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ОБРАЗ «МАЛОЇ БАТЬКІВЩИНИ» У ТВОРЧОСТІ
А. МАЛИШКА І М. СТЕЛЬМАХА
Статтю присвячено естетичному функціонуванню літ ерат урних образів «м алої батьківщини» у
творчост і А. Малишка і М. Стельмаха. Розглядаю т ься аспекти худож ньої презент ації образів подніп
ровської і подільської природи, звичаїв місцевих мешканців, роль фольклору.
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Останнім часом у філологічній науці все
більше уваги приділяється взаєм озв’язку між
художнім текстом і відображеним у ньому
ж иттєвим простором. Як відомо, поняття
«текст» за своєю сутністю складне й неодно
значне. Уведене в обіг структуралістами, воно
набуло нових значень у постструктуралізмі,
деконструктивізмі, постмодернізмі. Сьогодні
категорія «текст» є не тільки однією з найпопулярніш их категорій сучасного літературоз
навства, а й однією з найдискусійніших. Образ
«малої батьківщ ини» для письм енника - це
призма через яку він розкриває своє уявлення
про світ, ставлення до нього та до власної
«тіснішої вітчизни». Через образ «малої бать
ківщини» письм енники передаю ть свою лю 
бов до неї та всієї України. Край митця, де він
народився і зріс стає «малою» Батьківщ иною
не лиш е географічно, а й духовно. Кожна на
ція має свій образ простору, географічно ви
раж ений і такий, що впливає на структуру
душі, тип мислення, спосіб пізнання навколи
шнього світу.
Постановка проблеми специфіки ф ункціо
нування у творчості А. М алишка образу Украї
ни належ ить дослідникам: В. Базилевському,
С. Скляренку, С. Крижанівському, В. Лесику,
С. Борзенку, В. Буряку, С. Демянівській, Л. Ко
валенку, М. Острику, Ю. Бурляй та ін. Аналогі
чна проблема моделю вання образу України у
творчості М. Стельмаха стала об’єктом дослі
дж ення О. Бабишкіна, В. Піскунова, І. Семенчука, М. Домницького, Н. Ткаченка, К. Ходосова,
Г. Штоня, Я. Гуменного та ін. Разом з тим ці
студії мали здебільш ого принагідний харак
тер, не висвітлю вали багатогранності м етаоб
разу України та еволюцій «малої вітчизни» в
доробку письменників.
Мета дослідження: на текстуальном у рів
ні з ’ясувати особливості моделю вання образу
України та «малої» батьківщ ини у творчості
А. М алишка і М. Стельмаха.

А. М алишко і М. Стельмах народжені од
ного - 1912 року, розпочали творчу д іял ь
ність у трагічні 30-ті роки, гартувалися Дру
гою світовою війною. Але найважливіш е, що
їх об’єднувало, - це любов до рідної України
та відповідно - Придніпров’я та Поділля. Тра
диційно А. М алишка вважаю ть талановитим
поетом-піснярем, а М. Стельмаха кваліфіку
ють як поета у прозі. Про дружбу А. М алишка і
М. Стельмаха відомо небагато, але точно відо
мо, що вона існувала. Свідченням їхньої друж
би є спільні фотографії, датовані 1950 та
1964 роками. Відомо, що А. М алишко був р е
дактором першої збірки М. Стельмаха
«Добрий ранок», яка вийш ла друком у
1941 році. Л ейтмотивом лірики митців є Ба
тьківщ ина в її історичному існуванні від коза
цького минулого до сучасності авторів. Доля
й недоля України становили осердя образнос
ті, емоційного й естетичного світу лірики й
епіки А. М алишка і М. Стельмаха.
А.
Малишко і М. Стельмах жили і творили в
добу сталінського режиму, неміфічний простір
тоталітаризму більшовиків наклав свій ідейний
відбиток на зміст їх писань. Пройнята героїкоромантичним пафосом дикція відповідала спу
щеній «з гори» компартійній ідеології. Проте
талант обох митців, даний Богом дар і рідкісне
відчуття естетичної природи слова, щирість
переживань - це те, що забезпечило невмиру
щість кращої частини їхніх творів.
