
СВІТЛАНА БИБИК 
ПОЕТИКА ОПОВІДАННЯ Г. КВІТКИ-ОСНОВ’ЯНЕНКА «МАРУСЯ» 

 
Григорій Квітка-Основ’яненко (1778-1843), як відомо, є зачинателем нової української 
прози, сторінку історії якої розпочато повістю «Маруся» (1832 рік). О. Бодянський на першу 
збірку українських повістей відгукнувся так: «Хвала пану Грицькові, який першим так 
сміливо й так мальовничо ввірвався на баскому українському коні всіма улюбленого 
розповідного роду...» 

В одному з листів автора є передісторія створення «Марусі»: «По случаю, был у меня 
спор с писателем на малороссийском наречии. Я его просил написать что-то серьезное, 
трогательное. Он мне доказывал, что язык неудобен и вовсе не способен. Знав его удобство, я 
написал «Марусю» и доказал, что от малороссийского языка можно растрогаться» (із листа 
до П. О. Плетньова, 1838 р.). 

Справді, письменникові вдалося, що неодноразово підкреслювали його сучасники, 
засобами національної довершеної мови опоетизувати найпростіші щоденні побутові реалії, 
передати поліфонічну настроєвість, мелодику національних оцінок. 

Завдяки своєму таланту літератора, освіченості, знанню природної української мови 
(слобожанського говору), Квітка-Основ’яненко був одним із тих, хто заклав традицію 
становлення сучасної української літературної мови на живомовній основі. Поетика 
українського оповідного жанру в художньому стилі літературної мови почала складатися на 
ґрунті південно-східного наріччя. 

За тридцять років, що відділяли «Енеїду» І. Котляревського (1798 р.) та «Марусю» 
Г. Квітки-Основ’яненка, в новій українській літературі розвивалися лише поетичні й 
драматичні жанри. А в колах української інтелігенції — дворянства — тривали активні 
дебати про творчі можливості української літературної мови: більшість вважало її 
спроможною лише на гумористичні твори. 

Спираючись на досвід І. Котляревського, П. Гулака-Артемовського, письменник 
утверджував принципи естетичної довершеності української мови, її образотворчі потенції 
для розробки серйозних психологічних тем у прозі. 

Г. Квітка-Основ’яненко поклав в основу прозового жанру оповідні властивості живого 
усного мовлення народу, які виявляються у формах усної народної творчості, у функціях 
фольклоризмів. У своїй сукупності вони зумовили народнорозмовну як ідіостильову модель 
твору. 

Отже, в історії української літературної мови з ім’ям Г. Квітки-Основ’яненка пов’язують 
естетизацію слобожанського говору. Такі регіональні компоненти функціонують рівномірно 
як в мові оповідача, так і в мові персонажів, їх об’єднує образна функція стилізації, що на час 
утвердження української мови в літературі розповідного жанру означає «художнє 
відтворення дійсності засобами природної мови народу». Найбільш помітними є граматичні 
діалектні форми іменників (приятелей (зам. приятелів), на край світа (зам. світу), радости, 
смерти, печали; по неділям, по празникам (зам. закінчення -ах); прикметників (веселіш, 
чепурніш); дієслів (форми 3-ї особи: типу похова, дума, слуха; плачеть, покинешь; носють, 
голосють; перевага суфікса -ова-: наслідовати, орудовати, поціловала). 

Від сучасного фонетичного літературного оформлення відрізняються слова улиця, 
озьмуть, у Водессу (ув Одесу), зострілась, охвіцерівна, милость, словця; поприньмали, 
наньмичка тощо. 

У мові твору засвідчено чимало лексичних діалектизмів, напр. маботе, знарошне, 
ськати, кае, батуй, збиржа, скиндячка та ін. Однією із найскладніших проблем є визначення 
групи слів як просторічних чи як російських, пристосованих до української вимови. Зважмо, 
що мовний ареал Квітки близький до території поширення російських говірок. Наприклад: 
«чого ж би там пристращатись до уременного»; «ніяке лихо нас не постигне»; «чувствуєш, 
чоловіче, що се бог» та ін. Наведені приклади — вкраплення-старослов’янізми, книжні 
елементи, чужі побутовому мовомисленню персонажа. 



