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СЛОВЕСНИЙ ОБРАЗ ТИШІ У ПРОЗІ ПАНАСА МИРНОГО 

 
Мовотворчість Панаса Мирного залишається живим джерелом глибинного пізнання 
художнього слова, його багатогранності і вишуканої образності. Соціально-психологічна 
проза письменника приносить в українську літературу нову ознаку — прагнення пояснювати 
вчинки персонажів і особливості їх характерів передусім обставинами, впливом людського 
середовища. Панас Мирний —новатор у пошуках можливостей мови художньої прози. Вона 
майстерно переплетена внутрішніми монологами, що відтворюють внутрішню мову 
персонажів. За нею постають зовні не виражені психічні процеси, рух думок і почуттів 
людини, жива діалектика її душі. Іван Франко зауважує, що коли письменники — 
попередники Панаса Мирного були великими епіками, то прозаїків новішого часу 
(П. Мирний серед них є чи не найперший) можна назвати ліриками. «Їх лірика зовсім не 
суб’єктивна [..], бо за своїми героями вони щезають зовсім, а властиво переносять себе в їх 
душу, заставляють нас бачити світ і людей їх очима. Се найвищий тріумф поетичної техніки, 
а властиво ні, се вже не техніка, а спеціальна душевна організація тих авторів, виплід високої 
культури людської душі» (Франко І. Інтернаціоналізм і націоналізм у сучасних літературах // 
Зібр. творів у 50 т. — К., 1982. — Т. 31). 

Письменник утілює свої думки та ідеї у конкретно-чуттєві образи найрізноманітніших 
явищ навколишнього світу і відтворює словесними формами їх зорове та слухове сприйняття 
людиною. Мовна майстерність автора полягає в розбудові семантичних полів сонця, неба, 
землі, зірок, вітру. 

Гостро сприймаючи природні стихії, він особливо уважний до словесного зображення 
тиші, шуму, всього, що з ними пов’язане. 

Мікрополе «тиша» у прозі Панаса Мирного охоплює назви реалій не лише світу 
природи, а й ознаки тогочасного побуту, внутрішнього стану людини, її психологію, почуття, 
мислення. 

При описі тиші в природному середовищі переважають назви предметів і явищ 
природи: сонце, місяць, ніч, вечір, весна, зима, осінь, вода, земля, повітря. 

Традиційна в художніх описах увага до конкретних реалій актуалізує образи, 
побудовані саме на звукових відчуттях: «Хоч була і осінь, а день вибрався теплий, погожий... 
Повітря ані поворухнеться, тільки довге павутиння тихо плаває по йому... Кругом так тихо» 
(Приклади тут і далі наводимо за виданням: Панас Мирний. Твори у двох томах. — К., 1989). 

Тиша — це спокій, відсутність руху, шуму, метушні. Але тиша сама по собі не може 
опанувати природу. Певна річ, для цього потрібні звукові подразники, що своєю наявністю 
чи відсутністю зумовлюють відповідно існування тиші: «Між жовтим листом хіба де 
навіжений горобець цвірінькне та, забачивши його, здійметься і полетить геть, а то ніщо не 
нарушає тихої тиші, в котрій, здається, мліє земля». 

У мікрополе «тиша» Панас Мирний особливо часто вводить лексему ніч. Все живе і 
рухається вдень, а вночі навпаки — над землею панує тиша: «Ніч була тиха та ясна... Хороша 
у таку ніч Зелена Горка: наче зачарована, спочиває вона серед того білого світу, серед 
срібного сяйва; нічна роса розправляє зів’яле денною спекою листя її пишної рослини і 
якимсь тихим шелестом сповняє спокійне повітря». Нічна тиша навіює страх і боязливість на 
людину. Тому тут широко вживані слова на позначення відповідних абстрактних понять: 
сум, морок, покій, смерть: «Настала ніч і всіх обняла своїм мороком, своїм покоєм. Горішок 
наче вимер, і собака ніде не гавкала, не тільки чоловічого голосу не чутно». 

У кожному випадку опис тиші природи трансформується у внутрішній світ людини і 
символізує переважно щасливий плин життя. Тут у лексико-семантичне поле «тиша» входять 
назви абстрактних понять з позитивним емоційним значенням: спокій, безтурботність, 
щастя, одрада, радість, надія, легкість: «Повітря тепле та легке, так і хилить до спокою, так 
і гне до дрімоти, а дзвінка жайворонкова пісня стиха колише потомлену думками душу... 
Затихають болі і образи, німіють лиха і муки; зникають клопоти журливі; почувається 



несповідна легкість». 
Тишу постійно супроводжує сон, з настанням якого все замовкає і заспокоюється. Сон 

бере у царство тиші не лише людину, а й увесь навколишній світ: «Стояла темна осіння ніч 
над сонною землею, місяць примеркав і вже ген к світу показував свої золоті роги, зорі 
сумно лупали в темному небі. Тихо було всюди, як в усі. Ні собака не гавкне, ні вітрець не 
війне, не зашелестить пожовклим листом... Покій і сон криють усе своїм темним пологом, 
все заснуло мертвим сном півночі». 

Навіває тиша також дрімоту, що, як і сон, часто персоніфікується: «Дрімота його 
[Гриця] стиха колихала — тиха, спокійна дрімота недавнього сім’янина, щаслива дрімота 
молодого». До мікрополя «тиша» природно залучаються і назви місця дії: тиха хатина, тихе 
місто, тиха місцина, тихий край, тихий світ. Тихий куточок української природи викликає 
у автора захоплення і радість: «Чиста водо-прохолодо! Тихий краю, земний раю. Раз на віку 
довелося вас здибати, та довіку не забуде серце вашого привіту». 