Поезописьмо А. М алишка охопило різні
сторони ж и ття українського народу, відтво
рило красу українського довкілля - Придніп
ров’я, Поділля і Полісся. Культивує поетику
неоф ольклоризм у щедре вж ивання прямих
народномовних конструкцій, що дає змогу
читачеві відчути пієтетне почуття автора до
рідної землі. Кожна збірка поета пронизана
патріотичним и конотаціям и любові до рідно
го краю, до України, якій поет вдячний за все:

Ти мене з дитинства підіймала,
Хліб дала з піснями солов'я,
Відвела доріг мені немало,
Земле, зореносице моя! [2,64].
Хліб, спів солов’я та земля - це образи, що
відображають Україну. А. Малишко часто в пое
зіях використовує близькі серцю мікрообрази,
символи тощо (образ хліба, колоска) зі сфери
традиційних занять краян, насамперед хлібо
робства, які акцентують його силу та міць:
Наливайся в повен голос,
Мов пшеничний колос,
Мрій моїх велика сила,
Ніжність моя мила [2, 64].
Ліричний наратор оперує додатковим
предметом порівняння «Мов пш еничний ко
лос» для емоційного сам орозкриття, що зб л и 
жує поетичний себевияв зі сферою народно
поетичного чуття. Частими є звертання авто
ра до сил природи, зокрем а до оживлюючого
природу дощику, з проханням не оббити ко
лосків, таких дорогих для хлібодарів усієї
України: «Дощик, дощ ик голубий, / Колосків
не о б б и й .» . Епітет «дощик голубий» автор
вживає в контексті ритуалем ного благання:
«Лийся тихо вдалині / На гречки та ячм е
ні» [2, 75].
Колоскову орнам ентику використовували
ще трипільці, для яких колосок - свого роду
медіум між землею і космосом, бо виростає із
землі-хлібини, тягнеться вгору, мовби єднаю 
чи Небо і Землю. Хліб - найбільш а святість
нашого народу. Хліб як найцінніш ий скарб на
землі та дарунок роботящ их рук постає в ба
гатьох віршах А. Малишка. Так, у поезії
«Учитель» ліричного героя пригощ аю ть
«пахучим хлібом». Це давня українська тр ад и 
ція: проводж ати та зустрічати хлібом-сіллю, що входить у традиційні обрядодії та народну
поезію. Хліб, образ-символ достатку і добро
б у т народу, центральний образ поезії
«Урожай». А. Малишко закликає і возвеличує
український народ, який лю бить та шанує
хліб, перетворю ю чи рідний край на житницю
Європи:
Про хліб насущний. За налив зернини,
За пшениці дорідної краси Ти кров свою загубиш до краплини
Але землі цієї не віддаси [2, 48].
Поезія «Пейзаж» оперує «згущеними» на
ціональним и реаліями. Вона наповнена бага
тьм а українськими образами: берези, ром аш 

ки, поля, «гарячого зерна». У концептосфері
лірики А. М алишка український пейзаж орга
нічно пов’язаний з хлібом. Хліб і сіль для
A. М алишка - синонімічні топоси рідної землі:
Далекий крик у вечоровім полі,
Снопи у копах, зорі охололі,
Калини стиглість, бубни до весіль Це рідна осінь, це мій хліб і сіль [2, 147].
При створенні художнього образу України
в українській поезії середини ХХ століття ви
значальну роль відіграю ть образи-символи.
Здебільш ого власною назвою «Україна» поети
номінували український простір. Описуючи
події Другої світової війни, М. Стельмах л ока
лізує дію в Україні:
Заклубились намети в долині,
Шлях спадає в настояну тиш.
За горбами лежиш, Україно,
Краю мій, за горбами лежиш [4, УН,53].
