
Готуємося до зовнішнього 
незалежного оцінювання 

• Біографічні відомості 
• Огляд творчості 
• Елементи аналізу творів 
• Стислі перекази творів 
• Теоретичні поняття 



Вступ 

1. Література як мистецтво слова 
Ще в глибоку давнину людина намагалася пізнати навколишній світ і з 'ясувати своє 

місце в ньому. Про це свідчать наскельні малюнки, орнаменти на керамічних виробах, оз
доблення стародавніх храмів, обрядові ритуальні пісні. Людина, застосовуючи різні худож
ні засоби, намагалася відтворювати життя в різних формах, що спричинило появу таких 
галузей мистецтва, як література, музика, живопис, скульптура, архітектура, хореографія, 
театр, кіно тощо. Це образний спосіб моделювання дійсності. 

Література (від лат. Lit(t)eratura - буквене письмо, освіта, наука, lit(t)era - буква) 
- один із видів мистецтва, що відображає дійсність у художніх образах і створює нову 
художню реальність; сприймання світу у словесних образах. 

Мистецтво літератури відзначається універсальністю, бо поєднує в собі особливості різ
них видів мистецтва. 

Література може розмежовуватися за змістом: художня, філософська, наукова, технічна 
тощо. 

Мета письменника, на думку Й.В. Гете, «оволодіти всім світом і знайти йому ви 
раження». ' 

Наука про літературу - літературознавство - вивчає сутність і своєрідність літератури, 
її походження, значення і закономірності розвитку, а також методи вивчення літературного 
процесу, творчості письменників і окремих творів. Літературознавство складається з теорії, 
історії літератури, літературної критики. 

У мистецтві навколишній світ постає в художніх образах. 
Художній образ - узагальнена картина людського життя і навколишнього світу (люди

на, природа, предмет, подія, явище), втілена в індивідуальну мистецьку форму творчою 
уявою художника. Ця картина створюється за допомогою естетичного сприйняття, тобто з 
погляду прекрасного. 

Класифікація образів за об'єктом змалювання 
Образи-персонажі (наприклад, Мавка, Лукаш (Леся Українка «Лісова пісня»)) 
образи-пейзажі (поле (М. Коцюбинський «Intermezzo»)) 
образи-предмети (груша (І. Нечуй-Левицький «Кайдашева сім'я»)) 
образи-емоції (моя втома (М. Коцюбинський «Intermezzo»)) 
образи-поняття (ганьба, честь, обов'язок тощо) 
образи-події (розгортання конфліктів у творі) 

Класифікація образів за способом творення й сприймання 
~ зорові 
- слухові 
- дотикові 
- смакові 
- запахові 
Образ автора — змодельоване письменником уявлення про себе (може виступати в кіль

кох образах). 
Шляхи виявлення авторського образу: 

звернення до героїв і читачів; 
ліричні, філософські, публіцистичні відступи; 
пряма авторська характеристика персонажів; 
підтекст; 
тон зображення, авторська інтонація. 

Художня деталь різновид художнього образу, конкретна подробиця змальованого у 
творі явища, що підкреслює, розкриває його сутність, набуває смислового й естетичного 
значення. 



Класифікація за значенням 

символічні деталі-штрихи 

сюжетні 

Класифікація за об'єктом творення 
V і і ч' 

портретні речові пейзажні інтер'єрні екстер'єрні 

Класифікація за частотою використання 

наскрізні одномоментні 

2. Роди і жанри літератури 
Рід літератури 

Основні 
характеристики 

Основні жанри 

Епос 
- розповідний характер; 

усебічне змалювання 
героїв (портрет, вчинки, 
дії, мовні партії); 
- сюжетність 

Малі форми: 
оповідання 
новела 
нарис 
казка 
легенда 
есе тощо 
Середні форми: 
повість 
Великі форми: 
роман 
епопея 

Лірика 
- відтворення людських 
емоцій, переживань, 
думок; 
- ліричний герой; 
- безсюжетність 

гімн 
сонет 
елегія 
ода 
пісня 
романс 
епіталама 
епітафія 
епіграма 
ідилія 
медитація 
курйозні вірші 
(акровірш, азбучний 
вірш, фігурний вірш, 
тощо); 
лірична поема 
послання тощо 

Драма 
- дія (призначена 
для постановки на 
сцені); 
- монологи та 
діалоги героїв; 
- сюжетність 
трагедія 
комедія 
власне драма 

3. Періодизація української літератури 
(за історико-хронологічним принципом) 

І. Прадавня українська література (до XIV cm.) 
«Велесова книга» - найдавніша пам 'ятка V - IX ст., скрижалі буття українського наро

ду в прадавні часи. 
У прадавній українській літературі слід розрізняти дві основні форми: усну народну 

творчість (пісні, легенди, казки, прислів 'я тощо) і книжне письменство (літописи, сказан
ня, повчання, зводи літописів). 

Остромирове Євангеліє (1056 - 1057), найстаріша книга, що дійшла до нас, написана 
уставом (техніка вимальовування літер окремо одна від одної). 

Біблія (з грец. «книга») одна з найвизначніших пам'яток світової культури. В ук
раїнській культурі Біблія посідає особливе місце - з Остромирового Євангелія починається 



давньоруська рукописна книжність, з Апостола (1574) та Острозької Біблії (1581) ук
раїнське книгодрукування. 

Українська література періоду Київської Русі (фольклор і писемна література) 
'Перекладна світська література (житійна література, природничо-наукова літерату

ра): 
збірник афоризмів «Пчола»; 
природничо-наукові твори («Шестиднєв» Іоанна Екзарха, «Фізіолог», підручник з гео

графії «Християнська топографія» тощо); 
хронографи, історичні повісті. 

• Оригінальна світська література - твори, написані давньоруською літературною мо
вою: 

житія святих; 
повчання, проповіді, послання («Повчання дітям» Володимира Мономаха, проповіді 

Кирила Туровського, «Слово про Закон і Благодать» Іларіона тощо); 
- ораторська проза; 

літописи, історичні хроніки («Повість временних літ», Київський літопис, Галицько-
Волинський літопис); 

поеми («Слово о полку Ігоревім») тощо. 
/ / . Давня українська література (XIV - XVIII cm.) 
Література XIV — XV ст. 

перекладна література з грецької, сербської, болгарської мов (повість «Олександ
рія»); 

оригінальна література (нові редакції «Києво-Печерського патерика», нові списки 
«Хождєнія» Данила Паломника, проповіді, послання, повчання Фотія, Григорія Цяблака, 
літописи: «Литовський літопис», «Короткий київський літопис» тощо). 

Література XVI - XVIII ст. 
Полемічна література - твори українських письменників к інця XVI XVII ст., спря

мовані проти католицизму на захист православ'я та проти верхівки православного духо
венства, яке прийняло унію. 

Петро Скарга «Про єдність церкви Божої». 
Молетій Смотрицький «Тренос». 
Іван Вишенський «Послання до всіх, в Лядській землі живущих», «Послання до князя 

Острозького», «Послання до єпископів», «Викриття диявола-світодержця». 
Герасим Смотрицький «Ключ царства небесного» (1587 p.); 
Василь Острозький (Суразький) «Книжиця» (1588 p.); 
Стефан Зизаній «Казання св. Кирила.. .» (1596 p.); 
Христофор Філалет «Апокрисис» (1598 p.); 
Захарія Кстистенський «Палінодія, або Книга оборони» (1622 р.) та ін. 
Історична проза прозові твори, у яких зображені важливі для долі народу події 

минулого на документальній основі (козацькі літописи: «Літопис Самовидця», «Історія 
Русів», «Сказання про війну козацьку з поляками» Самійла Величка, «Літопис гадяцького 
полковника Григорія Грабянки»). 

Поезія: 
україномовна (Климентій Зіновіїв «Про багатства і про злидні. . .», «Про ратаїв, «Про 

школярів, що дрова крадуть, і про школу», Григорій Сковорода «Сад божественних пісень» 
(збірка ліричних поезій), Памво Беринда «На Різдво Христове»); 

польськомовна (Лазар Баранович «Про мир», «Про сонце»); 
латиномовна (Павло Русин «Похвала поезії», Симон Пекалід «Про Острозьку вій

ну»). 
- Драматургія 

шкільні драми на різдвяні, великодні, історичні теми («Володимир» Феофана Про-
коповича, «Милість Божа» невідомого автора, «Олексій, чоловік Божий» Аноніма, «Вос
кресіння мертвих» Григорія Кониського); 

інтермедії (інтерлюдії) - побутові гумористичні сценки, як і йшли як окремі невеличкі 
вистави в антрактах між діями драми або трагедії (Інтермедія друга по третьому акті до 



«Трагедії, або образу смерті» Якуба Гаватовича, «Власнотворний образ. Третя інтерлюдія» 
Митрофана Довгалевського); 

вертепні драми («Цар Ірод»). 
/ / / . Нова українська література XIX - початку XX cm. 

Б р а т с ь к а література дошевченківського періоду (від виходу «Енеїди» І. Котляревсь
кому 

Література 40 - 60-х років XIX ст. (шевченківський період). 
- Мкриїкська. література 70 - 90-х років XIX ст. 

Українська література кінця XIX - початку XX ст. 
IV Новітня українська література (XX - початок XXI ст.) 

Література за часів Центральної Ради, УНР. 
Літературний процес 20-х років (поступова ліквідація національного відродження Ук

раїни). 
* Розстріляне відродження»; ідеологічна література соціалістичного реалізму. 
Література періоду війни 1941 1945 pp. Друга хвиля еміграції. 
Українська література в післявоєнний період. 
Література в період відродження 60-х років, нью-йоркська група в діаспорі. 
Літературний процес 70 - 80-х років в умовах ідеологічного засилля, репресій, форсо

ваної русифікації. 
Українська література періоду розпаду СРСР й утвердження національної і державної 

незалежності України. 
Література на сучасному етапі (XXI ст.). 

Тест № 1 
1. Укажіть, що з названого не є видом мистецтва. 
А Наука; 
Б музика; 
В література; 
Г скульптура. Г~] 
2. Укажіть «зайве» у характеристиках епосу. 
А Розповідний характер; 
Б усебічне змалювання героїв (портрет, вчинки, дії, мовні партії); 
В сюжетність; 
Г наявність ліричного героя. ГП 
3. Укажіть жанр лірики. 
А Есе; 
Б елегія; 
В повість; 
Г нарис. ГН 
4. Дотримуючись класифікації образів, укажіть , яким є образ садка в поезії Т. Шевчен

ка «Садок вишневий коло хати». 
А Образ-емоція; 
Б образ-персонаж; 
В образ-пейзаж; 
Г образ-подія. Ц 
5. Укажіть термін за його визначенням: різновид художнього образу, конкретна подроби

ця змальованого у творі явища, що підкреслює, розкриває його сутність, набуває смислово
го й естетичного значення. 

А Підтекст; 
Б образ автора; 
В художня деталь; 
Г ліричний відступ. Ц 



6. Укажіть жанровий різновид драматичного твору. 
А Водевіль; 
Б роман-епопея; 
В повість; 
Г епітафія; 
Д ода. і—| 

7. У який літературний період був написаний твір І. Котляревського «Енеїда»? 
А 70 - 90-ті роки XIX ст.; 
Б кінець XIX початок XX ст.; 
В кінець XVIII ст.; 
Г кінець XIV - початок XV ст.; 
Д початок XVIII ст. і—і 
8. До якого різновиду літератури належать твори: «Тренос» Мелетія Смотрицького, «Пос

лання до єпископів» Івана Вишенського, «Про єдність церкви Божої» Петра Скарги? 
А Історичні хроніки; 
Б перекладна світська література; 
В полемічна література; 
Г історична проза; 
Д вертепна драма. і—і 
9. У який історико-культурний період в українській літературі активно розвивався жанр 

іітопису? 
А Часів козаччини; 
Б національно-визвольних змагань початку XX ст.; 
В у період панування тоталітарної системи; 
Г шістдесятих років XX ст.; 
Д період кінця XVIII початку XIX ст. ГП 
10. Укажіть, який жанр не належить до суміжних. 
А Роман у віршах; 
Б драматична поема; 
В драма-феєрія; 
Г балада; 
Д дума. г-| 
11. Установіть відповідність між визначенням літературного жанру і його назвою. 
1 весільний вірш на честь молодих А есе 
2 масова драматична вистава на сюжети релігійних легенд Б епіталама 
3 наукові, історичні, критичні та інші нариси, як і відзна- В комедія . . 1 

чаються невимушеним, вільним трактуванням питання Г легенда — 
4 драматичний твір, у якому сатиричними й гумористични- Д містерія — 

ми засобами відображається смішне в житті _ 
5 переказ про якісь події чи людей, оповитий казковістю, — 

фантастичністю І 5 І 
12. Установіть відповідність між жанром і назвою ліричного твору. 
1 філософська лірика А Г. Сковорода «Всякому місту звичай і пра- ^ _ _ _ ^ 
2 громадянська лірика ва» _1 
3 пейзажна лірика Б Т. Шевченко «Зоре моя вечірняя.. .» _2_ 
4 релігійна лірика В І. Франко «Гімн» _3 
5 інтимна лірика Г В. Сосюра «Так ніхто не кохав» _4 

Д В. Стус «В мені уже народжується Бог» І 5 | 



9 клас 
І. Усна народна творчість 

Загальна характеристика 
Основою і водночас складовою частиною літератури є фольклор. «Народна творчість -

це той ґрунт, на якому виростають і література, і театр, і музика, і образотворче 
мистецтво - і без якого вони засохли б. Звичайно, далеко не кожний художній твір бу
дується безпосередньо на народній основі. Але кожний справді художній твір виростає не
одмінно на народному ґрунті, на ґрунті народного світогляду», - підкреслював видатний 
поет і вчений М.Т. Рильський у своїй статті «Краса і велич народної творчості». 

Фольклор (від англ. folk-lore народна мудрість; народне знання) художнє відобра
ження дійсності в словесних, музичних, хореографічних, драматичних формах колективної 
народної творчості, пов'язаної з життям і побутом народу (народна творчість) (у широкому 
значенні); словесна творчість народу (у вузькому). 

Характерні ознаки фольклору 
Колективність; 
усна форма творення і реалізації; 
постійні форми; 
строга послідовність композиції; 
повторюваність; 
традиційність; 
варіантність; 
відсутність автора (анонімність); 
простота і прозорість стилістики; 
переважання дієслівних рим; 
тривалий час творення (доповнення) багатьма поколіннями. 

Художні прийоми фольклору 
Образи тварин, рослин, птахів, що набувають значення символів (калина - дівоча кра

са, сокіл - мужність, відвага); 
діалог; 
звертання; 
психологічний паралелізм («явір похилився - козак зажурився»); 
характерні порівняння (позитивні «тиха, як вода», «чиста, як сльоза», негатив

ні - «очі, як у жаби»; 
постійні епітети («рідна мати», «хрещатий барвінок», «ясні зорі»); 
гіперболізація; 

зменшено-пестливі слова («котику-братику», «лисичко-сестричко», «спатоньки 
хоче»); 

узагальнення («вдома і солома їдома»); 
вислови-порівняння («як грім серед ясного неба»). 

Фольклористика - наука про усну народну творчість. 
Фольклорні роди і жанри 

Народна лірика - поетичні фольклорні твори, у яких життя зображується через відтво
рення думок, почуттів і переживань героїв. Ліричні твори майже завжди безсюжетні. 

Народний епос - розповідні фольклорні твори, до яких належать загадки, прислів'я та 
приказки, анекдоти (малі фольклорні жанри), думи, історичні пісні, балади, казки, опові
дання, легенди та перекази, притчі, літописи (великі фольклорні жанри). 

Народна драма фольклорний твір, в основі якого лежить конфлікт, а сюжет роз
гортається через поєднання словесних, музичних і сценічних засобів (пісні-ігри («Просо», 
«Мак» «Коза», «Meланка», «Дід», «Явтух», «Подоляночка» тощо), вертеп, весілля). 
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Тема 1. Народна лірика 
Основні жанри народної лірики: 

пісні-ігри («Подоляночка», «Просо», «А вже весна»); 
трудові пісні (виконувалися під час праці); 
календарно-обрядові (веснянки, гаївки, русальні («Проведу я русалочки до бору»), 

купальські («Ой вінку, мій вінку»), жниварські («Там у полі криниченька», колядки, щед
рівки тощо); 

родинно-побутові: колискові, танцювальні, жартівливі («Грицю, Грицю, до роботи», 
«Миша книш прокусила»), про кохання тощо; 

родинно-обрядові (весільні, голосіння); 
соціально-побутові (суспільно-побутові): козацькі («Розлилися круті бережечки»), про 

кріпацтво («Із-за гори вітер віє»), чумацькі (Ой ясне сонце високо сходить»), рекрутські, 
солдатські («Вилітали орли з-за крутої гори»), бурлацькі, наймитські («Ой матінко-зірко», 
«Ой хто не служив»), стрілецькі («Ой та зажурились стрільці січовії», «Від синього Дону 
до сивих Карпат»); 

коломийки; 
частівки тощо. 

Образотворчі засоби ліричних пісень 
- Анафора - однаковий початок рядків у вірші, пісні, що застосовується для підкреслен

ня важливого за смислом слова. 
Антитеза - протиставлення з метою контрастного змалювання явищ (заперечення пев

ного твердження, тези). 
Епіфора - протилежна анафорі за своєю роллю в поетичному тексті. 
Інверсія - порушення узвичаєного порядку слів у реченні з метою увиразнення певного 

вислову, емоційно-смислового його підсилення. 
Метафора - перенесення рис одного предмета на інший на основі схожості або контрас

тності. Один з основних прийомів поетичного мовлення. 
Поетичний паралелізм аналогія, уподібнення, спільність характерних рис явища. 

Пов'язує певні мотиви або елементи стилю в художньому творі. 
Постійний епітет - стійке, постійне художнє означення якогось предмета або явища. 
Символ - умовне позначення якогось предмета, поняття або явища, відтворення його 

сутності через умовний знак. 
- Тавтологія - повторення спільнокореневих або близьких за значенням слів. Тавтологія 

затримує увагу на сказаному, увиразнює його, посилює емоційність і ритмічність мови. 
(Може бути вадою мовлення). 

Фольклорна ритмомелодика 
Народнопісенний ритм - музичний ритм народної пісні, для якого характерні силабічні 

групи (коліна) із 3 4 складів з одним наголосом та силабічні групи (коліна) із більшою 
кількістю складів і двома основними наголосами. Наприклад, найпоширеніший коломий
ковий розмір складається із двох чотирискладових і одного шестискладового колін, які 
повторюються двічі (графічно: (4+4+6) х 2). 

Народнопісенне римування - розташування рим у притаманному фольклорним творам 
порядку: абаб перехресне, аабб - суміжне, абба - кільцеве. Трапляється в народних піс
нях і думах внутрішнє римування (слова римуються в одному рядку). Рима зв 'язує най
частіше два, а інколи три рядки (подвійна і потрійна рима). 

Народнопісенна строфа - група віршованих рядків у пісні, об'єднаних однією думкою і 
•;талим для даного твору порядком римування. Пісні найчастіше бувають дво- і чотириряд
ковими. 

1.1. Календарно-обрядові пісні 
Усе життя наших далеких пращурів було тісно пов'язане з календарем. 
Одним із найдавніших видів усної поезії народу є календарно-обрядові пісні, як і відобра

жали кожен цикл хліборобської праці в різні пори року. У цих піснях дуже часто відтворю
вався трудовий процес: зображали рухи, як і символізують оранку, сівбу, жнива тощо. Усі 



календарно-обрядові пісні відзначаються ліризмом. Це ніби художнє відображення самого 
життя в піснях, хороводах, іграх, танках. 

Залишки первісної обрядовості згодом були змішані з християнськими обрядами й 
пов'язані з церковно-календарними датами християнських свят. Поряд із сезонними хлібо
робськими святами важливе місце займають сезони весілля та поминання померлих. 

До календарно-обрядових пісень належать: 
- колядки, щедрівки (зимовий різдвяний цикл); 

веснянки, гаївки, або гагілки (весняний цикл); 
- русальні (пов'язані зі святковим циклом колосіння збіжжя та розквіту природи напри

кінці весни); 
- купальські (переджниварський цикл середини літа); 

жниварські і стодольні (збирання врожаю в кінці літа). 
(Стодола будівля для зберігання снопів, сіна, полови тощо, а також для молотьби, 

віяння зерна.) 

Пісні різдвяного циклу 
Зимове обрядодійство розпочиналося у Святвечір колядками. Колядки - це відтворення 

міфу про Сотворення Світу і величальні пісні, призначені для кожної конкретної людини: 
господаря, господині, хлопця, дівчини, дитини. У них досить часто називаються імена тих, 
кого величають. 

Колядки мають здебільшого 10-складовий вірш із дворядковою строфою (5+5) х 2. Іноді 
він записується як чотиривірш з 5-складовими рядками. 

Що ж означає слово коляда? В українців це і сам обряд, і різдвяна пісня, і винагорода 
за колядування. За твердженням давніх авторів, Коляда - один із язичницьких богів, що 
символізував початок року. Можливо, від Коляди походить і слово календар (річне коло). У 
римлян тотожним Коляді був бог Янус, а від нього - назва першого місяця року «януаріс» 
(січень). Слово коляда є в усіх слов'янських народів із тим же значенням, що і в україн
ців. 

У колядках мають місце певні образи: 
Ясен місяць пан господар, Красне сонце - жона його, Дрібні зірки - його дітки та ін. 
Провідні мотиви колядок: 

кохання як запорука людського щастя; 
- одвічне родинне благополуччя; 
- уславлення народження Ісуса Христа, 

уславлення хліборобської праці, 
- захисту рідної землі. 
Колядки: 
«Добрий вечір тобі, пане господарю!», 
«Нова радість стала», 
«Поза лісом, лісом темненьким», 
«Коню мій, коню вороненький», 
«Ой красна, красна в лузі калина» та ін. 
Щедрівки - пісні, що виконуються на Щедрий вечір (Новоліття). Але коли Новий рік 

був перенесений на січень, тоді, мабуть, і відбулося зміщення у часі святкування Новоліт
тя, а обрядові пісні весняного щедрівочного циклу стали співати разом із колядками. 

У них звучать щедрі побажання рідним і близьким, а також наявні мотиви весняних 
господарських робіт, тому що в дохристиянські часи Новий рік святкувався навесні. 

Щедрівки: 
«Щедрий вечір, а я йду», 
«Щедрик, щедрик, щедрівочка», 
«Щедрівочка щедрувала», 
«Сидить баба на припічку» 
«Ой сивая та зозуленька» та ін. 



Веснянки 
Залежно від місцевості весняні пісні називалися гаївками, гатками, ягілками, яголойка-

ми, маївками. 
За народними уявленнями, весну приносять птахи. Першими прилітають жайворонки, 

тому їм присвячено багато веснянок. 
Протягом віків сформувався чіткий весняний обряд закликання весни піснями, хоро

водами, іграми. Випікається весняне печиво у вигляді жайворонків, голубків, яких діти 
розносять по селу, співаючи: 

Благослови, мати, Весну закликати! Весну закликати, Зиму проводжати! Зимочка в 
возочку, Літечко в човночку... 

У весняних іграх та хороводах імітуються рухи, характерні для трудової діяльності: за
сівання поля, збирання врожаю, обмолот тощо: 

Провідні мотиви веснянок: 
- турбота про майбутній добробут; 

заклики та побажання (найчастіше звучать звертання до птахів: гусей, качок, лелек, 
зозуль, ластівок, їм ставлять запитання про майбутній урожай, просять принести літнє 
тепло); 

замовляння врожаю тощо. 
Веснянки: 
«Ой весна, весна днем красна», 
«Ой кувала зозуленька», 
«Кривий танець», 
«Подоляночка» та ін. 

Русальні пісні 
Русальні пісні виконуються під час Зелених свят на початку або в середині травня, у час 

найбільшого замаювання землі зелами, квітами й травами (Трійця). 
Предки українців вірили в русалок, або мавок (нявок), духовних істот, як і оселяють

ся серед рослин у лісах, полях, водах. Вважалося, що ці духовні сили можуть або сприя
ти, або шкодити людям. Тому від них потрібно було мати обереги - полин або любисток, 
подекуди - м'яту, лепеху, часник тощо. Не можна в ці дні ходити в жито, купатися в річці, 
щоб русалки не залоскотали. Слово оберіг означає те, що треба було мати «о березі» (при 
березі), звідси - оберігати. Пахучі трави - це жертви русалкам і берегиням. 

Звичай вносити до хати зілля на Трійцю означає запросини русалок, бо вони живуть у 
травах і квітах. Це був своєрідний обряд вшанування їх як своїх прародичів. У перший 
день Трійці русалок «виводять із села». Дівчата у полі готують обід - поминальну тризну, 
заквітчують себе вінками і співають. 

Русальні пісні: 
«У ржі на межі», 
«Ой біжить, біжить мала дівчина», 
«Проведу я русалочки до бору» та ін. 

Купальські пісні 
Пісні язичницького, купальського змісту; супроводжують розваги молоді під час літньо

го свята Купайла, що триває всю ніч. 
Купайло, за язичницькими віруваннями, - Бог шлюбу і земних плодів. У цей день земля 

має найбільшу силу, яку віддає цілющим травам. До схід сонця треба було збирати трави. 
Перед початком збирання приносили жертву землі клали хліб-сіль або монету я к плату 
за щедрість і цілюще зілля. 

Хлопці, дівчата, а також вдови до цього свята не допускалися. Вважалося, що самотність 
не повинна існувати: усе має бути в парі. 

Купальське дійство складається з багатьох елементів: 
плетіння вінків; 
запалювання вогнища і стрибання через нього; 

- прикрашання стрічками й віночками жіночого деревця (Марени, Купали); 
водіння хороводів навколо неї; 



- запалювання колеса; 
- спалювання солом'яної чоловічої ляльки Купала; 

ворожіння; 
купання тощо. 

Усі ці дії супроводжувалися піснями. 
Найпопулярнішими є пісні, що співають і сьогодні, проте в них часто вже переплутана 

християнська символіка з рідновірською. 
Через християнський вплив їх подекуди стали називати петрівочними (петрівчаними) 

піснями. 
Петрівчані пісні умовно можна поділити на: 
- пісні-роздуми про кохання, 

пісні про нещасливу долю сироти, 
пісні про складне життя невістки. 

Лейтмотив цього циклу - взаємини молодих. 
Головний образ більшості пісень Петрівочка, дівчина перед заміжжям. 
Провідні мотиви купальських пісень: 

мрії дівчат про заміжжя, 
- роздуми дівчат про свою долю, 

прощання з вільним життям під батьківською стріхою: восени настає пора весіль. 
Ой коли ми Петрівочки (Купайлочки) діждали, 
То ми її русу косу заплітали. 
Тепер же ми Петрівочку (Купайлочку) проведемо, 
Ми ж її русу косу розплетемо. 

Купальські пісні: 
«Заплету віночок», 
«Ой вінку, мій вінку», 
«Купайло, купайло» та ін. 

Жниварські пісні 
Жниварські пісні українців, як і всіх слов'янських народів, відображають урочисту, від

повідальну пору в житті хлібороба - збирання врожаю. 
Жниварські пісні поділяються на: 

зажинкові, що виконуються до початку роботи, 
- жнивні, виконувані під час збирання врожаю, 

обжинкові (дожинкові), що супроводжували свято закінчення жнив . 
Жали і співали жнивних пісень переважно жінки . 
Пісні звеличували, опоетизовували хліборобську працю, величали господаря, уславлю

вали женців. Зжатий останній сніп, «останець» (або «дід») перев'язували червоною смуж
кою і урочисто, з піснями несли в село. На полі залишали жмуток невижатого збіжжя, 
прикрашеного стрічками і квітами, що називався Волосовою, або Спасовою, «бородою», а 
подекуди - «козою», «перепілкою». Колосся зв 'язували докупи і заламували донизу на схід 
сонця, витрушували в зорану серпом землю зерно, клали між стеблин хлібину, дрібок солі, 
ставили у воду, щоб у господі не переводився хліб, приказували: «Роди, Боже, на всякого 
долю: бідного і багатого!». 

Закінчивши жнива, женці мали відпочити на стерні, щоб не боліла спина і легко було 
жати наступного року. При цьому співали: «Ой ниво наша, ниво, Верни нам нашу силу! Ми^ 
на тобі жили, Силоньку положили». 

Характерні особливості жниварських пісень: 
важлива роль описів природи; 
використання прийому художнього паралелізму (картини, образи природи служать і 

своєрідним поетичним зачином, і засобом психологічної характеристики людини); 
зменшено-пестлива лексика; 
яскраві гіперболи, порівняння; 
загальний ласкавий емоційний тон (нагадують колядки і щедрівки); 



величання поєднується з магічним заклинанням врожаю через побажання того бе-
чого неможливе життя землероба: здоров'я, добробуту, гаразду в сім'ї, гарного зб іжжя (на 
гадують весільні). v 

Жниварські пісні: 
«Маяло житечко, маяло», 
«Там у полі криниченька» та ін. 

1.2. Лірично-побутові пісні 
Усі лірично-побутові пісні за змістом поділяють на дві великі групи: 

родинно-побутові; 
- суспільно-побутові. 
Родинно-побутові пісні відображають особисте життя людини (кохання, життя в сім'ї 

родинні стосунки, драми, конфлікти та ін.). У суспільно-побутових (соціально побутових] 
відображене суспільне життя , вони відтворюють життя не окремої особи, а певної со

ціальної групи населення (козаків, рекрутів, бурлаків, чумаків та ін.). 
Окрему групу народних пісень становлять коломийки. 
Соціально-побутові (суспільно-побутові пісні) 
У соціально-побутовій ліриці відобразилися думки, почуття, настрої народу, викликані 

явищами, подіями чи обставинами суспільного життя , класовими суперечностями, бороть
бою проти іноземних загарбників та феодально-капіталістичного гноблення. Узяті в сукуп
ності, ці пісні дають широку, правдиву картину історичного буття народу. У них особливе 
виразно виявляються його волелюбність, ненависть до насильства й експлуатації, мрії пре 
справедливий суспільний лад. 

Жанрово-тематичне розмаїття: 
козацькі; 

~ чумацькі; 
- кріпацькі; 
- солдатські; 
- бурлацькі; 

заробітчанські. 

Козацькі пісні 
Козацькі пісні виникли в XV - XVI ст. з появою козацтва й увібрали в себе інформація: 

про історичні реалії доби: боротьбу з нападниками, перемоги й поразки козацького війська, 
чужинську неволю, рабство та ін. 

Козацькі пісні витворюють ліричний образ козака - типового представника Запорізько: 
Січі, передають романтику козацької волі. 

Найпоширеніші теми козацьких пісень: 
прощання козака з рідними та його від'їзд із дому, 
мотив ностальгії за рідною домівкою, 

- мотив небезпеки, що постійно загрожує козакові, 
- тема смерті. 
Козацькі пісні: 
«Гомін, гомін по діброві», 
«Ой на горі та женці жнуть», 
«Стоїть явір над водою» та ін. 
«А вже літ більш двісті», 
«їхав козак містом», 
«Козак від' їжджає» та ін. 
У цих піснях звеличена воля, воїнська звитяга, патріотичний дух, безстрашність, від 

даність справі національного визволення; оспівано козацьку славу. 
У козацьких піснях використовуються традиційні для українського фольклору симво 

ли: 
калина - символ України; 
явір - молодий хлопець, козак, лицар; 
могила - своєрідний обеліск козацької слави. 



Чумацькі пісні 
За тематикою й поетикою вони близькі до козацьких. 
Чумакування як суспільне явище виникло приблизно в той самий час, що й козацтво. 

Уже з XV ст. в Україні відомий торгівельний промисел чумаків, які волами їздили до бере
гів Чорного й Азовського морів. Це була важка й небезпечна справа, але водночас овіяна ро
мантикою далекої дороги, безмежного степу, моря. Найпоширенішими предметами торгівлі 
були сіль, риба, віск, дьоготь, прянощі та ін. Чумацькі пісні в дорозі співали самі чумаки. 

Найпоширеніші теми чумацьких пісень (більшість споріднені з темами козацьких пі
сень): 

- від'їзд у дорогу; 
- приготування до довгої подорожі; 
- прощання з родиною; 

пригоди чумаків (тяжка зимівля, повернення додому тощо); 
гуляння після повернення, застереження дівчатам не закохуватись в чумака, висміюєть

ся чумакова жінка, яка гуляє, поки чоловіка нема вдома (у жартівливих чумацьких піснях) 
та ін. 

Чумацькі пісні: 
«Ой у степу криниченька», 
«Буркун-зілля», 
«Волики», 
«Гуляв чумак на риночку», 
«їхав чумак із Криму додому», 
«Над річкою бережком», 
«Ой у полі криниченька», 
«Ой ясно, ясно сонечко сходить», 
«Ох і не стелися, хрещатий барвінку» (Поїхав чумак та в Крим на базар), 
«У Києві на ринку» та ін. 

Солдатські та рекрутські пісні 
Специфіка рекрутських пісень полягає в зображенні подій, породжених явищем рекрути-

зації (після зруйнування Запорізької Січі та знищення всіх залишків автономії Гетьманщини 
Росія запровадила на українських землях загальну військову службу для чоловіків різних 
верств населення, що стала рекрутською повинністю (уведена наказом Петра І 1699 р.).; 
на Західній Україні вербування українців до австро-угорської армії. 

Довідка: за Петра І служба була довічною, у 1793 р. термін скоротили до 25 років, у 1834 - до 
20 років, пізніше 12, 15, 10 років. З 1874 p., коли була введена загальна військова повинність, 
служба тривала 7 років. 

Пісні, що супроводжували відхід хлопця до війська, сповнені сумним настроєм (фактич
но це - голосіння), бо знаменували перехід зі «свого» світу в «чужий», де діють бездушні 
закони, панує чужа мова, невідоме майбутнє. 

Солдатські та рекрутські пісні: 
«На тій горі, на тій горі», 
«Ой понад морем, понад Дунаєм», 
«Била мене мати березовим прутом», 
«А в неділю рано, рано-ранесенько», 
«А на горі два явори», 
«Бідна моя головонька» та ін. 

Кріпацькі пісні 
Поява пісень зумовлена суспільними явищами: відновлення Росією кріпацтва на ук

раїнських землях, кріпосне право узаконювало залежність селянина від землевласника (ос
таточно кріпацтво в Україні було оформлено 1873 р. указом Катерини II). Серед різних 
видів кріпацької повинності, крім численних податків, була ще й панщина чи відробіткова 
рента - примусова праця закріпачених селян у господарстві поміщиків. 

Для кріпацьких пісень характерно: 
- вираження негативного ставлення селян до тяжкої долі, умов підневільного життя; 



відсутність романтичних рис (гіперболізації, ідеалізації ліричних героїв, обширн* 
пейзажів, персоніфікації сил природи, фантастичних картин та ін.); 

- народна уява і фантазія поступається місцем змалюванню нелегкої праці, умов селянс 
кого побуту, епізодів знущання поміщиків з кріпаків, приниження людської гідності. 

Кріпацькі пісні: 
«Бодай пану в дворі страшно», 
«В неділеньку рано», 
«Гой кувала зозулечка, кувати забула», 
«Із-за гори вітер віє», 
«На панщину ходжу, ходжу», 
«Наступає чорна хмара», 
«Нема в світі правди, правди не зиськати», 
«Ой летіла зозуленька, летячи кувала», 
«Ой служив би я в війську запорозькім» та ін. 
У період Руїни й пізніше, особливо після скасування кріпацтва 1861 p . , з 'явилася іг. 

одна верства населення - бурлаки. Ними ставали люди, що не мали власної хати чи прі 
гулку, поневірялися по чужих землях, шукаючи засобів для прожиття, а також колиші 
козаки, що після знищення Січі, не маючи дому, рятувались від розправи з боку російські 
влади. Бурлаками ставали також кріпаки-утікачі, і ті, хто тікав від рекрутчини. У Рос 
бурлаками називали робітників, що тягали річкові судна. В Україні слово «бурлака» ма 
більше, більш узагальнене значення самотня бездомна людина, як правило, неодружен 
або яка з певних причин покинула сім'ю. 

Найбільшу групу бурлацьких пісень становлять пісні про життя втікачів від кріпаччини 
Основні мотиви: 

тяжка праця, 
- поневіряння на чужині, 

мізерність тимчасових заробітків, 
нарікання на злу долю. 

Бурлацькі пісні: 
«Віють вітри все буйнії», 
«Горе, горе тим сиротам», 
«Жив дома - добра не знав», 
«Забіліли сніги», 
«Крутий берег, крутий, річенька бистренька», 
«Летить орел понад воду», 
«Нема горя так нікому», 
«Ой колись були степи, сінокоси», 
«Ой на морі на синьому», 
«Ой у лузі при березі», 
«Ой що ж бо то та за ворон, що на морі крякає» , 
«Ох, піду я , сяду в зеленім саду». 
У суспільно-побутових (соціально-побутових) піснях особливо виразно виявляються вс 

лелюбність українського народу, ненависть до насильства й експлуатації, мрії про справе/ 
ливий суспільний лад. 

Тема 2. Народний епос 
Типологія епосу та його жанрів була розроблена Арістотелем, Лессінгом, Шеллінгом, Ге 

гелем, Франком. Головне в їхніх працях - епос розкриває об'єктивну картину навколишні 
ої дійсності. В його основі лежить подія. Кожний епічний твір передає певний випадок аб 
цілу історію життя героя чи героїв. Це не значить, що людські настрої, емоції чи переж^ 
вання випадають з поля зору письменника. Вони визначають поведінку героїв, спрямовуют 
логіку розвитку людських характерів. Епос використовує в повному обсязі весь можливи 
арсенал зображувальних засобів (вчинки героїв, портрети, прямі характеристики, діалогі-
монологи, полілоги, пейзажі, жести, міміку, інтер'єри, умовність тощо). 



Первісно епос розглядався як твори про подвиги легендарних і міфічних героїв, незви
чайні пригоди й подорожі. Витоки такого розуміння епосу лежать в усній народній твор
чості різних народів. 

Одним із джерел героїчного народного епосу українців є «Слово о полку Ігоревім» 
пам'ятка літератури доби Київської Русі. Інші жанри героїчного епосу українського народу -
думи та історичні пісні - з 'явилися орієнтовно в середині XV ст. Вони уславлювали високий 
громадянський обов'язок козаків, їх мужність і вірність Батьківщині в умовах боротьби з 
поневолювачами («Козак Голота», «Самійло Кішка», «Маруся Богуславка», «Втеча трьох 
братів з Азова», «Перемога під Корсунем» та ін.). 

2 .1 . Історичні пісні 
«Українська пісня це бездонна душа українського народу, це його слава» (О. Довжен

ко). 
Історичні пісні можуть бути визначені як жанр малої епіки. Формуючись спочатку спон

танно в лоні інших жанрів пісенної творчості, історична пісня (як і дума) досягає кульмі
нації у XVII XVIII ст. в епоху козаччини в Україні. Вона відрізняється хронікальністю, 
тяжіє до уважного стеження за історичними подіями, за долями конкретних героїв. 

Історичні пісні - це народні ліро-епічні твори про важливі історичні події та конкретних 
історичних осіб. 

Уперше термін «історична пісня» увів в українську фольклористику Микола Гоголь. 
Як і думи, історичні пісні відображають історичне минуле українського народу і своїм 

змістом охоплюють події з XIV ст. до найновіших часів. 
Як окремий жанр історичні пісні з 'явилися в XIV XV ст., коли Україна опинилася 

беззахисною перед грабіжницькими набігами татар. 
Для історичних пісень характерним був гуртовий багатоголосий спів. 
Основні теми історичних пісень: 

змалювання важкого періоду в житті українського народу звитяжної боротьби ко
заків із турецько-татарськими ордами, наприклад, «Пісня про Байду» («В Цареграді на 
риночку»); 

показ страхітливих спустошень і насильства; 
- зображення подій Національно-визвольної війни 1648 - 1654 pp. під проводом Богдана 

Хмельницького (героїчні постаті: Богдан Хмельницький, Максим Кривоніс, Іван Богун, 
Данило Нечай, Іван Сірко, Морозенко); 

- рух опришків на західноукраїнських землях (XVIII XIX ст.) (Олекса Довбуш); 
- повстання проти кріпосницького гніту на Буковині (Лук 'ян Кобилиця) та ін. 
Серед історичних пісень виділяються балади. 
Знаменита пісня періоду Гетьманщини - «Ой на горі та й женці жнуть». Повна бадьорос

ті й гумору, виконувана в ритмі козацького маршу, вона випромінює силу, якою й справді 
було сповнене козацтво протягом декількох віків. Можливо, саме тому пісенна пам 'ятка 
другої половини XVII ст. є популярною і сьогодні. Той факт, що у пісні поряд опинилися 
гетьмани Петро Сагайдачний та Петро Дорошенко може видатися історичною недоречніс
тю. Однак це варто розцінювати як цілком припустимий в усній народній поезії, оскільки 
пісня не відтворює дослівно дійсний похід, а виводить перед нами козаків з їх славними 
гетьманами так, як вони йшли один по одному в поході історичних подій у споминах ук
раїнського народу. 

Вікопомні перемоги військ Б. Хмельницького під Жовтими Водами знайшли відобра
ження у пісні «Чи не той то хміль, що коло тичини в'ється»; перемоги М. Перебийноса та 
Б. Хмельницького під Пилявцями (1648 р.) у пісні «Гей, не дивуйте, добрії люди». Ця 
пісня виступає як емблема в національно-визвольних рухах в Україні. 

« Ч и н е той то хміль...» 
(Пісня про Богдана Хмельницького) 

У цій історичній пісні згадуються події національно-визвольної війни 1648 1654 pp. 
під проводом Богдана Хмельницького (бій під Жовтими Водами). Народ звеличує свого 
улюбленого ватажка Богдана Хмельницького. Його змальовано як справжнього народного 
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героя, мужнього і відважного воїна, мудрого діяча й політика, захисника поневолених, 
«козацького батька». У творі уславлений гетьман порівнюється з дужим і буйним хмелем, 
який швидко росте, набирається сили й оповиває все своїми листками та стеблом: 

Чи не той то хміль, що коло тичин в'ється? 
Гей, той то Хмельницький, що з ляхами б'ється. 

Так і очолювана Хмельницьким національно-визвольна війна ширилася по всій Україні, 
піднімаючи народ на боротьбу за свободу. 

Прийдеться ляшенькам в Польщу утікати! 

«Гей, не дивуйтесь, добрії люди» 
(Пісня про Максима Кривоноса та Богдана Хмельницького) 

У пісні розповідається про спалахи національно-визвольної війни під проводом Богдана 
Хмельницького. У творі протиставляється суворий, спартанський побут запорожців роз
кішному життю шляхти за рахунок пограбування України («Пивали на тій Вкраїні вина 
та меди ситнії» ) . Показано відчутну радість українського народу, викликану визволенням 
з-під пансько-польської кормиги («Ой чи бач, ляше, як козак пляиіе», «Загнали панів геть 
аж за Віслу, Не вернуться і в три роки» ) . 

У пісні уславлюються видатні національні герої, борці за визволення рідного краю: Пе
ребийте (Максим Кривоніс), Богдан Хмельницький, яких зображено в певній мірі гі
перболізовано, ідеалізовано, наділено надлюдськими можливостями. (Перебийніс «водить 
чимало - сімсот козаків з собою, рубає мечем голову з плечей, а решту топить водою»; 
«Ой чи бач, ляше, що наш Хмельницький на Жовтім Піску підбився. Од нас козаків, од нас, 
юнаків, ні один панок не вкрився» ) . 

«Зажурилась Україна» 
У пісні зображено період боротьби українського народу проти турецько-татарських на

падників. Україна виступає образом-уособленням. Вона, як мати, оплакує своїх дітей: 
Зажурилась Україна, 
Бо нічим прожити, 
Витоптала орда кіньми 
Маленькії діти... 

Поряд із тугою в пісні міститься заклик до боротьби: 
Годі тобі, пане-брате, 
Ґринджоли малювати, 
Бери шаблю гостру, довгу 
Та йди воювати! 

Відчуваються незламна воля українського народу до боротьби та віра в перемогу над во
рогами: 

«...дамо стиха лиха та вражому турку!» 

2.2. Народні д у м и 
«Думи - безсмертні пам'ятки, створені генієм самого народу» (І. Франко). 
Думи — великі пісенно-розповідні твори переважно героїчного змісту про важливі істо

ричні події (найчастіше про боротьбу українського народу проти іноземних загарбників). 
Близькі до історичних пісень і билин за тематикою, але пісня виконується співом, дума 
і билина речитативом (проказуванням) під супровід кобзи, бандури чи ліри. Дума, на 
відміну від пісні, має нерівноскладові рядки, переважно дієслівне римування; більша за 
обсягом. 

Думи з 'явилися приблизно у XV ст. у час виникнення козацтва. У думах народ створив 
образи мужніх, благородних і сильних духом героїв, які заради своєї свободи готові йти на 
смерть. У багатьох випадках думи створювалися після якихось важливих подій. Виконавці 
народних дум кобзарі та лірники, як і ходили містами і селами, співали думи під акомпа
немент своїх інструментів. Самі вони називали думи «козацькими піснями», «поважними 
піснями». 



Тематика народних дум: 
- страждання невільників у турецькій неволі («Невольницький плач»); 

втеча невольників у рідний край («Маруся Богуславка», «Про втечу трьох братів з 
Азова, з турецької неволі»); 

прославляння воїяів-козаків вірних захисників рідного краю, борців проти турецько-
татарських загарбників («Дума про козака Голоту», «Дума про Самійла Кішку»); 

- прославляння героїв національно-визвольної боротьби українського народу проти поль
сько-шляхетського поневолення («Іван Богун», «Хмельницький і Барабаш», «Корсунська 
перемога») тощо; 

порушення проблем моралі, людських взаємин (соціально-побутові) («Бідна вдова і три 
сини», «Дума про сестру і брата», «Прощання козака з родиною» та ін.). 

Структура думи: 
заспів (зачин, «заплачка»); 
основна розповідь; 
закінчення («славословіє»). 

Дума ділиться на інтонаційно-смислові тиради. 
(Тирада - мовний період обсягом від двох до восьми рядків, об'єднаних римою.) 
Урочистий, піднесений стиль дум посилюється прийомом ретардації. 
(Ретардація уповільнення розповіді, що забезпечується частими повторами цілих 

фраз.) 
Відомі українські кобзарі: Остап Вересай, Михайло Кравченко, Іван Крюковський, Анд

рій Шут, Іван Стрічка та ін. 
Науковий термін «дума» вперше запровадив Михайло Максимович у першій половині 

XIX ст. Перші публікації дум здійснили М. Цертелєв, П. Лукашевич, А. Метлинський, 
П. Куліш, М. Максимович. 

«Хмельницький та Барабаш» 
(Народна дума) 

У творі протиставляються образи Богдана Хмельницького і Барабаша: Барабаш думає 
лише про сите життя і свою вигоду, Хмельницький дбає про волю рідного народу. Хмель
ницький прагне об'єднати всі сили народу для боротьби за визволення України, захисту її 
самостійного державного існування. Барабаш прагне зберегти заради власних вигод пану
вання крулевської Польщі на українських землях. 

Да вже тоді пан Барабаш, гетьман молодий, 
Нехороші мислі собі має... 
«Нащо нам королевські листи читати? 
Нащо нам, козакам, козацькі порядки давати? 
Нащо нам за віру християнську 
Достойно-праведно стояти? 
Лучче нам з ляхами, з мостивими панами, 
Хліб-сіль з упокоєм вічний час вживати». 

Дослівне повторення наведених останніх шести рядків є в думі широко застосовуваним 
художнім засобом, метою якого є підсилення основної думки твору. 

Головна думка - зрада «своїх» для народної справи страшніша за будь-якого зовнішньо
го ворога. 

У думі виправдовуються жорсткі дії Б. Хмельницького стосовно черкаського полковника 
Барабаша. (Факт страти істориками не зафіксований, але в думі цілком виправданий, бо, 
за законами народної моралі, відступництво - непрощенний гріх, за який людина має бути 
обов'язково покарана). 

«Ей, куме, куме Барабашу, гетьмане молодий! 
Як будеш, мені сими словами досаджати, 
Да вже я не зарікаюсь тобі з пліч, як галку, 

голову зняти, 
Жону твою з дітьми живцем забрати, 



Турському салпгану в подарунку одіслати». 
Як так зговорив, то бардзе добре і вчинив. 

У кінці твору прославляння дій Б. Хмельницького, віра у вічність існування христи
янських законів на українській землі, звільненій від зовнішніх ворогів. 

Да вже тоді пан Хмельницький гетьманом став, 
Да вже козаки, друзі-молодці, добро дбали, -
/ стиха словами промовляли: 
«Ей, пане, пане Хмельницький Богдане-Зиновію, 
Наш батю, полковнику чигиринський! 
Дай, Господи, щоб ми за твоєї голови пили й 

гуляли, 
А неприятеля под нозі топтали, 
А віри християнської на проталу в вічний час 

не подали/» 
Да вже тоді вони померли, 
А їх слава не помре й не поляже. 

2.3 . Інші ж а н р и народного епосу 
Загадка малий жанр усної народної творчості, для якого властиве метафоричне чи 

алегоричне зображення якогось предмета або явища, дотепне запитання з метою виявити 
кмітливість того, хто відгадує. 

Прислів 'я - короткий, часто віршований крилатий народний вислів, у якому у високо
художній формі виражено повчальний досвід і мудрість народу. 

Приказка - стислий крилатий народний вислів, близький до прислів 'я, але без власти
вого йому повчального значення. 

Легенда - переказ про якісь події чи людей, оповитий казковістю, фантастичністю. 
Казка — розповідний твір про вигадані, а часто й фантастичні події. 
Переказ - усне народне оповідання про визначні історичні події та їх героїв, за змістом 

близьке до народних легенд і сказань, але різниться відсутністю казково-фантастичних 
елементів. 

Притча - повчальне алегоричне оповідання з яскраво вираженою мораллю про людське 
життя; характерною ознакою є можливість різнотлумачення та різноманітного застосування. 

Літопис - найдавніший вид історико-мемуарної прози, що являв собою розташовані в 
хронологічному порядку коротенькі замітки й докладні оповідання про історичні події. 

2.4. Казки 
Специфічні жанрові ознаки: 

мають традиційний початок (зачин) і кінцівку; 
кінцівка має сатиричну або повчальну спрямованість; 
потрійність; 
символіка чисел; 
типізація персонажів; 
діалог - один із засобів типізації персонажів; 
невизначеність часу і місця дії; 
форми звертання: зменшено-пестливі (кумонько, зайчику-побігайчику, лисичко-сест-

ричко), згрубілі (вовчище, вовчисько, хвостище-помелище); 
велика кількість прислів'їв, приказок, загадок, примовок; 
щасливий кінець: перемога добра над злом; 
ритмічні і пісенні частини в монологах героїв («Я Коза-Дереза, півбока луплена.. .»); 
формули простору і часу («Вправо підеш - щастя зустрінеш, вліво.. .», «Чи довго, чи 

коротко...»); 
обожнювання природи; 
зображення фантастичних подій; 



можлива велика кількість епізодів; 
символічність (калина-дівчина); 

• наявність стилістичних формул: 
- тавтології (пили-гуляли); 

гіперболи (прокинувся через рік); 
антитези (розколовся світ на свободу і гніт); 
постійних епітетів (синє море, богатирський кінь). 

Основні групи казок. 
1. Про тварин. 
Характерні особливості: 

дійові особи тварини, птахи (найпоширенішими є Лисиця, Вовк, Ведмідь, Зайчик, 
Кіт, Коза, Пес, Кінь, Сорока); 

відображення життєвих конфліктів людей через алегорію; 
- чітке окреслення пізнавальної мети; 
- наявність малих фольклорних форм. 
2. Героїко-фантастичні. 
Характерні особливості: 

дійові особи - велетні, воїни-визволителі, як і втілюють в собі фізичну і духовну силу, 
сміливість, винахідливість; 

негативні герої: Баба Яга, відьми, Змій Горинич тощо; 
підкреслення соціального походження героя; 
головні атрибути позитивних персонажів: зброя, бойовий кінь, стріли; 

- доля персонажа змінюється на краще, коли він одержує перемогу над злом; 
наявність фантастичних епізодів. 

3. Соціально-побутові. 
Характерні особливості: 

дійові особи: селяни, наймити, бурлаки, сироти; 
виявлення героїзму персонажів у боротьбі зі злиднями, бідою, горем; 
характерні образи Кривди, Добра, Зла, Горя, Злиднів, Щастя; 

- розкриття соціальних, родинно-побутових конфліктів через взаємини героїв; 
- образні засоби: гротеск, іронія, карикатура; 
- типове фінальне завершення: бідний - переможець, пан - осміяний. 
Літературні казки - казки, що мають автора-письменника. (Наприклад, І. Франко «Фар

бований Лис»). 
Спільні та відмінні риси народної і літературної казок 

Народна: 
колективний автор (народ); 
усна форма існування; 
варіативність з метою сильнішого враження; 
обмежене коло сюжетів; 
типізований образ героя, що характеризується за його функцією в казці (визволитель, 

богатир, нечиста сила та ін.); 
виконавці казок - оповідачі-казкарі, що володіють умінням розповідати і доповнювати 

почуте; 
не чітко визначені час і місце створення. 

Літературна: 
автор - конкретна особа (письменник); 
писемна форма; 
канонічний текст без можливості внесення довільних змін; 
максимально індивідуалізований образ героя; 
кількість варіантів будь-яких мотивів сюжету не обмежена; 
письменник автор, творець, який відображає життя в художніх образах за допомо

гою своєї уяви, властивими лише йому засобами і на відповідному матеріалі; 
чітко визначені час і місце створення (за ознаками, прикметами часу в тексті). 



2.5. Балади 
Балада невеликий ліро-епічний твір казково-фантастичного, легендарно-історичного 

або героїчного змісту з драматично напруженим сюжетом. 
У давнину баладами супроводжувалися танці. Пізніше спів відділився від танцю і балада 

стала самостійним жанром народнопісенної творчості, а згодом літератури. 
Характерні ознаки балади: 

напруженість композиції, 
- трагічна розв 'язка, 

відчутне емоційне напруження, 
у центрі сюжету - лише одна подія з життя головного героя, 
лаконічність оповіді, 
незначна кількість героїв. 

Балади були джерелом художньої літератури, із якого черпали мотиви і настрої Тарас 
Шевченко, Іван Франко, Леся Українка. 

Мотиви балад: 
туга за нареченою, 

- убитий на війні козак, 
- почуття дівчини, з яких насміялися, 
- зле чарівництво, 
- прокльони свекрухи на адресу молодої невістки, 

зрада і помста. 
Серед сюжетів балад виділяють кілька тематичних груп. 
1. Міфологічні, пов'язані з легендами про перетворення людей у птахів, рослин (напри

клад, добре відомі балади про дочку-пташку, про дівчину-тополю, про сина, заклятого в 
явора та ін.), алегоричні (про голубку і голуба). 

2. Сімейно-побутові з пережитками кровно-родових відносин - на тему інцесту (брат сва
тається до сестри; про вдову та її женихів - рідних синів). 

3. Про сімейні стосунки за часів патріархальних відносин - чоловіків та жінок, батьків 
та дітей (про чоловіка, котрий убиває жінку за намовою матері; про сина, який проганяє з 
дому матір-удову; про матір, яка пропиває дочку та ін.). 

4. Історичні балади, як і щільно стикуються з історичними піснями (про зустрічі рідних 
в турецькому полоні; про Бондарівну й пана Каньовського; про гайдамаків, котрі вбивають 
Марусиного сина та ін.). 

5. Соціально-побутові (про смерть рекрутів, чумаків, наймитів, емігрантів, січових 
стрільців). 

Українські балади-пісні відображають світобачення й уявлення різних поколінь, їх 
зв'язок з природою: персонажі балад представлені символами. Син, якого прокляла матір, 
стає явором, невістка, яку зненавиділа свекруха, - тополею. Дівчина може перетворитися 
на пташку, а козацька смерть представляється в інших образах: «в головах ворон кряче, а 
в ніженьках коник плаче», є образи ясного сокола, сизого голуба, сивої зозулі. 

Трапляються у баладах казкові мотиви, дуже поширена гіпербола, що стосується фізич
ної сили героїв. 

Народні балади: 
«Ой не ходи, Грицю», «Ой летіла стріла», «Ой на горі вогонь горить», «Козака несуть», 

«Дунаю, Дунаю, чому смутен течеш», «Бондарівна» та ін. 

Тема 3. Народна драма 
Початки народної драми, яка є джерелом професійної драматургії, - у дохристиянській 

давнині. Це невеличкі сценки віршованої форми, як і супроводжували або відбивали пев
ний обряд, трудовий процес або становили собою гру дітей, юнацтва і мали розважальний 
характер. 

«Просо» — драматичний діалог між двома групами людей молодицями й дівчатами (з 
одного боку) і чоловіками і парубками (з другого). Одна група щойно посіяла просо, а дру
га погрожує витоптати (жартівливо). Твір вважається мікродрамою жартівливого харак
теру. 



«Коза» - невелика драматична сценка гумористичного характеру. З присутніх виби-
рається коза, решта учасників дражнять її, а коза ганяється за ними. 

«Явтух» - драматизована пісня жартівливого характеру, відома під назвою «Да куди 
ідеш, Явтуше?»; розгорнутий діалог між чоловіком неговіркої вдачі й стриманого гумору з 
балакучою молодицею. Сценка в цілому передає етнічні особливості українців. 

До народної драми деякі фольклористи відносять і вертеп (театр ляльок). 
«Весілля» - велика форма народної драми. У ній сполучаються родинні обряди, драма

тичні дійства, пісні і розмовні партії, музика, ігри. 
Весільний обряд в різних регіонах України має свої особливості. Він відбиває світогляд і 

мораль трудового народу, родинні та суспільні стосунки. Обряд супроводжується весільни
ми піснями, діалогами, сценками. 

Справляли весілля найчастіше восени, по закінченні польових робіт. Постійний склад 
дійових осіб: молодий, молода, їхні батьки, бояри, свати, світилки, дружки, музики та ін. 
Весільне дійство поділялося на акти (їх кількість не однакова в різних регіонах України). 

Етапи народної драми «Весілля» 
Заручини - відбувалися задовго до сватання (місяців за два-три). Хлопець, умовив

шись з дівчиною, сповіщав про це батьків і, у разі їхньої згоди, ішов з рідним дядьком в її 
сім'ю. Коли батьки дівчини погоджувалися, призначався день сватання. 

Оглядини (є необов'язковим актом весілля) - знайомство з усіма членами родини за
рученого, огляд їхнього господарства, призначення дня сватання. 

Сватання - прихід сватів до молодої, аби отримати її згоду на шлюб. Якщо свати при
ходили без попередньої домовленості між молодятами й одержували відмову, їм підносили 
чарку, а молодому - печений або сирий гарбуз; це вважалося великою ганьбою і для сватів, 
і для парубка. 

Коровай - випікання весільного короваю здійснювали від трьох до семи шанованих у 
селі молодих жінок, як і жили в злагоді зі своїми чоловіками (елемент магічного дійства). 
Роботою керував старший сват. 

Коровай символізував здоров'я, достаток, як і зичилися майбутній сім'ї. 
Гільце - символізувало утворення нової сім'ї . У суботу молода із старшою дружкою 

скликали подруг та свах вити гільце. Зрізану гілку плодового дерева прикрашали пахучим 
зіллям, квітами, стрічками, монетами. Готове гільце втикали у свіжоспечену хлібину, і 
воно стояло на столі протягом усього весілля. 

Дівич-вечір - прощання нареченої з дівоцтвом. Усі подруги збиралися в хаті молодої 
у суботу ввечері, під троїсті музики співали пісні, у яких славили дівочу красу, молодість, 
привільне життя , висловлювали жаль з приводу розставання з батьками. 

Саме весілля проходило у декілька етапів. 
- Уранці в неділю молоду готували до шлюбу (брат розплітав косу і мастив її медом (щоб 

голова не боліла і було солодке життя) , дружки прикрашали її стрічками, монетами, вкла
дали часник (оберіг), одягали вінок, убирали в найкращих одяг. 

- Прихід молодого, ставання на рушник (щоб життєва дорога була довга й гладенька). 
- Вінчання в церкві. 
- Обряд зустрічі молодих (батьки з хлібом і сіллю). Мати, одягнена у вивернутий кожух, 

стоячи на порозі, обсипала молодих зб іжжям, змішаним з горіхами, насінням, цукерками, 
монетами (щоб був достаток). 

- Завівши в хату, молодих садовили на посад (місце під божницею) на вивернутий ко
жух. По праву руку від молодого сідав його рід, по ліву від молодої її рід. 

Після запалювання свічки починалося частування. Співалися жартівливі пісні під 
кожну страву, відбувалися переспіви між хорами. 

По обіді сват подавав молодим хустку або рушник, за кутики яких вони бралися, і 
виводив у двір, за ними - усі присутні. Починалися танці. 

- Прощання молодої з батьками - найдраматичніший момент весілля. 
Комора — приміщення, де заздалегідь приготовлена для молодих постіль. Цей звичай 

був важливим для виховання в молоді високої моральності. Якщо виявлялося, що молода 
«нечесна», вона мала терпіти глум і побої. Соромили і її батьків. 
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Покриття 
У понеділок вранці дружки знімали з молодої вінок і стрічки та віддавали молодшій 

сестрі або родичці; горілкою промивали косу (щоб ніякі хвороби не чіплялися), заплітали 
без стрічок, одягали очіпок. 

