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«Шлях українського народу не вів тихим гаєм, не йшов квітчастими лугами, — шлях був 
тернистим, важкою хресною путтю, тим шляхом, що вів окривджений народ наш на 
Голгофу. Це про наш народ співає пісня: 

Ой горе тій чайці, чайці-небозі... 
Скрізь, на всьому поклав народ свою ознаку, ознаку багатої культури й яскравої 

талановитості, візьмім пісню...» — так писав Іван Огієнко, висловлюючи свій погляд на 
історію української культури. 

І справді, візьмімо пісню. У багатющий масив української народнопісенності закладено 
основні морально-естетичні цінності та духовні ідеали, багатовікова мудрість народу-
хлібороба і народу-воїна; а мова пісні — один із конструктивних чинників літературної 
мови, зокрема мови національної епічної прози. 

«За татарським бродом коні топчуть яру руту і туман. За татарським бродом із сивого 
жита, з червоного маку народжується місяць, і коло козацької могили, як повір’я, висікається 
старий вітряк... О пам’ять і смуток землі, чи минулися ви? Чи минулися?... Ой броде 
татарський, явори та калина бережками, та любов, що не знає берегів». 

Мабуть, добре обізнаний читач досить легко впізнає класично плавну, симетричну, 
епічно розлогу і водночас сповнену м’яким ліризмом, поетичним серпанком індивідуальну 
манеру Михайла Стельмаха. Головна тема творчості письменника — історія українського 
села. Звідси — й певна манера оповіді, відповідні авторські прийоми. Серед концептуальних 
рис ідіостилю Стельмаха — народнопісенний елемент, що червоно-чорною доріжкою, як в 
українській вишиванці, пробивається в усіх його епічних творах. І за темою, і за художніми 
зображальними засобами втілення вони безпосередньо пов’язані з народнопісенним 
мовомисленням: «Сивина століть, оберігаючи майбутнє поколінь, турбувалася про найкращі 
і найтрудніші дівочі літа, і це була турбота про красу людини, про матір. Сивина віків 
створювала найкращі пісні про кохання навіть тоді, коли його збезчещувало хтиве право 
першої ночі, і навіть у суворих селянських звичаях дівоча вірність стояла поряд із вояцькою 
честю». 

У епічній прозі Стельмаха легко вловлюємо інтонації ліричної народної пісні, поетичні 
фігури стають атрибутами індивідуального мислення. Епічна оповідь, як головна формальна 
одиниця прози Стельмаха, тісно контактує з народнопісенним елементом: «А в цей час під 
вікнами загупали кроки, засвітилось, закружляло мальоване в образі дівчини сонце, і вечір 
забринів молодими голосами: 

То не з моря тумани, 
То із коней пара... 

І колядки, і тихий Дунай, що виплив з них, і вершники над Дунаєм, і пара з коней, і 
струни кобзи старого Левка заколисували і заколисували та й приспали малого». Вічний 
мотив материнської долі тужливим голосінням сплеснувся над сторінками кількох романів: 
«..потягнуло до хати, у якій вона стала згодом не лише Чайчихою, а й тією безталанною 
чайкою, що виводила дітей на чужих полях, при битій дорозі, і які тепер самі подалися на 
биті шляхи із своїми чайченятами». 

Письменник зберігає словниковий склад народної пісні, де всі слова наповнені 
особливою емоційно-експресивною семантикою. Легко виділимо знайомі, традиційні для 
української пісні семантичні центри типу чайка, Дунай, шлях, журба та ін. Однак, зазнаючи 
творчого переосмислення з погляду авторського «я», внаслідок якісно глибинної 
трансформації вони сприймаються як деталі якогось вічного, епічного народного буття. 

Така лексична і семантична різноманітність виявляється у фразі і в тексті. Експресивні 
елементи синтаксичної побудови, що мають витоки у народній пісні — одна з характерних 
рис мовної палітри епічних творів Стельмаха. Спробуємо хоча б почасти окреслити деякі з 
них. 