П атріотизм до рідної землі поет пов’язав з
бажанням сіяти «жито й щастя» на українсь
кім полі, прославляти і лю бити свій рідний
край усією душею:
В твоїм грозовім полі, Україно,
Посію жито й щастя у ріллю
Не краю серця я на половини Усім і край свій і славлю і люблю [4, VII, 99].
Синонімічний ряд означень «великої» і
«малої» батьківщ инив М. Стельмаха - бага
тий, поетично виразний:
Земле моя, запашна, барвінкова,
Ріки медові, дощі золоті,
Тільки б побачить тебе у обнові більше нічого не хочу в житті [4, VII, 72].
На противагу воєнним руйнаціям Б атьків
щ ини ХХ ст. М. Стельмах у дусі А. Вольтера і
B. Самійленка підносить благотворну ідею
плекання саду своєї Вітчизни:
Як скарб свою, зберемо попіл із руїни,
Замісимо на водах срібного Дніпра,
І ти в окрасі материній, Україно,
Садками схилишся до нового двора [4, VI157].
Образами колоска, зерна, хліба наповнена
творчість як А. Малишка, так і М. Стельмаха. У
назву ром ану автор виносить два ключові ху
дожні концепти: хліб і сіль, уводить їх у склад
тричлену. В епіграфі до цього твору епік за 
значає: «Уклоняємося вам хлібом і сіллю. Най
дорожче лю дині - хліб, сіль і честь». У поезії
подоляка ці поняття конкретизую ться істори
чними уточненнями. Так, у поезії «На в’їзд
червоних козаків» автор описує повернення

козаків, зустріч їх селянам и хлібом-сіллю:
рувало і дарує ж иття, вічність родові лю дсь
«Народ іде, стоїть із хлібом -сіллю .». Вірш
кому» [4, І, 16]. Ніжне, добре ставлення до ма
«Тобою, краю мій, живу» передає любов до
тері в М. Стельмаха, матір постійно живе в
рідної України за допомогою
образівдумках його ліричного героя:
Куди не йду, чи спать лягаю, чи встаю,
символів хліба та Дніпра на рівні щиро спові
Усе
мані ввижається ізнову:
дального звіряння: «Твоє долею, судьбою, /
Як
мати
бідна журиться в моїм краю,
Насущним хлібом і Дніпром» [4, VII, 88].
Ночами ходить потайки в діброву [4, VII, 63].
А.
М алишко і М. Стельмах - лірики, їх об
У поетичних текстах М. Стельмаха образ
разний світ єднала велика любов до пісні. Ві
матері асоцію ється з ненькою-Україною:
домо, що понад сто друкованих творів А. Ма
«Батьківщино, моя Батьківщ ино, / Я твій син і
лиш ка покладено на музику. Ф ронтові друзі
ж ива твоя кров [4^П , 97]. Цими рядкам и ав
згадують, що поет легко й просто писав поезії
тор звертається до Батьківщ ини як син до
на вже готові мелодії. Введення ф ольклорних
матері, що символізує відданість та відчуття
образів та мотивів, символів тощо, забезпечу
родинної єдності з краєм, у яком у ж иве пись
вало органічність ф ольклоризації ліричних
менник, - Україною.
текстів митця, а такий перехід є найбільш им
По-своєму інтерпретує образ руш ника
визнанням для письменника.
М. Стельмах. У вірші «Рушник», він виступає
Улю бленими піснями українського наро
не тільки образним означником, а й символом
ду стали
його «Пісня
про рушник»,
кохання: «І виш ивала на зорі / Любов’ю м ило
«Київський вальс», «Стежина», «Ми підем, де
му руш ник» [4, VII, 145].
трави похилі», «Пісня про Київ», «Як на д ал ь
В усіх описах українських просторів пера
нім небосхилі», «Запливай же, рож енько весе
А. М алишка і М. Стельмаха присутні природні
ла», «Моє кохання» та інші. «Пісня про руш 
образи-символи, які стаю ть синекдохальним
ник» - це сповідь-спогад ліричного героя,
утіленням України, її образом. Важливо від
пройнята м атеринським теплом і синівською
значити, що деякі дерева і квіти, вж иваю ться
вдячністю. Пам’ятав А. Малишко, як прово
значно частіше, ніж інші, зокрем а ті, що набу
дж ала його мати на навчання до Києва і «в
ли стійку традицію , утвердились у символіці
дорогу далеку» дала виш итий рушник. У цій
народної поезії. Багато уваги приділили пись
поезії - два величних образи: мати та рушник.
