
Повість “Маруся” 
Григорія Квітки-Основ’яненка



Григорій Квітка-
Основ’яненко

1778 — 1843

Справжнє ім’я —
Григорій Квітка



Ключове з аналізу твору:

Літературний рід: епос.
Жанр: повість (сентиментально-реалістична, 
соціально-побутова).
Тема: зображення нещасливого кохання Марусі й 
Василя.
Ідея: показ високих почуттів та морально-етичних 
якостей  простої людини.
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+ нездоланна перешкода на шляху до щастя героїв



Представники сентименталізму:

І. Котляревський, драма “Наталка Полтавка”

Г. Квітка-Основ’яненко, повість “Маруся” — перший 
прозовий твір нової української літератури



Образ Марусі

Та що ж то за дiвка була! Висока, прямесенька, як стрiлочка, 
чорнявенька, очицi як терновi ягiдки, бровоньки як на шнурочку, 
личком червона, як панська рожа, що у саду цвiте, носочок так 
собi пряменький з горбочком, а губоньки як цвiточки розцвiтають, 
i меж ними зубоньки неначе жарнiвки, як одна, на ниточцi 
нанизанi. Коли було заговорить, то усе так звичайно, розумно, так 
неначе сопiлочка заграє стиха, що тiльки б її й слухав...



Образ Марусі

От i почав йому Левко про Марусю казати усе, що знав: i чия вона 
дочка, i який її батько багатий, i як вiн свою дочку кохає; а далi про 
Марусину натуру: як вона усiх жахається, що нiхто її не бачив не 
тiльки щоб на вечорницях або у колядцi, та й на вулицю, i на 
Купала, i нi на якi iгри не ходить; чи така вже собi пишна або, може, 
несмiлива; а що роботяща! I на батька, i на матiр, i на себе пряде, 
шиє, миє, i сама усе одна, без наньмички, i варить, i пече; а мати 
сидить ручки склавши.



Образ Василя:

“Хлопець гарний, русявий, чисто пiдголений; чуб чепурний, уси козацькi, очi 
веселенькi, як зiрочки; на виду рум’яний, моторний, звичайний; жупан на ньому 
синiй i китаєва юпка, поясом з аглицької каламайки пiдперезаний, у 
тяжинових штанях, чоботи добрi, шкаповi, з пiдковами”

“Коли було озьметься за танцi, так i не кажи, що годi: перетанцює яку хоч 
музику; коли ж пiдвернеться до дiвчат, то вже нi на кого бiльш i не дивляться, 
тiльки на нього i його одного слухають, а на опрочих плюють; коли ж пiдсяде 
до старiших та стане загинати їм свої балянтраси, так усi, i старi i молодi, 
сидять та, пороззявлявши роти, слухають хоч до пiзньої ночi.”



Сюжет твору:

Експозиція Знайомство з родиною Наума і Насті.

Зав’язка Знайомство Марусі з Василем на весіллі 
подруги.

Розвиток дії Зустрічі Марусі і Василя; Василь сватається до 
Марусі, але батько йому відмовляє; Василь іде 
до міста, вчиться грамоти, відкупається від 
служби; посилає старостів до Марусі (Наум дає 
згоду).

Кульмінація Смерть Марусі від застуди.

Розв’язка Смерть Василя у монастирі.



Оберіть правильну відповідь:

Як звали батька Марусі?

А Чіпка Варениченко
Б Василь Чоп’як
В Наум Дрот
Г Омелько Кайдаш
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