Той, хто не раз із замилуванням слухав чудові українські пісні, певне, помітив поняття, 



навколо яких утворюються своєрідні семантичні поля: Добро і Зло, Зрада і Любов, Звитяга і 
Ницість. Як типовий композиційний прийом пісенної мови повтори таких смислово 
акцентованих лексем часто використовує М. Стельмах у авторських трансформаціях 
пісенних текстів: «Отак і завмирають у щасті двоє людей. А над ними ще дзвенить, 
даленіючи, одним краєм лебедина пісня, а другий край її підноситься до ласкавого сонця, 
отороченого пшеничним вінцем проміння.. І хто, подивившись на цю пару, скаже, що дуже 
багато треба людині, щоб вона відчула себе щасливою? Дайте їй на стіл добрий, мов сонце, 
хліб, та милу працю в руки, та любов у груди — і вона не зігнутою тінню, а напівбогом піде 
по землі». 

Звернімо увагу на деяку однотипність синтагм, що ґрунтується на семантичному 
паралелізмі народної пісні: «І хата вже стала не хатою — прижуреним степом з отією 
дорогою, що й тебе чи душу твою поведе до самого неба, з отією чайкою, що під крилами 
тримає ранковий туман, а в серці — материнську печаль». Семантична взаємодія лексем 
дорога і чайка, що співвідносяться за змістом (перебувають в одній ритміко-синтаксичній 
позиції), узгоджується із синтаксичною однотипністю рядків. 

«Хлопчак подякував за хліб-сіль, проворно відчепив від дишла опалку, поправив 
упряж, і підкучерявлені коненята, помахуючи хвостами, веселіше затрюхикали по 
зеленкуватих коліях, в яких під полозками шипів і посвистував сік березневого снігу. 

Перед очима у прекрасній єдності рухалися земля і небо, а думки вихлюпувались за 
їхні вінця, радіючи і журячись, птахами викружлювали над полем...» Розгорнуті синтаксичні 
конструкції (з підрядними предикативними частинами) для вираження постійного 
поетичного значення — одна з характерних рис синтаксису творів Стельмаха. Відзначимо 
прагнення письменника саме до такої, розгорнутої форми (за наявності значної кількості 
згорнутих конструкцій), як ще один доказ епічності мислення автора, необхідності досягти 
цієї епічності у художніх творах. 

Окремими фольклорно-поетичними штрихами з’являються у могутніх епічних рядках 
письменника синтаксичні конструкції із сполучниками і сполучниковими словами, 
характерними для народної пісні, додаючи до інтимно-настроєвого колориту авторської 
оповіді нових стилістичних відтінків. І, а, та, що, як змінюють свої структурно-семантичні 
функції, перетворюючись на спеціальні експресивно-підсилювальні частки: «А з хати 
незабаром пробилася музика і спів про ті василечки, що сходять на горі, про той барвінок, 
що послався під горою. І угледів старий крізь притуманені роки свої далекії василечки, і той 
барвінок, і молоду жінку, яких тільки в молодості бачив... А йому й досі василечки сходять, 
барвінок стелиться». 

Специфіка експресивного (афективного) синтаксису в тому, що він є загалом 
самодостатнім засобом вираження емоцій. Проте можливість повної поетичної актуалізіції 
здійснюється ще й завдяки його зв’язкам з іншими аспектами художнього мовлення — 
ритмікою, мелодико-інтонаційними, семантичними структурами. 

Синтаксична симетричність (про яку йшлося вище) завжди породжує ритмічну 
симетричність мовлення як фактор мовної експресії. Стельмах — представник класичної 
ритмомелодичної прозової системи (специфічна розповідна ритмічна композиція у 
фольклорному стилі, переконуючий тон оповіді, послідовність і логічність викладу), тобто 
так званого фольклорно-мовного тону розповіді. 

