати шум», але ступінь інтенсивності стану неоднаковий, що й вжито в 
художньому творі. 

По-різному використовуються дієслова синонімічного ряду, пов’язаного з явищами 
природи, що мають спільну семантику «видавати, створювати шум». Стилістично 
нейтральне дієслово шуміти: «Море набігає на берег і шумить пустельно й задумливо» 
(«Майстер корабля»). На шкалі градації нульовий ступінь має лексема гудіти — «видавати 
довгі протяжні низькі звуки»: «Море — воно вурчить і гуде» (Там же). Більш інтенсивна 
ознака властива лексемі рокотати — «утворювати розкотисті монотонні звуки, рокіт»: 
«Рокотить, невеличка заворушка буде на вісім балів. Маестро зірвався десь із не наших гір» 
(«Вершники»). Різні щодо інтенсивності вияву ознаки дієслова вурчати і калатати, битися, 
ревіти (ревти). Пор.: «Вони йшли преніжно обнявшись, їм у вічі дмухав трамонтанн, позаду 
калатало море...» («Вершники»); «Море билося скажено й грізно» («Майстер корабля»); 
«Море зажерливо ревло, схопивши Мусія» («Вершники»). 

Як бачимо, автор замість прямої номінації шуміти використовує образні формули, які 
характеризуються двоплановістю значення, виступають у вторинній для них функції 
номінації з метою позначення нового уявлення про вже назване явище — шуміти. У своєму 
прямому значенні не всі лексеми цього ряду можуть синонімізуватися, бо не мають 
спільного семантичного компонента з однаковою мірою його наповненості. Зміст лексем 
постійно доповнюється новою інформацією, яка і складає зміст конотації. 

Експресивний ефект синонімів досягається ускладненням їх номінативної структури: 
ревіти + справжній штурмило + зажерливо; битися + скажено й грізно; шуміти + пустельно й 
задумливо; застосуванням парного синонімізму: вурчати і гудіти. Ю. Яновський перевагу 
надає саме таким формам у зв’язку з їх експресивністю і властивостями передавати комплекс 
відтінків завдяки конструктивним можливостям дієслова. 

Таким чином, семантична структура проаналізованих синонімів становить собою складну 
архітектоніку в художньому тексті: вони виступають маркованими за інтенсивністю, крім 
оцінної модальності, їм властива емотивно-оцінна з її асоціативно-образним уявленням про 
вічність людського буття, що надає особливої поліфонії, життєдайності художньому твору. 

 
 


