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В РОМАНІ МИРОСЛАВА ДОЧИНЦЯ «МАФТЕЙ»: 

МАТЕРІАЛИ ДО УРОКУ ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ  
 

Анотація. У статті досліджено жанрово-стильові й проблемно-тематичні особливості 

роману Мирослава Дочинця «Мафтей». Автор простежує оригінальний жанрово-
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Усі ми пам‘ятаємо, як Н. Волошина ствердила, що 

в методиці позакласне читання уявлялось як фо-

кус, в якому відбивались інтереси читача, визнача-

вся рівень його духовних запитів і способів 

сприймання художнього слова. Вона відзначала: 

«Уміле керівництво позакласним читанням в сис-

темі впливу на школяра поряд із соціальним ото-

ченням, каналами інформації спрямовує і стиму-

лює самостійне читання учнів. Воно зумовлене, 

крім того, розвитком читача, з одного боку, і роз-

витком мистецтва – з другого» [1, с. 123]. Старшо-

класники люблять читати гостросюжетні, пригод-

ницькі твори. До таких належить філософсько-

педагогічний роман М. Дочинця «Мафтей».  

Аналіз публікацій, у яких започатковано 

розв’язання проблеми. На жаль, проблеми ви-

вчення творів сучасних вітчизняних письменників 

зумовлені недостатньою їх дослідженістю в сучас-

ному літературознавстві. Зокрема фактично до 

сьогодні матеріали для аналізу романів 

М. Дочинця обмежуються відгуками й рецензіями 

в періодичних виданнях та на Інтернет-сайтах, а 

також інтерв‘ю з автором. Мета дослідження – 

проаналізувати жанрово-стильові особливості ро-

ману М. Дочинця «Мафтей», схарактеризувати 

образ головного героя в контексті авторської філо-

софської концепції, запропонувати урок позаклас-

ного читання за дослуджуваним твором. 

Виклад основного матеріалу. Роман 

М. Дочинця «Мафтей» написаний «сухим пером» 

про пошуки вісьмох дівчат-відданиць, які майже 

одночасно (протягом року) пропали в Мукачеві в 

середині XIX ст. Чутки про це поширилися всією 

Європою. Мукачівська жандармерія не змогла ро-

зшукати жодної дівчини. На допомогу їм приїхав 

кінний загін жандармів зі Словаччини, і знову ні-

яких результатів. Мукачівська домінія просить 

допомоги в Угорщини. І будапештські детективи 

нічого певного знайти не можуть. І от до розшуків 

залучають «філозопа здоровля» Мафтея Просвир-

ника, знаного у всьому краї й навіть за його межа-

ми. Він знаходить у Марамороші «дівиць-

анголиць» і повертає їх додому: «Мусіли вернути 

свій путь, а на ньому – впізнати самих себе і знай-

ти свій Дім» [2, с. 338]. 

Чому ніхто не зумів відшукати дівчат, а Маф-

теєві це вдалося? Тому, що він володів сімома чу-

десами світу: даром бачити, даром чути, даром 

відчувати, даром говорити, даром думати, даром 

радіти і даром любити. Книга М. Дочинця «Маф-

тей», як і попередні його романи «Горянин», «Сві-

тован», «Вічник» – спроба пізнати себе і світ у 

собі. Це погляд із відстані 160 і більше років через 

час із інших історичних умов, із іншого життєвого 

досвіду на мудрого закарпатця, українця, який ди-

вує світ своєю філософією, моральними законами 

усередині себе.  

Автора в минувшині цікавлять не стільки сю-

жети, скільки відповіді, він докопується до глибин 

закарпатської мудрості й моралі, бачить її серцем, 

чує душею. Знову, як і в романах «Світован», «Го-

рянин», «Вічник», усе сфокусовано на долі люди-

ни, й він дає відповіді на запитання: хто ми є, для 

чого ми приходимо у цей світ, куди відходимо, у 

чому наша вічність, невмирущість. Своїм буттям 

головні герої його романів уособлюють мудрість і 

мораль українців, які жили, живуть і будуть жити 

на цій сріберній землі. 

