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ОСОБЛИВОСТІ ХАРАКТЕРОТВОРЕННЯ ЖІНОЧИХ ОБРАЗІВ У 

РОМАНІ «МАРІЯ З ПОЛИНОМ НАПРИКІНЦІ СТОЛІТТЯ»                       

В. ЯВОРІВСЬКОГО  

До проблеми характеру героя науковці зверталися ще здавна. 

Гуманіст і просвітник Д. Дідро у праці «Про драматичну поезію»  

наголошував на різноманітності характерів, майже повністю відкидаючи 

при цьому  їхню контрасність: «Я хочу, щоб характери були 

різноманітними, але, зізнаюсь, контрасність характерів мені не 

подобається» [5, с.  259].  Вчений виокремлює три різновиди контрастів 

характерів: по-перше, порочності та чеснотності, по-друге, контраст 

чесноти і пороку може бути справжнім або уявним,  третій різновид 

полягає в тому, що «людина, яка насправді не має, а лише прикидається, 

що має характер, протилежний іншій. Такий характер був би 

оригінальний»  [5, с. 264].  

Як справедливо зазначає Н. Бєлоконь у статті «Характерологія:  

методологічні імплікації 1960 – 1990-х рр»,  що «апогеєм теоретизувань 

щодо проблеми характеру в літературознавстві були 1960-і роки. Саме  

тоді на хвилі радикальних змін у суспільстві були зроблені вагомі кроки 

до оновлення методологічної культури» [2, с. 311].  Новаційними для  

свого часу вважаються характерологічні погляди С. Бочарова.  

Літературний характер можна визначити, на думку вченого, якщо 

«відмежувати його від тих значень, які пов’язуються з поняттям 

характеру в інших науках і в побуті. Характер, який нас цікавить, – не 

предмет зображення, а саме це зображення, одна із його сторін, вид 

літературного образу» [4, с. 313].  Літературознавець наголошував на 

цілісності художнього характеру: «Якщо винести характер за межі 

структури твору в предмет, герой відразу втрачає своє змістовне 

значення: він залишиться незаповненою оболонкою і, по суті, зіллється з 

сюжетом» [4, с.  315]. 



Мета нашої статті полягає в дослідженні особливостей 

характеротворення жіночих образів у романі «Марія з полином 

наприкінці століття».  

 Центральним, колоритним, довершеним є  образ матері Марії. На 

думку дослідника Л. Белея, письменники часто вибирають ім’я 

персонажа в залежності від особливостей його характеру [1, с. 36].  Ім’я 

головної  героїні в усі часи, починаючи з Діви Марії, було уособленням 

духовної чистоти, всепрощення, великої материнської любові, 

страдництва. Вперше ми бачимо на похороні чоловіка Івана. Автор 

наводить коротку портретну характеристику образу: «Біля труни у 

великій світлиці стоїть вся родина Мировичів. Підковою обступили 

домовину. В центрі підкови мама Марія. Маленька, вироблена й легка, як 

чорна пташка з величезними голубими очима, які так і не вицвіли за 

довгий вік» [6, с. 26].  У даному випадку  очі Марії  виступають 

символом її доброти, розуму, любові.  

М. Якубовська наголошувала на дивовижній цілісності образу 

Марії: «Вона прожила непросте життя, виростила і виховала дітей. З 

особливою легкістю виконувала споконвічну селянську роботу: поралася 

коло землі, ходила біля худоби, давала лад хатній роботі. Вона була 

щасливою на своїй землі – у споконвічних турботах, клопотах» [7,                  

с. 33].  

Про життя Марії можна дізнатися з її власних ретроспекцій, 

діалогічного мовлення інших персонажів (сусідів, дітей). Стоячи біля 

труни чоловіка, Марія згадує: «він то воював, то командував у колгоспі, 

то гарцював, наче з ланцюга зірвався, хоч я не прив’язувала його 

ніколи… З ним умерло все моє» [6, с. 29].  Із діалога сусідів стає 

відомим, що « – Марія вже  й не плаче.  – У молодості виплакала всенькі 

сльози… – Бо дурна. Любила його без пам’яті» [6, с. 31]. Середні сини 

Микола і Григорій, розмірковуючи про сенс життя, згадують: « – … а що 

дав тато нашій мамі? А любила ж як! Ціле життя… – Тато повернувся з 

війни, коли мама вже змирилася з удовиною долею» [6, с. 47].  