Новим для української літературної мови було використання різних моделей, форм для 
імітації розповіді людини з демократичного середовища, що зумовило сентиментально-
реалістичну оповідність мовостилю прозаїка. 
З першими ознаками сентименталізму зустрічаємося вже на початку твору, коли оповідач 
уводить читача у «храм» своїх філософсько-релігійних роздумів, чим і закладає підґрунтя 
подальших сюжетних перипетій, налаштовує на їх оцінку, сприймання. Квітка-Основ’яненко 
демонструє за допомогою розмовних синтаксичних конструкцій запитальної семантики, 
ампліфікаційних повчально-наказових структур, окличних стверджувальних і заперечних 
речень зразок повчання, тему якого «тримають» не лише народнорозмовні слова і граматичні 
форми, а й характерна сакральна лексика, звороти, якими представлено варіантність 
конфесійних фразем типу «Перше усього подумаймо: «чи ми на сім світі вічнії», «Сьогодні 
жив, завтра — що бог дасть!», «наградив тебе бог щастям», «Коли отець наш милосердний 
кого з нас покличе, проводжай з жалем..», «От так і небесний наш отець з нами робить: 
бережешь нас від усякої біди і береть нас прямісінько до себе..!», «бог за гріхи твої послав 
біду» тощо. 
Релігійність, богошанування покладені й в основу характерів персонажів, а отже, у мові 
оповідача й героїв повісті функціонально навантажені відповідні лексика, словосполучення, 
за якими послідовно проводиться мотив смиренності перед Богом і владою: про Наума Дрота 
— «тільки піп у дзвін, він вже й там [у церкві]»; «Щодень хвалили бога за його милості»; про 
Марусю - «Адже ж і піп понотець не велить і каже, що гріх смертельний туди ходити»; 
«Мені усе здається, що гріх нам за се... Боюсь прогнівити бога!»; «Яка-то вона тихая, 
слухняная; бога небесного зна, і любить, і боїться прогнівить його; нас шанує і бережеться 
якомога, щоб ні в чім нас не прогнівити» та под. В іншому випадку вживання старокнижних 
елементів зумовлюється потребою посилити вияв чуттєвості, як-от: «...і бог мені дарованіс 
послав..»; «— Не тільки хазяйська дочка, так хоч би королівна, хоч княгиня, то хоч би сама 
охвицерівна, не подивлюсь ні на що, усіх презрю для тебе». 

Сентиментальність Квітчиної оповідності підтримується словами із суфіксами 
здрібнілості та пестливості, нанизування яких створює різні інтонаційні та настроєві 
малюнки. З одного боку, це прикмети живомовності: а) засоби привертання уваги до 
співоповідача, налаштування на позитивне сприйняття дійсності: «Перш усього подумаймо: 
чи ми ж на сім світі вічні? І що є у нас, хоч скотинка, хоч хлібець на току, худобонька, у 
скриньці, так сьому так усе без порчі й бути?»; б) способи усномовної напівтональної оцінки: 
«[Наум] свічечку обмінить, старцям грошенят роздасть..»; «[Наум] був собі заможненький: 
було й воликів пар з п’ять; .. була ж і нивка..»; «Василь прийде, то вона вже знайде містечко, 
де з ним обо всім тихенько переговорить..»; в) обмежувачі повноти вияву семантики слова, 
зокрема якісних прислівників, лексики емоційно-психологічного змісту, напр.: «Вона 
[Маруся] й не лаятиметься і ні слова й не скаже, а тільки подивиться на нього так пильно, та 
буцім і жалібно, і сердитенько..»; «Василь тільки собі тихесенько усміхавсь, бо здогадавсь, 
що щось не так вона є..»; г) модифікатори народної етики спілкування, а отже, знаки 
ввічливості, шанобливості: «Коли з старшим себе зострілась, зараз низенько вклонилась..»; 
ґ) ампліфіковані мовні знаки інтимізації стосунків між особами: «Не сердься на мене, не 
відворочуйся, не затуляй очиць твоїх білою рученькою; дай її мені сюди, нехай пригорну її до 
свого серденька..»; д) засоби передавання етнографічно-інтимної експресії, напр. у 
трансформованих голосіннях, причитаннях типу: «Складаю твої рученьки, що мене 
годували..»; «Що ж ти не глянеш каренькими своїми оченятами на свого батенька рідного?» 
тощо. 