М. Дочинець конструює художню модель ро-

ману «Мафтей» так, щоб Європа стала предметом 

глибоких, напружених критичних роздумів автора, 

а для цього він головного персонажа з герметично-

го світу, в якому він жив «сам, як ніс на лиці», «як 

пустинножитель, оповитий заповідним захистом 

від світу», «в солодкому відлюдництві», занурює 

«в колотнечу світу». Це дає можливість письмен-

нику наповнити твір великим і різноманітним сус-

пільним змістом, зробити його панорамним, дзер-

калом життя міста Мукачева, яке було осердям 

усієї Європи, світу, «ба навіть Усесвіту» та цілого 

краю й сусідніх держав.  

І хоча в основу твору покладено справжні по-

дії, які відбулися в місті Мукачеві, й автор увів 



118 

інтригу пошуків, проте він став романом, що уза-

гальнив характерні ознаки національного, мораль-

ного буття, розкриваючи через яскраві, колоритні 

образи наш український дух. Роман наповнено 

глибокою життєвою філософією, що спонукає ре-

ципієнтів до роздумів про вічні цінності. Автор 

запрошує читачів до своєрідної духовної співпра-

ці, виділяючи курсивом в тексті філософські й ре-

лігійні думки, психологічні настанови.  

Письменник провокує читача на доосмислення 

роману, а виділені курсивом сентенції – це вузли-

ки напам‘ять, спонуки до глибоких роздумів про 

швидкоплинність буття, про життя в гармонії з 

природою, про бездержавність нації, про націона-

льну самоідентичність людини, про силу любові.  

Отже, можна твердити, що М. Дочинець ство-

рив оригінальний жанрово-структурний тип рома-

ну, в підмурівку якого народна філософія, світові 

релігії з людиною як цілим світом, Усесвітом. Це 

роман органічної єдності, гармонії між релігійною, 

філософською думкою й художнім образом. Це є 

енергетичною пуповиною книги. За допомогою 

виділених місць у тексті автор уводить певну тему, 

створює відповідний настрій у процесі читання, а 

також продовжує сюжетні хідники або ж розвиває 

епічний, релігійний чи філософський мотиви. Тут 

специфічний рівень екзистенційної наповненості 

(національний!!!), котру по-особливому треба й 

сприймати! 

Визначальною ідеєю, покладеною в основу 

«Мафтея», є ідея залучення до активної співтвор-

чості реципієнта. На нашу думку, митець запро-

шує читача на своє інтелектуальне художнє й фі-

лософське поле, а силове поле він має сильне. 

Пригадуєте Дочинцеве: «Читаючи книжки, від 

письмовців треба брати… надих..., регулу (енер-

гію)» [3, с. 163]. 

Роман «Мафтей» написано розділами, які автор 

називає затинами: «Як вести письмо... Чуєш цю-

кання древоділів, що ціфрують церкву в Замлині? 

Чуєш переспів топірців: один затин, другий затин, 

третій – і дерево вкривається різьбою… Пиши за-

тинами – коротко і гостро, як дерево тнеш. Нарізай 

слова з твердого матеріалу і клади їх у щільні, не-

зрушні ряди… Пиши, пам‘ятаючи: слово, позбав-

лене любові, невиразне і марне» [2, с. 7]. 

Їх у тексті 28, кожен із яких є автономною цілі-

сністю, кожен затин є начебто окремою новелою 

чи оповіданням, а часто – маленьким клубком, 

який розв‘язує письменник. Роман відкривається 

прологом – окремим розділом твору «Оглавок. 

Тінь виноградаря», в якому автор знайомить чита-

чів з оповідачем та готує їх до сприймання «пові-

дання», створює загальний настрій чи, кажучи мо-

вою суміжного мистецтва, налаштовує тональ-

ність. 