У пісні існує нероздільна єдність слова і мелодії, а якій переплітаються і ритм, і 
синтаксис народнопісенної мови. Ритміко-синтаксичне членування, строфічна і метрична 
організація пісні досить відчутні в авторських трансформаціях пісенних текстів. Стельмах — 
майстер пластичних об’ємних образів, виразних зорових картин, що відбивають 
безпосереднє сприйняття. Семантичне наповнення образу, синтаксичної структури, 
ритмомелодики фрази суттєво доповнюється інтонаційними елементами-моделями (напр., 
парне вживання іменників, дієслів; структури з інтонацією зіставлення; формули з 
підсильним значенням заперечення порівняння типу то не ...): «І хата вже стала не хатою — 
прижуреним степом з отією дорогою, що й тебе чи душу твою поведе до самого неба... А над 



смутком струн уже сплеснувся зажурений голос дядька Себастіяна: 
Ой горе тій чайці, 
Чаєчці-небозі, 
Що вивела діточок 
При битій дорозі... 

До дядькового співу припав тенор Федоренка і пішов, понад хатою, понад селом, понад 
степом, аж до тієї битої дороги, де людською журбою журиться чайка-небога і де вітряки 
перелопачують крилами її кигикання і вітри». «Од чорної погоні з Туреччини, з Німеччини, з 
Татарщини летять, Дунай перелітають козацькі коні... Іду я з вечерею до дядька Себастіяна.., 
вбираю в себе колядки, думками і очима добираюсь аж до тихого Дунаю, де гуляли козаки... 
І ось повз мене, пригнувшись до грив, пролетіли-промчали на Літин червоні козаки, 
промчали тим старим Чумацьким шляхом, що спадає у місячний півсон. То не з моря тумани, 
то не з коней пара обдала мене теплом... І вже не знаю, звідки вони взялися чи з-під тихого 
Дунаю, чи з-під синього Бугу, чи з-під зоряного пилу. 

Отак і сходяться пісня і життя, присмерк давнини і світанок сьогодення». 
Інтонаційна структура обох мікротекстів побудована: — градаційно витримано, з 

першою кульмінаційною точкою у синтагмі «А над смутком струн уже сплеснувся 
зажурений голос дядька Себастіяна.../, із зниженням тону; другою кульмінаційною точкою у 
синтагмі «І пішов, понад селом, понад степом, аж до тієї битої дороги...»/, зниження тону в 
кінці періоду тексту (І); — градаційно невитримано, нерівномірно; із чергуванням 
підвищеного тону піднесеності інтонації у синтагмах «Од чорної погоні з Туреччини, з 
Татарщини, з Німеччини летять, Дунай перелітають козацькі коні ...»/, «І ось повз мене, 
пригнувшись до грив, пролетіли-промчали на Літин червоні козаки, промчали тим старим 
Чумацьким шляхом, що спадає у місячний півсон. То не з моря тумани, то не з коней пара 
обдала мене теплом ...»/, із зниженням тону, «збудненістю» інтонаційного ладу у синтагмах 
«Іду я з вечерею до дядька Себастіяна.., вбираю в себе колядки, думками й очима добираюсь 
аж до тихого Дунаю, де гуляли козаки»/, «І вже не знаю, звідки вони взялися чи з-під тихого 
Дунаю, чи з-під синього Бугу, чи з-під зоряного пилу...»/; зниженням тону в кінці періоду 
тексту (II). За синтаксично простими структурами і мелодійною ритмікою фрази відчуваємо 
глибинну семантику тексту. Тут від зорово-просторових, легких, буденних картин авторська 
розповідь переливається в інший, поетичний план. 

Емоційно-смислове поле Стельмахових трансформацій пісні надзвичайно насичене 
маркованими народнопоетичною семантикою образами, прийомами, деталями. Загалом 
спокійна, розлога, по-справжньому епічна інтонація оповіді ніби гальмує, узвичаює їхню 
виражальну силу. Це допомагає уникнути враження «робленості», досягти природної 
фольклорної стилізації, якій підпорядковані елементи всіх рівнів поетичного мовлення 
(лексичні, граматичні, ритмічні тощо). 
 