Перезва - весь рід молодого прямував до нових сватів. 
Циганщина (у деяких місцевостях) у вівторок усі гості сходилися до хати молодого, 

убиралися циганами, ворожками і гуртом з піснями обходили родичів. 

Т е с т № 2 
Виконайте завдання. 
1. Про які історичні часи йдеться в пісні «Гей, не дивуйтесь, добрії люди»? 
А Початок боротьби запорозького козацтва проти татарських нападників; 
Б період визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького; 
В період після скасування кріпосницького ладу; 
Г період заснування Запорозької Січі. |—і 
2. У кажіть ознаку, яка відрізняє думу від пісні. 
А Використання епітетів; 
В розгорнутий сюжет; 
В психологічний паралелізм; 
Г оптимістичний фінал. г-і 
3. Укажіть назву початкової частини народної думи. 
А Зав 'язка; 
Б славослів'я; 
В зачин (заспів, заплачка); 
Г пролог. і—і 
4. Які козацькі ватажки представлені в історичній пісні «Гей, не дивуйтесь, добрії 

люди»? 
А Хмельницький і Барабаш; В Хмельницький і Богун; 
Б Хмельницький і Кривоніс; Г Хмельницький і Борохович. Г_] 
5. Укажіть, яке з наведених висловлювань не входить до кола тем історичних пісень. 
А Розповідь про мужність козацького війська в битві з татарською ордою; 
Б боротьба українського народу проти турецько-татарських завойовників; 
В боротьба сил природи в час переходу зими у весну; 
Г боротьба проти соціального й національного гніту. Г~| 
6. У якій з названих дум центральним персонажем є історична постать? 
А «Дума про Самійла Кішку»; 
Б «Дума про козака Голоту»; 
В «Бідна вдова і три сини»; 
Г «Буря на Чорному морі»; 
Д «Втеча трьох братів із города Азова». ГП 
7. У кажіть ознаку, притаманну народній казці . 
А Автор - конкретна особа; 
Б писемна форма; 
В канонічний текст без можливості внесення довільних змін; 
Г максимально індивідуалізований образ героя; 
Д колективний автор. Ц 
8. Доберіть синонім до слова «речитатив». 
А Білий вірш; Г спів-проказування; 
Б пісня; Д співомовка. 
В рима; • 



9. Укажіть жанр фольклору, що має такі основні групи: про тварин, героїко-фантастич-
ні, побутові. 

А Пісні; 
Б казки; 
В легенди; 
Г перекази; 
Д д у м и . і—| 

10. Укажіть художньо-виражальний засіб, використаний у рядках твору «Чи не той то 
хміль». 

Не пий, Хмельницький, дуже той Жовтої Води: 
Іде ляхів сорок тисяч хорошої вроди. 

А Порівняння; 
Б метафора; 
В антитеза; 
Г гіпербола; 
Д алегорія. і—і 

11. Установіть відповідність між визначенням фольклорного жанру і його назвою. 
1 Переказ про якісь події чи людей, оповитий казковістю, А байка 

фантастикою. Б балада 
-2 Невеличкий, здебільшого віршований повчально-гуморис- В казка 

тичний твір з алегоричним змістом. Г легенда ,__,__. 
3 Невеликий ліро-епічний твір казково-фантастичного, леген- Д пісня — 

дарно-історичного або героїчного змісту з драматично напру- J? 
женим сюжетом. _3 

4 Розповідний твір про вигадані, а часто й фантастичні події. Л 
5 Невеликий ліричний вірш, що виконується співом. І 5 І 
12. Установіть відповідність між засобами поетичного синтаксису, використаними в 

уривках народних пісень, та їхніми назвами. 
1. А в головах ворон кряче, А анафора 

А в ніженьках коник плаче.. . Б антитеза 
2. Б іжи, коню, дорогою В тавтологія 

Степовою, широкою.. . Г безсполучниковість 
3. Порубаний, постріляний, д риторичне звертання 

Китайкою покриваний.. . 
4. Засідаєм при дорозі 

Ждать подорожнього... 1 
5. Повернувся я з Сибіру, ~2 

Та не маю долі, ~3 
Хоч, здається, не в кайданах, ~4 
А все ж не на волі... ~5 

Тест № З 
1. Укажіть різновид веснянок. 
А Колядки; 
Б гаївки; 
В купальські пісні; 
Г обжинкові пісні; Q 
2. Укажіть вид народних пісень, що не є календарно-обрядовими. 
А Козацькі; 
Б жниварські; 
В купальські; 
Г русальні. [~| 
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3. Укажіть вид народних пісень, що не є соціально-побутовими. 
А Козацькі; 
Б рекрутські; 
В обжинкові; 
Г наймитські. і—і 
4. Укажіть назву весільного атрибуту, який є символом утворення нової сім'ї. 
А Коровай; 
Б вінок; 
В гільце; 
Г очіпок. і — і 
5. Який з названих творів не є за жанром народною драмою? 
А «Просо»; 
Б «Подоляночка»; 
В « Мак »; 
Г «Бондарівна». і—і 
6. Укажіть вид календарно-обрядових пісень, провідним мотивом яких є уславлення 

народження Ісуса Христа. 
А Колядки; 
Б щедрівки; 
В русальні; 
Г гагілки; 
Д маївки. і—[ 
7. Кому належать слова: «Українська пісня - це бездонна душа українського народу, 

це його слава»? 
А О. Довженку; 
Б Т. Шевченку; 
В І. Франку; 
Г О. Олесю; 
Д Д. Білоусу. г-| 
8. Яка з наведених ознак не є ознакою народної балади? 
А Напружений сюжет; 
Б наявність ліричної оцінки; 
В використання діалогів, повторів, недомовленості; 
Г відсутність оповідача; 
Д жанр: віршований ліро-епічний твір. Ц 
9. Назвіть засіб поетичного синтаксису, який використаний у фрагменті народної пісні 

• Із-за гори вітер віє. . .»: 
Із-за гори вітер віє, 
А в долині тихо, 
Добре було на Вкраїні, 
А тепера лихо. 

А Патетичне запитання; 
Б риторичне звертання; 
В антитеза; 
Г безсполучниковість (асиндетон); 
Д анафора. [[] 
10. Назвіть художньо-виражальний засіб, який використаний у рядках пісні «Віє вітер 

на долину»: 
Ой привикла, мій братику, 
Поміж ворогами, 
Як у полі криниченька 
Поміж ворогами. 



А Порівняння; 
Б гіпербола; 
В епітет; 
Г метафора; 
Д оксиморон. гп 
11 . Розташуйте в логічній послідовності етапи проведення народної драми «Весілля». 

А Заручини І j І 
Б Перезва ~2 
В Сватання ~д 
Г Гільце "J 
Д Циганщина ~g 

12. Установіть відповідність між видом календарно-обрядових пісень і часом їх виконан
ня. 

1 Святвечір А гаївки і 1 1 
2 Щедрий вечір (Новоліття) Б жниварські — 
3 Під час Зелених свят В щедрівки — 
4 Ранньою весною, коли прилітають Г русальні — 

з вирію птахи д колядки — 
5 Під час збирання врожаю L-2J 

II. Старе українське письменство 
Загальна характеристика 

Три хронологічні періоди розвитку старого українського письменства: 
1) X XIII ст; 
2) кінець XIII - початок XVII ст. (орієнтовно до 1620 p.); 
3) початок XVII - кінець XVIII ст. 
У старому українському письменстві виділяють декілька літературних епох: 
* X ст. — середина XI ст. епоха монументального стилю, що характеризується мас

штабністю, величністю, ідейним пафосом (Остромирове Євангеліє, «Повість минулих літ», 
«Слово про Закон і Благодать» Іларіона). 

* Література кінця XI — XIII ст. належить до епохи орнаментального стилю, головними 
рисами якого є ритмічність упорядкування художнього тексту, що нагадує візерунок, ви
тонченість художніх засобів-прикрас («Слово о полку Ігоревім», «Повчання дітям «Володи
мира Мономаха, «Лист двоюрідному братові Олегові Святославичу» Володимира Мономаха, 
«Галицько-Волинський літопис»). 

* XIV — середина XV ст. епоха підсумків, переписування старих творів і укладання 
книг-зводів («Літопис Руський» та Лаврентіївський). 

Звід - об'єднання (зведення) різних літописів в один у часовій послідовності з метою 
створення цілісної картини життя народу (наприклад, «Києво-Печерський патерик»). 

Для творів цього періоду характерним був стиль «плетіння слів», що характеризувався 
нагромадженням однотипних речень, грою слів, пишномовністю, виразністю, емоційністю. 
(Григорій Цямблак, митрополит Фотій та ін.). 

* Кінець XV — кінець XVI ст. — період так званої «еміграційної» літератури. Творили 
роксолани (рутенці) українці, що проживали в різних європейських країнах. Для творів 
характерним було поєднання національних мотивів і стилів із загальноєвропейськими 
(Павло Русин, Себастьян Кльонович, Симон Пекаліда, Станіслав Оріховський, як і писали 
латинською і польською мовами). 



* Період кінця XVI - початку XVII ст. вважається Першим українським Відродженням. 
Це період спогадів про золоту княжу добу, відновлення високої культури Київської Русі 
(освіта, книгописання) і час активного зв 'язку з європейською культурою. Цей період нази
вають епохою бароко (Мелетій Смотрицький, Іван Вишенський, Клирик Острозький, Іпатій 
Потій, Костянтин Острозький, Стефан Зизаній, Герасим Смотрицький, Андрій Римша, Ан
дрій Величковський, Георгій Кониський, Григорій Сковорода, Самійло Величко, Климентій 
Зіновіїв, Лазар Баранович, Олександр Бучинський-Яскольд, Данило Братковський та ін.). 

Прадавня українська література 
Особливості: 

своєрідність та синкретизм жанрів (органічне злиття епосу, л ірики, драми); популяр
ність панегіриків - творів, у яких прославлялося життя поважних людей або розшифрову
вався зміст родових гербів; 

обов'язкове звернення до Бога на початку творів; письменник свою думку не стверджу
вав від себе, а лише підкріплював цитатами зі Святого Письма, богословських трактатів; 

автор часто применшував свою значимість (вважав себе нікчемним, недостойним, бо 
творцем, мовляв, може бути лише Бог), тому часто залишався анонімним; 

прагнення давніх письменників бути схожими на своїх попередників, писати за чиїмсь 
зразком як прояв шани до традицій; 

наявність у творах численних інверсій, повторень образних висловів, початків абзаців, 
цитат, подібних вступів і закінчень; 

тісний зв 'язок літератури із щоденним життям, її обрядово-практичний характер; 
релігійне забарвлення творів, їх дидактичний характер; 
стара література (за винятком полемічної) не була публіцистичною в сучасному ро

зумінні цього терміна, але не безсюжетна, бо зміст-сюжет - християнське вчення; 
вимальовування буквиць - початкових літер рядків, абзаців, розділів; текст і малюнки 

становили одне ціле; 
неодноразове переписування літописів, їх доповнення, поширювання у різних спис

ках. 
Пам'ятки 

«Велесова книга» (V IX ст.) писемна пам'ятка праукраїнської культури, збірник 
релігійно-повчального змісту. Розповідає про життя й релігію праукраїнців, їх заняття, по
бут, проливає світло на події стародавньої історії, підтверджує думку про те, що писемність 
у слов'ян існувала ще до X ст. 

«Велесова книга» являє собою 74 дубові дощечки - «черти і різи», (розмір 22 х 38 см, 
завтовшки 0,5 - 0,7 см), нанизані на ремінець. 

У 1919 р. полковник білої гвардії Алі Ізенбек знайшов їх у поміщицькому маєтку, пока
зав своєму другові Юрію Петровичу Миролюбову-Лядському, який узявся за дослідження 
дощечок. 

У прадавній українській літературі слід розрізняти дві основні форми: усну народну 
творчість (пісні, легенди, казки, прислів 'я тощо) і книжне письменство (літописи, сказан
ня, повчання, зводи літописів). 

Запровадження християнства на Русі пожвавило розвиток писемності, відкривалися пер
ші школи (Володимиром Святославовичем), бібліотека (Ярославом Мудрим). 

Перші давньоруські церковнослужебні книги писалися ченцями від руки на пергаменті, 
оздоблювалися орнаментами, малюнками, різнокольоровими буквицями. Перекладалися 
церковні книжки , художні твори, наукові праці з природознавства, історії, географії. Це 
були переклади з давньогрецької, давньоримської, візантійської літератур. 

Перекладна література складалася з творів церковного й світського характеру. Найстарі
ша книга, що дійшла до нас, Остромирове Євангеліє (1056 — 1057) - написана уставом 
(техніка вимальовування літер окремо одна від одної). 

Біблія (з грец. «книга») одна з найвизначніших пам'яток світової культури. В ук
раїнській культурі Біблія посідає особливе місце - з Остромирового Євангелія починається 



давньоруська рукописна книжність, з Апостола (1574) та Острозької Біблії (1581) ук
раїнське книгодрукування. 

Біблія - звід 50 книг. Складається з двох частин: Старого Заповіту (літописно-розповід
ні твори: Книга Буття, книга Виходу, книги Ісуса Навина, Суддів, чотири книги Царств, 
книга притч Соломона та ін.; художні: Твори Пророків, книга Іова; ліричні: Псалтир, Піс
ня Пісень) і Нового Заповіту (життя, вчення, смерть і воскресіння Ісуса Христа). 

Біблія використовувалася літописцями XI XIII ст., письменниками XIV - XX ст. Пан
телеймон Куліш переклав Біблію українською мовою (1868 1871). 

Світська перекладна література (житійна література, природничо-наукова література): 
збірник афоризмів «Бджола»; 
природничо-наукові твори: «Шестоднєв» Іоанна Екзарха, «Фізіолог», підручник з гео

графії «Християнська топографія» та ін.; 
хронографи, історичні повісті тощо. 

Оригінальна література Київської Русі 
Крім церковно- або старослов'янської, поширеною була давньоруська літературна мова, 

якою писалися світські твори. Популярні літературні жанри: 
«житія святих»; «повчання»; 

- ораторська проза, літописи; 
- поеми («Слово о полку Ігоревім», створене в XII ст. на основі літописного оповідання). 
Літопис (від слов. «писати за літами») хронологічно послідовний запис історичних 

подій, зроблений їх сучасником. Уживається термін «хроніка» (від грец. «час»). 
Перші літописи з 'являються у X ст. у Києві за часів князювання Володимира Святосла-

вовича. 
70 90-ті роки XI ст. - продовжили писати літописи ігумени Києво-Печерського монас

тиря Никон та Іоанн. 
Початок XII ст. (1113 р.) - Нестор Літописець написав літописне зведення від біблійного 

створення світу до 1110 p. : «Повість минулих літ» («Початковий літопис»). Провідні 
мотиви: щире захоплення героїчним минулим, глибокий сум з приводу княжих чвар. 

Цестор Літописець автор творів: «Житія Феодосія Печерського», «Чтенія о житії і 
погубленії... Бориса і Гліба». 

Про історичні події до 1116 р. продовжив писати ігумен Сильвестр у Видубецькому мо
настирі. 

Події 1118 1200 pp. «Київський літопис» (Ігумен Мойсей). 
Події 1201 1292 pp. «Галицько-Волинський літопис». 
Ці три літописи об'єднують в один під назвою «Руський літопис». 
Літописна традиція в Україні не переривається з X по XIX ст. («Густинський літопис», 

«Історія Русів», козацькі літописи Самовидця, Граб'янки, Величка, що відтворили події 
XIV XIX ст.'). 

Перший публіцистичний ораторський твір - «Слово про Закон і Благодать», написаний 
та оголошений між 1037 і 1043 pp. митрополитом Іларіоном. (Закон - Старий Завіт, зокре
ма П ' я т и к н и ж ж я Мойсееве (віра). Благодать - основне поняття християнського віровчен
ня, викладене в Новому Заповіті). 

Найвідоміші твори прадавньої української літератури: 
«Повчання дітям» Володимира Мономаха (1096) складається з трьох частин: релігійні 

поради, правила князювання, власний життєпис як зразок дітям. Проповіді Кирила Ту-
ровського, «Хождєніє» Данила Паломника, «Києво-Печерський патерик», Послання Клима 
Смолятича та ін. 

Тест № 4 
1. Яка писемна пам'ятка праукраїнської культури свідчить про те, що писемність у 

слов'ян існувала ще до X ст.? 
А «Велесова книга»; В «Повчання дітям» Володимира Мономаха; 
Б «Слово о полку Ігоревім»; Г «Слово про Закон і Благодать» Іларіона. [~~1 

: 27 : 



2. Укажіть характеристику, яка не є притаманною «Велесовій книзі». 
А Події викладені не в хронологічній послідовності; 
Б належить до давнього жанру лірики; 
В містить опис історії дохристиянської Русі (І тис. до н.е - І тис. н.е); 
Г обговорює багато аспектів культурно-релігійного життя минулого. Ц 
3. Зазначте перший рукописний переклад Біблії староукраїнською мовою. 
А Острозька Біблія; В Кхетівський Апостол; 
Б Пересопницьке Євангеліє; Г Волинське Євангеліє. Q 
4. «Повість минулих літ» - це: 
А епічний твір про роки князювання Ярослава Мудрого; 
Б белетристична повість про давні часи; 
В історична і літературна пам'ятка, в якій історичні події викладено у формі 

літературних творів різних жанрів; 
Г хроніка про життя руських князів. Г~1 
5. Укажіть другу назву першого літопису, що дійшов до нас, «Повісті минулих літ» 

(1113): 
А «Житія Феодосія Печерського»; 
Б «Галицько-Волинський літопис»; 
В «Київський літопис»; 
Г «Початковий літопис». І І 
6. Укажіть, хто в 1919 р. знайшов «Велесову книгу». 
А А. Сулакадзев; 
Б А. Востоков; 
В Алі Ізенбек; 
Г Ю. Миро любов; 
Д О. Мусін-Пушкін. Г~\ 
7. До якого жанрового масиву давньоруського письменства належить «Поучення» Воло

димира Мономаха? 
А Паломницької літератури; 
Б житійної літератури; 
В церковно-ораторської прози; 
Г повчальної літератури; 
Д псалмів. ГИ 
8. Яка з названих рис не є ознакою монументального стилю оригінальної літератури 

княжої Русі-України? 
А Зосередження уваги на змісті, діловий виклад; 
Б простота композиції; 
В відсутність ідеології «великодержавництва»; 
Г християнський оптимізм; 
Д обмеженість та мала кількість прикрас. Q] 
9. Назвіть автора приповістей (Старий Заповіт Біблії): 
А Соломон; 
Б Давид; 
В Ісаія; 
Г Іова; 
Д Петро. Ц 
10. Укажіть термін, який уживається у значенні «літопис»: 
А Розповідь; 
Б оповідання; 
В хроніка; 
Г переказ; 
Д письменство. П 



11. Установіть відповідність між назвою твору і його автором. 
1 «Слово про Закон і Благодать» А Іоанн Екзарх | і | 
2 «Шестоднєв» Б Нестор ~2 
3 «Повчання» В Данило Паломник J 
4 «Житія Феодосія Печерського» Г Володимир Мономах _4 
5 «Хождєнія» д їларіон Київський | 5 | 
12. Установіть відповідність між періодом розвитку старого письменства і його умовною 

назвою. 
1 Х е т . - середина XI ст. А епоха підсумків (переписування 
2 Кінець XI - XIII ст. старих книг, укладання зводів) і 1 1 
3 XIV - середина XV ст. Б епоха монументального стилю — 
4 Кінець XV - кінець XVI ст, В Перше українське Відродження — 
5 Кінець XVI - Г епоха орнаментального стилю — 

початок XVII ст. д період так званої «еміграційної» — 
літератури L2J 

Тема 4. «Слово о полку Ігоревім» 
Жанр 
У «Слові...» присутні елементи двох жанрів: прози й поезії. Перші видавці визначили 

його як героїчну пісню, сучасники - як поему (поетичність метафор і порівнянь, ритмічна 
будова значної частини тексту, багата символіка) або повість. Сучасні вчені відзначають, 
що тут наявні яскраво виражені епічні елементи, сильний ліричний струмінь, ритмізована 
мова, своєрідна композиція, що дає підставу вважати цей оригінальний високохудожній 
твір героїчною поемою. 

Автор 
Думки вчених розійшлися: одні вважають, що твір написаний кимсь із тогочасної фео

дальної верхівки (може, самим Ігорем чи його сином Володимиром), інші - незнатною лю
диною, вихідцем з Чернігово-Сіверщини, одним із учасників походу, який повернувся на 
батьківщину. Деякі вважають автором Бояна. 

Техніка написання «Слова...». Видання твору 
Віднайдений текст «Слова...» був написаний скорописом без проміжків між словами, з 

надрядковими літерами і знаками (титлами), що для економії дорогого пергаменту стави
лися замість пропущених літер. 

Згодом Мусіним-Пушкіним текст був поділений на слова, речення, абзаци. Було зробле
но копії. 

1792 р. - час відкриття рукопису; 
1800 р. перше видання «Слова...». 
Тема твору 
Зображення невдалого походу князя Ігоря проти половців 1185 р . (у вузькому розумін

ні); історична доля Руської землі, її минуле, сучасне й майбутнє (у широкому розумінні). 
Ідея твору 
Заклик до єднання, любові до рідної землі. 
«Слово о полку Ігоревім» - не тільки найвидатніша пам'ятка давньоруської літератури, 

але й зразок героїчного епосу народу. Невідомий автор закликає берегти й любити Русь-
Україну, примножувати її багатства. 

Характерні риси «Слова...» (спільні для всіх усних і писемних творів героїчного епосу): 
проводиться тема захисту рідної землі від народу-агресора; 
історичне тло створюється у протистоянні ворогу; 

- у центрі боротьби стоїть держава; 
- епічні герої орієнтуються на верховного правителя, який уособлює народну єдність; 
- з повагою мовиться про родоначальників; 

герої проявляють небачену сміливість і в бій за рідну землю йдуть, я к на свято. 



Історична основа 
Невідомий автор розповідає про похід новгород-сіверського князя на половців 1185 р. 
Міжусобні змагання князів Київської Русі за землю призвели до жахливої руїни: погра

бування міст, спалення сіл, захоплення полонених, убивства родичів. 
Ситуацією скористалися половці, як і з 1061 р. нападали на східнослов'янські землі. 
Керуючись головним завданням (захист Руської землі), у 1183 р. Великий князь київсь

кий Святослав з допомогою ще кількох князів переміг половців. Князь Ігор також вирішує 
завоювати половців: перший похід вдалий, другий (через 2 роки, у 1185 р.) - закінчився 
поразкою у битві на р. Каялі . 

Композиція 
Вступ (пісня Бояна) - роздуми автора над манерою описування подій. 
Основа частина (кілька оповідань): 

- виступ Ігоревої дружини; 
похід; 

- битви з половцями; 
- сон і «золоте слово» Святослава; 

«плач Ярославни»; 
втеча Ігоря з полону; 

- закінчення (величання Ігоря, князів і дружини). 
Образи «Слова...» 
Центральні образи: Руська земля, Ігор, Святослав, Ярославна, Всеволод, автор та ін. 
Людські характери змальовано скупо, але в кожному підкреслено найприкметнішу рису: 

в Ігоря - хоробрість, у Святослава - мудрість, у Ярославни - вірність. 
Руська земля: половецькі степи, Дніпро, Дон, Волга, Рось, Сула, Донець, Дунай, Чорне 

й Азовське моря, міста Київ, Корсунь, Чернігів, Новгород, Галич, Путивль тощо усе на
буває людських рис, оспівується з використанням мотивів давньої слов'янської міфології. 

«Криваві зорі світ провіщають; чорнії тучі з моря ідуть... Земля гуде. Р іки мутно течуть. 
Порохи поля покривають». 

Князь Ігор. Автор «Слова» відроджує героїчний образ Ігоря - полководця, вождя, який 
вийшов у похід за землю Руськую. 

Затемнення сонця авторський поетичний прийом, за допомогою якого повністю реа
білітується князь Ігор і його похід. Згідно з уявленнями XII ст. затемнення було провісни
ком можливої біди, яка , однак, не вважалася неминучою. Тому князь Ігор приймає рішен
ня вийти в похід назустріч небезпеці і відвести біду від рідної землі навіть ціною власного 
життя. Це і є найвищий подвиг в ім 'я Вітчизни. 

Ігор Святославович - чесний і відкритий, гордий і відважний, мужній і рішучий, вольо
вий, зневажає смерть, полон для нього найбільша ганьба («Лучче ж потятим бути, аніж 
полоненим...»), але необачний, надміру запальний. 

Святослав - великий державний діяч, справжній патріот і благородна людина, мудрий, 
хоробрий, висуває ідею єдності руських князів з метою зміцнення Київської держави. 

Ярославна (справжнє історичне ім 'я Єфросинія, дочка галицького князя Ярослава 
Осмомисла) єдиний жіночий образ твору. Вірна й самовіддана дружина князя Ігоря, 
наділена моральною красою, глибоким ліризмом, здатна на самопожертву заради коханого, 
усієї держави. Вона звертається до сил природи (Дніпра-Славутича, Вітру, Сонця), щоб ті 
послабили полонські муки не лише її чоловіка, а й інших воїнів-русичів. Ярославна за
ступниця всіх воїнів Київської Русі. 

Переклади і переспіви «Слова...» 

Переклад це текст, слово, усне висловлювання, літературний твір, перекладені 
з однієї мови на іншу з максимальним збереженням стилю письменника, мовних 
особливостей. У перекладі не повинно бути імпровізації. 
Переспів вільний переклад віршами; те, що є повторенням відомого, сказаного, 
написаного; це власний твір автора, написаний на основі сюжету, змісту, образів, ідей 
іншого твору. 



«Слово о полку Ігоревім» спонукало багатьох письменників до створення високомайс-
терних перекладів і переспівів. Найперший переклад твору українською мовою належить 
М. Шашкевичу. У другій половині XIX ст. талановиті переклади та переспіви «Слова...» 
здійснили І. Вагилевич, М. Максимович, С. Руданський, Т. Шевченко, І. Франко, Ю. Федь-
кович, Б. Грінченко та ін.; у XX ст. М. Зеров, Н. Забіла, В. Шевчук, Вал. Шевчук, 
II. Тичина, А. Малишко та ін. У стилі народної думи Панас Мирний склав переспів «Дума 
про військо Ігореве». Одним із найкращих поетичних переспівів вважають «Слово про Ігорів 
похід» М. Рильського. 

За сюжетом «Слова...» композитор О. Бородін написав оперу «Князь Ігор». 

Тест № 5 
1. Підґрунтям «Слова о полку Ігоревім» є такі історичні події: 
А успішні походи Ігоря на греків; 
В невдалий похід Ігоря проти половців; 
В переможний похід Ігоря проти половців; 
Г похід Ігоря на Чернігівське князівство. Г~] 
2. У літописній оповіді з «Київського літопису» та поемі «Слово о полку Ігоревім» зоб

ражено події: 
А 1113 р . ; 
Б 1036 p . ; 
В 988 p . ; 
Г 1185 р. p i 
3. Укажіть автора «Слова...». 
А Володимир; В невідомий; 
В князь Ігор; Г Нестор Літописець. Q 
4. Хто віднайшов список «Слова...» і вперше опублікував його текст? 
А О. Мусін-Пушкін; В І. Франко; 
Б О. Пушкін; Г Т. Шевченко. • 
5. Яка ідея домінує у «Слові...»? 
А Захист природних ресурсів; 
Б захист рідної землі від народу-агресора; 
В віддане кохання Ярославни до Ігоря; 
Г поділ землі між братами Ігорем і Всеволодом. Г~[ 
6. За ідейно-тематичним змістом центральним у «Слові...» є розділ: 
А виступ дружини князя Ігоря в похід; 
Б перемога в першій битві Ігоря; 
В сон і «золоте слово» Святослава; 
Г втеча Ігоря з полону; 
Д Русь вітає Ігоря після його повернення з полону. Q 
7. З яким образом «Слова о полку Ігоревім» пов'язана ідея єднання Русі? 
А Святослава Київського; 
Б Всеволода; 
В Ігоря Святославича; 
Г Ярославни; 
Д Кончака. Q 
8. Укажіть композитора, який написав оперу «Князь Ігор» за сюжетом «Слова...». 
А Микола Лисенко; 
Б Микола Леонтович; 
В Петро Чайковський; 
Г Олександр Бородін; 
Д Микола Римський-Корсаков. Ц 



9. Укажіть троп, використаний у рядках «Слова...»: 
«Сонце йому тьмою путь заступало; 
ніч, стогнучи йому грозою, птиць збудила». 

А Епітет; 
Б оксиморон; 
В метафора; 
Г порівняння; 
Д гіпербола. і—і 

10. Укажіть троп, використаний в описі природи після поразки війська князя Iropj 
«Никне трава жалощами, а дерево з тугою к землі приклонилося». 

А Літота; 
Б порівняння; 
В персоніфікація; 
Г епітет; 
Д гіпербола. і—і 
11. Установіть відповідність м іж цитатою із «Слова...» і персонажем, якому вона нале 

жить. 
1 «Один брат, один світ світлий - ти, Ігорю! А Ігор 

Оба ми є Святославичі!» Б Святослав 
2 «Браття і дружино! В Боян 

Лучче ж би потятим бути, Г Ярославна 
Аніж полоненим бути» д Всеволод 

3 «О мої синовці... 
Рано єсте почали Половецьку землю мечами разити, _ _ _ _ 
А собі слави шукати.. .» _ 

4 «Ні хитрому, ні спритному, ні чаклуну спритному - ._ 
суда Божого не минути _3 

5 «О вітре, вітрило! _4 
Чому, господине, так сильно вієш ти?» І 5 | 

12. Розмістіть розділи «Слова...» відповідно до тексту. 
А Сон і «золоте слово» Святослава; _ _ _ _ _ 
Б виступ дружини князя Ігоря в похід; 
В Величальна зустріч Ігоря після повернення з полону, прославляння князів , __ 

дружини; _3 
Г перемога в першій битві Ігоря; _4 
Д втеча Ігоря з полону. | 5 | 

Давня українська література (XIV - XVIII ст.) 
Література XIV - XV ст. 

Період переписування давніх творів та укладання книг-зводів («Літопис руський», 
«Києво-Печерський патерик», «Литовський літопис», «Короткий київський літопис», 
«Хождєнія Данила Паломника» тощо). 

Оригінальна література: послання, повчання митрополита Фотія, Григорія Цяблака. 
Перекладна література з грецької, сербської, болгарської мов, наприклад, сербська 

повість «Александрія». 
Період кінця XV — початку XVII ст. вважається Першим українським Відродженням. 

Особливістю українського Ренесансу є те, що він мав значно більше поширення у суспільно-
культурному житті, ніж у мистецтві, літературі. 

Це період організації церковно-освітніх товариств (братств), шкіл з викладанням 
староукраїнською мовою. 



Розпочалося книгодрукування (церковнослов'янською, а згодом і українською мовами). 
Створюються і рукописні книги (Пересопницьке Євангеліє). Розвивається мовознавство 
(перший буквар староукраїнської мови Лаврентія Зизанія, «Граматика словенська «Мелетія 
Смотрицького, «Лексикон... Памва Беренди» тощо). 

У зв 'язку зі створенням так званої уніатської (греко-католицької) церкви особливого 
значення набула полемічна література. Полеміка (від. грец. «войовничий, ворожий») гос
тра суперечка під час обговорення, з 'ясування яких-небудь проблем, питань. 

Полемічна література к інця XVI початку XVII ст. являла собою публіцистичну 
дискусію між прихильниками й противниками унії. 

Іван Вишенський «Послання до єпископів»; 
Петро Скарга «Про єдність церкви Божої»; 
Герасим Смотрицький «Ключ царства небесного» (1587); 
Василь Острозький (Суразький) «Книжиця» (1588); 

- Стефан Зизаній «Казання св. Кирила...» (1596); 
Христофор Філарет «Апокрисис» (1598); 

- Захарій Копистецький «Палінодія, або Книга оборони» (1622) та інші. 
Українське бароко виникає на межі XVI XVII ст. (породжене кризою Відродження) і 

розвивається протягом двох віків. 

Бароко (від італ. «химерний, вибагливий») стиль в архітектурі й мистецтві, для 
якого характерні підкреслена урочистість, пишна декоративність; метою є справити 
сильне враження, викликати зворушення, хвилювання. 

Характерні риси українського бароко: 
духовні (релігійні) складники переважають над світськими; 
широко задіюються антично-міфологічні образи: релігійна лірика перебуває під охоро

ною давньогрецьких муз, Пресвята Діва часом ототожнюється з Діаною, хрест порівнюєть
ся з тризубом Нептуна тощо; 

співіснують два ґатунки стилю: «високе» бароко («серйозне», пов'язане з книжною 
традицією) і «низове» (жартівливо-бурлескне, пов'язане з народною стихією творчість 
мандрівних дяків, інтермедії, вертепи). 

Жанри українського бароко: 
полемічна література (твори І. Вишенського); 
«низькі» комедійно-гумористичні жанри (шкільна драма, різдвяні й великодні вірші-

травестії); 
* «середні», «вищі» жанри (риторична проза К. Острозького, М. Смотрицького); 
* епіграматична поезія (Л. Баранович, К. Зіновіїв, І. Величковський); 

ораторська проза (проповіді І. Галятовського, Д. Туптала, С. Дворського); 
* емблематична література, (що характеризується унаочненням абстрактних понять та 

ідей) (творчість Г. Сковороди); 
* історико-мемуарна проза («Історія Русів», «Літопис» Самійла Величка); 

пісенно-інтимна лірика (панегірики, світська лірика: елегії, пісні). 

Панегірик (від гр. «похвальне слово на урочистих народних зборах») - жанр ораторської 
і поетичної творчості, своєрідний гімн на честь певної особи. 
Епіграма (від гр. «напис») - коротенький злободенний сатиричний вірш, спрямований 
проти якоїсь особи чи негативного суспільного явища. 

Визначні представники українського бароко: 
Іван Вишенський письменник-полеміст, автор трактатів, і послань; 
представники проповідницької прози Мелетій Смотрицький, Іоанникій Галятович, Ла

зар Баранович. Дмитро Туптало та ін.; 
(Григорій Сковорода - філософ, поет, просвітитель, музикант.) 



Проза 
Мелетій Смотрицький (син Герасима Смотрицького) 
Творча спадщина: «Граматика словенська», «Тренос, або Плач єдиної святої Вселенсь

кої апостольської східної церкви» (під псевдонімом Теофіл Ортолог). 
Ідея твору: українець буде щасливим, якщо житиме за Божими заповідями, буде вір

ним рідному краєві. 

Тема 5. Іван Вишенськии 
Біографічні відомості 
Про життя Івана Вишенського відомо небагато: Іван це ім 'я чернече, а Вишенськии 

могло означати місце народження. 
Приблизно у 1550 р. - народився Іван Вишенськии у м. Судова Вишня (тепер Львівської 

області). 
Навчався спочатку в рідному місті, потім у Луцьку, де був близький до римо-католи-

ків. У перший період життя був близький, очевидно, до протестантів (соцініанів), бо його 
ідея церкви без владик - реформаторська. Пережив якусь душевну драму, очевидно, піс
ля зіткнення з єзуїтами, після чого зблизився з львівськими братчиками. Певний час був 
пов'язаний із Острозьким літературно-науковим гуртком другої половини XVI ст. 

У 80-х pp. (у віці ЗО - 35 років) «Іван з Вишні» (так він себе називав) постригся в ченці, 
оселився в Греції на Афоні, де пробув більше сорока років, жив у кількох монастирях, потім 
осів у самітньому скиті (житлі християнського ченця-пустельника) серед лісу, заховавшись 
від усього світу. Надсилав в Україну свої послання, писані в стилі послань апостола Пав
ла. У них Брестська унія трактується я к насильство й ошуканство («Послання до всіх, в 
Лядській землі живущих», «Послання до князя Острозького», «Послання до єпископів», 
«Викриття диявола-світодержця» та ін). 

У 1604 р. відвідав Україну, два роки жив у Львові, Скиті Манявському та інших місцях. 
У 1606 р . знову повернувся на Афон, де й завершив своє життя . 
Огляд творчості 
До нашого часу дійшло 16 трактатів і послань Івана Вишенського, 10 із них він об'єднав 

у рукописну «Книжку». 
її побудовано за зразком «Книжиці», що вийшла в Острозі 1598 року. «Книжку» по

леміст надіслав в Україну не раніше 1599 року й не пізніше 1601 p . , сподіваючись, що її 
читатимуть по братствах і видадуть друком. Ще до укладання «Книжки» було надруковано 
«Послання до єпископів» (Острог, 1588 p.). Є думка, що близько 1609 р . Іван Вишенськии 
послав в Україну другу «Книжку». 

Окремо стоїть «Видовище мисленне» - останній твір полеміста, написаний на переклад 
10-ї книги Іоанна Златоустого «Книга про священство» у 1615 1616 pp. , де він обстоює 
свою відстороненість від світу. 

«Послання до всіх, в Лядській землі живущих» 
(«Тобі, котрий мешкає в землі, що зветься польська») 

Перший твір Івана Вишенського (підписався «Іван, чернець з Вишні, від святої Афонсь-
кої гори»). 

Тема: зображення занепаду релігійності й моралі в Польській державі. 
Ідейно-художній зміст: автор звертається до всіх українців, литовців, поляків, що живуть 

на території Речі Посполитої. Вихідною позицією є плач, стогін з приводу занепаду рідної 
землі, де не залишилося ні надії, ні віри, ні любові, ні правди, ні справедливості, ні суду. 

Далі автор називає причини духовного занепаду народів Речі Посполитої: «священики 
офірують черевом, а не духом». 

Ідея твору: 
Не може порядна людина миритися із масовим занепадом моралі. Єдиний вихід із цього 

становища покаятися і жити, дотримуючись християнської моралі, інакше на всіх гріш
ників чекає «вогонь пекла». 

Твір є актуальним і зараз. 



«Послання д о єпископів» 
Послання адресоване архієпископові Михайлові, єпископам Потієві, Кирилові, Леонтієві 

та ін., як і в 1596 р. проголосили унію православної церкви з католицькою з метою від
ділити українську православну церкву від Московського патріархату і повернути її в бік 
Західної Європи. 

Більшість віруючих на чолі з князем Костянтином Острозьким унії не підтримали. Іван 
Вишенський вів непримиренну боротьбу,з уніатами. На початку твору автор саркастично 
висміяв Берестейську «гадючу» угоду, чим посприяв посиленню розколу української цер
кви на дві ворогуючі конфесії. У творі єпископи зображені як жорстокі феодали, як і се
лянський «труд і піт кривавий поїдають». 

Автор став на бік тих, хто в суспільстві «гнані й опльовані, биті й повбивані»; засуджує 
єпископів за їхнє зневажливе ставлення до простих людей. 

Письменник виносить вирок: такі єпископи - не духовні ватажки для народу, а «мучи
телі», бездушні «ідоли», «вовки». 

У своїх творах Іван Вишенський виступає на захист трудівників, протестує проти со
ціальної нерівності. Письменник не закликає до збройної боротьби проти Ватикану і шлях
та, але пробуджує національну свідомість українців, їхню людську гідність, прагнення 
яравди й волі. 

Поезія 
Климентій Зіновіїв - поет, етнограф 
Творча спадщина: рукописна збірка (налічує близько 400 віршів), що містить соціально-

побутові поезії (цикл: «Про багатства і про злидні. . .») . 
Григорій Сковорода 
Його називають «українським Сократом», «українським Горацієм», «українським Езо-

пом» (див. тему 4). 

Драматургія 
Перші драми XVII ст. були віршованими діалогами (шкільні драми), торкалися різдвяних, 

великодніх, історичних тем. 
Феофан Прокопович «Володимир»; «Милість Божа» невідомого автора; Георгій Конись-

кий «Воскресіння мертвих»тощо. 

Інтермедії - побутові гумористичні сценки, як і йшли як окремі невеличкі вистави в 
антрактах між діями драми чи трагедії. 

Тест № 6 
1. Укажіть вид літератури кінця XVI початку XVII ст., для якої характерна гостра 

суперечка з приводу якоїсь проблеми. 
А Сатирична література; В полемічна література; 
Б алегорична література; Г емблематична література. Ц 
2. Що означає термін «звід»? 
А Об'єднання письменників за поглядами відносно Брестської унії; 
Б об'єднання (зведення) різних літописів в один у часовій послідовності з метою 

створення цілісної картини життя народу; 
В об'єднання творів в межах однієї художньої системи; 
Г синкретизм жанрів. f j 

3. Укажіть назву твору, який не має полемічного спрямування. 
А «Послання до єпископів» Івана Вишенського. 
Б «Про єдність церкви Божої» Петра Скарги; 
В «Ключ царства небесного» Герасима Смотрицького; 
Г «Повчання дітям» Володимира Мономаха. Q] 



4. Укажіть назву жанру за його визначенням: коротенький злободенний сатиричний 
вірш, спрямований проти якоїсь особи чи негативного суспільного явища. 

А Послання; 
В ода; 
В панегірик; 
Г епіграма. і—і 

5. У кажіть назву жанру, який в перекладі з грецької означає «похвальне слово на уро
чистих народних зборах» і є своєрідним гімном на честь певної особи. 

А Послання; В панегірик; 
Б ода; Г епіграма. Ц 

6. Укажіть період, який вважається Першим українським Відродженням. 
А X - середина XI ст.; 
Б кінець XI XIII ст.; 
В XIV - середина XV ст.; 
Г кінець XV - кінець XVI ст.; 
Д кінець XV - початок XVII ст. ГП 

7 Укажіть автора творів «Граматика словенська», «Тренос». 
А Іван Вишенський; 
8 Мелетій Смотрицький; 
В Лазар Баранович; 
Г Григорій Цяблак; 
Д Феофан Прокопович. ГП 

8. Укажіть назву населеного пункту, де народився Іван Вишенський. 
А Судова Вишня; 
Б Львів; 
В Вишневе; 
Г Полтава; 
Д Вишеньки. ГП 

9. Кого називають «українським Сократом», «українським Горацієм», «українським Езо-
пом » ? 

А Івана Вишенського; 
Б Мелетія Смотрицького; 
В Григорія Сковороду; 
Г Лазаря Барановича; 
Д Володимира Мономаха. r j 
10. Укажіть назву стилістичного прийому, застосованого І. Вишенським у Посланні 

до єпископів: «Єпископи в достатках буржуазних...», а «сироти... голодні, і спрага їх му
чить». 

А Антитеза; 
Б анафора; 
В інверсія; 
Г тавтологія; 
Д епіфора. Q 
11. Установіть відповідність між назвою твору і його автором. 

1 «Послання до єпископів» А Христофор Філарет 
2 «Ключ царства небесного» Б Петро Скарга 
3 «Про єдність церкви Божої» В Іван Вишенський 
4 «Палінодія, або Книга оборони» Г Захарія Копистянський 
5 «Апокрисис» Д Герасим Смотрицький 



12. Установіть відповідність між жанром та його визначенням. 
1 жанр ораторської і поетичної творчості, своєрідний А послання 

гімн на честь певної особи; Б епіграма 
2 коротенький злободенний сатиричний вірш, спрямо- В літопис 

ваний проти якоїсь особи чи негативного суспільного Г панегірик 
явища; д інтермедія 

3 побутові гумористичні сценки, як і йшли як окремі 
невеличкі вистави в антрактах між діями драми чи 
трагедії; 

4 хронологічно послідовний запис історичних подій, 
зроблений їх сучасником; 

5 віршований літературний твір, написаний у формі лис
та або звернення до якоїсь особи чи багатьох людей. 

Тема 6. Григорій Сковорода (1722 - 1794) 
Творчість видатного українського мислителя-гуманіста, письменника, просвітителя 

Г Сковороди є яскравою сторінкою у житті нашого народу. У його творах відобразилися 
світогляд, спосіб мислення, жива душа українців. 

Біографічні відомості 
З грудня 1722 р. у с. Чорнухи на Полтавщині народився Григорій Савич Сковорода. 
Навчався у дяка-скрипаля. 
У 16-річному віці, мандруючи із кобзарем, прямує до Києва. 
До 1753 р. Сковорода - студент Києво-Могилянської академії. 
3 19 років - співак Петербурзької придворної капели (мав чудовий бас); грав на флейті, 

бандурі, скрипці, цимбалах, сопілці; писав музику на власні вірші. 
Мандрівний спосіб життя (Угорщина, Словаччина, Польща). 
Викладання піїтики в Переяславському колегіумі. 
Сковорода домашній учитель сина поміщика Томари у с. Коврай на Переяславщині. 
Викладання синтаксису, грецької мови, етики у Харківському колегіумі. 
З 1769 р. Г. Сковорода - мандрівний педагог-просвітитель. 
Передбачив власну смерть («Та копаю собі могилу, бо прийшов мій час»), яка настала 

9 листопада 1794 р . 
Огляд творчості: 

Збірка ліричних поезій «Сад божественних пісень» уміщує ЗО творів таких жанрів: 
пейзажні вірші («Весна люба, гей прийшла. . .» , «В город не піду багатий у полях я 
буду жить...» та ін.); романси («Гей, поля, поля зелені», «Ой пташино жовтобока»), які 
увійшли до рукописних збірок народних пісень; панегірики («Іде, хоче нас лишити», «На 
день народження Василя Томари»), оди («Похвала бідності»), пісні («De Libertate» (« Про 
свободу») та ін.); 

книга «Байки харківські»; 
- філософські трактати («Розмова, звана Алфавіт, чи Буквар світу» та ін.); 
- притчі. 
У своїх творах Г. Сковорода оспівував природу України, працьовитих людей, висміював 

панівну верхівку, проголосив людину та її волю найвищою цінністю, розвинув ідеї демокра
тизму та гуманізму, єднання людини з природою, вніс у літературу нові теми й образи. На 
думку письменника-філософа, джерело справжнього щастя - творча праця за природними 
нахилами; істинна сутність людини у працелюбстві, у пошуках шляху до «всенародного 
щастя ». 

Основні положення вчення Г. Сковороди (за трактатом «Розмова, звана Алфавіт, чи 
Буквар світу»): 

«пізнати себе»; 
- вибрати « сродну працю »; 



розвивати й удосконалювати свої творчі здібності шляхом освіти; 
дружити з людьми, близькими за інтересами й переконаннями. 

«Всякому місту — звичай і права» 
У вірші «Всякому місту - звичай і права» письменник виступає проти соціальної неспра

ведливості, існуючої бюрократичної системи, що принижує людську гідність: 
Панські Петро для чинів тре кутки, 
Федір-купець обдурити прудкий, 
Той зводить дім свій на людський манір, 
Інший гендлює, візьми перевір! 

Поезія відбиває історію тогочасного суспільства. Образом Петра автор розкриває психо
логію новонародженого лакузи, який морально вироджується. Він, замість того, щоб боро
тися за волю, свідомо спрямовує свою діяльність «для чинів». 

Саме кріпосницький устрій зруйнував усталену мораль. На той час певна категорія лю
дей плазувала та обтирала кутки панські, щоб мати «тепле місце». 

Це створило психологію селянина: виробило такі негативні риси характеру, як прислуж
ництво, холуйство, безпринципність, самозбереження ціною життя інших. 

Твір є гострою сатирою на верхівку суспільства того часу: купців, чиновників, поміщи
ків, які задовольняли свої примхи: 

Той безперервно стягає поля, 
Сей іноземних заводить телят. 
Ті на ловецтво готують собак, 
В сих дім, як вулик, гуде від гуляк... 

Не оминув поет і юриста, який закони повертав так, як було вигідно йому: він збагачу
вався на хабарах. 

Отже, Сковорода висміював корінні вади тогочасного суспільного життя . Це картина 
звичаїв другої половини XVIII ст. 

Ця пісня є вершиною поезії Сковороди, бо, засуджуючи експлуататорське суспільство, 
відповідала настроям і почуванням народу. 

Викриваючи експлуататорів, показуючи їх жорстокість, паразитизм, неуцтво, 
брутальність, лицемірство, письменник приходить до висновку, що сучасне йому суспільс
тво - це жахливий світ виснажливої праці трудового люду і паразитизму експлуататорів. 

« Б д ж о л а т а Шершень» 
Григорій Сковорода не лише талановитий поет-лірик, а й видатний байкар. На думку 

Сковороди:«Відтворити істину й висловити критичне ставлення до суспільних явищ - таке 
завдання і призначення байки». Тому майже всі його байки - це зображення глибокої істи
ни в простих життєвих сюжетах за допомогою сатири. 

Г. Сковорода завжди вважав, що кожна людина повинна працювати за своїми здібнос
тями, наголошував, що нема нічого гіршого, ніж хворіти думками. А найкращими ліками 
проти цієї хвороби є «сродна праця». Мислитель закликає людей пізнавати самих себе, 
адже шлях до щастя лежить через самопізнання своїх здібностей і нахилів до певного виду 
діяльності. Ці погляди він висловив у байці «Бджола і Шершень», де Бджола це мудра 
людина, «що у своєму ділі працює». Вона збирає мед, бо, власне, народжена для цього. Для 
неї саме збирання меду - «незрівнянно більша радість від споживання його». Цього ніяк 
не може збагнути Шершень. І тому відразу можна зрозуміти, що Шершень - це уособлення 
паразитів, як і звикли жити за рахунок інших. 

Ідея байки: праця повинна стати природною потребою для кожного. 
Важливим є положення Сковороди про корисність і почесність будь-якої праці, професії, 

головне, щоб вона відповідала покликанню людини і приносила користь суспільству. Ус
піх у діяльності людини зумовлюється не лише її здібностями, а й такими якостями І ЯК 
працьовитість, терплячість, вміння володіти собою, поміркованість, доброчесність, справед
ливість, доброзичливість, вдячність, бадьорість духу, а також гуманізм та милосердя. 

Г.С. Сковорода писав: «Ми створимо світ кращий. В майбутній Україні бачу все нове: 
нових людей, нове творіння і нову славу». 
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Т е с т № 7 

1. Укажіть, до якого жанру українського бароко належить творчість Г. Сковороди. 
А Емблематична література; В історико-мемуарна проза; 
Б полемічна література; Г шкільна драма. r j 
2. У літературній творчості Г. Сковороди переважають: 
А драматичні твори; В поеми та оди; 
Б вірші та байки; Г пісні. Г~| 
3. Яке ідейне поняття розкривається в байці Г. Сковороди «Бджола та Шершень»? 
А Свобода; В дружба; 
Б «сродна праця»; Г розум і обмеженість. • 
4. Про який поетичний твір Григорія Сковороди Олекса Мишанич сказав: «Та широка 

картина "світу" і його мерзот, яка є у філософських трактатах, у цій пісні зібрана немов в 
один фокус»? 

А «Гей поля, поля зелені»; В «De Libretate»; 
Б «Всякому місту - звичай і права»; Г «Ой ти, пташко жовтобока.. .». r j 
5. У пісні «Всякому місту - звичай і права...» морально-етичним ідеалом Г. Сковороди є: 
А «сродна праця»; В гармонія людини й суспільства; 
Б духовна краса; Г свобода особистості. • 
6. Ідея «сродної праці» звучить в афоризмі Г. Сковороди: 
А Не змагай до того, що не дано від природи. 
Б Бери вершину і матимеш середину. 
В Визначай смак не по шкаралупі , а по ядру. 
Г Тоді лише пізнається цінність часу, коли він утрачений. 
Д Тінь яблуні не заважає. г~| 
7. Збірка байок Григорія Сковороди має назву. 
А «Байки полтавські»; 
Б «Байки харківські»; 
В «Байки християнські»; 
Г «Байки діда Грицька»; 
Д «Байки, розказані Григорієм». Г~\ 
8. Найсуттєвішою ознакою літератури бароко є: 
А повчальне спрямування творів; 
Б зосередження на переживаннях героя; 
В зображення нетипового героя в надзвичайних обставинах; 
Г викривальне спрямування творів; 
Д часте використання метафор, символів, алегорій. Ц 
9. Визначте жанр твору Григорія Сковороди, фрагмент якого наведено. 

Гей, поля, поля зелені, 
Зелом, квітом оздоблені!.. 
Жайворонок над полями!.. 
Соловейко над садами... 

А Байка із збірки «Байки харківські»; 
Б поезія зі збірки «Сад божественних пісень»; 
В притча; 
Г філософський трактат; 
Д ода. • 
10. Що засуджує Г. Сковорода в пісні «Всякому місту - звичай і права»? 
А Існуючу бюрократичну систему; 
Б фізичне насильство; 
В братовбивчу війну; 
Г зраду; 
Д відсутність у людини естетичного смаку. Ц 



11. Установіть відповідність між назвою твору Г. Сковороди і його жанром: 
1 «Розмова, звана Алфавіт, А поезія 

чи Буквар світу» Б філософський трактат І 1 Г 
2 «Зозуля та Дрізд» В байка _2 
3 «Вбогий жайворонок» Г притча З 
4 «На день народження Василя Томари» Д панегірик ~4 
5 «Ой пташино жовтобока» ~5 

12. Розмістіть етапи життя і творчості Г. Сковороди в правильному 
ХРОНОЛОГІЧНОМУ ПОРЯДКУ. ————^ 
А Викладання піїтики в Переяславському колегіумі — 
Б Навчання в дяка-скрипаля _2 
В Мандрівна академія _3 
Г «Та копаю собі могилу, бо прийшов мій час» А. 
Д Спів у Петербурзькій придворній капелі І 5 | 

Теоретико-літературні поняття 
Тема художнього твору (від грец. «основа, положення») основний предмет розповіді, 

те, про що йдеться у творі. 
Мотив у художньому творі (від італ. «привід, спонукання») - тема ліричного твору (іно

ді другорядні теми, що доповнюють основну); найменший елемент сюжету. 
Ідея твору (від грец. «вигляд, первообраз») ядро авторського задуму, основна думка 

про змальовані у творі явища, висвітленню якої підпорядковані всі образи і художні засоби 
твору (ідеали і переконання, як і автор прагне донести до читача через свій твір). 

Конфлікт (від грец. «суперечка, сутичка») - суперечність, зіткнення, що лежить в основі 
боротьби між персонажами і зумовлює розвиток подій у творі (сюжет). 

Проблематика сукупність проблем, порушених у творі. 

Композиція (від грец. «складання, поєднання, створення, побудова») зумовлена 
змістом побудова художнього твору, розміщення і співвідношення всіх його частин, 
порядок розгортання подій і розстановка персонажів. (Упорядковане розміщення 
логічно зв 'язаних складових частин художнього твору.) 

Складові частини композиції 
портрет (змалювання зовнішнього вигляду персонажа); 
монологи, діалоги (розмови й роздуми героїв); 
сюжет (система подій у творі); 
пейзаж (опис природи); 
інтер'єр (опис обстановки, в як ій діють персонажі в приміщенні); 

- екстер'єр (поза приміщенням); 
авторські відступи (висловлення автором у прямій формі свого ставлення до зображу

ваного); 
заголовок; 
присвята; 
епіграф; 
вставні епізоди. 

Сюжет (від франц. «тема, предмет») це художньо осмислена конкретна система 
пов'язаних між собою подій, у яких розкриваються характери персонажів і зміст 
твору. (Сюжет ще визначають як конфлікт, що рухається, розвивається.) 



Сюжетні елементи: 
Експозиція (від лат. «виклад, опис, пояснення») місце у творі, де читач знайомиться з 

часом, місцем подій, персонажами ще до початку конфлікту; введення в ситуацію, в якій 
розкривається конфлікт. 

Види експозиції: 
пряма (на початку твору); 

- затримана (у середині твору); 
- зворотна (у кінці твору); 
- розпорошена (фрагментарна) - подається фрагментами протягом твору. 
Зав 'язка подія, з якої виростає, розпочинається основний конфлікт твору. 
Розвиток дій (перипетії) - кілька подій, що змінюють одна одну і в яких розгортається 

конфлікт, виявляються характери персонажів. 
Кульмінація (від лат. «вершина») - найвища точка у розвитку конфлікту, вирішальне, 

найгостріше зіткнення сил, як і ведуть боротьбу. 
Іноді трапляється передкульмінація. 
Розв'язка логічне завершення подій, що зазнали докорінного перелому в кульмінації. 
Сюжетне обрамлення 
Пролог (передслово, передмова) окремий розділ твору, в якому автор знайомить читача 

з фактами, що мали місце задовго до початку змальованих подій, або створює загальний 
настрій, готує читача до сприймання твору. 

Епілог (післяслово, післямова) заключна частина твору, в як ій розповідається про 
долю героїв після розв 'язки. 

Позасюжетні елементи: 
вставні епізоди (не пов'язані з основним ходом подій у творі); 
авторські відступи (форми розкриття й передачі почуттів та думок письменника з 

приводу зображеного, які виражають ставлення автора до персонажів, переживання, розду
ми над долею героїв чи повідомляють про задум і завдання, пояснюють тему, позицію); 

ліричні відступи (уводяться в текст з метою надання зображеному схвильованості, 
задушевності тощо); 

публіцистичні відступи (міркування про актуальні суспільно-політичні проблеми 
епохи, сучасником якої є письменник); 

філософські відступи (філософські міркування з приводу зображуваного); 
історичні відступи (розповіді про події минулого); 
художнє обрамлення (сцени, котрими починається і закінчується твір, що доповнюють 

його, надаючи додаткового смислу); 
присвята (короткий напис, окремий ліричний твір або лірична мініатюра в прозі, які 

присвячуються певним особам); 
епіграф (афоризм або цитата, уміщена перед текстом усього твору чи його розділів); 
заголовок (стисла, глибоко змістовна і виразна назва твору, у якій завжди виражена 

тема або ідея). 
Тропи — художньо-виражальні засоби 

Епітет (від грец. «додаток, прикладка») - художнє означення, яке образно чи емоційно 
розкриває ознаки певного явища. 

Постійні епітети епітети, що часто стоять при тих самих словах (найчастіше трапля
ються у фольклорних творах, наприклад: битий шлях , козак молоденький, ясні зорі). 

Порівняння - троп, що пояснює ознаки одного явища чи предмета за допомогою іншого. 
Метафора (від грец. «перенесення») - троп, у якому ознаки одного явища переносяться 

на інше за подібністю між ними. 
(Метафора ніби приховане порівняння. АЛЕ; тут не порівнюються два явища, а ознаки 

одного переносяться на інше.) 
Персоніфікація - надання тваринам, предметам, явищам та поняттям властивостей лю

дини, олюднення їх. 
Алегорія (від грец. «інщий» та «говорю») - інакомовлення; троп, у якому абстрактне 

поняття яскраво передається за допомогою конкретного образу. 



Метонімія (від грец. «перейменування») - троп, для якого характерне перенесення назви 
з одного явища на інше, що перебуває з ним у певному зв 'язку, наприклад: увесь Київ вий
шов на демонстрацію (місто замість людей, як і в ньому живуть), з ' їв три тарілки. 

Синекдоха (від грец. «співвіднесення») троп, заснований на вживанні однини замість 
множини і навпаки, визначеного числа замість невизначеного, видового поняття замість 
родового і навпаки, наприклад: сто разів вам казав! 

Гіпербола (від грец. «перебільшення») художнє перебільшення якихось рис людини, 
предметів або явищ з метою показати їхню велич, розмах, виявити до них захоплення або 
презирство, наприклад: Через тисячі літ л и ш приходить подібне кохання (В. Сосюра). 

Оксиморон (оксюморон) (від грец. «дотепно-безглузде», «нісенітниця») свідоме поєд
нання різко протилежних понять, які логічно ніби виключають одне одного, але насправді 
разом дають нове уявлення, наприклад: живий труп; На нашій не своїй землі (Т. Шев
ченко). 

Символ (від грец. «знак, натяк») предметний або словесний знак, який опосередкова
но, умовно виражає сутність певного явища, наприклад: весна символ життя , молодості 
та ін. 

III. Нова українська література 
Загальний огляд 

Історичне підґрунтя розвитку української літератури 
1764 р. - скасування гетьманства; 
1773 р. - скасування Запорозької Січі; 
запровадження кріпацтва; 

- масове закриття народних шкіл; 
ліквідація друкарства; 
занепад освіти; 

- прийняття законів, указів, що забороняли поширення української мови в Україні (Указ 
Петра І про заборону друкувати в Малоросії будь-які книги, крім церковних (1720), наказ 
Петра II про переклад в Україні державних постанов та розпоряджень з української росій
ською (1729), Указ про заборону викладання українською мовою в Києво-Могилянській 
академії (1753), заборона українських театральних вистав, перекладів українською мовою 
тощо). 

Аде у відповідь на кріпосницький і національний гніт посилюється опір народних мас, 
активізується культурно-громадське життя: 

вибухи народних повстань; 
організація Кирило-Мефодіївського братства (Т. Шевченко, М. Гулак, П. Куліш, 

М. Костомаров та ін.); 
вихід «Книги буття українського народу» М. Костомарова, у якій автор обурюється з 

приводу підневільного становища України, закликає до національного відродження; 
відкриття гімназій, ліцеїв, університетів; 
вихід першої граматики української мови Олексія Павловського; 
поява перших газет, журналів, альманахів («Молодик», «Ластівка», «Український 

альманах»); 
відкриття Харківської публічної бібліотеки, поява науково-літературних гуртків; 
вихід трьох збірок українських народних пісень за редакцією М. Максимовича; 
зародження нового українського театру (перші професійні театри - у Харкові, Києві, 

Полтаві); 
розвиток української музики і живопису (видатні кобзарі: Остап Вересай, Андрій Шут; 

композитори: М. Маркевич, С. Гулак-Артемовський; художники: Д. Левицький, В. Воро-
виковський, Т. Шевченко). 

1798 р. - вихід перших трьох частин «Енеїди» І. Котляревського, що знаменувало поча
ток нового етапу в історії української літератури, зародження нової української літерату
ри з живою народною мовою. 