менники, зокрем а деревно-кущ овом у рослин
Рушник - це символ України, найдорожчий
ному світові України, образам-символам, що
подарунок матері в дорогу синові як пам’ять
відображ аю ть рослинний світ України. У тв о 
про дім, побажання щ асливого майбутнього в
рчості А. М алишка та М. Стельмаха домінують
новому самостійному житті. Образ Матері образи вишні, тополі, дуба, верби, берези, ка
домінуючий образ в ліриці А. Малишка, над
лини, барвінку та ін.
яким він працю вав усе ж иття. Неосяжна лю 
Вишневий садок згадується в поезіях обох
бов до матері стала мотивом багатьох його
письменників. Зокрем а М. Стельмах полюбив
поезій. На думку Д. Павличка, «ця любов була,
увіковічений Т. Ш евченком та народними піс
мабуть, найголовніш им дж ерелом його твор
нями образ виш невого садка, який яскраво
чості; вона щ оразу повертала йому натхнення
символізує Україну, присвятив йому поезії:
і нагадувала, в ім’я чого він працює...» [3, 5]. У
«Садок виш невий коло х а т и .» , «Черешнямиранніх поезіях м итець оспівує образ своєї ма
виш нями взгір’я в зя л о с я .» , «Вишневий садок
тері, Ївш и Базилихи, далі образ стає глибшим,
розквітне коло х а т и .» , «Вишневий цвіт спо«розпросторю ється» до образу солдатської
вів с в іт а н н я .» . Зображуючи цей садок, автор
матері, матері-України, матері-Землі.
наголошує, на локалізації подій, що відбува
Поглиблював зразки кам ерної та гром а
ються саме на «вишневій» Україні. Він так за
дянської іпостасі образу матері М. Стельмах.
хопився цим образом, що виш невий колір
Є. Гуцало зазначив, «Мати - одне з найсвятістає одним з улю блених у його творчості.
ших понять для письменника. По-синівському
Український фольклор широко послуговуєть
низько схиляючись перед образом матері,
ся образом виш невого садка: «Тече річка не
М. Стельмах усією своєю творчістю проспівав
величка з виш невого саду», «Вишневий садо
гімн жінці, її материнству, яке споконвіку д а

чок процвітає», «Ночувала нічку в вишневім
садочку», «Ой, сяду, сяду в вишневім саду, а
сама гірко заплачу», «Поховай мене, брате,
вірний товариш у, в виш невім саду» та ін. [1 ].
М. Стельмах - великий поціновувач ф олькло
ру, а саме: народної пісні. Він сам збирав та
записував, досліджував і організовував ф оль
клорні записи і студії пісні, що й детерм інува
ло «відфольклорну» поетику літературної
творчості.
Зображуючи величний образ України Батьківщ ини, письм енники часто звертаю ть
ся до вужчого і ближчого їм образу «малої віт
чизни». Важливо відзначити, що слово стає
художнім образом лиш е в контексті літерату
рного твору. Регіон, де народився письмен
ник, стає текстом його творів, оскільки кожна
місцевість характеризується наявністю влас
ної історії, території, ландш афтів, пейзажів,
фольклору, мовлення, побуту, звичаїв, обря
дів, характерів та образів. Варто зауважити,
що в нашій статті «придніпровський» та
«подільський» текст розглядається як ф ено
мен літератури, а не реалію навколиш ньої
дійсності. Специфіка тексту «малої» Б атьків
щ ини обумовлена автобіографічними ф акта
ми письменника, типом його світовідчуття й
образного мислення.
