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Вступ 

Твoрчiсть Марії Матіос зображує cyчасний стaн рoзвитку лiтерaтури в 

Україні. В її дoрoбкy пoєднaлися трaдицiї і нoватoрcтвo. Cтиль пиcьмeнниці 

caмoбyтній, тoму дaє змoгу вписaти її твoрчiсть у сyчасний iстoричний, 

лiтeратyрний тa кyльтyрний кoнтeксти.  

Твoрчість пиcьмeнницi прeдставленa рiзнoмaнiтними жaнрaми, якi 

являють coбoю пoєднaння yжe відoмих, iндивідyaльнo iнтeрпретoвaних 

пиcьмeнницeю: новела, повість, оповідання, «гомеричний роман-симфонія», 

бульварний роман, психологічна повість, «драма на три життя», щоденник, 

«книга кулінарних рецептів», «методичка з народознавчих студій», «сімейна 

сага в новелах», автобіографія, роман-панорама тощо. Яскравими ознаками 

індивідуальної манери письма, зазначає С. Жила, є «глибоке знання реалій 

життя і психології людини, уміння увиразнити художній світ твору 

буковинським колоритом, мовним багатством, містикою, споконвічними 

людськими проблемами» [14,  с.  9].  

Роман «Солодка Даруся» досліджували Я. Голобородько [7], Т. Гребенюк [8], 

Т. Дзюба [10], Б. Червак [37], С. Жила [14], І. Римарук [31], С. Сипливець 

[33], 

М. Якубовська [42]. У романі  простежується мотив гріха й спокути. «Марія 

Матіос дуже делікатно передала жіночність Дарусі, яка безпорадно потерпає 

від фізичних страждань і душевних мук, наголошує на тому, що в її героїні – 

не божевілля, а – свій, інший, відмінний світ, в якому, найімовірніше, ще 

більше виявів людяного й суто людського» [24, с. 82].  

Проте, незважаючи на посилену увагу до цієї постаті з боку критиків і 

літературознавців, її надбання вивчене ще недостатньо, навіть сукупно наявні 

на сьогодні розвідки чітко не вимальовують сталих особливостей епічного 

дискурсу М. Матіос, риси творчого портрета і художнього стилю прозаїка 

проявлені лише частково [27, с.45] 
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Марія Матіос говорить: «Солодка Даруся» – це, до певної міри, архетип 

української людини в нелюдських умовах української дійсності в часи 

окупацій, переділів територій і кордонів, безконечної зміни влади, 

безконечних випробувань серця на розрив. Не всяка психіка могла адекватно 

вийти з таких лещат. Однак це лише на перший погляд. Даруся – це не тільки 

метафора нашої історії, це іще й ключ до розуміння того, що людина – істота 

не тільки слабка, але й неймовірно сильна і чиста навіть у своєму каліцтві, 

бідності і пожиттєвій приреченості. Подеколи – навіть сильніша від здорових 

і вдатних. І саме цим – вища» [27, с.5]. 

Роман Марії Матіос «Солодка Даруся» – оригінальне явище в нашому 

мистецькому житті. Він і за будовою, і за внутрішньою напругою, і за 

структурою образів є неповторним. Письменниця виступила новаторкою, 

увівши новий жанр роману драми в українській літературі. Читачів зачаровує 

майстерне поєднання двох шарів оповіді – літературної й діалектної, 

позначених елементами кінематографічності й драматургійності [1, с.5]. 

Дмитро Павличко відзначив: «Такого стефанівського лаконізму, лексичного 

багатства, взятого з гуцульського діалекту села Розтоки, де виросла Марія 

Матіос, у нашій прозі ще не було. А як було, то хіба лиш під пером 

покутських класиків, але й там літературна мова й діалект не були так 

органічно поєднані, як це бачимо у «Солодкій Дарусі»» [28, с.6]. 

Роман «Солодка Даруся» називають українською історією 30-70-х років ХХ 

століття в буковинському й галицькому часових проміжках. У творі 

розповідається про життя гуцулів,як вони зазнали дискримінації та окупації. 

Також дізнаємося більше про стосунки  між українською більшістю і 

румунською, німецькою, радянською адміністрацією. 

Твір допомагає нам пізнати свою глибину, історію свого роду і землі.  

Атмосфера твору дає можливість читачу зануритись у той історичний час і 

пересвідчитись у справедливості анотації до роману: «…історія і кожна 
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окрема людина за всіх часів і режимів пов’язані одною пуповиною, а гріх і 

його спокута – явища майже осяжні, матеріальні. Це вражаюча, 

приголомшлива розповідь про безпощадні жорна історії, невитравлюване 

людське зло і незнищенне добро водночас, про природну толерантність 

людей різної крові і націй у часи історичних катаклізмів та про незбагненні 

пристрасті маленького людського серця» [17, с.4]. 

У романі «Солодка Даруся» авторка розкриває поняття екзистенціалізму, як 

абсурдність світу, відчуженість людини від суспільства, її «закиненість у 

ворожий світ», межові ситуації, страх, самотність, неспокій, жах, відчай, 

внутрішній біль [17, с.19]. Це історичний, філософський, психологічний 

роман, «книга – метафора для всеукраїнської новітньої історії» [24, с. 6] 

Роздуми Марії Матіос про роман «Солодка Даруся»: «Такі книжки, як 

«Даруся», чи «Нація», або «Життя коротке» пишуться у напівсвідомому 

стані. Тебе нема, ти між землею й небом, і ти не думаєш про те, як це 

сприйматимуть, що про це скажуть, що напишуть і чи взагалі будуть писати; 

воно тебе несе, як повінь, як несе людину вода, і вона або врятується, або ні, 

вона вже собі не підвладна, – стихії. Такі книжки не вигадуються. Воно саме 

приходить. Якби писати тільки такі книжки, як «Даруся», можна і «дахом 

поїхати» [23, с.15] 

За тлумаченням Дмитра Павличка у цій драмі на «три життя» немає нічого 

однозначного: ні персонажів, ні обставин, ні розв’язки. В романі немає людей 

певної епохи  чи подій, позитивних чи негативних героїв, але, як стверджує 

критика, «коли читаєш цю книгу, болить серце». Це повість, за сюжетом – 

новела, за шириною охоплення історичних подій – роман, за насиченням 

оповіді діалогами, прямою мовою – п’єса. 

Марія Матіос уміє торкатися больових точок нашої української історії, 

трансформувати історичну правду в художню. Кожен читач задумується, в 

межах якої художньої системи народився роман «Солодка Даруся», і 
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однозначної відповіді дати не може. У творі ми бачимо психологізм у 

розкритті внутрішнього світу героїв, наявність художнього вислову, швидка 

зміна емоційно насичених картин, драматична  загостреність конфлікту між 

особистістю і тоталітарною системою, між особистістю і суспільством, 

відтворення почуття тривоги й відчаю, підпорядкування подій виразу 

сильних емоцій. 

Загалом звернення до фольклору є характерною рисою прози Марії Матіос, 

письменниці, яка, за переконанням Я. Голобородька, «не тільки відкриває, 

визволяє, випростовує файли народної пам’яті, а й відреставровує 

колористику та мисленнєву зосередженість народної свідомості» [19, с. 67]. 

Одним із фольклорних мотивів, які активно використовує письменниця, є 

казковий мотив заборони-порушення, пов’язаний з такою властивістю 

народної свідомості як забобонність, що є виявом міфологічного світогляду. 

«Солодка Даруся», або «Драма на три життя»  один із найвідоміших творів 

М. Матіос. Розповідає він про гірку долю Дарусі та її батьків, понівечених 

радянськими НКВДистами в довоєнний та післявоєний період окупації 

радянськими військами Західної України. Образ Дарусі є значним у розкритті теми 

гріха та спокути.  Можна сказати, що центральною темою роману є  – вічні 

проблеми гріха та спокути.  

У своїх творах автор своєрідно осмислює і втілює проблеми гріха та спокути. 

Світоглядна система прози М.Матіос передбачає постановку проблеми гріха, в 

основному, в морально-етичній парадигмі в обох її виявах (комунікативному та 

психоаналітичному).  

Традиційним для творчості М. Матіос є тип героїні– класичний тип жертви, 

специфіка якого закорінена ще в первісному ритуальному суспільстві. Такою 

виступає і солодка Даруся, «божевілля» якої є спокутою за гріхи не тільки побутові, 

дрібні гріхи, а і гріхи нації, у романі показане, насамперед, загальнолюдське, 
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морально-етичне: переломлення у психіці, світогляді, сприйнятті світу людей, які 

відбуваються під час карколомних історичних подій.   

Проте, незважаючи на посилену увагу до цієї постаті з боку критиків і 

літературознавців, її надбання вивчене ще недостатньо, а саме тема гріха і 

спокути потребує детальнішого розляду, чим і зумовлена актуальність 

нашої теми. 

Об’єктом дослідження є роман Марії Матіос «Солодка Даруся». 

Предметом наукової праці є мотиви твору та авторське бачення гріха й 

спокути у романі. 

Мета роботи полягає в тому, щоб шляхом аналізу розкрити 

особливості авторської концепції гріха і спокути в романі М. Матіос 

“Солодка Даруся”. 

Для досягнення зазначеної мети розв’язували такі завдання:  

- з’ясувати біблійні витоки проблеми гріха і спокути; 

- зробити загальний огляд інтерпретацій мотиву гріха і спокути в 

українській літературі; 

- пояснити оригінальність авторської концепції гріха і спокути в романі 

«Солодка Даруся»; 

- розглянути персонажів роману «Солодка Даруся», якими 

представлена спокута без гріха; 

- розглянути персонажів роману «Солодка Даруся», якими 

представлений гріх без спокути. 

Предметом наукової праці є мотиви твору та авторське бачення гріха й 

спокути у романі. 

Джерельна база: Матіос М. Солодка Даруся / М. Матіос. – Львів : 

Літературна агенція «Піраміда», – 2004. 

Структура роботи: маґістерська робота складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків і списку використаної літератури ( 41 позиція) 
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1 розділ 

Інтерпретація понять “гріх” і “спокута” в християнстві 

та українській літературі. 

1.1 Біблійні витоки гріха —спокути 

Невід’ємною частиною свідомості християн є поняття гріха. Гріх – це рана 

совісті, яка непокоїть кожну людину і тим дужче, чим краще в неї розвинуте 

сумління. Почуття гріха пронизує все життя людини і не тільки тієї, що 

вважає себе віруючою, адже людина є гріховною від природи. Наша 

схильність до зла успадкована нами від пращурів Адама і Єви, які зробили 

перший непослух у раю. Проте, Господь створив людину вільною, наділивши 

її свобідною волею і розумом, тим самим давши їй право вибору.  

У Новому Завіті  також присутні образи грішників, це Ірод,  Іуда Іскаріот і 

люди, відповідальні за страту Ісуса. Здається цілком природним ставитися до 

конкретних персонажів як до грішників, коли вони називаються грішниками 

в Біблії, але подібні персонажі в ній рідко зв'язуються з певною рисою 

характеру. Виняток становлять місця, в яких жителі Содому названі «дуже 

грішними перед Господом». Грішницею названа жінка, яка помазала Ісуса 

(Лк. 7:37, 39). Це зв'язується з духовним станом відсутності в людини 

рятівної віри в Бога і протистояння Божій волі. 

Людина часто чинить гріх, що подібний до виклика моралі, йде проти 

власного сумління, яке підказує їй правильний шлях. Свідомо, добровільно 

вибирає зло, вона грішить проти Бога та себе. Зло з’являється через 

неправильне вживання людиною свободи. 

Одним із основних мотивів Біблії є мотив взаємин Бога і людини, які часто 

стають конфліктними, і причиною таких конфліктів є гріх [2, 63]. У 

старозавітній традиції поняття гріха прочитувалося як порушення світових 

законів, встановлених Богом, такі порушення здійснювалися усім народом 
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Ізраїлю і полягали, згідно з біблійною історією, у відступленні від віри. 

Таким чином, і справжня природа гріха, його сутність, і походження 

розкриваються, перш за все, через біблійну історію: гріх є ніби окремою 

реальністю для Святого Письма. Гріх можна також розуміти як непідкорення 

владі Господа і встановлення над собою влади земної або влади власних 

пристрастей [2]; творячи гріх, людина відділяє себе від Бога, позбавляючи 

себе благодаті [10, 170] 

Нове трактування гріха змінює його розуміння й значення відповідальності 

за нього, багато в чому, залишаючись у межах юдаїзму (наприклад, для 

православної традиції гріх є моральним занепадом людини, порушення нею 

волі Божої). Християнським є вчення про сім смертних гріхів, яке остаточно 

сформувалося вже в середньовіччі. 

Ідея «первородного» гріха як спадку людства від прабатьків Адама і Єви є 

християнською й не має прямого відношення до старозавітної традиції. Це 

поняття набуло розвитку під впливом блаженного Августина в V ст., а корені 

такого розуміння можна знайти ще в ап. Павла: він прирівнює первородний 

гріх до спадкової провини, яка веде до спадкового страждання [1, 64–65]. У 

гріхопадінні Адам утратив благодать Святого Духа й зв’язок із Богом; дерево 

життя зробилося недоступним для нього. Якщо раніше він стояв між смертю 

та безсмертям, то, обираючи гріх, він робить вибір на користь смерті. А Син 

Божий, будучи Любов’ю, заміняє Собою Адама (ідея «Другого Адама») і 

через викуп дає можливість Духу Святому освячувати й відроджувати людей 

у таїнствах Церкви [2]. 