Усі 28 розділів мають також заголовки, цікаві й 

вишукані, які запам‘ятовуються, бо є мигдалика-

ми, у яких запрограмована життєва функція пер-

сонажів, скажімо, ось хоча б така: «Той, що з‘їв 

гору» (про діда Данила), «Філозоп із конюшні» 

(про діда Данила), «Мерцям не заглядають в очі» 

(про дев‘яту дівчину, уражену блискавицею). 

Колись ми вже писали про те, що Мирослав 

Дочинець є майстром творення як заголовків, так і 

підзаголовків, які є не лише компонентами органі-

зації текстів, а й концептуальними згустками. Лю-

бить письменник, так звані, називні заголовки 

(«Вічник», «Криничар», «Горянин», «Світован», 

«Бранець Чорного Лісу», «Мафтей»). 

Роман «Мафтей» своїм заголовком завдячує 

головному персонажеві Мафтеєві Просвирнику, 

якого люди ще називають Відуном, чоловіком із 

видающими очима, Знатником, Зелейником, Про-

видцем, Травознаєм. Сам герой стоїть на грані від-

криття свого призначення й покликання в цьому 

світі й натякає читачеві, що його ім‘я несе своєрі-

дні шифри, коди, які впливають на його характер і 

долю, окреслюють контури його життя: «Ймено 

моє – Мафтей. Чудне навіть на наш велемовний 

підкарпатський вигін... Чорноризець Аввакум на-

рік мене так, бо заявився я в грішну сю юдоль 

уночі між днями апостола Матвея і великомучени-

ка Фатея. Либонь, аби не уразити жодного зі свя-

тих. Божий чоловік поєднав їх одним наріччям – 

Мафтей. Як перст і ніготь. Як стовп і рамено хрес-

та. Таким трибом, народжений у присмерку ночі, 

ношу я в собі два сонця – дня вчорашнього і дня 

завтрього. І та подвійна світність мене не сліпить» 

[2, с. 29–30]. Ім‘я людини несе в собі сильну енер-

гетику, бо його захисні властивості асоціюються з 

янголом-охоронцем. Мафтей таких янголів-

охоронців мав два.  

Отже, головний персонаж вважає, що його ім‘я 

має подвійне смислове навантаження: «ношу я в 

собі два сонця». Розкрити семіотичну сутність за-

головка допоможе словник-довідник «Власні імена 

людей», за яким Матвій – дар (Бога) Ягве (буква-

льно Божа людина), а Фатій – світло [4, с.76]. Ма-

фтей через своє ім‘я сіяв свою славу, бо мав і заго-

стрене почуття власної гідності й внутрішньої сво-

боди. 

Головний герой наповнений світлоносною си-

лою, духом і вміє віддавати їх людям, світові. Йо-

го світло душі дарує усім радість. Він жив у намо-

леному світі, бо пробуджувався і засинав у вірі – 

сравді був Божою людиною, до чужих домівок 

завжди приходив з подарунками, яких потребува-

ли. І, як Божа людина, множив славу доброжитно-

сті, у всьому краї пам‘ятали і цінували те, що Ма-

фтей зробив для людей. Своїми руками й розумом 

Мафтей утверджував Божі закони. Маючи 70 літ, 

пішов розшукувати дівчат. Допомагаючи людям, 

він допомагав і собі і так стверджував закон любо-

ві, адже любити – це відчувати потреби і біди ін-

ших. Любов повернулася Мафтеєві віддарунком – 

любов‘ю Ружени, втраченою 45 літ тому. 