«Придніпровський» текст тісно пов’я за 
ний із ж иттям та творчістю А. Малишка. Об
раз рідного Придніпров’я - Обухівщини - про
ходить через усю творчість поета. «Мала» ба
тьківщ ина відображ ається письм енникам и не
лиш е через мову творів, природу та ф ольк
лор, звичаї, традиції, побут корінних м еш кан
ців краю. Ця батьківщ ина розум іється також
як минуле письм енника і це яскраво спостері
гається в автобіографічних творах. Рідний
край став частинкою душі поета, повнознач
ною складовою його біографії, отрим ав есте
тичне значення і вплинув на змістоформу
творчості письменника. Де б не перебував по
ет, завж ди і всюди він носить у своєму серці
спогади про рідне Придніпров’я.
Уже раннім поезіям А. Малишка притаман
не глибоке відчуття краси рідного краю. Кожна
деталь, під його пером ставала поетичною, де
коли набувала найвищого символічного зна
чення. Дніпро - рідна річка поета в прямому
розумінні і водночас символ української могут
ності. Образ Дніпра оформився в багатьох поезі

ях А Малишка; як символ він став означенням
широкого поняття «Україна», а також локаль
ного - «малої батьківщини». В «горобину ніч»
Другої світової війни вдалині від рідного дому,
ліричний герой тужить за Дніпром:
Де красні лозняки, де косовиця в луці,
Шумлива дітвора, дівчат ласкава річ,
- Широкий Дніпре мій, з тобою ми в розлу
ці [2, 137].
Яскравим доказом любові до рідного
краю південної Київщини є цикл «Сонети обухівської дороги», у яких автор вказує на місце
свого народження:
Я з тих країв, де в сині оболоні
Гарячі персні розкидає день,
Де грузли в землю революцій коні,
В очах відбивши завтрашнюю ясень [2,
380].
Печаль за рідною домівкою змушує авто
ра писати автобіографічні рядки:
Ось той місток, де я колись ходив,
Де знав любов і тиху вів розмову,
Встеляє день симфонію кленову
В долоні хмар, у лоно теплих нив [2, 382].
Сучасні А. М алишкові придніпровські пер
сонажі час від часу з ’являю ться в його поезіях.
Окрім образів матері та батька письменника,
це постаті учителя Тодося та простих людей,
які своєю працею, лю бов’ю та красою творили
образ України.
Серце України, Київ, утілює як «малу»
Батьківщ ину поета, так і центр республіки
України. У його творах можна виокремити при
сутність київського, міського тексту з локаль
ними топосами: площі, трамваю, кварталу,
майдану. Для А. Малишка вони є дорогими та
близькими, адже деталізую ть і символізують
рідне місто поета. Придніпров’я у творчості
А. Малишка є амбівалентною величиною і тому
потребує додаткового детальніш ого вивчення.
Поділля - «мала вітчизна» не тільки
М. Стельмаха, а й більшості його літературних
героїв. Подільська топонім іка ввійш ла в біль
шість творів, м итця і найкращ і з них вийш ли
з-під пера м айстра в невеличкому подільсько
му селі Дяківці. Любов до своєї «малої» Б ать
ківщ ини М. Стельмах із епічним розмахом ро
зкрив у прозі. Художнє краєзнавство письм ен
ника вилилось в адекватне, різноаспектне
знання та мистецьке розкри ття народного,
зокрем а сільського ж иття, побуту, звичаїв,
культури, ф ольклору й дало змогу майстерно
презентувати картини подільської природи.

«Подільський» текст яскраво вираж аєть
ся в автобіографічній дилогії «Гуси-лебеді
летять», «Щ едрий вечір». Ще м аленьким хло
пчиком М. Стельмах почав захоплю ватися
красою подільської природи, подільської піс
ні, ф ольклору та звичаїв. Повість «Гуси-лебеді
летять» присвячена батькові й матері пись
менника. Захоплений принадам и подільської
землі автор майстерно передав слуховий об
раз краю: «Коли ми обминаємо липовий шлях
і опиняємось у долинці, нас оточує воркуван
ня струмків. Співаючи, вони заклопотано пос
пішають собі і до ставків, і до левад, і на Вед
межу долину, де в’ю ниться річечка» [5, 43].
