
ІРИНА ГОЦИНЕЦЬ 
«НІ ВОВКАМ, НІ РАДІАЦІЇ...» 

(ЕКСПРЕСИВНІСТЬ КОНТРАСТУВАННЯ В МОВІ РОМАНУ В. ЯВОРІВСЬКОГО 
«МАРІЯ З ПОЛИНОМ У КІНЦІ СТОЛІТТЯ») 

 
Мова прози, орієнтована на здатність виражати й викликати різні емоції, оцінки та асоціації, 
позначена й такою якістю, як експресивність. Цілком справедливе твердження В. Чабаненка, 
що це інтенсифікована виразність, така «психологічно й соціально мотивована властивість 
мовного знака, що деавтоматизує його сприйняття, що підтримує загострену увагу, активізує 
мислення людини, викликає напругу почуттів у слухача (читача)» (Чабаненко В. А. 
Стилістика експресивних засобів української мови. — Запоріжжя, 1993. — С 9). 

Характерною ознакою мови роману В. Яворівського «Марія з полином у кінці століття» є 
експресивність, що створюється на ґрунті різних семантичних та структурних типів 
контрастування мовних одиниць. Така провідна стильова риса аналізованого твору 
зумовлена, як вважає Л. Бойко, «кінематографічністю» зображення трагедії, «хаотичністю», 
«уривчастістю», «побіжністю» у відтворенні подій та людей, що обрані автором свідомо для 
зображення такого деструктивного за своєю суттю явища, яким стала чорнобильська 
трагедія. Не випадково ж В. Яворівський назвав свій твір «відеороманом» (пор. Бойко Л. 
Документально-художня епіка Чорнобиля // Радянське літературознавство. — 1988. — №3. 
— С. 13-14). 

Поєднання документальності, репортажності та «художності» в одному текстові 
передбачає опертя на контрастування різностильових мовних одиниць — книжно-
термінологічних, публіцистичних і розмовно-побутових елементів. Відповідна 
експресивність народжується, як правило, в мові автора, використовується для створення 
іронічного ефекту. Пор.: Олександр Іванович опрацював проект дешевого, простого, за його 
власним висновком, безпечного, як самогонний апарат, реактора-мільйонника, який уже 
понад десятиліття спокійненько (ну, не без невеликих технологічних вибриків) ганяє турбіни 
на багатьох атомних держави, продукуючи найдешевшу в світі електроенергію; Енергія ця 
справді вкрай дешева, реактори тихо сопуть у бетонних скринях, не гадячи, не пожираючи 
вугілля чи нафти. Такі зіткнення різностильових і різносистемних мовних одиниць 
відбуваються й у суміжних мікроконтекстах «мова персонажа» — «мова автора», як-от: — 
Не пасталакайте дурниць! Он турбіністи з Харкова ще повірять вам, брехліям... — Хай 
собі жартують... — [..] бо вирішено з Миколиної турбіни зняти інерційну енергію й 
використати її на охолодження реактора. 

Високий експресивно-стилістичний ефект забезпечує текстове контрастування логічно й 
семантично різнопланових мовних елементів. Ці зіставлення виконують різні стилістичні 
функції. Так, антонімічної кореляції «чорне — біле» В. Яворівський досягає за рахунок 
зіставлення предметних реалій гній — біла сорочка, чиста курточка, модельні черевички, 
завдяки йому створюється виразний сатиричний образ: Розвантажує причеп із гноєм чоловік 
років сорока, худорлявий, непоказний, у новому костюмі, в чистій курточці з чорного 
блискучого матеріалу, в білій сорочці зі строкатою краваткою, в модельних черевиках. Де 
тепер побачиш такого вантажника гною? 

Семантична кореляція «життя — смерть» ґрунтується на зіставленні символічного змісту 
лексем і на функціональній, логічній несумісності реалій корова — цвинтар: Гробарі на 
цвинтарі відігнали від ями великорогу рябу корову Мировичів, бо підійшла дуже близько і 
стоїть, як гріх над душею. Протиставлення «своє — чуже», «справжнє — оманливе» 
покладені в основу іронічно-саркастичного зіставлення групи дозиметристів та жіночої 
трупи Голлівуду: А в нас лише кілька справжніх дозиметристів, і групи дозиметристів 
укомплектовані, як жіноча трупа Голлівуду: всі за протекцією. 