З іншого боку — це народнопісенні, фольклорно-етнографічні прийоми передачі 
емоційності, тобто традиційні засоби образотворення в оповідних жанрах. Такі функції слів 
із суфіксами здрібнілості та пестливості виявляються: а) в елегійних олюднених пейзажних 
замальовках: «Соловейко стих біля своєї самочки..; вітерець заснув, і гілочки по садках, 
дрімаючи, ледве-ледве колишуться; тільки й чути, що через греблю на лотоках водиця 
цідиться і мов хто нищечком казку каже, що так і дрімається, а то усюди тихесенько...»; б) у 



вживанні характерних інтимізуючих звертань: «— Василечку, голубчику, соколику мій!»; «— 
Марусечко, моя лебідонько, зірочко моя, рибонько, перепілочко!»; «— Ох, не цілуй мене, мій 
сизий голубоньку»; «- Буду, — каже, — тебе, моя зозуленько, як ока берегти»; «Тільки вже, 
Василечку, мій козаченьку!» і под.; в) у послуговуванні постійними епітетними оцінками 
типу: «Не сердься на мене, не відворочуйся, не затуляй очиць твоїх білою рученькою...» 

У повісті акцентованою є лексика на позначення емоційного стану радощів, смутку, 
журби, туги, піднесення, горя тощо — іменники, дієслова, прислівники, фразеологізовані 
вислови, порівняння. Автор, наприклад, мінливість стану, його нестабільність, душевну 
чутливість дівчини може передати одним складним реченням: таким, де є вказівка на 
чергування явищ («То чосом стане їй весело, так, що зараз бігла б до матері та й 
приголубилась би до неї, то вп’ять сумує, і слізоньки хусточкою обітре.., то всміхнеться, то 
засоромиться») або їх одночасність, нанизуваність, напр.: «Маруся ні жива ні мертва! 
Злякалась того, що Василь став до неї говорити; ...а що найбільш те їй було страшно і 
жалко, і ніби досадно, що Василь каже про когось другого» тощо. 

Орієнтація на усномовну оповідність зумовила широке послуговування конструкціями із 
компонентами а сама, а у самого, а далі як, що ніби відділяють, «перемикають» в описі увагу 
з фізичного на психічний стани. Стрижневими лексемами таких речень є очі, серце, дух, руки, 
ноги, пор.: «..ледве промовила Маруся, ховаючи очі в рукав, а сама як на вогні горіла»; 
«..серце [у Василя] тьохнуло й подало звістку; от він і пішов ... похиливши голову, мов 
задумався; а у самого аж жижки трусяться, і дух йому захватує від радощів...»; «Маруся і 
нестямилася; серденько в неї так і б’ється, а сама, як у лихоманці, так і труситься; 
боїться..». 

Деколи Г. Квітка-Основ’яненко вдається до каламбуру, щоб підкреслити стан 
розгубленості, неврівноваженості, відстороненості Марусі. На побутовому тлі алогізуються 
значення присвійності, призначення конкретних реалій, семантика способу дії, тобто 
порушується узвичаєний зв’язок що - кому, що - з чим, наприклад: «..треба купити матері... 
кресало на люльку ... а батькові... ниток красних ... на мережки до хусток »; «затопила у 
печі і приставля горшки порожні і замість пшона, щоб замняти борщ, вона сіль тре у 
макортеті та підлива борщу...». 