Варто зауважити, що, розглядаючи поняття гріха, ми неодмінно маємо 

залучати ще деякі  поняття, невіддільно з ним пов’язаних: викуп, спокута, 

кара, гріхопадіння, первісний гріх. 

Біблія вказує нам на шлях повернення до добра.  Уникати зла, творити 

добро, і це єдиний шлях визволення від зла, - це християнський принцип. Цей 
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принцип передбачає спокуту за вчиненні злодіяння.  Повернення до добра 

полягає у дотримуванні Божого морального закону, який закарбовано у серці 

кожного. Цей закон має назву совість, а тому, кожна людина, яка чинить 

згідно зі своєю власною совістю, робить добре. Та Бог приходить на 

допомогу людині, аби вона могла зорієнтуватися у правильності своєї совісті 

згідно Закону Божого,  Він вказує шлях до добра – Заповіді Божі. Якщо 

людина сприймає ці заповіді як своєрідну диктатуру з боку Отця, то вона 

ніколи не відчує себе щасливою, а якщо із розумінням Божої любові до нас, 

то в такому випадку Заповіді Божі стають для неї благом [26,c.33]. 

Спокутування – це багатозначне поняття. Ми так говоримо , коли хтось 

спокутував свою провину, після того, як зробив щось погане, це дозволяє 

виправити наслідки його вчинків. Наприклад, погана людина виправилася і 

доклала зусилля для того, щоб загладити спричинене нею зло; той, хто завдав 

матеріального збитку, повністю за нього розплатився. Проте, в спокутуванні, 

коли в нього втручається Бог, з’являється інша сторона – воно не просто 

послаблює наслідки скоєного зла, воно перетворює їх на ґрунт, на якому 

росте нове добро. Наприклад, історія Йосифа, якого брати із заздрості 

продали в рабство в Єгипет, де він після багатьох подій зайняв високе звання 

при дворі фараона і, завдяки свій вірі і передбачливості, врятував безліч 

життів,  у тому числі – своїх братів. Як каже він своїм братам: «Ось, ви 

замишляли проти мене зло; але Бог перетворив це на добро, щоб зробити те, 

що тепер є: зберегти життя великій кількості людей» (Бут. 50:20). 

Ми не можемо спокутувати себе, загладити свої гріхи, відновити наші 

стосунки з Богом – це робить сам Бог в особі Ісуса Христа. Праведність 

проявляється у випробуваннях; максимальна праведність – перед лицем 

максимального зла. Любов Божа билася за нас – і перемогла – коли ми 

зненавиділи її і розіпнули. Як каже апостол, – «Бо Христос, коли ми ще були 

немічні, в призначений час помер за нечестивих. Бо навряд чи хто помре за 

праведника; хіба що за добродійника, можливо, хтось i зважиться померти. 
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Бог же Свою любов до нас доводить тим, що Христос помер за нас, коли ми 

були ще грішниками» (Рим 5:6-8). 

Історія людства відкривається в Біблії розповіддю про гріхопадіння перших 

людей. Гріх, як свідчить Святе Письмо, з’явився через зловживання  людьми 

своєю волею, що дана була їм від Бога. Диявол, не маючи змоги прямо 

вплинути на вільну волю людини, намагався спотворити  її душу, в якій було 

закладено образ Творця. Проте, оскільки це було можливим тільки при 

вільному волевиявленні людини, то він спокушає її, аби підштовхнути 

добровільно порушити Божу заповідь. «Умерти не вмрете, -- сказав змій-

диявол до жінки, -- бо відає Бог, що дня того, коли будете з нього ви їсти, 

ваші очі розкриються, і станете ви немов боги, знаючи добро і зло» (Бут. 3:4-

5).  І, отже, спокушання дияволове звершилося, адже перші люди 

добровільно відкрили для нього свої душі, захотівши через свою гордість 

бути «немов боги, знаючи добро і зло» (Бут.3:5-6) [6, с.42-43].           

Увійшовши в світ, гріх розповсюджується на все людство, життя якого 

набуває чимраз більш згубного характеру, ледь не перериваючись при 

потопі. В подальшому проповідь пророків в Старому Завіті в значній своїй 

частині складається з викриття гріхів народу і його окремих представників. В 

гріхові полягає причина відчуження людини від Бога як єдиного джерела 

життя. Без Творця людина стає приреченим грішником, не здатним спасти 

себе і отримати вічне життя [4, с.125].  

У розумінні Старого Завіту вартим уваги є сам факт гріха та його 

всезагальний характер, що описаний в Книзі Буття, а також його спільнотний 

вимір. Тобто, суб’єктом гріха є вибраний народ, який не дотримується вимог 

Завіту, силою якого є зв’язаний з Богом. Також, помітні і більш конкретні 

розуміння поняття гріха, а саме невірність, несправедливість, образа Бога, 

погорджування Ним, невдячність, непослух, зрада Йому, ідолопоклонство, 

що трактувалося як втрата довіри до Бога і вважалося гріхом, який особливо 

порушує закони Бога [6, с.46]. 
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 Якщо говорити про Новий Завіт, то Ісус Христос багато говорив про 

сам гріх і як збирається боротись з ним. Традиційна концепція гріха є 

основою синоптичних Євангелій, тобто вважають його, насамперед, 

порушенням Божої заповіді [6, с.46]. 

Християнство говорить про спокуту гріха як недосконалості людини Ісусом 

Христом.  Людина може загинути тілесно і духовно, піддаючись своїй 

недосконалості, вона також здатна боротися з цим, тим самими наближатися 

до Бога і отримати врешті спасіння. Поширене уявлення про покарання 

людини Богом за скоєні нею гріхи. Богослів'я дотримується думки, що 

негативні наслідки гріха як вчинків, що суперечать людській природі, 

закономірні. Таким чином, Бог не карає людину за гріх особисто, але гріх в 

силу своєї природи шкодить їй. У християнстві, попри народні уявлення, 

заперечується, що такі події як стихійні лиха  є покараннями за гріхи 

конкретних людей або людства взагалі, хоча визнається, що страждання 

через них — це наслідок першородного гріха. Гріхопадіння перших людей 

пошкодило їхню природу, людина втратила гармонію зі світом і його явища 

почали шкодити їй
.
 

У католицизмі побутує уявлення про Чистилище — посмертний стан, 

перебуваючи у якому, душі невеликих грішників можуть очиститися від 

скоєних за життя гріхів шляхом страждань і цей стан полегшується 

молитвами за померлих.  

Отже, етика сприяє формуванню християнського світогляду цілісної 

духовно-зрілої особи. Вона вчить, що віра в Христа є головною передумовою 

духовного розвитку особистості, а дотримання моральних законів, які дав  

нам Бог, дозволяє досягти гармонії у взаєминах з власною совістю, з тими 

людьми, які оточують нас, з Богом. Гріх порушує гармонію життя на всіх 

рівнях. Біблія вказує нам шлях визволення від зла, повернення до добра, яке 

спонукає людину слухати голосу сумління і розвивати його, плекати в собі 
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моральні якості. Тому, дотримання Божих Заповідей є необхідною, 

об’єктивною умовою для гідного життя всіх людей. 

1.2 Класифікація гріхів 

У традиції Східної Церкви вважається, що гріх — це насамперед стан, який 

згодом проявляється у вигляді вчинку. Такий стан може бути:  

 добровільним: гріх Адама, як гріховний стан, був наслідком його 

свобідного вибору, а тому був добровільним; у такому напрямі 

відбуваються й інші гріховні дії, які в результаті закріплюються як 

стан;  

 недобровільним: всі ми народжуємося в стані гріха, що означає 

підпорядкування вищого нижчому, особового — природному; адже, 

коли особа виховується у гріховній спільноті, то мимоволі перебирає її 

моральні вади та відтворює в собі стереотип «загальноприйнятого» 

гріховного стану [35].  

Варто відзначити, що до виду недобровільних гріхів належить не тільки 

гріховний стан, але й гріховний акт, до якого особа може бути причетною 

навіть без своєї на те згоди. Тут скоріше  мається на увазі об'єктивне зло, яке 

може зробити людина, але за яке вона не несе повної особистої 

відповідальності. Така особа ще не готова осмислити стану гріха, в якому 

вона живе, а тому не вважає гріховними дії, які з цього стану випливають 

[35].  

Як на Сході, так і на Заході класифікували гріхи за ступенем важкості 

узалежнення особи від лукавого, тобто розрізняли силу впливу на діючого 

суб'єкта того морального зла, в якому людина задіює свої сфери.  Тому, 

залежно від природи гріховних учинків та рівня задіяності діючої особи, їх 

поділяють на гріхи смертельні і повсякденні (легкі та важкі) [35].  



14 
 

Смертельний гріх є свідомим й добровільним переступленням закону в 

тяжкій матерії, через що людина відвертається від Бога, а звертається до 

сотворіння, як до своєї останньої мети. За своєю природою та наслідками це 

має бути людський і відповідальний акт, адже трьома умовами, що необхідні 

для того, щоб гріх був смертельним є: свідомість, згода волі (яка є 

цілковитою тоді, коли є повна свідомість), а також, щоби матерія була тяжка, 

морально зла. Тобто, це сфера, в яку втягнене все духовне життя суб’єкта. 

Важкі гріхи є образами проти волі Творця щодо людини, вони – порушення, 

які починаються нищенням життя, а закінчуються жорстокою 

несправедливістю, яка ображає права ближнього [13,c.103; 7,c.94]. 

Гордість є першим і фундаментальним гріхом, що є внутрішньою 

поставою змушувати інших до такого способу поведінки, щоб почувати себе 

любленим і потрібним для інших. Вона і дає початок іншим гріхам. Щодо 

видів гордості, то їх є стільки, скільки на світі людей, адже кожний гордий 

по-своєму. Гордість є важким гріхом за своєю природою, адже містить 

відкинення підлеглості волі Бога. Він є легким, коли лише стосується 

надмірного пошуку слави [24,c.8-10]. 

Захланність є пошуком людиною безпеки в матеріальних благах. 

Захланність просто заперечує глибокий зв’язок з Богом. Суть гріха полягає в 

тому, що особа прагне земних благ і багатств як джерела життя та щастя, тим 

самим ставлячи їх на місце Бога [35,c.110]. 

Похіть або розпуста – це надмірне бажання або розпусне задоволення 

статевого потягу. Це важкий гріх. Коли ж сексуальне життя людини стає 

тільки засобом отримання насолоди, воно тягне за собою інші гріхи [15,c.39]. 

Заздрість – це незадоволення, спричинене добром свого ближнього, яке 

сприймається як зубожіння власного добра. Заздрість є найвищим проявом 

заздрощів, коли людина починає ненавидіти ту особу, котрій заздрить. Стає 

смертельним гріхом, якщо доходить до бажання лиха ближньому [13,c.110]. 
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Непомірність – це надмірність у їжі і питті. Тут варто виділити два 

різновиди. Щодо харчування, то непомірність може виражатися в любові до 

надмірності у їжі, а може і дійти до справжнього мистецтва в естетичному 

плані. Надмірність у питті ще більш небезпечна, оскільки приводить до 

втрати розуму. Також є надмірність у вживанні інших продуктів – 

наркотиків, нікотину [13,c.110]. 

Гнів – це емоційна реакція, що проявляється у формі зовнішньої чи 

внутрішньої агресії. Гнів з’являється в момент зіткнення очікувань людини і  

реальності, що її дав Господь. Найглибша природа гніву – ненависть. Гнів 

переходить у ненависть тоді, коли хтось стає нам тривалою перепоною на 

дорозі до омріяного щастя. Гнів починається з невіри в любов Бога і 

неприйняття дійсності, яка не відповідає уявленням людини, що Бог її 

щоденно створює [35,c.51-52]. 

Лінощі є відразою до зусилля. В найглибшому розумінні, ліниві – це ті, 

що дуже часто мають благі та хороші намірення, але не діють, щоб 

реалізовувати їх, тому що, завжди знаходяться певні причини, що 

перешкоджають. Лінива людина хоче любити, але і втрачати при цьому 

нічого не хоче, й саме тому і відмовляє любові [35,c.61-62]. 

Як вже зазначалося, цей перелік семи головних гріхів, який входить до 

Катехизму Католицької Церкви, подає нам Папа Григорій Великий. На 

Християнському ж Сході духовна боротьба спрямовувалася проти лихих 

думок, які призводили до таких восьми основних гріхів, чи пристрастей, як 

обжерливість, розпуста, срібролюбство, сум, гнів, нудьга, марнославство та 

гордість [15,c.38]. 

Отже, вчення подає нам  класифікацію гріхів. Вaжливим є пoділ гріхів 

на смeртeльні i пoвсякденні. Смeртельний грiх вимaгає свідомoго мислeння 

та чіткого й добрoвільного рішення волі. За допoмогою тaкого гріхa особa 

відкидає Бога, Йoго закон, звeртаючись при цьому до сeбе, як до створeної 
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істоти, тобтo людинa закривається на божeственну блaгодaть. Західнa 

традиція нaлічує сім вaд і головних грiхів – джерeл усіх інших гріхів: 

гoрдість, захлaнність, пoхіть або розпустa, заздрість, непoмірність, гнів та 

лінoщі.  

Лeгким же гріхoм людина перeступає Бoжі заповіді, але вiн не позбaвляє 

її Божoї ласки, лишe, так би мовити, змeншує ревність людини в службі 

Бoгові.  

1.3 Мотиви гріха — спокути в українській літературі. 

Сучасна лінгвістика активно розробляє напрям, у якому мова розглядається 

як культурний код нації; цей напрям, що є відносно молодим, називається 

лінгвокультурологією й досліджує прояви культури народу, які 

відобразилися та закріпились у мові [13]. 