Асоціативні співвіднесення за формою, зовнішніми ознаками лягають в основу 
зіставлення: 

а) портретних рис персонажів (наприклад, за допомогою розмовно-побутових вторинних 



номінацій з експресією гумору): Що ж, на Київ треба поночі їхати, відвозити цього 
«громовідвода» і його «дюймовочку» на літак; 

б) образу коріння як наскрізного в романі символу життя, сили духу та образу восьминога: 
Пні лежали, переплівшись усохлим корінням, наче викинуті на берег восьминоги, вив’ялені, 
жилаві, непорушні. 

Складне переплетіння й зіткнення логічно різнопланових семантико-стилістичних 
відтінків спостерігаємо при вживанні лексем тематичної групи «приміщення». Зіставлення 
інститут — халупа, вагон — хата — це не лише реалізація антитези «високе — низьке», але 
й вияв різних систем цінностей для фізика-науковця та сільської жінки. Наприклад: Твій 
Інститут ядерної фізики і оцю селянську халупу доведеться залишити; І не командуй 
тутка, бригадире! Не вагон поїзда покидаємо, а хату, де вік прожила, рідну землю. 
Серед усіх типів мовних контрастів, характерних для тексту роману В. Яворівського 

«Марія з полином...», найчастотніший — контраст антонімічний. Він ґрунтується на 
семантичних властивостях іменників, прикметників, має різні структурні вияви. 

Письменник творчо використовує експресивні вислови уснорозмовної практики. 
Наприклад: — Йому вже ангели співають. — Хто зна, хто зна, може, й чорти 
підступаються, зав’язавши хвости бантиками; Після довгої втечі, висвисту вітру під 
шоломом, реву мотоцикла, гавкотняви покалічених собак — первісна тиша. 

Для створення виразних контрастивних зовнішніх образів В. Яворівський активно 
використовує антонімію кольоропозначень. При цьому відзначаємо функціональне 
навантаження двох типів зорових acoцiацій: білий — чорний, червоний, кривавий та чорний — 
золотий, червоний. Таке контрастування допомагає створити експресію трагізму ситуації, 
надати змінам кольорової гами символічного, містичного змісту Келих упав на підлогу й 
розбився, друзки його розсипалися по кімнаті, і червоне вино вилилося на його білу сорочку і 
на поділ бузкової Наталчиної спідниці; Без білого очіпка, рукав комбінезона в чорній 
кіптяві; Зблиски червоних аварійних ліхтарів шмагають його по лиці. Протиставлення 
підсилюється парцельованим порівняльним зворотом: На білій подущині, на простирадлі, на 
білій пластиковій підлозі розсипались чорні його кучері. Як чорна піна, що впала на сніг. 

Синтаксичне оформлення антонімічних контрастів помітно впливає на експресивність 
зіставлень. Помірною експресивністю відзначаються контрасти антонімів, що оформлені як 
два однорідні члени речення, поєднані сурядним зв’язком: Григорієве обличчя попливло, 
попливло в її очах — таке рідне і таке чуже, як у юродивого. Експресія вислову зростає, 
коли зіставляються логічно й семантично різнопланові явища, пор.: Ледащо, мабуть, і гадки 
немало, що цей саморобний вказівник скидається на безглуздий хрест із живої сосни і 
мертвої сірої дошки; Ні, я тебе [корову] не залишу. Ні вовкам, ні радіації. Треба йти. 

В експресивних антитезних побудовах із сполучниками а, але використовується 
семантичне протиставлення загальномовних або оказіональних, ситуативних антонімів. Саме 
останні формують індивідуально-авторську стилістику роману «Марія з полином у кінці 
століття». Через зіставлення увиразнюється як зовнішня, так і внутрішньопсихологічна 
характеристика персонажів. Пор.: Сашка Мировича — тямковитого, але амбітного і 
впертого селюка з Городищ [..] в шістдесяті роки стрімко винесла хвиля освоєння мирного 
атома; Натура осляча, але казан у нього [Дмитра] варить; Марія поверталася додому 
знеможена, але золота, наче вилита з бурштину. 

У семантико-стилістичні умови протиставлення «занурюється» наскрізний слово-образ 
коріння: Посічене гусеницями тракторів, колесами возів і вантажівок, кимось зозла 
порубане сокирами і лопатами, але — живе. Пошрамоване, покручене, на свіжих ранах 
виступають бурульки живиці. 