Загальновідомо, що ім‘я багато значить для то-

го, хто його носить, адже носій перебирає риси 

імені до своєї долі й характеру. Є домінувальна й 
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другорядні риси імені. В імені Мафтей поєднують-

ся дві основні містичні сили: «Божий чоловік» і 

«світлий», і читачі переконуються, що ці начала 

спрацювали для головного персонажа. І хоча, за 

П. Флоренським, кожне ім‘я має цілий спектр мо-

ральних самовизначень і низку різних життєвих 

шляхів (від досконалого з високим ступенем духо-

вної висоти й до недосконалого), наш персонаж 

увібрав до спектру свого імені верхні його горизо-

нти. Імена Матвій і Фотій стали визначальними 

для героя, бо передбачали міцність, активність, 

рухливість, сміливість, сильний і скромний харак-

тер, любов до красивої яскравої жінки, що має ус-

піх у чоловіків, вірність (код імені Матвій); тала-

новитість в царині філософії, науки, мистецтв, ре-

лігії, сприйнятливість до нових думок, розуміння 

інших людей, стриманість, віднайдення смислу 

життя в нематеріальній стихії (шифр імені Фотій). 

Автор «народжує», а потім ліпить характер, 

який відповідає чудному імені персонажа. Пись-

менник зізнається, що «задум – це коли в тобі по-

чинає жити ембріон… ідеї головного героя. У мене 

немає класичних сюжетів, інтриг. Є лише герой, 

який несе сутність, духовну якість. Й ось коли він 

для мене викристалізовується, то цілковито зжи-

ваюся з ним. І він мене починає вести, кликати, 

щоб щось повідати».  

Отже, М. Дочинець спочатку «народжує» ду-

шу, потім спілкується з нею, поки та стає реальні-

стю для реципієнтів, і зойкає душа читача від зна-

йомства з головним героєм, захоплюється ним. 

Думаємо, що Мирослав Дочинець вибудовує кон-

цепцію образу Мафтея Просвирника через його 

ім‘я й прізвиська, які в романі набирають ознак 

індекса. Як відомо, дія індексу ґрунтуєтся на фак-

тичній, реально наявній суміжності означеного і 

означувального. 

До слова, ім‘я, за О. Лосєвим, – це завжди об-

раз, щось цілісне і єдине. Імена героїв допомога-

ють подати про них додаткову підтекстову інфор-

мацію. О. Слоньовська зазначає: «Міф імені спра-

цьовує в усіх, без винятку, високохудожніх текс-

тах, тому письменники до імен своїх героїв чи ге-

роїнь підходять дуже уважно…» [5, с.202]. 

М. Дочинець у книзі «Розрада-гора» писав: 

«Упродовж життя ми носимо три головні печаті: 

власне ім‘я, дане при народженні, родове прізви-

ще, успадковане від пращурів, і мову, виплекану 

народом. Цього не можна зректися, як не можна 

зректися своєї крові і обміняти своє серце. Найми-

ліша, найсолодша мова в цілому світі – рідна мова. 

Хто в родині цурається своєї мови, приймає чужу і 

дітей їй навчає, той винародовлюється. Себто – 

вироджується зі свого роду. Це великий гріх проти 

народу і зрада його» [3, с. 75]. 

Розуміючи, що людські імена й прізвища зав-

жди характеризуються високим змістом, смислом і 

внутрішньою формою, автор наділяє свого героя 

двома іменами, щоб збільшити його могутність, 

зарядити подвійною енергією. Герой сам про себе 

каже: «Якби благословення й подяки, якими я об-

сипаний тут, на землі, стали перами, то не треба й 

крил, аби вознестися на небо» [2, с. 29]. 

А тепер «дві слові» про прізвиська. Їх цілий 

пучок. І вони увиразнюють твердість духу голов-

ного героя, показують розумного, глибинного, 

мудрого закарпатця, виповненого триєдиною пот-

ребою – бути потрібним людям, бути потрібним 

Богові й бути потрібним собі. Це місіонер Мукаче-

ва й краю. Образ цього знатного українця не соро-

мно показати світові, що вже й діється (роман пе-

рекладено багатьма мовами).  