Одним із наскрізних компонентів повісті є поетизм слізоньки (сльози), що також 
підтримує сентиментальний струмінь твору. Із функцією цієї лексеми пов’язані різні способи 
образотворення, традиційні для дівочої пісенної лірики, де передається мотив журби. Пор. 
дієслівні процесуальні ознаки стану плачу: «а слізоньки з очиць так і капотять»; «Чого ж я 
заливаюся слізоньками?»; «А у Марусі аж слізоньки покотились»; «..повисла йому на шию і 
облива його слізоньками»; «а я, оставшися без тебе, рано й вечір буду слізоньками 
вмиватися...»; «у самого сльза так і б’є, а на серце туга така пала». А ось, наприклад, 
індивідуально-авторська асоціативність «зорі-сльози», метафоризована в такому порівнянні: 
«[зорі] прощаючись з землею, трошки сплакнули ... от від їх слізоньок пала роса на землю». 
Натомість народнопоетичне інтимізоване порівняння — «а сльозинка, неначе тая росочка на 
цвіточку, так у неї в оченятах засяла». Характерна й фольклорна епітетика поетизма: «Хто 
зопинить наші горючії сльози!..»; «..а привів мене господь самій, у старесті, гіркими 
сльозами обливаючись, просити..». 

Відчутним у поетиці повісті є фразеологічний компонент, що часто виконує 
функцію синоніма чи перифраза до дієслів, прислівників на позначення станів персонажів, 
надаючи мові твору невимушеності, усномовної природності: «Василь собі нудить світом і 
не зна, на яку ступити»; «якби можна, скрізь землю б провалилася або забігла куди»; «А 
Василь? Ненача грім біля його вдариві Стоїть як укопаний...»; «— Чого ти, доню, така 
невесела, мов у воду опущена?» і под. Зрідка письменник вдається до фраземи як до засобу 
гіперболізації стану почуттів на зразок: «Він тільки розгляда її, неначе їсть її очима; забув 
увесь світ; хоч би йому тут з пушок палити». В інших випадках фразеологізми є 
ситуативними відповідниками різноманітних позначень дій типу: «Марусі на руку ковінька: 
мерщій з хати..»; «Сяк-так, то чередою, то Оленою затерла, зам’яла діло — і кінці у воду»; 



«підсяде до старіших та стане загинати їм свої балянтраси» та ін. 
Цілий синонімічний ряд фразеологізмів пов’язаний із мотивом смерті: «Адже ж 

живучи промеж людей, тільки і чуєш: там дзвонять по душі, там голосять по покійнику, там 
справляють старцям обід...»; «..у три дні як занедужала, а вже й на божій дорозі»; 
«Повелить, то я ще швидш її вмру, дарма, що вона вже на ладан дише»; «Янголи прилетіли 
по її душу\»; «— Мати божа!., прийми ... — і успокоїлась навіки!» 

Ліричний струмінь у поетиці повісті підтримується використанням народнопісенних 
порівнянь, що актуалізують асоціативність ознак людини із рослинним («..а очиці як жар, 
так і горять; почервоніла, як малина»; «Зав ‘яла ти, як садовий цвіточок; засохла, як 
билинка!»; почервоніла, як той мак; затрусилась, як осиковий листочок тощо) та тваринним 
світом («Хоч такби і летіла до Василя, як та голубка до голуба»; «— Ох, мені лишенько! — 
скрикнула Маруся і стрепенулась, як тая рибонька, ускочивши ув ятір»; «Чи давно наша 
Маруся була веселенька, як весняна зорінька, говорлива, як горобчик, проворна і 
жартовлива, як ластівочка» і под.). 

В одних випадках відчувається, що письменник використовує узвичаєні, відшліфовані 
усномовною практикою порівняльні звороти типу: «любив її [Настю], як свою душу»; «день 
так швидко пробіжить, як часиночка»; а в інших модифікує власні оцінки на зразок: 
«[говорить Маруся] розумно, так неначе сопілочка заграє стиха»; «Василь сидить, мов у 
лісі, сам собі один»; «Василь — мов у самій душній хаті, неначе його хто трьома кожухами 
вкрив і гарячим збитнем напова». Деколи порівняння є формою метафоризації ознаки, як-от: 
«[Маруся] сама зачервоніється, так от неначе шовковою хусточкою обітреть смажнії 
уста». Часом оповідач у філософських відступах використовує порівняння як засіб 
опредметнення абстрактного, тоді виникає метафорично-асоціативний комплекс, що 
спрощується за допомогою розмовних лексичних і синтаксичних конструкцій, напр.: «Не дай 
боже чоловікові печалі або якої напасті, що урем’я іде — не йде, мов рак, повзе. А як же у 
радості, то і незчуєшся, як воно біжить: як ластівка пропливе». 