У світлі сучасної функціонально-когнітивної парадигми дослідники 

переймаються студіями мовної картини світу, яка об’єктивує концептуальну 

картину світу. Витоки вивчення цього питання означені в роботах В. 

Гумбольдта, Ю. Д. Апресяна, А. Вежбицької, В. Г. Гака, Ю. М. Караулова, 

Дж. Лакоффа, М. Джонсона, Г. А. Уфімцевої, А. А. Леонтьєва, Н. Хомського 

та інших. У трудах вищезазначених «стовпів» лінгвістики ґрунтовно 

розроблено основи когнітивного підходу до проблеми співвідношення 

дійсності, мови та мислення, але на теперішній час відсутнім є цілісне 

бачення цього співвідношення, що й зумовлює актуальність подальших 

досліджень та відкритість теорії концепту для наукових дискусій. 

 Одним із центральних понять цього напрямку мовознавства є поняття 

концепту, яке зокрема вивчалися багатьма вченими. Серед дослідників такі 

вітчизняні науковці, як: Ж. Красно-баєва-Чорна [18], О. Селіванова [32], Н. 

Слухай [34], І. Штерн [41], а також зарубіжні: А. Бабушкін [38]. С. Воркачев 

[39]. O. Кубрякова [19], В. Маслова [20], Ю. Степанов [45] та ін. Таким 
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чином, концепт гріха є одним із основних концептів будь-якої культури, 

оскільки основою культури є релігія [21]. 

Мотив гріха і спокути ми можемо простежити у великій кількості творів 

української літератури. 

Гріх згадується в 420-и біблійних віршах, як у переліках гріхів та їх духовної 

суті, так і походження гріха взагалі, його вплив на людину і способи йому 

протистояти. 

У своїй бурлескно-травестійній поемі класик української літератури І. П. 

Котляревський створив художню картину цілісного світу, подавши її у 

жартівливому ракурсі. Переспівуючи знамениту «Енеїду» Вергілія, 

письменник дає відповідь на два основних питання будь-якої релігії: 

походження людини та життя після смерті. За веселою бурлескною 

розповіддю про мандри троянців дуже виразно розкривається тема 

неподільності образів життя і смерті, посейбіччя і потойбіччя. 

З цієї теми безпосередньо витікає ще одна — тема гріха та його 

спокутування, яка подається докладно у картинах пекла та раю, куди 

потрапляють люди після смерті за Господнею волею. І. Котляревський 

багатих і бідних, старих і молодих, чоловіків і жінок, бо гріхи можуть 

заволодіти будь-якою душею — і тоді людина стає кандидатом у пекло. 

«Енеїда» була видана ще у 1809 році, але актуальною вона залишається у всі 

роки свого існування. Саме завдяки яскравому змалюванню пекла кожне 

покоління відчуває проекцію твору на сучасне читачеві життя. На жаль, 

людські гріхи здолати досить важко — для цього потрібне суспільство з 

високими моральними і духовними якостями, де саме життя знищить 

гріховні вади. Гадаю, що письменник, сам, можливо, того не усвідомлюючи, 

картинами пекла проголошував поколінням заклик до виборювання такого 
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суспільства; саме «виборювання», бо подолання людських вад — це 

найважча боротьба. 

Тема гріха і спокути зображена в поемі «Катерина», тема «Наймички» — 

драматична доля дівчини-покритки. Історія про сильну жінку, яка, безмірно 

люблячи свою дитину, готова зникнути в натовпі, аби лиш її син був 

щасливим. Лише після того, як пройшов рік, вона з’являється на хуторі, 

постійно тривожиться, бо боїться зрадити саму себе. І водночас радіє тому, 

що її дитина живе в добрі й затишку, мужніє, створює сім’ю, народжує дітей. 

Таємниця наймички — це її спокута за дівочий гріх. Шлях Катерини був 

непростим і грішним. У кожної людини своя межа болю і міра розп’яття, у 

кожного з нас, слабких і беззахисних, є своя межа терпіння, сили волі й віри. 

Катерина просто переступила свою межу. 

Обидві героїні, маючи нешлюбних дітей, вважають себе гріховними, але 

наймичка зберігає своє життя й присвячує його синові, Катря ж скоює ще 

один гріх, наклавши на себе руки, покинувши маленького беззахисного сина. 

Порівнюючи мотив божевілля у «Солодкій Дарусі» М. Матіос та «Катерині» 

Т. Шевченка, знаходимо спільні та відмінні риси між героїнями та 

обставинами, які їх супроводжували. Даруся та Катерина – це молоді дівчата, 

які стали божевільними через різні причини. Перша, коли була дитиною, 

зрозуміла, що правда та «конфета» є поганими й можуть чинити страшні речі 

(кривда від радянської влади – тих же москалів, але щодо Дарусі не пов’язана 

з мотивом втрати цноти), а Катря, зрозумівши, що вона нікому не потрібна: 

ні своїй родині (батькам), ні односельчанам (теж саме бачимо й у «Солодкій 

Дарусі», коли головною героїнею нехтують і вважають дурною), ані 

коханому – дійшла висновку, що в цьому світі вона зайва. І знайшла єдиний, 

на її погляд, вихід – самогубство, що є виявом божевілля 

У романтичній баладі «Причинна» Т. Шевченко показав образ дівчини-

сироти, яка залишилася зовсім самотньою, коли її коханий поїхав у далекі 
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краї, і, пригнічена своїм горем, сприймається як причинна, тобто несповна 

розуму. Помирають від ворожого ставлення «чужих» людей і дівчина, і 

козак, який не може змиритися після свого повернення в рідну сторону із 

втратою коханої. 

Першi героїні Т.Г. Шевченка – так само нещасні, сплюндровані жінки: 

Катерина, Оксана, Марина, Ганна. У його творах «Причинна», «Тополя», 

«Лілея» центральними образами є жінки без щастя та долі. Назви його творiв: 

«Вiдьма», «Сова», «Слепая», «Мар’яна-черниця» – не випадковi: саме 

наймичками, вiдьмами, совами, слiпими, черницями – викинутими зі 

спільноти й упослідженими, однак і незвичайними в цьому трагізмі є героїні 

поета-романтика. Кожна жiнкажертва для нього рiдна: «моя се мати i сестра, 

моя се відьма, щоб ви знали…». Шевченковi героїнi вмiють не тiльки терпiти 

страждання, а й мститися своїм поневолювачам: Оксана, божеволiючи, 

пiдпалює палати свого кривдника; Марина вбиває ножем пана, який знiвечив 

її молодiсть; вiдьма горить гнiвом, ненавистю до розпусника-пана. 

Марко Вовчок у своїх творах змальовує переважно соціальні причини важкої 

жіночої долі. Мотив божевілля через смерть дитини розгортається в 

оповіданні «Горпина». Марія Матіос у романі «Солодка Даруся» показує 

обернену ситуацію: божевілля доньки через відчуття провини, однак в основі 

родинно-побутової колізії лежать також соціальні конфлікти. 

Повість під назвою «Марко Проклятий» О.Стороженка  про  знедоленого 

блукача, якого за гріхи не приймає ні земля, ні пекло… Кожний народ має 

свого блукача: французи – вічного жида Сантенера, іспанці – Мельтона, у 

німців та англійчан їх так багато, що не перерахуєш, у росіян – Кощій 

Безсмертний, а у нас – Марко. І, здається, Марко заткне за пояс всіх блукачів. 

Щоб надати більше жвавості та розмаїття поемі, О.Стороженка  пов′язав її з 

війною 1648 року (повстання Хмельницького). На сцені багато історичних 

осіб: Єремія Вишневецький, єзуїт Залинський, княжна Корецька, князь 

Четвертинський, Кривонос, Павлюга, Гуня, Світ та багато інших" [17, с.295] 
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О.Стороженко надає образові свого Марка трагізму. Великий грішник, він не 

може віднайти гармонії між своїм жахливим минулим і теперішнім. Тяжко 

караючись за гріховність інцесту, вбивства своєї зведеної ним же сестри, 

матері та інших людей, навіки проклятий батьком, що явився з того світу, 

Марко приречений вічно носити за плечима страшний тягар – торбу з 

головами страчених ним матері та сестри. Щоб підсилити трагізм образу, 

письменник уводить до поеми й такий фантастичний елемент, як щотижнева 

смерть Марка та його оживання. Хоча біль фізичний навряд чи ятрить його 

душу, більше, ніж внутрішні муки. Але цим не вичерпується сутність 

багатопланового, внутрішньо суперечливого образу героя. Оповитий аурою 

трагізму та особистого людського нещастя, Марко водночас виступає як 

мимовільний носій фатуму, чиїм "злим генієм" він є, злої долі, жертва не 

лише від нього залежних обставин. До речі, на цьому наголошує 

М.Ільницький, зазначаючи, що "зло" в постаті Марка "запрограмоване"[21, 

191]. 

Винниченко в драмі «Гріх» звертається до розв'язання таких проблем, як 

гріх, спокути за гріх, добра і зла, спасіння душі, сенсу життя. У творі 

показано трагедію людини, яка не може, не вміє жити за законами 

духовними, а за законами приземлено-гріховними не хоче, тому обирає 

смерть.Коли людина переходить межу між добром і злом, тоді вона вчиняє 

гріх, бо йде проти совісті. Саме такі проблеми були актуальними на той час, 

вони ж залишаються актуальними і сьогодні. 

Таку ж соціальну мотивацію божевілля, що конкретизується на рівні батьки – 

діти, можна знайти й у романі В. Барки «Жовтий князь». Зокрема, це епізод, 

коли Мирон Данилович повертається додому після допиту за церковну чашу 

і раптом чує розпачливий крик. Як виявилося, то була божевільна, чоловік 

якої зарізав дитину. Василь Барка у своєму творі правдиво змалював 

страшний голодомор, у яких одночасно гине і тіло, і душа особистості. 
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Мотив божевілля тут одночасно співвідноситься із загальним станом усього 

зруйнованого тоталітаризмом суспільства 

Стаття «Гріх і спокута в новелі «Кров на снігу» (цикл новел «Голос трави 

В.Шевчука»)» розповідає мро фатальність гріхів та невідворотність спокути 

навіть через покоління. 

Оповідання «Маленький грішник» Михайла Коцюбинського стане у нагоді, 

коли захочете пояснити дитині, що таке гріх і каяття, то кращого прикладу, 

аніж цей твір, не знайти: піднесення душі через мистецтво дитячої душі, що 

відбувається на наших очах, змушує здригнутися навіть найчерствіше серце. 

Теми гріха й спокути торкається автор низки оповідань, повістей і романів, 

сценарист та режисер понад 10 документальних фільмів про культуру, 

історію, традиції та відомих історичних постатей Закарпаття — Дмитро 

Кешеля. У своєму романі — покаянні «Помилуй і прости» письменник 

зображення героїв, закинутих у вир життєвих подій, коли вони перебувають 

на межі і борються за своє існування. 

Автор зображує в романі такі проблеми як війна, голод, зміна влади, які 

стали мотивами вини і кари за свої гріхи. На думку автора, людина в гріху 

втрачає людську подобу, і тому її відвертали в стихію тваринності. 

Розглядаючи поняття гріха в межах лінгвокультурології, можна сказати, що в 

українській мові - так само, як і в більшості мов народів із християнським 

світоглядом, - існує концепт гріха, який визначається відповідними до 

християнського контексту характеристиками. Він є глибоко закоріненим у 

мові й активно використовується в текстах - зокрема в творчості Марії 

Матіос. 

Тема гріха і спокути простежуться також у творах Марії Матіос «Армагедон 

уже відбувся», «Москалиця», «Апокаліпсис», «Нація», «Майже ніколи не 

навпаки». 
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Oтже, хaрaктeр нації вiдбивaється в eтичних засaдaх. Марія Матіос у романі 

«Солодкій Дарусі» осягає такі поняття: добра і зла, благочестя і гріха, долі і 

волі. Дає пояснення поняття гріха, тим самим письменниця aктyaлiзyє 

стародавні мiфoлoгiчнi yявлення про свiтoбyдoвy, зaкoрiнeнi в оcoбливoстяx 

мeнтaлiтeтy, бiблiйнi засади та фoльклoрні джeрeлa.       
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2 розділ 

Спокута без гріха в романі М. Матіос “Солодка Даруся” 

 «Драма на три життя», як визначала жанр «Солодкої Дарусі» сама 

письменниця, — моральні застереження — заборон про те, що історія і 

кожна окрема людина за всіх часів і режимів пов’язані однією пуповиною, а 

гріх його спокута — явища майже осяжні, матеріальні. 

Говорячи про художній світ твору Марії Матіос, варто зазначити, що вона 

торкається майже усіх наболілих проблем буковинців: радянська дійсність на 

території України,  збереження родової та історичної пам’яті, проблема 

патріотизму, проблеми жіночої долі, гріха, віри, смерті, проблема втрати 

цінностей. Особливістю розкриття всіх цих проблем є те, що авторка 

поєднала національну й історичні проблеми з філософською. 

Перша назва твору — «Трояка ружа». Образ троякої ружі є символом 

роману. Андрій Кондратюк говорить : «В українському фольклорі троянда — 

це ружа. Її ще називають праматір’ю «царівни квітів». Інші квіти з родини 

мальвових називали  рожами. Рожа — символ краси, молодості, процвітання, 

оновлення в природі й у людських почуттях, задоволення, забав» [16, с.38-

39]. 