Липовий шлях, Ведмежа д олина - поетичні
топоніми подільської землі, які стали показ
ником подільської автентичності. Ш традієгетичний наратор черпав основу для описів з
народних пісень та щедрівок. Спостерігав за
подільським звичаєм випроводж ання в поле
плугатаря та радів хлібові «від зайчика». !з
вдячністю згадує М. Стельмах просвою сім’ю подоляків. «Мати перша в світі навчила мене
лю бити роси, легенький ранковий туман»,
«вона першою показала, як плаче од радості
дерево, коли надходить весна» [5, 67]. З особ
ливою теплотою говорить м итець і про своїх
діда й бабу, плеканців подільського краю:
«Жодна крихітка ж итейського бруду не випо
взла з двору моїх дідів, недобре слово з їхніх
вуст не торкнулась ж одної людини»[5, 23].
Акціонально ром ани М. Стельмаха «про
писані» в подільських селах. «Велика рідня»
зображує події в рідному селі письменника
Дяківці. У романі зм альовано побут Поділля,
його звичаї, традиції та ф ольклор індивідуа
льне й «ройове» ж иття меш канців краю. Події
гром адянської війни покладені в основу екс
пресивного та лаконічного ром ану «Кров
лю дська - не водиця», що відобразив реалії

тогочасної дійсності села Новобугівка. Приро
да в цьому творі - один із центральних обра
зів. Школи автор вказує, що природа ця є саме
подільською: «Тут, між високими, як дуби по
дільськими глеками, примостилась старень
ка, облуплена дощ ами і часом столярня» [4, II,
40]. Впродовж усього твору автор уживає по
дільські топоніми, вказую чи на місце дії:
«Пізнім смерканням з Л ітинецьких лісів, не
поспішаючи, вируш ив загін Круп’яка» [4, II,
103]. Зображуючи конкретну ситуацію, автор
розповідає про подільські звичаї: «Тільки за
кінчилась пісня, як почувся сміх і дівчата по
чали розбігатися, бо на вулиці і справді з ’яви 
лись парубки, а ввечері на Поділлі не дозволе
но ніде стрічатися хлопцям і дівчатам, окрім
хати» [4, II, 260].
Аналіз дібраного м атеріалу дає підстави
для низки висновків. У лірика А. М алишка і
лірика та епіка М. Стельмаха концепт локал ь
ного Подніпров’я чи Поділля вклю чається в
м етаобраз України. Через тем у «малої вітчиз
ни» письм енники майстерно передали щиру й
чисту любов до України в цілому, патріотичну
відданість рідній землі. Результати й виснов
ки розвідки окреслю ю ть перспективні науко
ві напрямки для дослідж ення літературної
етноімагології «малих вітчизн» у творчості
А. М алишка і М. Стельмаха.
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И. О. О Л И Й Н Ы К

ОБРАЗ «МАЛОЙ РОДИНЫ» В ТВОРЧЕСТВЕ А. МАЛЫШКО И М. СТЭЛЬМАХА
Статья посвящена эст ет ическому функционированию лит ерат урны х образов «малых родин» в
т ворчест ве А. Малышко и М. Стэльмаха. Отмечаются аспекты худож ественной презентации образов
поднепровской и подольской природы, обрядов мест ных жителей, роль фольклора.
К л ю ч е в ы е с л о в а : Украина, «малаяродина», текст, тема, символ, образ.
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IMAGE OF «SMALL FATHERLAND» IN THE W ORKS A. M A L Y S H ^
AND M. STELMAKHA
Article is dedicated to aesthetic functioning o f literary im ages o f «small fatherlands» in the w orks o f A. Malyshko and M. Stelmakh. The aspects o f artistic presentation o f im ages o f Dnieper and Podolska nature, customs
o f local people, and the role o f folklore are emphasized.
K e y w o r d s : Ukraine, text,«small fatherland»,topic, symbol,image.
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