Характерне для Квітчиної оповідності й нанизування дієслів у межах одного речення: 
тут діє чітка схема «дієслівної трійці». Наприклад: «Настя ночі не поспить, усюди 
старається, б’ється, достає..»; «[Маруся] як усміхнеться та очицями поведе, а сама 
зачервоніється»; «..то вже не пройде просто, усякому поклониться і ласкаво заговорить» 
тощо. Повторюються такі придієслівні речення, де одним із компонентів є слово думати: 
«Хоч і бачить по дорозі суниці, та не збира, а дума: «Василь мене вже, мабуть, жде..»; «От 
сидів Наум, сидів; думав та думав, а далі обізвавсь..» і т. ін. Акцент на дієслово в тих чи 
інших описах може викликатися впливом фольклорної оповідності дум, пор.: «Поблідніє наш 
Василь та вп’ять і похмуриться..». 

Різняться функціональним навантаженням повтори, зокрема: а) сполучники, що 
підкреслюють нагнітання емоційного стану («І сама вже нестямилась, як узяла у Василевої 
жмені горіхи, та як схаменулась, як засоромилась!..»); б) частки, що підсилюють 
перелічувальну описовість («Вже й потомились, вже і хусточками утираються, вже б їм і 
годі, вже і другим хочеться потанцювать ... та що ж бо? — музика гра та й гра!») або 
заперечення чогось («а я вже більше до тебе не вийду ні сюди, ні на вулицю, ні на базар, 
нікуди») тощо. 

Для індивідуалізації персонажів портретні характеристики письменник подає блоками. 
Серед виокремлених прикметникових ознак є сталі та динамічні, що з’являються в процесі 
розвитку події. Для кожного з героїв автор виділяє характеристичні епітетні компоненти, що 
мотивуються поведінкою осіб, їх реакціями на навколишню дійсність. Це ідеальні ознаки, в 
основі яких лежить позитивна уява про людину покірну, слухняну, добру. Вони є 
декларацією просвітницьких ідей письменника. Так, Наум Дрот «Батькові й матері слухняний, 
старшим себе покірний, меж товариством друзяка..»; Настя — добра, роботяща, хазяйка 
слухняна, покірна, несварлива. Ці ознаки підкреслено й в образі Василя: «Хлопець гарний, 
русявий, чисто голений, чуб чепурний, уси козацькі, очі веселенькі, як зірочки; на виду 
рум’яний, моторний»; «Він дитина розумна, покірна»; «Щастя і твоє, і наше з Настею, що 



Василь такий чесний і богобоязливий». Образ дівчини Марусі представлений з іще більш 
вираженими ознаками народнопісенності, оскільки позитивна експресія портретотворення 
посилюється й пестливими характеристиками і фольклористичними порівняннями та біло-
червоною гамою колірних епітетів костюма, напр.: «Висока, прямесенька, як стрілочка, 
чорнявенька, очиці, як тернові ягідки, бровоньки, як на шнурочку, личком червона, як 
панська рожа..»; «..шия білесенька-білесенька, от як би з крейди чепурненько вистругана..»; 
«Сорочка на ній біленька, тоненька, сама пряла і пишнії рукава сама вишивала червоними 
нитками»; «О, там вже на все село була і красива, і розумна, і багата, звичайна, та ще ж к 
тому тиха і смирна, і усякому покірна». Модель ампліфікації ознак успадковує Г. Квітка від 
прийому образотворення «Наталки-Полтавки» І. Котляревського, пор. хоча б такий уривок: 
«..а то ж дівка, не то що на усе село, та вряд чи де й близько така була: богобоязлива, 
богомільна, до усякого діла невсипуща, слухняна, покірна, звичайна, тиха, розумна, і що вже 
красива, та вже нічого й говорити!» 