Підзаголовок «Книга, написана сухим пе-

ром» зорієнтовує читача на те, що оповідь у 

романі ведеться від імені головного героя Маф-

тея, а тому написана сухим пером. Розповідь ця 

двоїста – паралельно у сьогоденні – середина 

XIX ст., коли Мафтей розплутує таємниче зни-

кнення дівчат, і минулому – (спогади про діда 

Данила, бабу Злоту, батька Гриця, матір Мела-

ну – просвирницю, чернеця Аввакума, кохану 

Ружену, яку знайде через 45 літ). Колись чер-

нець Аввакум напророкував Мафтеєві, що той 

має написати книгу, позаяк є божою посуди-

ною, в якій Творець береже своє слово. До сло-

ва, Аввакум з давньоєврейської – обійми (Бо-

жі), натяк на те, що Мафтей перебував увесь 

свій земний вік під впливом, вишкілом вчителя 

(години навчання для Мафтея були «переткані 

щастям пізнання»). 

За романом «Мафтей» десятикласникам можна 

запропонувати читацьку конференцію поглибле-

ного розуміння та аналітичного вивчення літера-

турного твору. Цей тип заняття скеровує словес-

ника й учнів на попереднє прочитання й колектив-

не тлумачення тексту. 

 

Подаємо орієнтовний план читацької 

конференції за цим текстом. 

1. Вступне слово вчителя. Коротка характе-

ристика творчості М. Дочинця.  

2. Історія написання роману «Мафтей», мис-

тецький задум автора. 

3. Художня система і жанрова своєрідність 

твору. 

4. Композиційно-сюжетні особливості рома-

ну: 

– Художній час і простір. Мукачево як осердя 

Європи, світу й Усесвіту. Благословенна Русинія 

як земний рай. 

– Сюжет, сюжетні вузли твору. 

– Позасюжетні елементи (назва, епіграфи, пор-

трети, пейзажі, інтер‘єри, екстер‘єри, монологи, 

діалоги, авторські відступи). 

5. Тематика та проблематика роману (зага-

льнолюдські, філософські, політичні, національні, 

соціальні, морально-етичні питання). 

6. Образна система твору: 

– Чари образу «мудряка із Заріки», «філозопа 

здоровля» Мафтея. 
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– Образ Ружени – «жінки-мрії», «жінки-тайни», 

яка мала «княжу звізду» («... красна, яко дикий 

туліпан, розумна, як змія, вільна, як вітер, самотня, 

як місяць»). 

– Образ Божого челядника Аввакума («сей чо-

ловік – сам гора»). 

– Історія діда Данила, «Того, що з‘їв гору» («се 

історія великої любові до коней, до гори, до жін-

ки»). 

– Батько й мати головного персонажа (Гриць і 

Мелана). 

7. Мова роману. 

8. Літературна вікторина за «Мафтеєм». 

9. Художнє читання монологу «Зустріч Ма-

тея й Ружени» (назва умовна) [2, с. 224–225] за 

самостійно дібраним музичним твором. 

10. Проблемна дискусійна бесіда. 

11. Презентація ілюстрацій до роману. 

12. Мої враження від твору або запитання до 

інтерв‘ю з М. Дочинцем за романом «Мафтей» 

(учні готують дома, а в класі лише озвучують). 

13. Підсумки читацької конференції. 

 

Вікторина за романом 

Мирослава Дочинця «Мафтей» 

Чий це портрет? 

1. «Я сидів коло підмурівка, грів камінь. Сонце 

теплим квачиком малювало медові поворози на 

моїх повіках, скомтало (лоскотало – С. Ж.) губи, 

як збитош на дівиця. Зносилися, потоншали мої 

повіки. Проміння сіється через них, як через кри-

льцята бабки. Воно й не чудниця: сімдесятим ро-

ком приденно кліпати, висліпувати неприявне в 

світі, переціджувати зриме, вбирати очима просто-

рінь і замикати в них загуслий час… Ви, дідку, 

кажуть, і через повіки видите. Відун! Смішні люд-

кове. Їм аби до чудесного дотикнутися. Бодай язи-

ком. Не втелепають прості, що чудесне якраз без 

чудес. Не втамуєш спраги на чудо, доки сам не 

виплекаєш чудо в собі... « (Мафтея, с. 10). 

