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В ОПОВІДАННІ М. КОЦЮБИНСЬКОГО «ХАРИТЯ» 
 

В оповіданні «Харитя» засоби вираження людяності — чистосердечного, безкорисливого, 
відвертого, співчутливого ставлення персонажів один до одного — групуються в основному 
навколо змалювання і характеристики головної героїні твору Хариті та її матері, що після 
смерті чоловіка від туги занедужала. Восьмирічна Харитя взяла те глибоко до серця, проте 
не впала в розпач, а вирішила замінити матір у господарюванні. 

Серед слів, якими письменник передає співчутливу Харитину натуру, показовим є 
дієслово припадати/ припасти, вжите в оповіданні всього-на-всього два рази, але у 
винятково насиченому смислом контексті: 
«Мати стиха застогнала. 
Харитя стрепенулася і підбігла до ліжка. 

— Чого ви, матінко? Може, водиці холодної? Що у вас болить? — ластівкою припадала 
вона коло не дужої. 

— Ох, дитино моя люба! Все в мене болить: руки болять, ноги болять, голови не зведу. 
От, може, вмру, на кого ж тебе лишу, сиротину нещасну? Хто тебе догляне, вигодує? 

Харитя почула, що її маленьке серце заболіло, наче хто здавив його в жмені; сльози 
затремтіли на її довгих віях. Вона припала матері до рук і почала їх цілувати». 

У Харитиному порусі — стривоженість і щирість, а найголовніше — усвідомлення дії. 
Тому в обох випадках лексичне значення дієслова припадати/припасти має в своїй основі 
«доводитися робити що-небудь». Вказівка на активність у вираженні людяності зумовлює й 
інші його значення, зокрема, пов’язані з зовнішньою Харитиною поведінкою: «нагинатися» 
до лежачої матері, «доторкнутися» й «притулитися» до її рук та «пригорнутися» до неї. Коли 
б в оповіданні тільки через ці дієслова розкривався зміст вислову припасти до когось, то це 
була б гола констатація факту, опис відповідної поведінки й не більше. Художнє зображення 
душевного стану Хариті спирається ще на одне значення дієслова припадати/припасти. 

Поведінка Хариті в уривку описується як відгук на материн стогін, як реакція на мамину 
журу. Тому вона нагинається, прихиляється, наближається до матері, «приглядаючись і 
прислухаючись», «висловлюючи при цьому певні репліки». Із змісту реплік видно, що 
Харитя з запалом звертається до хворої і виконує свої дії дуже старанно. Саме цей обсяг 
змісту лексичного значення характеризується 11-томним. «Словником української мови» 
(далі — СУМ) у четвертій та сьомій рубриках тлумачної частини словникової статті при 
реєстровому дієслові припадати/припасти. І, нарешті, структура лексичного значення його 
розкривається в оповіданні вказівкою на «турбування, піклування про кого-небудь». 

Отже, однією з художніх особливостей використання дієслова припадати/припасти в 
оповіданні «Харитя» є те, що М. Коцюбинський спирався не на одне із значень дієслова, а на 
його багатозначність. До речі, це не єдиний випадок такого вживання слів в оповіданні. В 
тематичній групі лексичних засобів зображення людяності є слова стрепенутися, потішати, 
втішатися, пестити та ін. 

Дієслово стрепенутися, як показує СУМ, багатозначне. Його контекстуальна, художня 
багатозначність не збігається із словниковою. За СУМом, основне значення дієслова 
стрепенутися — «сильно здригнутися всім тілом». В оповіданні це значення наявне, але не 
на ньому ґрунтується художнє зображення людяності. В основі контекстуальної 
багатозначності, як видно і з відповідного уривка, не разова, миттєва реакція, а відповідний 
стан, «внутрішнє тремтіння від сильного хвилювання» героїні, яка реагує на мамині слова. 

Контекстуальна багатозначність дієслова стрепенутися пов’язана з підкресленням 
рішучості схвильованої людини до дії. СУМ у значенні цього дієслова відзначає компонент 
«вийти із стану задуми». В уривку підкреслюється не так вихід із стану задуми, як 
переключення з одних думок на інші. «Харитя клопоталася коло вечері, й думки її були 
повністю поглинуті готуванням їжі. Підтверджує це й така авторська репліка: «вся увага 



була звернута на роботу. Вона забула навіть і за нові червоні кісники», що «були її радість, її 
гордощі». Отже, коли «мати стиха застогнала», Харитя, хоч і була тут, поряд з нею, але про 
матір «забула». В думках жила вона виконуваною роботою, і стогін нагадав їй про материну 
хворобу. Стрепенувшись, повернувшись думками до іншого, Харитя відчуває розгубленість і 
страх перед тим, що недавно сталося з батьком і скоро може трапитися з мамою. 

