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В оповіданні «Харитя» М. Коцюбинський виділяє два плани просторового зображення: 
простір об’єктивного світу, в якому герої живуть, діють і який сприймається органами чуття, 
та простір суб’єктивний, що виступає в думках, переживаннях, спогадах, мріях героїв. 

Опис об’єктивного світу в оповіданні має фотографічний характер, тому при зображенні 
просторових сцен читач виводиться за їх межі і стає начебто глядачем театральних подій. На 
початку оповідання описано все, що є всередині хати. Все це спостерігається з такої віддалі, 
коли окремі деталі обстановки виглядають дрібними: Харитя «живе в маленькій хаті», 
«змила в мисчині жменьку пшона», «любо було глянути на її дрібненькі... рученята» тощо. 
Тут, правда, можна вбачати ще й іншу основу вимірювання перелічених об’єктів, оскільки 
оповідання виразно протиставляє дорослих персонажів, у тому числі й образ оповідача, 
малій Хариті. У цьому протиставленні те, що для дорослих видається малим, дрібним, або 
легким і звичним, для Хариті — велике, важке й незручне: «Жне Харитя..., довге стебло 
путається, великий серп не слухається в маленькій руці»; «Дуже важким видалося те відро з 
водою». 

Одним з провідних прийомів змістовного обумовлення структури аналізованого тексту є 
протиставлення різномасштабних деталей об’єктивного світу. Наприклад, вказівку оповідача 
на те, що в Харитиній «біленькій головці... промайнула думка», Харитя продовжує в своїх 
міркуваннях, але вносить у ці міркування відповідні корективи: «торік вона була ще 
маленька, маленькими рученятами не могла вдержати серпа, а тепер вона вже виросла, 
набралася сили і руки побільшали». Ці роздуми Хариті підхоплюються оповідачем («Харитя 
глянула на свої руки», а не на рученята), але оповідач тут же переключається на «дорослі» 
виміри і продовжує: «Адже цими рученятами вона принесла з річки піввідра води». 

На відміну від характеристики розмірів описуваних об’єктів, яка здійснюється 
М. Коцюбинським в основному лексично і з залученням словотвору (увага при цьому 
акцентується на наявності — відсутності зменшувальних суфіксів у слові), характеристика 
відношень між об’єктами передається лексико-семантичними засобами, включеними в 
синтаксичні конструкції типу: «спершись на припічок», «метнулась до мисника», «стрибнула 
на лаву», «зняла з полиці», «поставила коло відра». Дієслівне керування прийменниковими 
словоформами іменників уживається, як видно з наведених прикладів, для опису 
співвідношення героїв твору та предметів об’єктивного світу («на постелі лежала слаба 
жінка») і співвідношення предметів між собою («налила в горщик води», «поставила його 
коло вогню»). Перелічені факти формують основу структури тексту аналізованого 
оповідання. Наведені різновиди словосполучень є найменшими синтаксично утвореними 
конструкціями і ними позначаються відношення між одиничними реаліями об’єктивного 
світу. 

Більш чи менш ускладнені відношення в об’єктивному світі передаються за допомогою 
кількох словосполучень, поєднаних в одну синтаксичну конструкцію, або реченнями та 
міжреченнєвими текстотворчими зв’язками. Одиниці кожного з названих рівнів 
синтаксичного формування тексту мають свою сферу відображення в об’єктивному світі. 

При дієслівному підпорядкуванні двох непрямих додатків, виражених прийменниковими 
словоформами іменників, відбувається перехід від вказівки на просторове відношення 
описуваних об’єктів до конкретизованого визначення місця дії: «над головою, межи 
колосками... синіло небо», «Харитя опинилася наче на дні в морі». 

Граматично оформлені речення в оповіданні не тільки називають просторові відрізки, але 
й характеризують їх як автономні фрагменти об’єктивного світу: «В імлистій далині, осяяній 
срібним промінням місячним, стояли широкі лани золотого жита та пшениці»; «Синє небо 
всипане було зорями». 

Текстотворчі зв’язки між сусідніми і віддаленими реченнями використовуються 



М. Коцюбинським для розкриття відношень між автономно представленими просторовими 
відрізками. Структура об’єктивного світу в оповіданні, таким чином, виступає у вигляді 
сполучення макро- і мікросвітів як відносних величин: хатній простір є макропростором для 
предметних просторів (печі, ліжка, лави, відра тощо) і перетворюється в мікропростір по 
відношенню до пейзажного зображення оточуючої героїв природи: коли Харитя глянула у 
вікно, «в... далині... стояли широкі лани». 

Обмеженому, закритому хатньому простору з його дрібномасштабними вимірами, який є 
ареною дій першої частини оповідання, протиставляється в третій частині опис пейзажу: 
«Половіли жита й вилискувались на сонці. Червоніло ціле море колосків пшениці». Тут 
немає безпосереднього протиставлення хатнього мікро- й пейзажного макропросторів. 
Читачеві про це нагадують спеціальні образні вживання слів, які звичайно своїми прямими 
значеннями називають предмети хатнього інтер’єру: «Межи зеленими килимами біліє гречка, 
наче хто розіслав шматки полотна біліти на сонці». 