Художній образ калини як символу життя, рідного дому постає в незвичному 
авангардному статусі при контрастуванні різнопланових, алогічних реалій: Вляглась [лисиця] 
під кущем калини, на якій висять старі шкарпетки, стоптані черевики і пляжні тапочки, 
але калина однаково зацвіла. 

Знаковими для твору є протиставлення: рідна земля — зона: Не помітили її [Марію] за 



сосною, слава Богу, не помітили, хай собі ідуть. Для них зона, а для мене рідна земля; наука 
— совість: Наука вихопилася вперед, розвивається по стрімкій висхідній, а совість 
виконавців, культура експлуатації її досягнень, рівень моральної відповідальності, 
професійне сумління; Реактор (звірюка) — талісман, цегельний завод, міська котельня, 
селянський віз: Ми просто забули, що маємо справу не з цегельним заводом чи міською 
котельнею, а з реактором! Не талісман він, а звірюка в клітці. Ці протиставлення як 
мовно-естетичні знаки часу відображають пошук морально-етичних, техногенних 
першопричин чорнобильської катастрофи. 

У мові роману В. Яворівського «Марія з полином у кінці століття» спостерігаємо текстові 
образні контрастні парадигми, пов’язані з двома сюжетно-смисловими частинами — «до» та 
«після» Чорнобиля. Так, мовний образ «дочорнобильського» міста створюють позитивно 
марковані епітети молоде, романтичне, юне, весняне, красиве, гоже, пор.: Місто атомних 
енергетиків. Молоде, заздалік навіть романтичне, наче й не запустило свого коріння в цю 
землю, а летить над нею [..] Можливо, ще й не позначене на всіх картах, таке воно юне. 

Експресія спокою, врівноваженості ритму життя відчувається і в описах АЕС. Характерні 
дієслівні метафори антропоморфного змісту описують нормальний стан роботи — кипить 
реактор, дихає станція: Їй було страшно, і тому дивилася не вниз, а вдалину, на ліс і на 
зелені луки, на приміські села й сірі корпуси атомної, де киплять реактори; Наче отак і 
дихає станція — рівно, спокійно випускаючи бездоганну кардіограму. 

Цим текстовим образним парадигмам «дочорнобильського», доаварійного міста 
протиставлені образи «руйнівної» семантики — вибух, руйновище (нутрощі реактора, 
руйновище реактора, пащека реактора, румовище реактора), вогонь. Найбільш 
репрезентантним, семантично розгорнутим є словесний образ вогню. Його конкретизують є 
епітети-колоративи червоний, кривавий, блідо-вишневий, синювато-червоний та метафоричні 
негативно-оцінні означення зловіщий, мертвотний. Наприклад: Червоними стали річка, ліс, 
чорнобиль; видно заграву над реактором, з якого вихоплюється якесь мертвотне полум’я; 3 
руїн реактора виривається в небо стовп зловіщого вогню; Над реактором стоїть майже 
нерухомо синювато-червоний язик полум’я. 

Контрастують у романі також асоціативно-образні ряди назв реалій міського життя серед 
реалій доаварійного міста — квіти, діти, матері: На центральному майдані, на 
велетенській клумбі аж горять тюльпани, довкола клумби гасають діти на велосипедах, 
гуляють матері з колясками, кришталево міниться великий водограй. Місто ж 
післяаварійне — це ворони, вітер, безлюдні будинки, замки, велосипедики, повзунки, бур’яни. 
Пор.: Скриплять незачинені двері під’їздів. Голодні коти й собаки вовтузяться біля 
смітників. Понурі й кволі ворони сидять на бильцях балконів [..], громаддя безлюдних 
будинків, замки на дверях установ, магазинів [..], полишені в дворах дитячі велосипедики, 
повзунки на балконній шворці. 

Кульмінаційним моментом низки зіставлень і протиставлень стає контрастування мовно-
часових образів атомне ядро та кам’яна сокира; пор.: Ліді дістався незграбний макет 
атомного ядра і кам’яна сокира з новим держаком. Чи тому, що їй трапилися 
найнецікавіші іграшки, чи тому, що вона згадала про засторогу тітки Олесі, вона 
тоненько заплакала. Іронічно-сатирична метафора-перифраза іграшки підсилює, узагальнює 
провідну ідею твору, що причиною аварії на АЕС стала необачність, безвідповідальність 
фахівців. 

Отже, поетика роману В. Яворівського «Марія з полином у кінці століття» — це численні 
експресивні контрасти лексичних одиниць та словосполучень, а також протиставлення 
складників текстових образних парадигм. 

 
 