Любов Марії Мирович до дітей набуває в романі символічного 

значення. Як і материнська любов Діви Марії до свого сина, любов Марії 

є всеохоплюючою, всепрощаючою.  Вона по-материнськи наставляє їх, 

намагається допомогти, підказати: «Мені нічого від вас не треба, діти. Я 

все маю. Навіть на похорон приготувала й заощадила, щоб не 

метушилися потім. З Федором нам усього вистачить. Але мені треба… 

Зараз вам скажу, а ви послухайте стару і не здумайте сердитися. Все одно 

скажу, бо мушу, бо усього вам ніхто не скаже» [6, с. 39]. І, звертаючись 

до кожного з дітей, висловлює свої материнські життєві настанови.  

Недарма, у найвідповідальніші моменти життя, коли поставало питання 

морального вибору, в уяві онучки Олесі постає обличчя й очі баби Марії, 

яка була берегинею духовних цінностей, родового кореня Мировичів: 

«крізь нічну товщу лісу на неї дивиться зараз баба Марія з вікна своєї 

хати. Дивиться пильно, спокійно й невідступно. Нема в її погляді ні 



докору, ні схвалення, ні гніву, а щось таке, що змушує дівчину не ховати 

очей, напружуватися, наче ось-ось її суворо погукають додому, і якщо не 

послухає – прийдуть по неї з лозиною. Бабуся така, що може й прийти» 

[6, с. 107].   

Таким чином, образ Марії в романі має певні, власне авторські, 

особливості: поряд із біблійними джерелами цього образу, Марія у                  

В. Яворівського є дієвою, вольовою жінкою, яку не зламали життєві 

незгоди, а тільки загартували її характер, витримку. Власне мовлення 

героїні сповнене просторіччями та згрубілою лексикою, що також надає 

цьому образові індивідуального авторського колориту.  

Кожен із дітей по-своєму ставиться до матері, але кожен – із 

шанобливою повагою, споконвічно притаманною українському народу.   

Основним принципом характеротворення є зображення героїні в 

межових, критичних ситуаціях, якими в романі є смерть голови родини, а 

більшою мірою – під час вибуху на Чорнобильській АЕС та після нього.  

Наслідки Чорнобильської трагедії В. Яворівський найповніше 

передає саме через сприйняття її Марією. Психологізм оповіді                        

поглиблюється внутрішніми монологами героїні про подальшу долю її 

дітей, онуків, усього роду: «Що буде з тобою, роде мій? Розірвало, 

розкидало тебе, наче велику й страшну війну пережили. З убитими, 

пораненими, пропалими безвісті» [6, с. 245]. Посилює горе матері той 

факт, що на реакторі, який спроектував її старший син Олександр, одним 

із перших загинув другий син Микола, а молодший – Григорій –  лежить 

із променевою хворобою в московській лікарні: «Це ж виходить, що 

старший брат молодшому смерть придумав. Чом я дожила до цього?» [6, 

с. 198]. Дослідниця Л. Бойко цілком справедливо наголошує на 

природності роздумів, почуттів головної героїні, що «особливо яскраво 

показано в її ставленні до небезпеки, якої не видно» [3, с. 9]. Для Марії 

природно незрозумілою є необхідність евакуації: «… Кулі не летять, 

бомби не рвуться, сади зацвіли, річка скресла, а ти – тікай?!» [6, с. 218].  

Покинувши Городища, які ввійшли до мертвої зони, Марія знову 

повертається, щоб захистити все живе, що там залишилося, забрати в 

більш безпечне місце, зокрема, їхню корову Мавру. З давнини корова 

символізувала Велику Матір, продуктивну силу землі, множинність, 

дітородіння, материнський інстинкт. Таким чином те, що корова врешті 

покидає своє село, є символом того, що ця земля, можливо, назавжди є  

непридатною для життя на ній.  Марія, забравши Мавру і цуцика Пушка, 

повертається до Княжого Любеча, бо відчуває, що діти й онуки 

потребують її тепла, ласки, піклування: «Тепер я потрібна в Княжому 

Любечі. Тутика вже немає життя…» [6, с. 245].  