Пейзажні сцени читач спостерігає за такою самою схемою, як і хатні, але місце його 
спостереження в них різне. У зображенні хатнього простору оповідач немов з кінокамерою 
то наближається, то віддаляється від сцени по одній з хатнім інтер’єром горизонталі, а у 
сприйманні пейзажного зображення він і споглядальні об’єкти перебувають у відношенні 
вертикального протиставлення. Пейзажний опис на початку третьої частини оповідання ніби 
спостерігається з висоти. Саме тому й баченні цього пейзажу відсутня горизонтальна 
перспектива, а всі деталі мають площинну характеристику. Про вертикальність зображення 
пейзажу свідчить і те, що лексичні значення дієслів виступають тут виключно із семантикою 
відображення стану: «половіли жита», «темніє просо». 

Кольорове розмаїття пейзажу, крім дієслівно-присудкових конструкцій, передається 
означальними словосполученнями: «яснозеленого вівса». Лексико-граматичне оформлення 
означальних словосполучень відповідає таким структурним моделям, у яких іменниками 
характеризуються розміри й конфігурації перелічених в оповіданні просторових фрагментів 
пейзажу, а прикметники і дієслова виконують функцію відмежування їх один від одного: 
«Долиною повилась річечка, наче хто кинув синю стрічку на зелену траву». 

Розміри й конфігурації пейзажних фрагментів, як і при змалюванні хатнього простору, 
залежать від віддалі оповідацької «кінокамери»: чим більша віддаль між зображувальними 
об’єктами й оповідачем, тим менші розміри зображуваного. Проте коли дрібномасштабність 
реалій у хатньому просторі описується демінутивами, для віддаленості спостерігача від 
пейзажного простору беруться й образні, переносні значення слів, наприклад, порівняння 
річечки з синьою стрічкою. При зображенні переходу від вертикального бачення пейзажу до 
горизонтального основну функцію перебирають на себе дієслова, включені в такий 
словесний контекст, за допомогою якого вони не стільки підкреслюють самі процеси, 
скільки особливості їх слухового та нюхового сприймання: «лунає в повітрі... пісня 
жайворонка», «віють з поля чудові пахощі..., цвіркун цвіркоче в житі», «шелестить сухий 
колос та... підпадьомкає перепелиця». 

Розрізнення макро- і мікропросторів у пейзажному описі досягається за рахунок 
контрасту лексичної семантики іменників з просторовим значенням: «море колосків 
пшениці» оточується «клаптиками жита». У пейзажному зображенні світу є свої 
мікропростори: стежка, по якій Харитя ступала; нива, яку вона добре знає, рівчак, що 
промила весняна вода. 

Статично-номінативна семантика цих іменників служить для змалювання самих 
мікропросторів без горизонтальної перспективи, але співвідношення між мікропросторами 
горизонтально обумовлені. 

Специфіка суб’єктивного сприймання об’єктивного світу випливає з психологічної 
ситуації, в якій перебувають головні героїні твору, й обумовлюються тим, що «шість тижнів 
поминуло, як помер... батько Харитин, і відтоді бідна удова тужить та слабує». У зв’язку з 
цим Харитина мати весь об’єктивний світ сприймає, як замкнутий простір з надзвичайно 
скрутним і безвихідним становищем: «От довелось мені злягти саме в жнива... Хліб стоїть у 



полі невижатий, осипається... І вже не знаю, як мені, бідній, недужій, запобігти лихові... Як 
не збережемо хліба — загинемо з голоду зимою!» 

Хатній і пейзажний простори в Харитиному сприйманні мають опосередковане 
протиставлення у вигляді темряви й світла («їй хотілось швидше діждатися ранку... Повний 
місяць дивився у вікно і на комині намалював також вікно з ясними шибками та чорними 
рамами»), Харитиного бажання та можливостей його здійснення («А що, якби тепер вийти на 
ниву? Е, ні! Страшно...»). 

У зображенні психологічного напруження в суб’єктивному сприйманні об’єктивного 
світу всіма героями оповідання велику роль відіграють також абзаци та їх структурно-
текстуальне розміщення. Для цього часто використовується прийом смислового 
протиставлення кількаслівних абзаців розташованим поряд з ними багатореченнєвим: за 
абзацем, в якому описується Харитина поява в хаті, її підготовка до варіння вечері йде 
трислівний абзац: «Мати стиха застогнала». Відносно довгий абзац, в якому описується 
Харитин плач, протиставляється однореченнєвому абзацу: «Молодиці кинулися до неї». 

В описі уявних суб’єктивно сприйманих відрізків об’єктивного світу відсутні засоби 
відображення як горизонтальної, так і вертикальної перспективи, але тут наголошується на 
співвідношенні віддалей: «І уявилась Хариті вижата нива, а на ній стоять полукіпки і 
блищать проти сонця, як золоті. І сама Харитя стоїть на полі, дивиться на свою працю і 
думає, якби звезти у стодолу». 

Зображення просторових відношень — один з найвідповідальніших аспектів формування 
сюжетної структури художнього твору. З ними переплітаються й великою мірою від них 
залежать всі сюжетні лінії у творі. Очевидно, тому літературна мова саме для просторових 
відношень виробила й виробляє чи не найбагатший арсенал засобів текстового вираження. 
 