Поряд з прикметником тихий часто вживаються однорідні означення німий, глухий, які 
увиразнюють емоційно-оцінні характеристики мікротексту. 

Епітет тихий супроводжує й назву міста Київ і вживається в метафоричному значенні 
«таємничий, вражаючий, величний»: «Київ. Київ... Тихий, мов підземний гомін, разом з 
забоями дзвонів доноситься до його [Петра] вуха». 

До лексико-семантичного поля «тиша» належать не тільки іменники та прикметники. 
Тиша в природі та внутрішньому світі людини настає із зникненням шуму, тривоги. Тому в 
творах прозаїка часто вживаються характерні назви на означення певних процесів і станів 
зовнішнього світу і життєдіяльності взагалі. Тут активно функціонують дієслова здебільшого 
теперішнього, зрідка минулого часів: утихає, стихає, притихає, утихав, затихав; німіли, 
поніміли, засипали, спить, дрімає, вимер, замирає, спочиває. Префікси за-, у-, с-, при- 
надають словам значення незакінченості, процесуальності дії. 

Образ світу природи, що входить у царство тиші та спокою, часто 
антропоморфізується: «Мир утихав після денної праці: згорталися його натруджені руки — 
одпочивали; німіли важкі болі у серці — затихали; закривалися натомлені очі — засипали. 
Сон, як добра мати, чарував усе чарівним спокоєм, прикривав стиха темним пологом. Все 
заснуло під його добрим поглядом; заснуло, щоб завтра прокинутися знову, з ясним сонцем, 
проснутися на нове змагання з життям...» 

Тиша оволодіває світом природи і входить у внутрішнє єство людини лише за 
відсутності звукових подразників, що зникають хоча б тимчасово. Письменник майстерно 
змальовує такі зміни за допомогою вживання дієслів на означення шумових процесів, 
емоційно-оцінний ефект яких підсилюється заперечною часткою не або ні: не зашелестить, 
не шерхне, не писне, не гавкне, ні ворухнеться. «Ось ранок, ясний та погожий ранок після 
короткої ночі... Тихо, ніщо не шерхне, ніщо не писне...» 

Для досягнення контрасту митець часто «пробуджує» сонне царство тиші, наповнює 
природу рухом, звуками, життям: «Прокинулось усе. Обізвалась трава голосами тисячі своїх 
жильців: коників, метеликів, жуків, окликнулись луки сотнями перепелів; луги, струшуючи 
срібну росу, розлягалися співами своїх соловейків, голосним кукуванням сивих зозуль, 
журливим туркотанням горлиць, тоді як в повітрі бриніла дзвінка жайворонкова пісня...» 

Для відтворення різних відтінків тиші, неоднакової її інтенсивності слугують дієслова 
на означення руху, шумових процесів, семантика яких конкретизується, доповнюється і 
увиразнюється прислівником тихо: тихо іде, тихо пливе, тихо гойдається, тихо співає, 
тихо плаче, тихо шелестить тощо: «Тихо гойдається здоровенне кружало на сонній хвилі, 
посовуючися вперед за водою...» 

Широкі функції мають у прозі Панаса Мирного віддієслівні іменники, що 
сполучаються з прикметником тихий: тиха хода, тихе зітхання, тихий шелест, тиха 
говірка: «Ні одна краплина на мене [Правду] не крапне, не змочить, ні тихе зітхання твоїх 
[Кривдо] вітрів не дійде до мене, не прохолодить». Епічний, оповідний елемент у творчості 
Панаса Мирного заступається показом сучасного моменту, душевного спокою, 



умиротворення персонажа в теперішньому часі, причому в настроєвій єдності між людиною і 
навколишньою природою. 

Ритмічність, мелодійність прози стає одним із засобів її ліризації. Основу ритму при 
описі тиші становить повторення певних однорідних елементів: окремих слів або однорідних 
синтаксичних одиниць: додатків, означень, обставин, однорідних частин складних речень, 
напр.: «Брели літа своєю тихою ходою, десятки сотні літ переходили одні за другими, і не 
приносили вони ні години ясної, ні світу веселого». 

Емоційно-оцінний відтінок при описі тиші досягається також уживанням 
народнорозмовних та індивідуальних порівнянь: було тихо, наче в мертвому царстві; як в 
могилі; наче в домовині; наче серед цвинтаря, на кладовищі; мов поніміли. У таких висловах 
тиша асоціюється із мертвим спокоєм, з відсутністю будь-яких звуків: «Тихо-тихо стало 
серед двору, наче серед цвинтаря, на кладовищі». 

Активно функціонують у мікрополі «тиша» також порівняння, семантика яких виражає 
характеристики певних звукових подразників: мов слухали луни; що чутно як муха 
пролетить. 

Панас Мирний часто звертається до форм складних слів, семантика яких містить 
компонент «тиша»: тихий-буркотливий, тихо-сумні, глухо-тихо, тихо-помалу, замер-затих, 
спить-дрімає. Серед них є й авторські новотвори, і лексеми фольклорного походження. Вони 
виступають важливим елементом у розкритті внутрішнього стану персонажа: «Вона 
[Пріська] не примічала тієї краси світової; її похилу голову клопотали свої думки. Вони не 
були гіркі; коли б [Пріська] не забула радіти, вони б були, може, і радісні; а тепер вони — 
тільки тихо-сумні, як і її зомліла душа». 

Лексико-семантичне поле «тиша» — характеристична ознака індивідуального стилю 
Панаса Мирного. Соціально-психологічна проза письменника залишається невичерпним 
джерелом новаторського осмислення природної і душевної тиші, їх справжньої гармонії. 
 