Ружа — це  давній український символ, який уособлював найсвященніше, 

найдорожче, найсокровенніше, — любов Батьківщини. У Марії Матіос ружа 

є символом краси і смерті, оберегом нашої духовної спадщини, уособлює 

прояви людського буття. Із троякою ружею в письменниці асоціюється 

пізнання світу і життя. Світ в уяві Марії Матіос наділений розмаїтістю, у 

житті людини переплітаються чорні і яскраві тони. Символ троякої ружі у 

читача закладає розуміння життя, почуття тривоги, горя, суму і радості. Ми 

бачимо внутрішній і зовнішній світ героїв — у ньому дійсно доля України, 
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доля трагічна. Роман „Солодка Даруся” відтворює нашу історію, нашу 

духовність, нашу ментальність тому, ми можемо побачити це на прикладах 

діалогів між гуцулами. Особливість будь-якого народу проявляється у 

спілкуванні, взаємодії, оскільки так відображається особливість мовних 

знаків, символів. 

Трояка ружа згадується у творі, коли мати Дарусі спостерігає у церкві за 

Васютою Калинич, що набожно хреститься, на рукаві у жінки вишиті трояки 

рожі.  Матронка - мати Дарусі,  впізнає  привласненні Васютою сорочку 

Їлени Курикової і запаску Дзьодзевої жінки. Їлену Курикову і Дзьодзеву 

жінку, як і інших газдів,  вивезли з села на Сибір.  У творі ця деталь набирає 

характеру символу: «Життя - то трояка ружа… ти думаєш, що ружа ружевий 

колір має. А воно ні. На то вона трояка ся називає. Так і життя. То чорне тобі 

покажеться, то жовте, а там, дивися, загориться червоним. Ніколи не знаєш, 

яку барву завтра уздриш. Чекаєш одної, а воно тобі показує другу» [27, с.171] 

Образ Дарусі є важливим у зображені теми гріха та спокути. Центральною 

темою роману є – вічні проблеми гріха та спокути, у цьому можна 

пересвідчитись навіть прочитав лише анотацію до твору «...історія і кожна 

окрема людина за всіх часів і режимів пов'язані одною пуповиною, а гріх і 

його спокута — явища майже осяжні, матеріальні. Це вражаюча, 

приголомшлива розповідь про безпощадні жорна історії, невитравлюване 

людське зло і незнищенне добро водночас, про природну толерантність 

людей різної крові і націй у часи історичних катаклізмів та про незбагненні 

пристрасті маленького людського серця» [27, с. 4]. 

Даруся – головний персонаж твору,  бо вона об’єднує різні історичні періоди, 

також події відбуваються і в минулому, і в сьогоденні. Марія Матіос звертає 

нашу увагу до епохи, яка підштовхує людей до скоєння злочинів, на тлі цього 

часу розкривається проблема спокутування гріха людиною. Історичні події 

дають можливість читачеві побачити себе. Тому письменниця у всіх трьох 
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частинах твору описує історичні події, бо вони невіддільні від людини, а 

людина є заручником цих подій. 

Часто спокутувати гріхи всього людства, або певної історичної доби в прозі 

М.Матіос припадає одній людині, що є, як правило, найменш захищеною й 

найбільш людяною серед інших героїв, так в романі «Солодка Даруся» «одна 

нещасна німа Даруся за всіх відбуває гріхи на цему світі, сирота». В одній з 

промов М. Матіос сказала: «Більших репресій супроти особи, ніж зазнає інша 

моя героїня – Даруся із «драми на три життя» під назвою «Солодка Даруся», 

годі уявити. Ця жінка, що німує більше чверті століття, репресована всіма: 

своєю матір’ю, яка наклала на себе руки, не зумівши переступити певних 

моральних принципів; односельцями, що називають її то «солодкою», то 

«дурною», бо Даруся значиться в їхніх – людських – реєстрах сільською 

божевільною; батьком, який дочасно покинув цей світ, залишивши дочці 

єдину втіху – час від часу провідувати його могилу, але ці провідини щоразу 

повертають Дарусю до першопочатків своєї життєвої драми; репресована 

власною пам’яттю, яка і визначила її німоту» [21]. 

Деколи  людина не витримує спокуси гріха, проте, за кожний грішний 

момент на неї чекає спокута стражданням - ще з Біблії відомий шлях 

очищення душі: «Бо ніхто, навіть Бог, не любить, коли людина жиє - і лиш 

тішиться. Людина, поки на землі, мусить страждати» [27, с. 124]. 

Марія Матіос поступово розкриває перед читачем трагедію Дарусі, починає  

з деталей, які змушують уже з перших рядків співпереживати героїні. Цілий 

ряд символів-образів: цукерки, револьвер, Черемош, церква, ружа.  

«Конфета» – ось перший натяк на пояснення епітета «солодка». Відразу ж це 

слово сприймається як символ неминучості, невідворотності й 

непереборності біди. Згадується, що цукерка часто уособлює підлість, 

нечисті наміри, сумнівні обіцянки. Вона стає символом зла стосовно 

довірливих, безправних істот. Відчуття це постійно наростає й міцніє, а тому, 

коли автор урешті доводить до вирішальної події в долі Дарусі, приходить 

усвідомлення її святості» [27, с. 14]. 
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Означення «солодка» у відношенні до головної героїні виконує функцію не 

лише з дурною, божевільною, а є також символом особливості, винятковості 

Дарусі. Слова «Даруся плаче, поклавши непокриту голову в самотню червону 

айструщо заблукала між синіх та білих своїх посестер" [27, с. 23] містить 

натяк на Дарусю, яка нібито несповна розуму, із «самотньою червоною 

айстрою», що є винятковою, не схожою на інших. Власне, як «червона 

айстра» відрізняється від «синіх та білих своїх посестер» і є самотньою, так і 

Даруся відрізняється від тих, хто її оточує.   

Однією з причин Дарусиного мовчання авторка називає те, що Даруся «не 

вміє не думати. Може, тому ні з ким не говорить ні слова…» [27, с. 17]. Вона 

«про все на світі думає – і від того її завжди болить голова» [27, с. 17]. Окрім 

безперервного обмірковування, постійні головні болі провокують звичайні  

солодощі. Так звана «конфета» або лише згадка про неї іншими людьми є 

позірною причиною Дарусиної німоти: «…з людьми вона не хоче говорити, 

бо тоді вони можуть дати їй конфету» [27, с. 14]. Авторка нагородила 

головну героїню незвичайною хворобою – «від солодкого болить їй голова і 

блює вона дуже» [27, с. 13]. 

У селі пам'ятають, що колись маленька Даруся майору Дідушенку  за 

льодяники  розповіла,  що її батько добровільно віддав бійцям УПА молочні 

продукти. Дівчинка розповіла про нічний візит  вуйків, які не били її тата й 

вікна в хаті. Тепер Даруся щиро кається у своєму гріхові. Вона має напади 

дикого головного болю, який нищить її. Головний біль був її спокутою за 

несвідомий гріх. Батьки не навчали дитину брехати, тому вона була 

відвертою із чужим вуйком, який проявив оманливу щедрість задля своєї 

вигоди. Тягар спокути був тяжкий для дівчинки, адже будучи малою вона 

накликала біду на свою сім’ю. 

Проте, аналізуючи ситуацію можемо сказати, що дівчинка не порушувала 

Божих заповідей, тому не мала гріха. 

Однак не лише хронічна мігрень та нудота, спричинені солодощами, 

пояснюють відсутність бажання солодкої Дарусі спілкуватись із соціумом: 
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«Вони думають, що вона німа. А вона не німа. Даруся просто не хоче 

говорити. Слова можуть робити шкоду» [27, с. 17]. Таким чином, у «Драмі 

щоденній» подано три можливі причини Дарусиної німоти: 

1) Даруся «не вміє не думати»; 

2) страх головної героїні отримати «конфету», яка спричиняє мігрень;  

3) розуміння Дарусею властивості слова «робити шкоду».  

Справжня причина й розкривається у кінці останньої драми – «Драми 

найголовнішої», –мотив «дурних людських язиків» [27, с. 20], або ж слів, які 

«можуть робити шкоду» [27, с. 17], як один із наскрізних мотивів роману 

«Солодка Даруся»  є надзвичайно важливим для розкриття ще однієї 

причини, яка прочитується на імпліцитному рівні.  

«Самотня червона айстра», Даруся, «не вміє жити між людьми зі своєю 

мовою» [27, с. 34]. Мова головної героїні прирівнюється з її ідентичністю, 

яка «не вписується» у рамки переконань та уявлень соціуму, який 

представляє сільська громада. У такий спосіб зображується Дарусине 

небажання спілкування із суспільством. Психологічна та соціальна причини 

німоти головної героїні не лише не виключають одна одну, а й тісно 

переплітаються: «Люди самі її й відучили говорити. То хай терплять німоту. 

Вона ж терпить їхнє дуренство?» [27, с. 34]. Дарусина німота є своєрідним 

протестом проти суспільства, яке не дає їй змоги бути щасливою. 

Невипадково Даруся відчуває, що живе повним життям лише на цвинтарі, 

біля батькової могили: «…тут, коло тата, лиш стільки її справжнього життя» 

та й «мова їй вертала у рот лиш тоді, як вона провідувала тата» [27, с. 31]. 

Дивозбіг полягає в тому, що насправді Даруся любить життя: «…понад усе їй 

хочеться жити на цьому світі, такому веселому, такому кольоровому і 

запашному» [27, с. 19]. 

Через образ головної героїні суспільство протиставляється не лише світу 

мертвих, а й світу природи. Так, наприклад, від головного болю, до 

виникнення якого часто мають відношення Дарусині односельчани «вони 

можуть дати їй конфету» [27, с. 14]), вона рятується "коли водою, коли 
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землею, коли травами» [27, с. 19]. Чому ж саме вода рятує нещасну Дарусю? 

З одного боку, це можна пояснити тим, що, за народними уявленнями, чиста, 

джерельна вода є живою: «нею очищуються, п’ючи її чи купаючись у ній, 

набираються здоров’я» [19, с. 67] Та й взагалі «земля витягує біль і дає їй 

соки», а «коли вона ходить боса, біль її мучить менше» [27, с. 18].  

Можна припустити, що у дівчини було дуже сильне почуття провини, тому 

вона його уподібнювала з гріхом.  Щоб зменшити свої страждання, вона 

потребує очищення, яке хоча б на короткий час полегшило її стан. Кожного 

разу, коли дівчина занурювалося у воду – це нагадувало переродження. Це 

схоже до ритуальних омивань, під час яких люди наче виходить знову із 

материнського лона.  Адже «контакт з водою завжди дає можливість 

відродитися: за розпадом іде "нове народження"» [27, с. 69] 

Більше того, солодка Даруся живе у єднанні з природою, у ній вона 

намагається створити свій власний світ, адже у світі природи відсутні 

обмеження на виявлення Дарусею своєї самості. Зокрема, природа мислиться 

нею як єдиний можливий простір, у якому можлива компенсація 

нереалізованого бажання материнства. Так, Даруся щиро дивується, а чому 

«грушка не може сьогодні мати сорочечку, вишиту Дарусиними руками» [27, 

с. 19], адже сама Даруся завжди у неділю одягає мамину сорочку. Вона 

носить селом сповите, мов дитина, коріння. Звідси, нереалізовану потребу 

про когось піклуватися Даруся задовольняє через світ природи.  

Важливим символом у творі є річка Черемош. Образ річки Черемош, по два 

боки якої знаходяться села, є наскрізним образом усього твору. У першій 

частині Даруся ходить до холодної річки, щоб полегшити свій біль. Шум ріки 

заспокоював Дарусю – і вона знову поверталася до свого звичного життя. У 

другій частині річка розраджує та заспокоює закоханих, а в третій – Черемош 

виступає свідком трагедії Матронки й Михайла. 

Черемошне зображується Марією Матіос як потойбіччя, у яке випадково 

потрапляє бідолашна Матронка. Її катують, з неї знущаються, допитують, 

закривали у темній, переповненій щурами «пивниці». Несамохіть таке місце 
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асоціюється з пеклом, в якому грішників катують. Символ ріки у даному разі 

трактується як межа «між білим світом і світом померлих» [36, с. 66]. 

Недарма у народній обрядовості та фольклорі «переправа через ріку означала 

перехід від земного існування до неземного» [36, с. 50]. У романі «Солодка 

Даруся» стає символом ріки смерті. Так, Матронку переправили через річку 

Черемош ніби на той світ, принаймні, таке відчуття в неї мало б скластись від 

перебування у витвореному руками радянських військових пеклі. 

Впродовж усього твору річка набуває філософського значення. Часто 

письменниця повертається до думки, що людина сама нічого не вирішує, 

доля є невідворотним явищем, тому людина сама нічого не може змінити, а 

життя авторка порівнює з річкою, яка розпочинається з малого, а потім 

розчиняється у великому просторі [26, с. 86]. 

Письменниця розкриває трагедію людського життя,  використовує принцип 

дзеркального відображення (у творі не згадується образ-символ дзеркало), 

коли діти намагаються знайти відповіді на проблемні питання сьогодення 

через події минулого, зануритися в ядро проблеми. Ми постійно зіставляємо 

під час прочитання твору  минуле й майбутнє. 

Важливе місце посідають діалоги. Це не просто сільські плітки, а суперечки 

доброго і злого початку у людині, пошук істини, спроба зрозуміти самих 

себе, осмислити сенс свого буття на землі, розмежувати гріх і кару, правду і 

кривду. 

