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(Про одне порівняння у М. Стельмаха) 
 
«...Осінні ночі в лісі темні, шелестливі і таємничі. Тривожно квилить над тобою розгойдане 
верховіття, а земля озивається шарудінням опалого листя. Страшно тюгикне сова, м’яко, мов 
тінь, зашелестить оксамитними крилами, і смертельний крик зайця, схожий на плач 
немовляти, війне над землею. Крізь волокнисті хмари проб’ється молодик і знову, темніючи, 
закутається в чорне шмаття. Часом вітер з лісового озера донесе півсонний качиний крякіт та 
сумовитий кергикіт білогрудих кожар...». Знавці української літератури, мабуть, упізнають 
руку майстра. Глибока метафоричність змісту, ліризм та емоційність, барвиста, напоєна 
фольклорними джерелами мова — чи не одразу ж спадає на думку ім’я Михайла Стельмаха. 
Його стиль промовляє до читача навіть назвами перших поетичних збірок — «Провесінь», 
«За ясні зорі», «Жито сили набирається» і романів — «Велика рідня», «Хліб і сіль», «Правда 
і кривда», «Дума про тебе», «Чотири броди». Вся творчість М. Стельмаха — з глибини 
народних традицій. Звідси і суть морально-естетичної позиції автора, і підмурівок образної 
системи, і життєдайне джерело пластичної і живописної мови. Сучасне осмислення 
найкращих зразків фольклору і водночас збереження чистоти фольклорного джерела — цей 
шлях обрав для себе Михайло Панасович Стельмах. 

Вічна боротьба добра і зла виливалась у червоно-чорне мереживо вишиванок, розводила 
на різні береги ріки життя героїв усної творчості, де панувала нещедра чорно-біла палітра. 
Чорно-білою конфронтацією пронизані традиційні художні засоби від епітета, де вона 
найбільш яскраво виражена, до порівняння, в якому надійно прихована. Майстерність 
М. Стельмаха полягає в тому, що він, користуючись традиційними образами і прийомами, 
залишає читачеві можливість доповнити власними асоціаціями — зоровими, слуховими — 
змальовані картини. Ось, наприклад, художні порівняння. Семантика цього художнього 
засобу досить прозора: він вказує на ознаку навіть випадкову, але ознаку схожості. У 
фольклорі є низка постійних порівнянь, які стали основою прислів’їв, приказок, 
фразеологізмів, і М. Стельмах активно включає їх у свої романи, повісті. Згадаймо очі дівочі, 
темні, як нічка, ясні, як день; ясен місяцю, як млиновеє коло; Вік наш — як година; Кому — 
як мара, йому — як зоря; Щастя — як пташка; Дівчина — як тінь: ти за нею, вона від 
тебе, ти від неї, вона за тобою... Як бачимо, пов’язуються різнопланові поняття, несхожі — 
і це дає яскравий образний і несподіваний ефект. Крім того, свою роль виконує 
сполучуваність, контекстуальне значення порівняння. У творах письменника порівняння 
виступає як додатковий засіб психологічної характеристики персонажів. 

Придивімось пильніше до порівняння, що часто трапляється на сторінках романів 
«Велика рідня», «Правда і кривда», «Чотири броди», повісті «Щедрий вечір». Це одне з 
поширених фольклорних порівнянь — як тінь. У народній творчості та в усному живому 
спілкуванні воно вживається найчастіше, коли треба передати поняття таємничості або 
негативної характеристики чогось або когось. Але цим не обмежується семантика цього 
порівняння у письменника, пор.: тінь як персоніфікований образ і тінь як темний відбиток, 
слід від предметів; можна навести тінь на будь-кого (наговорити), а самому залишитись у 
тіні (не привертаючи уваги). А хіба звична ось така колористична палітра: тінь, виявляється, 
може бути блідою, блакитною, синьою і ще, ще... Взявши за основу загальномовне значення 
порівняння, кожен автор привносить, залежно від власного світогляду, своє сприйняття тих 
чи інших явищ, додаючи своє індивідуальне забарвлення для класичної гами. От і у 
М. Стельмаха помічаємо глибшу і багатшу асоціативну наповненість порівняння як тінь. 
Індивідуальне порівняння, його конкретно-чуттєвий зміст, що розкривається у творі, — це 
ніби сходинки у глибину письменницького задуму, які допомагають розумінню художнього 
твору. 