Щире, відверте, тепле, задушевне ставлення до Хариті автор передає багатозначним 
дієсловом потішати. Структура його лексичного значення в СУМІ представлена трьома 
рубриками: 1. Розважати, веселити кого-небудь своєю поведінкою, діями і т. ін.; 
2. Приносити задоволення, радість кому-небудь; тішити//Милувати зір, слух і т. ін.; 
3. Заспокоювати кого-небудь, зменшувати чийсь неспокій, хвилювання // Полегшувати чиєсь 
горе, страждання. 
«Молодиці кинулися до неї. 

— Що з тобою, дитино? Не плач, перепілочко! Мати твоя, дасть бог, одужає, а жито ми 
вижнемо, не дамо згинути з голоду. Ну не плач же, квіточко! 

Молодиці взяли на руки бідну Харитю, цілували, потішали. 
— Ходім зараз до матері, хай вона втішиться, що має таку добру дитину...» 
Перше і друге словникове значення реалізовані М. Коцюбинським тільки як супровідний 

семантичний фон. В основі ж контекстуальної багатозначності потішати лежить ознака 
заспокоєння, спрямованого на полегшення Харитиного горя. 

Згадані мовні засоби зображення людяності вказують на стосунки персонажів під час їх 
спілкування. А втім людяність виявляється і як піклування про тих, хто не бере 
безпосередньої участі в розмові і навіть не присутній при ній. В такій стилістичній функції, 
зокрема, вжито дієслово втішатися у висловлюванні молодиць, які зустріли в полі Харитю. 
За СУМом це дієслово двозначне: 1. Відчувати втіху, ставати радісним, задоволеним 
//Виявляти, висловлювати радість, задоволення // Розважатися, веселитися; 2. Переставати 
відчувати сум, неспокій, хвилювання і т. ін. Отже, його лексичне значення, за словником, 
розташоване на межі двох семантичних сфер: сфери «радості, задоволення» (основа першого 
значення) та сфери «суму, неспокою, хвилювання» (основа другого значення). У тексті 
дієслово втішатися використано так, що на першому плані виявляється неспокій та 
хвилювання, тобто стан, в якому перебуває Харитина мати. Тому молодиці вирішили 
відвести Харитю додому й розповісти матері, як Харитя працювала в полі. Звідси 
багатозначність дієслова втішатися у висловлюванні «Ходім зараз до матері, хай вона 
втішиться, що має таку добру дитину», яке пов’язане з «бажанням ліквідувати в кого-
небудь відчуття суму». 

Художник досить тонко передає зміст, виражений словниковим поняттям: «переставати 
відчувати сум». Це вже вказівка на семантичну сферу радості та задоволення. 
Контекстуальна багатозначність дієслова втішатися, виражена в складниках «Відчувати 
втіху, ставати радісним, задоволеним//Виявляти, висловлювати радість, задоволення // 
Веселитися», розкривається в заключному розділі оповідання: «Незабаром Харитина мати 
одужала. Молодиці вижали удовине жито, хрещений батько Харитин звіз хліб у стодолу» 
(закінчується сфера неспокою та хвилювання). «Мати цілувала та пестила свою добру 
дитину, а Харитя щебетала» (почуття героїв оповідання перенесені вже в сферу радості та 
задоволення). Отже, друге словникове значення дієслова втішатися спирається на два 
відтінки: «показати матері, що має добру дитину» і «допомогти». 

У заключному розділі оповідання вжите ще одне дієслово пестити (яке має відношення 
до поняття людяності): «Мати цілувала та пестила свою добру дитину». Цим дієсловом 
позначено «дбайливе ставлення до кого-небудь», «чистосердечие кохання своєї дитини», 
«щиру материнську любов до неї» та «ніжне піклування матері про Харитю». Материна 
ласка викликала і в Хариті приємне почуття: коли «мати цілувала та пестила свою добру 
дитину», «Харитя щебетала». 

Таким чином, людяність як художня деталь в оповіданні «Харитя» ґрунтується на 
дієслівній багатозначності, що формує об’ємну глибину та психологічну різноплановість 



читацького сприймання твору. Контекстуальна багатозначність дієслів випливає із 
загальномовної, але семантична структура конкретного слова в художньому творі не 
збігається із загальномовною. Багатозначність лексичної одиниці в творі — не локальне 
текстове явище. Вона пронизує великі фрагменти тексту і служить засобом зв’язування твору 
в єдине ціле. 
 