Розмовною мовою були написані драматичні твори І. Котляревського «Наталка Полтав
ка», «Москаль-чарівник». 

Процес становлення нової української літератури завершується виходом у світ «Кобза
ря» Т. Шевченка (1840). 

Розрізняють три періоди розвитку нової української літератури: 
1) перші десятиліття XIX ст.; 
2) 40 60-ті роки XIX ст.; 
3) 70 - 90-ті роки XIX ст. 
Характерні ознаки нової української літератури: 

розвиток шляхом народності; 
вплив сентименталізму й романтизму - літературних течій, що прийшли із Заходу; 
на першому плані протест народу проти соціального й національного гноблення; 

- поява нових тем соціальної та національної неволі, спільної боротьби трудящих проти 
царату, запроданства частини козацької старшини; 

поява нових образів народних месників, жінки-страдниці, сатиричні образи царів, 
панів-лібералів; 

- поява нових жанрів: ліро-епічна поема, віршована байка, балада, соціальна та історич
на повісті, реалістична драма, громадянська та інтимна лірика. 

Літературний процес кінця XVIII — 
перших десятиліть XIX ст. 

Тема 7. Іван Котляревський (1769 - 1838) 
Біографічні відомості 

29 серпня (9 вересня за н.ст.) 1769 р . народився Іван Петрович Котляревський у родині 
незаможнього дворянина. 

Навчався у церковноприходській школі , духовній семінарії. Іван навчався відмінно, 
прекрасно складав вірші (товариші прозвали його «рифмачем»), вивчив латинську, фран
цузьку, російську, польську мови, що давало змогу читати в оригіналі твори зарубіжних 
митців. 

Після смерті батька сім'я опинилася в скрутному становищі, Іван змушений був підроб
ляти. 

Влітку 1788 р . за наказом із Петербурга Котляревського я к одного з кращих 
учнів Полтавської семінарії мали відправити в Олександро-Невську семінарію. Але Іван 
Петрович не схотів стати священиком. Кілька років працював у новоросійській губернській 
канцелярії. 

Залишив канцелярію і став домашнім учителем у поміщицьких маєтках Золотонісько
го повіту, де познайомився з традиціями, побутом селян. 

Починає працювати над «Енеїдою» (три частини), яка поширювалася в рукописних 
списках і мала величезний успіх у читачів. 

1896 р. Іван Петрович залишає вчителювання, вступає кадетом до Сіверського кара
бінерного полку, який перебував у сільських місцевостях Полтавщини. 

1807 1808 pp. Котляревський - активний учасник бойових дій з Туреччиною. 
1808 виходить у відставку, переїздить до Петербурга в пошуках роботи. Згодом по

вертається до Полтави. 
З 1810 р. - працює на посаді директора Полтавського будинку виховання дітей бідних 

дворян. 
1816 р. - І. Котляревський - директор полтавського театру. Для поповнення репертуа

ру театру написав дві п'єси - «Наталка Полтавка», «Москаль-чарівник»; продовжує роботу 
над «Енеїдою». 

1818 р . І.П. Котляревського обрано членом харківського «Товариства аматорів крас
ного письменства». 
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1821 p. - йогц обрано почесним членом петербурзького «Вільного товариства аматорів 
російської словесності». 

З 1827 р. обіймає посаду наглядача богоугодних закладів. 
І. П. Котляревський на всіх посадах проявляв себе як відповідальна, справедлива, чесна, 

чуйна людина. 
На початку 30-х років письменник почав хворіти, мусив залишити службу. Відпустив на 

волю всіх кріпаків роздав майно родичам і знайомим. 
10 липня 1838 р. І.П. Котляревський помер. Похований у Полтаві. (1901 року в Пол

таві споруджено пам'ятник; 1952 відкрито літературно-меморіальний музей.) 
Огляд творчості 

«Енеїда» 
1798 р . було надруковано три частини поеми І. Котляревського «Енеїда». Твір став пер

шою ластівкою нової української літератури. 
1809 р. ~ вийшла четверта частина твору, 1822 р. п 'ята, 1825 - 1826 pp. - поему завер

шено повністю, 1842 р. (після смерті письменника) - видано. 
Використавши сюжет поеми римського поета Вергілія, Котляревський травестував його, 

наповнив національним змістом і створив цілком оригінальну поему, у якій з енциклопе
дичною широтою і точністю відобразив життя і побут українського народу. Твір написаний 
живою розмовною мовою, легким, грайливим і жартівливим віршем. Головне достоїнство 
«Енеїди» яскравий національний колорит, різнобічне зображення ж и т т я усіх верств сус
пільства XVIII ст., передусім козацтва, його боротьби за державність після зруйнування 
Запорозької Січі у 1775 році. 

За жанром «Енеїда» - травестійна бурлескна поема. 
Система віршування - силабо-тонічна: у кожному рядку є певна послідовність у чергу

ванні наголошених і ненаголошених складів. 
Віршовий розмір - ямб. 
Строфа - десятирядкова (децина). 
Композиція. 6 частин (порівняйте: у Вергілія 12). Котляревський вплітає у твір епі

зоди з життя українських козаків, старшини, селянства, міщан, священиків; масштабні 
описи побуту українського суспільства, що робить твір оригінальним. 

Тематика. У Вергілія: зображення й оспівування загарбницьких війн його предків. 
У Котляревського: зображення дійсності XVIII ст., показ паразитизму, жорстокості, 

хабарництва, пияцтва, зажерливості, пихатості панівних класів, акцент на їх соціальній і 
моральній нікчемності. 

Загальна картина суспільства і взаємин у ньому дана поетом в описі пекла і раю, які 
населені відповідно до уявлень народу, я к це зображено у народних легендах і піснях. У 
раю - убогі вдови, сироти, ті, що «проценту не лупили», а допомагали убогим, ті, що «жили 
голодні під тинами», з яких глузували, котрих ображали і «впроваджували в потилицю і 
по плечах». У пеклі - пани, чиновники, пройдисвіти тощо. На першому плані - поміщики-
кріпосники, за ними козацька старшина, купці, судді, міняйли, чиновники, корчмарі, 
офіцери. 

Проблематика: Котляревський порушує ряд суспільно важливих для українського 
народу проблем: соціальної нерівності, захисту рідної землі від ворогів, громадянського 
обов'язку, честі сім'ї, виховання дітей, дружби, кохання та інші. 

У поемі Котляревський протиставив затхлості життя волелюбних і незалежних троян-
ців-запорожців, оспівав їхні високі моральні якості: любов до рідної землі, готовність іти 
заради неї на самопожертву, чесність і благородство, показав самобутність українців. 

Стислий переказ твору 
Після того як греки зруйнували Трою, онук троянського царя Еней, виконуючи волю 

богів, з деякими троянцями «куди очі почухрав». Але Зевс-Юпітер обіцяв матері Енея - Ве-
нері, що її син збудує «сильне царство» і заведе «своє там панство». Шлях мандрівників був 
нелегким і насиченим багатьма подіями. 



Частина І 
Юнона через свою ненависть до Енея просить Еола (бога вітрів) нагнати на троянців 

вітри - у мандрівників виникає «морська хвороба». 
Дворічне перебування в гостях у Дідони в Карфагені (розваги, гуляння, любов Дідони 

й Енея). 
Зевс, побачивши гуляння троянців, розлютився і послав Меркурія [бога торгівлі, що 

виступав у ролі вісника Зевса] до Карфагена нагадати Енеєві, що він має робити. 
Дідона, дізнавшись, що Еней від неї їде, спалила себе. 

Частина II 
Здіймається на морі буря, троянці вимушено зупиняються на сицилійській землі, де 

правив цар троянського походження на ім ' я Ацест, що заснував на острові Сицилія місто 
Сегесту. 

Перебування в Ацеста (розкішні поминки по Анхізу, батькові Енея; ігрища, бога
тирські бої). 

- Зевс на прохання Меркурія втручається в земні справи. 
Юнона підмовляє свою прислужницю Ірисю (посередницю між богами і людьми) під

палити човни. 
Дощ загасив пожежу. 

- Нептун обіцяє Венері, що Еней у морі буде в безпеці. 
Частина III 

Перебування на Кумській землі (на півдні Італії). 
Еней іде шукати дорогу до пекла: був зажурений, бо йому снилися батько та Плутон, 

бог підземного царства. 
Зустріч із жінкою-пророчницею Сівіллою (зовні нагадувала старе «бабище»), яка по

вела Енея до пекла: «пішли під землю темнотою» по вулиці, де жили Дрімота, Зівота, 
Смерть, а за ними в ряд стояли: чума, війна, холод, голод і всі інші мирськії лиха; були тут 
злі жінки, свекрухи, мачухи, сердиті чоловіки, шурини, брати та інші злидні; неправедні 
судді й ісправники, секретарі та інші чиновники, «квартал був цілий волоцюг, п 'яниць, 
розпутниць». 

Повороживши, Еней попрощався з батьком, і разом з Сівіллою повернувся назад на 
землю до троянців. 

Частина IV 
Мандрівники завдяки Еолу обминули острів лютої чарівниці, цариці Цірцеї. 
Зупинка на латинській землі біля русла річки Тібр, де правив Латин. Зійшовши на 

берег, троянці почали «копати, строїть...», вивчили за тиждень латинську мову (Енея стали 
звати Енеусом). 

- Троянці подружилися з Латином, а цар вирішив віддати свою дочку заміж за Енея. 
Юнона продовжує стежити за троянцями, вирішує пролити кров троянську, вико

риставши Турна. Змовившись із фурією Тезіфонею, наказала їй зробити «похорон з весіл
ля». 

Фурія за змовою з Юноною вирішила всіх знедолити: троянців всіх поїсти, Амату з 
Турном з 'єднати, Латину ж «в т ім 'я дур пустити». 

Турн оголошує війну Латину та Енею. 
Енейове військо готується до війни. 

Частина V 
Еней звертається по допомогу до богів, але відповіді не отримує. 
На березі річки Тібр Енеєві сниться сон, у якому старий дід дає йому пораду, я к пере

могти Турна: побрататися з аркадянами, царем яких є Евандр. 
Еней гостює в царстві Евандра. 
Юнона посилає до Турна Ірисю, щоб та попередила його про Енеїв похід. 

- Турнові не вдалося взяти кріпость, і тоді він дає наказ спалити троянський флот. Дим 
від його багаття дійшов а ж до богів. 

Венера, переживаючи за сина, просить у Цібелли [матері всіх богів] заступитися за 
троянський флот. 
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Низ та Евріал, молоді, хоробрі, міцні воїни, стоять на варті троянців. 
- У Низа виникає план забратися в Рутульський табір і перерізати ворогів. 

«Наші смілії вояки тут мовча проливали кров». 
- Латинці вбивають Низа та Евріала, їхні голови чіпляють на списи, щоб залякати троян

ців («Так кончили жизнь козарлюги, Зробивши славнії услуги на вічність пам'яті своєй»). 
- Троянці активно наступають на Турна, який стрибнув у воду і «пустився вплав». 

Частина VI 
Розлючений Зевс забороняє богам вмішуватися до людей. 
Венера звертається до Зевса з проханням врятувати Енея. 
Між Юноною і Венерою виникає серйозна сварка («богині в гніві также баби...»). 
Битва між троянцями й рутульцями триває. 
Еней з Іулом возз'єднались. 
Юнона під виглядом Енея з 'явилася до Турна. Турн, побачивши свого ворога, кинувся 

його вбити. Юнона (все ще в образі Енея) прибігла до моря і сховалась у байдаку, а Турн, 
намагаючись розправитися з марою Енея, стрибнув-у байдак. Юнона перетворилася на зо
зулю і полетіла. Турн уже був серед моря. 

Троянці готувались до штурму латинського міста. Знову почалася війна, але вже біля 
брам латинців. 

Поєдинок Турна та Енея. Енея поранено в ногу. 
- Завдяки чудодійному зіллю (Венера попросила Япіда), Еней продовжує битву і вбиває 

Турна (направляє свій меч у рот рутульця і тричі повертає, «щоб більше не було хлопот»). 
«Душа рутульська полетіла до пекла, хоть і не хотіла, к пану Плутону на бенкет. Живе 

хто в світі необачно, тому нігде не буде смачно, а більш, коли і совість жметь». 
Ідея 

У творі засуджено жорстокість панів, паразитизм і моральне падіння, хабарництво та 
лицемірство чиновників; оспівано велику любов до рідної землі і готовність іти на само
пожертву. Благородний і чесний народ зможе збудувати самостійну державу, долю якої 
вирішуватиме сам. 

Значення 
Твором «Енеїда» І. Котляревський поєднав українське художнє слово зі світовою куль

турою; довів, що в рамках бурлескного жанру можна правдиво показати життя народу і 
висміяти його ворогів. 

Поема - великий за обсягом ліро-епічний віршований твір, в якому зображені значні 
події та яскраві характери, а розповідь героїв супроводжується ліричними відступа
ми. 
Травестія (від франц. «перевдягання») - у літературі один з різновидів гумористичної 
поезії, коли твір з серйозним або навіть героїчним змістом і відповідною йому формою 
переробляється, «перелицьовується» у твір з комічними персонажами і жартівливим 
спрямуванням розповіді. 
Бурлеск (від італ. «жарт») жанр гумористичної поезії, комічний ефект у якій до 
сягається або тим, що героїчний зміст викладається навмисне вульгарно, грубо, зни 
женою мовою, або, навпаки, тим, що про буденне говориться високим стилем, підне 
сено. 

«Наталка Полтавка» 
У 1819 р. відбулася перша театральна постановка п'єси. 
Твір написано Котляревським під впливом української вертепної, шкільної драми, інтер 

медій XVIII ст. Основне джерело для написання - життя українського суспільства, лірично 
побутові, обрядові, купальські, баладні пісні («Ой оддала мене мати за нелюба заміж» 
«Брала дівка льон.. .», «Розлилися води на чотири броди», «Чорна хмаронька наступає» 
«Лимерівна»). 



Тематика 
Зображення побутових суперечностей українського села, соціальної нерівності та безправ'я 

трудящих, показ життя селян, бурлаків, чиновників, відтворення звичаїв, пісень. 
Основний конфлікт п'єси зумовлений становою та майновою нерівністю в суспільстві. 
Основний мотив твору: розлука дівчини з коханим-бідняком та можливе одруження з 

осоружним багачем. 
Основні персонажі: Наталка, Петро, возний, виборний Макогоненко, бурлака Микола, 

Горпина Терпилиха. 
Над музичним оформленням п'єси працювали Микола Лисенко, Анатолій Барсицькии, 

Алоїз Єдлічка, Опанас Маркович, Микола Васильєв, Володимир Йориш та ін. 
Сюжет 
Дія відбувається в одному полтавському селі. 
Зав'язка сюжету: зустріч Наталки з возним, який пропонує їй вийти за нього заміж. 

Наталка давно кохає наймита Петра, який перебуває на заробітках через лиху долю та від
мову Наталчиного батька віддати за нього дочку. Дівчина відповідає: «Ви пан, а я сирота; 
ви багатий, а я бідна; ви возний, а я простого роду» і закінчує народним прислів 'ям: «Знай
ся кінь з конем, а віл з волом», натякаючи на їхню станову нерівність. 

З розвитком дії багатому возному допомагає заможний виборний Макогоненко, а бідно
му Петрові - бурлака Микола. 

Наталка погоджується на шлюб з возним задля покращення матеріального становища 
сім'ї: її мати Терпилиха мріє про багатого зятя . 

Микола влаштовує побачення Наталки з Петром, який повернувся із заробітків. 
Кульмінація: Наталка категорично відмовляється стати дружиною возного. Петро ра

дить підкоритися матері й пропонує коханій усі зароблені ним гроші. 
Розв'язка: розчулений таким актом самопожертви, возний зрікається Наталки на ко

ристь благородного парубка, бо розуміє, що Наталки йому не в т р и М а т ц . 
Значення п'єси 
«Наталка Полтавка» І. Котляревського започаткувала нову українську драматургію й 

повела її шляхом народності до вершин світової драматургії. 
Характерні риси драматургічної творчості І. Котляревського: 

невелика кількість дійових осіб; 
- вдало вибраний конфлікт; 
- напруженість і природність розвитку сюжету; 
- стрункість композиції; 
- органічно вмонтовані в текст пісні; 
- народна, індивідуалізована й гранично виразна мова; 
- соковитий гумор; 
- чіткість ідеї; 
- рельєфно зримі образи. 

Тест № 8 
1. Яка подія знаменувала початок нового етапу в розвитку української літератури? 
А Вихід «Книги буття українського народу» Миколи Костомарова; 
Б вихід «Енеїди» Івана Котляревського»; 
В відкриття Київського університету; 
Г скасування кріпацтва. Ц 
2. Укажіть автора, у якого І. Котляревський запозичив сюжет «Енеїди»: 
А Езоп; В Вергілій; 
Б Г. Сковорода; Г І. Некрашевич. Ц 
3. Зі скількох частин складається «Енеїда» І. Котляревського? 
А 12; В 3; 
Б 6; Г поділ на частини відсутній. Ц 



4. Укажіть визначення поняття «травестія». 
А Ж а н р гумористичної поезії, комічний ефект у якій досягається через жартівливе 

викладення героїчного змісту шляхом вульгаризації; 
Б спосіб декламування в античному театрі; 
В висміювання вад людського життя через алегорію; 
Г літературна переробка, за якої твір серйозного або героїчного змісту перелицьовується 

на жартівливий з комічними елементами. г~| 
5. Пісні у п'єсі І. Котляревського «Наталка Полтавка»: 
А Сприймаються як декоративний елемент; 
Б виконують розважальну роль; 
В є засобом психологічної характеристики дійових осіб; 
Г не завжди виправдані і переобтяжують розвиток сюжету. Г~\ 
6. Визначте жанр «Енеїди» І. Котляревського. 
А Сатирична поема; 
Б драматична поема; 
В історична драма; 
Г травестійна бурлескна поема; 
Д драма-феєрія. і—і 
7. Чий текст переспівав І. .Котляревський у «Наталці Полтавці»? 
А Г. Сковороди; 
Б І. Вишенського; 
В Ф. Прокоповича; 
Г К. Саковича; 
Д Л. Барановича. і—і 
8. Укажіть, яка цитата не є характеристикою Енея з поеми ««Енеїда». 
А «Моторний і завзятіший од всіх бурлак»; 
Б «Не дуже хочете ви битись, а тільки хочете нажитись»; 
В «Зна воєнне ремесло»; 
Г «Він думав, мислив, умудрявся»; 
Д «Прямий, як сосна, величавий, бувалий, вдатний, тертий, жвавий». Ц 
9. Що в «Енеїді» І. Котляревський змальовує словами: «Жили Дрімота, Зівота, Смерть, 

а за ними в ряд стояли: чума, війна, холод, голод і всі інші мирськії лиха»? 
А сон Турна; 
Б пекло; 
В сон Енея; рай; 
Д сон Сівілли. Г~| 
10. Укажіть термін за його визначенням: жанр гумористичної поезії, комічний ефект у 

якій досягається або тим, що героїчний зміст викладається навмисне вульгарно, грубо, зни
женою мовою, або, навпаки, тим, що про буденне говориться високим стилем., піднесено. 

А Травестія; 
Б сатирична поема; 
В бурлеск; 
Г гротеск; 
Д гумористична поезія. Q 
11. Розмістіть епізоди п'єси І. Котляревського «Наталка Полтавка» в порядку їх появи 

у творі. 
А Зустріч Наталки з возним, який пропонує їй вийти за нього заміж; 
Б повернення Петра із заробітків; 
В розмова Наталки з матір'ю щодо одруження; 
Г рішучий виклик Наталки возному («До цього силою ніхто мене 

не принудить»); 
Д перший пісенний монолог-звернення Наталки до коханого Петра. 



12. Установіть відповідність між персонажем п'єси «Наталка Полтавка» і його цитатною 
характеристикою. 

1 Возний А «Не багата я і проста, но чесного роду»; 
2 Наталка Б «Хапун такий, що й рідного батька злу-
3 Виборний пить»; 
4 Горпина Терпилиха В «Убожество моє і старість силують мене і 1—і 
5 Петро швидше заміж тебе віддати»; — 

Г «Хитрий, я к лисиця, і на веі сторони мо- — 
тається, де не посій, там і уродиться.. .»; — 

Д «Без роду, без племені, без талану і без — 
приюту». І 5 І 

Тема 8. Григорій Квітка-Основ'яненко (1778 - 1843) 
Григорій Квітка-Основ'яненко перший український письменник-сентименталіст, од

ним із перших почав писати народною мовою не тільки про смішне, а й про серйозне. 
Т. Шевченко вважав Г. Квітку-Основ'яненка засновником нової української прози. 

Г. Квітка-Основ'яненко писав, що українська мова й література «рухається і буде жити» 
та що ніякі потуги ворогів «не зітруть її з лиця землі», вона «подужає противників і гони
телів». Письменникам радив: «Як говоримо, так і писати треба». 

Біографічні відомості 
Справжнє прізвище письменника Квітка. 
Мав псевдоніми: Грицько Основ'яненко, Євстратій Мякушкін та ін. 

29 листопада 1778 року в с. Основа на Харківщині народився Григорій Федорович 
Квітка. Виховувався в атмосфері глибокої шани до рідної мови, історії, фольклору, мистец
тва. У родині Квіток часто бував Г. Сковорода. 

Початкову освіту здобув удома, потім навчався в Курязькій монастирській школі. 
1793 - 1797 pp. - служба у війську; пішов у відставку капітаном. 
У 26 років Григорій Квітка йде послушником у монастир через нещасливе кохання, 

несправедливий розподіл батьківської спадщини. Перебування протягом десяти місяців у 
монастирі дало змогу Квітці здійснити остаточний вибір: залишивши у травні 1805 р. стіни 
обителі, майбутній письменник поринув у культурне, зокрема літературне, життя Харкова, 
що з відкриттям 1805 р. університету отримало новий імпульс. 

Був одним із засновників і директором професійного театру (1812) в Харкові, фундато
ром Інституту шляхетних дівчат, публічної бібліотеки, організатором літературно-музичних 
вечорів, засновником оркестру, співвидавцем першого в Україні журналу «Украинский вес-
тник» (з 1816 по 1817), ініціатором видання альманахів «Утренняя звезда», «Молодик». 

У 1831 1840 pp. - суддя Харківського совісного суду. 
1834 р . член-кореспондент статистичного відділу ради Міністерства внутрішніх 

справ. 
1840 р. - голова Харківської палати карного суду. 
8 серпня 1843 р. помер Г. Квітка-Основ'яненко. Похований у Харкові. На похоронах 

І. Срезневський сказав: «Пам'ятай, Україно, цю могилу: тут похований той, хто, оживле
ний любов'ю до тебе, захищав твій звичай та мову». 

Огляд творчості 
Перу письменника належать 80 творів: 

вірші; 
- фейлетони; 

п'єси російською мовою («Приезжий из столицьі, или Суматоха в уездном городе», 
*Турецкая шаль» та ін.); 

- гумористичні оповідання й повісті; 
- повісті сентиментального характеру; 

драматичні твори українською мовою («Сватання на Гончарівці», «Шельменко-ден
щик», «Бой-жінка», «Щира любов, або Милий дорогше щастя»); 



романи, повісті й оповідання російською мовою («Ганнуся», «Ярмарка», «Знахарь» та 
ін.); 

історичні нариси, перекази; 
морально-дидактичні нариси; 
критичні замітки. 

Епічні твори Г. Квітки- Основ'яненка поділяються на дві групи: 
бурлескно-сатиричні оповідання («От тобі й скарб», «Пархімове снідання», «Підбре

хач», «Салдацький портрет», повість «Конотопська відьма» тощо); 
сентиментально-реалістичні повісті з поглибленим ліро-психологізмом («Маруся», 

«Капітанша», «Козир - дівка», «Щира любов», «Божі діти», «Сердешна Оксана»), в основу 
яких покладено зображення складних і благородних почуттів простої людини. 

Основна тема прози - народне буття в його яскравості, багатоманітних виявах, етичній 
цінності. 

У творах Г. Квітки-Основ'яненка багато ліричних відступів, у яких письменник, пере
риваючи розповідь про події, виявляє своє-ставлення до героїв, висловлюючи їм співчуття, 
даючи поради тощо. Ліричні відступи створюють певний настрій у творі, наближають його 
до читача. 

Сентименталізм (від франц. «почуття, чутливість») напрям у літературі другої по
ловини XVIII поч. XIX ст., що виник на противагу класицизму; характеризувався 
особливою увагою до духовного світу людини і відзначався ідеалізацією дійсності та 
перебільшенням почуттів; основна увага надавалася почуттям і пристрастям простої 
людини., спрямована на те, щоб розчулити читача, викликати співчуття до нещасної 
долі героїв. 
Фабула (від грец. «байка, переказ») це поданий у причинно-часовій послідовності 
ланцюг подій, змальованих у художньому творі (ключова одиниця подія). 

«Маруся» 
Цією повістю письменник мав на меті не лише зачепити душу читача оповіддю про долк 

прекрасної, сповненої доброчесностей дівчини та її коханого, яким, незважаючи на силу їх 
взаємних почуттів, доля не дала змоги спізнати родинного щастя, а довести спроможність 
української мови виявити найтонші порухи людської душі. Це завдання він зумів викона
ти, йому вдалося виліпити національно виразні характери, піднести красу родинної тради
ції українців. 

Фабула 
Маруся і Василь покохали одне одного і хочуть одружитися. Та батько Марусі, сільсь 

кий багач Наум Дрот, відмовляється віддати єдину доньку за бідного сироту, до того » 
призначеного в рекрути. «Тобі лоб забриють, - говорить він до парубка, а що тоді буде г 
Марусею?» Щоб відкупитися від солдатчини, парубок йде на заробітки. У той час Марусе 
застуджується і помирає. 

Повернувшись із заробітків та не заставши милої живою, Василь іде в монастир і там 
горя за коханою теж помирає. 

Художні особливості повісті «Маруся»: 
Джерела повісті - це дійсність українського села і народна творчість: українські бала 

ди, ліричні, весільні пісні, фольклорні мотиви (кохання, розлука, смерть закоханих). Ві; 
народної поезії - образність твору, від казки і переказу її розповідний стиль. 

Герої «писані з натури без будь-якої прикраси і відтушовування». 
Форма твору: змалювання пейзажів, вільна побудова, наявність ліричних відступів 

посилений зв 'язок з фольклором. 
Поєднання сентименталізму з реалізмом (але є вади: ідеалізація патріархального 

житті, надмірна чутливість). 
Мова твору: під упливом сентименталізму розчулений тон розповіді про зустрічі зако 

ханих, розлуку, смерть Марусі, горе її нареченого та батька; застосування зменшено-пест 
ливих форм слів («Зосталася Маруся сама, схилила головоньку на білу ручку, а слізоньки 



очей так і капотять», «Отак-то вони в останні часи розмовляли і обоє плакали безперестан
но!», «Ось і рідесенький туманець пав на річечку». 

Докладне змалювання сцен побуту, звичаїв, обрядів (описи танців, сватання, весілля, 
похорон з голосіннями). 

Майстерний опис краєвидів (з поєднанням поетичних, музичних, образотворчих за
собів). 

Тест № 9 
1. Укажіть справжнє прізвище Г. Квітки-Основ'яненка. 
А Квітка; 
В Основ'яненко; 
В Основа; 
Г Конотопський. г~| 
2. Укажіть назву населеного пункту, де народився Г. Квітка-Основ'яненко. 
А М. Харків; 
Б с. Основа на Харківщині; 
В м. Полтава; 
Г с. Чорнухи на Полтавщині. Г~| 
3. Який творчий метод обрав Г. Квітка-Основ'яненко для написання першої української 

повісті «Маруся»? 
А Романтизм; 
В класицизм з орієнтацією на єдність часу, місця, дії; 
В сентименталізм; 
Г імпресіонізм. Г~| 
4. Визначте жанр твору «Маруся». 
А Сатирична повість; В сентиментально-реалістична повість; 
Б соціально-побутова повість; Г соціально-психологічна повість. Ц 
5. З якою метою письменник вводить у текст ліричні відступи? 
А Щоб наблизити епічний твір до ліричного; 
Б розпочати нову сюжетні лінію; 
В дати портретну характеристику героям; 
Г виявити своє ставлення до героїв, створити певний настрій у творі. Ц 
6. Визначте тему твору «Маруся». 
А Емансипація жінки; 
Б кохання зі щасливим завершенням - весіллям героїв; 
В соціально нерівне кохання; 
Г трагічне кохання; 
Д розповідь про звичайну сільську дівчину, що знайшла своє щастя 

в самоосвіті та служінні громаді. rj] 
7. Розв 'язкою твору «Маруся» є: 
А хвороба Марусі; 
Б смерть Марусі; 
В смерть Василя; 
Г відмова Наума віддати Марусю заміж за Василя; 
Д одруження Василя і Марусі. Ц 
8. Герой повісті «Маруся» після смерті коханої стає: 
А ченцем; 
Б лікарем; 
В кріпаком; 
Г мандрівником; 
Д військовим. ГП 



9. Який художньо-виражальний засіб ужито в характеристиці Марусі «веселенька, яі 
весіння зіронька»? 

А Антитеза; 
К порівняння; 
В оксюморон; 
Г метафора; 
Д символ і—і 

10. Укажіть жанр фольклору, який Г. Квітка-Основ'яненко використав піц час змалю 
вання обряду поховання Марусі. 

А Дума; 
Б балада; 
В історична пісня; 
Г голосіння; 
Д легенда. г—і 

11. Установіть відповідність між фрагментом твору Г. Квітки-Основ'яненка і художньо-
виражальними засобами, використаними в ньому. 

1 Маруся «невесела, мов у воду опущена»; А епітет 
2 «Марусенько, моя лебідочко, Б фразеологізм 

зіронько моя, рибочко, перепілочко!»; В зменшено-пест- .___,__ 
3 «Ось рідесенький туманець пав на річечку»; ливі слова _1 
4 «Казав пан, кожух дам, та слово його тепле»; Г метафора, змен- J L 
5 «Аж ось прийшла до неї бабуся, така старень- шено-пестливі _?_ 

ка...> слова _4 
Д порівняння І 5 | 

12. Розмістіть сюжетні компоненти твору «Маруся» в порядку їх розміщення у творі. 
А Смерть Василя ГТТ 
К Сватання Василя до Марусі; ~~2 
В Розмова Василя з Наумом Дротом щодо одруження; ~3 
Г Хвороба Марусі; "^ 
Д Василь на заробітках. ~g 

2. Літературний процес 40 - 60-х років XIX ст. 
Під впливом національно-визвольного руху та загальноєвропейського романтизму в літе

ратурі виникає національне піднесення культури України Друге українське Відроджен
ня. 

Особливості 
* Вихід альманахів: 

«Український альманах» (1831 p . , м. Харків): 
«Запорожская старина», «Сніп» (1841 p. , м. Харків); 
«Молодик»(1843 p . , м. Харків); 
«Ластівка» Євгена Гребінки (м. Петербург); 

журнал «Основа». 
Виникнення української школи в середовищі польських письменників (Богдан Залєсь-

кий, Северин Гощинський, Міхал Чайковський та ін.), які демонстрували у своїх творах 
героїку селянських повстань, зображували запорозьке козацтво. 

* Активний період творчості Миколи Гоголя («Тарас Бульба»), Миколи Маркевича («Ук
раїнські мелодії»), Петра Гулака-Артемовського (байка «Пан та Собака» та ін.) 

Цей період характеризується розвитком романтичної течії. 



Романтизм худомсній метод у літературі й мистецтві першої половини XIX ст., 
коли реальній дійсності, що не задовольняє митця, протиставляються картини життя 
бажаного, витвореного мрією, піднесеного над дійсністю. Характерні особливості: 
виняткові характери у виняткових обставинах, ліризм, фантастика, увага доісторичного 
минулого, героїв-лицарів, звернення до фольклору. 

Український романтизм демонстрував повернення до правди, простоти і народності (на
ціональності), що дало окрилені образи, простір живому вираженню письменницької ін
дивідуальності. 

Український романтизму поділяється на три періоди: 
1) 1835 1844 pp. - харківський; 
2) 1840 1847 pp. - київський; 
3) 1855 1862 pp. - петербурзький. 
Українські романтики: 

Євген Гребінка (1812 1848) прозаїк, байкар, лірик (байки «Ведмежий суд», «Ри
балка», «Ячмінь», «Сонце та Хмари», пісні «Очи черньїе, очи страстньїе», «Ні, мамо, не 
можна нелюба любить» та ін.); 

Левко Боровиковськии (1811 1889) - перекладач, поет (збірка поезій «Байки і приба-
ютки»); автор романтичних балад, написаних на сюжети українських народних переказів; 

Амвросій Метлинський (1814 1870) - автор етнографічних збірок («Южньїй русский 
сборник»), романтичних віршів («Думки і пісні та ще дещо Амвросія Могили»), співець ге
роїчного минулого українського народу (поезії «Гетьман», «Козача смерть», «Степ» та ін.)-

Ми кола Костомаров (1817 1885) — поет, прозаїк, драматург, учений-історик. Голо
вна праця Костомарова «Книга буття українського народу», у якій підноситься національна 
свідомість, гідність українського народу, християнська мораль як основа суспільства; 

Віктор Забіла (1808 1869) - автор романтичних поезій про нещасливе кохання (ста
ли піснями «Не щебечи, соловейку», «Гуде вітер вельми в полі», «Туга серця» та ін.); 

Михайло Петренко - автор пісні «Дивлюсь я на небо»; 
Олександр Афанасьєв-Чужбинський - автор романсу «Скажи мені правду»; 
Марта Писаревська: 
Ганна Барвінок та інші. 
Основоположником критичного реалізму в українській літературі є Тарас Шевченко. 

Реалізм (від лат. «річ, діло», «матеріальний») художній метод у мистецтві й 
літературі, що характеризується увагою до повсякденного суспільно-побутового життя, 
типізацією, епічністю; провідний критерій художності - вірність дійсності, прагнення 
до безпосередньої достовірності, «відтворення» життя у формах самого життя . 
Критичний реалізм художній метод, для якого характерне сміливе викриття вад 
суспільного устрою, заперечення законів існуючої системи. 

* Українська поезія представлена творчістю Т. Шевченка, Л. Глібова, С. Руданського, 
П. Куліша, Ю. Федьковича. 

* Українська проза - творчістю Марка Вовчка, П. Куліша, О. Стороженка, А. Свидни-
цького. 

Становлення нової літератури в Галичині 
Історичне підґрунтя 
З 1772 р. територія Наддніпрянщини перебувала під владою Австро-Угорщини. 
1848 р. скасовано кріпацтво. Але особливо гостро відчувався національний гніт. 
1834 p . - у Львівській духовній семінарії організовано нелегальний літературний гурток 

«Руська трійця», засновниками якого були Маркіян Шашкевич (псевдонім - Руслан), Яків 
Головацький (Ярослав), Іван Вагилевич (Далібор). Пізніше до гуртка приєднався Григорій 
Ількевич (Мирослав). 

Девіз гуртка - слова народної пісні зі збірки Михайла Максимовича «Світи, зоре, на все 
поле, закіль місяць зійде». 



Клятва, яку давали ті, хто вступав до гуртка: «Чесним словом протягом усього життя 
працювати на користь народу і відродження національної літератури». 

1833 р. - члени гуртка уклали рукописну збірку «Син Русі»; 
1834 р. - фольклорно-літературна збірка «Зоря» (заборонена цензурою). 
1837 р. збірку «Зоря» під назвою «Русалка Дністровая» видано в Будапешті. На зво

роті титульної сторінки містилися слова чеського вченого Яна Коллара: «Не тоді, коли очі 
сумні, а коли руки діяльні, розквітає надія». Збірка підносила дух народу, будила його 
національну й соціальну свідомість, зміцнювала віру в гідне існування рідного слова, яке 
звучатиме не тільки на рідній землі, а й буде «скрізь світу казати» про українську славу. 

Теми, яких торкалися митці: 
- рідна мова і література; 
- тяжке становище українського народу; 
- історія України; 
- фольклор та ін. 

Тест № 10 
1. Як умовно називають період розвитку української літератури 40 - 60-х pp. XIX ст.? 
А Перше українське Відродження; 
Б Друге українське Відродження; 
В «Розстріляне відродження»; 
Г Руїна. г-і 
2. Укажіть одну з визначальних рис літературного процесу 40 - 60-х pp. XIX ст. 
А Вплив романтизму; 
Б вплив класицизму; 
В вплив орнаменталізму; 
Г вплив експресіонізму. г~| 
3. «Виняткові герої у виняткових обставинах» - є характерною рисою: 
А Символізму; 
Б класицизму; 
В імпресіонізму; 
Г романтизму. Г~| 
4. Укажіть автора поезій, що стали піснями, «Не щебечи, соловейку», «Гуде вітер вель

ми в полі»: 
А В. Забіла; В Л. Боровиковський; 
Б Є. Гребінка; Г А. Метлинський. • 
5. Укажіть головну працю М. Костомарова, у як ій підноситься національний дух ук

раїнського народу. 
А «Чернігівка»; В «Сава Чалий»; 
Б «Книга буття українського народу»; Г «Переяславська ніч». Г_] 
6. Кого вважають засновником методу критичного реалізму в українській літературі? 
А Г. Квітку-Основ'яненка; 
Б Л. Глібова; 
В Т. Шевченка; 
Г М. Костомарова; 
Д І. Котляревського. Ц 
7. Укажіть поняття за його визначенням: художній метод у мистецтві й літературі, 

що характеризується увагою до змалювання дійсності у формах самої реальності. 
А Орнаменталізм; 
Б монументалізм; 
В класицизм; 
Г романтизм; 
Д реалізм. П 
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8. Укажіть назву літературного гуртка, організованого у Львівській духовній семінарії 
в 1834 р. 

А «Основа»; 
Б « Зоря »; 
В «Русалка Дністровая»; 
Г «Руська трійця»; 
Д «Сини Русі». і—і 
9. Хто не входив до складу «Руської трійці»? 
А Яків Головацький; 
Б Григорій Ількевич; 
В Маркіян Шашкевич; 
Г Іван Вагилевич; 
Д Микола Костомаров. г~| 
10. Під якою назвою була опублікована в Будапешті заборонена цензурою збірка 

«Зоря ». 
А «Русалка Дністровая»; 
Б «Руська трійця»; 
В «Син Русі»; 
Г «Ластівка»; 
Д «Сніп». г~| 
11. Установіть відповідність між представником «Руської трійці» та його літературним 

псевдонімом. 
1 Маркіян Шашкевич А Мирослав; 
2 Іван Вагилевич Б Ярослав; 
3 Яків Головацький В Руслан; 
4 Григорій Ількевич Г Далібор. 

12. Установіть відповідність між назвою твору та його автором 
1 «Тарас Бульба» А Є. Гребінка 
2 «Дивлюсь я на небо...» Б М. Гоголь 
3 «Ведмежий суд» В В. Забіла 
4 Не щебечи, соловейко...» Г М. Петренко 
5 «Назар Стодоля» Д Т. Шевченко 

Тема 9. Тарас Шевченко (1814 - 1861) 
Біографічні відомості 

9 березня 1814 р . народився Тарас Григорович Шевченко в селі Моринцях 
на Черкащині в родині селянина-кріпака. У сусідньому селі Кирилівці проминули дитячі 
роки майбутнього поета. 

Рано залишився сиротою. 
Перша освіта у сільського дяка; виявив великий хист до малювання і складання 

віршів. 
1831 р. - переїхав з паном Енгельгардтом до Петербурга, де навчався в майстра-живо-

писця Василя Ширяєва; 
1838 p. T. Шевченка викуплено з кріпацтва завдяки відомим художникам Івану Со-

шенку, Карлу Брюллову, Олексію Венеціанову, поету Євгену Гребінкці (гроші виручено за 
продаж створеного К. Брюлловим портрета В. Жуковського). 

Т. Шевченко вільний слухач Академії мистецтв у Петербурзі. 
1840 р. вийшла перша збірка поезій Т. Шевченка «Кобзар», яка розпочала новий 

етап в історії української літератури. 
1841 р. - окремим виданням видруковано поему «Гайдамаки». 
1843, 1845 pp. у складі археографічної комісії Шевченко відвідує Україну. 
1843 р. опубліковано драму «Назар Стодоля». 



1844 p. поема «Сон». 
1844 p. - окремими книжками вийшли поема «Гайдамаки», і поема російською мовою 

«Тризна». 
1845 р. опубліковано твори «Кавказ», «Наймичка». 
1845 р . - після закінчення академії повернувся в Україну, увійшов до таємної політич

ної організації Кирило-Мефодіївського товариства. 
Опубліковано послання «І мертвим, і живим. . .» , вірші «Заповіт», «Минають дні, мина

ють ночі...», історичні твори «Великий льох», «Холодний Яр»; видав альбом «Живописна 
Україна». 

1847 р. при арешті Шевченка до рук жандармів потрапила рукописна збірка «Три 
літа», підготовлена поетом до друку. У неї увійшли такі твори: «Сон», «Кавказ», «І мерт
вим, і живим. . .» , «Єретик» і десятки поезій. До 1905 р. ця збірка пролежала в жандарм
ських архівах. Лише окремі поезії збірки, що випадково залишилися в приватних руках, 
поширювалися в Україні. 

1847 1857 pp. за участь у Кирило-Мефодіївському товаристві та за написання 
гостросоціальних віршів Шевченко був засланий рядовим солдатом до Орської фортеці, а 
згодом - в Оренбург та Новопетровське укріплення. 

1848 р. - брав участь в Аральській експедиції, під час якої створив серію живописних 
полотен, написав поеми «Княжна», «Варнак», «Москалева криниця» та ін. , вірші «І виріс 
я на чужині. . .» , «Якби ви знали, паничі. . .», «У нашім раї на землі...» тощо. 

1857 р. П. Куліш опублікував поему «Наймичка» без імені автора. 
1858 р. повернення до Петербурга. 
1859 р . подорож в Україну. 
1860 р. одержав звання академіка-гравера. Цього ж року побачило світ нове видання 

«Кобзаря». 
10 березня 1861 р. - помер Т.Г. Шевченко в Петербурзі. 
22 травня 1861 р. - перепохований у Каневі на Чернечій (нині Тарасовій) горі. 

Огляд творчості 
Т. Шевченко залишив по собі збірку поезій «Кобзар», 9 повістей (із 20-ти задуманих), 

п'єсу «Назар Стодоля», декілька уривків інших драматичних творів, щоденник, листи. 
Поетична збірка «Кобзар» названа в народі Книгою Правди. Це «епоха в історії духов

ного розвитку цілого народу українського», бо вона «відразу відкрила немов новий світ 
поезії» (І. Франко). 

Перше видання «Кобзаря» припадає на 1840 p., часи миколаївської реакції, коли переслі
дувалося кожне вільне слово, у суспільстві панували страх, ненависть, підозра, доноси, на
клепи, продажність. Поява збірки стала благодатною зливою в суспільній пустелі. У першому 
виданні «Кобзаря» було лише 8 творів. Відкривався він програмним віршем «Думи мої, думи 
мої...», у якому поет висловив свої гіркі роздуми й болісні переживання з приводу становища 
українського народу, гнівний протест проти національного й соціального гніту. 

До збірки увійшли ранні твори Шевченка: «Думи мої, думи мої. . .», «Перебендя», «Ка
терина», «Тополя», «Думка» («Нащо мені чорні брови...»), «До Основ'яненка», «Іван Під
кова», «Тарасова ніч». 

Образ кобзаря, народного співця, виразника народних дум і прагнень українського наро
ду фігурує в багатьох творах Т. Шевченка, вказуючи на високе призначення мистецтва та 
його роль у суспільному житті . 

Твори з «Кобзаря» поширювалися з великою швидкістю, їх переписували, вчили 
напам'ять. Назву книжки перенесли на автора, додавши епітет «Великий». І тому Тарас 
Шевченко відомий у всьому світі я к Великий Кобзар, співець життя народного. 

У 1844 р. твори, що увійшли в перше видання «Кобзаря», разом з поемою «Гайдамаки» 
були перевидані окремою книжкою під назвою «Чигиринський Кобзар і Гайдамаки Тараса 
Шевченка». 

Видання «Кобзаря» 1860 р. позначилося схвальними рецензіями. Шевченка було назна
но народним поетом, у нього «коло дум і почуттів перебуває в цілковитій відповідності зі 
змістом і ладом народного життя»(М. Добролюбов). 
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У 1876 p. всі поетичні твори Т. Шевченка українською мовою було видано в Празі двома 
томами (другий містив нелегальні вірші та поеми). 

Етапи творчості: 
I - ранній (1838 - 1843)і 
II - 1843 - 1847 рр. ; 
III - невольнича поезія (1847 1857): 

1847 1850 рр.( Оренбург, Кос-Арал); 
- 1850 - 1 8 5 7 pp. (Новопетровська фортеця); 

IV - творчість після заслання (1857 1861). 

І. Рання творчість 
Шевченко виступає переважно як романтик і реаліст одночасно. 
Характерні риси: 

інтерес до незвичайного, яскравого, таємничого, фантастичного; 
піднесений стиль мовлення; 
розчуленість (сентиментальність); 
захоплення історичним минулим. 

Основні мотиви ранньої творчості: 
- сирітство і соціальна нерівність («Тяжко-важко в світі жити»); 

трагічна доля жінки-покритки і розбещеність панів («Катерина», «Мар'яна-черниця»); 
- героїчне минуле України («Іван Підкова», «До Основ'яненка», «Тарасова ніч», «Гайда

маки», «Гамалія», історична драма «Микита Гайдай» (зберігся лише уривок)); 
- тема ролі поета в суспільному житті («Думи мої, думи мої...»); 
- соціальна справедливість, прославляння благородства («Назар Стодоля»). 

«Причинна» (1838) 
Жанр: романтична балада з елементами реалізму. 
Сюжет, композиція 
Починається балада словами «Реве та стогне Дніпр широкий. . .» . Перший строфоїд (про

лог) зображення природи під час бушування стихії, що є однією з ознак романтизму. 
Другий строфоїд експозиція та зав'язка. Перед читачем дівчина-сирота, яка живе серед 

чужих людей, настроєних до неї вороже. Вона покохала парубка, чекає на нього. Довга відсут
ність любого, гірка самотність і принижене становище вичерпали духовні сили нещасної сиро
ти, вона змушена була звернутися до ворожки. їй наче «ворожка поробила» ходити і виглядати 
милого козаченька. Дівчина стала причинною (не в собі, хворою), ніби русалка блукає. «Така її 
доля», - щиро співчуває автор своїй безталанній героїні (третій строфоїд - ліричний відступ). 

Наступний строфоїд кульмінація - загибель дівчини, подана у фантастичному плані, 
але без нагнітання жахів. Мають місце міфологічні персонажі русалки. Факти життя 
людей переплітаються з природою («защебетав соловейко», «треті півні: кукуріку!», «заще
бетав жайворонок» тощо). 

Розв'язка настає в той момент, коли приїздить парубок, який прагне зустрічі зі своєю ко
ханою. Заставши її мертвою біля дуба, сам покінчує життя самогубством. Останній строфоїд 
балади «поховали громадою як слід, по закону» дівчину й парубка, але «нема.кому запита
ти, за що їх убито», бо сироти. За народними звичаями, на могилі дівчини посадили червону 
калину (символ дівчини), а над парубком явір та ялину (символ неодруженого парубка). 

Використавши баладну форму, Т. Шевченко відобразив реальні життєві явища, народні 
вірування, звичаї, використав мовні засоби фольклорної поетики. 

«Катерина» (1838) 
Жанр: ліро-епічна соціально-побутова поема з народного життя . 
Тема: розповідь про трагічну долю матері-покритки та дітей-безбатченків в експлуата

торському суспільстві та зображення розбещеності російського офіцерства. 
Сюжет і композиція 
Ліричний вступ 
Поема розпочинається зверненням-застереженням до дівчат не кохати москалів-паничів, 

бо їхня «любов» зрадлива, легковажна, а покинуті «москалями» дівчата часто гинуть мо
рально або накладають на себе руки. 
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Сюжетна основа твору - розповідь про нещасливе кохання сільської дівчини Катрі, яка 
на свою біду полюбила пана-офіцера. 

Зав'язка сюжету 
Знайомство Катерини з офіцером Іваном, його від'їзд і народження у Катрі позашлюбно

го сина, що викликало осуд усього села. 
Перший розділ закінчується повідомленням про те, що «вернулись москалики», але «ін

шими шляхами» (не до Катерини, яка все чекає на батька дитини). Батьки, прислухаючись 
до суспільної думки, не можуть чекати. 

Другий розділ починається драматичною сценою. У глибокій зажурі сидять за столом 
батьки Катерини. Мати докоряє дочці тим, що вона, не пошанувавши ні своєї, ні батьківсь
кої честі, народила позашлюбне дитя, що є великою ганьбою. Батькам краще не мати на 
старості підтримки від дочки, аніж на кожному кроці чути глузування з боку односельців. 
Тому мати проганяє Катерину, наказавши не зізнаватися нікому, що в неї є мати: 

Проклятий час-годинонька, 
Що ти народилась! 
Якби знала, до схід сонця 
Була б утопила... 

Катерина падає на коліна, просячи пробачення. Але батьки непохитні у своєму рішенні. 
«Молись Богу та йди собі - мені легше буде», - звучать слова батька. 

Третій розділ розпочинається спокійним пейзажем, що підкреслює контрастність між 
природою і суспільним життям. Катерина з дитиною блукає «чи в лісі», «чи на полі», «чи 
в діброві з-під колоди вовка виглядає», прямуючи на схід. Зустрічає чумаків, розповідає 
про свою нещасливу долю. 

Настала зима, а Катерина майже боса йде в Московщину. Покритка зустрічає «москаликів», 
та на ввічливе запитання про Івана почула від них у відповідь грубий, образливий жарт 

Четвертий розділ 
Кульмінація зустріч Катерини з Іваном. Сподіваючись на обіцяні почуття, дівчина 

звертається до офіцера ніжними словами, але той робить вигляд, що не знає її, дає грубий 
наказ прибрати її з дороги. 

Розв'язка 
У розпачі Катерина залишає дитину серед шляху, а сама топиться у ставку. 
П'ятий розділ (виконує роль епілогу): син Катерини (уже підліток) - поводир у сліпого 

кобзаря. Хвилюючою є його зустріч з батьком, тепер великим паном, що відцурався своєї 
дитини. 

«До О с н о в ' я н е н к а » (1839) 
Один із ранніх творів Т. Шевченка, у якому розкривається тема героїчного минулого 

України. 
«Те диво, що було, минуло» - так поет характеризує українську старовину. 
У поезії виявляється сум з приводу знищення козацтва. Мають місце персоніфіковані 

запитання: «де преславні козаки?» (очерети запитують у Дніпра, могили у вітру, тирса 
у степу, чайки - у синього моря). 
Поезія пройнята духом запорозької минувшини, але спроектована на сучасність: автор 

промовляє до національної свідомості сучасних йому українців. Нація, яка має такі пісенні 
скарби, не може загинути: 

Наша дума, наша пісня, 
Не вмре, не загине... 
От де, люде, наша слава, 
Слава України! 

« Г а й д а м а к и » ( 1 8 3 9 - 1841) 
Це найбільша за обсягом поема Т. Шевченка. 
Назва твору: гайдамаками називали учасників Коліївщини народного антишляхетсь-

кого повстання 1768 року на Правобережній Україні, що було вершиною національно-виз
вольної боротьби українського Народу. 



Жанр: ліро-епічна поема героїчного характеру. 
Тема: показ лицарської звитяги українців під час національно-визвольного руху проти 

свавілля шляхти й корчмарів, зображення сили й працьовитості українського народу, його 
волелюбності і моральної краси. 

Ідея: звеличення національно-визвольного руху України та лицарів Коліївщини, осуд 
шляхетського свавілля. 

Композиція: два вступи, одинадцять розділів, епілог, післямова (хоч і називається вона 
«Передмова»), гумористичне послання до передплатників. 

Особливість композиції наявність значної кількості вставних пісень і ліричних від
ступів, у яких поет виступає ніби співучасником подій. 

Сюжет 
Дві сюжетні лінії: 
- розгортання селянського повстання, 

особисте життя Яреми Галайди та пов 'язаних з ним персонажів. 
Лінії переплітаються, бо Ярема - учасник Коліївщини. 
Образи 
Основні: Ярема Галайда - не історична постать, але, за народними переказами і піснями, 

існував насправді; «сирота багатий». 
Оксана - кохана дівчина Яреми. 
Максим Залізняк, Іван Гонта - історичні постаті, як і очолили гайдамацький рух. 
Другорядні образи: гайдамаки, конфедерати, титар (батьку Оксани), Лейба (корчмар), 

кобзар Волох, ксьондз, підліток-гайдамак, Ґонтині діти. 
Стислий переказ твору 

Посвята 
Поема розпочинається лірично-філософським відступом - посвятою. 
Автор розмірковує над плином життя , над вічними змінами в природі і людському сус

пільстві: «Все йде, все минає - і краю немає...» Вічними є лише волелюбні прагнення наро
ду. А виразниками цих прагнень стали гайдамаки. Поет знає, що його думки будуть вороже 
зустрінуті реакційними письменниками, як і вважають: 

Коли хочеш грошей, 
Та ще й слави, того дива, 
Співай про Матрьошу, 
Про Парашу, радость нашу. 
Султан, паркет, шпори, -
От де слава!!! 

У поета - інша слава, інші цінності. Він згадує про часи козацької волі, про славне ми
нуле України. Кругом нього стали його «діти» - породжені поетичною уявою образи тво
ру - гайдамаки. Він радить їм летіти з чужини в Україну, не цуратися мови, якою мати 
пісень співала, не цуратися своєї історії. Поет просить благословення для них у свого «щи
рого батька» (Василя Івановича Григоровича, якому присвячено поему). 

8 Інтродукція 
Це історичний вступ до поеми, в якому розповідається про політичний стан Польської 

держави, де зародився гайдамацький рух. Боротьба польських магнатів за владу врешті-
решт призвела до втрати Польщею своєї державності. А конфедерати, як і мали цю держав

ність захищати, грабували Україну, знущалися з народу. їхні дії викликали обурення про
ти шляхти - гайдамаки готувалися до повстання, «ножі освятили». 

Галайда 
Ярема Галайда - наймит, попихач шинкаря Лейби. Він сирота, але «сирота багатий», бо 

в нього є кохана Оксана. Вночі, коли шинкар лічив гроші, а його дружина і донька спали, 
Ярема взяв торбу і пішов у Вільшану. 

Конфедерати 
Цієї ж ночі до Лейби прийшли конфедерати, виламали двері, побили господаря, допиту

ючись, де його дочка. Корчмар хрестився та божився, що вона вмерла. Конфедерати всіля
ко принижували Лейбу, а він корився і догоджав їм, підливаючи горілки. А коли шляхта 
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почала вимагати в нього гроші і бити, він сказав, що в нього немає «ні шеляга», а багато 
червонців зберігається в костьолі у вільшанського титаря. Ще у титаря є гарна дочка Окса
на, «як панночка». Конфедерати залишили корчмаря і поїхали у Вільшану. 

Титар 
У Вільшані попід гаєм Ярема, співаючи, виглядав свою Оксану. Парубок навіть запла

кав, чекаючи, бо боявся, що кохана не прийде. А коли побачив її, то зрадів і забув про все. 
Титарівна забарилася, бо в неї занедужав батько. 

Ярема розповів дівчині, що йде в Чигирин дістати свяченого ножа, бо надумав пристати 
до гайдамаків, здобути славу, багатство і все це скласти до ніг Оксани: 

Одягну тебе, обую. 
Посаджу, як паву, -
На дзиґлику, як гетьманшу, 
Та й дивитись буду... 

Закохані мріяли, як будуть жити, коли не стане ляхів в Україні. Прощаючись, Ярема і 
Оксана присяглися один одному у вірнім коханні та й розійшлися. 

Тихесенько, гарнесенько, 
Щоб ніхто не бачив 
Ні дівочі дрібні сльози, 
Ні щирі козачі. 

А тим часом у титаря засвітилось в усіх вікнах. То конфедерати, - ті, хто нібито зібрався 
волю боронити, - катували Оксаниного батька, вимагаючи в нього гроші. Титар мовчав. 

«Завзята бестія! стривай!» 
Насипали в халяви жару... 
«У тім'я цвяшок закатай!» 
Не витерпів святої кари, 
Упав сердега. 

Замордувавши титаря, ляхи вирішили запалити церкву. Але тут у хату вбігла Оксана і, 
побачивши вбитого батька, знепритомніла. її, непритомну, ляхи забрали з собою. 

Свято в Чигирині 
Автор згадує колишніх гетьманів, за правління яких Чигирин був містом козацької 

вольниці. Колись тут збиралось численне козацьке військо. Минув час, і в Чигирині, «як 
у домовині». 

Аж ось поет знов повертається до подій Коліївщини. Над річкою Тясмином, у темнім 
гаю, зібрались прості козаки і старшина, щоб покарати ворогів: 

За кров і пожари 
Пеклом гайдамаки ляхам оддадуть. 

Попід дібровою стояли вози з ножами, і повстанці вірили, що ту зброю подарувала Кате
рина II, яка начебто підтримувала гайдамаків. Козацька старшина, що з ' їхалася з різних 
куточків України, плекала надії на визволення з-під польського гніту, сподівалась, ще 
повернеться влада гетьмана. 

Люди чекали дзвонів, що мали сповістити про початок церковної служби, слухали, я* 
співав сліпий кобзар. Нарешті вдарили дзвони. У службі брала участь така сила духовенс 
тва, я к на Великдень. Поміж возами ходили попи з кропилами і святили зброю. А благо 
чинний закликав громаду: 

Молітесь, діти! страшний суд 
Ляхи в Україну несуть -
І заридають чорні гори. 

Він нагадав людям про страшні лиха, що їх зазнала Україна, про те, що всі «праведні' 
українські гетьмани були спалені шляхтою або заживо, або після смерті (трупи Богдана 
Тимоша Хмельницьких було піддано вогню в Чигирині, аби знищити навіть пам'ять прі 
них). Диякон проголосив: 

Нехай ворог гине! Беріть ножі! освятили! 
І народ кинувся розбирати ножі, що згодом «заблищали по всій Україні». 



Треті півні 
Ляхи розкошували, не знаючи, що панувати їм судилося лише один день, поки не роз

почалось повстання. 
Коліївщина, це «пекельнеє свято», охопила всю Україну, але минув час і про неї забули. 

Онуки славних учасників повстання «панам жито сіють». 
Серед ночі берегом Дніпра йшов козак, йшов і журився, бо його серце чуло щось недоб

ре. Він йшов не у Вільшану до коханої, а у Черкаси до ляхів, яких буде бити, коли почує 
сигнал до повстання (цей сигнал - треті півні). 

Ярема замислився над долею України, сподіваючись, що народ виборе бобі незалежність 
і, як символ цієї незалежності, у степах України знов «блисне булава». 

Поринувши у свої думки, він і не помітив, що почалась буря: 
Там Оксана, там весело 
І в сірій свитині; 
А тут... а тут... що ще буде? 
Може, ще загину. 

Червоний бенкет 
«Задзвонили в усі дзвони по всій Україні», і гайдамаки почали бити ляхів. З бойовим 

покликом «Гине шляхта, гине!» «по горищах, по коморах, по льохах, усюди; всіх уклали, 
все забрали». 

У Черкаси, де діяв Залізняк, прийшов і Ярема. Там він дізнався про те, що конфедерати 
вбили титаря і вкрали Оксану. Ярема попросився у реєстр до Залізняка. Оскільки хлопець 
був сиротою і не мав прізвища, то його записали як Галайду (бездомний бурлака). Дали 
Яремі коня і, залишивши за собою палаючі Черкаси, поїхали далі, а Ярема всю дорогу мов
чав - тяжко тужив за Оксаною. 

Гупалівщина 
Повстання охопило всю Україну: 

. . .осталися діти та собаки -
Ж і н к и навіть з рогачами 
Пішли в гайдамаки. 

Поет у ліричному відступі говорить про те, що у кривавій різні винні «ксьондзи, єзуїти», 
які посіяли ворожнечу між братніми слов'янськими народами. 

Коли загін Залізняка приїхав у Вільшану, Ярема дізнався про те, що ляхів там вже вби
ли, а тепер поховали. Тоді ж повстанці познайомилися з хлопцем-підлітком, який разом зі 
своїм батьком пішов у гайдамаки. У хлопця розпитали дорогу до Будищ, де в яру було озе
ро, а попід горою стояв ліс. У тому лісі ляхи поховались на деревах, і їх позбивали з дерев, 
як груші. Там же повстанці знайшли скарби конфедератів і потім пішли карати ворогів у 
Лисянку. 

Бенкет у Лисянці 
Гонта і Залізняк керували повстанням у Лисянці . Повстанці не жаліли нікого: ні жінок, 

ні дітей. Особливо лютував Ярема. Тепер у нього було і золото, і слава, але ніщо у світі 
не могло вгамувати його тугу за Оксаною. Гайдамаки влаштували бенкет у Лисянці , пили 
й гуляли, а кругом їх палала пожежа, чорніли на кроквах обгорілі трупи повішених. Тут 
Ярема побачив переодягненого у козацьку кирею Лейбу, який розповів йому, що в будинку, 
за мурами якого сховалися ляхи, знаходиться Оксана. Гонта та Залізняк наказали козакам 
палити по будинку з гармат, та Ярема встиг з Лейбою прокрастися туди, в самий льох, і 
вихопити ледь живу Оксану. Прямо звідти він повіз її до Лебедина. 