Двома головними функціями порівняння є виражальна та зображальна. Традиційне 
порівняння як тінь досить послідовно виконує ці функції у творах М. Стельмаха. Але коли 



розглянути не лише окреме значення кожного порівняння, а саме внутрішньо-змістову 
структуру відрізка тексту, тобто сполучуваність порівняння як тінь з іншими словами, 
виявиться оригінальність індивідуального стилю митця. Він користується синкретизмом 
порівняння: фольклор, як відомо, найдовше зберігає синкретичність, — об’єднанням ознак, 
їхньою нерозчленованістю. Частіше мотив тіні у текстах М. Стельмаха поєднується з семою 
«рухатися, пересуватися, йти». Народжуються неординарні за своєю семантикою зразки 
авторського стилю, де на дактильність, своєрідне фізичне відчуття накладається виражальна 
функція: «Гнат, затаївши злість, більше почав ходити коло землі і волів, а за ним, наче тінь, 
тягнулась його небагатослівна, розсудлива дружина, яка, не знати за що, любила свого 
чоловіка» («Велика рідня»); «Фурман, мовчки, мов тінь, зразу ж вискакує з санок, для чогось 
перегинається, дріботить по шляху» (там же); «...вибігла лісова кізочка. Побачивши 
незнайомого, вона, мов тінь, майнула і зникла в оборі» («Правда і кривда»). 

Порівняння як тінь у М. Стельмаха схоже на дерево: коріння таких його традиційних 
значень, як «рухомість», «тиша», «таємничість», у фольклорному ґрунті, а над ними — 
розгалуження додаткових, власне письменницьких асоціацій. Семантика рухомості тіні в 
контексті не однозначна: «...він посилає вперед кулеметне відділення Черевика... Ідуть 
мовчки, без слова, мов тіні. Копита коней, перев’язані ганчір’ям, м’яко підминають землю» 
(«Велика рідня»). Тінь виступає тут як ознака мовчазності й має присмак смутку, болю за 
втраченим життям, смертю рідних. Чи, скажімо, інша асоціація: «зіщулилась Євмениха і 
темними віями прикрила свою скорботу. Дід Євмен натягнув шапку на вуха і попрямував 
додому. За ним тихо, наче похнюплена тінь, побрела Євмениха» («Правда і кривда»). Саме 
так зображено матір, почорнілу, темну тінь від людини, яка втратила єдиного сина на війні. 
Близька до старої Євменихи своїми почуттями ще одна жінка, теж мати синів-партизанів з 
роману «Чотири броди»: «Лаврін починає витягати затоплену ключку... Розхлюпуючи воду, 
він прямує до хати, а за ним, наче тінь, іде Олена» («Чотири броди») — аж безплотна у 
важкому чеканні і вічному страху, згорьована мати. 

Тема людини на війні — не з легких і не з веселих, тому-то порівняння наповнені 
непростими, складними асоціаціями. На перший погляд, звичне значення порівняння мов 
тінь — «тиша, беззвучність». Саме така семантика розкривається в наведеному на початку 
уривку: «...сова м’яко, як тінь, зашелестить оксамитними крилами» («Велика рідня»). Або ще 
такий приклад: «Нелегко тобі, воїне, у цих лісах... Михайло беззвучно, як тінь, виходив з 
хати, забирався в густолісся, прислухаючись до кожного звуку» («Велика рідня»). Отож, 
тиша не така вже й «тиха», беззвучна, як видається. 

Досі йшлося про позитивний оцінний зміст порівняння, що виявляється і в таких 
контекстах: «Дмитро тепер іще ближчим ставав їй, неначе тінь, ходив за нею. Чи працювала, 
чи лягала на відпочинок — неодмінно чула його біля себе» (там же). «І знову надвечірній ліс, 
і тіні дерев на коліях, і партизани біля залізничного полотна, що ворушаться, мов тіні» 
(«Чотири броди»). Тим часом згадане порівняння більш пристосоване для створення 
негативного враження. Саме тут у М. Стельмаха виникає розмаїття варіацій — тінь як 
символ не просто темноти, а й мороку, темряви, чогось поганого і нікчемного, жалюгідного в 
людині, напр.: «На це «чир-хик» тихенько-тихенько, наче тінь, увійшов дядько Сергій, який 
мав темне переспіле волосся, темні важкі очі, темну душу і срібний янгольський голос...» 
(«Правда і кривда»). 

Неоднозначним можна було б назвати ставлення автора до Мирона Снігурського — героя 
роману «Дума про тебе». З одного боку, — повертається на Україну з фашистськими 
військами колишній запеклий націоналіст, з другого — повертається людина, що усвідомлює 
власну приреченість, безнадійність справи всього свого життя. Отак таємничість, 
загадковість — третє традиційне значення — набуває холодного відтінку похмурої 
невідомості, трагічної безвиході. «Вона ніколи не чула страшних слів од Мирона. Де він 
зачерпнув їх у свою колись м’яку душу і які страшні ковші спустошували її? — Я скоро 
прийду до тебе... — І зник за житами, неначе тінь» («Дума про тебе»). А ось не зовсім звичне 
для характеристики дівчини використання негативного забарвлення слова тінь: «Іноді буває 



дівчина і скромна, і роботяща, і красива, однак, мов тінь, таїться в ній якась нарочитість, 
прихована закоханість у себе чи ще щось інше» («Велика рідня»). 

Контексти, в яких письменник використовує порівняння як тінь, різноманітні, але всі 
вони пройняті оригінальним світосприйманням М. Стельмаха. 
 