У текст Марія Матіос уводить 33 діалоги: драма щоденна «Даруся» — 4, 

драма попередня «Іван Цвичок» — 10, драма найголовніша «Михайлове 

чудо» — 19, які виконують різні функції. Жанрову приналежність «Солодкої 

Дарусі» епічний і драматичний складники входять як рівноправні частини 

структури тексту, їх поєднання утворює особливий художній ритм і настрій. 

Важливу роль у творі займає проблема моралі й етики. Наскрізною є тема 

гріха і спокути, яка у Марії Матіос не передбачає кари за злочин. Матронка 

згадує: « Я думала, що за мої муки мій кат давно зогнив,  а він мені сьогодні з 

моєї дитини ворога зробив» [27, с. 91]. 
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Васюті Калинич Бог дітей не дав, мучилася вона страшно перед своєю 

смертю. Вона залишилася самотньою віку доживати і була годованкою 

Васюти. Калікою народився також онук представника МГБ - Дідушенка, 

який зломав не одне життя. 

Для творчості М. Матіос є поширений  тип героїні – жертва, який закоріний 

ще в первісному суспільстві. Цей тип притаманний Дарусі, «божевілля» якої 

є спокутою за гріхи не тільки побутові, дрібні гріхи, а й гріхи нації. 

Письменниця показує нам, що людина «божевільна» може бути набагато 

чуйнішою, відкритою і людянішою», від здорової. Внутрішній опір Дарусі 

можна назвати спокутою гріхів, батогом історії, слідом репресивного 

минулого. 

Марія Матіос дуже влучно передає через мову народну цінність. У цьому 

творі зло виросло фактично із мовчазливої байдужості з існуючим станом 

речей інших людей, через байдужість , уникання відповідальності - це все 

передбачало таку ж спокуту як і через гріховний вчинок. Ніхто з мешканців 

села не зреагував, коли Васюта Калинич прийшов до церкви в одязі, 

репресованих людей. Матронку дуже обурювало така байдужість: «І чому 

вони всі мовчали, і ніхто з церкви не вийшов?» [27, с.141] 

Гріховність — це вселюдська вада. У творі зображується гріховність 

буковинців, які виказали Михайла після нічних візитів лісовиків, пліткували і 

не залишили у спокої Даруся та Івана, за те, що пригощали бідолаху 

цукерками, провокували у неї головний біль. Жорстокими також «москалі», 

які показували свою безсердечність, несоромилися, закатували старого Юрка 

Огронника, його сина та дівчиною хлопця,  зв’язкову, виставили понівечені 

тіла [27]. 

У драмі Марії Матіос герої намагаються усвідомити  поняття гріха,  за що 

карають безневинних. Несправедливі страждання у творі   порушенням 

традицій і звичаїв,  певних табу, як говорили мешканці села. Односельчани 

сповідували двовір’я: християнська мораль межувала із архаїчними 
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елементами з язичництва.  Християнське віросповідання базувалося на 

біблійних заповідях, проте, іноді язичницьке перевищувало за впливом. 

«Дарусина мама порушила звичай одразу по шлюбі. Вінчана жінка повинна 

зітхнути свій волос по шлюбі. А гріх - то спор з Богом» [27, с.168] 

Прикладом несправедливого страждання можемо навести ситуацію між 

Михайлом і Матронкою. Лейтенант радянської армії змусив засумніватися 

чоловіка у вірності своєї жінки. Тяжкі сумніви його мучили, адже Михайло 

так і не знав, де стільки часу пропадала Матронка, що з нею сталося. 

Бідолашна боялася сказати, тому важкий тягар з’їдав її із середини. Також 

крім побоїв сержантом, їй довелося стерпіти побої рідного чоловіка. «Він бив 

її, як бʼють норовисту худобину: мовчки, не клянучи і не шляхтуючи, але 

вкладаючи в кожен удар усю силу своєї ненависті й злості. Червоні іскри 

немилосердно скакали перед очима - і він думав, що то дурна кров уже 

заливає мозок, і хотів чимшвидше звільнитися від її жару, щоб не вмерти 

отут, на Матрончиних очах. І Михайло бив жінку дужче - аж заболіла рука, і 

він переклав ремінь у другу» [27, с.145]. Лише відро крижаної води з криниці 

змусили його оговтатися, зупинитися і подумати про скоєне. Лише згодом 

він відчув на собі цей фізичний біль, який завдав коханій. Він стояв цілу ніч 

на колінах біля неї, просив вибачення та міркував. «Навіть коли б хотів, він 

не міг би пояснити самому Господу Богу, що з ним трапилося, і через що, 

власне, він так познущався над жінкою» [27, с. 146]. 

Тендітна Матронка тяжко переживала цю ситуацію, проте, кохала чоловіка і 

жила з цим болем далі. Їй довелося спокутувати гріхи чужих. Не дарма Марія 

Матіос наголошувала, що тягар спокути падає на найслабших. Скільки лиха 

накликали злі язики. 

Побутування прикмет, забобонів, повір‘їв, які стосуються різних сфер життя 

людей є виявом національної міфопоетичної свідомості.  
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У романі можемо простежити як майстерно Матіос описує весільний танець 

Ілащуків, мелодія сповнена ритму, зображується народна театральність, 

традиції, суть українського народу. Енeргія Марії Мaтіос твoрить філoсофію 

весільнoго танцю, який єднaє молoдих сильнiше за вінчaльне присягaння: 

«Ні, це не весільний танець — це жорстокий, нелюдський припис всевишніх 

сил про неможливість вийти за лінію наперед визначеної тобі долі» [27, с. 

56], [14]. 

Ритми, які передані в романі вражають глибиною. М. Матіос виражає мелодія 

«гора - маре», яка звучить на весіллі Ілащуків. Мелодія сповнена смутку зі 

строго визначеним ритмом та вектором руху танцюючих нещадна, як 

наперед визначена доля: «спершу два кроки вліво, тоді два кроки вправо – і 

знову вліво, і знову вправо  – і два прирослі одне до одного тіла молодого і 

молодої розгойдуються ніби маятник громіздкого настінного годинника, – не 

в силі одірватися від чітко визначеного місця чи змінити напрямок 

погойдування»; «ні, це не весільний танець – це жорсткий, нелюдський 

припис всевишніх сил про неможливість вийти за лінію наперед визначеної 

тобі долі» [27, с. 88]. Опис танцю передано майстерно. Марія Матіос 

говорить із читачами мовою відчуттів. 

Мені доводилося спостерігати магію рухів, музики, діалогів у виставі 

«Солодка Даруся» на сцені театру Заньковецької. Цього року їй 

виповнюється 14 років і 18 років однойменній книжці. Подій, що зображені 

на сцені відворювали теперішній страшний час, коли засоби і методи 

сучасних «совєтів» залишилися такими ж жорстокими. Дії спрямовані на 

знищення українського народу, його ідентичності, мови, культури. 

Ця вистава – це найкраще, що мені доводилося чути. Адже вбрання артистів, 

їхня гра, мова, ритми давали відчуття єдності українського народу. В 

середині щось відгується цим пісням, відповідає. Наше мистецтво – це наша 

сила, унікальність, фронт культурний, мовний, терапевтичний. Це дає сили 

жити далі, боротися. 
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Під час танцю було тупотіння, що пояснювалося як зв'язок із землею, як 

праматір'ю всього живого. Також були: крок, стрибок, припадання до землі, 

різноманітні рухи руками.  У романі обрядовий танець має певне містичне 

значення, виступає дотиком до чогось космічного. 

«Забобон - це віра, що втратила свою світовидчу систему, а тому - й істинний 

сенс  кожної з частин цієї системи»,  іншими словами пересторога, мотивація 

якої частково або повністю втрачена. Багато забобонів у народній свідомості 

пов’язані з народженням дитини. М. Матіос в творі  «Солодка Даруся» 

говорить про те, шо «рожденний у світле Христове воскресіння  зоставався 

щасливим на все життя ціною смерті когось із родини»!" [10]. 

У романі «Солодка Даруся» невиконання вказівок, правил постає однією з 

причин трагедії Михайла та Матронки Ілащуків, гріхи яких усе своє життя 

спокутує їхня донька Даруся, позбавлена дару слова. У свідомості мешканців 

села порушення заборони стає поясненням проблем  у житті подружжя 

Ілащуків – порушників табу. 

У творі поданий мотив материнського прокляття, який пов’язаний з магічною 

вірою в слово, його матеріальністю, широко розповсюджена у баладі, не 

лише як жанрі народнопісенної творчості, а літературному. Мати казала 

Дарусі: « Крaще би була струїла в утрoбі таку нeчисть чи родила німою…» 

[27, с.171]. Мaти відмовилася від своєї дитини, а згодoм вчинила 

самогубство, тож Дaруся спoкутує не стiльки зрaду пo відношенню до 

бaтьків, скiльки грiхи матері, щo не знайшла в сoбі любові в потрібному 

розмірі для розуміння доньки і прощення. Від того часу казали, що Даруся 

все чула і все знала, але ні з ким не говорила. Вони думали, що вона німа, але 

вона не була німою. Даруся просто не хотіла говорити, на її думку, слова 

робили їй шкоду. 

Сенс заборонити полягає в тому, щоб вберегти людину від можливих 

наслідків, які становлять загрозу для її життя. У творі заборони від один 
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персонажів передаються іншим, від покоління до покоління, це стало 

беззаперечною істиною. Ті персонажі, які порушили табу, були покарені, 

адже протестували уставленим традиціям і нормам. 

Навіщо авторці позбавляти головну героїню голосу? На таку особливість 

звернув увагу письменник Анатолій Дімаров. За його словами, «Солодка 

Даруся» – «це трагедія людських доль, коли німота сильніша слів, а людина 

несповна розуму (якою односельці вважають Дарусю), – добріша і мудріша 

тупої жорстокості” [11, с. 7]. Відтак, маємо підстави зробити припущення, 

що Марія Матіос зображує мову як один із засобів витворення ґендерного 

статусу, який досить часто суперечить ідентичності його власника. Тобто у 

романі «Солодка Даруся» актуалізується проблема домінуючого 

патріархального дискурсу, який є "мовою гнобителів", що включає в себе 

"пригноблюючі жінок аспекти мовної системи…" [40, с. 690] 

Зізнання Михайла звучить із особливою невинністю:  «Я перший раз у житті 

крав…. – Я став злодієм – і Бог мене покарає. Чому?» [27, с.150] 

Та, на жаль, навіть несилуваний гріх  не проходить просто так. Гріхи Дари й 

Михайла мали покарання – смерть матері: «Матронка висіла в дровітні, 

зачеплена за бантину обмотаною круг шиї косою, з чорним, висолопленим з 

рота язиком, у білій – мережаній до Великодня – сорочці на голе тіло, майже 

торкаючись пальцями землі…».  

Коса, на думку сусідок, мала бути обрізаною по шлюбі: «Жінка, що має 

чоловіка, — то не дівка, що вона розплітала косу, а Михайло чесав її, як 

дитину» [27, с.76]. Відрізати косу — означало позбутися гріха та, втративши 

людські сили, звільнитися зашморгу суспільного. Як символ дівочої цноти та 

незайманості стає довга сива коса у солодкої Дарусі. Здавна в Україні існував 

звичай покривання молодої, який в деяких регіонах супроводжувався 

обрізанням коси. Етнографічні дослідження весільних обрядів свідчать: 

«Специфічне і ширше побутування в Карпатах мала та форма покривання, 
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коли обряд відбувався в домі молодого з поєднанням дії відсікання коси» [16, 

с. 133]. «Шлюбним» жінкам заборонено було ходити з непокритою головою, 

а недотримання традиції вважалось гріхом. 

Порушення табу Матронкою, яка «з непокритою головою часом по селу 

ходила» [27, с. 182], сприймається як гріх, за який Бог жорстоко її карає. 

Матронка здійснює суїцид, повісившись на власній косі. Щоб зняти мертве 

тіло Матронки, її косу таки відтинають, тобто в результаті здійснено те, що 

Матронка мала б зробити самостійно, і тоді, за законами міфологічного 

світосприйняття, уникла б біди. Відтоді Даруся втрачає голос, а все її 

подальше життя стає суцільною мукою.  

У сприйнятті односельців така доля нещасної сироти пояснюється 

«спадковістю гріха», адже «гріх іде за людиною із сьомого коліна» [27, с. 

124], тому «одна нещасна німа Даруся, що за всіх відбуває гріхи на цему 

світі» [27, с. 181] Покірно несла свій хрест усе життя, очищала душу в 

стражданні: і в тілесному, і душевному. Але біль фізичний вона намагалася 

долати  для того, аби він не міг заглушити страждання душі: закопувала себе 

в землю, заходила у воду, лікувалася травами, слухати гру Івана на дримбі. 

Мовчання Дарусі –  це спокута за несвідомий дитячий гріх: «Це ж які муки 

треба витримувати, щоби таке життя жити…Не могти заплакати-заридати, 

викричатися, засміятися, а бути живою мумією і мати в голові велику, як від 

кулі, рану і не могти про неї говорити, а лиш думати, думати. Другий би 

давно забув, а вона бідна карається, як та великомучениця Катерина…..» [27, 

с. 126]. І їй же «… над усе хочеться жити на цьому світі, такому веселому, 

такому кольоровому». Даруся любила  життя і вміла йому радіти, тішитися 

елементарним речам і вбачати в них красу. Вона не лише  вміла бачити 

прекрасне, а й намагалася зробити світ привабливішим: вирощувала квіти, 

плекаючи їх, як малих дітей, перев’язувала весільними стрічками гілки 

груші… Сама все життя страждаючи, переймалася чужим болем: «Дарусі 
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стало шкода Славка, що міг від горілки згоріти ні за панову душу, і вона 

увечері віднесла останнє червоне яблуко і мовчки подала Марії» [27, с. 98]. 