Лебедин 
У Лебедині Оксана опритомніла в монастирі і розповіла бабусі-черниці про те, як потра

пила в полон до ляхів , як хотіла накласти на себе руки. Від цього вчинку її врятували лише 
думка про Ярему та кохання до нього. 

Черниця, у свою чергу, розказала, що саме Ярема Галайда привіз дівчину до Лебедина і 
обіцяв за нею приїхати. Він і справді повернувся, обвінчався з Оксаною, того ж дня поки
нув її, щоб разом із Залізняком бити ляхів . 



Гонта в Умані 
Пройшло літо, настала зима, а повстання тривало, тривало аж до весни: 

Не спинила весна крові, 
Ні злості людської. 
Тяжко глянуть, а згадаєм -
Так було і в Трої. 
Так і буде. 

Ярема прославився на всю Україну як завзятий гайдамака: 
Максим ріже, а Ярема 
Не ріже - лютує: 
З ножем в руках на пожарах 
І днює й ночує. 

Гайдамаки хмарою обступили Умань і затопили її панською кров'ю. А ж ось гайдамаки 
привели до Ґонти ксьондза-вчителя і двох його учнів, хлопчиків-католиків, синів Ґонти. 
Гонта, вірний присязі, наказав убити ксьондза, а дітей привселюдно примусив зізнатися, 
що вони католики. Батьківське горе не знало меж: 

Сини мої, сини мої! 
Чом ви не великі? 
Чом ви ляха не ріжете? 
А сьогодні, сини мої, 
Горе мені з вами! 
Поцілуйте мене, діти. 
Бо не я вбиваю, 
А присяга. 

Гонта своїми руками зарізав обох синів, заборонивши їх ховати, як і всіх інших католи
ків. Потім він наказав зруйнувати базиліанську школу, де вчились його діти. Гайдамаки 
розбивали об каміння ксьондзів-учителів, а школярів живих топили у криниці. 

Гонта, не тямлячи себе від горя, мов навіжений бігав по Умані і кричав, закликаючи 
безжалісно нищити ляхів. 

Прямо на пожарищі гайдамаки сіли вечеряти. Не було серед них тільки Ґонти. Кри
ючись від усіх, він шукав когось серед купи мертвих. Знайшов трупи своїх дітей, поніс їх 
у поле поховати: 

Поклав обох, із кишені 
Китайку виймає; 
Поцілував мертвих в очі. 
Хрестить, накриває 
Червоною китайкою 
Голови козачі. 
Розкрив, ще раз подивився... 
Тяжко-важко плаче: 
«Сини мої, сини мої! 
На ту Україну 
Дивітеся: ви за неї 
Й я за неї гину». 

Поховавши синів, Гонта пішов геть, оглядаючись на степ. Він бажав тепер для себе тіль
ки швидкої смерті. 

Епілог 
Автор шкодує за часами, коли Залізняк і Гонта гуляли по Україні, караючи ворогів. Зга

дує свого батька сусідів, як і любили слухати оповіді діда про Коліївщину. 
Майже рік тривало повстання та й ущухло. Ґонту ляхи піддали нелюдському катуванню 

і стратили. Не липіилося по ньому ні хреста, ні могили. Залізняк, дізнавшись про страшну 
загибель товариша, помер з горя. Гайдамаки поховали Залізняка в степу, насипали високу 
могилу. Довго стояв над тією могилою Ярема, а потім заплакав і пішов геть. 

Гайдамаки після придушення повстання розійшлися хто куди. Тим часом було зруйно
вано Запорізьку Січ. А Україна «навіки заснула». Тільки часом колишні повстанці, старі, 
ідучи понад Дніпром, співають гайдамацьких пісень. 
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«Назар Стодоля» 
Жанр: історична драма. 
Історія написання 
У 1843 - 1844 pp. була написана істрико-побутова драма «Назар Стодоля» російською 

мовою. Згодом перекладена українською за допомогою друзів. У 1845 р . - поставлена на 
сцені членами аматорського гуртка Медико-хірургічної академії. 

Сюжет драми побудований на соціальному конфлікті м іж старшинською верхівкою і 
січовою «голотою», який розгортається в побутовому плані як зіткнення протилежних ха
рактерів. 

У п'єсі немає зображення конкретних подій минулого та реальних осіб вони створені 
уявою автора. Однак в атмосфері епохи діють представники різних прошарків козацтва, 
про Запорозьку Січ говориться я к про існуючу, згадуються запорозькі порядки, Братський 
монастир у Києві тощо. 

Ідея 
Викриваючи і засуджуючи антигуманний, потворний характер шлюбу з розрахунку, 

Т. Шевченко доводить, що сім'ю слід будувати на взаємній любові, довірі, духовній близь
кості. 

Стислий переказ твору 
Дія відбувається в XVII ст. в козацькій слободі поблизу Чигирина. 

Акт перший 
Хома Кичатий, багатий козацький сотник, має єдину дочку Галю. Прагнучи ще більшо

го збагачення й пошани, він просить свою молоду ключницю Стеху умовити Галю піти за 
багатого старого чигиринського полковника Молочая. За цю послугу Хома обіцяє Стесі од
ружитися з нею. Хитра Стеха погоджується допомогти Хомі і переконати Галю, що старий 
чоловік кращий за молодого, бо буде в усьому догоджати і коритися жінці . 

Стеха питається у Хоми дозволу після розмови з Галею піти на вечорниці, і він дозво
ляє. 

Хома, замислившись наодинці, сміється з довірливої Стехи, яку він ніколи не візьме 
за дружину: «женись не на чорних бровах, не на карих очах, а на хуторах і млинах, так і 
будеш чоловіком, а не дурнем». 

Хома попереджає дочку про прихід старостів. Галя радіє, гадаючи, що вони будуть від 
її коханого, молодого хорунжого Назара Стодолі. Хома сподівається, що якщо обдурена 
ним дочка подасть рушники, то потім її вже можна буде умовити, аби тільки не прийшов 
Назар. 

«А подумаєш і те: яке йому діло до Галі? Се ж моя дитина, моє добро, слідовательно, моя 
власть, моя і сила над нею. Я отець, я цар її». 

Прийшли старости, почалося сватання, Галя подала рушники, старости і батько випили 
за здоров'я молодих. 

Аж тут з 'явилися колядники і з ними Назар та його друг Гнат. Побачивши сватів, Назар 
зрозумів, чому саме в цей час полковник послав його з грамотами в Гуляй-Поле. 

Назар Стодоля називає Хому «дітопродавцем», адже той обіцяв віддати Галю за нього. 
Він докоряє сотникові, нагадуючи, як колись врятував того від ножа гайдамаки, як Хома 
називав його сином. 

Почувши від батька, що її просватали не за Назара, а за чигиринського Полковника, 
Галя зомліла. Прийшовши до тями, вона клянеться коханому, що нічого не знала про намі
ри батька. Суперечка між Назаром і сотником, який починає глузувати з молодого козака, 
закінчується тим, що Назар хапає Хому за горло. Галя кидається між ними, і Назар опус
кає руки. 

Не втрачаючи надії, Назар падає на коліна перед Кичатим, просить у нього пробачення, 
благаючи не губити його та Галю. Галя приєднується до благань Назара, та даремно - Хома 
нічого не хоче чути. 

Звертаючись до коханої, Назар промовляє: «Бідна, бідна! В тебе нема батька, в тебе кат 
єсть, а не батько! Бідненька, серденько моє, пташечко моя безприютна. А я ще бідніший 
тебе: у мене й ката нема, нікому і зарізати!..» 
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Потім цілує Галю, а вона обіймає і цілує його, Назар просить старостів переказати полков
нику все, що вони бачили й чули. Він обіцяє Галі, що знайде правду і повернеться до неї. 

Акт другий 
Події розгортаються у чепурній прибраній хаті Мотовилихи, у якої молодь збирається 

на вечорниці. 
Господиня, прибираючи в хаті, згадала свої молоді літа, а потім стала осуджувати Хому Ки-

чатого, що взяв у ключниці молоду вертляву Стеху, яка так і липне до козаків; дочку ж свою 
вирішив зробити полковницею, хоча її любить такий гарний завзятий козак Назар Стодоля. До 
хати завітали Гнат з Назаром. Хазяйка вийшлд з хати, залишивши друзів наодинці. 

Гнат намагався розважити Назара дотепним словом, та той зовсім занепав духом. Раптом 
він підвівся і сказав, що поїде до Чигирина й уб'є полковника, якщо той не відступиться 
від Галі. Гнат порадив товаришеві краще викрасти дівчину, підкупивши для цього Стеху. 

Друзі домовились, що Гнат із кіньми чекатиме закоханих біля старої корчми. Звідти їм 
треба їхати до Запорожжя, де «сам гетьман не більший од чабана», тим більше, що Назар 
не виписався з запорізьких козаків. 

До хати увійшла Стеха. Гнат із хазяйкою вийшли закликати на вечорниці кобзаря, а На
зар дав Стесі гроші і пообіцяв подарувати ще й плахту, якщо вона викличе до нього Галю. 
Стеха погодилася. 

Повертаються Гнат і хазяйка, приходять молодь і музиканти. Розпочинаються вечорни
ці. Гнат трохи потанцював і попрощався, привселюдно поцілувавши Стеху. Стеха танцю
вала з козаками, співала. Потім на прохання молоді кобзар почав розказувати казку про 
страшну турецьку царицю. Але Стеха не дослухала казки, бо побилася об заклад з козака
ми, що вночі піде до старої корчми і принесе звідти цеглинку або кахлю. Вона виходить, 
танці тривають. 

Акт третій 
Стеха біля розваленої корчми зустрілася з Назаром і Галею. Ті попросили її подивитися, 

чи немає Гната з кіньми. Але Стеха, перш ніж бігти, відломила від печі кахлю, сказавши, 
що це від вовків. 

Галя з Назаром залишаються в корчмі чекати Гната. Назар кинув на сніг кирею і поса
див на неї дівчину, щоб зігріти їй ноги, надів на них власну шапку. Закохані говорять про 
своє кохання. Галя каже, що молитиметься за свого батька, навіть якщо він проклене її за 
втечу з дому. 

Назар розповідає про свій намір відразу по приїзді до козацького міста Кодака обвінча
тися з Галею, щоб ніхто вже не міг їх розлучити. Але дівчина мучиться сумнівами, бо вона 
любить батька, їй шкода його покидати. 

Галя згадує страшні розповіді няньки про ту зловісну корчму. Колись тут було вбито за
порозького старшину, потім на цьому місці Богдан Хмельницький зустрічав труну зі своїм 
загиблим на війні сином Тимошем, пізніше у корчмі вирізали євреїв, і відтоді в ній нібито 
живуть привиди померлих. 

Галя боїться, і Назар заспокоює дівчину. Вона дає йому весільну хустку, яку взяла із 
собою, щоб пов'язати нареченого на весіллі. Закохані любо розмовляють, цілуються, а тим 
часом до корчми підкрадаються Хома Кичатий з челяддю і Стеха. 

Назар вихопив шаблю, і сотникова челядь побоялася до нього підступитися. Починається 
бій на шаблях між Назаром і Кичатим. Галя падає між ними на коліна. Хома хоче схопи
ти дочку, Назар боронить її, аж тут ззаду на нього нападають сотникові слуги і скручують 
йому руки. Галя благає батька не вбивати коханого: «Тату, тату, кате мій! Я розірву те
бе, я день і ніч плекатимусь на тебеї Танцювать, плакать буду! Чого забажаєте, все роби
тиму - не вбивай його. Я за полковника піду...» 

Коли Галя зомліла, челядь зв 'язала Назара. Зав 'язавши йому хусткою рота, козака ки
нули на снігу на поживу вовкам. 

А ж тут нагодився Гнат, схопив сотника за груди і замірився на нього шаблею. Однак 
Хома нагадав йому про козацький звичай: якщо козак вбиває козака, то його ховають жи
вим разом із вбитим. Гната це не зупинило, і він націлився пістолетом у сотника. Тоді На
зар, якого Галя вже встигла розв'язати, зупинив друга, умовляючи не занапастити душу, 



бо Хома не вартий того. Кичатого відпустили. Він упав на коліна перед Назаром і просив 
пробачити за все скоєне. Щиро розкаявся і хотів спокутувати свої гріхи піти у ченці, за
лишивши все своє добро дочці і Назару. 

Хома благословив Галю і Назара на шлюб. 

II. Період 1843 - 1847 pp. 
Це золота пора творчої зрілості Тараса Шевченка. 
Перший період цих років - період «трьох літ» ( як і назва циклу від назви останнього 

вірша, уміщеного в рукописній збірці). 
«Тризна» - перший твір цього етапу творчості. 
«Розрита могила», «Чигрине, Чигрине», поема «Сова», «Невольник», «Великий льох», 

«Наймичка», «Сон», «Кавказ», «Єретик», «І мертвимД живим...», «Заповіт». 
Провідний метод - критичний реалізм. 

«Заповіт»(1845) 
Історія написання 
Гостюючи на Переяславщині в грудні 1845 p., Шевченко серйозно захворів. У нього ви

никла невесела думка сказати людям останнє слово. 
Композиція, ідейний зміст 
За формою «Заповіт» монолог. Складається з шести строф, які об'єднані попарно й 

утворюють ніби три сходинки, кожна з яких має свою провідну думку. 
Перші вражають простотою, буденністю. Простежується логічний ланцюжок: слово 

«поховайте» - образ труни - висока могила - уся Україна, зігріта любов'ю Шевченка. Чи
тач піднімається на таку височінь, що видно всю Україну, відчуває себе господарем цієї 
краси й величі та усвідомлює громадянську відповідальність за її долю. 

У двох наступних парах строф автор лине думкою до рідного народу, турбується про його 
майбутнє. Шевченко вірить, що трудящі переможуть, скинуть з себе пута, тому й звертаєть
ся до них із закликом: 

...вставайте, 
Кайдани порвіте 
І вражою злою кров'ю 
Волю окропіте. 

Ці рядки кульмінація думок і вибух пристрасті поета, його найзаповітніше бажання. 
У них сподівання, що після смерті поета здійсниться його палка мрія про волю народу. 

Про «Заповіт» або за його мотивами написано сотні творів: М. Рильський «Слово про 
рідну матір», М. Тихонов «Слово на Тарасовій горі в Каневі», М. Танк «Заповіт» та ін. 

На слова й мотив «Заповіту» написано понад 50 музичних творів: хори М. Лисенка, 
Г. Гладкого, М. Вербицького, О. Кошиця, К. Стеценка, Я. Степового, Л. Ревуцького; канта
ти С. Людкевича, Б. Лятошинського, симфонічні поеми і т.д. 

«Сон» («У всякого своя доля...») (1844) 
Жанр 
Поема «Сон» - перший в українській літературі твір політичної сатири. 

Сатиричний твір твір викривального змісту, у якому різко висміяні реакційні, 
потворні явища в суспільному житті або риси характеру людей. 
Викриваючи негативне, антинародне, сатира утверджує позитивне, демократичне, 
високоморальне. 

і 

Назва - від образної алегоричної форми викладення змісту сну. Кріпосництво - як жах
ливий сон, від якого дерев'яніє навіть людина, що спить. Поет закликав прокинутися, поз

бутися жахів і жити повноцінним життям. 
У невеличкому творі автор прагнув охопити всю Російську імперію, і сон виправдовує 

уривчастість розповіді, швидку зміну подій, казкові пересування, фантастичні картини 
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(сцена «генерального мордобитія»), алегоричні образи (біла пташка душа замучених ко
заків), звільняє від довгих переходів. 

Сюжет і композиція 
У вступній частині Шевченко саркастично таврує головні недоліки кріпосницького сус

пільства, готує читача до основної розповіді. Дає загальну характеристику російського са
модержавства. «Той мурує, той руйнує» - слова, що мають підтекст (одні використовують 
працю інших, і в цьому недосконалість суспільства). 

Поет засуджує загарбницьку політику імператора Миколи І та його попередників; харак
теризує панів як п 'явок трудового народу. 

Основна розповідь - поетова розповідь про видіння, як і нібито йому приснилися. У по
льоті за совою ліричний герой поеми в зажурі прощається з Україною, «безталанною вдо
вою», і обіцяє їй повернутися. 

Перша картина - опис літнього ранку. Чарівні пейзажі контрастують з картинами жит
тя суспільства - злигоднів покріпаченого народу України, знущання панів («з шкурою зні
мають», «розпинають», «катують»...) 

У ліричних відступах поет від імені народу ставить актуальне для свого часу питання: 
«Чи довго ще на сім світі катам панувати?» (підтекст - заклик до збройного повстання). 

Друга картина - зимовий пейзаж, співзвучний з долею каторжників. Поет пролітає над 
пустинею вічного холоду, чує, «як загули кайдани під землею» (змальовано Сибір - могилу 
каторжників). Автор називає винуватцем цього лиха «неситого» царя. 

Шевченко створює образ борця, у якому узагальнює риси багатьох поколінь волелюбних, 
самовідданих, героїчних, гідних патріотів. 

Третя частина поеми починається міським пейзажем, на тлі якого муштрують сол
датів. 

Герой поеми потрапляє на феєрверк, на якому зустрічає земляка, що став рабом-пере-
вертнем. 

Потрапивши до царського палацу, герой сміливо вигукує: «Так от де рай!» Але цей рай 
не для трудівників, а для свавільних панів. 

Тематика: зображення неймовірних страждань трудящих і «райського життя» панів, 
показ свавілля та морального виродження панівних класів, продажності чиновництва. 

Ідея: викриття аморальності паразитизму та вірнопідданства, заклик до людської гід
ності, пробудження національної свідомості трудящих. 

І. Франко назвав поему «сміливим маніфестом слова проти темного царства». 

«Єретик» (1845) 
Жанр - поема. 
Присвята Шафарикові, чеському і словацькому філологу, історику, діячеві Відроджен

ня, який прихильно ставився до української культури. 
Історична основа твору 
Тарас Шевченко цікавився історією інших народів, що боролися за свободу. 
У центрі твору національно-визвольна боротьба чехів під керівництвом професора 

Празького університету, проповідника Яна Гуса, який викривав підступність отців Ватика-
ну, аморальність католицького духівництва, німецьких баронів і папи римського в XV ст. 

Яна Гуса було названо єретиком (тим, хто відступився від догм панівної релігії). Звід
си - назва поеми. 

Після мученицької смерті Яна Гуса (він був спалений інквізицією) його послідовники 
гусити продовжували воювати за волю чеського народу під керівництвом Яна Ж и ж к и . 

У творі виявлена щира підтримка Т. Шевченком подій національно-визвольної боротьби. 
Ідейно-художній зміст 
Зображуючи події в країні братнього слов'янського народу, Т. Шевченко проводить па

ралелі зі становищем в Україні. Автор вдається до символіки: «велика хата» - слов'янські 
народи, злі сусіди - німці, «німота» політичне мовчання, бездіяльність; «люта змія» - во
рожнеча поміж слов'янських народів. Поет докоряє тим, хто, виростаючи «в кайданах», 
нічого не робить задля своєї національної гідності і честі. Прославляє Шафарика за те, що 



той роздмухав іскру слов'янського братства, «не дав потонути в німецькій пучині нашій 
правді» і прагнув звести «в одно море слов'янськії ріки!». Ця ідея слов'янського єднання є 
провідною у творі. 

Т. Шевченко розкриває всім правду про фальшивий і підступний Ватикан (римського 
папу названо «чернецем годованим», який «людською кровію шинкує і рай у найми од
дає!», його підручних вважає гадюками, порівнює з гризливими котами, бугаями та ін.). 

Поет зобразив Яна Гуса сміливим, гідним сином своєї землі, яка «плаче у кайданах, як 
за дітьми мати». Герой не байдужий до знущань над простим людом, до мовчання чехів, 
він закликає народ прозріти, розправити руки, змити луду, прокинутися, бути людьми. За
суджений на смерть, Ян Гус мужньо тримається на вогні інквізиції, показуючи незламність 
духу й віри. 

Поема «Єретик» стала сміливим викликом католицькому духівництву, за що Шевченків 
«Кобзар» було привселюдно спалено на вогнищі в Римі. 

«Великий льох» (1845) 
Жанр поема-містерія. Має ознаки драматичного твору: три дії, у кожній по три ді

йові особи: померлі душі, ворони, лірники; діалоги, монологи, конфлікти, трагічні злами. 

Містерія - середньовічна релігійна драма на біблійні сюжети. 

Ідейно-художній зміст. Композиція 
Поема «Великий льох» вважається центральним твором «Кобзаря» в історичному і фі

лософському планах, бо в ньому розглянуто проблеми політичної свідомості, національної 
свободи. 

Поема складається з трьох сцен, протягом яких москалики розкопують льох, шукаючи 
скарбів та «древностей». Не знайшовши нічого, крім кістяків у кайданах та гнилого кори
та, скаженіють, б'ють людей, лаються поводяться в Україні, як у себе вдома, при цьому 
брутально ставлячись до українського люду. 

Перша сцена 
Дійові особи - містичні образи передчасно померлих людей (під виглядом білих пташок), 

яких Господь не приймає до раю, бо за життя вони були прислужниками гнобителів Украї
ни, за що були покарані смертю. Вважалося, що будь-яка послуга ворогові є смертельним 
гріхом. Перший образ улюблениця гетьмана Б. Хмельницькогого (перетнула йому шлях 
з повними відрами, коли він їхав присягати Москві - і вода стала отруйною); другий - дів
чина з Батурина, що «цареві московському коня напоїла», коли він їхав в Москву після 
Полтавської битви; третій - немовля, що всміхнулося до Катерини, яка наказала підпалити 
монастир Межигірського Спаса - козацьку святиню. 

Грішні душі позбудуться страждань лише тоді, коли український народ повстане і виз
волить землю. 

Обурений злочинами проти українського народу з боку Російської імперії, Т.Шевченко 
запалює промінь надії: москалі розкопали лише малий льох, а Великого «ще й не дошука
лись». 

Друга сцена 
Розмова трьох ворон української, польської, московської, як і хваляться своїми діян

нями. Московська - указами, що призвели до зруйнування України; польська пролитою 
'кров'ю повстанців, яких загнано до Сибіру, українська розказує про існування України ще 
задовго до того, я к постали Польща і Московія, каркає-пророчить про народження близ
нят - «один буде, як той Гонта, катів катувати», а другий буде катам помагати. 

Вороння, що символізує темні прояви нації, вирішує, втопити чи отруїти нового борця 
за волю України. 

Третя сцена 
Місце ворон, що відлетіли, займають три лірники: сліпий, кривий, горбатий, що уособ

люють скалічене покоління, сліпе, німе і глухе до всього, що чинять в Україні москалі. 
Ідея твору: осуд підступного приєднання України до Російської імперії та перетворен

ня: козацької старшини на слухняного виконавця волі Москви, обурення антиукраїнською 



політикою Катерини (знищення Запорозької Січі, запровадження кріпаччини, ліквідація 
національної школи тощо). 

«Наймичка» (1845) 
Жанр - поема. 
Ідейно-художній зміст 
Т. Шевченко звертається до теми трагічної долі української жінки. У центрі твору - жін

ка з багатого роду Ганна, яка , народивши дитину-безбатченка, підкинула її самітнім Трохи
му і Насті, а вже через рік, змінивши ім ' я , попросилася до них у найми. Материнське серце 
щеміло від болю за свою дитину. Жінка стає наймичкою тільки для того, щоб бачити свого 
сина. Автор глибоко розкриває суть душевної драми матері через психологічну роздвоєність 
героїні. Найяскравіше образ розкривається в побутовому плані. 

Стислий переказ твору 
У неділю на світанку в полі на могилі, мов тополя, похилилась молодиця. Пригортаючи 

щось до себе, вона гірко оплакувала свою долю: «Ой тумане, тумане - мій латаний талане! 
Чому мене не сховаєш отут серед лану?». Є у неї і батьки, і брат, сама вона багатого роду. 
Та довелося покинути рідну оселю, бо зганьбила себе, народивши сина-безбатченка. Бідо
лашна підвелась і, ридаючи, пішла полем, співаючи сумної пісні про вдову, що втопила 
своїх синів у Дунаї. 

На багатому хуторі, у гаї над ставом, жило старе подружжя. Ж и л и вони у злагоді й до
статку. Змалку удвох пасли ягнята, виросли - побралися. Придбали і хутір, і млин, і добру 
пасіку, але не мали дітей і дуже цим журилися. 

Сидячи в неділю на призьбі, Трохим розмовляв з Настею саме про те, що їм боліло: «А 
хто нас, Насте, поховає, я к помремо?» «Сама не знаю! Я все оце міркувала, та аж сумно 
стало...» 

Раптом старі почули плач дитини. Вони побігли до перелазу і побачили сповите й вкрите 
новенькою свитиною немовля. Подружжя дуже зраділо дитині, як негаданому подарунку 
долі. Трохим кинувся за кумами, знайшов їх на радощах аж три пари, і ввечері того ж дня 
охрестили дитину, назвавши Марком. 

Минув рік. Старі доглядали хлопчика я к рідного сина. А ж ось на хутір прийшла молода, 
білолиця й чорноброва молодиця проситися до них у найми. Настя з Трохимом, порадив
шись між собою, взяли наймичку, бо їм самим вже важко було поратися по господарству та 
ще й виховувати малого Марка. 

Молодиця зраділа, що її беруть, так, «ніби з паном повінчалась». Встигала все: і у хаті, 
і надворі, і коло худоби. Та найбільше уваги приділяла дитині, упадала коло неї, начебто 
була її Мати. Старі дивувалися з цього і дякували за неї Богові. А Ганна щовечір тайкома 
плакала і кляла свою долю. Уранці ж втішалася, бо малий Марко простягав до неї рученята 
і звав мамою. 

Пройшло чимало літ. Поховали бабу Настю, тяжко пережив цю втрату дід Трохим. Але 
«прогуло прокляте лихо, та й заснуло». Марко виріс, став чумакувати. Старий вирішив оже
нити сина і порадився з наймичкою. А Ганна сказала, що треба спитати самого Марка. 

Розпитали, заслали старостів. Старости повернулися з рушниками. «Панну у жупані, 
таку кралю висватали, що хоч за гетьмана, то не сором. Отаке-то диво запопали!». 

Зайшла мова про те, коли і де вінчати, як справляти весілля. І Трохим спитав, хто буде 
за мати, бо не дожила до цього часу Настя. Старий залився сльозами, а наймичка схопилась 
за одвірок і мало не зомліла, тихо шепочучи: «Мати... Мати... мати!». 

За тиждень готувалися до весілля. Попри благання старого та сльози Марка, Ганна від
мовилася сидіти я к мати за весільним столом і пішла на прошу до Києва'. Вона так пояс
нила Маркові своє рішення: «Ні, Марку, ніяко мені матір'ю сидіти: то багаті люде, а я 
наймичка.. . ще й з тебе сміятися будуть». 

Справили пишне весілля. А у Ганни, як прийшла у Київ, не вистачило грошей на моле-
бен святій Варварі, і вона найнялася носити воду до міщанки. На зароблені гроші купила 
Маркові в печерах святу шапочку, шоб не боліла голова, а невістці перстень від Варвари. 



Помолившись святим у лаврі, наймичка повернулась на хутір, де її радо зустріли. Посади
ли за стіл, нагодували, розпитали про Київ і поклали відпочити. Розчулена теплим прийо
мом, Ганна заплакала. 

Тричі ходила наймичка в Київ на прощу. Проводжаючи її вчетверте, Катерина просила 
не баритися, «бо без неї в хаті якось сумно, ніби мати покинула хату». 

Після Першої Пречистої Трохим сидів собі на призьбі і бавився з онуками хлопчиком 
Карпом та дівчинкою Яринкою. Раптом у двір зайшла наймичка. Старий з дітьми побігли 
п зустрічати. А Ганна відразу спитала, чи не повернувся з чумаками Марко. Почувши у 
відповідь «в дорозі ще й досі», вона сказала, що нездужає і боїться не дочекатися його. 

З торби витягла гостинці: хрестики, дукачики, намисто, образок Яринці, коників та со
ловейка Карпові, Катерині уже четвертий перстень святої Варвари, дідові - три освячені 
свічечки. А собі й Маркові нічого, бо не стало грошей, а заробити вже була не в силі. 
Навіть півбубличка, що залишилися, вона віддала дітям. 

Катерина прийняла Ганну як рідну мати: помила їй ноги, посадила полуднувати, але 
наймичка не пила й не їла, просила тільки замовити у церкві молебен за Марка, щоб не 
захворів і скоріше повертався додому. 

Хвору причащали, намагалися всіляко полегшити її стан, та нічого не допомагало. Тро
хим дуже побивався за нею, а Катерина не відходила від наймички ні вдень, ні вночі. Ганні 
дедалі гіршало, і вона щогодини питалася про Марка. 

А Марко, не поспішаючи, їхав, додому. Віз усім дорогі подарунки, не забув і наймичку. 
Яочувши, що Марко вже у дворі, Ганна наказала Катерині швидше вести його в хату, а 
сама стала тихо-тихо читати молитву, дякуючи Богові за те, що діждалася. 

Катерина привела Марка до Ганни і на прохання хворої залишила її удвох з ним. Лише 
перед смертю Ганна наважилася відкрити йому свою таємницю: «Прости мене! Я каралась 
весь вік в чужій хаті. . . Прости мене, мій синочку! Я . . . я твоя мати». 

Почувши це признання, Марко зомлів, а коли прийшов до тями, мати вже була мертва. 

«Кавказ» (1845) 
Жанр: сатирична поема з елементами лірики й героїки. 
Джерела: загарбницька війна царської Росії проти народів Кавказу (1840 - 1845). Заги

бель у цій війні друга Шевченка Якова де Бальмена дала поштовх до написання поеми, у 
якій піднімається питання про право на щастя всіх поневолених народів. 

Ідейно-художній зміст 
Вступ похмурий пейзаж гір, оповитих хмарами, засіяних горем і политих кров'ю. 

Автор готує читача до розповіді про трагічні події війни. 
Символічний образ Прометея втілює незламність, безсмертність, титанізм народу, а об

раз неситого орла - царат. «Не вмирає душа наша, не вмирає воля» - звучать оптимістичні 
поетові слова, (епітет «наша» стосується не тільки українського, а й усіх поневолених на
родів). 

У поемі автор прославляє кавказькі сині гори та мужніх горців. Звучать виразні рево
люційні мотиви: «Борітеся - поборете!», «бо за вас правда» (звертається до всіх народів, 
уярмлених царатом). Афоризмами стали слова з поеми: «Не вмирає душа наша, не вмирає 
воля», «Кати знущаються над нами, а правда наша п 'яна спить», «До нас в науку!» та ін. 

Тема: викриття загарбницької політики російського самодержавства, реакційної ролі 
церкви й дворянської моралі. 

Ідея: співчуття поневоленим, схвалення патріотичної, мужньої боротьби горців, утверд
ження безсмертя народу; заклик до об'єднання зусиль народів для боротьби проти спільно
го ворога - російського царату. 

Стислий переказ твору 
Кавказькі гори «засіяні горем, кровію политі» - тривалий час там іде війна. Споконвіку 

там орел (символ російського самодержавства) карає Прометея (символ нескореного наро
ду), та не в змозі остаточно здолати непокірного титана: 



Не вмирає душа наша, 
Не вмирає воля. 
І неситий не виоре 
На дні моря поле. 
Не скує душі живої 
І слова живого. 
Не понесе слави Бога, 
Великого Бога. 

Ліричний герой поеми звертається до Бога, запитуючи, коли, нарешті, «прокинеться 
правда», коли кати народу перестануть знущатися з людей: 

Ми віруєм твоїй силі 
І духу живому. 
Встане правда! встане воля! 
І тобі одному 
Помоляться всі язики 
Вовіки і віки. 
А поки що течуть ріки. 
Кровавії ріки! 

Кавказькі гори политі кров'ю, бо там живе волелюбний народ, який чинить відчай
душний опір завойовникам. Тому тисячами гинуть царські солдати, ллється кров. А сльо
зи удов'ї, дівочі, матерів і батьків! їх вистачило б на те, щоб утопить «всіх імператорів... 
з дітьми і внуками». 

Ліричний герой поеми славить «лицарів великих» - синів Кавказу, як і мужньо відстою
ють своє право на мирну працю, на життя за власними законами: 

Борітеся - поборете, 
Вам Бог помагає! 
За вас правда, за вас слава 
І воля святая! 

Поет протиставляє вільному Кавказу, де ніхто не зазіхає на чуже, кріпосницьку Росію. 
У цій країні, що здавна пишається своїми християнськими традиціями, можуть навчити 
лише, як ошукувати людей, здирати з них останню шкуру, мордувати по тюрмах і як про
давати чи програвати в карти своїх же одновірців-християн. 

Ліричний герой гірко докоряє панству: «Ви любите на братові шкуру, а не душу!». 
Зажерливі й багаті моляться розіп'ятому за людство Христу, будують йому храми і кап

лиці, кладуть перед його образом «Неутомленниє поклони»: 
За кражу, за війну, за кров, 
Щоб братню кров пролити просять 
І потім в дар тобі приносять 
З пожару вкрадений покров!!! 

Поема закінчується зверненням поета до його загиблого друга Якова де Бальмена, який 
склав голову «не за Україну, а за її ката». А ліричний герой залишається наодинці зі свої
ми гіркими роздумами про долю України. 

Гнів і обурення ліричного героя твору викликає лицемірство провідників загарбницької 
політики царату, як і намагаються прикрити свої хижацькі наміри облудними твердження
ми, нібито вони несуть просвіту темним «диким» народам: 

Просвітились! та ще й хочем 
Других просвітити, 
Сонце правди показати 
Сліпим, бачиш,, дітям!.. 
Все покажем! тілько дайте 
Себе в руку взяти, 
Як і тюрми муровати, 
Кайдани кувати. 



Всьому навчим; тільно дайте 
Свої сині гори 
Остатнії... бо вже взяли 
І поле, і море. 

«І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Украйні 
і не в Украйні моє дружнєє посланіє» (1845) 

Жанр: послання 
Особливості побудови: відсутність епічного, перевага ліричного, пройнятого актуальни

ми громадянськими мотивами. 
В епіграфі до послання (слова з Біблії «Коли хто говорить: люблю Бога, а брата свого 

ненавидить, - лже оце») автор натякає на панів-експлуататорів, як і , знущаючись з народу, 
говорять, що його люблять. 

Ідейно-художній зміст 
У своєму посланні Шевченко розвинув ідеї, закладені у творах, написаних у попередні роки, 

указав на історичне коріння суспільних явищ. Він зіставляє минуле, сучасне, майбутнє. 
Ліричний герой важко переживає трагізм навколишнього життя , критикує панів, указує 

їм на інший шлях (лякає жахами революції і закликає припинити знущання з народу). 
«В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля», пише Шевченко, вважаючи, що українсь

кий народ має всі підстави для формування своєї самостійної держави й культури. 
У творі має місце діалог між паном і ліричним героєм про самобутність культури ук

раїнського народу та її роль у визволенні з-під ярма самодержавства. Правду треба шукати 
на власній землі, спираючись на свій народ, справжню волю можна здобути тільки шляхом 
єднання. 

Шевченко ставить п 'ять коротких запитань, натякаючи на те, що історію треба перегля
нути: «Що ми?», «Чиї сини?, «Яких батьків?», « Ким закуті?», «За що закуті?» 

Ідея і значення твору вплив на формування національної самосвідомості українського 
народу, осуд байдужості до майбутнього свого народу, утвердження демократичного ро
зуміння історії України та її культурного процесу. 

III. Невольнича поез ія ( 1 8 4 7 - 1857) 
Цикл «В казематі», який складається з 13 віршів; 
період 1847 1850 pp.: поеми «Княжна», «Москалева криниця», «Варнак», «Царі», 

«Марина», «Сотник», «Петрусь», 100 віршів («Думи мої.. .», «І виріс я на чужині...» «За
росли шляхи тернами...» та ін.); 

період 1850 - 1857 pp.: вірш «Мій Боже милий, знову лихо!»; повісті російською мо
вою («Наймичка», «Музьїкант», «Несчастньїй», «Капитанша», «Близнецьі», «Художник», 
«Прогулка с удовольствием и без морали», «Варнак», «Княгиня»). 

Характерні риси творчості цього періоду: 
автобіографічні та соціально-побутові твори; 
мотиви суму, самотності, розпачу; 
прагнення волі, роздуми про сенс, мету життя людини головні акценти; 
звернення до історичного минулого України («Іржавець», «Чернець» тощо); 

• тематичні пласти прози: злидні закріпаченого селянства, тяжке життя солдатів царської 
армії, трагічна доля талановитих кріпаків, звиродніння дворян і офіцерів та ін. 

«Мені однаково» (1847) 
Центральна поезія циклу «В казематі», який є своєрідним прологом до «невольничої» 

лірики Шевченка. 
Основний мотив поєднання громадянського й особистого в житті людини. 
Композиція 
Умовний поділ поезії на дві частини: 

І 18 рядків; 
- II - останні 5. 
Твір побудований за принципом протиставлення. 

= ^ = и ^ = = 71 = = = = = = = = = = = = 



Ідейно-художній зміст 
Герой пригадує своє невільницьке минуле на чужині («В неволі виріс між чужими») усві

домлює свій невільницький стан, майбутнє без надії на волю («В неволі, плачучи, умру»). 
Поетові здається, що він так мало зробив, що й «малого сліду» не залишить по собі. 
Крізь грати поет бачить Україну - «не свою» землю. 
Основна ідея виражена у рядках: 

Та не однаково мені, 
Як Україну злії люде 
Присплять, лукаві, і в огні 
Ті, окраденую, збудять... 

«Мені однаково...» - твір-маніфест про прометеївську самопожертву в ім 'я невмирущості 
української нації, щастя народу. У творі порушена ключова проблема для України бути 
чи не бути їй самостійною незалежною державою. 

Повісті російською мовою 
Тарас Шевченко написав близько двадцяти повістей російською мовою. До нас дійшли 

«Наймичка», «Варнак», «Княгиня», «Музикант», «Несчастньїй», «Капитанша», «Близне-
цьі», «Художник», «Прогулка с удовольствием и не без морали». Усі повісті були написані 
на засланні (1850 1957) в Новопетровському укріпленні. Але Шевченко часто датував 
окремі повісті роками волі і підписував їх псевдонімом Дармограй. 

Тематика повістей 
- зображення злиденного існування закріпаченого селянства; 
- тяжке життя солдатів царської армії; 
- трагічна доля талановитих кріпаків та ін. 
Сюжети прозових творів відповідають однойменним поемам («Наймичка», «Варнак», 

«Княгиня»). 
Майже у кожній повісті Т. Шевченка є автобіографічні елементи. Так, твір «Княгиня» 

передає дух дитинства поета, «Музикант» і «Наймичка» - подорожі Шевченка по Україні 
в 40-х роках XIX ст., «Прогулка с удовольствием и не без морали» і «Близнецьі» період 
заслання. 

Повість «Художник» являє собою докладу розповідь Шевченка про себе. 

«Художник» 
Тема: трагічна доля талановитих кріпаків, зокрема складна доля самого поета". 
Ідея: викриття злочинів тогочасного суспільного ладу по відношенню до простих людей, 

які маєть здібності; звеличення талановитих людей з простого народу. Образом безіменного 
художника, якого Шевченко характеризує в процесі морального й творчого зростання, його 
трагічною смертю автор пропонує читачеві відповісти на запитання: хто винен у тому, що 
кращі люди гинуть, а негідники продовжують торжествувати? 

Стислий переказ твору 
Чимало геніальних митців розпочинали свій шлях у мистецтві дуже прозаїчно. Великий 

датський скульптор Торвальдсен вирізав орнаменти на кораблях, художники фарбували 
дахи і паркани. Виняток становлять хіба що Рубенс та Ван-Дейк. Відомо, що римські папи 
осипали золотом бездарних малярів, тоді як обдаровані художники вмирали з голоду. Росія 
не становила винятку в такому ставленні до талантів. 

Оповідач, зачарований літніми ночами в Петербурзі, часто проводив їх на вулицях міста 
або в Літньому саду, милуючись архітектурою Михайлівського замку. 

Якось він побачив на алеї хлопця років чотирнадцяти. Юний художник соромився пока
зувати свою роботу незнайомій людині, але зрештою погодився і подав оповідачеві аркуш 
сірого паперу з досить правильно зображеним на ньому контуром статуї Сатурна. Він роз
повів, що ходить малювати в Сад щонеділі і вчиться малярству у живописця Ширяєва. 

Того дня хлопець спізнювався на роботу, тому він узяв цеберко з фарбою, пензля - і пі
шов. Оповідач записав на його малюнку свою адресу і запросив у неділю до себе. 

Наступної неділі хлопчик прийшов до оповідача, той привітався до нього, а юний маляр 
хотів поцілувати йому руку. Оповідач не дозволив, і тоді його гість зніяковів і втік. За 



тиждень оповідач знайшов свого нового знайомого в Літньому саду, де хлопець малював з 
натури. Вони поспілкувалися за чаєм, і оповідач знову запросив хлопця до себе в гості. Той 
незабаром прийшов. Розповів, що його хазяїн людина скупа і сувора. Хлопець показав 
свої роботи, і оповідач зацікавився ними. Потім він запросив свого гостя пообідати з ним, 
а після обіду запропонував прогулятися або почитати книгу. Юний художник обрав читан
ня. Невдовзі оповідач заснув, а коли прокинувся, то був приємно вражений тим, що гість 
добре прибрав у його майстерні, а сам сидів і малював. Потім пішли пити чай в трактир, 
де хлопець розповів історію свого життя . Ця історія вразила оповідача, бо він дізнався, що 
його співрозмовник кріпак. Хлопчина ж подумав, що новий знайомий його соромиться, і 
той як міг довів йому помилковість такої думки. Повертаючись з трактиру, вони зустріли 
відомого художника Венеціанова, після розмови з яким становище хлопця уже здавалося 
оповідачеві не таким безнадійним. Протягом тижня хлопець в Літньому саду не з 'являвся, 
але в неділю він прийшов до оповідача і розповів, що був дуже зайнятий роботою у Вели
кому театрі. Проте весь день приятелі провели разом. Наступного дня оповідач зранку пі 
шов у Великий театр і домовився з хазяїном юного маляра, щоб той не забороняв хлопцеві 
відвідувати свого старшого приятеля. 

Реставрацію Великого театру було закінчено, і там розпочалися вистави. Найбільшим 
успіхом користувалася «Хитана». Великий живописець Карл Павлович Брюллов запросив 
на цей балет оповідача. За квитками послали юного художника. 

Тим часом Брюллов розпитував про хлопця, дізнався, що той кріпак, подивився його 
роботи і висловив бажання поближче з ним познайомитися. Коли хлопець повернувся, то 
почув від оповідача, що в майстерні побував сам Карл Великий, як називали Брюллова, ус
лавлений художник, з котрим він так мріяв познайомитися. Оповідач дав хлопцеві квиток 
на обід в ресторан, а сам пішов до Брюллова, де зібралося багато гостей і серед них поет 
В.А. Жуковський і музикант М.Ю. Вієльгорський. 

Далі розповідається про відвідування оповідачем і Брюлловим театру. 
Оповідач намагався якомога більше уваги приділяти своєму юному підопічному. Він не 

тільки підгодовував хлопця, а й допомагав у заняттях живописом (знайшов йому натурщи
ка). 

Невдовзі оповідач представив свого підопічного Карлу Великому, і той похвалив роботи 
хлопця. Це знайомство так схвилювало юного художника, що його ледве заспокоїли. 

А Брюллов тим часом, розпитавши все про пана, якому належав хлопець, поїхав до ньо
го. Повернувся він ні з чим, прикро вражений поведінкою поміщика, і попросив оповідача 
ще раз побувати там і домовитися про ціну за хлопця. 

Вранці, перш ніж їхати до пана, оповідач пішов порадитися з Венеціановим, і той взявся 
допомогти у веденні цих переговорів. Поміщик змусив видатного художника цілу годину че
кати в передпокої. Проте ціну за хлопця було назначено: вона становила 2500 карбованців. 

Аби хлопець міг навчатися, його влаштували у клас Товариства заохочення художників 
і на місяць відкупили у хазяїна-маляра, пообіцявши тому написати його портрет. 

Хлопець на цілий місяць став вільним від роботи у Ширяєва. Він малював, гуляв зі 
своїм старшим приятелем, але чомусь був блідим і сумним. А одного разу, після обіду з 
оповідачем і Брюлловим, довго плакав. Виявилось, що хлопець захворів, і його довелось 
відправити до лікарні. Вісім днів він лежав у лихоманці непритомний. А тим часом Брюл
лов працював над портретом свого друга поета Василя Андрійовича Жуковського. Призна
чення роботи він тримав у таємниці від усіх. Навіть у самого Жуковського оповідач нічого 
не дізнався про портрет. 

Згодом хлопець став одужувати. Коли йому полегшало, він ознайомився з курсом ліній
ної перспективи, який приніс у лікарню оповідач. 22 квітня 1838 року Жуковський запис
кою запросив оповідача разом із юним художником до Брюллова. Оповідач здогадувався 
про мету візиту, але непокоївся за хлопця: що з ним буде у разі розчарування. Лікар не 
дав дозволу на це відвідування, і тому оповідач пішов до Карла Великого сам. Там він от
римав відпускну на його юного приятеля. Тепер хлопець був вільним. Оповідач подякував 
і завітав до Венеціанова, який за обідом з усіма подробицями розповів про історію портрета 
Жуковського, купленого царською сім'єю за 2500 карбованців. На ці гроші й було викуп-
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лєно хлопця. Поки оповідач обережно готував юного художника до вражаючої новини, 
хазяїн-маляр прийшов до лікарні і все йому розповів. Після одужання хлопець оселився в 
оповідача і почував себе таким щасливим, що навіть не міг малювати. Тоді оповідач почав 
його по художніх галереях, замовив хлопцеві новий одяг і відвів до Брюллова. З того часу 
юний художник почав відвідувати академічні класи, ставши пансіонером Товариства заохо
чення художників. 

Невдовзі оповідач виїхав зі столиці, залишивши свого юного друга під опікою Карла Ве
ликого. Він дав хлопцеві корисні поради, залишив йому квартиру і все хатнє майно. 

Юнак дуже часто з подробицями описував в листах до друга своє життя . Розповідав про 
дружні теплі стосунки з Брюлловим, про спільних друзів, дякував за науку, ділився успі
хами в навчанні (його було переведено до вищого натурного класу). 

Про подальшу долю хлопця можна дізнатися з його листів до оповідача. У них він пові
домляв про своє навчання у Брюллова, про отримані ним нагороди за виконані роботи, про 
спільне життя з друзями - художниками Штернбергом і Михайловим, про читання, відві
дування театральних вистав, близьке знайомство з уславленим мариністом Айвазовським. 
Відчувалося, що йому дуже подобалось вести життя забезпеченої людини: добре вдягатися, 
займати хороші місця в театрі, наносити візити друзям, взагалі поводитися так, начебто й 
не було в його житті кріпацького минулого. 

В одному з листів юнак писав про знайомство з сусідами та їх племінницею Пашею, яку 
він навчив читати і заохотив до читання. Молодий художник готувався до великої виставки 
і намалював з натури велику картину, зобразивши на ній Пашу у вигляді весталки на тлі 
палаючого вогню. 

В останньому листі, отриманому оповідачем, вгадуються і благородство молодого худож
ника, і виникле в нього почуття до Паші. Вважаючи, що одруження може завадити митцю, 
оповідач виклав свої побоювання в листі до юного приятеля, але не отримав відповіді. 

Згодом він дізнався від Михайлова, що юнак зазнав невдачі на виставці й одружився з 
Пашею, вагітною від приятеля Михайлова - гульвіси мічмана. Молодий художник написав 
чудові твори, але сім'я дружини прибрала його до рук так, що він більше не бував у Брюл
лова, а через одруження його не допустили до іспитів. Тепер вже не можна було сподіва
тися й на подорож за казений кошт до Італії. Пізніше Михайлов повідомив, що художник 
змушений був писати на продаж копії зі своєї найкращої картини «Весталки», аж поки їх 
не перестали купувати. Тоді він став заробляти на життя , розфарбовуючи літографії для 
магазинів, почав пити. 

Отримавши цього тривожного листа, оповідач узяв відпустку й негайно виїхав до Петер
бурга. Там Михайлов розповів йому про страшне лихо, яке спіткало його молодого друга: 
недопущений до участі в конкурсі, він звихнувся з розуму. Жахливий образ божевільного 
юнака, побаченого в лікарні, скрізь переслідував оповідача. 

Хворий потроху приходив до тями, але фізичні сили покидали його. Одного разу він 
впізнав оповідача, та на наступний ранок помер. Вдова художника за десять карбованців 
продала оповідачеві незакгнчену чоловіком картину, і він залишив Петербург. У цей же час 
у Римі помирав Карл Брюллов. 

IV. Творчість після заслання (1857 — 1861) 
Поема «Неофіти», незавершений твір «Юродивий», автобіографічний триптих «Доля», 

«Муза», «Слава», поема «Марія», переспіви біблійних мотивів та давньоруських літератур
них пам'яток («Плач Ярославни»), вірш «Марку Вовчку», «Я не нездужаю, нівроку.. .», 
«Світе ясний», « Ісаія. Глава 35.» 

У творах цього періоду Т. Шевченко продовжує висловлювати гнів проти тиранів народу. 
Наснаги поетові давало зростання селянського руху в Україні, листи-скарги, що система
тично надходили Тарасові Григоровичу, у яких люди просто кричали та плакали від со
ціального ярма («Пани останню кров висисають, попи, звичайно, службу правлять, а народ 
бідний терпить та сльози нищечком витирає»). 



«Неофіти» (1857) 
Жанр: алегорична поема. 
Присвята: Щепкіну М.С., близькому другові Шевченка, видатному російському актору, 

колишньому кріпаку, одному з основоположників сценічного реалізму. 
Тема: зображення переслідувань перших християн римським імператором Нероном, 

жорстокої розправи російського царату над народними будителями. 
Композиція поема складається з 14 розділів. 
Ідейно-художній зміст 
Шевченко вводить у твір узагальнені образи. Алкід - борець, мати - образ усіх матерів і 

дружин, здатних на самопожертву заради синів (чоловіків), Нерон - дурний цар. 
Поет розвіює марні сподівання на милість царів, як і не здатні помилувати народ. Він 

закликає український народ позбутися ілюзій щодо панівної верхівки і, докладаючись тіль
ки на самих себе, брати зброю в руки і відвойовувати покращення власної долі («Чи ж кат 
помилує кого?»). 

Поет пророкує царю ганебний фінал за розстріляних і повішених, за криваві сльози ма
терів, дружин, дітей-сиріт: 

... Лютуй, лютуй, 
Мерзенний старче! Розкошуй ^ 
В своїх гаремах. Із-за моря 
Уже встає святая зоря. 
Не громом праведним, святим 
Тебе уб'ють. Ножем тупим 
Тебе заріжуть, мов собаку, 
Уб'ють обухом. 

«Я не нездужаю, нівроку...» (1858) 
Поезія належить до нелегальної літератури (не призначалася для друку). 
Ідейно-художній зміст 
Прогресивна громадськість покладала великі надії на реформу, яка мала б принести 

кріпакам волю. Але Т. Шевченко, розуміючи всю реакційну сутність самодержавства, за
кликає не вірити в ілюзії, 

..А щоб збудить хиренну волю, треба миром 
Громадою обух сталить, 
Та добре вигострить сокиру -
Та й заходиться вже будить. 

Сокира - символ всенародного збройного повстання. 
Т. Шевченко закликає взятися за неї усім миром. 

«Ісаія. Глава 35» (1859) 
У поезії висловлені мрії Шевченка про нове суспільство. 
Ісаія - стародавній єврейський пророк, автор однієї з книг Біблії. Його пророцтва - дже-

рела. Шевченкового наслідування. 
Ідейно-художній зміст 
I частина 
Вірш починається метафоричною картиною зверненням поета до землі, яка поки що 

дощами «не политая», квітучими «злаками не повитая». Шевченко вітає землю з приходом 
весни - таким сильним є поетрве бажання бачити рідну землю оновленою, омолодженою. 

II частина 
Далі автор зображує революцію у вигляді Божого суду. Він звертається до всіх знедоле

них кріпаків («темних», «незрячих»), як і віками терпіли наругу. 
III частина 
Змалювання життя після революції («святая на землю правда прилетить»). Поет попе

реджає трудівників про раптові зміни «незрячі прозрять», «кривії, мов сарна з гаю, по
майнують», «німим отверзуться уста». 



«Молитва» (1860) 
Ідейно-художній зміст 
Поезія належить до нелегальних творів Т. Шевченка. У ній поєднуються два протилежні 

мотиви цареборства і народолюбства. Складається твір з чотирьох частин, написаних у 
різні дні наприкінці травня 1860 р. 

Звертаючись до Бога, поет просить покарання для катів («і пута кутії пошли»), допомо
ги для трудового люду («свою ти силу ниспошли»), «любов, сердечний рай, і більш нічо
го» для себе. Для тих, хто чистий серцем, «постав ангели свої». 

Головна думка поезії міститься в рядках: 

А всім нам вкупі на землі 
Єдиномисліє подай 
І братолюбіє пошли. 

Тільки там, де є злагода і мир, є майбутнє. 

Інтимна лірика Т. Шевченка 
Під час заслання Тарас Григорович, як і в перший період творчості, написав чимало вір

шів на інтимну тематику. 
«Не тополю високую...» (1848) У поезії показані глибокі драматичні переживання са

мотньої молодої дівчини, яка не знайшла свого щастя. Автор намагається дати змогу чита
чеві самому встановити причину цього факту. 

«І широкую долину» (1848). Поезія побудована у формі спогадів молодої розлученої 
долею пари, сповнена сумним настроєм, бо доля мала для молодих три сходинки: «снилось-
говорилось» «не побрались» «помарніли обоє». Головна думка: чисті почуття любові, 
пізнані в молоді роки, ніколи не забуваються, а спогади про юне щастя завжди гріють 
душу, пом'якшують удари долі. 

«Зацвіла в долині...» (1849). Розквітле перше кохання юної пари підкреслює образ 
квітучої калини, чистоту стосунків біла свитина і біла хата, красу їхнього кохання - ви
конувана обома пісня. 

«Ликері» (1860). У поезії Шевченко звертається до своєї коханої Ликери Полусмако-
вої, з якою він сподівався створити сім'ю. Звертаючись до своєї обраниці, поет вживає най-
ніжніщі слова, але в той же час обурюється, гнівно протестує проти своїх знайомих, як і не 
радили йому брати з нею шлюб (Шевченко тоді не знав про розбещеність дівчини). 

Вірш «Л.» (1860) Поезія присвячена Ликері Полусмаковій. Написана після розриву 
з нею. Поет виражає глибокі розчарування, важкі роздуми над своїм життям. Втративши 
надії на сім'ю, Тарас Григорович згодний побачити її хоча б уві сні, але без Ликери. 

Значення творчості Т.Г. Шевченка 
Тарас Шевченко поет, чия творчість майже повністю присвячена визвольній боротьбі. 

Основоположник нової української літератури (новаторство - у прогресивному спряму
ванні творів, розширенні тематики й кола образів-персонажів, утвердженні методу критич
ного реалізму, поглибленні принципу народності мистецтва, створенні оригінальних віршо
вих форм, збагаченні української літературної мови, уведенні нових жанрів); 

поет проголосив загальнолюдські ідеали добра, свободи, справедливості, милосердя, 
рівності й дружби між людьми та народами; 

«Історія мого життя складає частину історії моєї батьківщини» (Т. Шевченко); 
Народність творчості: правдиве зображення сучасного й минулого України; 
Характерна ознака творчості - злиття романтичного світобачення з реалістичним став

ленням до дійсності; 
Політичні, моральні, естетичні погляди Великого Кобзаря мають велике значення для 

розвитку інших видів мистецтва. 

76 



Тест № 11 
1. Хто з письменників сказав про Т. Шевченка: «Він був кріпаком і став велетнем у царс

тві людської культури?» 
А І. Франко; В Є. Маланюк; 
Б М. Коцюбинський; Г М. Рильський r j 
2. Укажіть рік викупу Т. Шевченка з кріпацтва. 
А 1840 р . ; В 1838 р . ; 
Б 1 8 4 1 р . ; Г 1850 р. г~] 
3. Чий портрет було намальовано, щоб викупити Шевченка з кріпацтва? 
А Т. Шевченка; В К. Брюллова; 
Б В. Жуковського; Г І. Сошенка. ГИ 
4. Укажіть рік виходу «Кобзаря» - першої поетичної збірки Т. Шевченка. 
А 1838 p . ; В 1840 p . ; 
Б 1839 p . ; Г 1841 р. r j 
5. Укажіть, де і за яких умов Т. Шевченко відбував заслання. 
А Рядовим в Оренбурзькому окремому корпусі із забороною писати й малювати; 
Б рядовим у Васильківському окремому корпусі із забороною писати й малювати; 
В рядовим у Московському військовому окрузі без заборони писати й малювати; 
Г молодшим офіцером у Васильківському окремому корпусі. ГП 
6. Укажіть жанр твору Т. Шевченка «Катерина». 
А Балада; 
Б ліро-епічна поема героїчного характеру; 
В сатирична поема; 
Г ліро-епічна соціально-побутова поема; 
Д драматична поема. І—І 
7. Яка з поезій Т. Шевченка дала назву одному з періодів його творчості? 
А «Великий льох»; 
Б «Кавказ»; 
В «Ісаія. Глава 35»; 
Г «Заповіт»; 
Д «Три літа». Г~| 
8. Укажіть, як і реальні історичні події зображено в історико-героїчній поемі Т. Шевчен

ка «Гайдамаки». 
А Козацько-селянське антифеодальне повстання 1768 p . , відоме в історії як 

Коліївщина; 
Б події національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького; 
В військові походи на Туреччину під проводом П. Конашевича-Сагайдачного; 
Г участь у війні зі шведами; 
Д похід князя Ігоря Святославовича на половців 1185 р. Q 
9. Якого персонажа поеми «Гайдамаки» Т. Шевченко називає «сирота убогий»? 
А М. Залізняка; 
Б І. Ґонту; 
В Лейбу; 
Г ксьондза; 
Д Ярему Галайду. • 
10. Яка з наведених рис не є характерною для раннього періоду творчості Т. Шевченка? 
А Сентиментальність; 
Б інтерес до незвичайного, яскравого, фантастичного; 
В правдиве зображення дійсності; 
Г культ держави; 
Д піднесений стиль мови. Г~| 
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11. Установіть відповідність між назвою твору і його жанром. 
1 «Тополя» А послання 
2 «Тарасова ніч» Б повість 
3 «І мертвим, і живим.. .» В балада 
4 «Художник» Г п'єса 
5 «Назар Стодоля» Д поема 

12. Розмістіть твори Т. Г. Шевченка відповідно до хронології їх виходу у світ. 
А « Гайдамаки » 
В «Давидові псалми» 
В « Кобзар»(1-ше видання^ 
Г «Гамалія» 
Д «Три літа». 

Тест № 12 
1. Укажіть, у чому простежується зміна ідейно-тематичної спрямованості творів Т. Шев

ченка у період після 1843 р. 
А Узаглибленні у фольклорні джерела; 
Б у зверненні до античних образів і сюжетів; 
В у соціально-критичній, реалістичній спрямованості творчості; 
Г у зверненні до фантастичних образів і сюжетів. ГП 
2. Розкрийте підтекст авторських слів «Той мурує, той руйнує» з поеми «Сон» («У вся

кого своя доля.. .»). 
А Ідеться про недосконалість суспільства, де працю одних використовують і нищать 

інші; 
Б показано великомасштабність вибору професії членами суспільства; 
В уміння однієї людини виконувати декілька доручень одночасно; 
Г хто працює, того й поганяють. Г~1 

3 . У якому році був написаний «Заповіт»? 
А 1841 p . ; В 1860 p . ; 
Б 1845 p . ; Г 1861 p . . r j 
4. Який символічний образ поеми «Кавказ» передає незламність, титанізм народу? 
А Неситий орел; В Бог; 
Б Прометей; Г Сибір. Ц 
5. До якого жанру належить твір Т. Шевченка «Великий льох»? 
А Ліро-епічна поема; В поема-містерія; 
Б бурлескно-травестійна поема; Г сатирична поема. Ц 
6. Національно-визвольна боротьба чехів під керівництвом Яна Гуса - історична основа 

поеми: 
А «Наймичка»; 
Б «Кавказ»; 
В «Великий льох»; 
Г «Єретик»; 
Д «Гамалія». Ц 
7. Укажіть жанр, до якого належать твори Т. Шевченка «Причинна», «Тополя», «Утоп 

лена», «Русалка», «Лілея». 
А Сатирична поема; 
Б ліро-епічна соціально-побутова поема; 
В балада; 
Г ліро-епічна поема героїчного змісту; 
Д повість. Г~1 
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8. Укажіть літературознавчий термін за його визначенням: злобне, в'їдливе висміювання 
глибоких вад вдачі персонажа, подій та явищ громадського й побутового життя... 