Автор виявив вільне оперування фольклорним матеріалом, що має ареальну, 
етнографічно-побутову цінність, становить українознавчу основу повісті. Це назви дитячих 
ігор (хрещик), національного одягу та прикрас (скиндячка, намисто з червінцями, юпка, 
тахта, сорочка, хустка, запаска, каламайковий пояс, панчішки, черевички, шапка, смушок та 
ін.), святкових страв (паска, ковбаса, крашанки, печеня, баранина, каша). 

Письменник опоетизовує деталі обрядових дій — сватання, весілля, великоднього 
святкування, похорону, що посилює етнологічну функцію назв національних реалій, 
умотивовує їх у композиційно-сюжетній послідовності. 

Уперше у новій українській літературній мові назвам свят народнообрядового календаря 
надається функція часового маркуваня. У тексті засвідчуємо Спасівка, Різдво, Хрещення, 
Пречиста, Воскресеніє; «Оттак раз, на клечальній неділі, була Маруся у своєї подруги у 
дружках на весіллі і сиділа за столом»; «От дождались і Петра, розговілись»; «Одробились у 
полі, стали від Семена звечора сидіти..»; «От і пилипівка; от і Ганнино зачатіє; зачали 
парубки засилати старостів до дівчат» та ін. 

У поетиці повісті українську живомовну основу мають і формули мовного етикету, 
зокрема звертань, привітань: «Здрастуйте, дядюшка!», «Здорові, тітусю!», «Дай боже 
вам вечір добрий; помагайбі вам на усе добре!», «— Добридень, дівчата. Боже вам 
помагай!» і под. 

Характерно, що у Квітчиній оповіді мало місця відводиться пейзажеві, але 
картина смеркання та ранкового пробудження просто вражає і естетизацією динаміки 
подій, і живописанням звуко- та кольорозмін. Її можна порівняти хіба що з класичним 
«Ранком у лісі» М. Коцюбинського. В одному уривкові виявилась барвистість ідіостилю 
письменника: тут поєднались народнопісенні, фольклорні компоненти з елементами 
книжної староукраїнської традиції та новою метафорикою. Природа — зірочки, 
соловейко, вітерець, водиця, роса, берези, травонька, туманець, хмарочки, сонце — 
персоніфіковані реалії. їх оживлення, дієвість спричинює поява роси-сльози, що перша 
зашелестіла у аері (повітрі), а тоді прокинувся вітерець, і звукозміни наростають. Автор 
вживає до 10 дієслів для передачі гами звуків, що створює соловей: «А не хто уже 
виспівувать, як соловейкої Защебетав, залящав, зачиркав, засвистав, затріщав ... то 
стихне, ніби пошепче своїй самочці, як її любить, а вона йому, мабуть, скаже, що й вона 
його любить і похваля його пісеньки, то з радощів і гукне на увесь садок ... а як промеж 
того ще й носичками поцілуються ... тут він уже і нестямиться ... зажмуриться, 
защебече, затерчить, що аж неначе охрипне, та знову ще дужче лясне. Задрібоче, що 
аж дух йому запирається». Далі картина інтимізується нанизуванням прикметників та 
іменників у пестливих формах. Її змінює образ сонця: загадкове тло створює 
перифрастичне найменування «важного гостя, ніби царя якого, діющого добро у сьому 
миру». Величність того, що відбувається, підкреслює вживання старослов’янізмів (слів і 
зворотів): явиться миру, увесь мир ізрадовався, самії небеса стали краще; односкладних 
неозначено-особових речень типу: «Ідеть ... викотилось зовсім ... озирнуло землю і... 



неначе повелівало: «Хваліте господа, що создав і мене, і вас, і кожний день посила 
мене..». Сама ж реалія ідентифікується лише за колірними ознаками: ось і зачервоніло 
на тій дорозі.., і розіслалось мов сукно, як кармазин красне..; а тут і увесь путь став мов 
золотим піском по червоному полю посиланий ... зазолотились і верхів’я дерева по 
лісам ... і ось золотий по низу пісок сиплеться., і под. 

Отже, поетика повісті «Маруся» становить складну взаємодію фольклорної, 
народнорозмовної з етнографічно-побутовим і говірковим компонентом та книжної 
стихій, що дозволила авторові створити українознавчий прозовий текст, де закладені 
витоки прийомів образотворення в новій українській літературній мові. 
 