2. «Скинув каптан і підбиту куницею шапку, 

важко ступив на суходіл. Простоволосий, згорбле-

ний, у самій сорочці, а сам чорний лицем, як згарок, 

– мав вигляд, наче вдарила в нього блискавка. Стиск 

серця перебивав йому дихання. Багатство тільки сто-

чує людей, але глибоко в них не проникає; всередині 

вони голі» (про бурмистра Мукачева, с. 12). 

3. «... була інакшою не тільки очима й волос-

сям. Ходила в рясній пондьолі на сотню рубчиків, 

в атласному лейбику, а тонкий стан її перехоплю-

вав шовковий черлений пояс. І носила чоботята з 

зеленкуватої юхти. Босоноге росвигівське жіноцт-

во заздро сікло в її бік очима, а послушники з мо-

настирської винниці дрібно хрестилися. Та що там 

чоботи.  

… ходила в дощатий будар (либонь, перший у 

русинському Мукачеві) з повним жбаном води і 

обрусиком. 

Дивина невидана доти. Вона нігда й ніде не 

прикривала свої розкішні, вимиті жаб‘ячим милом, 

коси, що спадали з пліч, як розкрилена шовкова 

реверенда» (Злоти, с. 71–72). 

4. «Сиділа як мальована. Намітка небесної барви 

покривала їй голову і така ж пондьола спадала цілим 

тілом, накриваючи й ноги. На самій маківці – очіпок 

чорної парчі, а на зап‘ястях чорні торочки. На блідій 

плоті тьмаво висвічувало старе срібло завушниць та 

наруччя. Я впізнав би її в тисячній лаві жіноцтва, як 

упізнають жарину папоротевого цвіту в потемку ніч-

ного лісу» (Ружени, с. 333).  

5. «... Наче хмільна імла затягла мені очі, крізь 

неї я вчаровано позирав на зграбні смагляві руки, 

перехоплені на зап‘ястях віночками тонкого шит-

ва. Взерунки ті були не нашого штибу, і легкий 

вовняний лейбик не нашого краю, і цятини мерех-

тливого скла у вухах – надто дорогі для наших 

посполитих красовиць. Ще й ліловий пупчик ружі 

в заплітці коси. Волосся в неї було як чорна вовна. 

А незвичне ім‘я довершувало той образ... 

… Вона приязно оберталася, і цвіт здригався на 

чорній вовні волосся. А очі, очі… здається, вони 

могли просвердлити залізо» (Ружени, с. 103–104). 

 

Про котру із «дівиць-янголиць» мова? 

1. «Не дитина була, а кусень паски, … ціла ву-

лиця називала умницею. Перша вишивкарка в на-

шій сторонці. Жид Мошко радо брав її обруси, а 

найбільше зацінив бездітну Матінку, що під дере-

вом стоїть...» (Про Марту з Руського кінця, с. 33). 

2. «- Кажуть, що… пропала одного дня з Мар-

тою-вишивальницею. 

- В‘єдно й погибати легше, – розсудив ци-

ган. – Копно дівували. Все в парі, як ігла з нит-

кою...» (про Мокрину Обручарову, с. 39). 

3. «... принесла водичку і ми мастили. Дітвак очу-

нювався. Але того лічення було мало. Донька запові-

далася ще принести, аби вздоровити малого набезпе-

чно і щоб на других не перейшло. Клопоталася за 

його рятунок та й сама пропала. На днешній день без 

сліду...» (про Павлинку Піняшкову, с. 58).  

4. «Ваша донька, чув я, була невидющою. І хо-

дила на ріку?» 

«До прання очей не треба». 

«А що сталося з очима?». 

«Запалися… очі. А пак затяглися більмами, чи-

сто як риб‘ячий міхур. Гадаю, що від миловарін-

ня» (про Лізу Голоднячку, с. 62). 

5. «... пряла. … Ми всі вбиралися з її ділання 

(виробів – С.Ж.). 