Також мовчання було для Дарусі  способом духовного зосередження, це 

допомагало їй відмежуватися від всього людського, сповненого щоденних 

турбот, пліток, заздрощів. Для героїні мовчання було мимовільною  

спокутою  провини, за яку вона сама себе карала. Через мовчання пізнається 

істина. Апостол Яков у Старому Заповіті говорить, що та людина, яка не 

грішить словом, є досконалою. Слову у Біблії надається велике значення, бо 

світ було створено за словом Божим, і тому за все сказане на землі людина 

має відповісти на Страшному суді безпосередньо перед Богом [2, с. 18]. 

Спілкуючись із людьми, важко не згрішити, тож Даруся вирішує мовчати, а 

відтак – її душа залишається чистою [27, c. 15]. 

Дівчина мовчала, через це читач не бачить її фраз у діалогах, але, коли ми  

читаємо текст, ми чуємо її думки. Ніжність Дарусі показано обережно, бо ми 

бачимо як морально та фізично вона  страждає. Письменниця наголошує, що 

Даруся не божевільна, вона просто живе у  своєму світі, уявному просторі, 

який більше ніхто не може зрозуміти. 

Композиція «Солодкої Дарусі» – фрагментарна і повністю цілісна, адже 

авторка підійшла до структури чітко. В романі зображений мотив божевілля 

як мотив не схожості на інших, музики – мотив тиші, ріки – уособлення гріха 

і його спокути. 

На думку Галини Павлишин, «однією своєю суттю головна героїня Даруся 

звернена до свого безпосереднього оточення: родини, малого колективу, 

соціуму, іншою – вглиб самої себе» [30, с. 88]. У «Драмі щоденній» таке 

«звернення вглиб самої себе» мислиться як спроба відсторонитись, 

захиститись від суспільства. Адже витворена суспільною думкою роль 

«солодкої» має настільки сильний вплив на Дарусю, що іноді вона й сама 
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піддає сумніву власну адекватність: «І тоді вона починала сумніватись: а 

може, й справді дурна? Не солодка, а лиш дурна?...» [27, с. 34]. 

Магічну дію слова  пов’язували із приказками про зурочення, що надсилали 

слабкість, безсилля, хвороби, невдачі на людину чи предмети. Від зурочення 

захищали людей предмети — обереги, таким оберегом для Дарусі була на 

зап’ястку червона нитка, а за пазухою зубок часнику, що дав Дарусі Іван у 

мандрівку. 

У творі ми можемо помітити важливість і силу моменту - похід до тата на 

могилу, що для дівчини було своєрідним ритуалом. Марія Матіос розповідає, 

як сирітка цілий день збиралася на цвинтар. Вона готує великодній кошик із 

сиром, маслом, молоком, хлібом, думала, що буде казати татові. «До тата 

Даруся йде тільки серединою вулиці, їдуть машини, йдуть фіри, тягнуться 

люди — Даруся знає своє: вона по дорозі до тата — княжна» [27, с.26]. 

Її візити до тата нагадують ритуали, «як весільні дружби» трясуться за 

дівчиною пси. «Пливе солодка Даруся у супроводі собак завжди безлюдною 

сільською вулицею, а позаду часом фиркає кілька моторів, що так і не 

наважуються обганяти цю дивну процесію, як не обганяють знаючі шофери 

ані похорон, ані весілля» [27, с.27]. Дівчина приносила смаколики, раділа 

татовому голосу, що говорив до доньки з-під землі. Марія Матіос майстерно 

подає епізод вилітання Дарусиної душі на поклик тата. Заворожує мить 

поєднання  роз’єднаних душ доньки і тата: «Дарусі здається, що бідна душа 

на якийсь час залишила її і полетіла на татовий голос. Лишилося одне тіло, 

нібито й не Дарусине, не зболене і не зчорніле, а чиєсь чуже, незнане холодне 

тіло, по якому весело снують мурашки. Вона сидить, завмерла, майже не 

дихаючи, із заплющеними очима, ніби боїться, що ось-ось душа вернеться 

назад в її тіло, але вже без татового голосу. А голос пливе звідусюди, як 

призахідне сонце, — лагідне, недокірливе, терпляче. І Даруся схиляє таку 

ясну тепер, покірну голову, сама не знаючи перед ким: чи перед сонечком, чи 
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отим голосом, що пеленає з ніг до голови, ніби хоче зігріти, чи налюбити, чи 

нажаліти» [27, с. 25]. 

Момент розірвання єднання став для Дарусі болісним, бо там, де тато їй було 

добре, затишно і надійно. Уявний простір ставав для неї місцем сили, там, де 

її зрозуміють, приголублять і дадуть відчуття абсолютної любові, прийняття. 

Цього всього дівчині не вистачало у повсякденному житті. Дні ставали для 

неї передочікуванням тієї самої зустріччі.  

Після прочитання цього епізоду  епізоду згадуються слова Сергія 

Параджанова: «Що волосся стало сторча? Тоді це геніально...». Авторка 

привернула нашу увагу до моменту єднання бідолахи із рідною кровинкою. 

Спорідненість між ними була не лише, як між татом і донькою, а, як 

однодумцями, людьми із подібними життєвими цінностями. Матіос заставляє 

глибоко думати про вічну проблему життя і смерті, про втрату найдорожчих 

людей, про зраду і вірність, про пам'ять, яка нас тримає на цьому світі. 

Письменниця влучно передає розмови з татом на черемошнянському 

цвинтарі — в ту вершину, з якої видно все: не тільки долю окремої сироти, а 

й цілого народу. Сусідка Дарусі  у драмі щоденній говорить, що краще 

людям частіше ходити на могилки, бо «звідти усе так добре видко, що а-а-але 

де тобі!... Краще, як із Чорногори» [27, с. 28]. 

Науковець Юрій Шилов, дослідник могил України, каже, що рідна земля 

просякнута потом і кров'ю предків: «Після смерти частина кожної голограми 

— електромагнітне поле із специфічних молекул заліза — залишається й 

продовжує діяти в могилі разом з кістяком, що становить разом з мозком 

своєрідний інтерфейс, пов'язаний із Всеєдиним Розумом» [39, с.381]. Він 

переконаний, що  через влаштування на кладовищах поминальних свят, ми 

отримуємо їхню підтримку, а кладовище є місцем не тільки тлінного праху, а 

скільки Безвічного Духу. 
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Звернемо увагу на краєвиди кладовища в Черемошному, який змалювала 

Матіос. «Вона ніколи не палить тут свічку. Бо свічка горить-горить та й 

випалює все, що є довкіл людського. Вогонь свічки виганяє не тільки злий 

дух, але й дух людини, яка не завжди була мертвою. А як зникає дух — тоді 

за вмерлою людиною тужиш все менше і менше, поки не перестаєш тужити 

зовсім 

Даруся не любить людей, які світять на могилах свічки. Вони швидше хочуть 

позбутися болю, що дихає з-під сумної могильної глини. Люди втікають від 

туги, яка заходить зашпорами в душу, як тільки очі вихоплюють хрест. Люди 

не люблять тужити. Вони взагалі нічого не люблять. 

А Даруся не хоче не тужити за татом. Бо для неї тут не туга — тут, коло тата, 

лиш стільки її справжнього життя. Усе лихе минулося, поблідло, втратило 

ясність, а туга за чимось далеким лишилася в Дару-синій голові такою 

гострою, що від того вона болить їй. І якщо не розрадить тато — то вже ніхто 

не поможе Дарусі. Ото вона й не палить свічку: боїться, що прийде сюди 

котрогось разу — а голос, який завжди пливе звідусюди, як сонце, що й не 

знаєш звідки, більше не зустріне її. Що вона тоді робила б? ...Якщо не буде 

його голосу — не стане і її. Без голосу нащо їй жити? 

Ніхто, жодна душа у світі не знає, що Дарусі лиш тут розв'язуються уста. 

Іноді вона думає, що й сама не знає про це» [27, с.31—32]. 

Авторка звертає нашу увагу у драмі на велику роль заздрощів, чуже щастя, 

яке нестерпне для оточуючих. « Чи хто й справді наврочив, чи позаздрив, чи 

просто прийшов час гризоти і до цієї хати, хтозна. Але радість для Михайла з 

Матронкою урвалася, як урвалася колись струна на Фіциковій скрипці саме 

посеред весільної «гуцулки», - нібито й не почувала тут радість ніколи» [6, 

с.91].. Заздрість людей у творі зображена не лише словесно, а й  у поганих 

діях. 
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Сумні випробування, які припали на сім’ю Михайла і Матронки, а згодом 

їхньої доньки — це родинне прокляття, зла насмішка долі, фатум. 

У творі можемо простежитище один мотив – зрадництва. Марія Матіос 

розмірковує про те, чи можна дитячий вчинок Дарусі вважати зрадою. У 

Біблії багато про це говориться, але найбільш відомою є притча про одного з 

дванадцяти Христових апостолів, Юду Іскаріотського, що зрадив Ісуса 

Христа, видавши його за гроші первосвященикам, які згодом розіп’яли сина 

Божого [2, с. 38]. Він зробив підлість і чудово розумів це. За Біблією діти 

безгрішні, наче янголи. Даруся не розуміла, що робить боляче своїм батькам, 

відповідаючи на питання офіцера. Вона була дитиною, яка просто не вміла 

казати неправду, бо її батьки навчили казати лише правду. Проте, 

безневинний учинок став причиною горя у родині. Г. Павлишин зауважує, 

що Д. Павличко у своїй літературно-критичній праці акцентує увагу на тому, 

що зрада Дарусі – не злочин, а прояв чистоти духу [29, с. 29–30]. На думку 

письменника і критика, проступає найтрагічніша правда життя. У його 

розумінні, М. Матіос говорить не про конкретну людину, а про весь 

український народ, що часто потерпає через свою надмірну довірливість, 

недосвідченість [25, с. 6] 

Т. Дзюба, аналізуючи роман «Солодка Даруся», зазначає: «Даруся та Іван 

Цвичок доповнюють галерею образів диваків, створених в українській 

літературі, котрі своїми моральними якостями перевершують так званих 

звичайних людей» [10, с. 165].  Авторка звертає нашу увагу на тому, що 

Дарусю називали солодкою. « Даруся — це не лише метафора нашої історії, 

це  іще її ключ до розуміння того, що людина — істота не тільки слабка, але 

й неймовірно  сильна і  чиста навіть у своєму каліцтво, бідності і 

приреченості на все життя. Подеколи — навіть сильніша від здорових і 

вдатних. І саме цим — вища» [6, с.5].. 

Іван мав образ бунтівника, якому не подобався тодішній стан речей і він 

безкомпромісно висловлював своє невдоволення стосовно цього, про якого 
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ніхто нічого не знав у Черемошному: «Коли й де Іванові пуп рубали, де 

хрестили, хто його мама-тато, і чи має він бодай би який дім-двір, чи кіл біля 

двору» [24, с. 25]. Йому вистачило сміливості захищати себе і Дарусю, 

відвойовувати справедливість, оскільки це давало йому можливість 

відстоювати свої права. «Іван — чоловік свобідний. Робить те, що совість 

йому позволяє і  що душа хоче. А ми робимо лиш то, що нам треба» - так 

казала Марія, сусідка Дарусі [27, с. 125]. 

Даруся й Іван поєднали свої долі, чим викликали невдоволення і навіть 

заздрощі жителів села: «Голову до голови притулили та й німують обоє», 

«сидять собі отак — і світ їх не обходить...». «Хіба нормальна людина буде 

отако сидіти посеред білого дня і слухати, як дурний у дримбу грає?» [27, 

с.38—39]. 

Іван мав добре серце, хоч не мав статків, ночував на автостанції та в 

дзвіницях. Він щиро кохав і боронив дівчину, намагався вилікувати її недугу, 

безкорисливо допомагав. 

Марія Матіос описує Цвичка, як майстра, який виготовляє дримбу, грає на 

ньому, заробляє собі на життя тим, що продає свої вироби: у Косові, 

Вижниці, Яремчі, Кутах, Сторонці, Верховині — скрізь «дрижить в його 

губах дримба, як дівка перед гріхом, і видобуває із себе то смішні, то 

жалісливі мелодії» [27, с.46]. 

У творі ми можемо спостерігати зміни у поведінці героїв під час взаємодії, 

адже вони обидвоє були замкненими в собі, своїх проблемах. Дарусю 

переставала голова, коли Іван грав на дримбі, а в нього прокидалося бажання 

говорити про все на світі, він багато чого розповідав бідній дівчині. 

Можемо у романі помітити мотив терпіння. У одній із притч, яку розповідав 

Ісус Христос своїм учням, – «Про багача і Лазаря» – йшлося про те, що 

терпіння – це запорука миру між людьми, воно краще за хоробрість, оскільки 
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є ознакою розсудливості [2, с. 98]. Біблійними прикладами терпіння є Йосип, 

Йов, Авраам, апостол Павло та інші. 

Солодкій Дарусі притаманне терпіння. Вона ніколи ні на кого не тримала зла, 

не намагалася помститися, а терпіла всі образи. Дівчина не нарікала на Бога 

за те, що так мучиться, і, тим більше, не намагалася вкоротити собі віку, 

щоби припинити всі страждання. Господь посилав їй стільки випробувань на 

землі, скільки вона витрамає, так вона вважала, дасть безмірну радість на 

небі.  