А Іронія; 
Б гумор; 
В гротеск; 
Г сарказм; 
Д гіпербола. 1-і 
9. Укажіть твір Т. Шевченка, написаний рос ійсько ї мовою. 
А «Художник»; 
Б «Назар Стодоля»; 
В «Катерина»; 
Г «Причинна»; 
Д «Русалка». і—і 
10. Який художньо-виражальний засіб використано у рядках поезії «Мені однаково...»:«на 

нашій - не своїй землі»? 
А Оксиморон; 
Б антитезу; 
В порівняння; 
Г гіперболу; 
Д метафору. г-| 
11. Установіть відповідність між фрагментом твору і його назвою. 
1 «Реве та стогне Дніпр широкий.. .» А «До Основ'яненка» 
2 «Наша дума, наша пісня, не вмре, Б «Катерина» 

не загине...» В «Заповіт» і—-і 
3 «Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями.. .» Г «Мені однаково...» — 
4 «Кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю Д «Причинна» — 

окропіте.» _ 
5 «Та не однаково мені, як Україну злії люде — 

присплять...» І ^ І 
12. Розмістіть епізоди поеми «Катерина» в порядку їх появи у творі. І • • 
А любовний епізод і народження позашлюбного сина; — 
Б самогубство героїні; ^ 
В вступ-звернення до дівчат-селянок; _ 
Г вигнання Катерини з дому; Л. 
Д випадкова зустріч Катерини з Іваном. І 5 І 

Тест № 13 
1. Який твір Т. Шевченка починається словами «Реве та стогне Дніпр широкий»? 
А «Причинна»; В «Наймичка»; 
Б «Катерина»; Г «Тополя». Г~] 
2. До якого періоду творчості Т. Шевченка належить твір «Назар Стодоля»? 
А Раннього; В 1847 1857 pp.; 
Б 1843 1847 рр. ; Г 1857 1 8 6 1 р р . • 
3. Укажіть жанр твору «Назар Стодоля». 
А Історична поема; В історична повість; 
Б історична балада; Г історична драма. Ц 
4. Кому Т. Шевченко присвятив поему «Єретик»? 
А Яну Гусу; В Богдану Хмельницькому; 
Б Шафарикові; Г Івану Підкові. Ц 



5. Укажіть назву автобіографічної повісті Т. Шевченка. 
А «Варнак»; В «Художник»; 
Б «Несчастньш»; Г «Никита Гайдай». Г~| 
6. Укажіть назву твору, у якому центральною є тема трагічної долі ж інки . 
А «Кавказ»; Г «Єретик»; 
Б «Наймичка»; Д «Княгиня». 
В «Великий льох»; і—і 
7. Ідея поеми «Кавказ» це критика: 
А кріпосницької системи царської Росії; 
Б національної ворожнечі між народами Кавказу й росіянами; 
В загарбницької політики царської Росії; 
Г байдужого ставлення інтелігенції до історичної пам'яті ; 
Д української інтелігенції за зраду національних інтересів. ГП 
8. Використання художнього прийому сну в однойменній поемі Т. Шевченка дало авто 

рові змогу (переважно): 
А передати настрій і почуття героя, власні думки з приводу 

існуючої соціальної нерівності; 
Б уникнути розкриття гостро-соціальних проблем; 
В показати всю панораму суспільного життя Російської імперії XIX ст.; 
Г додати фантастичності в сюжет; 
Д продемонструвати контраст між Росією та Україною. ГП 
9. Укажіть твір Т. Шевченка, у якому доля головного персонажа не закінчується трагічно. 
А «Катерина»; 
Б «Наймичка»; 
В «Єретик»; 
Г «Причинна»; 
Д «Назар Стодоля». г~і 
10. У якому творі звучить заклик до боротьби за національне і соціальне звільнення: 

Борітеся - поборете, 
Вам Бог помагає!? 

А «Єретик»; 
Б «Гайдамаки»; 
В «Великий льох»; 
Г «І мертвим, і живим. . .» ; 
Д «Кавказ». ГП 
11. Установіть відповідність між назвою твору і періодом його написання. і 1 1 
1 «Садок вишневий коло хати...» А 1838 - 1841 pp. _1 
2 «Гайдамаки» Б після заслання J? 
3 «Заповіт» В 1847 1857 рр. J* 
4 «Ісаія. Глава 35» Г 1843 - 1847 pp. І 4 | 
12. Установіть відповідність між цитатою з твору Т. Шевченка і художньо-виражальни-

«и засобами, застосованими в ній. 
1 «Кати знущаються над нами, А алегорія 

А правда наша п 'яна спить» («Кавказ»). Б антитеза 
2 «Кругом неправда і неволя, В пестливі слова 

Народ замучений мовчить, Г уособлення 
А на російському престолі Д поєднання 
Кабан годований сидить» («Єретик»). уособлення 

3 «Тополі... стоять собі; мов з порівнянням г—-і— 
Сторожа, розмовляють з полем» («Сон»). 

4 «Той мурує, той руйнує» («Сон»). — 
5 «І внучатам із клуночка гостинці виймає - — 

і хрестики, й дукачики, й намиста разочок» — 
(«Наймичка»). |_2_|— 



Тема 10. Пантелеймон Куліш (1819 - 1897) 
«Панько Куліш - це обдарована особа, неповторна і трагічна, навіть трагікомічна, на

родник без народу, елітист без еліти, літератор без літератури, політик без політичного 
діяння» (Юрій Шерех). 

Біографічні відомості 
8 серпня 1819 р . - народився Пантелеймон Олександрович Куліш у козацькому містеч

ку Воронежі на Чернігівщині. 
1831 1836 pp. навчання в Новгород-Сіверській гімназії. 
1839 - 1840 pp. вільний слухач філософського та юридичного факультетів Київсько

го університету. 
Учителює в Луцькому, Києво-Печерському, Києво-Подільському дворянських учили

щах, у Рівненській та Петербурзькій гімназіях. 
Член Кирило-Мефодіївського товариства. 
1847 р. подорож Західною Європою разом з дружиною Олександрою Білозерською 

(літературний псевдонім - Ганна Барвінок). 
1847 р. заслання до Тули. 
1857 p. : 

- вихід першого історичного роману в українській літературі «Чорна рада» (українською 
і російською мовами); 

- вихід українського букваря і читанки «Граматка» («Граматика»); 
«Народні оповіданя» Марка Вовчка, як і редагував й опублікував П. Куліш; 
відкриття власної друкарні. 
1862 р. поетична збірка «Досвітки. Думи і поеми», де звучить образ багатостраж

дальної України, змальовуються картини української природи («Ніч у степу»), цікаві на
родні звичаї та обряди («Гадання-віщування»), говориться про високе призначення поета і 
поезії («До кобзи»). 

П. Куліш директор Департаменту духовних справ у Варшаві. 
1877 р. залишивши казенну службу, в останні роки жив на хуторі Мотронівці під 

Борзною Чернігівської області; 
14 лютого 1897 р. помер у Мотронівці, де й похований. 

Огляд творчості 
Поетичні збірки: «Досвітки» (1863), «Хуторна поезія»(1883), «Дзвін»(1893), «Позиче

на кобза» (1897), «Хуторні недогарки»; 
поеми: «Украйна», «Маруся Богуславка», «Сторчак і Сторчаниха», «Кумейки», «Гри-

цько Сковорода», «Дон Жуан», «Магомет і Хадиза», «Солониця», «Куліш у пеклі», «На
стуся», «Великі проводи»; 

гумористичні оповідання («Циган», «Пан Мурло», «Малоросійські анекдоти»); 
оповідання на тему нещасливого кохання («Гордовита пара», «Діврче серце»); 
історичні оповідання («Мартин Гак», «Брати», «Січові гості»); 
історична праця «Отпадение Малороссии от Польши»; 
роман «Михайло Чарнишенко, або Малоросія вісімдесят літ назад»; 
романтично-ідилічне оповідання «Орися»; 
публіцистичні статті «Герценів "Дзвін"», «Гадки про святкування осьмих роковин 

Шевченкової смерті»; 
історичний нарис «Книга о ділах народу українського і славного Війська козацького»; 
віршована драма «Байда, князь Вишневецький», драма «Цар Наливай» переклади з 

англійської, німецької, французької, збірка «Хуторская философия и удаленная от света 
ПОЗЗЇІЯ»; 

П. Куліш створив самостійний український алфавіт, правопис («кулішівку»), грамати
ку; підручник «Українська граматика» («Найперше діло в отця-матері повинно бути, щоб 
дитину своєю рідною мовою до розуму довести» (П. Куліш)) та ін. 



«Чорна рада» 
Жанр: роман-хроніка 
«Чорна рада» перший історичний роман в українській літературі. 
«Найліпша історична повість в нашій літературі» (І. Франко). 
Твір написано українською і російською мовами у 1857 р. 

Роман - великий за обсягом епічний твір, у якому зображено важливі суспільні події 
та численні дійові особи. Різновид цього жанру історичний роман, що відтворює 
справжні події минулого і видатних людей. 

«Сочинение моє вьішло не романом, а хроникою в драматическом изложении» (П. Ку
ліш.). 

Отже, «Чорна рада» роман-хроніка, для нього характерним є правдиве відтворення 
в образах і картинах видатних подій історії в їх часовій послідовності. Основні персона
жі історичні особи, що активно проявили себе в цих подіях. Сюжет роману-хроніки від
творює темп, тривалість, порядок і ритм достовірних подій, невідворотний і всепідкорякн 
чий хід часу, якому підвладні дії та долі окремих героїв і їх груп. 

Історична основа роману: події, що відбулися після Переяславської угоди 1654 р. - бо
ротьба за гетьманування на Лівобережній Україні після смерті Б . Хмельницького між Пав
лом Тетерею, Якимом Сомком, Іваном Брюховецьким. 

На Чорній раді (17 червня 1663 р.) гетьманом було обрано Брюховецького, який під
ступно завоював прихильність низів, хоч насправді зневажав їх. Він скарав Сомка і його 
прибічників. 

На тлі реальних історичних подій та ситуацій, у яких беруть участь історичні особи, ав
тор змальовує події, обставини, ситуації, дійових осіб, створених його поетичною уявою. 

Відхилення від історичних фактів: опис мандрівки полковника Шрама, його гостюван
ня на хуторі Хмарище, зустріч його сина Петра з коханою, картина двобою, переживання 
Лесі за коханого. 

Джерела роману: «История Малороссии» М. Маркевича, «История Малой России» Д. Бан-
тиш-Каменського, друковані і літописні козацькі літописи (зокрема Самовидця та Граб'ян-
ки), старовинні документи, що автор знаходив в архівах монастирів і різних установ; 
фольклор (думи, історичні пісні, перекази, легенди, казки про козаччину). 

Сюжетні лінії 
У романі дві сюжетні лінії - соціальна і любовна. 
Образи 
Усі дійові особи (історичні й вигадані) різко поділяються на дві групи: прибічники Сомка 

й прибічники Брюховецького. Центром першої групи є наказний гетьман Яким Сомко та 
полковник-піп Іван Шрам. 

Центральним у творі є узагальнений демократичний образ українського народу (образ 
соціальних низів, «черні», маси). 

Головні герої: Павло Тетеря, Яким Сомко, Іван Брюховецький, козак Михайло Черевань, 
Васюта, Матвій Гвинтовка, Вуяхевич, полковник Іван Шрам, Кирило Тур, Петро Шрам, 
Леся та ін. 

Композиція: роман складається з 18 розділів. 
Стислий переказ твору 

І 
Навесні 1663 року двоє вершників наближалися до Києва з боку Білгородського шляху. 

«Один був молодий собі козак», другий - «старий козарлюга». 
Не доїжджаючи до Києва, подорожні звернули до Череваневого хутора, Хмарища. «А Че

ревань був тяжко грошовитий да й веселий пан із козацтва, що збагатилося за десятилітню 
війну з ляхами». 

Надвечір вони дісталися хутора, який нагадував фортецю. Гості стали грюкати у ворота 
шаблями. Сторож Василь Невольник по голосу вгадав Шрама, швидко розчинив ворота і 



кинувся цілувати полковника. Глянувши на молодого козака, Василь здогадався, що то син 
Шрама Петро, і сказав: «Орел, а не козак!» 

Що ж то був за Шрам такий, і як се він був разом піп і полковник? 
Був він син паволоцького попа на прізвище Чепурний, учився в Київській братській 

школі, і вже сам вийшов був на попи. Як же піднялись козаки з гетьманом Остряницею, 
то і він устряв до козацького війська; бо гарячий був чоловік Шрам і не всидів би у своїй 
парафії, чуючи, як ллється рідна йому кров за безбожний глум польських консистентів... 
над українцями, за наругу католиків і уніатів над греко-руською вірою». 

На той час у Польщі було повне безладдя, і кожен більш-менш значний чин робив із 
простим народом, «що йому в божевільну голову прийде». Міщани та хлібороби нічого не 
могли вдіяти без зброї. Жовніри (солдати) відбирали в людей незаконно їжу та напої, без
честили козацьких жінок і дівчат, запрягали людей у плуг серед зими й примушували на 
сміх орати лід. 

Католицькі пани з нашими перевертнями уклали унію, наставили своїх уніатських попів 
у церквах. 

Нікому на це було жалітися, бо й самого короля тримали в руках сенатори, великі пани 
та єпископи. Козацька старшина тягнула руку за коронного гетьмана, старост і держав-
ників, а між собою ділилася козацькою платою. Багато реєстрових козаків працювали на 
старшину. Тому жалітися можна було тільки козакам запорізьким, як і «старшину свою 
самі з себе вибирали і гетьману коронному узяти себе за шию не давали». 

От і виходили з мечем та огнем проти ворогів рідного краю гетьмани козацькі Тарас 
Трясило, Павлюк, Остряниця. Та «ляхи з недоляшками» швидко гасили те полум'я повс
тань і «знов по-своєму обертали.Україну». 

Не змогли нічого вдіяти поляки лише тоді, коли піднявся Богдан Хмельницький на бо
ротьбу з ними «розлилась козацька слава по всій Україні...» 

Попович паволоцький Шрам за десять років від Остряниці до Хмельницького сидів «зи-
мовником серед дикого степу на Низу, взявши собі за жінку бранну туркеню; проповідував 
він слово правди Божої рибалкам і чабанам запорозьким; побував він на полі й на морі з 
ризцями; видав не раз і не два смерть перед очима да й загартувався у воєнному ділі так, 
що як піднявся на ляхів Хмельницький, то мав з його велику користь і підмогу. І ніхто 
їсраще його не ставав до бою... У тих-то случаях пошрамовано його вздовж і впоперек, що 
ісозаки, як прозвали його Шрамом, то й забули реєстрове його прізвище». 

Минули десять років Хмельниччини. «Вже й сини Шрамові підросли і допомагали бать
кові у походах. Двоє полягло під Смоленськом; оставсь тільки Петро». Після того Шрам 
постригся у попи, почав служити Богові. 

Коли ж помер паволоцький полковник, якого обрали після Шрама, зійшлася рада, щоб 
обрати нового. 

Шрам вийшов у попівській рясі серед ради й сказав, що наступає страшна година. «Тре
ба нам тепер такого полковника, щоб знав, де вовк, а де лисиця. Послужив я православно
му християнству з батьком Хмельницьким, послужу вам, дітки, ще й тепер, коли буде на 
те ваша воля». 

Усі дуже зраділи й знову обрали панотця Шрама полковником. Гетьман Тетеря мусив 
змиритися з таким дивом і прислати Шрамові універсал на полковництво, бо «рада була 
старша од гетьмана». 

Полковник думав-думав, як би Вкраїну на добру дорогу вивести. А подумавши, пустив 
поголоску, що нездужає, і передав осаулові Гулаку свій пірнач. Сам же виїхав ніби кудись 
на хутір для відпочинку. 

II 
Коли Шрам увійшов у пасіку, то почув звуки бандури. Потім побачив під липою Чере

ваня і Божого Чоловіка. «Звався Божим Чоловіком сліпий старець-кобзар. Кобзар заспівав 
смутну думу про Хмельницького». 

Нарешті Шрам вийшов з-за дерева, де сховався. Черевань від радості схопився, обняв і 
поцілував гостя, як рідного брата. Зрадів і Божий Чоловік, зачувши знайомий голос. Че
ревань запитав товариша, яким це чином він до нього потрапив. Шрам сказав, що їде на 



прощу до Києва, і спитав у свою чергу в діда, звідки і куди його дорога. Той відповів, що в 
нього один шлях у світі викупляти невольників. 

Господар запросив усіх до столу випити за здоров'я гостей. Шрам почав розпитувати Бо
жого Чоловіка, чи знає він, що діється за Дніпром. Дід зітхнув і сказав: таке діється, що й 
говорити страшно. Немає ніякого ладу між козаками. Старшини багато, а ніхто нікого не 
слухає. Тоді полковник запитав про Сомка. Кобзар відповів, що Сомко хоч і розумом, і сла
вою узяв над усіма, але йому не дають гетьманувати, бо він не хоче кланятися московським 
боярам. Запорожці ж своїм гетьманом звуть Брюховецького. Шрам здивований. Він знав 
Івана Брюховецького як Іванця, котрого за щиру службу любив Хмельницький і радив 
своєму синові Юркові його слухати. Хмельниченко так і робив. Сомко доводився Юрієві 
дядьком, і йому не подобалося, що хтось орудує племінником. Одного разу старшина ради
лася, а Іванець і собі пристав до гурту, щось сказав. Сомко спалахнув і сказав Юрасю, що 
не личить старому псу мішатися в їхню компанію. Уночі Сомко піймав Іванця біля свого 
ліжка з ножем. Військова рада присудила відрубати тому голову, але Сомко придумав гір
шу кару: звелів посадити Іванця верхи на свиню й провезти по всьому Гадячу. 

Після того сорому Іванець став збирати гроші, годити кожному. Випросив у Юрася чин 
хорунжого, а коли той пішов у ченці, Іванець, маючи ключі від гетьманської скарбниці, 
підчистив усе срібло та й махнув на Запорожжя. Запорожці його так вподобали (бо приго
щав усіх добре), що зібрали раду та й обрали кошовим. 

Шрам дуже засмутився після цієї розповіді, а Василь Невольник сказав, що переведеть
ся, мабуть, нінащо славне Запорожжя, коли такі гетьмани керують. 

Тоді полковник признався, що їде він не в Київ на прощу, а в Переяслав, до Сомка-
гетьмана. 

III 
Черевань зазирнув у пекарню, побачив Петра Шраменка, що розмовляв з Череванихою і 

її дочкою Лесею, яка йому сподобалася. 
Хата в Череваня була сповнена різною коштовною панською зброєю та військовим спо

рядженням. 
Черевань підвів Петра до Божого Чоловіка і розповів, що це той самий хлопець, який 

переплив під кулями річку Случ, пробрався в польський табір, убив хорунжого й приніс 
його корогви до гетьмана. Божий Чоловік пророкував Петрові вік довгий, що буде козак на 
війні щасливий, ні шабля, ні куля його не візьме, а помре своєю смертю. 

«Нехай лучче, - сказав батько, - поляже од шаблі і од кулі, аби за добре діло, за цілість 
України, що ось розідрали надвоє». 

Петро з Лесею за згодою батьків вирішили заручитися. Череваниха сказала, що за хрис
тиянським звичаєм спочатку треба йти на прощу. 

Коли були в дорозі, Череваниха розповіла Петрові про свій дивний сон, який дуже вра
зив хлопця. 

IV 
Шрам розчарований змінами, як і відбулися у Києві. Серед тих, хто зустрів усю громаду, 

був Тарас Сурмач, який служив у Шрама сурмачем. Між ними зав 'язалася суперечка че
рез той факт, що кияни не допомогли козакам у битві під Берестечком, і місто своє здали 
Радзівіллу без бою; а відвоювати його допомогли знову ж таки козаки. Шрам наполягав на 
переважній ролі козаків. 

Громада загула, стала погрожувати козакам чорною радою і заступництвом січових брат
чиків. 

Ледве панотець Шрам угамував міщан розважливим словом. Тарас вибачився й пропус
тив прочан далі. 

Іван Шрам тяжко задумався і зрозумів, що тут не обійшлося без проклятущого Іванця 
Брюховецького, який мутить воду серед низових запорожців. 

V 
Розповідається про те, як гості побували в пам'ятних місцях Києва, обдивилися монастир. 
Раптом почули десь заграли музики, галас, тупотня. Це народ біжить дивитися, як 

«запорожці зі світом прощаються». 



Весела гульня тривала довго (тижнів два). 
Шрами з Череванями поспішили до іншого монастиря, бо надійшли запорожці й так 

хижо, я к вовки на ягницю, стали поглядати на Лесю. 
VI 

У Печерському монастирі Шрам вистояв службу й ходив тепер біля надгробків, сумно 
думаючи, що всяка слава, всяке багатство - «суєта суєт», смерть рівняє всіх. 

Коли Черевані із Шрамами повернули до печер, вони побачили Сомка. 
Сомко забрав усіх до себе в гості. Лесю він назвав своєю нареченою. Тоді Петро здогадав

ся, що за гетьман снився Череванисі. 
Тепер уже Петрові нічого було думати про Лесю. Був він козак значний і вродливий, та 

Сомко кращий, нічого з ним і мірятися. 
Полковник Шрам заплакав і пояснив присутнім, що вболіває за Україну, яка «розідрана 

надвоє, проте усім байдуже». 
Сомко заперечив, що, мовляв, вся старшина від Самари до Глухова зве його гетьманом 

і присяглася його слухати. Що ж до Васюти, то це старий дурень, усі над ним сміються, а 
Іванець гетьманує лише над п 'яницями. Тоді Шрам нагадав, що Васюта відправив у Москву 
лист проти Сомкового гетьманства, а Іванця в Січі оголосили гетьманом. А ще йдуть «по
голоски про чорну раду». Сомко заспокоїв Шрама, що зітре запорожців на макуху, а дурну 
чернь навчить шанувати гетьманську зверхність. 

Сомко попросив благословити його і Лесю, але відбулася розмова стосовно заручин дів
чини з Петром. 

Увійшов Кирило Тур «добрий він, і душа щира, козацька, хоч удає з себе ледащицю і 
характерника [ворожбита]». Він виявився тим самим запорозьким отаманом, що врятував ко
лись Шрама й добув йому коня. Але поки це з'ясувалося, Шрам із Туром ледве не побилися. 

VII 
Сомко посадив гостей за стіл. Петро, хоч і сидів поряд із Лесею, не радий був нічому. 
Гетьман став розпитувати Тура, як він опинився в Києві. Той відповів, що проводжав 

«прощальника до Межигірського Спаса». А відбилися вони зі своїм побратимом від това
риства через те, що вподобали Лесю. Далі розмова велася про звичай викрадати дівчат, як і 
сподобалися. Леся аж затремтіла від страху, заплакала, згодом - захворіла. 

Сомко признався Шрамові, що в Києві він не заради сватання. Йому треба твердо стати в 
місті, запастися провізією і порохом. І досягти згоди з москалями, бо як-не-як, «а москаль 
нам рідніший од ляха, і не слід нам од його одриватись». 

VIII 
Розповідається про душевні переживання Петра Шрама через Лесю. 
Кирило Тур викрадач Лесю, Петро мчить з шаблею навздогін. Кирило пристрашив, що 

коли хто наздожене, то живою свою здобич він не відпустить. 
Запорожець став сміятися з молодого Шрама, заохочувати його, щоб перескочив рівчак і 

почав із ним битись. Кінь боявся і не хотів перескакувати. Тоді Петро вирішив перестриб
нути сам. Він розігнався і стрибнув, але берег під ним відколовся, і козак ледь не загримів 
у провалля. Аж тут підскочив Кирило й ухопив його за руку, похваливши при цьому за 
стрибок і сказавши, що тепер радо буде з ним битися. Шраменко відповів, що тепер у нього 
рука не підніметься на Тура, хай він віддасть дівчину без бою. Але Кирило тільки засміявся 
й сказав, що цього ніколи не буде. 

І розпочався «козацький герць». Мабуть, ще ніколи не сходилися такі сильні супротив
ники. Дзвеніли шаблі, аж іскри летіли. Билися, поки не зламалися шаблі. Далі вирішили 
змагатися на кинджалах. Аж ось із лісу вискочила погоня. Тільки доскочили до провалля, 
як Кирило Тур і Петро одночасно вдарили один одного в груди так сильно, що й повалилися 
обидва, як скопи. 

IX 
Чорногорець кинувся до свого побратима, а Леся - до Петра. Підскочив Шрам, став пе

ретягувати рану синові. А Сомко кинувся рятувати Кирила Тура. Старий полковник здиву
вався - треба було б покинути цього собаку, як він того заслужив. Але гетьман заперечив, 



що, мовляв, молода знайшлась би й друга, а от Кирила Тура другого не буде. Леся це почу
ла, і її серце навіки відвернулося від Сомка. 

Петро лікувався. Крізь марення він бачив, як Леся про нього турбується, як любить 
його. Але дівчина мала коритися долі, бо заручена із Сомком. 

Сомкові прийшла звістка, що до Переяслава прибувають воєводи від царя. Порадилися й 
вирішили, що Шрам із сином поїдуть до Сомка, а Черевань із Лесею - до жінчиного брата 
Гвинтовки під Ніжень. Коли ж збереться гетьманське весілля, схилити старшину до походу 
на Тетерю й об'єднання України під одним гетьманом. 

Коли вже виїхали за Броварський бір, побачили, що назустріч мчить гонець, і відчули 
недобре. Дійсно, посланцем був сам переяславський сотник Іван Юско. Він повідомив, що 
«зіньковський, миргородський і полтавський» полковники перейшли на бік Іванця Брю-
ховецького. Тепер він володіє Україною по самі Ромни, має велику царську ласку та при
хильність. 

X 
Другого дня, надвечір, подорожні наблизилися до хутора Гвинтовки', що стояв недалеко 

від Ніженя. У Гвинтовки був багатий панський будинок з панськими ж порядками та 
звичаями. 

Запросивши гостей, Гвинтовка жалівся, що прості люди похваляються проти «городової» 
старшини. Стали такими сміливими, що навіть шапки не скидають, коли побачать значно
го козака на вулиці. Шрам запитав хазяїна, на чиєму ж він боці, той сказав, що, звичайно, 
на гетьманському. 

До оселі завітав Пугач. Зав 'язалася суперечка. Пугач, намагаючись припинити її, ска
зав: «Нехай міщане дечим і поживились од козаків у польську заверюху, та вже ж і козаки 
почали тепер нагинати їм шиї справді по-шляхетськи. Засівши в їх магістрати, в ратуші, 
старшина козацька орудує їх війтами, бурмистрами і райцями, як чортяка грішними ду
шами. Коли тобі полковник дав займанщину, то нехай воно так і буде; тілько ж не обіжай 
добрих людей, верни їм їх воли». 

XI 
Шрам поїхав у Батурин до Васюти. 
Петрові Шраменку було тяжко на серці через нещасливе кохання. Він став блукати пу

щею, щоб розвіяти смуток. Ходив-ходив, поки набрів на хутірець. 
Там із подивом побачив Кирила Тура, який прогулювався з чорнявою дівчиною. Козаки 

зустрілися, як давні друзі, ніби й не було між ними смертельної бійки. 
Розказав Кирило, я к його добрі люди від смерті врятували, а він цього не дуже й хотів, 

бо що для козака смерть ніщо! Аби слава. Побратим його готується до чорної ради в 
Ніжені. Тепер запорожці на чолі з Іваном Мартиновичем Брюховецьким зададуть перцю 
«городовій старшині». 

XII 
Урочище Романовського Кут було недалеко. Коли Петро під'їхав, то побачив, як багато 

людей у чорних сорочках вихваляли Івана Мартиновича Брюховецького, який так про них 
подбав, називали другим Хмельницьким. 

Кобзарі співали, грали на кобзах та бандурах, походжаючи між людом. Петро помітив, 
що козаки тут не відрізняються одягом від голоти, не одягали звичних своїх кармазинів, їх 
можна пізнати лише по оселедцях та дорогій зброї. 

Зажурився Петро, побачивши, яку небезпеку становить Брюховецький для долі України. 
Раптом усіх почали скликати на раду - судити Тура. 

Суд розпочав батько Пугач. Він виступив із промовою і сказав, що ніхто ще так не зне
важав козацький звичай, козацьку славу, як отой Кирило Тур, зв 'язавшись із бабами. Діди 
вирішили покарати запорожця киями біля стовпа. 

Дорогою Кирило запропонував Петрові йти в запорожці. Шраменко сказав, що він і сам 
про це думав. 

XIII 
Старий Шрам поспішав до Батурина. У гаю зібралося багато людей, щоб вирішити су

перечку: хлопець із міщанського роду полюбився з дівчиною - шляхтянкою, дочкою пана 
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Домонтовича, а батько вигнав їх. На що Шрам розлютився: мовляв, Україна в небезпеці, а 
вони любовні питання вирішують. 

Борзнянський сотник Білозерець розповів Шрамові про події в Батурині (на раді Васюта 
Золотаренко схиляв старшину до того, щоб вона обрала його гетьманом). Шрам вирішує 
негайно їхати в Ічню; по дорозі зустрів гінця, який сказав, що тепер треба їхати вже не в 
Ічню, а в Ніжень, бо туди рушила вся старшина, присягнувши у церкві на вірність Сом
кові. 

Незабаром чоловіки зустрілися з гетьманським військом, із Сомком та Васютою. Сомко 
підбадьорював Шрама, говорячи, що тепер буде все гаразд - вірні йому Лубенський, Прилу
цький, Переяславський та Чернігівський полки він відправив зі своїм генеральним писарем 
Вуяхевичем під Ніжень. 

Галас, мішанина, безладдя у таборі Сомка. Шрам попросив Сомка довірити йому бунчук, 
панотець до ранку порядкував у таборі, а слідом зрадник Вуяхович підбурював на чорну 
раду. 

XIV 
Розмова між Гвинтовкою і Череваном про заручини Лесі із Сомком. 
У цей час приїхав ніженський сотник Гордій Костомара і попросив Гвинтовку поїхати 

в місто навести лад. Міщани справляють разом із простими козаками поминки по Войтен-
кові. Гвинтовка відмовився й сказав: «Моя хата скраю, я нічого не знаю». 

Уранці Гвинтовка прислав козака до Петра і Череваня, щоб ті вдягали білі сорочки, 
жупани та їхали на раду в Ніжень. Княгиня прислала їм нові стьожки до комірів. Петро 
здивувався, що вони блакитні, а не червоні, як звикли носити козаки. Потім подумав, що 
це нова польська мода, і вдягнув. 

Виїхали поспішно. Василь Невольник поїхав за своїм паном. Перед містом юрма вкрила 
все поле. Видно царський намет і московське військо з боярами. З правого боку став Брюхо-
вецький, а з лівого - Сомко з військом. Народ бурлить, питає один одного, хто чию сторону 
держить. Тут тільки помітив Петро, що червоних стрічок у комірах козаків дуже мало, все 
більше блакитні. І зрозумів, що це щось лихе задумано. 

Добрались до самої середини. Там було зроблено коло, посередині стіл під турецьким 
килимом, на ньому бунчук і корогва. Поряд стояв Брюховецький зі своїми запорожцями. 
Тепер він був у голубому жупані , гордий, дивиться по-гетьманськи. 

Аж ось виходить Сомко зі своєю старшиною усі в панцирях, при зброї, я к до бою. «У 
руках Сомко держить золоту булаву Богданову; над ним розпустили хорунжі і бунчукові 
військову корогов і бунчук». 

Молодий Шраменко милувався гетьманом і з сумом думав, що мало в нього залишилося 
прихильників, вірних душ. 

Людське море шуміло й гомоніло. Брюховці закричали Сомкові, щоб той теж поклав бун
чук і корогву, обізвали переяславським крамарем. Гетьман гордо відмовив, що він не буде 
слухати голодранців. Народ збунтував ще більше, ледве його угомонили старі січовики. 

Один говорить до другого, що мовляв, діждалися-таки «празника», будуть тепер панами. 
Другий йому заперечує над ким же він буде панувати, коли «всяка душа буде рівна». 
Так і Брюховецький обіцяв. Тоді перший засміявся: «Не знаєш же ти Івана Мартиновича!» 
Він казав, що «нехай повеличаються, як порося на орчику, а там доволі з їх буде й греблі 
гатити. Буде кому панувати на Вкраїні і без мугирів. Івану Мартиновичу аби козацтво при
вернути до свого боку. 

Як ось ударили голосно в бубни, засурмили в сурми». З царського намету в пишному 
вбранні вийшов князь Гагін з думними дяками. Його підручні винесли царську корогву, 
подарунки від царя старшині з гетьманом. 

Князь став зачитувати царську грамоту. Задні, сільська голота, нічого не чули й стали 
викрикувати, що хочуть гетьманом Брюховецького. Сомкові прихильники це почули й ста
ли вигукувати свого. Зчинився галас несказанний, докотився й до передніх лав. Спочатку 
кричали, потім зчепилися битися. Запорожці схопили Іванця за руки, посадили на стіл і 
булаву й бунчук до рук дали. Шрам кричить своїм, щоб спихали Брюховецького, а саджали 
Сомка. Кинулись купою до столу, але запорожці, я к злі оси, не бояться нічого, б'ють вся-



кого, хто не з блакитною стрічкою. Вирвали в Сомка бунчук, переломили надвоє, відняли 
й булаву\ Оглянувся гетьман - а при ньому тільки жменя старшини, кругом одні запорож
ці. Нічого не залишалося Сомкові і його старшині, як відступити через царський намет до 
своїх коней. Царське військо пропустило їх і заступило від запорожців. 

Прибув Сомко в табір Переяславського полку, став готувати військо до бою, щоб силою 
вирвати булаву. Як раптом вирушив з табору Ніженський полк. Прискакує конем Васюта 
й кричить, що біда. Тепер уже не він полковник ніженський, а Гвинтовка, он у нього вже 
й срібний піркач виблискує. 

Поки Сомко роздумував, що йому робити в цю трудну хвилину, кілька сотень поїхало на 
поклон Брюховецькому, зрадивши свого безбулавного гетьмана. 

Побачив Сомко, що лихо, поскакав із старшиною на конях до царського намету, а там 
Іванець від князя царські дари приймає. Біля нього Вуяхевич та інші значні сомківці із 
запорожцями. 

Попросив Сомко в московського князя захисту й справедливості, а той не знає, що діяти, 
бо вже взяв від Брюховецького великі подарунки. 

Новоспечений гетьман Брюховецький зрадів, звелів схопити Сомка й закувати в кайда
ни. Старшина хотіла його оборонити, але він сказав, плачучи: «Братці мої... милії! Що вам 
битись за мою голову, коли погибає Україна! Що вам думати про мою наругу, коли нару-
гавсь лихий мій ворог над честю й славою козацькою? Пропадай шабля, пропадай і голова! 
Прощай, безщасна Україно!» - і кинув об землю свою шаблю. Дуже зрадів Брюховецький, 
звелів Сомка, Васюту і їхню вірну старшину кинути у в 'язницю, а Вуяхевичу наказав на
писати листа цареві в Москву, що Сомко буцімто козаків бунтує проти царя. 

Нового гетьмана зі старшиною повели в соборну ніженську церкву для царської присяги, 
а потім на пишний бенкет, який йому влаштували міщани. 

XV 
Черевань, вигукуючи Сомка гетьманом, потім ледве відв'язався від запорожців. Він про

сив Петра не кидати його самого й молився Богу, щоб швидше вибратися з цієї колотнечі 
у своє Хмарище. 

Селяни з півгодини не знали, що діється між козацтвом. Коли ж Брюховецький вирушив 
до присяги у місто, вони зраділи і вирішили й собі, раз тепер немає «ні пана, ні мужика, 
нема ні вбогих, ні багатих», йти «панським добром ділитись». Але московська сторожа не 
пустила селян до міста, тоді вони кинулися грабувати Сомків табір. Однак дістали облизня, 
бо й там уже порядкували козаки. Братчики сміялися з мужиків і нахвалялися порівняти 
всіх батогами. 

Зрозуміла чернь, що одурено її. Хотіли йти скидати Брюховецького і садити Сомка, та 
тільки нічого з того не вийшло: у кожного була своя думка. 

Вирішили мужики тікати швидше додому, поки їм не дісталося. І говорили між собою: 
«Ніде правди діти, не на добре діло ми пустились! Ліпше зробили наші сусіде, що не послуха
ли запорожців. Тепер стидно в село й очі появити: довіку будуть дражнити чорною радою!» 

І почав чорний люд розходитися. Замовкли музика й танці, усі зрозуміли, що веселитись 
нічого. 

Роз ' їжджалася з Ніженя шляхта, яка прихопила із собою жіноцтво в надії знайти доб
рих женихів для дочок. Але не так сталося. Запорожці переслідували шляхтичів , нещадно 
їх грабували, забирали насильно дівчат собі в жінки . 

Було б таке й Череваневі, якби не блакитна стрічка в комірі. Деяким панам довелося 
переодягатися в селянську одежу й пішки тікати з цієї чорної ради. 

Зустрів Черевань по дорозі Тараса Сурмача з міщанами. А той і пожалівся, що одурили 
їх, як самі хотіли. Коли був бенкет для нового гетьмана, з усього міста позносили срібні 
кубки, ковши та коновки. А запорожці їх зі столів позабирали. Бурмистр став їм докоряти, 
злодіями називати, то ледь не вбили. Кинулись міщани жалітися гетьману, а той смієть
ся - тепер же у нас все спільне, ми ж я к рідні брати. 

Черевань аж застогнав - у недобру годину він виїхав із дому. А ще як дізнався" від Та
раса, що Брюховецький засватав у дядька Гвинтовки його Лесю за свого писаря, зовсім 
занепав духом. 



Раптом почувся голос Тура: «Чорта з два він просватає! Кому, як не мені, вона тепер 
дістанеться, адже саме за неї мене бито киями. А Сомко тепер уже не вирветься із запо
розьких лап». Петро аж похолов, став нагадувати Кирилові про їхню давню дружбу. Але 
той відповів, що тепер усе перевернулося з ніг на голову, і помчався зі своєю ватагою до 
Гвинтовчиного хутора. 

Петро хотів поїхати слідом, але раптом зустрів батька. Той сказав, що тепер не час ду
мати ні про яких Череванів. Петро поїхав за панотцем, похиливши голову, а серце його 
розривалося навпіл. 

Згодом розпрощалися Шрами з Череванем і Василем Невольником та й поїхали в різні 
боки. 

XVI 
Брюховецький тим часом бенкетував у Ніжені з князем Гагіним. 
Січові діди привели запорожця, який внадився ходити до чужої дружини; вимагали по

бити його киями. Гетьман велів скликати раду. Виступив батько Пугач і сказав: «Бачимо, 
бачимо, вразький сину, дармо, що ти гетьман, до чого ми в тебе дожилися! Убрав єси 
нас у шори, як сам схотів! Вивезли ми тебе на своїх старих плечах у гетьмани, а тепер ти 
вже без нас думаєш Україною орудувати! Недовго ж поорудуєш!» 

Брюховецький звелів йому замовкнути й сказав, що не дасть своїх козаків бити за дур
ницю киями. 

«За дурницю! кажуть діди. На чім держиться Січ і славне Запорожже, те повернув 
ти на сміх!» 

На це Брюховецький відповів, що кому не подобається, хай іде собі на Запорожжя. Сі
чові діди гукнули, що підуть у свої курені, покликали козаків, але ті мовчали та один за 
одного ховалися. Тоді діди плюнули та й пішли самі, а Іванцеві тільки того й треба було. 

Пішов він відпочивати, а сам думає, як йому Сомка зі світу звести. 
Почав натякати Петрові Сердюку, потім розказав свій сон, що поки він спав, ніби ста

лося диво Сомкові миша голову відкусила. Петро здогадався, чого від нього хочуть. А 
Брюховецький хотів дати йому золотий перстень, кажучи, що це тому запорожцю, який пе
ревернеться в пацюка і позбавить Сомка голови. Але Сердюк сказав, що низові хоч і здатні 
на характерництво та чаклунство, але ніхто на таке діло не піде. 

Брюховецький залишився ні з чим. Довго він ходив по світлиці, розмірковуючи, чому це 
його взяв страх самому розправитися із Сомком. 

XVII 
До Іванця прийшов якийсь чоловік з кобеняком, насунутим на самі очі; це був Кирило 

Тур. Гетьман дав Кирилові перстень, з яким того пропустять, куди він схоче, і запорожець 
пішов. 

Добрався Тур до Сомкової в 'язниці, показав сторожі перстень, його й пропустили. Нака
зав, щоб до ранку не входили, бо він буде сповідувати в 'язня. 

Сомко був прикований залізом до стіни - у подраній сірячині, без пояса і чобіт. Тільки 
сорочка, вишита Лесею, сяяла на ньому. 

Тур підійшов до Сомка, дістав ножа, хотів налякати його тортурами, але той сказав, що 
не почує від нього кат ні стогону, ні прохання. 

Тоді Кирило заговорив своїм звичайним голосом, і Сомко з подивом його пізнав. Запо
рожець сказав, що хоче помінятися з ним одягом, щоб гетьман утік звідси. Надворі його 
ждуть молодий і старий Шрами, як і поверталися рятувати Паволоч від Тетері. Тепер уже 
люди розпізнали Іванця і радо підуть за Сомком. Але Сомко відповів, що вже й так багато 
крові пролито по Україні за гетьманство та панування. А тепер ще і йому за своє право 
почати кров людську точити? Іванець стоїть зараз міцно з козаками, щоб його подолати, 
треба всю Україну переполовинити. І заради чого? Тур вигукнув, що заради того, щоб прав
да взяла верх над кривдою. 

Але Сомко не погодився й сказав, що правда й так візьме верх. Кирило став давати 
Сомкові свій одяг і перстень, але Сомко категорично відмовився тікати, бо не хотів чужою 
смертю купувати своєї волі. 

Тоді обнялися козаки й заплакали. Кирило вийшов і кинув свій одяг сторожам, щоб зна
ли, що не Іванця кат приходив, а сам запорожець Тур. 
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Гірко йому було розказувати Шраму, що не вдалася справа. 
Розпрощалися на тім, що Тур поїхав знову викрадати Череванівну, а Шрами - у Паво-

лоч на смерть. Наостанок Петро просив Кирила передати Лесі,- що він її й на тім світі не 
забуде. 

XVIII 
Старий Шрам, жаліючи паволочан, сам поїхав до Тетері й прийняв усю вину на одного 

себе за те, що місто збунтувалося проти гетьманської зверхності. Тетеря засудив його, як 
бунтівника, на смерть: повелів відтяти голову. 

Того ж року восени було відтято голову й Сомкові з Васютою у городі Борзні. 
Петро Шрам, поховавши батька, вирішив іти на Запорожжя. Але завернув на Київ, опи

нився біля Хмарища. Скрізь запустіння. Раптом почулася пісня. Петро вскочив у пекарню 
й побачив Лесю з матір'ю. Укупі переживали і горе, і радість. 

Потім Петро став розпитувати Череванів. Ті розказали, як їх Гвинтовка «добре в руки 
узяв», хотів віддати Лесю за ледаща Вуяхевича. А ж раптом приїхав Кирило Тур із запо
рожцями, показав якийсь перстень і сказав, щоб йому видали Череванів - везти в Гадяч до 
гетьмана. 

Перед обідом прийшли в хату Василь Невольник, Божий Чоловік і дуже зраділи Шра-
менкові. 

А Петро залишився в Череваня, як у своїй сім'ї. Пройшло півроку, стали думати про 
весілля. Навесні Петро з Лесею були вже в парі. 

Отак-то минулося все те лихо, мов приснилося. Одних зломило, а іншим Господь указав 
рости та цвісти. 

Роман «Чорна рада» засвідчив, що український народ має свою давню і гідну пошани іс
торію, велику культуру. Щедро використовуючи фольклор, опоетизовуючи народний побут, 
П. Куліш звеличив самобутність духовного життя нашої нації. 

Тарас Шевченко писав Кулішеві: «Спасибі тобі, Богу, милий друже мій великий, за твої 
подарунки і особливо - за «Чорну раду», я вже двічі прочитав, прочитаю і третій раз і все-
таки не скажу більш нічого, як спасибі». 

Поетична творчість 
Починав свою мистецьку діяльність П. Куліш з прозових творів, а пізніше займався 

поетичною творчістю. Митець вважав своє поетичне обдаровання значно слабшим за Шев-
ченкове, тому довго не наважувався проявляти себе в цьому руслі. Тільки після смерті Ве
ликого Кобзаря Куліш видав свої перші поетичні збірки. 

П. Куліш автор п 'яти поетичних збірок («Досвітки» (1863), «Хуторна поезія»(1883), 
«Дзвін»(1893), «Позичена кобза» (1897), «Хуторні недогарки»); понад десяти великих поем 
«Украйна», «Маруся Богуславка», «Сторчак і Сторчаниха», «Кумейки», «Грицько Сково
рода», «Дон Жуан», «Магомет і Хадиза», «Солониця», «Куліш у пеклі», «Настуся», «Ве
ликі проводи». 

Тест № 14 
1. Укажіть, до складу якого громадсько-політичного об'єднання входили Т. Шевченко і 

П. Куліш. 
А Києво-Могилянської академії; 
Б товариства любителів рідного слова; 
В Петербурзької академії мистецтв; 
Г Кирило-Мефодіївського братства. Ц 
2. «Кулішівка» - це: 
А правопис, що придумав П. Куліш; 
Б місцевість, де народився П. Куліш; j 
В збірка П. Куліша, що побачила світ у 1857 p . ; 1 
Г назва журналу, у якому П. Куліш друкував свої твори. |~ | 
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3. Укажіть рік виходу роману П. Куліша «Чорна рада». 
А 1847 р . ; 
Б 1857 р . ; 
В 1841 p . ; 
Г 1877 p. J-, 
4. Укажіть літературний псевдонім дружини П. Куліша. 
А Ганна Барвінок; 
Б Олена Пчілка; 
В Леся Українка; 
Г Марія Садовеька-Барілотті. і—і 
5. Укажіть провідну ідею твору П. Куліша «Чорна рада». 
А Єднання України, встановлення миру, суспільної справедливості; 
Б любов - найвища цінність людського життя ; 
В людині варто жити за «законами серця»; 
Г збереження культурних пам'яток. г~і 
6. Укажіть назву твору, який не належить перу П. Куліша. 
А Поезія «До кобзи»; 
Б оповідання «Орися»; 
В оповідання «Січові гості»; 
Г драма «Назар Стодоля»; 
Д оповідання «Циган». г~і 
7. Історичним джерелом, використаним П. Кулішем у сюжеті роману «Чорна рада», 

став: 
А «Літопис Самовидця»; 
Б «Літопис Самійла Величка»; 
В «Початковий літопис»; 
Г «Київський літопис»; 
Д «Галицько-Волинський літопис». Г~\ 
8. Про як і історичні події ідеться в історичному романі П. Куліша «Чорна рада»? 
А Про війну під проводом Б. Хмельницького 1948 - 1654 pp. ; 
Б про раду Хмельницького з Барабашем і зраду Барабаша; 
В про складні часи після смерті Б . Хмельницького, обрання нового гетьмана на 

Ніжинській раді «черні» у 1663 p . ; 
Г про трагічні для України наслідки поразки шведської армії під Полтавою. Г_] 
9. Характеристика якого героя роману П. Куліша «Чорна рада» подана в таких рядках: 

«здоровенний козарлюга. Пика широка, засмалена на сонці; сам опасистий; довга, густа 
чуприна, піднявшись перше вгору, спадала за ухо, я к кінська грива; уси довгі, униз позак
ручувані аж на жупан ізвисали.. .»? 

А Брюховецького; 
Б Шрам а; 
В Кирила Тура; 
Г Гвинтовки; 
Д Васюти. ГП 
10. Укажіть прізвище персонажа роману П. Куліша «Чорна рада», якому належать сло

ва: «Зложити докупи обидва береги Дніпрові, щоб обидва... приклонились під одну булаву! 
Виженем недоляшка з України, одтиснем ляхів до самої Случі - і буде велика одностайна 
Україна». 

А Сомко; 
Б Кирило Тур; 
В Брюховецький; 
Г Шрам; 
Д Гвинтовка. |~| 
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11. Розмістіть етапи життя і творчості П. Куліша в правильному хронологічному поряд
ку. 

А Вихід у світ роману «Чорна рада»; 
Б навчання в Новгород-Сіверському повітовому училищі; 
В викладання російської мови в Петербурзькому університеті; 
Г період життя на хуторі Мотронівка; 
Д одруження з Олександрою Білозерською. 
12.У становіть відповідність між жанром і назвою твору. 

1 історичний роман А «Книга о ділах народу Українського 
2 історичний нарис і славного Війська козацького» 
3 поезія Б «Чорна рада» 
4 публіцистична В «До кобзи» 

стаття Г «Магомет і Хадиза» 
5 поема Д «Герценів "Дзвін"» 

Тема 11 . Марко Вовчок (1833 - 1907) 
Марко Вовчок (Марія Олександрівна Вілінська) - письменниця, перекладачка. 
Біографічні відомості 

22 грудня 1833 р. в селі Єкатерининське Євецького повіту народилася Марія Олек
сандрівна Вілінська у збіднілій дворянській сім'ї. Виховувалася в приватному пансіоні в 
Харкові. 

На формування поглядів письменниці позначилося тривале перебування в інтеліген
тних сім'ях родичів, зокрема батьків Дмитра Писарєва. У салоні її тітки К. Мардовіної в 
Орлі збиралися відомі письменники й фольклористи. Там Марія познайомилася зі своїм 
майбутнім чоловіком, українським фольклористом і етнографам Опанасом Марковичем, 
який відбував заслання в Орлі за участь у діяльності Кирило-Мефодіївського товариства. 
(Від прізвища чоловіка - літературний псевдонім письменниці.) 

1851 1858 pp. під час проживання в Чернігові, Києві, Немирові, на Вінниччині 
Марія досконало вивчила життя , культуру, мову українського народу. 

1859 р. як автор збірки «Народні оповідання» у Петербурзі потрапляє в коло та
ких літераторів, як Т." Шевченко, І. Тургенєв, М. Некрасов, 0 . Плещеєв, О. Писемський, 
польський поет і драматург Є. Желіговський. По-дружньому прийняв письменницю також 
гурток українських культурних діячів у Петербурзі, зокрема колишні кирило-мефодіївці В. 
Бєлозерський, М. Костомаров, П. Куліш. 

1859 - 1867 pp. - перебування за кордоном (Німеччина, Швейцарія, Італія, Франція) . 
Марко Вовчок зустрічається з Д. Менделєєвим, О. Бородіним, І. Сєченовим, О. Герценом, 
Л. Толстим, Ж . Берном. Займається розповсюдженням революційних видань. 

Після повернення в Петербург веде активне літературне й громадське життя , плідно 
співпрацює з журналом «Отечественньїе записки», де були надруковані її романи росій
ською мовою («Живая душа», «Записки причетника», «Теплое гнездьішко» та ін.). У цей 
період Марко Вовчок займається перекладами. 

За повість «Кармелюк» і оповідання «Два сини» Марка Вовчка притягнули до су
ду - письменниця їде з Петербурга. 

Останні роки життя письменниця провела на Кавказі. 
10 серпня 1907 р . - померла й похована в Нальчику. 

Огляд творчості 
Дві книги «Народних оповідань» (1857, 1862); до першого тому увійшло 11 невеликих 

творів: «Сестра», «Козачка», «Чумак», «Одарка», «Сон», «Панська воля», «Викуп» та ін.; 
- збірка російською мовою «Рассказьі из русского народного бьіта» (1859); 
- соціальна повість «Інститутка» (1859 - 1861) (початкова назва «Панночка»); 
- історичні казки-повісті «Кармелюк», «Дев'ять братів і десята сестриця Галя», «Невіль-

ничка», незавершені - «Гайдамаки», «Сава Чалий»; 



повісті «Три долі», «Павло Чорнокрил», «Сестра», «Дяк», «Записки причетника» та 
ін . ; 

- близько ста перекладів; 
повісті російською мовою («Тюлевая баба», «Червоними король», «Глухой городок»); 

- художні нариси («Листи з Парижа»). 
Жанрове розмаїття: 

соціально-проблемне оповідання; 
баладне оповідання; 
соціальна повість; 
психологічне оповідання; 
психологічна повість; 
соціальна казка; 
художній нарис. 

Тематика творчості: 
життя дітей; 

- кохання; 
побут; 

- сите й тупе існування міщанства; 
- фальш ченців; 
- паразитичне життя дворян; 

трагізм життя селянства за часів кріпаччини («Горпина»); 
боротьба проти кріпацтва («Ледащиця», «Інститутка») та ін. 

Особливості творчості Марка Вовчка: 
внесення нових жанрів і тем; 
звернення до фольклорних традицій; 
форма розповіді: оповідачами вис'пупають представники народу, тому складається вра

ження, що до читача звертається сам нард; 
твори написані пісенною ритмізованою мовою з різноманітними інтонаціями, багатс

твом синоніміки; 
Марко Вовчок - основоположниця дитячої прози; 
зміцнила основи української соціально-побутової прози; 
глибока ідейність, висока художність творів тощо 

«Інститутка» 
Історія написання. Марко Вовчок завершила твір в Немирові, назвала його «Панноч

ка», але пізніше дала назву «Інститутка», щоб звучало саркастичніше. 
У 1860 р. твір було надруковано в журналі «Отечественньїе записки» в авторизованому 

перекладі І. Тургенєва, а через рік - в «Основі» мовою оригіналу з присвятою Т. Шевчен
кові. 

Жанр: перша в українській літературі соціальна повість. 
Присвята: твір присвячений Т. Шевченку. 
Сюжет і композиція 
Сюжет повісті побудований на найгострішому конфлікті тогочасного життя між крі

паками й кріпосниками. У творі протиставляються два світи - поневолених і поневолюва
чів, які існували поряд, але ніколи не зближувалися. Важка праця кріпаків контрастує 
з неробством, паразитичним існуванням панства; людяність, душевна доброта селян з 
жорстокістю, свавіллям кріпосників; кохання Прокопа та Устини - «чудним панським ко
ханням». 

Експозиція - І розділ, у якому читач знайомиться з оповідачкою Устиною; про людей та 
події розповідається крізь призму світосприйняття героїні. 

Зав'язка - приїзд панночки й обрання Устини покоївкою. 
Розвиток дії - настає через загострення стосунків панночки з кріпаками, її одруження 

і переїзд на хутір. 
Кульмінація - сцена, у якій пані побила стару кріпачку. Хотіла побити й Устину, але на 

перешкоді став Прокіп. 
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Розв'язка - Прокопа віддають у рекрути, Устина переходить до міста наймичкою. 
Тематика 
Реалістичний показ нестерпного становища селян, викликаного жорстокістю кріпосни

ків, наростання стихійного протесту проти панів, перші прояви непокори пригноблених, 
зображення моралі панів і трудового народу, стану тодішньої освіти. 

Образи 
Кріпаки: Устина, Катря, Прокіп, Назар, бабуся 
Пани: стара поміщиця, панночка, полковий лікар. 

Стислий переказ твору 
І 

Устина росла сиротою. Коли їй виповнилося десять років, то була віддана у панський 
двір. Життя у старої пані було спокійним до того моменту, поки панська онука, що навча
лася в Києві, не прислала листа про приїзд. 

Примхлива панночка перевела на свій лад і життя , і господарство в маєтку. Устину вона 
обрала собі за покоївку. Жорстока, нестримана панночка одного разу ледь не задушила дів
чину через те, що та зробила їй не таку зачіску. 

Коли панночка вийшла заміж за л ікаря, вона взяла Устину із собою на хутір чоловіка. 
На новому місці панночка довго плакала через те, що чоловік лагідно поводиться зі своїми 
слугами. Але вона й тут все переробила на свій лад: знайшла всім «роботу т я ж к у » , «лихо 
пекуче». Люди прокидалися й лягали плачучи, а сусіди-пани вихваляли її як гарну й ро
зумну господиню. 

Устина, як і раніше, терпіла знущання та бачила, як страждають від лютої панії люди. 
Був у пана візник Назар. Він одружився з вільною дівчиною Катрею, через що вона теж 

стала кріпачкою. Коли в Катрі захворіла дитина, панія не тільки не дозволяла їй доглядати 
малюка, але й вигадувала все більше і більше роботи для жінки. Дитина померла, а Катря 
з відчаю втопилася. Назар, людина веселої жартівливої вдачі, не витримав горя і вирішив 
утекти від панів. 

Устина познайомилася з панським слугою Прокопом. Вони покохали одне одного і зго
дом побралися. Пані дала згоду на одруження тільки тому, що за молодих заступилися 
гості, як і з ' їхалися на хрестини новонародженого панського сина, однак чекала слушної 
нагоди для помсти. І коли Прокіп заступився за бабусю-служницю, я к а пригостила дітлахів 
яблуками з панського саду, панія наказала чоловіку віддати холопа у москалі. 

Устина з чоловіком переїжджають до міста* де він вивчає військову справу, а вона зароб
ляє гроші, ходячи на поденну роботу. Обоє щасливі. Тут їх і знайшов Назар, який утік від 
панів і зайшов попрощатися. Від нього вони дізналися, що на хуторі «на вибір дають: хоч 
утопись, хоч так загинь». Назар пішов і більше про нього ніхто нічого не чув. 

А невдовзі москалі вирушили в похід кудись на Литву. Устина провела чоловіка до Киє
ва й залишилася там служити та чекати на його повернення. Вона не забуває його ні на 
хвилину: «Він чоловік мій і добродій мій. Поздоров його Мати Божа: я вільна! І ходжу, і 
говорю, і дивлюсь - байдуже мені, що є ті пани у світі!» 

Тест № 15 
1. Укажіть справжнє ім 'я та прізвище Марка Вовчка. 
А Лариса Косач; В Марія Вілінська; 
Б Ольга Кобилянська; Г Марія Садовська. Ц 
2. Визначте, яким є головний герой у більшості творів Марка Вовчка. 
А Чуйна, добросердечна жінка-селянка, жінка-кріпачка; 
Б митець, творча особистість; 
В легендарний козак-запорожець; 
Г знедолений кріпак. Q 
3. У якому журналі Марко Вовчок вперше опублікувала повість «Інститутка»? 
А «Основа»; В «Отечественньїе записки»; 
Б «Колокол»; Г «Русалка Дністровая». |~~| 
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4. Яку першу назву мала повість «Інститутка»? 
А «Устина»; 
Б «Панночка»; 
В «Кріпачка»; 
Г «Невільниця». і—і 
5. Яка з указаних подій є зав 'язкою твору Марка Вовчка «Інститутка»? 
А Сцена, у якій паннночка побила стару кріпачку; 
В перехід Устини до міста наймичкою; 
В одруження панночки; 
Г приїзд панночки й обрання Устини покоївкою. г~і 
6. Укажіть назву прижиттєвих видань творів Марка Вовчка. 
А «З вершин і низин»; 
Б «Малоросійські повісті»; 
В «Баляди і розкази»; 
Г «Народні оповідання»; 
Д « Б а й к и » . і—і 

7. Які твори Марка Вовчка редагував і допоміг опублікувати П. Куліш? 
А Повість «Кармелюк»; 
Б оповідання «Два сини»; 
В «Рассказьі из русского народного бьіта»; 
Г збірку «Народні оповідання»; 
Д соціальну повість «Інститутка». г~і 
8. Кому Марко Вовчок присвятила повість «Інститутка»? 
А І. Тургенєву; В Г. Сковороді; 
Б Т. Шевченкові; Г Г. Квітці-Основ'яненку. f j 
9. Устина, Катря, Прокіп, Назар - персонажі твору Марка Вовчка: 
А «Сестра»; 
Б «Інститутка»; 
В «Ледащиця»; 
Г «Дяк»; 
Д «Горпина». |—і 
10. Укажіть назву твору Марка Вовчка, який не ввійшов до збірки «Народні оповідан

ня». 
А «Горпина»; 
Б «Козачка»; 
В « Кармелюк »; 
Г «Два сини»; 
Д «Не до пари». Г~\ 
11. Установіть відповідність між жанром і назвою твору. 
1 роман А «Інститутка» 
2 соціально-побутова повість Б «Живая душа» 
3 художній нарис В «Листи із Парижа» 
4 оповідання Г «Сестра» 
12. Установіть відповідність між персонажем твору Марка Вовчка «Інститутка» і цитат

ною характеристикою чи реплікою персонажа. 
1 стара пані А «І що ж то за хороша з лиця була! І в кого вона така вродилася! 
2 панночка Здається, і не змалювати такої кралі!..» 
3 Катря Б «Ти в мене будеш царівна над панночками!» 
4 Назар В «Увійшов і стоїть перед нами, стелю підпираючи: люлька 

в зубах; і сивизна.. . у густі кучері поховалась» 
Г «Тепер я вже не боюсь вас.. . Хоч мене живцем із ' їжте те

пер!» 



10 клас 
Літературний процес 70 - 90-х років XIX ст. 

Український народ в XIX ст. перебував у колоніальній залежності від двох імперій 
Російської та Австро-Угорської. Колоніальний гніт гальмував духовний розвиток нації, 
стримував культурно-мистецькі процеси. 

Кардинальні зрушення в громадській думці почали відбуватися після скасування крі
пацтва та проведення в Росії земської, судової, освітньої та інших реформ. 

Пожвавлення громадського, наукового і культурно-освітнього життя відбивається у твор
чості Івана Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, Олександра Кониського, Олени Пчілки, 
Михайла Старицького. Вони змалювали картини переслідувань української інтелігенції, 
ворожого ставлення урядовців-шовіністів, зденаціоналізованого панства і чиновництва до 
найневинніших виявів української духовності. Емський указ 1876 р. та урядова інструкція 
1881 р. забороняють видання українських книжок, навіть увезення їх з-за кордону. Бага
тьох українських діячів було заарештовано й відправлено в заслання. 

Львів стає центром української наукової й культурно-освітньої діяльності. Тут з 1868 р. 
починає діяти товариство «Просвіта», з 1875 р. - літературне товариство ім. Т. Шевченка, 
у містах і селах Галичини організовуються бібліотеки, читальні, драматичні та музично-хо
рові гуртки. Народовські журнали «Правда» (1867 1898), «Зоря» (1880 - 1897) та газета 
«Діло» (1880 - 1939) стали трибуною всієї української літератури, сприяли розвитку кри
тики та публіцистики. За активної підтримки І. Франка та М. Павлика виходять часопис 
«Громадський друг», збірники «Дзвін», «Молот», журнали «Світ», «Житє і слово». 