День при дні до півночи пряла. І не світила со-

бі. Нащо, каже, палити лампу, я прясло й руками 

чую. Така похватиста дитина була. В темноті, на-

впомацки, а ровницю вела тоненьку, як шовк. Я 

панам показувала – не вірили, що то з рук мужич-

ки...» (про Лізу Голоднячку, с. 64). 

6. «Добре, що… встигла принести білі нитки з 

єрусалимської верби. Чорна поваба відступилася і 

черешні файно зародили. А се наш хліб, каже ня-

ньо, бо черешні й сливи мож обміняти у винокурні 

на зерно...» (про Оленку, с. 66). 
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7. За ким «пес...Сивко журився – та й здох. І 

черешні дві всохли за...» (Оленкою, с. 23). 

8. «Чи я її не заклинала: загубиш цвіт, …, що 

збереш? Загубила все, що могла. А своє дістала… 

Не треба було шити такі глибокі жеби (кишені – 

С.Ж.) на сорочині. Ой не треба… Смолавим дівчам 

уже бігала на вечорниці. Мудрі дівки держать го-

нор, а наша...» (мачуха про Анну Поросняк, с. 82). 

9. «А… наді мною квилить, як каня в посуху. 

Вона в нас жаліслива. Була... 

… в хліві ачей і спала, годила чим знала. Раз 

каже мені: «Няньку, я знаю, хто нам зарадить. А 

оченята горять нестямно. Вхопила кабатину (курт-

ку – С.Ж.) й побігла. Без вороття...» (про Моньку, 

доньку Митра Желізного, с. 85). 

 

Про кого мовлено? 

1. «Ангол їх спарував і замилувався» (про Да-

нила й Злоту, с. 70). 

2. «... котра принесла в прісну течію роду по-

вінь любови» (про Злоту, с. 73) 

3. «Троє дітей живуть у цій хижі – я, Дух лугу і 

Час. І нам тут притульно, як у батька – матері в 

запічку» (про Мафтея, с. 16). 

4. «Я впізнала тебе. Ще передше. Впізнала за 

нігтями. Нігті в декотрих людей підходять одне 

одному. Нігті. А отже, й ті люди...» (про Мафтея й 

Ружену, с. 112). 

 

Проблемна дискусійна бесіда 

1. Віктор Гюго писав, що історія має свою пра-

вду, а легенда – свою. Відомо, що М. Дочинець 

для свого роману шукав історичну зачіпку, аби 

історія не була легендою. І таки знайшов її. З якою 

метою письменник так довго накопичував матері-

ал? Свою думку аргументуйте прикладами з твору. 

2. Розшифруйте композиційну схему роману 

«Мафтей», віднайдіть елементи композиційної 

вигадливості митця. 

3. За словами автора, книга «Мафтей» написана 

духом протесту. Мандруючи Європою, письмен-

ник зрозумів, що ми давно європейці і ця книга – 

намагання осмислити цю істину. А як думаєте Ви? 

Якщо погоджуєтеся із думкою Мирослава Дочин-

ця, то ствердіть її фрагментами роману «Мафтей». 

А якщо заперечуєте її, то наведіть свої аргументи. 

4. В одному інтерв‘ю М. Дочинець сказав: «Кни-

жка «Мафтей» – це якоюсь мірою намагання моє 

осмислити нашу європейськість, і нашу в цьому світі 

окремнішість, наші досягнення, наші можливості, і 

наш якийсь феномен, навіть я би сказав, який почи-

нає Україна зараз демонструвати в цьому світі». Що 

Ви можете сказати про неповторність і винятковість 

українців? Наведіть утинки з роману «Мафтей», які 

підтверджують наші достойності : 

- схильність до філософствування; 

- притягування до духовної культури, історії, 

звичаїв; 

- множення матеріальної культури; 

- добротворча мораль; 

- воля до свободи, яка жила в різних проявах, 

ніколи не засинала, не вивітрювалася з голів ру-

синських, важке змагання за своє буття у світі; 

- пізнання себе в собі і в світі, своїх коренів та 

свого внутрішнього «Я», своєї неповторності у 

часі; 

- людина – цілий Всесвіт. 