Терпіння Дарусі можна розглядати ще й в іншому аспекті, точніше – з ним 

безпосередньо пов’язаний мотив цнотливості. Біблія закликає людей тримати 

цнотливість до шлюбу, а тих, хто залишається незайманим протягом усього 

життя, – прославляє. У романі Даруся зберігає свою цнотливість, навіть 

живучи разом із хлопцем. Іван Цвичок учив дівчину ніколи не любитися з 

чоловіками і навіть не пізнавати їх: «Боже-Боже.... а як прийде тобі хіть? А я 

від тебе піду? Я не можу жити вічно, можу вмерти, а хоч би й завтра, що ти 

будеш робити? Ні, лишайся дівкою до смерти... це не є встидно... А ти 

здорова. Не слухай нікого. Ти здоровіша від усього села цего дурного. Але я 

не хочу мати за тебе гріх, бо ти кругла сирота і судьба твоя нещаслива. Ти 

судьбою покарана... а як від чоловіка прийде охота на тебе, то можуть 

пустити по руках... ні, ліпше тобі не знати чоловіка...» [27, с.66]. 

Цей епізод дуже чуттєво передає письменниця, із ніжністю, турботою. Хоч 

люди вважали Івана дурним, але він був далекоглядним. Не керувався 

інстинктами, а щирими намірами вберегти дівчину від злих людей. У його 

ставленні переважає високе ставлення, святе. Це був не просто потяг 

пристрасті, а кохання. Для нього приорітетом було благополуччя дівчини, а 

це вища міра поваги. 
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І. Ведмідь у статті «Три життєві уроки “Солодкої Дарусі”»  порівнює головну 

героїню твору зі святою великомученицею Катериною, яка зазнала жахливих 

тортур, захищаючи християнську віру [5, c. 13]. Дара відмовилася від усіх 

залицяльників і до кінця свого життя зберегла цнотливість, тому її називали 

«нареченою Ісуса Христа» [2, c. 132], адже вважалося, що коли жінка не має 

чоловіка на землі, вона матиме його на небі, стане рівною синові Божому. 

Дмитро Павличко говорить: «Образ Цвичка, що його «солодка Даруся» 

любить, але жити з ним не може, бо душа його обліплена землею, а її душа 

— в небесах — одне з найкращих мистецьких відкрить знаменитої 

письменниці» [35, с.6]. На думку Дмитра Павличка образ Івана Цвичка є 

творчим досягненням Марії Матіос, але він говорить про те, що його душа 

обліплена землею. Нами він сприймається як втілення правди і  народної 

совісті. Доля людини завжди входить у долю країни. 

Іван Цвичок виявився дуже порядним і шляхетним у коханні. Він 

добровільно прирік себе на страждання і муки любові. Своєю поведінкою 

Іван Цвичок доводить, що в ньому є мудрість людини у розумінні кохання. 

Взаємність Дарусі для Івана стала святом його душі: «Задля цього нічного 

стогону він був би колінкував із край світу до Дарусиного — а тепер і його 

— дому» [27, с.67]. 

Для Івана будинок Дарусі став місцем затишку, спокою, обов'язку, чистоти й 

свіжості. На жаль, щастя двох раптово обірвалося. Іван захищав їхнє щастя, 

через що потрапив на 15 діб у районний відділ міліції, а звідти приходить до 

сироти в подарованому сержантом армійському одязі: темно-зелені штани-

галіфе із зав'язками круг кісточок, широкий ремінь і таку ж зелену сорочку з 

блискучими ґудзиками. У такому вигляді Іван з'явився перед Дарусею, а вона 

відразу зомліла. А згодом в дівчини почала страшенно боліти голова. В 

Дарусі промайнув спогад з минулого, як бачила військову форму,яка  

асоціювалася у неї із вчиненим гріхом — зрадою тата. Поки Іван відливав 
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Дарусю водою і заносив її в хату, прибігла Марія. Вона казала Іванові, що не 

варто було цього робити, а той не розумів, чого саме.  

На жаль, це стало причиною розірвання стосунків Дарусі й Івана. Оповідачка 

пояснює, чому не може закінчити твір на такій веселій ноті: «... Я була б 

несказанно рада закінчити розповідь про солодку Дарусю та Івана Цвичка на 

оптимістичній ноті, мовляв, нарешті з’явився у бідної сироти захисник, який 

не дав пальцем зачепити її нікому, і зажили вони тихо-мирно, і біль покинув 

Дарусю, лиш хіба що не вернувся голос, але то не заважало їм тішити одне 

одного бодай скупими дрібничками, на які звичайна людина у 

повсякденному житті й уваги не зверне ніколи, як ніколи не звертає уваги 

дворукий на руки, а двоногий – на ноги» [27, с. 136]. Цим відступом Марія 

Матіос наголошує на тому, що її роман психологічний й через це всі вчинки 

її героїв мають свою мету [3, с. 35] 

Розірвання стосунків стало спокутою за гріх – прихід в армійській формі. Для 

Івана ця форма не мала цінності, це був просто одяг, але гріх, який вчинила 

інша, лиха людина, довелося спокутувати йому.  

Образ Івана Цвичка є творчим досягненням Марії Матіос, він нам 

сприймається як втілення народної правди і совісті. Доля людини завжди 

входить у долю країни. Івана Цвичка радянська тоталітарна система не 

зламала, проте, надламала. У сільраді він сказав про те, що влада забрала в 

нього все: сім’ю і дім. 

У драмі найголовнішій «Михайлове чудо» змінюється час — від 

теперішнього — до минулого, розкриваються історичні події, національності, 

які створювали простір активного розвитку подій (українці, румуни, євреї, 

німці, поляки). Письменниця розповідає нам про батьків Дарусі, військові і 

соціальні проблеми, причину недуги дівчини-сироти. Марія Матіос поєднує 
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трагедійний час і простір, заповнює їх щасливими й трагічними подіями із 

загостреною емоційністю, присутня християнська містика.  

Матіос уміло передає переживання героїв у складних життєвих ситуаціях, 

зображує детально ці обставини, шукає в них філософські ідеї. Боронячи 

систему людських цінностей, авторка спонукає людей до усвідомлення своєї 

долі, аналізу. 

Даруся й Іван є носіями найкращих людських рис у творі, хоч були слабкі, 

бідні, скривджені іншими, проте їхні чесноти мали сенс, адже є важливими 

моральними судженнями. 

Не оминула спокута гріхів Васюту Калинич, яка ходила до церкви і 

припадала біля церковних ікон, та з такою «фанатичністю» вкривала 

рушником ікону Божої Матері і «виціловувала образ, як живого чоловіка, 

ніби намагаючись як довше затриматися на виду всієї церкви» [27, с. 150]. 

Дивує підлість Васюти, яка вкрала «проплакане добро» таємно евакуйованих 

за «совітів» сімей, «хрестилася і казала "отче наш", вкривала Божу Матір, і їй 

не горіло ні лице, ні совість, і пальці їй не скрутило» [27, с. 151].Стурбована 

побаченим Матронка не приховувала своєї злості: «Як ці люди думають жити 

далі і не боятися, що гріхи перейдуть на їхніх дітей?!» [27, с. 151–152].  

Згодом авторка розповідає нам, що Калинячка таки покарана страшною 

смертю: «мучилася перед смертю страшно – спокійнитися ніяк не годна була. 

То також все гріхи. Людські маєтки не давали їй легкої смерти» [27, с. 182]. 

Бо «Бог усе видить і все пам’ятає» [27, с. 183]. У цьому моменті  бачимо 

перегук з новелою «Не плачте за мною ніколи», у якій бабця Юстина, котра 

ще замолоду готувалась до смерті, говорить: «Нічого не хочу – лише легкої 

смерті. А її треба заслужити», але «вже як Бог розпорядиться. Йому звідтам 

видніше, хто яку смерть заслужив» [25, с. 233]. 
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Втрата дітей «годованкою» бездітної Калинячки теж пояснюється, як 

спокутуванням чужих гріхів: «Калинячка годованці чужі – крадені – сорочки 

у віно дала», то «та годованка-приймачка скидала всі свої діти ще до трьох 

місяців» і «тоже вийшла порожна, як діряве відро» – «гріхи за не свою маму 

відбувала» [27, с. 183]. Відбувають не свої гріхи і син та онук Дідушенка: «А 

ви думаєте, чого у цего Петрюка молодшого (позашлюбного сина Дідушенка. 

– Н. З.) дитина калічка? За татові гріхи, Дідушенкові» [27, с. 184].  

Отже, головні персонажі художнього світу Марії Матіос в романі «Солодка 

Даруся»  —Даруся, Іван Цвичок, Михайло і Матронка спокутують, фактично, 

не гріх як такий, а вину без вини. Проявом чого є або певна зовнішня подія 

(смерть, тяжка хвороба, втрата кохання тощо), або морaльний самосуд. У 

свoєму романі тoркається багaтьох буттєво важливих питaнь, які рoзглядає з 

пoзицій християнськoї мoралі, пiдкріплeної бiблійним вчeнням, та людськoго 

бачeння кoнкретної життєвoї ситуaції. 
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3 розділ 

Гріх без спокути в романі М. Матіос “Солодка Даруся” 

Складно стати щасливим по-справжньому, якщо ти заподіяв злочин комусь і не 

виправив ситуацію. Підсвідомість нa глибиннoму рiвні зaписyє нaшi злoдiяння й пoтiм 

рyйнyє життя зсeрeдини. Людинa живe спoтикaючиcь. 

Пiдсвідoмiсть пoчинaє зaлyчaти у спілкyвaння людeй , якi чинять з тoбoю тaк сaмо з 

iншими. Перeбувaючи вжe у змiнeній від гpiха cвiдoмості - нe розпізнaєш y цих людях 

пiдстyп. 

У романі Марія Матіос розкриває особистостей, які поширювали зло поміж людей, 

були носіями таких рис характеру, як заздрість, гординя, злість, егоїзм, ревнощі, 

жадібність, жорстокість. 

У «Солодкій Дарусі» розкрито трагедію сім’ї Ілащуків — Михайла, його 

дружини Матронки і донечки Дарусі, а в особі цієї родини — трагедію усього 

буковинського народу, який роками страждав, терпів, жив у страху. Його 

змушували окупанти іти проти власної волі. Одні люди безвідмовно 

виконували накази, вбачаючи у цьому свій порятунок і своєї родини, інші не 

витримували знущань і закінчували життя самогубством. Третіх знищували 

фізично і морально. Ось як про це сказано в третій частині: «налітав у село як 

фурія, – і разом з ним зникало кілька людей», причому дехто зі зниклих 

повертався зі зламаними чи перебитими пальцями або припеченою шкірою, а 

дехто не повернувся взагалі [27, с. 155]. Дідушенко наділений необмеженою 

владою, адже він вирішує: залишити життя людині чи приректи її на 

мученицьку смерть, а решту – на споглядання моторошного видовища. 

Майора Дідушенка з майором Вороніним з повісті «Москалиця» пов’язує те, 

що обидва вони є уповноваженими від районного МҐБ, обидва постають в 

іпостасі диявола, у волі якого залишити людину живою чи позбавити її 

життя. Тому можна говорити про витворену Марією Матіос модель 

персонажів – представників радянської влади, які належать до демонічної 
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образності. Втіленням володаря цього пекла, справжнім дияволом у людській 

подобі був майор Дідушенко. 

Майор був тим, хто «посіяв» зло в сім’ї Ілащуків і прирік їх на нещасливе 

майбутнє. Він для того, щоб привернути увагу маленької Дарусі розпитує про 

її дитячі справи та уміння, смачно облизує при цьому півника-льодяника,  

другого дав  Дарусі. Спокушена «добротою» дядька з погонами, дівчинка 

щиро й відверто розповідала йому про події фатальної ночі, навіть не 

здогадуючись, що розповідаючи правду, зраджує батька, матір та прирікає 

всю сім’ю на загибель. Вона не знала , хто такий ворог. Питання дядечка з 

конфетою, якого цікавило, чи знає вона «Отче наш», чи вміє сама заплітати 

косички, цілком прийнятні для неї речі, бо  в сімейних стосунках, які 

витворені любов’ю і щиросердністю батьків її не вчили брехати.  

Трагізм ситуації в тому, що саме цей офіцер десять років тому познущався з 

її матері Матронки, яку  схопили та привезли на другий бік Черемошу й 

катували начебто за допомогу втікачам із цієї зони. Зникнення Матронки всі 

десять років залишалися  таємницею. Вона боялася за життя сім’ї, не 

обмовилась жлдним словом чоловікові про своє перебування в катівні, доки 

її кат не прийшов у хату, зробивши «ворогом» її рідну дитину. 

Цукерка в творі  часто уособлює підлість, нечисті наміри, сумнівні обіцянки. 

Вона стає символом зла стосовно довірливих. 

Авторка звертає увагу на взутті: «церква ніби зачула запах його чобіт – бо 

повернулася всіма головами до дверей» [27, с. 101], «чоботи ще трохи 

потанцювали перед Фрозининими… очима й здиміли з церкви, не 

наступаючи на її поріг…» [22, с. 101]. Дідушенко стає на порозі церкви під 

час служби, однак зайти всередину не наважується. Як зазначає М. Еліаде, 

церква належить іншому простору, особливе значення мають два елементи 

цієї священної споруди – двері й поріг: «двері, що ведуть до церкви, є 

виходом у неперервність», а «поріг, що розділяє ці два простори, вказує 
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одночасно і на відстань між двома способами буття, світським і релігійним», 

«він є також і межею, кордоном, що відокремлює і протиставляє два світи, і 

парадоксальним місцем, де ці світи зустрічаються, де можна перейти зі світу 

мирського у світ Священний» [12, с. 14] 

Підступні методи виманювання інформації від дітей ми простежуємо у 

російсько-українській війні, в якій лютий окупант-ординець допитує дітей у 

фільтраційних таборах, щоб «розколоти» батьків-українців. Історія 

повторюється. Знову.  