У Східній Україні вдалося отримати дозвіл тільки на видання кількох альманахів. Серед 
них «Луна» (1881), «Рада» (1883, 1884), «Нива» (1885), «Степ» (1886), «Складка» (1887, 
1893, 1896, 1897). 

Твори українських письменників з 'являлися також у науковому журналі «Киевская ста
рина» (1882 1906). 

У таких несприятливих умовах доводилося існувати українській літературі цього трид
цятиріччя. «Література неповної нації», за словами Дмитра Чижевського, змушена була 
орієнтуватися головним чином на селянство я к носія української мови. Отож не дивно, що 
на перший план висувалася селянська тема. Проте письменники, долаючи заборони і цен
зурні переслідування, постійно намагалися здійснювати прориви і в інші сфери суспільного 
життя, порушувати проблеми, що торкалися місця і ролі в ньому інтелігенції, робітництва, 
чиновництва, духівництва. 

Українська проза збагачується жанрово. Поряд з оповіданням, до якого звертаються 
І. Нечуй-Левицький (цикл «Баба Параска та баба Палажка») , О. Кониський («Народна пе
дагогія»), І. Франко («Задля празника»), Б. Грінченко («Екзамен», «Олеся»), з 'являється 
новела з її несподіваними сюжетними поворотами («Лови» Панаса Мирного, «Липа на межі» 
€ . Ярошинської, «Самітня нива» Т. Бордуляка), народжується поезія в прозі («Морське сер
це», «Хвиля» Дніпрової Чайки). 

Повість характеризується такими жанровими різновидами: 
родинно-побутова («Кайдашева сім'я» І. Нечуя-Левицького); 

- соціально-побутова («Бурлачка» І. Нечуя-Левицького); 
ідеологічно-проблемна («Лихі люди» Панаса Мирного, «Сонячний промінь» Б. Грінчен-

ка, «Юрій Горовенко» О. Кониського); 
- публіцистична («Юрко Куликів» М. Павлика). 
Іван Франко на основі історичного матеріалу пише повість «Захар Беркут» з виразними 

ознаками утопії. 
На якісно вищий рівень підноситься романна проза. Серед творів цього епічного ви

ду соціальний роман А. Свидницького «Люборацькі» та соціальнопсихологічні романи 
Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?», «Повія». Відповіддю на актуальні 
вимоги життя став проблемно-ідеологічний роман («Хмари», «Над Чорним морем» І. Нечуя-
Левицького, «Лель і Полель» І. Франка). 



Представниками української поезії 70 90-х років XIX ст. була плеяда талановитих 
авторів: І. Франко, П. Куліш, М. Старицький, Б. Грінченко, Я. Щоголів, І. Манжура, 
П. Грабовський. І хоч українська поезія творилася в складних, несприятливих умовах,' 
та все ж вона висловлювала не тільки стогін знедолених, але й закликала до боротьби! 
стверджувала віру в перемогу світлих людських ідеалів. 

Тема 12. Іван Нечуй-Левицький (1838 - 1918) 
І. Нечуй-Левицький разом з Панасом Мирним та О. Кониським започаткували новий 

етап у розвитку української прози: писали про знедолений рідний народ, показували ба
гатство й красу душі простих людей. Тема народної долі стала центральною у творчості 
І. Нечуя-Левицького. 

Біографічні відомості 
Іван Семенович Левицький народився 25 листопада 1838 р. в м. Стеблеві Корсунь-Шев-

ченківського району Черкаської області в сім'ї священика. 
1847 - 1853 pp. - навчався в Богуславському духовному училищі. 
1853 1859 pp. навчався в Київській духовній семінарії. 
1861 1865 pp. - навчався в Київській духовній академії. 
Формування світогляду відбувалося під впливом усної народної творчості, історіо

софських праць М. Маркевича, творчості Т. Шевченка, критики й публіцистики журналу 
«Основа», статей Д. Писарєва, романів І. Тургенєва і М. Чернишевського. 

І. Нечуй-Левицький, хоч і здобув звання магістра богослов'я, свідомо став на шлях 
педагогічної діяльності: учителював у Полтавській духовній семінарії (1865 1866), гім
назіях польських міст Каліша (1866 - 1867), Седлеця (1867 1885), де викладав російську 
мову і словесність, риторику. Педагогічну працю поєднував з літературною. 

1868 р. - у львівському журналі «Правда» були надруковані повість «Дві московки» і 
оповідання «Гориславська ніч, або Рибалка Панас Круть», нарис «Світогляд українського 
народу в прикладі до сьогочасності» під псевдонімом І. Нечуй. Далі його прозові й дра
матичні твори, рецензії, статті, етнографічні розвідки й педагогічні праці систематично 
з'являлися на сторінках журналів та альманахів. 

1874 р. роман «Хмари». 
1878 р. повість «Микола Джеря». 
1879 р . повість «Кайдашева с ім 'я». 
1880 р. повість «Бурлачка». 
1884 - 1885 pp. - оповідання «Старосвітські батюшки та матушки». 
1890 р. роман «Над Чорним морем». 
Письменник активно виступав за надання українській мові рівноправності з росій

ською, запровадження її в школах усіх типів. Ці проблеми порушені у статтях «Школа 
повинна бути національна» (1911), «Сьогочасна часописна мова в Україні» (1907), «Кри
ве дзеркало української мови» (1912). Підготував «Граматику українського язика» (1914, 
1915). 

1885 р. - переїзд до Києва. 
У київський період Нечуй-Левицький написав понад ЗО творів («Невинна», «Афонський 

пройдисвіт» тощо). 
1899 - 1914 pp. - здійснив восьмитомне видання своїх творів. 
15 квітня 1918 р . помер, похований на Байковому кладовищі в Києві. 

Огляд творчості 
Оповідання («Гориславська ніч, або Рибалка Панас Круть», «Баба Параска та баба 

Палажка», «Старосвітські батюшки та матушки», «Афонський пройдисвіт»); 
повісті («Дві московки», «Причепа», «Микола Джеря», «Бурлачка», «Кайдашева 

сім'я», «Гетьман Іван Виговський»); 
- романи («Хмари», «Князь Єремія Вишневенький»); 

драми («Маруся Богуславка», «В диму та в полум'ї»); 



- статті: «Школа повинна бути національна» (1911), «Сьогочасна часописна мова в Ук
раїні» (1907), «Криве дзеркало української мови» (1912); 

- підготував «Граматику українського язика» (1914, 1915). 

«Кайдашева сім'я» 
Жанр 
Яскравий зразок реалістичної соціально-побутової повісті, у як ій на матеріалі повсяк

денного життя селянства розкриваються характерні риси вдачі українського народу, його 
індивідуалізм, прагнення жити окремим, самостійним життям. 

Новаторством І. Нечуя-Левицького в зображенні побуту селян були реалістичні тенденції 
(життя без прикрас). 

Соціально-побутова повість - вид епічного твору, головна увага якого зосереджується на 
розкритті суперечностей і закономірностей суспільного життя , соціальній зумовленості 
дій і вчинків персонажів, зображенні їх у побутовому середовищі. 

Жанрова специфіка повісті полягає в тому, що зображення повсякденного життя родини 
Кайдашів розгортається в найрізноманітніших побутових виявах, як і часто окреслюються 
в гумористичному плані. Схильність до відтворення комічних недоречностей письменник 
вважав однією з рис характеру українців, елементом національної психіки, багатої, за його 
ж спостереженням, «на жарти, смішки, штукарства та загалом на гумор, ще часом і дуже 
сатиричний». 

Особливості композиції 
Розгортання сюжету за принципом нагнітання епізодів, сцен, колізій, завдяки чому ви

разно окреслюється характер конфлікту. Смислову роль відіграють численні діалоги. 
Основний конфлікт повісті соціальний. Перед читачем проходять епізоди постійних 

сварок у сім'ї та короткочасних примирень, як і знову ж таки швидко перериваються заго
стренням суперечностей, викликаних відстоюванням своїх прав на власність. 

Основні персонажі: старий Омелько Кайдаш та його дружина Маруся, сини - Карпо та 
Лаврін, невістки Мотря і Мелашка. 

Головна думка повісті: Через показ конкретних буденних ситуацій автор змальовує 
здрібніння людської душі. Духовна роз'єднаність, спричинена відсутністю прагнення зро
зуміти одне одного, - це те лихо, яке отруює кожний день життя і батьків, і їхніх синів та 
невісток. 

Стислий переказ твору 
І 

Недалеко від містечка Богуслава, біля річки Росі, в довгому покрученому яру розкину
лось село Семигори. Воно потонуло у вербах і садках. 

Під однією горою стояла чимала хата Омелька Кайдаша. 
Одного літнього дня Омелько Кайдаш сидів у повітці [сарай, відкритий з однієї або кіль

кох сторін] й майстрував. «Ніби намальований на чорному полі картини, сидів Кайдаш в 
білій сорочці з широкими рукавами». 

На току два Кайдашевих сини, Карпо (старший) та Лаврін (молодший). Це «молоді па
рубки, обидва високі, рівні станом, обидва довгообразі й русяві, з довгими, тонкими, трош
ки горбатими носами, з рум'яними губами. Карпо був широкий в плечах, з батьківськими 
карими очима, з блідуватим лицем. Тонкі пружки його блідого лиця з тонкими губами 
мали в собі щось неласкаве. Гострі темні очі були ніби сердиті». 

«Лаврінове молоде довгасте лице було рум'яне. Веселі сині, як небо, очі світились при
вітно й ласкаво. Тонкі брови, русяві дрібні кучері на голові, тонкий чіс, рум'яні губи - все 
подихало молодою парубочою красою. Він був схожий з виду на матір». 

Відбулася розмова між братами за дівчат. 
Лаврін пропонував Карпові різні кандидатури (Палажку, Хіврю, Вівдю, Химку, Олену 

Головківну, Од арку, Хотину, Ганну). 
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«Я люблю, щоб дівчина була трохи бриклива, щоб мала серце з перцем», - казав Карпо. 
• Коли я буду вибирать собі дівчину, то візьму гарну, я к квіточка, червону, я к калина в 

лузі, а тиху, як тихе літо», - сказав веселий Лаврін. «Мені аби була робоча та проворна, та 
щоб була трохи куслива, як мухи в спасівку», - сказав Карпо. 

Лаврін запропонував дочку Довбиша Мотрю. Карпо над цим задумався. 
У тексті наводиться опис Кайдашихи: 
«Вона була вже не молода, але й не стара, висока, рівна, з довгастим лицем, з сірими 

очима, з тонкими губами та блідим лицем. Маруся Кайдашиха замолоду довго служила в 
дворі, у пана, куди її взяли дівкою. Вона вміла дуже добре куховарить і ще й тепер її брали 
до панів та до попів за куховарку на весілля, на хрестини та на храми. Вона довго терлась 
коло панів і набралась од їх трохи панства». 

Омелько Кайдаш зайшов у шинок, пиячив, поки не пропив половину грошей. Потім пі
шов додому, загрюкав у двері. Але Кайдашиха не пускала, тільки лаялася. Нарешті Лаврін 
відчинив батькові. Але п 'яний Кайдаш довго не міг знайти двері, думаючи, що його кум 
украв у нього в шинку очі. Потім таки добрів до лавки, впав і захропів. 

II 
Карпо йде до хати Мотрі Довбишівни, між ними зав'язується жартівлива розмова. 
На другий день, збираючись до церкви, Мотря прибралася, як на свято, в надії побачити 

Карпа. 
Кайдаші в цей час з ' їжджали возами з крутої гори, і Карпо, задивившись на Мотрю, не 

підтримав воза і той перекинувся. До церкви парубок потрапив пізніше. 
А через два тижні Карпо заслав до Мотрі старостів і вони одержали згоду на заручини. 
На свято Семена Кайдаші пішли на оглядини до Довбишів. 
Довбиші були багаті, і Кайдашисі хотілося показати себе з найкращого боку: вона чепу

рилася, церемонилась, чекала, поки її к ілька разів попросять сісти на почесному місці - на 
покуті. Господарі заходилися накривати на стіл, а Кайдашиха стала придивлятися до Мотрі 
та хвалити її за працьовитість. Мотрі одразу не сподобався солодкий медок у її голосі. 

Після другої Пречистої [Різдво Пресвятої Богородиці 21 вересня] Карпо повінчався з 
Мотрею, весілля гуляли чотири дні. 

Наступного дня після весілля свекруха розбудила Мотрю дуже рано і почала навчати, як 
розкладати вогонь у печі та варити борщ, ніби та цього не вміла, і задала ще багато іншої 
роботи, а сама лежала, мовби нездужаючи. Кайдашиха встала, коли вже розвиднілося, і 
знову почала навчати невістку, сама «не беручись ні за холодну воду». Вона дурила Мотрю, 
що нездорова, бо була рада мати в домі «добру робітницю» та командувати нею. Мотрі це не 
подобалось. Спочатку вона терпіла, а потім почала гостро відповідати, що не може надвоє 
розірватися, щоб усе встигнути. Зрозуміла, яка недобра її свекруха і що «під її солодкими 
словами ховається гіркий полин». Але Мотря була не з таких, «щоб комусь покорятись». 

Другого дня Кайдашиха знову охкала і примусила невістку зробити всю роботу: зварити 
обід, спекти хліб. Потім ще й дорікала, що борщ вийшов недобрий. Мотря не стрималася і 
відповіла, що їй не дуже допомагали, а сама вона всього не встигає. Свекруха здогадалася, 
що невістка не мовчатиме. 

Через тиждень Кайдашиха перестала звати Мотрю серденьком і орудувала нею, я к най
мичкою, ще й кричала та дорікала. 

Одного дня під час Різдвяного посту Мотря з Кайдашихою не помирилися з приводу того, 
хто замете в хаті (у Мотрі вся робота в руках горіла, а Кайдашиха довго спала і потім ще 
почала звинувачувати невістку в очах Карпа. Йому було жаль і матір, і жінку, яка почува
ла себе сиротою в чужій сім'ї). 

Мотря, вимітаючи сіни, почула, як Кайдашиха говорила з кумою про неї, називала її 
кобилою, яка довго спить. На що Мотря не втримала і крикнула: «Од кобили чую! Ще й 
однієї сорочки не справили мені, а вже судите на все село!». Кайдашиха від сорому не знала 
де дітись. 

Мотря вирішила, що тепер вона покаже свекрусі, і вранці не стала вставати, кажучи, як 
і Кайдашиха колись, що нездужає. Маруся побачила, що Мотря дражнить її, розсердилась. 



Результат непорозумінь обід недоварений, хата неметена. Кайдашиха поскаржилася 
старому Каидашеві, той розсердився, хотів навіть ударити невістку, але Карпо сказав, щоб 
батько не чіпав Мотрі, бо в неї є чоловік. 

З того часу вони не мирилися. Кайдашиха кричала на Мотрю, а та огризалася. До Різдва 
Мотря ждала, що свекруха подарує їй якусь одежину, але та відрізала тільки полотна на за
паску. Гарне тонке полотно й рушники вона сховала собі в скриню, ще й замком замкнула, 
хоч пряли вони разом з Мотрею. Мотря пожалілася Карпові, що їй нічого мати не справляє 
і вона ходить, як старчиха. 

Після того Кайдашиха привезла невістці хустку і матерію на спідницю, але вони були 
такі чорні та убогі, що Мотря тільки зітхнула й відкинула обновки геть. 

Восени Мотря народила сина. Карпо ніби виріс у своїх власних очах, став вважати себе 
за хазяїна, рівного батькові. Кайдаш був радий онукові і обіцяв справити молодій родині 
хату через сіни. Дитина трохи помирила невістку зі свекрухою, яка купала й сповивала, 
колихала онука. 

Карпо й Мотря, заробивши улітку більше хліба, знали, що тепер їдять свій, а не бать
ківський. І полотна Мотря напряла більше, але Кайдашиха все сховала в свою скриню, 
Мотря вирішила прясти окремо і почала складати полотно у свою скриню, що дуже не 
сподобалося Кайдашисі. 

Коли жінки сіли прясти, Кайдашиха схопила мотовило, кажучи, що воно її. Ж і н к и під
няли такий страшенний крик, сіпаючи мотовило кожна до себе, що чоловіки позбігалися 
до хати і дивувалися, через що сварка, а старий Кайдаш аж кочергою замірився. Потім 
вихопив мотовило, побив його на шматки і став лаяти Мотрю, що через неї така буча в 
хаті, хотів навіть ударити, але Карпо заступився. Батько накинувся на сина, той просив 
не робити цього, відступитися. Кайдаш розлютився, знову кинувся у бійку, але Карпо так 
його штовхнув, що той упав навзнак і ноги задер. Мати з Лавріном кинулись обороняти 
Кайдаша. 

Коли трохи втихомирилось, Кайдаш сказав, що відділить Карпа, а Мотря підказала, що 
хай спершу зробить для них з матір'ю два мотовила. 

Наступного дня старий Кайдаш вніс у хату два мотовила. 
Після того, як одного разу Мотря спекла невдалий хліб, за що її засудили, вона вирішує 

готувати на свою сім'ю окремо. 
Коли одного ранку Кайдашиха зрозуміла, що приготовлений Мотрею невеликий горщик 

з кашею тільки на одну сім'ю, викинула його в помийницю. Мотря ж схопила та кинула 
свекрусі під ноги миску з борщем. 

Чоловіки плюнули та повиходили, а хазяйки мовчали, тільки «сало в печі шкварчало 
сердито та голосно». 

Мотря підмела в хаті черепки і побігла жалітися своїй матері. 
Сварки в Кайдашевій хаті не переставали. Свекруха з невісткою не розмовляли по три 

дні. Мотря не давала бавити онука Кайдашисі. 
Кайдаш приймає рішення відділити Карпову сім'ю. Мотря посіяла пшеницю на місці 

нової хати, вона добре зійшла, а це значило, що тут чисто. 
Влітку хату освятили і молоді пішли туди жити. Карпо поступово відділяє і господарс

тво. 
V 

Перед зеленими святами Кайдаш послав Лавріна до млина. Хлопець їхав понад Россю і 
милувався навколишньою природою. Він побачив дівчину, яка була схожа на велику черво
ну квітку. Він задивився на її вроду. «Дівчина була невелика на зріст, але рівна, як струна, 
гнучка, як тополя, гарна, як червона калина, довгообраза, повновида, з тонким носиком. 
Щоки червоніли, я к червонобокі яблучка, губи були повні та червоні, я к калина». 

Замість того, щоб їхати дорогою додому, Лаврін повернув на пригірок за дівчиною, яку 
звали Мелашкою. Лаврін поїхав аж до самих Бієвців, де вона жила. Хата Мелашки свідчи
ла про те, що сім'я жила незаможньо. 

Дівчина мала поетичну душу, ласкаве серце. 
В серцях Лавріна і Мелашки розгоралася любов. 
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Лаврін за згодою своїх батьків засилає старостів до Мелашки. Батько дівчини не зразу 
погодився. 

Кайдаші їдуть на оглядини в хату Балашів. Кайдашиха гордовито виблискувала новими 
жовтими чоботами-сап'янцями. Коли з ' їжджали з гори, віз перекинувся і чоботи Марусі 
подряпалися. 

Балаші були бідно вдягнені, але гостей зустріли привітно, запросили до хати. Двері були 
низькі, Кайдашиха, думаючи гордо підняти голову, сильно вдарилася об одвірок і прокляла 
все на світі. 

Кайдашиха дивилась на маленьку проворну постать Мелашки і думала, що невелика з 
неї буде в домі поміч. Вареники вийшли дуже темні, і Кайдашиха виїла тільки полуниці, а 
тісто покинула в мисці. Потім не втрималася і «розпустила на всю хату мед своїм язиком: 

"Будь же, дочко, здорова, як риба; гожа, як рожа; весела, як весна, робоча, я к бджола, 
а багата, як свята земля!"» 

Коли Кайдаші поїхали надвечір, мати сказала Мелашці, що їй, мабуть, буде важко у 
такої гордої свекрухи. 

Через тиждень після оглядин Лаврін повінчався з Мелашкою і привіз її в батькову 
хату. 

VI 
Мелашка тиждень жила, як у раю, не помічаючи п'яного свекра і неласкавих поглядів 

свекрухи, милуючись з Лавріном за пасікою. 
Кайдашиха незлюбила Мелащиних батьків, бо як тільки бралася за голову, згадувала 

ґулю і свою поїздку в Бієвці. Мелашка була молода і негожа до важкої роботи, а Кайдашисі 
дуже хотілося на старості полежать та відпочити. То ж вона лише тиждень змовчувала, а 
далі стала лаяти невістку і глузувати з неї. 

Одного разу Кайдашиха сказала Мелашці замісити тісто, але д іжка була така велика, 
що молодичка не діставала дна. Кайдашиха стала глузувати з неї, примушуючи Лавріна то 
стільчик підставити, то витерти лоб від поту, то втерти носа своїй жінці . 

Кайдаш побачив, що обід ще не готовий, і став гримати. 
Прийшлося просити хліба в сусідів (Мотря і на поріг не пустила). 
Знову почалася в Кайдашевій хаті колотнеча. Кайдашиха стала ще більш лайливою, 

щодня нападала на Мелашку. Мотря теж її недолюблювала, бо молодша невістка жила ра
зом із свекрухою. 

Настали жнива. Кайдашиха запрягла Мелашку до роботи. Молодичка вже скучила за 
Бієвцями, за своєю доброю матір'ю. Просилася в гості, але свекруха не пускала. Лаврін 
помітив, що Мелашка журиться за домівкою і пообіцяв відпроситися в батька. 

Нарешті Кайдашиха пустила невістку до родини, дала на гостинець пухку паляницю, 
приказуючи, що там такої і не бачили, а Мелашці вона здалася важкою, як камінь. 

Ступивши на батьківський поріг, Мелашка залилася дрібними сльозами, і мати зрозумі
ла, як важко живеться її дитині, але нічого не зробиш, треба звикати. 

Другого дня Мелашка вирішила вимести тільки половину сіней і не виносити Мотрине 
сміття, як це робила раніше. Таким чином здобула собі ще одного ворога. 

Коли прийшла зима, Мелашці стало ще важче, бо свекруха скидала усю важку роботу на 
неї, п 'яний свекор зганяв на ній злість, а через сіни шипіла Мотря. Лаврін уже й втомився 
за неї заступатися. 

Настав страсний тиждень. У великий понеділок до Кайдашів зайшла баба Палажка 
Солов'їха. Вона була дуже богомільна і щороку їла паски в Лаврі. І тепер вона збирала
ся йти до Києва, але, щоб було веселіше і безпечніше, вирішила зібрати собі попутників. 
Сподівалася умовити Кайдаша. 

Мелашка, почувши розповідь, гаряче попросила Кайдашиху відпустити. Вагаючись, 
Кайдаші відпустили Мелашку. 

Наступного дня Мелашка вирушила в дорогу разом з іншими молодицями. Вона почува
ла себе вільною і щасливою. 

У Києві баба Палажка водила дівчат по церквах, багато розповідала. Мелашка була в 
захваті. 
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У велику п 'ятницю Палажка повела прочан на Поділ до Братського монастиря, там і за
ночували. Мелашка сиділа на церковних східцях поряд з проскурницею і важко зітхала, бо 
знала, що треба повертатися додому, у справжнє пекло. Вона попросила стару жінку взяти 
п за наймичку. Та погодилась і відвела молодичку додому. Мелашка приступила до роботи: 
викачувати тісто для проскур. 

Палажка, думаючи, що Мелашка пішла з іншими людьми, повернулася додому без неї. 
Боячись про це сказати, Кайдашам, вона сиділа вдома. Звістку рознесла по всьому селу її 
лютий ворог - баба Параска. 

Лаврін обімлів і сказав матері, що це через неї Мелашка. їх покинула, і коли щось тра
питься, то він їй цього не пробачить. 

Лаврін чекав, що жінка повернеться, але вона не верталася. До Кайдашів прийшли й Ба-
лаші, навіть і Мотря з Карпом, сумуючи разом з усіма. Кайдашиха відчувала свою провину 
і жалкувала, що так поводилася. Вирішили йти до Києва шукати Мелашку. 

А вона тим часом служила в проскурниці і жила , як у Бога за пазухою. Але сумувала за 
Лавріном. 

Тим часом Кайдаші прийшли до Києва, обходили всі церкви і розпитували про Мелаш
ку. Нарешті потрапили до церкви, біля якої жила Мелашка. Проскурниця на східцях 
продавала проскури. Мелашка вибігла з пекарні і хотіла щось спитати хазяйку. І раптом 
побачила Лавріна блідого та смутного. Потім свою матір і... свекруху. її я к крижаною 
водою облили. Потім ще раз глянула на Лаврінове лице і не витримала, кинулася до нього 
і заридала, як мала дитина. 

Мелашка розказала, що служить у наймах, а проскурниця пожалкувала, що піде від неї 
така добра й роботяща наймичка. Кайдашиха пообіцяла не казати жодного лихого слова, 
аби тільки невістка повернулася. 

І дотримала його: обсипала Мелашку медовими словами, купила обновки. 
А незабаром молодичка народила сина. 

VII 
У Кайдашевій хаті настав мир: свекруха помирилась із невісткою. Зате надворі, між 

батьком та Лавріном, почався нелад. Лаврін перестав слухати батька, йому самому хотілося 
господарювати. Окрім того, старий Омелько пропивав у шинку всі гроші, зароблені разом 
із сином, і тому все важче було покорятися лайливому батькові. 

Якось старий Кайдаш звечора сказав Лаврінові косити ячмінь, а той вирішив їхати до 
млина. Наступного дня пішов на поле, не питаючи батька. Той образився і подумав, що 
синки швидко заженуть його на піч. 

З того часу Лаврін забрав господарство у свої руки. Батько майстрував, заробляв гроші і 
щовечора вертався з шинку п 'яний. У нього почалися марення. 

Через тиждень привйд-чумак завів Кайдаша на греблю, а вранці того знайшли утопле
ним. 

VIII 
Поховали сини Кайдаша з великою честю. На четвертий день стали ділити спадщину. 

Карпо сказав, що батько мало відрізав йому городу, тож треба поділити його порівну. Ви
рішили не йти у волость, а зробити це самим. 

Тільки поділили, прибігла Мотря і зміряла все очима. їй здалося, що Лаврінова частка 
більша. Вона скинула пояс і стала переміряти. Лаврінів город справді виявився за її міркою 
на один пояс вздовж і на два пояси впоперек більшим. Мотря здійняла крик, репетуючи 
що це так свекрушище їм наміряла. Почали переміряти. Мотря, як міряла у себе, то пояс 
натягувала, а ж тріщав, а коли в сусідів - то стягувала. Город переміряли Кайдашиха з Ме-
лашкою, і вийшло порівну. Мотря була сердита, що не на її вийшло. Вона причепилася за 
пасіку, потім за садок, бо у Лавріновій частці було більше дерев. Кричала, що треба йти у 
волость, хай їх розсудять там. 

Карпо теж сказав, щоб йому дали половину пасіки і половину худоби. Тоді Кайдашиха 
нагадала, що і їй належить якась частка, а крім того, пригадала, як Карпо бив батька ку
лаками в груди. 

Пішли у волость. Там присудили Лаврінові усе батьківське добро, бо Карпо забрав свою 
частку вже давно. Мотря як почула це, то ледве не скрутилася. 
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Від того часу не стало миру між Кайдашенками і їхніми жінками. Достатньо було іс
корки, щоб сварка спалахнула з новою силою. Діти Мотрі не поважали Кайдашихи (навіть 
гостинці від старої викидали геть), через що Маруся плакала. 

Одного дня Мотрин хлопець напився води з Мелащиної д іжки і розбив випадково ку
холь. Кайдашиха наробила галасу і розбила Мотрин кухоль. Тоді Мотря забігла до Лавріно-
вої хати і розбила горщик. Кайдашиха побігла до Мотрі і розбила велику макітру. Мотря й 
собі вскочила до сусідів і пройшлася кочергою по полицях з горшками та мисками, тільки 
черепки посипались. Чоловікам здалося, що жінок покусав скажений собака, вони кину
лись обороняти посуд. Ледве розборонили жінок, але ті продовжували лаятися, докоряти 
одна одній. Кайдашиха, доводячи свою правоту, тикнула Мотрі дулю, але попала не до 
носа, а в око. Мотря вхопила деркача і сунула його межи очі свекрусі так, що виколола око. 
Мелашка з Лавріном стали захищати матір, пхнули Мотрю, а Карпо кинувся на Лавріна. 
Лаврін розлютувався, поліз на стріху і став скидати покрівлю з Карпової хати - «одділяти-
ся». Кайдашиха розмазала кров побільше і побігла позиватися у волость, наробивши галасу 
на все село. 

Громада присудила Карпові «одірвати» свою хату і поставити окремо на городі, ґрунт 
розділити порівну, а Мотрі - таки відсидіти два дні в холодній. 

Після того стара Кайдашиха заслабла і осліпла на одне око. Вона все питалася, від чого в 
них почалася така колотнеча. Вирішила освятити хату, зайшли й до Карпа, бо матері було 
усе-таки шкода сина. 

Хату «одірвали», розгородили тином двір, і сім'ї потроху стали миритися. Спочатку по
чали забігати з однієї хати в другу діти, потім господарі заходити за інструментом, а там 
стали любенько розмовляти через тин і жінки . Щоб не обходити навкруги у ворота, зробили 
в дворі перелаз через тин. 

Мир між братами поміцнішав задля господарської справи і спільної вигоди. 
IX 

Цілу зиму й весну Кайдашенки прожили в ладу. Кайдашиха сердилась на Мотрю, але 
невістки жили між собою у згоді. Лаврін любив Мелашку: ніколи й пальцем не зачепив, 
навіть не лаявся. Мотря часто гризла голову Карпові, але він відмовчувався. 

Навесні Мелашка посадила біля самого тину огірки. Коли з 'явились перші огірочки, 
Мотрин півень перескочив через тин, поскликав курей і курчат, і разом вони поклювали 
всі огірки. Кайдашиха, як побачила таку шкоду, знайшла палицю і пошпурила на курей. 
Перебила півневі ногу і прибила двох курчат. Тут вибігла Мотря і стала лаятися, чіпляти
ся до Карпа, щоб той полаяв матір і примусив сплатити за півня і двох курчат. Але Карпо 
сміявся з неї і відмахувався, говорячи: «Та й бриклива ж ти, Мотре, хоч я тебе колись лю
бив за той перець. Вже дуже наперчила!» 

Непорозуміння виникали і через курей, і через огірки, коня, кабана. 
Увечері Лаврінів кабанчик заліз у Мотрину картоплю і та перебила йому спину. Лаврі-

нові було жаль тварину, і він сказав, що Мотря вже не знає, що виробляє. Та «стояла за 
вуглом» і тільки того й чекала. Крикнула, що то їм за півня та курчат. 

«Не чорна хмара з синього моря наступала, то виступала Мотря з Карпом з-за своєї хати 
до тину. Не сиза хмара над дібровою вставала, то наближалася до тину стара видроока Кай
дашиха, а за нею вибігла з хати Мелашка з Лавріном, а за ними повибігали всі діти. Дві 
сім'ї, як дві чорні хмари, наближались одна до другої, сумно й понуро». 

Кайдашиха побігла жалітися священику, а потім у волость. Там присудили Карпові або 
десять різок, або заплатити матері п 'ять карбованців і перепросити її та помиритися. 

Карпові було соромно лягати під різки, і він вибачився перед матір 'ю. 
На деякий час запанувала згода між Кайдашенками. Але літо принесло нову сварку, 

тепер уже через грушу. Коли громада ділила двір старого Кайдаша, то до Карпової поло
вини відійшла Лаврінова груша. Вона довго не родила, то не було й лиха. Цього ж літа 
груш уродило дуже рясно. Вони були здорові, як кулаки, та солодкі, як мед. Лаврінові діти 
довідалися від бабусі, що то груша не дядькова, а батькова, і полізли трусити. Тут вибігла 
тітка Мотря, стала їх лаяти і намірилася відшмагати кропивою. Діти закричали, вибігла 
Мелашка, потім Лаврін з Кайдашихою і стали заступатися за дітей, адже груша справді 
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їхня. Мотря сказала, щоб більше діти не лазили, інакше поперебиває їм ноги. Діти все-таки 
лазили по груші, а Мотря лупцювала їх різками. Тепер почали вже лаятися чоловіки. У 
волості присудили, щоб Карпо віддавав щороку половину груш. На тім трохи помирилися. 
Але груша, як на злість, розросталася і родила все більше. Груші дорого коштували на 
ярмарку, пахло карбованцями, а це для селянина не жарт. Мотря продовжувала ганяти 
Лаврінових дітей і бити їх. 

Брати пішли радитися до священика, але жоден не погоджувався на його пропозиції. 
Лаврін не хотів брати за грушу три чи чотири карбованці відчіпного, бо міг щороку на ній 
заробити. Карпо не хотів продавати два аршини землі з грушею. Скінчилося тим, що свя
щеник їх прогнав. Брати продовжували лаятися, я к і їхні жінки. 

А закінчилося діло з грушею несподівано. Груша всохла, і дві сім'ї помирилися. 

Тест № 16 
1. Яке місто стало центром української наукової й культурно-освітньої діяльності 

в 60 - 70-х роках XIX ст.? 
А Харків; 
В Київ; 
В Львів; 
Г Чернігів. 1-і 
2. У якому році було написано твір І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я»? 
А 1878 p . ; В 1886 p . ; 
Б 1879 р. ; Г 1887 р. r j 
3. Визначте жанр твору І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім 'я». 
А Реалістична соціально-психологічна повість; 
Б історичний роман; 
В роман-хроніка; 
Г реалістична соціально-побутова сатирично-гумористична повість. ГП 
4. Яка реальна сім'я була прототипом Кайдашевої? 
А Кайдашів; В Мазурів; 
Б Балашів; Г Довбишів. r j 
5. На чому І. Нечуй-Левицький зосереджує основну увагу у творі «Кайдашева сім'я»? 
А На нещасливій долі українського народу; 
Б на коханні; 
В на сім'ї я к осередку суспільства; 
Г на показі важливих історичних подій. r j 
6. Визначте художньо-виражальні засоби, ужиті в словах із твору «Кайдашева сім'я» 

«сало в печі шкварчало сердито та голосно». 
А Порівняння, гіпербола; 
Б метафора, епітети; 
В метафора, гіпербола; 
Г порівняння, епітети; 
Д синекдоха. r j 
7. Що в українській культурі стало символом родинних чвар, сварливості (за повістю 

І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я»)? 
А Груша; 
Б мотовило; 
В горщики; 
Г полотно; 
Д курка. • 



8. Укажіть твір, який не належить перу І. Нечуя-Левицького. 
А «Дві московки»; 
Б «Микола Джеря»; 
В «Лихий попутав»; 
Г «Бурлачка»; 
Д «Хмари». г—і 

9. Вид комічного, який нещадно висміює людську недосконалість, це: 
(; А гумор; 
* Б гротеск; 

В сатира; 
Г іронія; 
Д алегорія. І—І 

10. Хто висловився про «Кайдашеву сім'ю» такими рядками: «Тут усе виконує свок 
визначену автором роль, веде свою мистецьку партію, як інструмент у хорошому оркестрі 
чи хорі»? 

А Іван Франко; 
Б Михайло Коцюбинський; 
В Леся Українка; 
Г Максим Рильський; 
Д Павло Тичина. г~і 
11. Установіть відповідність між цитатною характеристикою і персонажем твору І. Не

чуя-Левицького «Кайдашева сім 'я». 
1 «Під її солодкими словами ховається гіркий полин» А Мелашка 
2 «Рівна, як струна, гнучка, як тополя, гарна, я к чер- Б Маруся Кайдашиха 

вона калина, довгообраза, повновида, з тонким носи- В Карпо 
к о м » Г Лаврін 

3 «Веселі сині, як небо, очі світились привітно й лас- Д Мотря ___,__. 
каво. Тонкі брови, русяві дрібні кучері на голові, _! 
тонкий ніс, рум'яні губи - все подихало молодою па- J? 
рубочою красою» _3_ 

4 «Гострі темні очі були ніби сердиті» _4 
5 «Серце з перцем» І 5 | 

12. Установіть відповідність між назвою твору І. Нечуя-Левицького і жанром. 
1 «Баба Параска і баба Палажка» А роман Л 
2 «В диму та полум'ї» Б оповідання J? 
3 «Князь Єремія Вишневецькии» В повість J* 
4 «Бурлачка» Г драма Л 
5 «Криве дзеркало української мови» Д стаття І 5 | 

Тема 13. Панас Мирний (1849 - 1920) 
Панас Мирний літературний псевдонім Панаса Яковича Рудченка, якого літературо

знавці називають корифеєм української прози. 
Починав Панас Мирний з поезії, а сповна його талант розкрився у прозі. 
Вірші він писав усе життя , кажучи, що вони допомагають йому краще творити «дзвінку 

прозу*. 
Улюбленою темою письменника були життя і праця, мрії і сподівання селянства. Справж

нє мистецтво пов'язане з народним життям, стоїть на сторожі інтересів трудівників - таки
ми принципами керувався Панас Мирний у своїй творчості. . 



Бажали ми народові свободи, 
Бажали ми, щоб очі він розкрив, 
І, як другі освітнії народи, 
Для поступу, для правди й щастя жив . 

(Панас Мирний) 
Біографічні відомості 

Панас Якович Рудченко народився 13 травня 1849 р. в м. Миргороді на Полтавщині в 
родині бухгалтера повітового скарбництва. З дитинства захоплювався народними піснями, 
казками, легендами, як і чув від баби Орипіки. 

Навчався в початкових школах Миргорода та Гадяча (щороку нагороджувався по
хвальними листами). 

3 14 років працює у чиновницькій службі (у канцеляріях Гадяча, Прилук, Миргоро 
да). Праця була нецікавою. Захоплюється творами Т. Шевченка, В. Шекспіра. У цей період 
робить перші літературні спроби. 

Частина зібраних П. Рудченком зразків усної народної поезії опублікована братом 
Іваном у збірках «Народні південноруські казки» (1869, 1870), «Чумацькі народні пісні» 
(1874). 

У 1870 1880-х роках письменник продовжує інтенсивно працювати, його твори у 
зв 'язку з цензурними переслідуваннями українського слова в Російській імперії друкува
лися переважно за кордоном. 

З 1871 р. до самої смерті - живе й працює в Полтаві, обіймаючи посади в губернському 
скарбництві, а згодом - у казенній палаті. 

1874 р. - у журналі «Правда» побачили світ нарис «Подоріжжя од Полтави до Гадяча» 
та оповідання «П'яниця». 

1875 р. - у співавторстві з братом Іваном Біликом було закінчено роботу над романом 
«Хіба ревуть воли, як ясла повні?» і подано до цензури, але у зв 'язку з Емським указом 
1976 р. в Росії цей твір не був опублікованим. Уперше вийшов у Женеві 1880 р. 

1877 р. - у Женеві виходить друком повість «Лихі люди». 
У середині 80-х років XIX ст. твори Панаса Мирного починають друкуватися на 

Наддніпрянщині (на сторінках альманаху «Рада» з 'являються перші дві частини роману 
«Повія», оповідання з циклу «Як ведеться, так і живеться»), 1886 р. в Києві (збірка творів 
«Збираниця з рідного поля», комедія «Перемудрив»); у західноукраїнських журналах та 
збірниках («Лови», «Казка про Правду і Кривду», «Лимерівна», переспів «Дума про військо 
Ігореве»). 

1915 р. Панас Мирний знаходиться під постійним наглядом поліції з приводу вис
ловленого письменником протесту проти заборони вшанування Т. Шевченка у 1914 р. Але 
письменник конспірується. 

28 січня 1920 р . помер Панас Мирний. Похований у Полтаві, де тепер знаходиться 
літературно-меморіальний музей, відкрито пам'ятник письменникові. 

Огляд творчості 
Оповідання («Лихий попутав», цикл оповідань «Як ведеться, так і живеться», «Пасіч 

ник», «Яків Бородай», «Замчище», «Визвол», «Морозенко»); 
повісті («П'яниця», «Лихі люди», «Лихо давнє й сьогочасне», «Голодна воля», «За 

водою»); 
- романи («Хіба ревуть воли, як ясла повні?», «Повія»); 
- новела «Лови»; 
- п'єса «Лимерівна». 

«Хіба ревуть воли, як я с л а повні?» 
Жанр: соціально-психологічний роман. 

Соціально-психологічний роман - роман, у якому суспільно значущі події і соціальні 
процеси передаються шляхом розкриття психології героїв, їх думок, прагнень і 
переживань. 



Основні риси жанру соціально-психологічного роману: 
- зображення людини в складних формах життєвого процесу; 

багатоплановість сюжету; 
охоплення долі ряду дійових осіб; 
великий обсяг. 

Історія написання 
Роман написаний братами Панасом Мирним та Іваном Біликом. Роботу над твором за

вершено в 1875 р. Уперше був надрукований у 1880 р. в Женеві. При перевиданні твору 
в Україні (1905) автори змушені були дати йому назву «Пропаща сила», але пізніше він 
видається під первісним заголовком. Роман засвідчив новий етап розвитку української про
зи. Це був перший «роман з народного життя» , у якому, за визначенням І. Франка, «зма
льовано майже столітню історію українського села», розкрито тогочасну дійсність в усіх її 
складностях і суперечностях. 

В основу роману лягла почута письменником від візника розповідь про полтавського 
розбійника Василя Гнидку. Під враженнями від цієї розповіді письменник написав нарис 
«Подоріжжя од Полтави до Гадячого». Це стало важливим етапом у творчій передісторії 
роману «Хіба ревуть воли.. .». Безземелля, напівголодне існування, непомірні побори, утис
ки з боку місцевої влади ось що дошкуляє селянинові, щодня отруює йому життя . Такі 
соціальні причини зумовили появу в середовищі одвічних хліборобів злодія і бандита. 

Нарис невеликий прозовий художньо-публіцистичний твір, у якому автор зображує 
взяті з життя факти, події, людей. 

Тема роману - зображення життя та боротьби українського селянства проти соціального 
гноблення, зокрема кріпосництва та його залишків, напередодні і під час реформи 1861 р. 

Головна ідея твору криється в його алегоричній назві: воли - символічний образ уяр
мленого селянства не ревли б, якби було що їсти й пити. Автори намагалися показати 
соціальні умови життя селянства і мотивувати поведінку героїв, розкрити, що ж саме штов
хало селян на слизьку дорогу, калічило їх душі, нівечило мораль, спричинило трагедію. 

Композиція роману. Роман «Хіба ревуть воли...» складається з чотирьох частин, кож
на з яких відповідно поділяється на дрібніші розділи. Ці ЗО розділів становлять так звану 
«зовнішню» композицію твору. 

/ частина розповідає про дитинство та юність Чіпки. 
II частина присвячена сторічній історії села Піски. 
77/ частина знайомить зі складною долею селянина-бунтаря. 
IV частина завершує трагедію Чіпки Варениченка. 
Багатоплановість роману 
1 - процес закріпачення українського села; 
2 - сатиричне викриття козацької старшини; 
3 сатиричне викриття царської адміністрації чиновництва, поліцейського апарату, 

земства. 
Проблематика твору: 
- народна мораль; 
- батьки і діти; 

добро і зло; 
земля й достаток; 
кріпацька неволя; 
«пропаща сила»; 
жінка в сім'ї; 
любов і сімейне щастя. 

Образи 
Головні: Чіпка Варениченко, Грицько Чупруненко, Максим Ґудзь, Мотря Жуківна (Чіп-

чина мати). 
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Другорядні: Іван Вареник (Чіпчин батько), баба Оришка, Галя, Христя, Явдошка, Василь 
Порох, пани Польські, Лушня, Матня, Пацюк, Ч и ж и к . 

У центрі роману образ Чіпки - селянина-бунтаря, невтомного шукача правди, який зре
штою зійшов на криву стежку боротьби і став «пропащою силою». Син зневаженої селянки, 
Чіпка зростає в злиднях, в умовах недоброзичливості й ворожості. Ровесники глузують з 
нього. Коли багатий Бородай за впертість прогнав Чіпку з роботи, він «поніс у серці гірке 
почуття ненависті на долю, що поділила людей на хазяїна й робітника.. .». Надто вразила 
Чіпку кривда, коли за право працювати на власній землі чиновник цинічно вимагає хаба
ра. У цей момент Чіпка втрачає віру у справедливість. У його серці вже вкотре закипіла 
ненависть, на жаль , не лише до гнобителів, але й до всіх людей. Звідси сліпе, стихійне 
бунтарство зневаженої, обікраденої людини. 

Під впливом лихого товариства Чіпка опустився на саме дно життя . Проте добро в його 
натурі на якийсь час перемагає (проблиски свідомості, намагання оборонити правду, ви
бори в земство). Та коли Чіпку наказом губернатора було виведено з управи «по неблагона-
дежности», то ця кривда стала останнім поштовхом, і герой свідомо стає на стежку помсти. 
Грабунки, вбивства зводять нанівець його протест. Кров невинних людей страшним тавром 
заплямовує Чіпку. Із правдошукача він перетворився на кримінального злочинця. 

Грицько найближчий приятель дитячих літ Чіпки обирає інший життєвий шлях 
Міряючи босими ногами курні заробітчанські шляхи , Грицько мріяв про «хату теплу». 
Невдачі, бідування, злигодні породили у хазяйновитого парубка егоїзм, байдужість до долі 
інших, корисливість. Навіть приятелювання з Чіпкою Грицько намагався використати для 
власного збагачення. Неприховане злорадство з бід Чіпки, зневажання свого товариша - це 
так само своєрідна трагедія Грицька. 

Максим Ґудзь ще один яскравий тип трагічної особистості, «пропащої сили». Душа 
Максима рвалася до енергійного діла, на широкий простір. Казарма зламала його небуден
ну силу. Максим страждав від безглуздої служби-муштри. Горілка, до якої він звик, вима
гала грошей, і він не соромиться грабувати людей, оббирати солдатів. Повернувшись через 
ЗО років у село з грошима та «заслугами», Максим живе єдиною пристрастю - збагаченням. 
Тому і стає Максимів хутір пристановищем грабіжників. 

Мотря одна з найтрагічніших жіночих постатей в українській літературі. Ц я жінка 
була готова віддати заради сина все. Та, не витримавши страшних випробувань, які впали 
на її сиву голову,- не знісши кривавого розбійництва Чіпки, мати викриває його злочин. Об
раз матері-страдниці, її чесні, справедливі рішення і дії набувають символічного звучання: 
це сама справедливість, саме людське сумління карали і злочин, і злочинця, ким би він не 
був. 

Сирота змалку, Христя, вийшовши заміж за Грицька, відчула радість праці на себе, 
спокій родинного затишку. На відміну від черствого чоловіка, вона переймається страждан
нями інших людей. Усім серцем сприймає Христя схвильовані слова Чіпки про бідняцьку 
недолю. І тільки вона змогла побачити у своїй уяві Мотриного сина не гультіпакою та воло
цюгою, як його всі називали, а доброю людиною, яку зламало лихо. Більше того, вона вже 
відчула, що її чоловік сам може обійти правду, може легко змиритися з неправдою. І хоч 
важкі будні селянського життя , щоденні хатні турботи, догляд за малими дітьми втягують 
Христю в звичайне для мільйонів жінок річище, проте серце її завжди залишається чуйним 
до людського горя. 

Образ Галі розкривається в інтимно-побутовому плані. Ця красуня, «польова царівна», 
що зачарувала Чіпку з першої зустрічі й потім стала його дружиною, зросла в злодійській 
сім'ї. Та все те зло, що оточувало її з дитинства, не спотворило душу дівчини. Добра, щира, 
справедлива, Галя допомагає Чіпці на якийсь час повернутися до чесної хліборобської пра
ці. Та слабкими виявилися сили молодої жінки , зломилися під тиском брутальних умов. 
Побачивши всю безодню злочинів, у яку потрапив Чіпка, зрозумівши, що не зможе його 
врятувати, Галя накладає на себе руки. 

В оцінці морального падіння Чіпки автори виходили з позицій народної моралі, керува
лися тими критеріями, що добро завжди прекрасне, а зло - потворне, огидне, бридке, хто 
б його не вчинив. Криваві злочини заплямовують людину навіки. 
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Весь розвиток сюжету підводить до однозначного висновку: найблагородніші пориви пе
рекреслюються злочином. Невміння знайти справжні шляхи боротьби проти кривдників 
зробило Чіпку «пропащою силою». 

Стислий переказ твору 

ЧАСТИНА ПЕРША 

І 
Польова царівна 

Одного чудового весняного дня йшов до свого поля молодий парубок літ двадцяти. Відріз
нявся він від інших не одягом, не вродою, а палким поглядом темних очей. У ньому відчу
вались духовна міць і хижа туга. 

Він почув чудову пісню якоїсь незнайомої дівчини. Була вона низенька, чорнява, метка 
й жвава, одягнена в зелене вбрання, заквітчана польовими квітами. Дівчина була схожа на 
польову царівну. 

Після недовгої розмови незнайомка втекла від парубка. 
Повернувся хлопець додому. Його хатка стояла на краю села Піски. Була вона хоч і 

старенька, та чепурна. Поряд виглядали хлівці, повіточки. Не достатки, а т я ж к а праця 
кидалась у вічі. 

Біля порогу стояла бідно зодягнена жінка , яка стала докоряти своєму синові Чіпці, що 
той десь блукає, а корова й кобила не наповані. 

Увечері, як впоралися з худобою, став Чіпка розпитувати матір про дівчину, яка не 
йшла йому з думки. Та мати її не знала. 

II 
Двужон 

Літ за двадцять до кріпацької волі у село Піски прийшов невідомий захожий середніх 
літ. У волості він назвав себе небожем жителя Пісок Карпа Окуня, показав паспорт. Грома
да прийняла його. Став він піщанський громадянин - козак Остап Макарович Хрущ. 

Через рік купив хатку на краю села, землю й одружився з Мотрею, що жила в сусідах 
зі старою матір 'ю Оришкою. Ж и л и тихо, мирно, багато працювали. Та обридло таке жит
тя Остапові, кинув сім'ю й пішов на заробітки. Скоро із Дону прийшла звістка, що Остап 
Хрущ насправді зветься Вареник, має жінку і трьох дітей, яких покинув. Пішов поголос по 
селу, не можна Мотрі нікуди очей показати, щоб на неї пальцем не тикали. 

Віддали Остапа в солдати, а в Мотрі народився син, якого назвали Нечипором. 
III 

Дитячі літа 
Не судилося Мотрі щастя. її і матір стали цуратися люди, обходити їхню хату стороною. 

Нужда несказанна, злидні невилазні, хоч день і ніч жінка працює і в полі, і дома. 
Баба Оришка доглядала онука, розказувала казки , відповідала на його запитання. Тіль

ки з нею спілкувався Чіпка, бо ровесники не приймали хлопця, обзивали «байстрюком» 
і «виродком», а мати, замордована роботою й нестатками, часто била й лаяла його. За це 
Чіпка не любив матері, був лютий на неї, міг би - очі б їй видрав, якби не баба. 

IV 
Жив — жив! 

Жив Чіпка без друзів до дванадцяти літ. Росло лихо в його серці - і виростало до гарячої 
відплати. Ні Бог, ні люди не страшні йому. 

Віддала мати Чіпку в найми до багатія Бородая. Хлопець не слухав хазяїна, і той його 
побив. Чіпка ледь не спалив хлів Бородая, за що його й вигнали. 

На весну найняли Чіпку до діда Уласа пасти громадську отару. Там хлопець познайомив
ся і подружився зі своїм ровесником Грицьком Чупруненком, полюбив діда. Підлітки пасли 
худобу, а коли було нічого робити, видирали горобенят із гнізд, відкручували їм голови, а 
тільця розбивали ґерлиґами. 

Та одного разу зробив Чіпка і добре діло. Він не побоявся вовка, відігнав його від отари 
і відбив у звіра ягнятко. 
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V 
Тайна-невтайна 

Сподобалось Чіпці в діда. Робота легка, хліба заробив, грошей. А тут ще й тр ішки землі 
дісталось йому після смерті родича. Аж помолодшала Мотря, весела стала. Та прийшло 
горе в сім'ю: умерла стара баба Оришка. Чіпка помарнів, похнюпився і все кликав бабу, 
плакав. 

Дід Улас розказав Чіпці про батька, який ще малим нікого не слухав, нікому не корився. 
Пан за непослух часто бив його, і хлопець втік на Дон, де одружився, завів діточок. Але 
втікач дуже скучав за рідною стороною, повернувся в Піски з чужим паспортом, одружився 
з Мотрею. Два роки пожив тут, а потім знову повернувся на Дон, де його арештували, а пан 
віддав двожона в москалі. 

Задумався Чіпка, занемігся. Міркував над долею батька і винуватив його тільки в тому, 
що він не вирізав, не випалив панів, не помстився їм. 

VI 
Дізнався 

Прийшла зима. Люди дізналися, що їм дали волю, але треба два роки відробити в пана. 
У селі крик, гомін. 

Навесні вирішив Чіпка йти до громади проситись овець пасти самому, бо діда забрали до 
панського двору. Громада йому відмовила - чим тяжко образила. Став Чіпка працювати на 
своєму полі, купив овечок, корову, кобилу. Мати молоко продає, завелися гроші. Купили 
Чіпці гарний одяг, щоб не соромно у свято до людей вийти. 

На своєму полі зустрів Чіпка незнайомку. Вперше почув Чіпка ім 'я дівчини Галя. 
Дізнався він, що вона єдина дочка багатого хуторянина. 

VII 
Хазяїн 

Грицько пішов на заробітки в чужі краї, брався за будь-яку найтяжчу роботу, спав на 
голій землі, їв на ходу, але настав час, коли він з грошима повернувся додому, купив нову 
хату, землю. Став на людей поглядати звисока: до багачів горнувся, а на голоту дивився 
згорда. Посватався до дочки найбагатшого козака, та той не захотів мати зятем колишнього 
пастуха, що колись у драних штаненятах за вівцями бігав. 

Довго роздумував Грицько: яку собі жінку брати. Та незчувся, як і коли закохався в 
сусідню наймичку - веселу, моторну, працьовиту дівчину Христю. 

Грицько одружився з Христею і зажив тихим пахарським життям. Ні лайки, ні сварки 
не чула їх простора, світла хата. Матері радили своїм дітям брати з них приклад: і Гри
ць, і Христя залишились сиротами, а скільки надбали чесною працею. Отак треба на світі 
жити! 

ЧАСТИНА ДРУГА 

' VIII 
Січовик 

Велике село Піски, а півтори сотні літ тому на цьому місці стояли невеличкі хутірці. 
Назву отримало через пісок, якого було багато перед самим селом. 

Якось оселився тут січовик Мирін Ґудзь немолодий, коренастий, з довгими вусами, з 
закрученим за вухо оселедцем. Ходив на полювання та й забрів якось на хутір до козака 
Зайця. Біля копанки зустрів дочку Зайця Марину. Покохав і одружився з нею. З того часу 
заржавіла січова рушниця, став Мирін Ґудзь поле орати, хліб ростити, а Марина сина 
Івана колихати. 

Коли Івась підріс, то став гратись у війну, про яку часто розказував батько. Тішився 
Мирін своїм сином-вояком, зате мати не любила ті страшні іграшки. Вона малювала перед 
сином картини тихого пахарського життя , і Іван переставав воювати. А як повернуло йому 
на шістнадцятий рік, то став він приглядатися до хазяйства. 

Піщани ще були вільні, але кругом розляглась неволя. 
Сумно жити стало старому козакові. Син цурався батьківського духу, останні січовики 

померли. Мирін дивувався новим порядкам, коли свій свого у неволю заганяє, кожен тіль-
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ки про себе дбає, а братове лихо - чуже лихо. Лаявся із односельцями, нагадував їм про ли
царство, козаччину, волю. Мирін вирішив оженити сина на Мотрі, дочці козака Кабанця. 

Зажив Іван Ґудзь із своєю дружиною тихо та мирно. За три роки народилося в них троє 
синів: Максим, Василь та Онисько. 

Старий Мирін часто брав Максима на коліна та розказував йому грізні повісті про давні 
чвари. Максим полюбив діда більше батька й матері. Старість побраталася з молодістю. 
Січовик удмухнув пил своєї душі в молодесеньку душу онука! 

IX 
Піски в неволі 

Життя круто повернуло своїм важким колесом та й закрутило Піски. . . в неволю! До
сталося село панові Польському. Був він небагатий шляхтич, служив у якомусь полку, тер
ся по передніх вельмож. За вірну службу нагородила його цариця великим селом Піски. 

Приїхав ясновельможний пан не сам, а з якимсь потертим, обтріпаним жидком Лейбою 
і об'явив піщанам, що тепер вони вже не козаки, бо Піски повністю належать йому. Люди 
невдоволено загули, загомоніли. Генерал підскочив до переднього і з усієї сили зацідив 
його у вухо, штовхнув у повозку жида, вскочив сам і тільки його й бачили. Покотив у 
Гетьманське, розказав, який «бунт» підняли піщани, а на другий день у Піски вступала 
рота москалів. Селяни полякалися і вже мовчали, я к генерал ходив із хати в хату та пере
писував своє добро. 

Не сидів без діла й Мирін Ґудзь. Роздобув собі і синові бумаги, що вони козаки. Так його 
сім'я і ще деякі розумніші залишились вільними, а їхні односельці були переписані гене
ралом і перетворились на кріпаків. 

Якось рано-вранці по селу бігав війт та збирав людей на площу. Посходились, гомонять. 
Трохи згодом приїхав генерал, об'явив своїм кріпакам, що житимуть вони, я к самі знають. 
Тільки йому будуть платити невеликий податок за землю, а віддаватимуть його Лейбі, який 
залишається у селі на хазяйстві. 

Люди спочатку сперечались, а тоді згодились. Генерал сів у візок, востаннє блиснув у очі 
піщанам його мундир з еполетами, замиготів срібний пояс з китицями. Більше його селяни 
не бачили. 

Лейба зостався на хазяйстві. Через місяць приїхала його жінка з десятком жиденят, 
поставили будиночок та й стали шинкувати. 

Пішло все по-старому. Козаки й кріпаки орали землю, засівали, жали , косили, молоти
ли. Генералові платили невеликий чинш. 

Звикли піщани до Лейби, стали ходити до нього в шинок, бо в жида горілка була дешев
ша, ніж у козаків. . . Став Лейба нужний чоловік на селі. Завів худобу, за якою ходить уже 
наймичка Гайка. 

Піски піднялися, розрослися. Землянки зникли, на їх місці біліли чепурні мазанки. 
Миронові нічого того не довелось побачити. Скосила його думка про неволю рідного 

краю, умер останній січовик. 
X 

Пани Польські 
Пройшло десять років. До піщан дійшла звістка, що генерал умер, а генеральша їде з 

синами на село жити. 
Прикажчики збудували для панів новий палац, виселивши з того місця, яке вподобали, 

дві сім'ї. Селянські хати були розвалені, новий палац став кращим за піщанську церкву. І 
вперше піщани пішли на панщину: будували, мазали панські хороми. 

Новий прикажчик Потапович довго муштрував кріпаків, учив зустрічати «гаспажу». 
Аж ось - і сама приїхала.. . 
Збіглись люди подивитись на це диво. Сивих дідів вислали назустріч з хлібом-сіллю. Та 

генеральша за дорогу дуже втомилась і не прийняла ні хліба, ні солі. Вона навіть не гля
нула у бік людей. Піщани тільки й побачили свою пані ззаду, високу, суху, як в'ялену 
тараню. 

Діти, два хлопчики десяти і дванадцяти років, повискакували за матір 'ю з ридвану і 
побігли до гурту наймолодших своїх кріпаків та стали скубти їх за волосся. 



Незабаром наказали розходитись. Пішли піщани по домівках, несучи в похилених голо
вах сумні думки та передчуття. 

А на ранок наказала пані знести всі хати, як і стояли насупроти панського палацу і заго
роджували вид з панських вікон. 

Щодень ідуть усе нові й нові накази, нові й нові вигадки, як і камінець по камінчику 
вибивали з людської волі. 

Піщани довго не піддавались та не змогли подужати генеральської сили. І тоді стали 
тікати цілими сім'ями у вільні степи. 

А ті, що залишились, покірно працювали на панських нивах. Нагайка у вмілих пансь
ких руках швидко перетворила завзятих степовиків у покірних волів. 

Незабаром молодих паничів відвезли у науку, а з науки вернулась старша дочка Віра 
Семенівна. Наступного дня вранці-рано піщанин Кирило Очкур проводжав до двору, як до 
гробу, свою старшу дочку Ганну вродливу, хорошу дівчину, яку брали покоївкою для 
молодої пані. 

На другий рік приїздить друга дочка, на третій - третя. 
Набрали в покої пани селян, які прислуговували і в горницях, і на кухні , і в конюшнях. 

Ту голодну юрбу треба чимось годувати. А дочок заміж віддавати, скрині придбати? Треба 
про все подумати. 

Заклекотав генеральський палац.. . Музика, танці кожного дня. У горницях гостей - ніде 
просунутись. Усіх треба нагодувати, напоїти. І працювали кріпаки, як ті воли, на панщині 
вже по чотири дні на тиждень, та зносили в двір курей, гусей, яйця . . . 

Відгуляла генеральша й два весілля: Піски зроду-віку не чули, не бачили такого дива. 
Палац аж ревів, аж стогнав. 

Дві старші доньки вийшли заміж за панів, а ось менша прогнівила матір, бо полюбила 
«хохла» сотниченка Саєнка і побралася з ним без дозволу й благословення генеральші. 