Отже, характер Марії найяскравіше виявляється під час трагічних 

подій квітня 1986 року, коли, втративши чоловіка й сина, знаходить в 

собі сили для подальшого життя задля майбутнього свого роду.    

 Єдина дочка Мировичів Дарина, як влучно зауважує                      

М. Якубовська,  «за внутрішньою суттю схожа на матір Марію» [7,                 



с. 35].  Вона «вродлива, але врода ця тиха і спершу непоказна зовсім. 

Треба з Даркою поговорити, окремо роздивитися її очі з якоюсь 

рухливою прозеленню й теплими іскорками, її м’яко викочені губи, 

рівне, завжди трошки зволожене від хвилювання чоло» [6, с. 18]. 

Художні засоби, що використав В. Яворівський при створенні зовнішньої  

портретної характеристики героїні, повністю відповідають її 

внутрішньому станові. Так, метафори «тиха, непоказна врода», «теплі 

іскорки очей» розкривають вдачу героїні: Одарка – тиха, лагідна, 

покірлива жінка, яка, не маючи власних, виховує двох дітей чоловіка-

п’яниці Степана. Турбота про оточуючих – одна з яскравих рис 

характеру героїні, яка найчастіше виявляється через її вчинки, думки. 

Дізнавшись про смерть батька, Одарка переймається тим, що «жіночих 

рук на похороні треба, мама сама не впорається, а я сижу осьдечки, як 

бариня. Встидно без діла чипіти» [6, с. 19]. І на похороні батька, Дарина, 

ніби не розуміючи, що йому вже це не потрібно, турботливо «перев’язує 

шнурівки на татових черевиках, підтягує шкарпетки і поправляє халоші 

на його ногах. Їй хочеться, щоб йому було зручно і добре навіть у 

домовині» [6, с. 28].  

Невипадковим є те, що Дарина працює саме прибиральницею у 

дворі. В. Яворівський через зовнішні показники наголошує на 

внутрішній чистоті, високому рівні духовності героїні, яка намагається  

очистити оточуючий світ від морального бруду, зробити його кращим: 

«Мете вона рівно, розмашисто, по-селянському… За нею залишається 

чистий асфальт, незасмічена земля…» [6, с. 143].  У цьому, на її думку, і 

полягало справжнє, «реальне, конкретне щастя» [6, с. 153].   

Суттєвим  засобом характеротворення Дарини виступає хронотоп 

дороги. На дев’ятий день після смерті батька героїня з дітьми, рятуючи 

дітей від наслідків трагедії, що сталася на атомній станції, пішки йде з 

міста до Городищ. Дорогою вона заблукала, збилася з правильного  

шляху. Дорога набуває метафоричного значення: письменник має на 

увазі життєвий шлях кожної людини. І єдиний порятунок автор вбачає в 

тому, щоб триматися свого родового коріння, історичної пам’яті. Таким 

чином у романі постає символічний образ всюдисущого коріння. Саме до 

нього звертається Дарина, щоб воно порятувало її дітей, які знаходяться 

у падаючому візку: «… порятуй мене цеї проклятої ночі! Не мене – дітей  

моїх…» [6, с. 193]. Коріння сосни, за яке вчепилася героїня, не дало 

впасти возу з дітьми. Пізніше, марячи від пережитого, Дарина мовби 

озвучує духовний заповіт нащадкам:  «Вхопися за корінь! За корінь 

тримайся! Хоч  зубами, але за корінь» [6, с. 209]. У кризовій ситуації, 

коли брат Григорій, помираючи від променевої хвороби, потребує 

пересадки кісткового мозку когось із рідних, Одарка, не вагаючись, їде 

допомогти братові. 

  Неоднозначним постає в романі образ невістки Людмили. 

Характеротворення цього образу в більшості своїй відбувається через 

ставлення її до свого чоловіка Миколи. Людмила працює в магазині у 



відділі дефіцитних товарів. У портретній характеристиці вона постає як 

«енергійна, рухлива молодичка, яка з гіркотою відчуває, що молодість 

уже відходить, що гоже її тіло починає в’янути, жиріти, хоч колись 

здавалось, що зносу йому не буде… Очі її меткі бравенько пострілюють в 

усі боки, навіть тут, біля домовини з покійним свекром» [6, с. 27]. 

Художня деталь «очі бравенько пострілюють… біля домовини..» 