5. Пригадайте легенду про Русинію, уведену в 

тканину тексту (2, с. 328) й схарактеризуйте образ 

рідної землі. Прокоментуйте слова: «...моя отчина 

є книгою Бога, мовою Бога. І я невтоленно читаю 

її...» (2, с. 328). 

6. Підготуйте етнографічні коментарі до описів 

кушнірського, шевського й гарбарського, смолярсь-

кого й зольного ремесел (2, с. 239–341) та килимарс-

тва й вишивальництва (2, с. 245–246) в Закарпатті. 

 

Подискутуйте над фрагментом роману: 

«Чудна річ. Кілько всього намішано! Отець Еме-

шки має себе за чистого мадяра, мати русинка, одна 

баба словачка, друга гуцулка, а дідове – жид і поляк. 

Якої ж тоді крови, якого племені вона?. Ні назвисько, 

ні кров, ні віра не засягають приналежність до на-

родности. Дух, душа людини – ось що визначає, 

якому народові вона припадає. Чим же се зміряти? 

Проявленням духа-мислю. Хто на якій мові думає, 

той до такого народу й належить» (2, с. 310). 

Прокоментуйте епіграфи до роману. Чим ви-

кликана мотивація вибору аж трьох епіграфів? 

Доведіть, що вони є своєрідними знаками до текс-

ту, стисло розкривають його ідею: «І нічого не 

винесе він зі свого труда, що можна б узяти своєю 

рукою» (Лук. 12:16-21); «В ім‘я Моє ти мандрував, 

раз за разом вносячи в душі осілих дещицю смутку 

за свободу» (Герман Гессе); «Зібрав докупи кінці 

ниток, що звисали з його існування, непотрібні 

відділив та відрізав, а зберіг тільки головні, необ-

хідні, і має право сказати, що тепер у нього зали-

шився на долоні крихітний клубок, що проведе 

його далі» (Григорій Сковорода). 

Прокоментуйте найвдаліші епіграфи до окре-

мих роздумів (затинів) твору. 

Схарактеризуйте образ міста Мукачева за ро-

маном «Мафтей», проаналізуйте засоби його тво-

рення. У яких творах зарубіжної й вітчизняної лі-

тератури Ви пригадуєте образи міста? 

Доведіть, що письменник майстерно й не-

нав‘язливо вплітає «детективну», «історичну», 

«любовну» лінії в один загальний сюжет. 

Отже, за допомогою сформульованих питань 

плану читацької конференції, проблемної дискусій-

ної бесіди, літературної вікторини, художнього чи-

тання монологу, презентації ілюстрацій до роману, 

власних вражень від твору, підготовлених у вигляді 

рецензії і анотації старшокласники самостійно інте-

рпретуватимуть роман, вестимуть полілоги з авто-

ром твору, персонажами, літературознавцями та 

критиками. Десятикласники замисляться над віч-

ними проблемами буття людини, пошуку щастя, 

кохання, свободи та себе в цьому світі. 
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S.O. Zhyla 

Cult of folk wisdom and way of life in the novel «Maftei» by Myroslav Dochynets: materials for the lesson 

Summary. The article studies the original genre-structural type of the novel, in which literature and 

philosophy are harmonized, and philosophical fields become an important spiritual motive of the text. The title 

and the subtitle, which are the conceptual clusters of the work, are analyzed. The author of this article chara-

?terizes the image of the protagonist in the context of the writer‘s philosophical conception. 

The approximate plan of the reader's conference, a debatable discussion, and a literaturequiz based on the 

novel "Maftei" by Myroslav Dochynetsare offered. 

Key words: novel's model, philosophical fields, existential content, title, subtitle, reader conference, 

debatable discussion. 
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