Залишилась пані сама на хазяйстві. Будинок великий - а нікого немаї Завела генеральша 
котів, ціле кошаче царство, бо треба ж біля когось погріти своє одиноке серце. Слугувала 
хвостатим мишодавам бездітна вдова Мокрина. Годує їх, вичісує, постіль стеле. Та одного 
разу не доглянула і придавила дверима кошеня. На другий день Мокрина на виду всього 
села мазала панські кухні, а на шиї в неї на червоній стьожці теліпалось здохле котятко. 

Найбільше не любила генеральша горничну Уляну веселу, з щирим серцем, кмітливу 
дівчину. Що б не сталося винувата Уляна. Одного разу ні за що наказала жорстоко висік
ти її. Здалося несамовитій генеральші, що Уляна закохалась у камердинера Стьопку, якого 
пані сама жалувала. 

Били Уляну так, що насилу підвелась. 
А Стьопка не став дожидати своєї черги і втік. 
Перетривожилась генеральша, захворіла, а на третій день і померла. 
Доїхала-таки її дівка Уляна! 
Приїхав у село старший панич - тонкий, цибатий, з рижуватим, як у ведмедя, волоссям. 
Перш усього порозганяв котів, відпустив з двору майже всіх чоловіків. Дівчат чомусь 

залишив. Часто заходив у дівочу: говорить, жартує. Найбільше йому подобалась Уляна. 
Через півроку поїхав пан кудись далеко. Перед від'їздом попрощався з Уляною, подару

вав їй 50 карбованців, убрання, яке мала, та дозволив покинути палац. 
Оселилась Уляна у дядини. Через місяць вона вийшла за Петра Вареника, який був ла

кеєм у генеральші і нашивав їй нову шкуру, виконуючи наказ своєї біснуватої пані. А через 
три місяці послав бог Петрові сина Івана. 

Через рік приїхали у Піски обидва паничі з молодими жінками, поділили між собою 
батьківщину і стали дерти з кріпаків уже на дві сім'ї. 

Зубожіло село. Стали з 'являтись злодії новина в Пісках. 
Пан Василь Семенович злякався, що п 'янюги й до нього залізуть, та й переселився в но

вий палац, який збудував у Красногорськім хуторі. Назвало навколишнє панство той хутір 
«Меккою», бо збирались туди пани з цілого повіту, як на Магометову могилу бусурмани з 
цілого світу. 
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Не забув Василь Семенович Уляну, взяв її сина Івася до панича у горниці. Та й ледащо 
був Улянин син, а Чіпчин батько... Незабаром утік кудись. 

І у Василя Семеновича і у Степана Семеновича народилося на двох аж десяток дочок. 
Літа ідуть, дівчата ростуть. У Василя Семеновича доньки були схожі на плащуватих ци
ганок: з чорними очима, з довгими, я к кендюхи, носами, самі чорні, я к у сажу вимазані. 
Сидять у батька на шиї, як під шатром. 

Нічого робити: давай Василь Семенович закликати до себе паничів, давай на них наки
дати своїх плащуватих. Розкоренився рід панів Польських. Потомки «голопузої шляхти» 
усмоктали з молоком матері думку, що українські селяни годні тільки на те, щоб напихати 
їх голодні роти смачним і солодким. 

З половини двадцятих по шістдесяті роки був на Україні «золотий вік» панського пану
вання. Верховодили у Гетьманському пани Польські, як у себе на царстві. Василь Семено
вич став предводителем, родичі - урядники; справник, суддя, підсудки - все то зяті , родичі 
зятів, племінники.. . Прибрав Василь Семенович до своїх лап цілий повіт. 

І все кругом мовчало, слухало, терпіло, та все нижче, нижче нагинало голову перед його 
владою. 

XI 
Махамед 

Після смерті останнього січовика Мирона і його жінки Марини їх син Іван із жінкою 
Мотрею вдвох поралися із хазяйством. Тяжко працювали самі і дітей призвичаювали до 
хліборобського життя . Найщиріше брався до діла старший Максим, та кидав розпочату 
справу, якщо проходила охота її робити. І не можна було його ні заставити, ні застрахати. 
Дідові оповіді про Січ, про волю запали у Максимове сердечко. Йому хотілось самому би
тись, рубатись, розгардіяшити. 

Колись ще малим роздражнив страшного панського бугая, і, коли теє страховище погна
лося за ним, хлопець стрибнув через тин. Стрибнув і бугай та на кілку й застряв. Линула 
кров з пробитого боку. Пропав бугай. Батько побив Максима, а той переплакав - та й знову 
за своє. То на баранах їздить, то прив 'яже телятам до хвостів дрючки й заливається рего
том, як скотина лякалася й несамовито бігала, то з хлопцями навкулачку б'ється або братів 
за чуби таскає. 

Палкий, як порох, сміливий, як голодний вовк, він усіх побивав, над усіма верховодив. 
Як же дійшов до літ та убрався в силу, - біда з ним та й годі! Насміхався над парубками, 

пускав лиху славу про дівчат, заніс Луценкові ворота й почепив на самім версі столітнього 
дуба, у Тхорихи-вдови вимазав ворота дьогтем. 

Стали люди жалітися батькові на «Махамеда», як його прозвали старі баби. Та що бать
ко вдіє з таким гульвісою, шибеником? Хотіли одружити, так на заручинах Максим так 
напився, що ледь не побив майбутнього тестя. Вернулися свати з гарбузом. 

На докори батька і матері Максим не зважав. Пив, гуляв, з дому речі почав носити в 
шинок. 

Мучився з ним батько, мучився та й вирішив віддати в москалі. А Максим я к почув про 
це, то виспівуючи й вигукуючи зразу пішов до прийому. Записали його у гвардію, бо він 
був високого зросту, бравий, широкоплечий, я к із заліза збитий. 

Не стало Максима, затихла лайка в Івановій хаті, не чуть ніякої шкоди в Пісках. Бать
ко зовсім не згадував його, а як хто нагадає, то сердиться й відповідає, що ніколи не мав 
третього сина. 

Брати трохи посумували за Максимом, а далі й забули. Поженились, батько розділив 
між ними хазяйство, а москалеві зоставив хату та дві десятини поля. 

XII 
У москалях 

Погнали рекрутів з рідного краю аж у Московщину. Дивувались нони життю російських 
селян: хати в селах були без вікон - чорні, як комори, закурені димом, люди в личаках, 
у довгих балахонах, з бородами. 

Аж ось прийшли у місто. Багатство міське ще більше здивувало новобранців. 



Максим і в казармі був заводієм. Товариші душі в ньому не чули. Одне тільки мучило 
його, що жив у вонючій казармі та їв хліб, що був чорніший землі, та ще й у шаплику но
гами мішаний. Капуста, каша - з рота верне. 

Взяли його старші москалі з собою на заробітки, на прокорм. Ходили по селах, крали, 
що погано лежить, та зразу ж і продавали, іноді випрошу вади у подорожніх, без грошей 
їли і пили у шинках . 

Начальство любило Максима за те, що він до всього здатний, моторний, сильний і розум
ний, з будь-якого становища знайде вихід. 

Незабаром зробили його унтер-офіцером. 
ХНІ 

Максим — старшим 
Як став Максим старшим, то спершу запишався, почав гордувати нижчими себе. Та 

скоро стало йому те старшування гірше полину.. . Ні з ким душу відвести; ні до кого по-
братерськи забалакати; ні на чому своєї сили показати. 

Наткнувся якось Максим на граматку. Став самотужки вчитись читати, вивчився, та й 
покинув, як нікчемну річ. 

А тут виникли різні заворушення. Повів і Максим у бій своїх москалів. В одному із боїв 
загинув москаль, який перед смертю гукав якихось Мотрю й Хіврю та просив простити 
його. Максим дізнався, що то знаменосець хохол Хрущов. 

За сміливість нагородили Максима орденом та поставили фельдфебелем. А тут і війна 
закінчилась. Вернулися додому. 

Більше старшинування було зручнішим для того, щоб запускав Максим свою п'ятірню 
в московські достачі. Став він більше про себе дбати, кинув пити, складав гроші, та й за
думав одружитися. Запала йому в око Явдошка, я к а з дитинства займалась крадіжками, 
гулянками. Була красивою, знала це і торгувала своєю красою, як жид крамом. На той час, 
як зустрів її Максим, краса Явдошки вже трохи пом'ялася, і вона задумалась пристати до 
якогось берега. Так і зійшлись вони, прожили декілька років, звикли один до одного, а 
потім і побралися. Ж и л и безжурно, не дуже задумуючись про завтрашній день. 

Минуло десять років. Безпутне життя витягло з них усі гроші. Схаменулася Явдоха. А тут 
ще Бог дав щастя - народилася дівчинка Галя, яка перевернула все їхнє життя. Закінчились 
жарти, гулянки. Стали обоє складати гроші. Максим відпускав своїх москалів на «прокорм-
лєніє» та брав у них гроші, а Явдоха скуповувала та перепродавала награбоване добро. 

У війні з турками Максим був легко поранений в руку, домовився з лікарем, і відпустили 
його із служби, дали «чисту». 

Через тридцять років повернувся Максим у Піски до батьківської хати. Потім переїхав 
на хутір, збудував дім, мов панські хороми, стайню, комори рублені, ворота тесані. Смія
лись люди, що москаль фортецю собі будує та дивувались, звідки він гроші на все те бере. 

ЧАСТИНА ТРЕТЯ 

XIV 
Нема землі! 

Життя прожити - не поле перейти. 
Восени позвозив Чіпка додому хліб і лагодився його молотити. А ж тут приходить десят

ник з волості і приносить звістку, що прийшов з Дону якийсь чоловік і заявив, що Чіпчина 
земля належить йому. 

Відібрали у Чіпки землю судом. Та він вирішив боротися, взяв у матері п 'ять карбован
ців і пішов у Гетьманське воювати за свою землю. 

Сонце вже стояло на вечірньому прузі, як підходив Чіпка до міста. Першим, кого він 
тут зустрів, був низенький чоловік, з круглим запухлим лицем, з рудими товстими вусами. 
На плечах була накинута московська шинель, унизана блискучими ґудзиками, з зеленими 
нашивками на комірі. 

Розповів Чіпка йому про своє горе. Познайомились. Звали чоловіка Василь Порох. Він 
часто писав иіщанам «прошенія» в суд, набився і до Чіпки в помічники. Послав хлопця в 
шинок за пляшкою та запросив до себе в хату. 



Ьула та хата страшенно неохайна, з чорними, аж цвілими стінами, посеред долівки ви
бої, повні сміття; вікна темні, чорнувато-зелені. 

Василь Порох випив горілки, запропонував і Чіпці . Той спочатку відмовлявся, а тоді й 
собі випив чарку. Горілка запекла, защипала в роті, трохи не похлинувся, аж закашляв
ся... Але через деякий час Чіпка відчув тепло у тілі, темні думки стали прояснятися, стала 
прокидатись віра, узяло завзяття. 

Порох написав «прошеніє», випили ще. Василь став розповідати Чіпці про своє життя , 
про горе, яке йому заподіяли пани Польські. Сам предводитель зі служби його вижив, бра
та за щось у Сибір заслав. Племінник панський сестру з розуму звів. За те й пише на них 
Пороху всі інстанції. Та нічого не виходить, бо скрізь у пана Польського свої люди. 

XV 
З легкої руки 

Уранці устав Чіпка з досадою в серці, з дурманом у голові. Узяв «просьбу», пішов у 
суд. 

Секретар Чижик згодився поправити діло, як Чіпка дасть йому п'ятдесят карбованців. 
У хлопця подих перехопило від такої неправди, кров прилила йому в голову; серце заті
палось; на виду зблід, а очі світили, як у вовка. Грюкнувши дверима суду, він потяг на
прямки до Пороха, розказав йому все і вже сам запропонував випити. Горілка змішалася зі 
страшною злістю - і запалила серце. 

Пішов Чіпка додому, та зайшов у шинок. Пропив свитку, шапку, повернувся до матері 
п'яний, розхристаний. А на ранок знову до шинку. . . 

XVI 
Товариство 

П'ючи та гуляючи, підібрав собі Чіпка трьох товаришів щирих: Лушню, Матню та Пацю
ка. Лушня був високий, широкоплечий, бравий, з хорошим панським личком, з чорними 
гарними вусами, з карими веселими очима. 

Пацюк собі худощавий, низький, мишастий, справжній пацюк, такий і прудкий. 
Матня був який завтовшки, такий завбільшки; неповороткий, неохайний. Голова вели

чезна, обличчя татарське, кругле, як гарбуз; ноги короткі та товсті, як стовпці. Найбільше 
любив він горілку: дудлив її, як воду. 

Лушня родився й виростав у панському дворі. Мати його була сиротою, і забрав її пан у 
свої покої, бо була вона красивою дівчиною. А через рік народився в неї білолиций чорного
ловий хлопчик Тимошка. Як підріс він, то взяв його панич до себе лакеєм. Часто присіку
вався до хлопця та бив за те, що той ніби покрав щось із розставлених на столі цяцьок. Гірко 
прийшлося хлопцеві таке життя, злість накипала в молодому серці. І через рік, через два з 
малої та доброї дитини зробився якийсь лихий злодіяка. Украде щось та й підкине другому. 
Безвинного б'ють, а він собі нишком крадіжку поживе, та ще й сміється потайно. 

Але іноді і його совість мучила. Страшно йому ставало від думки, що за все те віддячить
ся, хоч не на сім світі, то на тім, сором пік його. Тоді він, щоб погасити прометеїв вогонь 
у змученій душі, прихилявся до скляного бога: привчився горілочку вживати. За це били 
його добре, прогнали з горниць, поставили кучером. 

Став Лушня вчащати в шинки. Там він і зазнався з Матнею і Пацюком, які теж повирос
тали в неволі злодіями і розбишаками. 

З оцими-то ледацюгами, гультіпаками побратався Чіпка. Цілий день і ніч п 'ють, гуля
ють по шинках на його кошт, а перед світом ідуть у його хату висипатись. Виспляться, 
викачаються, візьмуть із собою Чіпку та з добра його що-небудь, - та й знову в шинок. 

Мотря спершу дивилась на таке безпутство, та плакала, та вговорювала Чіпку, а потім 
стала лаяти, ганьбити. Сусіди намовили її пожалітись у волость. Посадили Чіпку п'яного у 
холодну, незчувся, як і заснув... 

Увечері його товариші розламали стінку холодної й випустили невольника. 
Іде Чіпка додому... У голові - хміль; на серці - зло.. . Як скажений бик, налітає на хату... 

З брязкотом повилітали вікна, грюкнули в сінях двері. Залетів у хату Чіпка з прокльонами, 
з сороміцькими словами про матір, яка сховалась від нього на піч. Умовляла його мати, 
просила покинути горілку, братчиків, як і будуть поряд, поки буде що пропивати, а як не 
стане, то де й дінуться. 
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Довго ще кричав на матір Чіпка, а потім узяв зі скрині материну нову білу свиту і май
нув з товаришами у шинок. 

Мотря зв 'язала останнє своє збіжжячко в клунок, останній раз оглянула свою хату, яка 
зробилася пусткою, і, обливаючись слізьми, пішла жити до старої баби-пупорізки. 

Немає Чіпці ніякого впину. Пропив усе хазяйство І навіть одежу. Зостався у латаній 
свитині, драних штанах. Босий, голий, без шапки, ходить він по селу від шинку до шинку. 
Нічого нема!.. Тільки й зосталося, що в току стіжки недомолоченого хліба... 

Лушня запропонував продати їх шинкареві. Але Чіпка твердо заявив, що не продасть 
хліб жидові. Згадався йому той недавній час, коли він, ще весною, назирав оцей самий хліб 
зеленим, як рута, буйним, як дерево, коли зустрівся з Галею, - балакав, жартував з нею... 
Коли він жав його, рано встаючи, пізно лягаючи; в 'язав снопи, складав у копи, возив на тік, 
почуваючи себе хазяїном. Душу Чіпки обвив жаль за своєю працею, за своїми надіями. 

XVII 
Сповідь і покута 

На другий день, рано-вранці, Чіпка пішов до давнього товариша, з яким пасли вівці у 
діда Уласа, до Грицька. 

Чіпка вступив у просторий, чистий, оплетений двір, задивився на нову, білу, чепурну 
хату. На порозі хати стояла гарна, струнка, як дівчина, молодиця - низенька, чепурненька. 

Поздоровкались. Чіпка сказав, що прийшов до Грицька, щоб продати йому хліб. Гриць
ка не було дома, працював у жида у пивниці, бо вдома з роботою вже впорався і не хотів 
без діла сидіти. 

Грицько повернувся голодним, сіли з Христею обідати, а тут Чіпка знову прийшов. По
здоровкались, запросили гостя до столу. Чіпці і соромно стало, і страшно. Ніяково оглянув 
хату. Була вона чепурно вибілена, тепла та ясна, тиха та щасна. Згадав він свої мрії про 
сім'ю, про Галю, і сльози ледь не бризнули з очей. 

Христя метнулась до хліба, до мисок, до печі. Насипала борщу, поставила пляшку з 
горілкою. Чіпці здалося, що він зроду не пив такої доброї горілки, не їв такого смачного 
борщу. 

Поїв Чіпка і став сповідатися цим щирим, привітним людям. Розповів про своє горе, про 
людську неправду. Винуватив усіх, крім себе. Тільки докір Грицька за матір вразив Чіпку 
в саме серце. 

Чіпка вмовив Грицька забрати його хліб без грошей, бо не хотів пропивати свою пра
цю. 

Коли він пішов, Христя задумалась над словами гостя, згадала своє сирітство. Подумки 
вона неначе виправдовувала його; здавався їй Чіпка не таким гультіпакою та волоцюгою, 
яким його люди вважали. 

У неділю Грицько запріг пару биків у віз та й поїхав до Чіпки. Матня, Лушня , Пацюк 
стали допомагати Грицькові хліб набирати, та коли дізналися, що Чіпка віддав стоги без 
грошей, кинули роботу й прчали йому дорікати. Але Чіпка не зважав на товаришів і слова 
свого не змінив. 

XVIII 
Перший ступінь 

Мотря працювала на чужих людей, часто згадувала свою хату, хазяйство. Та найбільше 
мучили думки про Чіпку, про ту прокляту ніч, коли він п 'яний зневажив її, матір, тяжки
ми докорами, облудними словами. А тут ще й люди несуть їй новину за новиною про сина. 
Плаче мати дрібними сльозами, кличе смерть до себе. 

А Чіпка зовсім пустився берега. Пропив усе, залишились тільки голі стіни й побиті вік
на. Задумався Чіпка: їсти, пити хочеться, надворі вже холодно, мороз у хату преться. Як 
жити? І вирішили побратими обікрасти пана. Змовилися з шинкарем, що купить він вкра
дену ними пшеницю, добряче випили та й пішли до панських комор. 

XIX 
Слизька дорога 

Пішла по селу звістка про те, що пограбували пана, а сторожа прибили. Люди вказували 
на Чіпку і його товаришів. Прийшли з волості з обшуком, все обійшли, обдивились, а тоді 

= 116 = 



приступили до Чіпки, що п 'яний лежав на полу. Голова став допитуватись про пшеницю, 
про вбитого сторожа, та Чіпка відмовлявся так впевнено, наче й не він це зробив. 

Посадили усю четвірку у холодну. А їм і байдуже, завели жарти, планували, кого ще об
беруть, розпитували Чіпку про сторожа. Єдине, про що журилися, - горілка. Скільки днів 
не пили аж вуха попухли. 

Не доказали слідчі вину братчиків, випустили, а на другий день пішла по селу чутка, 
що обікрали голову. Влізли у хату якісь перевдягнені «штрашидла», зв 'язали голові руки 
й ноги, накрили кожухом, забрали велику силу грошей - та й були такі . . . 

Потім пограбували писаря, і знову всі показували на Чіпку, знову обшукували, допиту
вали - нічого! 

Люди лаяли харцизяку. Тільки Христя згадувала його палкі слова про людську неправ
ду. Його розмова, грізна, а разом люба постать кинули жарину в жалісне жіноче серце. 
Жінка стала сумною, часто плакала, була холодною і нещирою з чоловіком. 

Грицько бачив усе те, здогадувався про причину тих потаєних гірких сліз і боявся... 
боявся за Христю. Часто вночі думав, я к розвінчати образ Чіпки, звихнути його правду... 
Аж тут такі новини про голову й писаря. Грицько перший приніс Христі звістку і Христом 
Богом присягався, що те діло Чіпчиних рук. 

Але Христя не стала веселою, а ще дужче хапалася за свою думку.. . «Коли такий чоловік 
отаке робить, що ж уже другі???» 

XX 
На волі 

Об'явили волю. Кріпаки кидали роботу та йшли в шинок - «волю женити». Але треба 
було ще відробити панам два роки. Піднялася спірка, змагання. А тут підскочила гаря
ча пора: оранка, косовиця, жнива, молотіння нового хліба, ніколи було дихнути, не то 
що... 

Одному Чіпці з товариством немає клопоту. Протоплять хату гнилою соломою, вкрадуть 
курку, спечуть, з ' їдять - от їм і тепло, і ситі. 

Люди дивились на таке життя та хитали головами. 
Ось настали святки. Гульня розвернулася на всі боки. Чоловіки усього села не вилазять з 

шинку. Жінки , не бачивши своїх чоловіків дома третій день, пішли до батюшки й матушки 
жалітися. Не помогло. 

У тому ж таки шинку, за чаркою горілки завели кріпаки розмову про те, що пан Василь 
Семенович Польський повинен заплатити їм за два роки. 

На завтра, ще чуть стало сіріти, зібралися коло волості, взяли старшину із собою та 
пішли до пана в Красногорку. 

Пан відмовився платити гроші, звинуватив піщан у тому, що вони бунтовщики, і вночі, як 
пішли люди по домівках, звелів запрягати коні - і вкупі з жінкою покотив у Гетьманське... 

На другий день у Пісках знову збирали громаду: приїхав становий з посередником, а 
незабаром, слідком за ними, вступила москалів сила. 

Посередник Крининський став допитуватись, чого піщани бунтують? Громада стояла на 
своєму: вимагала, щоб пан заплатив за два роки. І тоді за діло взялися москалі. Піднявся 
крик, ґвалт; зчепилася бійка з москалями. 

Чіпка побачив, як упав старий дід Улас. Закипіло його серце, заболіла душа.. . Біга по
між козаками, закликає їх допомогти кріпакам. 

Його товариші Матня, Лушня, Пацюк, я к побачили, що непереливки, та тільки вид
но - через село... 

Кинувся по допомогу до Грицька - той мовчки мерщій від Чіпки, та в чужий огород, та 
й присів за лісою. 

Кинувся Чіпка до кріпаків. . . Тут його і схопили. Довго борсався він у руках москалів; 
ще довше його били. 

Ні крикнув, ні застогнав! Устав - наче з хреста знятий. 
Обняло його зло нелюдське на панів, на москалів, на своїх братчиків. 
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XXI 
Сон у руку 

Спить Чіпка. Сниться йому чи ввижається недавня гульня. Шинок, залитий світлом, 
гуде від музики, танців, співів. А збоку насувається темна ніч, немов чорна хмара. А в тій 
темряві якісь тіні. Два чоловіки борюкаються... Той, що зверху, лютий, я к звір, душить 
нижнього. Придивляється Чіпка й пізнає себе. Ясно згадав картину, я к він душив сторожа, 
як востаннє бачив його очі, як і вже смерть застилала полудою. 

Здригнувся Чіпка, тяжко застогнав, перевернувся на другий бік, та й знову заснув. 
І знову сниться чи верзеться ніч, тіні, у яких він пізнає матір і діда Уласа. 
Трохи згодом вгорі захиталася нова тінь. Чиста та ясна, як літній погожий ранок. Пізнав 

Чіпка у ній Галю, свою польову царівну, простягає до неї руки. Тінь захиталась, ясне лице 
потемніло; на очах затремтіли сльози... Йому вчувся голос Галі, наповнений болем і гнівом. 
Той голос страшенно,вигукував, проривався в кожну кісточку, в кожну жилочку, моро
зив його жахом, бо розкривав перед Чіпкою всі його злодійства, грабунки, нагадував про 
вбивство. Чіпка закричав. Від його гучного крику тінь затремтіла, полетіла вгору... Небо 
загоготало, огняна стріла вдарила коло його; кругом усе затріщало і запалало огнем... Ось 
він кругом охопив Чіпку. . . Як глянув він, а то не вогонь, то людська кров хвилями обсту
пає його... Скрикнув Чіпка - і несамовито кинувся. 

Стояв уже вечір. Село втихомирилось, наморене бійкою: ніде ні крику, ні гуку. 
Скочив Чіпка і почув вогонь у всьому побитому тілі. У думках сон мішався з буваль

щиною, серце боліло, замирало, кипіло несамовитим злом... Він вийшов надвір хоч про
вітритись. Кругом було пусто й глухо! 

Душа бажала поділитися з ким-небудь своїм лихом. Став Чіпка навколішки серед пустої 
хати і молився.. . прокльонами. 

Отаким його і побачив Лушня, не здержався і став реготати на всю свою здорову груди
ну. 

Чіпці стало соромно, хоч крізь землю.. . Його піймали на сльозах, він молився й пла
кав, як мала дитина. Цей сміх, товариська зрада, докора - разом кинулись йому в голову, 
схопили за серце... Він вигнав Лушню з хати й зачинив за собою двері. Але той став роз
казувати Чіпці, що їх теж захопили солдати й посадили у чорну. Оце тільки недавнечко 
випустили. 

Лушня брехав і боявся не пробрехатись. Чіпка повірив, йому стало жаль товаришів. Він 
скочив із полу, швиденько відчинив двері, впустив Лушню в хату і став говорити. 

Лушня слухав, дух притаївши, боявся поворухнутись, а Чіпка все говорив про людську 
неправду, про помсту панам за всі кривди; про те, що треба їхньому побратимству стати 
такими, як усі люди. Від сьогодні вони кинуть пити, гуляти, знайдуть роботу. Це вдень... 
А ніч-матінка научить, де їхнє лежить. . . 

XXII 
Наука не йде до бука 

Почула й Мотря про те, як заступався за людей Чіпка, як кликав оборонити кріпаків, як 
люто його били за це. Вона була тепер сердита на весь мир, на весь світ - на панство, що її 
сина побило. Тільки мати вміє разом простити свою дитину й боліти її болями. 

Чіпка, я к піднялося сонечко, пішов до баби, де жила мати, просити Мотрю повернутися 
додому. Каявся перед ненькою, вибачався, жалівся, що спина, мов печена, болить. 

Не видержала мати. Сльози жалю, докори, бризнули з переповнених очей, котилися по 
обличчю, падали на долівку. 

Того ж таки дня, надвечір, Чіпка пішов у Крутий Яр та найнявся молотити. Працював 
так, що аж солома летіла вгору. 

Піщанські козаки дивувались такому завзяттю, сміялись між собою, що й такого верхо
воду виправила московська лоза. 

Надійшла весна. У Піски приїхав посередник наділяти кріпаків землею. Ті перелякали
ся, щоб із землею не наділив він часом другою неволею, та давай відмовлятися. 

Піднялася знову буча та колотнеча. Настала робота москалям - вганяють волю силою. 
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Чіпці тепер ніколи дослухатись до всього того. Вкупі з матір'ю він день у день коло хати 
порається. А ж помолодшала Мотря, як перебралася у свою хату, на нове хазяйство. . . Радіє 
жінка, хвалиться людям - не нахвалиться своїм сином. 

Яке життя , таке й товариство. Зажив тепер Чіпка з Грицьком душа в душу, а Христя 
вподобала Мотрю; часто приходила до неї побалакати, розважитись. 

Чіпка вдень працює, а вночі йде кудись. Мотря питала, де він буває, та не допиталась; 
вирішила, що з повійницею спізнався, а не признається - бо соромно. 

А кругом Пісок тільки й чутки, що про лихі вчинки. . . Там німця-управителя обчисти
ли; там жида, як липку, обідрано; там до пана в Красногорці добивалися; а в іншому селі 
церкву обікрали. 

Дивуються поміж себе люди такому не знаному раніше розбою та, лягаючи спати, про
сять Бога, щоб цілими встати. 

ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА 

XXIII 
Невзначай свої 

Була темна- осіння ніч. Люди сиділи по хатах, кожному було чогось не по собі. Під таку 
годину завжди важко дишеться, сумно живеться. 

А Чіпка, наперекір світові й людям, якийсь веселий, радий. Цілий день працював, на
свистуючи крізь зуби веселу пісню, аж уночі вже увійшов у хату. Не захотів вечеряти, 
накинув на плече сірячину і хутко кудись подався. 

Вийшовши з двору, повернув прямо в поле. Відійшов далеченько від села, стулив пальці, 
приложив до рота - і завив, як пугач. На цей гук із сивого туману стали виходити якісь тіні. 

Чіпка пізнав Лушню, Матню й Пацюка. З ними було чоловік п 'ять невідомих. 
Привіталися та й стали змовлятися, де сю ніч будуть «рибу ловити». Вирішили - у Гер

оїка. 
Перед світом під' їхало до Ґудзевого хутора дві повозки. На них повно наших «риба

лок». Зайшли у хату і давай розказувати, я к Чіпка врятував Максима, одним замахом вло-
живши здорового, як ведмідь, кацапа, що ночував у Гершка. Проклятий ведмедина піймав 
москаля у лабети, так здушив, що у того й дух у п 'яти заліз, а Чіпка виручив. 

Явдоха стала пригощати братчиків і вареним, і печеним. Максим поставив барило горіл
ки. 

До столу підійшла Галя, подала печене порося та й задивилася на Чіпку. Серце у парубка 
забилось: любо йому стало, весело, що Галя й досі ще пам'ятає його. 

Після вечері поділили вкрадені гроші: заховав кожний по три сотні, потім унесли соломи 
та й полягали долі покотом. 

Не спиться Чіпці: душно йому, важко, не дають спати думки про Галю. 
Устав Чіпка тихо, вийшов надвір, закурив. 
Коли чує - рипнули двері. Перед Чіпкою стояла Галя. У тонкій, білій сорочечці, в одній 

спідниці, з розпущеними косами, що, як дві гадини, спадали на її білу шию і спускалися 
на мов виточені з білого мармуру плечі. 

Не стримався Чіпка, міцно обняв Галю, притулив до грудей і зізнався у своєму коханні. 
Нічого не сказала йому у відповідь дівчина, тільки обвила його шию руками; уста черкону
лися уст, - та й злилися в довгий, гарячий поцілунок. Чіпка від нестями розвів руки. Галя 
висковзнула і скрилася. 

Нерано прокинулися братчики, витаскали всю солому з хати, сіли за стіл. Пішла чарка 
кругом, розв'язались язики. Тільки Чіпка - як води в рот набрав, та тільки знай кидав свій 
бистрий погляд на ті двері, якими вчора увійшла Галя. 

Товариство поснідало та й потягло з двору. Пішов разом із друзями й Чіпка. Та раптом 
помітив, що кисета нема. Повернувся у двір і побачив Галю, яка сунула йому кисет у руки, 
а сама швидше у двері. 

Подивився Чіпка, всередині його кисета другий кисет з синьої шовкової матерії, виши
тий червоними квітками. 

Тепло стало на душі у парубка, він посміхнувся і весело повернув до товариства. 



XXIV 
Розбишацька дочка 

Цілий тиждень лив дощ, як із відра. Цілий тиждень не виходив Чіпка з двору. 
Якось увечері Мотря заговорила з ним про невістку. Нічого не відповів їй Чіпка, а в не

ділю зібрався йти на ярмарок купувати коня. 
Тільки пішов не в Омельник, а прямісінько до Ґудзя на хутір. 
Старих не було вдома, зустріла його Галя. Була вона сумна, лице змарніло, пожовтіло. 
Чіпка спитав дівчину, чи піде вона за нього заміж, а Галя розповіла, що віддає її батько 

за москаля Сидора, який того дня, я к усі пішли, зостався за столом та й змовився з Мак
симом за весілля. 

Аж ось раптом вона повеселіла, заіскрилися очі. Вона надумала просити матір, щоб та 
умовила батька віддати її за Чіпку. Тільки він повинен кинути своє ремесло, бо не може 
вона вже бачити чужих речей у хаті, не може носити чужий одяг, душить її чуже намисто. 
Хоче вона щиро працювати, не ховатись від людей, чесно дивитись їм у вічі. 

XXV 
Козак - не без щастя, дівка - не без долі 

Повернувся Чіпка додому та зразу кинувся по хазяйству. А ввечері пішов до Сидора по
говорити за Галю: щоб відмовився Сидір від неї. Той згодився, але запросив грошей. Чіпка 
розрахувався з москалем і на радощах поставив могорич усій роті. 

Розладив Чіпка заручини Галі й Сидора та намовив Грицька йти сватати за нього Ґу-
дзівну. 

XXVI 
На своїм добрі 

У суботу заслав Чіпка старостів до Максима. У неділю були оглядини в Чіпки. 
Явдоху вразила бідна, низенька й тісна хата майбутнього зятя, не сподобалась їй і сваха. 
Не вподобала й Мотря Явдохи. Вона здалася їй гордою, бундючною, недоступною... 
Обидві матері хотіли б повернути справу назад, та вже нічого було робити; діло прилюд

но вирішилось. 
На другу неділю молодих вінчали. Весілля Максим справив бучне: цілий тиждень музи

ки грали, а горілка рікою лилася. 
Багато добра всякого та худоби навезла Галя з собою. Мотря як побачила все, то аж зля

калася. Вона не знала, де його поставити, куди подівати. Максим та Явдоха, дивлячись на 
таку тісноту, радили молодим переїхати на хутір, але ті не згодились. 

Гарно, весело тепер у Чіпчиній хаті. Галя прикрасила стіни вишиваними рушниками, 
піч розмалювала синіми квітами. 

Свекруху жаліла й шанувала: сама поралась коло хазяйства й біля печі. 
А коло Чіпки Галя не знає вже, як і припадає, чим йому догоджає. Живуть молоді у 

радощах та любощах. Тільки іноді згадають про минуле. Стане Галя говорити про чесну 
працю, а Чіпка перечить їй, що тяжкою, кривавою роботою добра не наживеш. Та все ж 
від щирих слів любої жінки серце його впокоювалось. І він тепер ховався, тікав від своїх 
давніх братчиків, відкупався від них грішми. 

Покинув Чіпка Матню, Лушню та Пацюка і став дружити з Грицьком, став частенько 
навідуватись до нього. Жінки їх теж одна одну вподобали. Коли не Христя у Галі, то Галя 
у Христі. А там і покумилися: Галя похрестила другого сина своєї подруги, полюбила його, 
як рідну дитину, няньчила, пестила. Христя дивиться та й зітхне важко. Вона бачить і чує, 
чого Галі треба, та чого Бог не дає їй. . . 

Минула зима. Тільки діждав Чіпка тепла, зараз накупив дерева, найняв майстрів і зало-
жив над самим шляхом не хату, а цілий невеличкий будинок. Склав рублену комору, сарай 
з конюшнею, обгородив дворище новою лозою, а замість старих похилених воріт поставив 
дощані, панські, розтворчаті. Над ворітьми, якраз посередині, на кружалі вирізана бу.ла 
чоловіча пика: рот - я к у сома, очі круглі - я к у сови, ніс - як у кота, а волосся, з проділем 
посередині як у жінки . . . З усього села збігались діти дивитись на те пречудо... 

Чіпка перестав працювати на землі, а їздив по ярмарках, скуповував полотна і перепро
дував їх. Якраз від його й пішли в Пісках полотенщики. 
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XXVII 
Новий вік 

Час не стояв на місці. Воля поламала віковічні ланцюги, на котрих ще з дідів-прадідів 
прикували до панів колись вільні хутори, села. Задурманений неволею люд почав продира
ти очі... і нічогісінько кругом себе не бачив, окрім - панів та мужиків!. . Неволя порізнила 
дітей одних батьків, одних матерів; вирила між ними глибокий яр, котрого ні перейти, ні 
переїхати... По один бік яруги стояли потомки козацької старшини, московські й польські 
приблуди, осиротілі діти Юди, панки й полупанки у мундирах з мідними ґудзиками. . . Усе 
то була ватага, вигодувана чужою працею, обута й зодягнена чужими руками. . . Тепер вона 
стояла і, як голодний вовк, клацала зубами, поглядаючи зо зла на другий бік яру, де по
томки козачі копалися в сирій землі без пам'яті про славну бувальщину дідів своїх, без 
пам'яті про самих себе. 

Сталися зміни і в Гетьманському, і в Пісках. 
Умер предводитель Василь Семенович Польський, а його сина ледь умовили зайняти 

батькове місце. Був він чоловік дуже недалекого розуму, ще меншої сміливості, ще слабі
шої волі. Тільки й батьківського, що пиха панська. 

Та часи тепер були зовсім не ті, щоб однією пихою жити. 
Захопив владу в цілому повіті і заправляв за спиною у нового предводителя Шавкун -

чоловік ні дурний, ні розумний. Був він на коні, був і під конем. Його батько був убогий, 
помер рано. Хлопця віддали у бурсу розуму добувати, а там немилосердно били за будь-
яку провину, чи й без провини. Забили до того, що з моторненького хлопчика зробився 
якийсь тупиця, убоїще. Підріс почав красти, підбивати товаришів на пустощі, а далі й 
пити почав. Мучились із ним «святі отці», мучились, та й вигнали з «філософії»... голого, 
босого й простоволосого! Куди йти? Хтось, мабуть, на жарти раяв іти в університет. Зро
бився він студентом, та старий гріх завів його в холодну, а звідти на вулицю.. . Побрів він 
у Гетьманське до знайомого Чижика . Той порадив іти на службу. Став Шавкун служити в 
канцелярії предводителя. Тихий, покірний, перед старшими шапку здалека знімає. Незаба
ром умер старий письмоводитель, а Шавкуна перевели на його місце. Уже перед ним шапки 

і ламали, але він не покладав надії ні на шану, ні на повагу, а цінував тільки гроші. 
[• Так оцей-то прониза й підлабузник держав тепер цілий повіт у руках замість ледачого 
«предводительського синка». Той і лапки склав: роби, мов, що хоч, що знаєш! 

t Настало нове життя і для Чіпки. Люди його поважали, шанували, бо Чіпка чоловік доб
рий - у біді поможе. Становий став їздити до нього в гості. А як стали вибирати земство -
то піщани першим назвали Чіпку. 

XXVIII 
Старе — та поновлене 

У літній день серед гарячої пори у Гетьманське скликали гласних. Від піщанської гро
мади прибули Чіпка й Лоза. Почалися вибори в управу. Хтось запропонував вибрати Чіп-
;ку - і вибрали. 

Радів Чіпка, що заробив людську ласку і шану, збирався служити громаді, добро робити. 
А вийшло так, що загубив він спокій і долю. 

Вибір його в управу нікому не був милий. Козацька старшина, писарі, голови дивилися 
скоса, жалілися один одному, що хам, голодранець, волоцюга вискочив м іж пани. 

Шавкун чув це і звернувся до Чижика за порадою, як позбутися Чіпки. Той подумав хви
лин п'ять, а тоді поліз у шафу із старими ділами і дістав справу, яку завели на Варениченка 
у зв 'язку із крадіжкою пшениці у пана Польського і смертю сторожа. Справа була давно 
закрита, злодіїв не знайшли. Але там була приписочка, що «солдатский сьін Варениченко 
оставлен в подозрении». 

Чіпці запропонували «вийти в одставку», але він навідріз відмовився. А через день при
йшла від губернатора телеграма з наказом: «устранить гласного Варениченка по неблаго-
дадежности». 

Розізлився Чіпка, що вкрали його честь, душу знеславили, кинувся до Пороха писати 
скаргу. Той у скарзі вилив й усю свою ненависть на панів Польських, що накипала довгі 
роки. 
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Через тиждень до предводителя приїхав чиновник розбирати Чіпчину справу, та нічого 
не розкопав, добре пообідав у панів Польських, пограв у карти і поїхав тільки курява 
встала... 

Горе об горе чіпляється. 
Вернувся Чіпка з Гетьманського додому з розтроюдженим лихом у серці, із згадками про 

свої минулі справи, з думками про правду людську. А тут зустрічає його мати, розповідає, 
що Максима дуже побито. На Красногорку напали розбишаки, та сторожі їх одігнали... 
Кажуть, така бійка була... 

Поїхав Чіпка на хутір, застав Максима ледь живим. Хотів щось розпитати, та тесть за
кашлявся, похлинувся; забулькотіло у розбитих грудях.. . і Максима не стало. 

XXIX 
Лихо не мовчить 

Поховавши Максима, Явдоха продала хутір і перебралася жити до дітей. Разом із нею 
вступило нове лихо в Чіпчину хату. 

Перше всього матері не помирилися. Явдоха стала верховодити, Мотря не змовчала, й 
пішла лайка та сварка. 

Галя й Чіпка тікали від тих буч або до Грицька, або поралися біля худоби. 
У своїй хаті Чіпка був, як чужий: вона йому остогидла. Грицько зі своїми розмовами про 

худобу, нестатки, хазяйство здавався йому нудним. Згадувалось парубкування. То життя було, 
хоч і під п'яною облудою. А тут - тихо та сумно, як у болоті, а дома - гірше, ніж у пеклі. 

Став Чіпка знову перекидати лишню. Галя його, бува, вмовляє, а він і сам не може по
яснити, що з ним діється, чого йому сумно. Тоді молодиця запропонувала чоловікові пок
ликати товаришів і може б хоч трохи розігнав свою тугу. 

Вона хотіла ввійти в те товариство тихим янголом-«спасителем», навчити запеклі «хар
цизяцькі» душі любові до людей. 

Пізно побачила молодиця, у я к у халепу вскочив Чіпка. Весело йому з давніми товариша
ми: п'є, гуляє та знай співає про неправду людську. 

Інші порядки завелися в Чіпчиній хаті. Часто приходять братчики, чарка літає за чар
кою, крики, співи. Іноді згадують свої походеньки. Лушня любив розказувати, як його 
мати вчила красти. 

Рідко проходив той день, щоб п'яне гульбище не збиралося. Мотря з плачем докоряла 
синові, а Явдоха навмисно підохочувала його, вітала братчиків. Чіпка щодень робився все 
хижішим. 

Одної ночі поїхав з дому, а повернувся з повними возами добра. (Це вже сталося після 
смерті Явдохи.) Мотря стала лаяти сина, а Лушня заніс у голову Чіпки думку, що то мати 
звела Явдоху зі світу. Не раз повторював ці слова Чіпка вголос. Чула це Мотря, плакала та 
в Бога смерті благала. 

XXX 
Так оце та правда! 

Стояла люта зима. 
Одного вечора в хату до Чіпки зайшли братчики й сім незнайомих чоловіків. Хазяїн 

запросив їх до столу; знову пили, сміялися, а тоді стали змовлятися йти на хутір до Хо-
менка. 

Галя почула, що п 'яна компанія вибралася з хати. Пішов із ними й Чіпка. 
Незабаром повернулися. Мотря виглянула з-за комина й затрусилася.. . На кожному були 

сліди свіжої крові. 
Раптом вона почула дитячий голос. Стара тихенько вийшла надвір і побачила дівчинку 

літ десяти в об'юшеній кров'ю сорочці. 
Дитина з плачем стала розповідати, що вона Хоменкова. Вночі на їх хутір налетіли роз

бишаки, усіх побили, порізали, одну її не знайшли. Потім запалили хату й поїхали. 
Мотря похапцем вдягла дівчинку, взула й хутко повела з двору до волості. Зарево від 

пожежі на Хоменковім хуторі вдарило їм прямо у вічі. 
Незабаром набігли волосні, обступили кругом хату. Ні одної душі не випустили: всіх 

побрали, пов'язали. 
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Із своєї хатини вийшла Галя, побачила Чіпку із зв 'язаними руками, дівчинку всю в 
крові: 

Так оце та правда?! Оце вона!!! скрикнула не своїм голосом і несамовито залилась 
божевільним сміхом. 

Христя дізналася про страшну новину від Грицька і зразу побігла до Галі. Перегодя тро
хи вернулася сама не своя і сказала, що Галя повісилася. 

Уже під осінь по шляху йшла ціла валка каторжан у Сибір. Зупинилася в Пісках. Був там 
і Чіпка. Стояв насуплений, кидав на людей, що обступили арештантів, грізний погляд. 

Чіпчину хату опечатали, забили. 
Мотрю взяв Грицько догодовувати до смерті. Швидко після того вона й померла. Недале

ко від Пісок насипано високу могилу, а на ній стоїть височезний хрест. Під ним поховано 
вісім безневинних душ, загублених в одну ніч «страшним чоловіком». 

Тест № 17 
1. Укажіть рису, яка не є притаманною жанру соціально-психологічного роману. 
А Великий обсяг; 
Б багатоплановість сюжету; 
В невелика кількість персонажів; 
Г настрої, почуття, душевний стан дійових осіб висвітлено шляхом 

проникнення в найглибші кутки душі. Г~І 
2. Укажіть прізвище співавтора роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, я к ясла пов

ні?». 
А І. Білик; В І. Нечуй-Левицький; 
Б І. Франко; Г М. Павлик. f j 
3. Яку назву мав роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» при перевиданні в Україні 

1905 p.? 
А «Пропаща сила»; 
Б «Чіпка»; 
В «Подоріжжя од Полтави до Гадячого»; 
Г «Кріпацька неволя». [ | 
4. Визначте головну проблему роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла пов

ні?». 
А Неможливість реалізації творчих задумів героя за умов кріпацтва; 
Б конфлікт між багатими і бідними я к головний конфлікт XIX ст.; 
В конфлікт «пропащої сили» з патріархальним середовищем пореформеного села; 
Г конфлікт батьків і дітей (Мотря і Чіпка) . П] 
5. Укажіть, кого з персонажів роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» названо «по

льовою царівною». 
А Дочку Максима Галю; В дружину Грицька Христю; 
Б дружину Максима Явдоху; Г матір Чіпки Мотрю. Ц 
6. Укажіть, що стало вирішальним моментом у виборі злочинного шляху центральним 

персонажем роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». 
А Вплив товариства; Г злиденне життя ; 
Б нещасливе кохання; Д хвороба. 
В утрата землі; Ц 
7. Кого в романі «Хіба ревуть воли, я к ясла повні?» названо «двужоном»? 
А Чіпку Варениченка; 
Б Максима Ґудзя; 
В Грицька Чупруненка; 
Г Василя Пороха; 
Д Івана Вареника. f j 
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8. Де вперше було надруковано роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»? 
А У Львові; 
Б у Харкові; 
В у Парижі; 
Г у Женеві; 
Д у Києві. .—і 
9. Укажіть справжнє ім 'я Панаса Мирного. 
А Павло Губенко; 
Б Іван Білик; 
В Григорій Квітка; 
Г Панас Рудченко; 
Д Іван Тобілевич. і—і 
10. Визначте розв 'язку твору «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». 
А У Чіпки незаконно одбирають землю; 
Б Чіпка одружується з Галею і кидає розбій; 
В Мотря видає властям сина-убивцю, і його відправляють на каторгу; 
Г Чіпка працює в земській управі задля громадського добра; 
Д Чіпка сходиться з волоцюгами Лушнею, Матнею, Пацюком. ГП 
11. Установіть відповідність між цитатною характеристикою і персонажем роману Пана 

са Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». 

1 «...бідна, некрасива дівчина, уже таки й літня, А Галя 
що жила. . . удвох з старою матір'ю» Б Оришка 

2 «Сама невеличка, метка й жвава, з веселою В Мотря Жуківна 
усмішкою на виду, вона так і вабила до себе» Г Чіпка Варениченко 

3 «Не багатого роду!» казала проста свита, наки- Д Остап Хрущ 
нута наопашки. «Та чепурної вдачі», - одмовля- _ _ _ _ 
ла чиста, біла, на грудях вишивана сорочка...» _1 

4 «Отой волоцюга, блудяга.. .покинув на Дону жін- _?. 
ку з дітьми...» З 

5 «Уже була стара-стара, як молоко біла, як сухар Л. 
суха» | 5 | 

12. Розмістіть назви перших розділів роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла 
повні?» відповідно до композиції твору. [~j~~І 

А «Двужон»; ~z 
Б «Дитячі літа»; ~о 
В «Польова царівна»; ~7 
Г «Тайна-невтайна»; ~е 
Д «Жив-жив!». 

Тема 14. Розвиток української драматургії 
другої половини XIX ст. 

Постійні переслідування українства не сприяли розвитку драматургії, адже, крім 
аматорських театральних труп, упродовж багатьох; десятиріч Україна не мала професійного 
національного театру. Певне пожвавлення в розвитку сценічного мистецтва розпочинається 
з кінця 50-х років XIX ст., коли в різних регіонах України у Немирові, Кам'янці -
Подільському, Чернігові, Єлисаветграді, Кременчуці, Києві, Одесі аматорські трупи 
починають виставляти п'єси українських драматургів. 

Оскільки репертуар був обмеженим, самі театральні діячі змушені були братися за перо, 
щоб поповнити його п'єсами на українські теми. Марко Кропивницький, Михайло Стари-



цький, Іван Карпенко-Карий пишуть чимало оригінальних драм, комедій, водевілів, істо
ричних п'єс. 

З ініціативи М. Кропивницького та М. Садовського наприкінці 1881 р. в Кременчуці, 
Харкові, Полтаві, Києві акторами російської трупи Григорія Ашкаренка було з успіхом 
поставлено кілька українських драм. 

1881 р. (1882 р. - за деякими джерелами) рік утворення першої української професій
ної трупи (засновник - Марко Кропивницький, м. Єлисаветград), яка ставила своїм завдан
ням створення на сцені реалістичних образів. Типовою рисою театральних вистав цієї доби 
також був побутовий реалізм, але більш поглиблений. До складу трупи ввійшли три брати 
Тобілевичі Микола Садовський (театральний псевдонім від дівочого прізвища матері), 
Іван Карпенко-Карий (від імені батька та прізвища улюбленого героя з Шевченкової драми 
«Назар Стодоля»), Панас Саксаганський (від назви місцевої річки Саксагань), а також їхня 
сестра Марія Садовська-Барілотті, Марія Заньковецька (стала дружиною Миколи), Софія 
Тобілевич (дружина Івана після смерті Надії Тарковської), Олександра Вірина. Багато зу
силь для матеріального зміцнення трупи, організації оркестру доклав М. Старицький. 

Українському професійному театру довелось зіткнутися із значними труднощами: 
продовжував діяти Емський указ 1876 p . , за яким заборонялися сценічні вистави ук

раїнською мовою, друкування текстів до музичних нот; 
заборонялося порушувати проблеми соціального характеру, відображати національно-

визвольний рух народу; 
заборонялося інсценування п'єс іноземних авторів; 
тяжке матеріальне становище. 

Театр другої половини XIX ст. прийнято називати «театром корифеїв». (У давньогрецькій 
трагедії корифеєм називали керівника хору або заспівувача, що вів за собою інших співаків.) 
У сучасному розумінні «корифеєм» називають людину, яка є видатним діячем у певній 
сфері мистецтва. 

Михайло Старицький (1840 - 1904) прославився як талановитий режисер. Проте, болісно 
відчуваючи обмеженість українського сценічного репертуару, Старицький створив низку 
п'єс за сюжетами інших авторів (наприклад, за мотивами творів М. Гоголя на українські 
теми були створені п'єси «Різдвяна ніч». «Сорочинський ярмарок», «Тарас Бульба» та ін.). 

Творча спадщина 
Старицький збагатив українську драматургію і літературу взагалі такими відомими 

оригінальними творами: 
драми («Не судилось», «У темряві», «Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці», «Та

лан»); 
історичні драми («Богдан Хмельницький», «Маруся Богуславка», «Оборона Буші», 

«Остання ніч»); 
водевілі («Як ковбаса та чарка, то минеться й сварка», «По-модньому», «Чарівний 

сон»); 
повість «Облога Буші»; 
романи («Молодість Мазепи», «Руїна», «Останні орли», «Розбійник Кармелюк»); 
поезії («Ізнов нудьга.. .», «На спомин Шевченка», «Поету», «До І. Б ілика», «До Ми

коли Лисенка», «Артисту М.К. Садовському», «Гетьман», «На спомин Котляревського», 
•Місто спить», «Швачка», «Поклик до братів-слов'ян» та ін.). 

Серед інтимно-особистих поезій Старицького («Не сумуй, моя зірко кохана», трип
тих «Монологи про кохання», «О, дякую, що ти прийшла-таки») виокремлюється вірш 
«Виклик» («Ніч яка , Господи, місячна, зоряна.. .»), який завдяки щирості висловлених 
почуттів, емоційно-схвильованій тональності, яскравій образності став народною піснею. 

Тематично соціально загострена драматургія М. Старицького поділяється на кілька 
груп: 

1) про класове розшарування пореформеного села; 
2) про долю демократичної сільської інтелігенції в умовах самодержавної Росії; 
3) про трагічну долю людини мистецтва в буржуазному суспільстві; 



4) про участь демократичної інтелігенції в класовій боротьбі напередодні першої російсь
кої революції 1905 1907 pp. 

У драмі «Не судилось» (перша назва «Панське болото») автор торкається традиційної 
теми нещасливого кохання селянської дівчини Катрі та панича Михайла Ляшенка . Драма 
висвітлювала не тільки мерзенність «панського болота», але й переконливо спростовувала 
нікчемність популярної тоді в дворянському середовищі ідеї про «злиття» пана з мужиком. 
Новий аспект порушених у п'єсі проблем: принципове осудження інтелігентом-демократом 
Павлом Чубанем розбещеної панської моралі, носієм якої виявився його приятель, студент 
Михайло Ляшенко. 

Драма «Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці» написана за мотивом пісні напівлеген-
дарної полтавської піснетворки Марусі Чурай. Багатий підстаркуватий Хома, якому впала 
в око 18-річна Маруся, незважаючи на відразу дівчини до нього, прагне будь-що одружити
ся з нею, намагається «грішми поборотись з красою». Діючи мерзенними засобами, багатій 
розбиває щастя закоханих Марусі й Грицька, спричиняє отруєння парубка і божевілля 
дівчини. За законами мелодрами, злодій також гине у фіналі твору. 

Драма «Талан» присвячена Марії Заньковецькій. Це перший твір в українській літе
ратурі, у якому звернено увагу на життя , складні творчі будні акторів професійної на
ціональної трупи. Описуючи життєвий шлях талановитої актриси Марії Лучицької, Ста-
рицький порушує низку актуальних соціальних, мистецьких, морально-етичних питань, 
що стосуються місця і ролі творчої інтелігенції в суспільстві, яке роздирається гострими 
суперечностями. Нелегко було Лучицькій прийти на сцену, але ще важче їй реалізувати 
свій мистецький талант. 

Марко Кропивницький (1840 - 1910) це талановитий український актор, режисер і 
драматург, ініціатор і засновник професійної української театральної трупи (1881 р. або 
1882 p.), до якої ввійшли М. Заньковецька, М. Садовський, М. Старицький. Останній став 
керівником трупи, а М. Кропивницький провідним режисером, поки трупа не розпалася 
на два колективи. 

Творча спадщина 
Для поповнення репертуару М, Кропивницький багато зусиль віддає драматургічній 

творчості. Він пише оригінальні п'єси: 
1863 р. «Дай серцю волю, заведе в неволю»; 
1882 р. «Доки сонце зійде, роса очі виїсть», «Глитай, або ж Павук»; 
1889 р. «Дві сім' ї»; 
1891 р. «Олеся»; 
1895 р. «Замулені джерела» та ін. 

А також інсценізує твори інших авторів: 
- Тараса Шевченка («Невольник», «Глум і помста»); 
- Олекси Стороженка («Вуси»); 

Миколи Гоголя («Пропавша грамота»); 
Євгена Гребінки («Чайковський, або Олексій Попович»). 

Драма «Дай серцю волю, заведе в неволю» (1863) створена під впливом «Наталки Пол
тавки». Показуючи чисте й світле кохання Семена й Одарки, їхнє вірне подружнє життя, 
драматург високо підносив народну мораль. Із симпатією змальовує автор наймита Івана 
Непокритого, який заради щастя Семена пішов замість нього в солдати й повернувся до
дому скаліченим. Позитивним героям драми протиставлено сина багача Микиту Гальчука, 
жорстокого, егоїстичного, який заради власних інтересів готовий піти на будь-які мерзенні 
вчинки. 

У п'єсі «Доки сонце зійде, роса очі виїсть» М. Кропивницький порушує проблему со
ціальних взаємин у пореформеному селі. Драматург акцентує увагу на тому, що очікувана і 
закріпаченими селянами, і передовими освіченими колами реформа 1861 р. не виправдала 
пов'язаних з нею сподівань. Інакше кажучи, з проголошеним звільненням селян не зійшло 
для них сонце радісного життя. Драматург викриває всю потворність життя панської сім'ї 
Воронових, які і в пореформених умовах не відмовилися від кріпосницького способу життя. 
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У драмі «Глитай, або ж Павук» драматург досліджує соціально-економічні умови жит-
пореформеного села. Багатій Йосип Бичок позичками грошей і хліба розорює селян, руй-

господарство можливих конкурентів, забезпечує себе майже дармовою робочою силою. 
чок вніс розлад і в сім'ю бідняка Андрія Кугута. У той час я к селянин далеко від рідної 
-и заробляє кривавою працею копійки, глитай обдурює його дружину Олену, що приз-
[ить до її передчасної смерті. У тенетах цього «павука» опинилися не т ільки односельці, 

й трудівники із сусідніх сіл, представники місцевої влади, суддя і шинкар. 

Драматургія - сукупність драматичних творів певного письменника, народу, історичної 
епохи. 
Драматичний твір 1) твір, побудований у формі діалогу без авторської мови і 
призначений для сценічного виконання; 2) літературно-театральний твір серйозного, 
але не героїчного змісту (на відміну від трагедії і комедії). 
Драма 1) один з основних родів літератури, який, на відміну від епосу та лірики, 
розкриває життєві явища та людські характери через розмови дійових осіб (діалоги 
та монологи) і призначений для сценічного втілення; 2) один із трьох основних 
жанрів драматургії; 3) драматичний твір, в основу якого покладено гострий конфлікт, 
напружену боротьбу та складні переживання героїв, але розв 'язка не має трагічного 
характеру. 
За жанрами драми (п'єси) поділяються на побутові, історичні, психологічні., 
мелодрами. 
Найхарактерніші жанри драми: 
Трагедія драматичний твір, в основу якого покладено дуже гострий, непримиримий 
і життєво важливий для певної епохи конфлікт, незвичайний герой потрапляє у 
безвихідне становище, вступає в боротьбу з нездоланними в даній ситуації силами і 
часто гине (І. Карпенко-Карий «Сава Чалий»). 
Комедія драматичний твір, у якому сатиричними й гумористичними засобами 
відображається смішне в житті , висміюються потворні суспільні й побутові явища, 
негативні риси людей (М. Кропивницький «Пошились у дурні»). 
Власне драма драматичний твір, в основу якого покладено гострий життєвий 
конфлікт, напружену боротьбу й складні переживання персонажів, але розв 'язка не 
має трагічного характеру, відсутня свідома настанова на комічне (Т. Шевченко «Назар 
Стодоля», І. Франко «Украдене щастя»). 
Мелодрама повчально-моралізаторський, підкреслено емоційний драматичний твір 
з гострою фабулою, в якому персонажі різко діляться на добрих і лихих; незвичайна 
доля позитивних персонажів, виняткові почуття і страждання викликають розчулення, 
щаслива кінцівка - почуття радості (М. Кропивницький «Дай серцю волю...»). 
Водевіль - невелика, часто одноактна весела п'єса, в основу якої покладено анекдотичну 
подію і в якій розмови героїв чергуються з жартівливими піснями, танцями; характерні 
проста композиція, динамічний сюжет, дотепність, гострота реплік. 
Трагікомедія - драматичний твір, у якому поєднані риси трагедії і комедії (І. Карпенко-
Карий «Мартин Боруля»), 

Тема 15. Іван Карпенко-Карий (1845 - 1907) 
ван Карпенко-Карий драматург, актор, режисер, громадський і культурний діяч. На-
сав до славетного роду Тобілевичів, як і зробили великий внесок у розвиток драматургії 
атру другої половини XIX ст. 
біографічні відомості 

29 вересня 1845 р. - народився Іван Карпенко-Карий (справжнє ім ' я - Іван Карпович 
ілевич) у с. Арсенівці (тепер с. Веселівка Новомиргородського району Кіровоградської 
асті) у сім'ї збіднілого дворянина, що служив прикажчиком поміщицького маєтку. 

Навчався у чотирикласному училищі у Бобринці. 
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З 14 років працював канцеляристом, пройшов шлях від писаря до секретаря міського 
поліційного управління. 

З 1865 р. жив у Єлисаветграді, керував аматорським театральним гуртком, налагодив 
зв 'язки з діячами українофільського громадського руху. 

1883 p . - звільнений зі служби, вступив до української театральної трупи М. Стариць-
кого, гастролював з нею в містах України. 

1884 р. - за участь у діяльності таємного народницького гуртка й допомогу політичним 
«злочинцям» висланий на три роки до м. Новочеркаська, де був підручним коваля, потім 
відкрив палітурну майстерню. 

З 1887 р. жив на хуторі Надія поблизу Єлисаветграда під гласним наглядом поліції 
(знято 1903 p.), активно працював в «театрі корифеїв». Виховував школу акторів соціаль
но-психологічного театру, реформувавши українську драму і її сценічне втілення на заса
дах реалізму. 

15 вересня 1907 р . після складної операції помер у Берліні. Тіло було перевезене й 
поховане на сільському Карлюжинському кладовищі поблизу хутора Надія. 