Дідушенко так і не ступив на поріг церкви, а фраза «на порозі стояв 

уповноважений від МҐБ Дідушенко» передбачає не пряме, а переносне 

значення, мається на увазі перед входом у церкву. Дідушенко так і не 

наважується переступити межу. Більше того він зникає під час слів: «Во ім’я 

Отця і Сина й Святого Духа» [22, с. 101]. Вважається, що оберегом від 

нечистої сили є молитва. Це ще раз підкреслює ставлення  М. Матіос до 

представників радянської влади. 

У романі М. Матіос доба «правління» представників радянської влади на 

українських землях характеризується порушенням релігійних цінностей.  

Попри те, що Буковина неодноразово переходила під владу представників 

різних країн, «мовби безвольна жінка в руки більш удатного чоловіка» [27, с. 

101], втіленням демонічної сили у прозі М. Матіос є винятково радянська 

влада. Завдяки міфопоетичному підтексту, що прочитується у специфіці 

структурування простору та символіці просторових елементів, а також у 

виразах на кшталт «двоногі мисливці за душами», тема приходу радянської 

влади набуває символічного звучання – це вже не історичний факт 

протистояння населення та прийшлих представників радянської влади, а 

міфічна боротьба Добра і Зла, Хаосу і Космосу. Хоч М. Матіос і запевняє, що 

є адвокатом для кожного свого персонажа, навіть для останнього негідника, 

проте у підтексті, коли проривається генетична пам’ять народу з її 
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міфологічними пракоренями, прочитується зовсім інше сприйняття цих 

персонажів як явища загалом [26] 

У фіналі новели Дідушенко постає в незмінній іпостасі жорстокого і 

безжалісного емґебіста, який ненавидить жителів Буковини, називаючи їх 

«бандерівським кодлом» [6, с. 32]. 

Принагідно зауважимо, що енкаведист із «Солодкої Дарусі» Дідушенко — це 

не вигаданий персонаж, а реальна постать, навіть його прізвище авторка в 

книжці не змінила (про це ми можемо довідатися з численних інтерв’ю 

письменниці, лауреатки Шевченківської премії).  

Авторка у драмі найголовнішій показує, що не тільки родина Ілащуків, але й 

інші жителі Черемошного, в якому «колотилося як під циганською 

спідницею»; виявилися незахищеними перед новими станами суспільного 

життя. Тільки за перший рік перебування радянської влади в селі було 

таємно вивезено десять черемошнянських сімей невідомо куди, власника 

млина єврея Гершка замінено найбільшим сільським ледарем і базікою — 

Лесем Онуфрійчуком : «Коло млина, щоправда, молоти язиком не треба, але 

владі видно видніше» [27, с. 45], забрано Капетуперову корчму й ґершкову 

олійницю, розорено священика й крамницю Юзя Розенфельда. Підчас війни 

черемошнянці також почувалися безпорадними й розгубленими, бо, за 

словами сільського філософа Танасія Максим'юка, «ці часи — не для життя, 

не для веселості, хіба лиш для думання та смерті». Швидка зміна влад 

(румунська — радянська — німецька — румунська — німецько — мад'ярська 

— радянська), «історія, яка ніколи не припиняє їхати колесами по людях» 

вела до руйнування етнічного буття нації, змінювала духовну структуру 

людини. 

 Марія Матіос пригололомшує вмінням концентрувати драми «на одному 

сантиметрі тексту». Кожна драма із трьох мозаїчних картин «Солодкої 
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Дарусі» є маленьким всесвітом, який можна сприймати під різними кутами 

зору. 

Одна з причин страждань безневинних розкривається у кінці останньої драми 

– «Драми найголовнішої», – проте мотив «дурних людських язиків» [38, с. 

20], або ж слів, які «можуть робити шкоду» [38, с. 17], як один із наскрізних 

мотивів роману «Солодка Даруся» є надзвичайно важливим для розкриття ще 

однієї причини, яка прочитується на імпліцитному рівні. 

Наприклад, Васюта Калинич, яка крала одяг у хатах родин, вивезених із села, 

«мучилася перед смертю страшно – спокійнитися ніяк не годна була... 

Людські маєтки не давали їй легкої смерті» [27, c. 182]. 

Спокута гріха не усуває всього безладу, спричиненого гріхом. Грішник, 

звільнений від гріха, повинен ще спокутувати відповідним способом. Проте, 

персонажі, про яких я згадувала вище не прагнуть впустити світло в середину 

себе, бо мають на меті духове зло поширювати. Герої живуть у власно 

створеному світі зла, підлості, хитрощів, заздрощів, скупості.Вони могли б 

обрати молитву, жертву, чинити милосердно, але їхні серця сповнені злобою. 
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Висновки 

Oдин iз нaйвiдоміших творів Мaрiї Мaтioс – «Coлoдкa Дaрycя» нaзвaли 

«трагeдiєю, aдeквaтнoю iстoрії XX століття», а гoлoвну героїню Дарусю – 

«oбрaзoм мaйже бiблiйним» [25, c. 2]. 

Твір від самого вихoдy в свiт привeрнyв до сeбe увaгу критиків. I дoсi 

пропoнyються рiзні аспекти прочитання цього художнього тексту: з погляду 

формозмістової єдності твору (І. Насмінчук), поетики композиції (Н. 

Адамовська)[1], відображення міфології буття західноукраїнського народу 

(М. Якубовська)[42], розкриття такиx понять у творі: понять «любов», «гріх», 

«спокуса» та ін.  

Ми приходимо в цей світ, щоб зростати, розвиватися і досягати своїх цілей. 

Цей процес відбувається впродовж всього життя. Природньо, що ми грішимо 

і є потреба у спокуті.  Ці поняття ми розглядали  в межах релігійного вчення. 

Для нас важливо було їх розділити, щоб чітко вирізнити концепт гріха і 

спокути, які пов’язані зі старозавітним тлумаченням цих понять у романі 

«Солодка Даруся» Марії Матіос. 

Одним із найважливіших мотивів Біблії є мотив відносин Бога з людиною, 

які часто є конфліктними. Конфлікт виникає через гріх.  

У результаті дослідження роману Марії Матіос було виділено три площини, у 

межах яких ми спостерігаємо ці мотиви: 

- Релігійна; 

- Концептуальна; 

- Лексичне. 

Важливим є те, що ці площини пов’язані між собою, тому ми досліджували 

їх як суцільний текст, поділ є умовний. За цими уявними поділами ми 

простежуємо як Марія Матіос розкриває поняття «гріх» та «спокута» - як 

лінгвокультурний концепт, християнські поняття, що стали невід’ємною 

частиною роману. 

Важливі концепти у творі розглядаються в контексті християнського 

релігійного вчення, зафіксованого у Біблії. Ми можемо говорити, що згадки 
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зв’язку роману зі священною книгою та окремі його поняття є у тексті.  

Варто зауважити, що, розглядаючи поняття гріх і спокута, ми простежили 

сукупність понять, які пов’язані між собою: кара, гріхопадіння, провина, 

покута, викуп, покаяння. Ці мотиви супроводжують увесь зміст роману, 

переплітаючись і взаємозумовлюючи один одного й активно 

використовуються у романі «Солодка Даруся». 

У романі переважає мотиви гріха та його спокути. «Драма на три життя», як 

визначила сама письменниця жанр згаданого художнього тексту, за словами 

Н. Адамовської, – це моральне застереження, «забобон про те, що історія і 

кожна окрема людина за всіх часів і режимів пов’язані однією пуповиною, а 

гріх і його спокута – явища майже осяжні, матеріальні» [1] 

Персонажі твору М. Матіос намагаються збагнути поняття гріха, зрозуміти, 

чому одним людям доводиться спокутувати провину інших. Для кожного з 

них, зауважує Т. Дзюба, письменниця обирає певну міру покарання (смерть, 

хвороба, божевілля, бідність) [10]. Авторка підтримує концепцію родової 

спокути: найдорожче, що є в людини, – її нащадки – страждають через 

вчинки своїх предків. «Калинячка годованці чужі – крадені – сорочки у віно 

дала, думала, що люди забули, чиї то сорочки. Люди, може, й забули. Але Бог 

усе видить і все пам’ятає. То та годованка-приймачка скидала всі свої діти ще 

до трьох місяців, як кобила неугодного йому вершника. Гріхи за свою маму 

відбувала» [27, c. 183], – Марія Матіос пояснює причину безталанної долі 

доньки  Васюти.  

Далі авторка розкриває трагедію родини Дарусі - Михайла і Матронки. Вони 

завжди жили за Божими законами.  Михайло був порядним чоловіком, «дівок 

не зводив, молодицям спідниці догори не підфітькував, у вдовиних перинах 

не валявся. Був дуже здібний до роботи і малоговіркий» [27, с. 85]. Сім’я, яку 

він створив із Матронкою стала показовою у селі. Їхні стосунки були 

наповнені щирості та ніжності; вони залишались такими, як при першій 

зустрічі впродовж свого сімейного життя. Між ними панувала повага, 

зокрема,  батьки Дарусі завжди зверталися на «ви», не дозволяли собі 
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ображати словесно один одного. Система їхніх сімейних цінностей була 

побудована на взаєморозумінні, повазі, толерантності, підтримці, любові. 

Матронка завжди піклувалася про свого чоловіка, була покірною. Люди  

засуджували стосунки Михайла з Матронкою, бо вoни нe дoтримyвaлися 

зaгaльнoприйнятиx нoрм i трaдицiй, yстaнoвлeниx мiж людьми, цe швидшe 

вiдбyвaлoся чeрeз зaздрoщi. Пeрeд Бoгoм пoдрyжжя зaлишaлoся чиcтим, нe 

заплямoвaним aмoрaльними вчинками. 

Руйнування родини сталося внаслідок подальших подій: зникнення 

Матронки, прихід радянської влади у село, її боротьба з нею, випадок, коли 

Даруся виказала офіцерові за цукерку, що батько віддав ворогові влади 

молочні про- дукти. Авторка змістила розуміння поняття «гріх». Тепер 

заплямованою ним стає дитина, і, виправдана згодом людьми, найбільше 

потерпає від прокляття власної матері, яка заявила: «Краще би я була струїла 

в утробі таку нечисть чи родила німою» [27, с. 173] 

Але письменниця зобразила в її випадку німоту не лише як спокутування 

гріхів, а й як пророчення . Через мовчання пізнається істина. Апостол Яков у 

Старому Заповіті говорить, що та людина, яка не грішить словом, є 

досконалою. Слову у Біблії надається велике значення, бо світ було створено 

за словом Божим, і тому за все сказа- не на землі людина має відповісти на 

Страшному суді безпосередньо перед Богом [2, с. 18]. Спілкуючись із 

людьми, важко не згрішити, тож Даруся вирішує мовчати, її душа 

залишається чистою: «Вони думають, що вона німа. А вона не німа. Даруся 

просто не хоче говорити. Слова можуть робити шкоду. Вона не знає, звідки 

це пам’ятає, але це правда» [27, c. 15]. 

Один Іван Цвичок, її захисник і товариш, зміг розтопити серце дівчини, 

викликати довіру, про це свідчить те, що дівчина вперше комусь, крім батька 

сказала слово – це було ім’я хлопця. Проте, вдягнена ним офіцерська форма 

назавжди забрала шанс на їхні стосунки, навіть дружні. Складний спогад з 

дитинства, коли до їхнього дому прийшли представники радянської армії. 
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Пара не змогла пізнати щастя сімейного життя, бо на Івана впала тінь чужого 

гріха, спокутувати який йому довелося. 

І. Ведмідь у своїй праці «Три життєві уроки “Солодкої Дарусі”» порівнює 

Дарусю зі святою великомученицею Катериною, яка зазнала жахливих 

тортур, захищаючи християнську віру [2, c. 13]. Ця жінка відмовилася від 

усіх залицяльників і до кінця свого життя зберегла цнотливість, тому її 

називали «нареченою Ісуса Христа» [16, c. 132], адже, коли жінка не має 

чоловіка на землі, вона матиме його на небі, стане рівною синові Божому. 

Головні персонажі художнього світу Марії Матіос в романі «Солодка 

Даруся»  —Даруся, Іван Цвичок, Михайло і Матронка спокутують, фактично, 

не гріх як такий, а вину без вини. 

Варто відзначити, що саме суспільство визначає ступінь провини та її 

сутність, або ж вони самі покладають на себе покарання. Таке сприймання 

вчинків героїв як «гріховних» не співпадає з біблійним поясненням та не 

завжди є порушенням божественних заповідей, а швидше показує людські 

правила і норми співіснування, що стали  звичними на західноукраїнських 

землях. 

Також марія матіос акцентує увагу на персонажів, що є носіями таких рис: 

жадібність, жорстокість, заздрість, егоїзм, ревнощі, розпуста, злість, гординя. 

Прикладами таких героїв є Дідушенко і Васюта Калинич, які за своє життя 

посіяли багато ворожнечі, розбрату, розладу.  

Отже, Марія Матіос у романі «Солодка Даруся» торкається багатьох 

життєвих проблем, які розглядає з позицій християнської моралі, 

підкріпленої біблійним вченням, та людського бачення конкретної життєвої 

ситуації.  
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