свідчить про те, що героїня є достатньо жорсткою жінкою, яка мало 

переймається проблемами інших.   

Важливими в розкритті образу Людмили є діалогічне мовлення. У 

сварці із Марією, яка намагалася втрутитися в життя подружжя, зарадити 

їм, Людмила, скаржачись на чоловіка, говорить: «Втомилася я, постаріла. 

Квартиру сама виходила в його [Миколиного – О.Д.] начальства, ноги 

пухнуть від стояння за прилавком…» [6, с. 40]. З одного боку, Людмила – 

турботлива дружина, мати, але в гонитві за матеріальними цінностями 

втратила  сімейні та духовні цінності.  Щоб здобути житло для дочки, 

Людмила призначає побачення своєму давньому коханому Василеві 

Голобородьку, який працює в керівництві атомної електростанції, має 

вплив у суспільстві. Напередодні Чорнобильської трагедії Людмила, 

пом’якшивши своє ставлення до Миколи, вже не сварить його, як 

завжди,  і атмосфера в родині в той вечір стає спокійною. Після аварії 

підтвердженням щирості переживань героїні за долю чоловіка є художня 

деталь, що «…біжучи до лікарні, загубила туфлі й косинку», що було не 

характерним для Людмили, а також гіперболічне порівняння «зараз 

ладна була прорватися хоч у пекло, щоб тільки переконатися, що Микола 

живий» [6, с. 184].  Утративши чоловіка, портретна характеристика 

Людмили, наведена В. Яворівським, є надзвичайно стислою.  На ній той 

самий одяг, що і на похороні свекра: «… те саме чорне велюрове плаття  

і навіть та сама чорна стрічка перетягує чоло і голову. Сплакана, 

змарніла» [6, с. 207].  Але, незважаючи на горе, героїню не полишають 

меркантильні думки – питання здобуття квартири так і залишилося для 

неї актуальним.  

Таким чином, особливостями характеротворення в романі є те, що 

кожна з героїнь замальовується у критичній ситуації, в якій, якнайкраще, 

розкриваються особливості її характеру. Серед основних засобів: стисла 

портретна характеристика, самохарактеристика, діалогічне мовлення, 

внутрішні монологи, що допомагають втілити творчий задум автора. Ця 

стаття є початком майбутнього поглибленого дослідження творчого 

доробку В. Яворівського.  
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Анотації 

Двуличанська О. А. Особливості характеротворення жіночих образів  

в романі «Марія з полином наприкінці століття» В. Яворівського.  

Ключові слова: характер, характеротворення, жіночий образ, героїня, 

засоби  та принципи характеротворення.  

Охарактеризовано основні засоби та принципи характеротворення 

жіночих образів роману. Основним принципом побудови роману є те, що 

кожна героїня замальовується у межовій, критичній ситуації, в якій 

найповніше розкривається її характер. Серед основних засобів: стисла 

портретна характеристика, самохарактеристика, діалогічне мовлення, 

внутрішні монологи, що допомагають реалізувати художній  задум 

автора.  

Двуличанская Е. А. Особенности характерообразования женских 

образов в романе «Мария с полынью в конце столетия»                            

В. Яворивского. 

Ключевые слова:  характер, характерообразование, женский образ, 

героиня, средства и принципы характерообразования. 

Охарактеризованы основные средства и принципы характерообразования 

женских образов романа. Основным принципом построения романа есть 

то, что каждая героиня изображена в межевой, критической ситуации, в 

которой полнее всего раскрывается ее характер. Среди основных 

средств: короткая портретная характеристика, самохарактеристика, 

диалогическая речь, внутренние монологи, которые помогают 

реализовать художественный  замысел автора.  

Dvulichanskaya H. Features of characters’s creation of womanish 

appearances in a novel «Maria with wormwood at the end of century»  V. 

Yavorivskogo.  

Keywords:  character, characters’s creation, womanish appearance, heroine, 

facilities and principles of characters’s creation.  



Basic facilities and principles of characters’s creation of womanish 

appearances of novel are described. By basic principle of construction of novel 

is that every heroine is represented in a boundary, critical situation in which 

her character opens up completer than all. Among basic facilities: short 

portrait description, selfdescription, dialogic speech, internal monologues 

which help to realize the artistic  project of author.  