Огляд творчості 
- Оповідання «Новобранець»; 
- драматичні твори (18 п'єс, 3 етюди): 
-комед і ї «Розумний і дурень», «Мартин Боруля», «Сто тисяч», «Хазяїн», «Суєта», «Жи

тейське море», «Паливода XVIII ст.»; 
драми «Безталанна», «Бурлака», «Наймичка», «Понад Дніпром», «Лиха іскра поле 

спалить і сама щезне», «Ґандзя»; 
- трагедії «Бондарівна», «Сава Чалий»; 
- критичні праці, рецензії, переклади. 

К о м е д і я « Х а з я ї н » 
Жанр: соціальна сатирична комедія, у якій за допомогою драматичного відображення 

життя створено неповторну модель дійсності. 
Зв'язок з іншими творами драматурга 
Існує генетичний зв 'язок між п'єсами І. Карпенка-Карого «Хазяїн» і «Сто тисяч». Про 

це свідчить ім 'я головного персонажа першої (Терентій Пузир). У п'єсі «Сто тисяч» йшлося 
ііро намір Герасима Калитки висватати своєму синові одну з дочок сусіднього багатія Пузи 
ря. Цей намір не здійснився через відмінність у соціальному становищі глитаїв. 

Історія написання і тематичні особливості 
Твір написано в 1900 р. 
І. Карпенко-Карий був добре обізнаний з життям сільських багатіїв, з методами їх збага

чення, завдяки яким звичайні, але спритні селяни своїми прибутками не тільки зрівнялися 
з колишніми дворянами, а часом і переважали їх. 

Розкриваючи в численних ситуаціях прийоми господарювання хазяїна, драматург на 
конкретному, узятому з життя матеріалі показує всю механіку блискавичного збагачення 
тих нових власників земель, що мають «мужицьке» походження, акцентує на антигуман-
ному характері їх господарювання. 

Автор порушує низку злободенних соціальних і морально-етичних питань. 
Композиція 
Комедія складається з чотирьох актів. 
Дія відбувається переважно в кабінеті хазяїна, де зосереджується управління господарс

твом, окрім II дії, місцем якої є подвір'я, сад перед будинком Пузиря (йдеться про обурення 
робітників нещадною системою гноблення). 

Внутрішня композиційна структура п'єси допомагає розкрити суть явища збагачення в 
динаміці - русі «хазяйсько колеса». 

Важливу роль в композиції твору відіграє розташування дійових осіб у творі. Сам Пузир 
розкривається в стосунках з іншими персонажами. 

Ідея твору 
У листі до свого сина Назара І. Карпенко-Карий писав: «Хазяїн - зла сатира на чоловічу 

любов до стяжання без жодної іншої мети. Стяжання для стяжання». 
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Персонажі п'єси: 
Терентій Гаврилович Пузир хазяїн, мільйонер. 
Марія Іванівна його жінка . 
Соня їх дочка. 
Феноген права рука хазяїна. 
Маюфес фактор [посередник]. 
Павлина кравчиха з города. 
Зеленський, Ліхтаренко - економи. 
Куртц шахмейстер [спеціаліст з розведення овець]. 
Петро Петрович Золотницький - родовитий багатий пан. 
Калинович учитель гімназії. 
Зозуля помічник Ліхтаренків. 
Лікар. 
Харитон - розсильний. 
Петро. Дем'ян. Дівчина. Юрба робітників. 

Стислий переказ твору 

ДІЯ ПЕРША 

Кабінет. 
Ява І II 

До кабінету заходить помічник хазяїна Феноген з халатом у руках. Слідом входить Маю
фес, посередник при укладанні торгових угод, давній знайомий Феногена. Феноген жартів
ливо звертається до Маюфеса, що той, мовляв, усе грошики загрібає. Фактор віднікується, 
а Феноген нагадує йому, що він же купив чудовий будиночок. Маюфес заперечує, що за ці 
роки інші уже собі не будинок купили, а палати. Потім вони починають розмовляти про 
халат Пузиря. 

Феноген. Халат мільйонера! Бачите, як багатіють. Ще отакий є кожух, аж торохтить! Нового купувать 
не хоче, а від цього халата і від кожуха, повірите, смердить! Он, як люди багатіють, учіться! 

І розповідає зі сміхом, що колись хазяїна в такому кожусі не пустили в земський банк. 
На це Маюфес відповів, що Терентія Гавриловича і в рогожі пізнають. Феноген просить 
Маюфеса підшукати йому для купівлі землю, десятин п'ятсот, ближче до вокзалу. 

Ява III 
Зеленський, економ, просить Феногена, замовити слово за нього перед хазяїном: 

Терентій Гаврилович гнів на мене має, і я боюсь, щоб мене не перевели в Чагарник на 
місце Ліхтаренка; а там менше жалування, у мене сім'я . . . 

Феноген, побачивши, що Зеленський дістає гроші, починає ніби відмовлятися, мовляв: 
•Знаєте, який наш хазяїн, часом, щоб не подумав, що ви мене підкупили, у нього честь -
перше всього!» 

Зеленський умовляє його, що «дурно ніхто нічого не робить; ви для мене, я для вас». 
Ява IV 

Феноген лічить гроші та із задоволенням думає: 
Якби не давали, то я б і не брав. А коли дають бериї І сам хазяїн наш усіх научає: з 

усього, каже, треба користь витягать, хоч би й зубами прийшлося тягнуть тягни! 
Так і сам Пузир розбагатів, то ж тут і гріха немає. 

Ява V 
Феноген віддає халат дружині і дочці хазяїна, щоб вони його скоріше підлатали й за

шили. Жінки беруться до роботи; Марія Іванівна просить кравчиню з міста зняти мірку і 
зшити халат чоловікові на іменини, бо сам він відмовляється купити новий. 

Марія Іванівна боїться дарувати халат, бо чоловік гніватиметься, де взяла гроші. То ж 
вирішили гарно розшити атласний халат буряками й овечками, а потім кравчиня запропо
нує Пузиреві його купити за дуже дешевою ціною. 

Ява VI 
Пузир розмовляє з Маюфесом і говорить, що справа того трудна. Адже у нього самого 

сорок тисяч овець, боїться, що й для них не вистачить паші. 
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Маюфес. Де ж таки! Оце сказали: паші не стане!.. Торік, як я купив у вас для одного німця валахів, 
пам'ятаєте? - т о для прийомки три дні їхали вашою землею... їхали ми цілий день. «Чия земля?» - питає
мо. - «Терентія Гавриловича Пузиря». На другий день знову питаємо: «Чия земля?» - «Терентія Гаврило
вича». І тільки на третій день, надвечір, почалася земля Гаврила Афанасійовича Чобота. Німець сказав: 
«У цього хазяїна більше землі, ніж у нашім герцогстві». 

«З миру по нитці голому сорочка». Пузир за допомогою Маюфеса погоджується допо
могти купцю Михайлову організувати фальшиве банкрутство, взявши на випас його вів
ці дванадцять тисяч. При цьому вимагає за послугу двадцять процентів з валової виручки. 

Ява VIII 
Куртц, Зеленський і Ліхтаренко прийшли до Пузиря. Відбулася розмова між Пузирем і 

Зеленським з приводу оплати праці селянам в Мануйлівці. Хазяїн ставить за приклад Ліх
таренка, який сплачує по п'ятнадцять-двадцять копійок, і дорікає Зеленському, що трид
цять п 'ять копійок це дуже багато і що він не вміє зробити дешевого робітника! 

Зеленський пояснює, що у нього інші умови, а Пузир йому заперечує: 
- Так ви зробіть у Мануйлівці бідністьі 
І переводить Зеленського в Чагарник, а Ліхтаренка - в Мануйлівку, щоб він і там «зро

бив бідність». 
Зеленський бідкається, а Феноген стогне й кахикає за дверима. 

Ява IX 
Феноген розповідає Пузиреві про афери Ліхтаренка, його помічника Зозулі. Пузир дякує 

вірному помічнику та бідкається: 
Кругом крадуть і крадуть. 

Ява XII 
Хазяїн розбирає пошту й дізнається з листа, що його дочку хоче сватати син великого 

землевласника Чобота. Феноген застерігає його, що треба спитати Соню, адже вона може й 
не погодиться. Пузир дивується як це так, щоб не погодилася. Адже майбутній нарече
ний - один у батька, а батько - хазяїн на всю округу. 

Далі Пузир довідується, що одержав орден Станіслава другого ступеня на шию і радіє: 
Недурно пожертвував на приют. 

Ява XIII 
Візит сусіда дворянського роду Золотницького до Пузиря. 
Золотницький розповідає, що будує цукровий завод, і пропонує Пузиреві.стати компань

йоном. Той відмовляється, мовляв, це не його справа. Золотницький умовляє поїхати з ним 
до міста, ознайомитися зі справою. Пузир погоджується, бо йому треба в місті одержати 
орден. 

Пузир з великим небажанням пригощає гостя. 
У розмові про селян Терентій Гаврилович показує своє байдуже ставлення до них. («Це 

не моє діло!.. Чудні люди! Голодних годуй, хворих лічи, школи заводь, пам 'ятники якісь 
став!»). 

Золотницький, довідавшись від Пузиря про листа, у якому хазяїна просять пожертву
вати на пам'ятник Котляревському, радить йому це зробити задля розвитку культури. На 
що Пузир, як «дикий, неосвічений мужик відповідає: "А Котляревський мені без надо-
бності"». 

Золотницький розгнівався, не захотів навіть іти обідати: 
Обідать у такого хазяїна важко, тут і кусок в горло не полізе. До земських діл тобі 

нема діла, луччих людей свого краю ти не знаєш, знать не хочеш і не ціниш - я соромлюсь 
сидіть поруч з тобою за столом! 

ДІЯ ДРУГА 

Яви І - IV 
Бунт робітників з приводу поганого ставлення, харчування, низької оплати праці: 

Ми не собаки і собак краще годують! Може, хазяїн і не знає! Виходять Марія Іванів
на і Соня, питаючи, що тут трапилося. Феноген відповідає, що бунт, і посилає Харитона за 
Ліхтаренком. 

, : 130 = = = = = = = = = = = = = = = 



З гурту виступає Петро і каже, що бунту ніякого немає, просто робітники просять, щоб 
подивилися хазяї, яким їх хлібом годують, який борщ дають. 

Соня вкрай збентежена цим фактом і говорить, що розпитає і не дозволить, щоб так лю
дей у них годували. 

Робітники дякують панночці. 
Соня говорить з Феногеном, але той відправляє її до батька, мовляв, не може відмінити 

наказу хазяїна. 
Ява V 

Приїжджає Пузир. У нього підстрижена борода, щоб було видно орден. Усі його цілують 
і поздоровляють. 

Відбувається розмова між Сонею і Пузирем з приводу проблеми з робітниками. 
Пузир заспокоює її і обіцяє покращити харчування робітників. 

Ява X 
До Соні завітав Іван Миколайович Калинович, учитель гімназії, її гарячий прихильник. 

Соня радо ділиться з ним своїм відкриттям вона знайшла свою стежку в житті , свою 
справу: 

- Знаєте, Іване Миколайовичу, я задихалась перед цим великим хазяйським колесом; воно так страш
но гуде і так прудко крутиться, що мимо мене пролітали, мов у сні, самі тяжкі враження, і я навіть не могла 
розібратись ні в чім, а тільки серцем чула, що тут навкруги мене робиться неправда, зло; а поправить, 
зупинить зло - несила, бо нічого добре не розумію! Тепер попала на стежку. І от перше всього взяла собі 
задачу: слідкувать, щоб добре робочих харчували, а там, далі, я увійду і в саму суть. 

Калинович. І суть задавить вас! Вона далеко страшніша, ніж те невідоме колесо, що так лякає вас! 
Скажу вам, що тепер єсть інтелігентні, чесні хазяїни, сильні духом, котрі борються з старою закваскою 
в хазяйстві, бажаючи постановити правдиві відносини між хазяїном і робітником, але не знаю, чи їм це 
удасться! Таких борців ще мало, правда, тілько не вам ряди їх поповнять!.. Будущина в руках нового 
покоління, і чим більше вийде зі школи людей з чесним і правдивим поглядом на свої обов'язки перед 
спільною громадою, тим скоріше виросте серед людей найбільша сума справедливості!.. 

Далі вони говорять про одруження. 
Ява XIV 

Прибігає Харитон і повідомляє про нещастя: Зозуля, одержавши в конторі розрахунок, 
повісився. Калинович сумно говорить, що його роздавило хазяйське колесо. 

ДІЯ ТРЕТЯ 

Ява І 
Феноген, один, читає листа від Маюфеса, який повідомляє про те, що знайшов йому доб

рий шмат землі 500 десятин біля вокзалу для купівлі. Разом з тим пише про новину, що 
Петра Тимофійовича посадили у в 'язницю. Феноген вагається, казати про це хазяїну чи ні. 
І вирішує промовчати. 

Ява II 
Входить Марія Іванівна й питає, чи вже вдягнувся іменинник. Феноген каже , що ледве 

умовив його одягти «крохмальну сорочку і новий сюртук». Зараз хазяїн сидить і «якусь 
комерцію на щотах викладають». 

Марія Іванівна говорить, що справила в подарунок чоловікові красивий і дорогий халат, 
але боїться, що він сердитиметься за розтрату. Тому просить Феногена допомогти їй умо
вити Терентія Гавриловича купити в Павлини халат за 50 карбованців, решту вона сама 
тихенько доплатить. І дає Феногену «на чай». 

Ява V 
Пузир один і дуже стривожений звісткою про те, що Михайлова посадили у в 'язницю. 

Боїться за себе, адже й він причетний до махінацій купця. 
Ява X 

Входять Соня і Калинович. 
Соня здогадується, що батько не погоджується віддати її за вчителя. Пузир говорить, що 

в неї вже є жених Чоботенко, дочка відмовляє, що ніколи за нього не піде. Тоді Пузир 
каже, що він не хоче «зятя з вітру, бідного приймака». 
================== 131 -



Калиновим ображається й говорить, що любить Соню, а не її багатство, і у прийми ніколи 
не піде, візьме наречену й без приданого, а своє добро Пузир хай хоч і старцям роздасть. 

Пузир (обурений). Я сорок літ недоїдав, недопивав, недосипав, кровію моєю окипіла кожна копійка 
тепер взять і віддать усе моє добро старцямк.Ні! Так не буде. Ви не з того тіста, до якого ми привикли. 

Соня. Тату, багатство душі не має і не буде себе почувать нещасним, у кого б в руках не опинилось а 
я маю живу душу, котрій натурально бажати буть щасливою з тим, кого любиш! А коли вам жаль вашого 
добра, хай воно буде при вас, мене ж віддайте отак, як я стою, за Івана Миколайовича, і ми будемо щас
ливі! Чого ж ще треба? 

Пузир відповідає, що вона думає лише про своє щастя, а що буде з ним? Усім бажає доб
ра, а батькові? І додає: 

- Скоріше вогонь розіллється водою, ніж я дам своє благословення на такий шлюб. 
Ява XVI 

Вбігає парубок і кричить, що трапилося нещастя хазяїн упав і не може піднятися. 
Треба бігти рятувати. 

Соня пише записку Івану Миколайовичу в місто, щоб прислав лікаря. 
Несуть Пузиря, який важко стогне. Марія Іванівна з тривогою питає Феногена, що все 

ж таки трапилось. 
Феноген. Вони поїхали полюбуватись на копи і отут, зараз за ровом, побачили біля кіп чиїхось гусей, 

що смикали копу, прудко під'їхали до гусей, схопились з бігунків і погналися за гусьми, та спіткнулися 
через ритвину і сильно упали. 

Ява XVII 
За допомогою двох робітників входить Пузир, стогне й говорить, що всередині щось ніби 

ножем ріже, дихнути не можна. Йому кажуть, що послали за лікарем, а він відповідає, що 
краще хай за фельдшером, а не за лікарем пошлють. 

Ойкаючи, Пузир просить покликати Маюфеса, якого він бачив у дворі, і спитати, чи 
справді посадили Михайлова за злісне банкрутство. Феноген вирішує сказати правду сам і 
говорить хазяїнові, що дійсно посадили. 

Пузиреві робиться погано. 

ДІЯ ЧЕТВЕРТА 

Ява II 
Маюфес говорить Пузиреві, що його заяву слідчий забрав, але поки не буде доведено, 

що вівці взяті на випас, заява не поможе. Треба хорошого адвоката. А йому слід заплатити 
десять тисяч, за менше він не візьме справу. Пузир хапається за голову й відмовляється від 
адвоката. Маюфес іде й у дверях каже, що тепер свідчитиме проти Пузиря. 

Феноген заспокоює хазяїна і говорить, що знайде таких свідків, як і під присягою ска
жуть усе, що завгодно - «і що бачили, і чого не бачили, і що знають, і чого не знають». А 
дати їм треба усього по двісті карбованців. Пузир питає, хто ж ті свідки, і Феноген відпові
дає, що це вони з Ліхтаренком. 

Ява VI 
Приїздить Золотницький, і Соня дякує йому. Петро Петрович говорить, що хоч Пузир і 

образив його я к свата, але коли чоловік при смерті, то все забувається. 
Ява VII 

Золотницький питає лікаря про здоров'я хворого, і той говорить, що потрібна операція. 
Пузир не погоджується, тривожиться, що немає шахмейстера з вівцями, і збирається сам 
їхати купувати худобу. 

Вирішили усі разом умовити Пузиря на операцію - це єдиний вихід. Але хазяїн все одно 
тривожиться за своє господарство. 

Ява X 
Соня. Невже ж вівці йому миліші, ніж життя? 
Л ікар. Хазяйство або смерть-такий девіз! 
Соня просить лікаря ще раз спробувати умовити батька. 
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Ява XI 
Феноген розмірковує над словами лікаря «хазяйство або смерть» і думає, що це дуже 

правильно сказано. «Земля, скот, вівці, хліб, комерція, бариші, - оце життя!» А я к раптом 
цього всього не стане, то не варто й жити. Коли б у нього пропали ті гроші, що має, то зараз 
би повісився. 

Ява XV 
Прибігає Харитон і повідомляє, що в Мануйлівці бунт. Робітники розбили Ліхтаренкові 

голову. А трапилося це через те, що економ зменшив ціну за роботу і взяв працювати лише 
половину людей, зовсім не так, я к домовлялися при здачі землі в оренду. А тут ще строкові 
робітники почали ремствувати за харчування. 

Пузир починає лаятися і наказує Феногенові дати телеграму губернатору, щоб вислав 
підмогу, а Харитонові їхати в Мануйлівку і тримати його в курсі справ. Лікар тихцем 
говорить Золотницькому, що, мабуть, нарив лопнув і почалося зараження крові, адже хво
рого б'є пропасниця. 

Ява XVI 
Пузир просить покликати урядника й говорить йому, що в Мануйлівці бунт, отже, хай 

він бере людей звідси і їде туди наводити порядок. Урядник відповідає, що це не його спра
ва, у нього є інше важливе доручення: 

По ділу злосного банкрота Михайлова слідователь постановив сьогодні привести вас 
для допроса як обвиняємого в сокритії дванадцяти тисяч овець. 

Пузир, я к громом уражений, гарячково кричить, що він взяв у Михайлова вівці тільки 
на випас, і свідки того є. Урядник говорить, що він нічого не знає, йому звеліли тільки 
доставити обвинуваченого під караулом для допиту. 

Пузир (нервово часами витирає піт). Чуєте? Он які люди понаставали: прахвости із прахвостів, ана
феми із анафем! Обмане, обікраде, заріже, ограбить, чортові душу продасть - аби гроші! Ні сорому, ні 
честі!.. Чи чувано коли про такі діла? Голяк масті Петька Михайлов, не маючи ні шеляга в кишені, умуд
ряється брать гроші в банках, без грошей бере товари на фабриках, скрізь позичає, і всі дають! Багатіє 
не по дням, а по часам, тисячі бідолаг несуть йому гроші, як у банк, на проценти, а потім раптом шарах: 
банкрот! І такий злодій, мошенник, грабитель тягне за собою в тюрму чесного, ні в чім не винуватого ха
зяїна. Ідольське... Прокляте діло! 

Золотницький намагається заспокоїти Терентія Гавриловича, а той просить допомогти йому, врятува
ти його честь. Петро Петрович обіцяє зробити все, що може, і говорить, що брат Калиновича прокурор і 
допоможе, справедливо полегшить його становище. 

Пузир (тихо). Просіть від мене Калиновича... Нехай вибачить.... Я дам благословення на шлюб з доч
кою... (Тяжко переводить дух, пропасниця б'є його, він витирає піт і говорить про себе.) Обіщать можна 
все, аби вирятував... Обіцянка - цяцянка... 

Лікар умовляє Пузиря піти відпочити. Терентій Гаврилович заспокоює усіх, говорячи, 
що нарив прорвало, обійдеться без операції. От тільки пропасниця-лихоманка причепила
ся, але нічого, це пройде, і завтра він поїде з Феногеном вівці купувати. 

Лікар говорить Золотницькому, що хворому залишилося два-три дні життя . Урядник 
питає, що ж йому тепер сказати слідчому. Золотницький відповідає: 

Скажіть слідователеві, що Терентій Гаврилович одібрав повістку від смерті і скоро 
дасть показаніє перед Богом. 

Тест № 18 

1. Укажіть першу назву драми М. Старицького «Не судилось». 
А «Чарівний сон»; В «Талан»; 
Б «Панське болото»; Г «У темряві». Ц 
2. Укажіть прізвище митця, який є засновником першої української професійної трупи. 
А Іван Карпенко-Карий; В Панас Мирний; 
В Михайло Старицький; Г Марко Кропивницький. І І 
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3. Який твір М. Старицького розкриває трагічну долю людини мистецтва в буржуазному 
суспільстві? 

А «Талан»; 
Б «У темряві»; 
В «Розбійник Кармелюк»; 
Г «Не судилось». і—і 
4. Укажіть драматичний жанр за його визначенням. 
Невелика, часто одноактна весела п'єса, в основу якої покладено анекдотичну подію і 

в якій розмови героїв чергуються з жартівливими піснями, танцями; характерні проста 
композиція, динамічний сюжет, дотепність, гострота реплік. 

А Водевіль; 
Б мелодрама; 
В комедія; 
Г трагікомедія. і—і 
5. Як називається сукупність драматичних творів певного письменника, народу, епохи? 
А Драма; 
Б драматизація; 
В драматургія; 
Г драматизм. і—і 
6. Назвіть твір М. Старицького, що став народною піснею «Ніч яка , Господи, місячна, 

зоряна.. .». 
А «Не сумуй, моя зірко кохана»; 
Б «О, дякую, що ти прийшла-таки»; 
В «Виклик»; 
Г «Ізнов нудьга.. .»; * 
Д триптих «Монологи про кохання». Г~| 
7. Який образ символізує капітал, тиранію, аморальність у п'єсі «Хазяїн» І. Карпенка-

Карого? 
А «Хазяйське колесо»; 
Б «орден Станіслава другої степені на шию»; 
В халат; 
Г кожух; 
Д вівці. Q 
8. З якою метою центральний персонаж п'єси І. Карпенка-Карого «Хазяїн» Терентій Пу

зир жертвує гроші на дитячий притулок? 
А Щоб очистити совість; 
Б щоб одержати нагороду; 
В щоб допомогти дітям-сиротам; 
Г щоб змінити ставлення до нього сусідів-багатіїв; 
Д нікуди було грошей дівати. r j 
9. Упишіть замість крапок у реченні назву твору І. Карпенка-Карого: Існує генетичний 

зв'язок між п'єсами І. Карпенка-Карого «Хазяїн» і «...». 
А «Мартин Боруля»; Г «Сто тисяч»; 
Б «Сава Чалий»; Д «Житейське море». 
В «Суєта»; Q 
10. Укажіть твір, тему якого І. Карпенко-Карий визначив так: «...зла сатира на чоловічу 

любов до стяжання без жодної іншої мети. Стяжання для стяжання». 
А «Мартин Боруля»; 
Б «Сава Чалий»; 
В «Суєта»; 
Г «Хазяїн»; 
Д «Житейське море». Ц 



11. Установіть відповідність між персонажем і назвою твору. 
1 Герасим Калитка А «Хазяїн» І. Карпенка-Карого. _ _ _ _ . 
2 Микита Гальчук Б «Сто тисяч» І. Карпенка-Карого. Л 
3 Калинович В «Глитай, або ж Павук» М. Кропивницького. _ £ ? 
4 Йосип Бичок Г «Дай серцю волю, заведе в неволю» _§ 
5 Марія Лучицька М. Кропивницького. _4 

Д «Талан» М. Старицького. І 5 | 
12. Розмістіть цитати з п'єси І. Карпенка-Карого «Хазяїн» у порядку їх появи в тексті 

твору. 
А «Так ви зробіть у Мануйлівці бідність!» І 1 , 
Б «Халат мільйонера! Бачите, як багатіють...» — 
В «Чия земля? - питаємо. «Терентія Гавриловича Пузиря». — 
Г «А?! Смерть за плечима, а він плаче, що його не пускають подивитися — 

на овець» 4 
Д «Боже мій! Мамо, невже це хліб? І такий хліб у нас люди їдять?» І 5 І 

Тест № 19 
1. Як прийнято називати театр другої половини XIX ст.? 
А «Театр Кропивницького»; 
Б «театр Старицького»; 
В «український професійний театр»; 
Г «театр корифеїв». ГП 
2. Укажіть назву твору, який не належить перу М. Кропивницького. 
А «Дай серцю волю, заведе в неволю»; 
Б «Доки сонце зійде, роса очі виїсть»; 
В «Дві сім' ї»; 
Г «Не судилось». Г~| 
3. До якого жанру належить твір М. Старицького «По-модньому»? 
А Водевіль; 
Б історична драма; 
В роман; 
Г повість. ГП 
4. Укажіть драматичний твір, що за жанровими ознаками не належить до комедії. 
А «Сава Чалий» І. Карпенка-Карого; 
Б «Пошились у дурні» М. Кропивницького; 
В «Хазяїн» І. Карпенка-Карого; 
Г «Сто тисяч» І. Карпенка-Карого. Ц 
5. Укажіть драматичний жанр за його визначенням. 
Драматичний твір, у якому сатиричними й гумористичними засобами відображається 

смішне в житті, висміюються потворні суспільні й побутові явища, негативні риси лю
ки. 

А Водевіль; 
Б мелодрама; 
В комедія; 
Г трагікомедія. Q 
6. Слова персонажа комедії І. Карпенка-Карого «Хазяїн»: «Це комерческий гендель! /.../ 

тут вор у вора краде!..» виражають життєвий принцип: 
А Зозулі; 
Б Ліхтаренка; 
В Калиновича; 
Г Пузиря; 
Д Соні. • 
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7. Хто з митців не належить до родини Тобілевичів? 
А І. Карпенко-Карий; 
Б П. Саксаганський; 
В М. Старицький; 
Г М. Садовський; 
Д М. Садовська-Барілотті. Q 
8. Яка п'єса М. Кропивницького створена під впливом «Наталки Полтавки» І. Котля

ревського? 
А «Глитай, або ж Павук»; 
Б «Дай серцю волю, заведе в неволю»; 
В «Олеся»; 
Г «Замулені джерела»; 
Д «Доки сонце зійде, роса очі виїсть». Г_] 
9. Укажіть персонажа п'єси І. Карпенка-Карого «Хазяїн», якому належать слова: «За 

грібайте грошики!». 
А Феноген; 
Б Маюфес; 
В Золотницький; 
Г Ліхтаренко; 
Д Калинович. Q 
10. Хто з персонажів п'єси І. Карпенка-Карого «Хазяїн» став на захист робітників? 
А Золотницький; 
Б Пузир; 
В Соня; 
Г Феноген; 
Д Марія Іванівна. Ц 
11. Установіть відповідність між твором І. Карпенка-Карого і жанром. 
1 «Хазяїн» А оповідання _J__ 
2 «Новобранець» Б трагедія _2_ 
3 «Бондарівна» В соціальна сатирична комедія _3 
4 «Глитай, або ж павук» Г соціально-психологічна драма І 4 | 

12. Установіть відповідність між тематичним пластом і назвою твору І. Карпенка-Карого. 
1 тема знедоленої селянської дівчини, зневаженої А «Мартин Боруля» 

кривдниками Б «Наймичка» 
2 одруження хлопця «на зло» коханій з іншою, В «Безталанна» _! 

яку згодом вбиває. Г «Хазяїн» _£ 
3 здобування хліборобом дворянських прав _£ 
4 показ методів збагачення сільського глитая. І 4 І 

Тема 16. Іван Франко (1856 - 1916) 
Іван Якович Франко - видатний поет, прозаїк, драматург, літературний критик, публі

цист, перекладач, учений-гуманітарій, активний громадський діяч, філософ. 
І. Франко був різнобічно обдарованою людиною. Усього себе він присвятив збагаченню ук

раїнської культури, піднесенню її до європейського рівня. Літературна діяльність І.Франка 
стала цілою епохою в історії українського письменства та значною мірою урізноманітнила 
європейську художню палітру. Літературознавчі праці І. Франка сприяли розвиткові ук
раїнської гуманітарної науки, а його перекладацька діяльність знайомила українського 
читача з найкращими досягненнями світової культури. 



Біографічні відомості 
27 серпня 1856 р. - народився Іван Якович Франко в сім'ї коваля з околиці Гора села 

Нагуєвичі Дрогобицького повіту у Східній Галичині (нині Львівська область). 
1862 1864 pp. - навчання у школі с. Ясениця Сільна. 
У 9-річному віці втратив батька, доводилося жити на квартирі у далекої родички на 

околиці Дрогобича. 
1864 1867 pp. здобував освіту у нормальній школі при василіанському монастирі 

у Дрогобичі. 
1867 1875 pp. навчався у Дрогобицькій гімназії. Виявляє феноменальні здібності, 

багато читає, збирає бібліотеку (500 книжок) , робить перші кроки на літературній ниві 
(драматичні сцени на сюжети зі всесвітньої історії у віршовій формі, переклади українсь
кою мовою окремих творів античних і новітніх авторів). 

З 1874 р. ранні вірші Франка надруковані на сторінках львівського студентського 
журналу «Друг». 

1875 р. Франко - студент філософського факультету Львівського університету, увій
шов до складу редакції «Друга». 

1876 р. надруковані реалістичні оповідання «Лесишина челядь», «Два приятелі». 
1877 р. перша збірка І. Франка «Баляди і розкази». 
Червень 1877 р . арешт і ув 'язнення письменника (на 9 місяців). У в 'язниці пише 

нищівну сатиру «Сморгонська академія». 
З 1878 р. - засновує разом з Михайлом Павликом новий журнал «Громадський друг»; 

після його заборони два збірники журнального типу «Дзвін» і «Молот», у яких друкує 
поезії «Товаришам із тюрми», «Каменярі» та ін. 

1878 1880 pp. публікує переклади з різних літератур в серії книжок «Дрібна біб
ліотека». 

1878 1880 pp. ліричний цикл «Картка любові» (розгортання драматичних взаємин 
з Ольгою Рошкевич). 

Березень 1880 р . другий арешт І. Франка, тримісячне ув 'язнення у коломийській 
тюрмі, звідки його було доставлено етапом через Станіслав до Дрогобича, а звідти пішки, 
важко хворого, приведено до рідного села. (Ці події зображені у творі «На дні».) 

З 1881 р. у Львові за активної участі Франка виходить журнал «Світ». 
З 1883 р. працює у львівському журналі «Зоря», входить до складу редакції газети 

«Діло». 
1885 1886 pp. - Франко відвідує Київ, знайомиться з М. Лисенком, І. Нечуєм-Леви-

цьким, М. Старицьким, П. Житецьким. 
У травні 1886 р. - Франко одружився в Києві з курсисткою Ольгою Хоружинською. 
1887 р. - збірка «З вершин і низин», яку присвятив своїй дружині. 
1889 р. третій арешт і двомісячне ув 'язнення за зв 'язок з групою київських студен

тів, що прибули з Галичини. 
1890 р. з ініціативи Франка та М. Павлика засновується Русько-українська ради

кальна партія. 
1892 р. - прослухав курс лекцій з класичної філології у Віденському університеті, за

хистив докторську дисертацію «Варлаам та Йоасаф: старохристиянський духовний роман 
і його літературна історія». 

До викладацької діяльності І. Франка не допустили через політичні переконання. 
1894 1897 pp. видає журнал «Житє і слово», організовує «Літературно-науковий 

вісник». 
1896 р. - вихід збірки поезій «Зів'яле листя». 
1897 р. «Мій Ізмарагд». У цей період І. Франко інтенсивно веде наукову роботу в 

галузі фольклористики, етнології, історії й теорії літератури, філософії, соціології, еконо
мічної теорії. 

Останні 10 років тяжко хворіє. 
1906 р. Харківський університет присвоює Франкові науковий ступінь доктора росій

ської словесності. 
1914 р. збірка «Із літ моєї молодості». 
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28 травня 1916 p. I.Я. Франко помер, похований на Личаківському кладовищі у 
Львові. 

Огляд творчості 
За життя І. Франка вийшли 9 поетичних збірок: 

«Баляди і розкази» (учнівська) (1876); 
«З вершин і низин» (1887, 1893), присвячена дружині поета Ользі Хоружинській; 
«Зів'яле листя» (1896), до якої увійшла інтимна лірика; 
«Мій Ізмарагд» (1898), я к а об'єднала твори, написані за мотивами старовинних легенд, 

притч, повчань, що містилися в давньоруських рукописних збірниках; 
- «З днів журби» (1900), яка передає складні переживання автора, зумовлені об'єктивними 

труднощами у здійсненні задуманої громадської програми, а також болісними перипетіями 
в особистому житті; 

«Semper tiro» (1906), що в перекладі означає «завжди учень». Автор хотів ще раз 
підкреслити, що поет завжди є учнем, що він покликаний щиро служити музі, завжди бути 
учнем у складній школі життя; 

«Давнє й нове» (1911); 
«Із літ моєї молодості» (1914) та ін. 

І. Франко зробив вагомий внесок у розширення й збагачення української літератури 
(його творча спадщина налічує 50 томів). Велич І. Франка виявляється насамперед у тому, 
що в його особі органічно поєднувалися письменник і публіцист, поет і драматург, філософ 
і казкар, новеліст і романіст, учений і громадський діяч. 

Немає жодного жанру художньої літератури, в якому не пробував би себе І. Франко: 
~ поезії (вірші, гімни, оди, сонети, пісні); 
- поеми (близько ЗО); 
- казки («Фарбований лис»); 

оповідання для дітей («Отець-гуморист», «У кузні», «Малий Мирон», «Мій злочин», 
«Грицева шкільна наука», «Олівець» та ін.); 

оповідання для дорослих («Добрий заробок», «На роботі», «Хлопська комісія», цикл 
оповідань «Борислав»); 

повісті («Захар Беркут», «На дні»); 
романи («Борислав сміється», «Перехресні стежки»); 
п'єси («Украдене щастя», «Рябина», «Учитель» та ін.). 

Жанрова специфіка поем І. Франка: 
- соціально-побутові («Панські жарти», «Сурка»); 
- сатирично-політичні («Ботокуди», «Лис Микита»); 

гумористичні, переважно для дитячого читання («Пригоди Дон Кіхота», «Коваль Бас-
сім»); 

історичні (На Святоюрській горі»); 
- біографічні («Іван Вишенський»); 
- філософські («Смерть Каїна», «Похорон», «Мойсей»). 
Традиції й новаторство в художній літературі - це взаємопов'язані поняття, як і характе

ризують вузлові моменти літературної спадкоємності. Традиція в будь-якій сфері людської 
діяльності - те, що у формі усталених звичаїв, норм, порядків передається з покоління в 
покоління. У художній літературі у процесі тривалого її розвитку традиційними стають 
деякі теми, мотиви, ідеї, образи і т.п. 

Новаторство нововведення, характеристика тих граней творчої діяльності людини, 
якими ця діяльність відрізняється від традиційних форм. Письменник стає новатором у 
відкритті тем, типів, у вдосконаленні жанрових форм. 

«Гімн» 
Гімн (від грец. урочиста пісня) - урочистий твір символічно-програмового змісту. 

Поезія ввійшла до збірки «З вершин і низин», яка вийшла у 1887 р . (1893 друге 
(повне) видання). 
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У поезії постав образ «вічного революціонера» як одвічного духу, що «тіло рве до бою, 
рве за поступ, щастя, волю». Цього прагнення людини не зупинити ніяким реакційним си
лам, хоч, я к свідчить історія людства, вони впродовж тисячоліть намагалися його умертви
ти, знищити. Поет підносить хвалу пориву людини до свободи, щастя, указує, що волелюбні 
ідеї особливо розкрилися в новітній час. Дух, що тільки «вчора розповився», простує туди, 
де розвидняється, гучним голосом кличе до себе мільйони пригноблених і скривджених. 

Голос «вічного революціонера», одвічного бунтаря, що не мириться з неволею, тепер чути 
в середовищі експлуатованих мас - «по курних хатах мужицьких, по верстатах ремісниць
ких». Він дає людям праці наснагу, породжує в них силу й завзяття «не ридать, а добувати 
хоч синам, як не собі, кращу долю в боротьбі». Поет вірить у велику силу «науки, думки, 
волі», що поведе людину до кращого життя . Ритм, закличні інтонації, високий гуманістич
ний пафос твору відбивають визвольні настрої українського народу. 

Цикл «Веснянки» 
Алегоричний цикл зі збірки «З вершин і низин», оснований на антитезах і паралелізмах. 

У творах утверджується непереможність нового в суспільному житті . Передові ідеї поета 
знайшли втілення в художніх образах (поезії «Дивувалась зима», «Гріє сонечко», «Гри
мить!», «Земле, моя всеплодющая мати...> «Vivere memento!» та ін.) 

У поезії «Гримить!» символом приходу нової «благодатної пори», котра відроджує при
роду, є грім провісник благодатних, щасливих змін, на як і чекають мільйони українців. 
Суспільні «хмари» багатозначний образ, що характеризує не тільки благодатну, плодо
творну зливу, а й намагання старих сил врятувати прогнилу систему. 

Основний композиційний прийом - паралелізм - зіставлення явищ природи і людського 
життя (тому твір складається з двох частин). 

Основні художні прийоми - алітерація, анафора, епіфора. 

Алітерація зумисне надмірне повторення однакових приголосних звуків з метою 
створення звукового образу зображуваного або посилення інтонаційної виразності 
мови. 
Анафора (від грец. виношення нагору, повторення) єдинопочаток, повторення 
на початку віршових рядків, строф або речень однакових чи співзвучних слів, 
синтаксичних конструкцій. 
Епіфора (від грец. повторення) (єдинозакінчення) повторення однакових слів чи 
синтаксичних конструкцій у кінці віршованих рядків, строф чи речень, розділів (у 

І прозі). 

У рядках поезії «Vivere memento!» І. Франко конкретизує смисл латиномовної назви тво
ру пам'ятай, що живеш! Весна пробуджує людей, спонукає до діяльності, змиває смуток 
та безнадію, дає нові сили. Останні рядки твору є головною думкою, яку втілює автор: 

Лиш боротись - значить жить... 
«Vivere memento!» 

Алегорія (від грец. інший, говорю) - інакомовлення; троп, у якому абстрактне поняття 
яскраво передається за допомогою конкретного образу. 
Антитеза (від грец. протиставлення) особливо підкреслене протиставлення 
протилежних життєвих явищ, понять, думок. 
Паралелізм паралельне зображення двох і більше явищ із різних сфер життя 
(порівняння у формі зіставлення; на відміну від порівняння у паралелізмі змальовувані 
картини пов'язуються м іж собою не тільки синтаксично, а й логічно. 

Збірка «Зів'яле листя» 
(підзаголовок «Лірична драма») 

Третя поетична збірка І. Франка, що вийшла за життя поета двома виданнями (1896, 
1911), народжена особистими і суспільними негараздами, про що свідчить підзаголовок 
«Лірична драма». 
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М. Коцюбинський назвав збірку визначним явищем лірики: «Це такі легкі , ніжні вірші 
з такою широкою гамою чувств і розуміння душі людської, що, читаючи їх, не знаєш, кому 
оддати перевагу: чи поетові боротьби, чи поетові-лірикові, спрівцеві кохання і настроїв». 

У поезіях збірки відкривається трагедія закоханого серця. Перед читачем - ліричний ге
рой зі складним внутрішнім світом, цікавою життєвою історією, морем думок, переживань 
мрій. 

Збірка поділяється на три цикли («жмутки»), вірші в них «зів'ялі листочки». 
Зів 'яле листя - алегоричний образ, що символізує «завмерлеє в серці кохання». 
Ліричний герой боляче переживає любов без взаємності, це породжує в його душі пе

симізм. Але Франко не ототожнюється зі своїм ліричним героєм, поет підносить кохання на 
небувалу височінь, співпереживає з ним, але не поділяє його думки про самогубство. 

І. Франко передає трагедію нерозділеного кохання, його беззахисність та вразливість. 
«Другий жмуток» написаний у народнопісенній манері, багато поезій стали піснями і 

романсами («Ой ти, дівчино, з горіха зерня. . .» , «Червона калино, чого в лузі гнешся?. .», 
«Чого являєшся мені у сні?»). Поет намагається в природі знайти співзвучність своїм 
етажданням, розраду в них. 

Автобіографічною є поезія «Тричі мені являлася любов». І. Франко змальовує, озвучує 
и різнотональними звуками: перша «несміла, я к лілея біла, з зітхання й мрій уткана» 
(юнацьке кохання до Ольги Рошкевич), друга «гордая княгиня», «таємна й недоступна, 
мов святиня» (до Юзефи Дзвонковської, яка невиліковно хворіла і померла передчасно), 
третя «гордая душа», «женщина чи звір» (Целіна Журовська, я к а завдала Франкові 
страждань). 

Поезія «Ой ти, дівчино, з горіха зерня...» належить до інтимної л ірики. Образ коханої 
всіляко підноситься в уяві героя. Не випадково образ дівчини певною мірою протистав
ляється характерові дівчини. Проте це не свідчить про її черствість або жорстокість. Вона 
просто не любить парубка. Закоханий її не осуджує, навпаки, він захоплений красою її 
очей, їх чаром. Звідси поєднання контрастних оцінок, як і передають збентеженість душі 
юнака. 

«Украдене щастя» (1893) 
Соціально-псйхологічна драма написана за сюжетом народної «Пісні про шандаря», у 

якій розгортався мотив руйнування сім'ї. Головна героїня, видана з примусу заміж за не
люба, дізнавшись про появу коханого, якого вважали загиблим, вирішила повернути собі 
хоч крихітку особистого щастя. 

Головні персонажі: Анна, її чоловік Микола Задорожний та жандарм Михайло Гурман 
(коханий Анни). 

«Мойсей» (1905) 
Поема є одним з найкращих творів цього жанру. І. Франко сподівався, що революційна 

хвиля, яка піднімалася в Росії, принесе визволення й українському народові. Для реалі
зації гостроактуальної суспільно-політичної проблеми Франко обрав біблійну історію про 
те, як старозавітний пророк Мойсей вивів єврейський народ з єгипетської неволі. Поема 
спроектована на сучасну авторові дійсність. У цьому переконує пролог до твору, безпо
середньо звернений до рідного «замученого, розбитого» народу («Народе мій, замучений, 
розбитий»). 

Автор розмірковує над долею рідного краю, поневоленого сусідніми державами, як і його 
«скували й запрягли на вірність»; пророкує відродження України в процесі невідворотного 
поступу історії, вірить у те, що вона засяє «у народів вольних колі». 

Твір характеризується своєрідною строфічною будовою (використана терцина). 

Терцина - 1) віршова форма з трирядкових строф, у якій римуються між собою перший 
і третій рядки, а другий рядок римується з першим і останнім рядками наступної 
строфи; 2) вірш, написаний у такій формі. 
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Фрагмент прологу до поеми «Мойсей» 

Народе мій, замучений, розбитий, 
Мов паралітик той на роздорожжу, 
Людським презирством, ніби струпом, вкритий! 
Твоїм будущим душу я тривожу, 
Від сорому, який нащадків пізних 
Палитиме, заснути я не можу. 
Невже тобі на таблицях залізних 
Записано в сусідів бути гноєм, 
Тяглом у поїздах їх бистроїзних? 
Невже повік уділом буде твоїм 
Укрита злість, облудлива покірність 
Усякому, хто зрадою й розбоєм 
Тебе скував і заприсяг на вірність? 
Невже тобі лиш не судилось діло, 
Що б виявило твоїх сил безмірність? 
Невже задарма стільки серць горіло 
До тебе найсвятішою любов'ю, 
Тобі офіруючи душу й тіло?.. 
0 ні! Не самі сльози і зітхання 
Тобі судились! Вірю в силу духа 
1 в день воскресний твойого повстання.. . 
Та прийде час, і ти огнистим видом 
Засяєш у народів вольних колі, 
Труснеш Кавказ, впережешся Бескидом, 
Покотиш Чорним морем гомін волі 
І глянеш, я к хазяїн домовитий, 
По своїй хаті і по своїм полі.. . 

«Перехресні стежки» (1900) 
Жанр: соціально-психологічний роман. 
І. Франко звертається до проблеми суспільного обов'язку інтелігенції перед народом. 
Тема твору: показ «вершини» громадського й політичного життя галицького селянства, 

досягнутої ним у боротьбі проти сваволі поміщиків, сільських і повітових чиновників, різ
них пройдисвітів і лихварів. 

Твір має дві сюжетні лінії: показ тяжкого життя зубожілого галицького селянства, за
лежного від міських і сільських можновладців, і зображення громадської діяльності голо
вного героя адвоката Євгенія Рафаловича. 

Головні персонажі: Євгеній Рафалович, Регіна Твардовська (кохана Євгенія), Валеріан 
Стальський (колишній учитель Рафаловича, чоловік Регіни), єврей Вагман (лихвар), пан 
Байкальський (повітовий маршалок), пан ПІнадельський (адвокат). 

Центральний конфлікт твору - соціальний: між темним, затурканим селянством, яке 
не може себе захистити, і чиновниками та дідичами, як і постійно ошукують простий люд. 

У творі є й інші конфлікти - побутові, психологічні. 
Головна ідея твору кожен, хто захоче, може знайти своє місце на ниві служіння на

родові. Людина завжди має вибір - прийняти лицемірну мораль суспільства чи боротися з 
несправедливістю. 

Проблеми: 
боротьба з жорстокістю і насильством; 
вибір людиною життєвої позиції; 

- проблема добра і зла; 
проблема шлюбу та сім'ї. 

141 



Стислий переказ твору 
І 

Адвокат доктор Євгеній Рафалович виграв свою першу справу в карному суді одного з 
великих провінційних міст. 

До Євгенія підійшов підстаркуватий панок з коротким ріденьким волоссям і сивими 
вусами, одягнений у чорний витертий сюртук. Адвокат не пізнав цю людину, і тоді панок 
назвав своє прізвище. Це був Валеріан Стальський, домашній інструктор Євгенія в другому 
класі гімназії, двадцять п 'ять років тому. Стальський охоче розповів про свою подальшу 
кар'єру: після гімназії його було забрано до війська, де він прослужив десять років, вийшов 
у відставку і «дістав місце канцеляриста при суді». Через п 'ять років він «офіціал при 
помічнім уряді», «має під собою регістратуру». Дізнавшись про те, що Рафалович шукає 
ресторацію, Стальський запропонував йому хороше місце. 

II 
Рафалович згадував роки навчання в гімназії, жорстоке ставлення Стальського до уч

нів. 
III IV 

У ресторації за обідом Стальський згадував, я к виховував малого Євгенія, я к и й він був 
«строгий», але любив хлопця. Стальський так і сипав компліментами на адресу Рафаловича, 
і, щоб змінити тему, той попросив розказати про відносини у місцевім суді. Виявилося, що 
Стальський страшенний пліткар, бо вилив майже на всіх стільки бруду, що Рафаловичу 
стало і неприємно, і тривожно. 

Коли наступного дня чоловіки пішли оглядати помешкання, яке Стальський знайшов 
для Євгенія, дорогою їм зустрілася жінка під чорним вельоном, хода і цостать якої здались 
йому добре знайомими. Рафаловича дуже схвилювала ця зустріч. 

V VI 
Рафалович відбув візити майже до всіх видатних осіб міста і був у президента суду, у 

старости, податкового інспектора, потім у руського пароха (священика), учителів гімназії, 
колег-адвокатів. Він переконався, що й справді місто «акустичне», як висловився Стальсь
кий, тобто всі знають усе один про одного. 

Виявилось, що Рафалович у Брикальського виграв свій перший процес у цьому місті. 
VII 

Виходячи із суду, Рафалович зустрів напівп'яного Стальського. Не бажаючи, щоб їх 
побачили, Євген запросив Стальського до своєї квартири. Біля будинку обидва побачили 
Барана відлюдькуватого сторожа, від якого Рафалович не чув ні слова. П 'яний Стальсь
кий почав кепкувати з Барана, і той, розлючений, кинувся на пана офіціала і почав його 
душити. Але за хвилю впав на землю у страшних корчах, бо був епілептиком. Стальський, 
уже вдома у Рафаловича, розказав, що цей Баран утопив свою невірну жінку і був присуд
жений до смерті через повішення, але звільнений через свою хворобу. 

VIII IX 
Стальський, проголосивши гнівну антижіночу тираду, порадив Рафаловичу стерегтися 

жінок, особливо блондинок. 
Рафалович вислухав історію одруження Стальського. Коли його служба у війську скінчи

лась, він став працювати в суді. Заради подальшої кар 'єри треба було одружитися. Безпо
середній начальник запропонував Стальському піти до салону «цьоці Зюзі», яка займалася 
сватанням. І дійсно, скоро Стальський одружився з панночкою, яка здалась йому досить 
симпатичною. 

З перших днів подружнього життя Стальському не сподобалася його жінка: задумана, 
понура, «нема темпераменту». Він зав 'язав інтимні стосунки зі своєю служницею Орисею. 
Побачивши це, дружина вигнала Орисю з дому, незважаючи на різку протидію чоловіка. 
Стальський дообіцяв дружині помститися за вигнання Орисі. 

X 
Потім вони жили так, нібито один для одного не існує, хоч і під одним дахом. Сталь

ський розповів Євгенію ще про одну свою улюблену розвагу. Коли він злий повертається 
вночі додому, то, знявши черевики, тихо входить до її спальні, пильно дивиться, чи не 
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ховає там когось дружина, а потім раптом стягує з неї ковдру. Вона зривається на ноги, не 
тямлячи, що сталося, бачить біля л іжка чоловіка зі свічкою в руках, а він, насолодившись 
її жахом, мовчки виходить з кімнати. І таке нелюдське сумісне життя продовжується в них 
уже десять років. 

XI 
Канцелярія Рафаловича стрімко розвивалась, а він здобув славу одного з найкращих 

адвокатів. Рафалович поклав за правило нічого марно не обіцяти і не прагнути дешевої 
популярності. Всі документи від нього виходили тільки «руською» мовою, і поступово він 
домігся того, що всі урядові почали сприймати таке новаторство як звичайне явище. Єв
геній взяв собі помічника та двох писарів, бо роботи було дуже багато. Його працьовитість і 
знання завоювали йому авторитет у місті, повіті, окрузі вищого суду. Водночас із веденням 
професіональних справ він знайомився з місцевими мешканцями, шукав людей, здатних до 
справжнього діла. Діючи без зайвого шуму і «політичної закраски», адвокат досяг того, що 
в глухому досі повіті прокинулось громадське життя . 

XIII XVII 
Рафалович побачив у вікно жінку в чорному, яку місяців зо два тому вже зустрічав на 

вулиці. Це не давало йому спокою. 
Євгеній згадує молоді роки, своє знайомство з прекрасною панночкою Регіною Твар-

довською, заради зустрічі з якою він записався в школу гри на фортепіано, де навчалася 
дівчина, їхнє кохання. Перешкодою їхнім взаєминам була «цьоця» Регіни. 

Через певний, час Рафалович дізнався про те, що Регіна вийшла заміж і виїхала зі своїм 
чоловіком. Рафалович тяжко пережив цю звістку 

XVIII 
До Рафаловича прийшла делегація селян у справі процесу з паном маршалком. Адвокат 

запропонував їм купити не тільки те пасовисько, а й маєток і ліси пана Брикальського. 
Гадаючи, що адвокат їх дурить і намагається обкрутити, селяни забрали в нього документи 
щодо цієї справи. 

XX XXI 
Увечері до Рафаловича прийшов Стальський і сказав, нібито розкаявся в тому, що робив 

зі своєю жінкою, але для їхнього примирення потрібна третя людина, яка виступала б у 
ролі посередника. Попри пізній час, Євгеній погодився піти до нього, навіть переодягнувся 
у візитний костюм. 

Побачивши дружину Стальського, він остовпів: це була Регіна. 
Всю ніч Євгенія мучили тривожні сни. 

XXII 
Прийшовши до Стальського, Євгеній побачив Регіну. Вона не виглядала такою нещасною 

і пригніченою, як могла виглядати жінка, що зазнала страшних моральних тортур. Регіна 
навіть не дуже постаріла, на її обличчі не було «ані морщиночки, ані сліду борозди, прове
деної внутрішнім горем». Але на ньому був вираз тупості і байдужості. Євгеній не впізнав 
тієї дівчини, що чарувала його колись магічною силою кохання: «Це була якась виблідла, 
невдатна копія його ідеалу». 

XXIII 
Регіна увійшла до кімнати, де сиділи чоловіки, з розпущеним волоссям, убрана у свою 

злежану і пом'яту шлюбну сукню, на тлі якої її обличчя здавалося пожовклим і змарнілим. 
Вона сказала, що одяглася так на честь десятирічного ювілею подружнього життя . Шлюбну 
сукню жінка назвала символом свого майбутнього нещастя. Десять років тому її вдягла на 
неї «цьоця», злий демон життя Регіни, і закляла в цю сукню всіх злих демонів, що мали 
мучити племінницю. Вони зробили свою справу. Регіна не криючись розповіла, що знала 
Євгенія ще до шлюбу і навіть любила його. 

Євгеній стояв приголомшений такою несподіваною сценою. Але коли Стальський вдарив
ся у блазнювання і, кажучи, що не хоче стояти на заваді двом закоханим, хотів підвести 
його до Регіни, він з усієї сили відштовхнув цього нелюда і вибіг на вулицю. 

Того вечора Євгеній довго не міг заспокоїтися. А прокинувшись уранці, знов поринув у спо
гади. Він був у відчаї, втративши свій ідеал, що яснів у його серці, «округлений ореолом не-
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порочної чистоти, святості і вічної юності!» Раптом настрій його змінився, він заплакав і став 
звинувачувати себе, що не допоміг Регіні, яка гине, божеволіє від свого страшного життя. 

XXIV 
Брикальський прийшов до Рафаловича і переказав йому свою розмову із селянами. За його 

словами, вони повідомили, нібито адвокат пропонував їм купити панський маєток і навіть 
підбивав їх на бунт. Рафалович відхилив ці звинувачення і, у свою чергу, порадив панові 
добровільно віддати селянам спірне пасовисько, бо вони мають усі підстави виграти процес. 
Пан маршалок побачив, що адвоката не так легко збити з пантелику, і пішов ні з чим. 

XXV 
Брикальський вийшов, а Рафалович, засмучений цією розмовою, почав розмірковувати, 

шо штовхнуло селян на такий вчинок: «Дай, мовляв, підчорнимо адуката, оплюємо його і 
тим купимо собі панську ласку І» 

Раптом Євгеній побачив у вікно на тій же лаві Регіну. Він ухопив капелюх і вибіг до 
неї. 

XXVI 
Зустрівшись з Регіною, Євгеній розповів їй про те, як він страждав, втративши її, навіть 

хотів вкоротити собі віку. Вона сказала, що знає про його роботу і рада успіхам Євгенія на 
громадській ниві. Піддавшися наказові «цьоці» і занапастивши себе, вона знайшла розраду 
у думці, що для Євгенія стала провідною зіркою, яка вела «до всього,* що високе і чесне». 

Євгеній запропонував їй розірвати страшні пута, разом з ним покинути це місто і пошу
кати собі щастя десь в «широкім світі». Але жінка відповіла, що то була б подвійна крадіж: 
н від чоловіка, його - від його справи, «від тих нещасних, віками кривджених людей», 
які мають право на допомогу. 

XXVIII 
Вагман розпитував Барана про те, що сталося за тиждень і що він бачив, бо Баран і інші 

сторожі були своєрідною Вагмановою поліцією. Баран розповів господареві, що до адвоката 
приходили селяни, як і кляли Рафаловича і відібрали в нього папери, про візит маршалка, 
про зустріч Євгенія з жінкою Стальського у міськім саду. 

У шинку сторож зустрів Стальського і повідомив його про те, що бачив Регіну з адвока
том. Стальський дав Баранові грошей і пообіцяв дати ще, аби він допоміг йому захопити 
жінку разом із Рафаловичем. 

XXIX 
Рафалович виїхав до села Бабинці, де жив отець Зварич. Дорогою він поринув у думки і 

був тепер вдячний Регіні, що вона не дозволила йому піддатися миттєвій слабкості і кину
ти справу служіння народові, якій він вирішив присвятити життя. «Адже се його перший, 
безпосередній, святий обов'язок». 

XXX 
Адвокат приїхав до села, зустрівся з отцем Зваричем. Той саме повертався з похорон. 

Виявилось, що в селі трапилось нещастя. Пан Пшепорський, «фізик», зробив селянським 
дітям щеплення від віспи зіпсованою вакциною, і семеро дітей померли від гангрени. 

Рафалович дав слово селянам розібратися в цій справі. 
XXXI XL 

Розповідається про адвокатські справи Є. Рафаловича (Вагмана, Зварича, Шнадельського, 
засідання у гумниському суді, єврея Лейби проти селянина Ілька Марусяка та ін.). 

XLV 
Шварц і Шнадельський майже останні пішли від непритомного Барана, який після ма

рень впав в епілептичних корчах і провели цю ніч у Стальського. Стальський, я к і завжди, 
знущався з Регіни, начебто ненавмисне вихлюпнув їй у лице чарку лікеру. Затуливши хус
ткою обличчя, облите лікером і сльозами, вона пішла геть. 

XLXI 
Шварц і Шнадельський виношують план пограбування Вагмана. 

XL VII 
Вагман прийшов до Рафаловича проконсультуватись, як не платити 50 ринських штрафу 

за скоєне Бараном порушення порядку. Між ними зайшла розмова про придбання адвока-
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том маєтку Брикальського. Шляхом до цього лихвар вважав продаж цінного дубового лісу. 
Тоді маєток обійшовся б Рафаловичу зовсім дешево. Крім того, Вагман запропонував йому 
допомогу в цій справі. 

Рафалович відмовився від пропозиції, бо господарювання б зашкодило його роботі і від
вернуло від нього селян. 

Вагман повідомив адвокатові про можливу «реформу» повітової каси, і той вирішив не
гайно порушити цей «премудрий план». 

XL VIII 
Скоро мало відбутися віче, але о. Зварич і о. Семенович відмовились промовляти на 

ньому, бо залежали від вищої церковної влади. Звістка про це засмутила Рафаловича, але 
настрій його знов покращав, коли до нього прийшли селяни на чолі з Демком подякувати 
за те, що остеріг їх щодо Шнадельського. Вони запевнили адвоката, що приведуть на віче 
багато людей з усіх сіл. Ухвалили скликати віче наступного тижня , а офіційними промов
цями призначити, крім Рафаловича, Демка і ще одного селянина. 

XLIX 
Пан староста отримав офіційний документ від Рафаловича, у якому повідомлялося про 

скликання віча. Того самого дня до старости приїхав Брикальський, який вимагав заборо
нити віче. Староста викликав Рафаловича і почав просити його відмовитися від віча, але 
йому не вдалося переконати адвоката. Роздратований рішучим опором Євгенія, староста 
сказав йому, що надішле офіційну "резолюцію на його подання. 

L 
Другого дня до Рафаловича прибіг Мотьо Парнас єврей, у якого Євгеній орендував 

приміщення для віча, і відмовив в оренді. Євгеній вирішив шукати іншого приміщення і 
випадково натрапив на Вагмана, котрий пообіцяв уладнати цю справу. Лихвар пішов до 
бурмістра, з яким був особисто знайомий, і попросив допомогти в проведенні «хлопського 
віча», яке , на його думку, мало послабити напруження в повіті, а до того ж зірвати нечесні 
плани пана маршалка щодо повітової каси. 

LI 
До пана старости прийшов бурмістр Рессельберг і запропонував не забороняти хлопського 

віча, дозволити селянам зібратися в заїзді Мотя Парнаса. Але треба зробити так, щоб в 
останній момент там з 'явився староста з міським будівничим і сказав, що проведення віча 
неможливе через аварійний стан будівлі. 

Друга просьба Рессельберга була така: він хотів скликати своє, єврейське зібрання у пе
редмісті, чому староста дуже здивувався. Однак він прийняв обидві пропозиції. Бурмістр 
пішов від нього, сміючись у душі з Вагманового дотепу. 

LII 
Стальський повідомив Регіну, що скоро має відбутися віче, яким керував Рафалович. 

Чоловік сам запропонував Регіні зустрічатися з Євгенієм, нібито бажаючи їй добра. 
LIII 

Регіна подумки зверталась до свого коханого, шукала розради у спогадах про минуле. 
Вона пригадала, як колись дитиною хотіла дістати срібну іскру, «мов шматок сонця, що 
відірвався від неба і впав на вершок гори». Дівчинка чула про гадюк, як і носять діамантові 
корони, і вирішила, що, можливо, орел убив таку гадюку, а її корона блищить від сонця. 
Вона пішла лісом до тієї вершини, але заблукала, і лише надвечір її знайшли і привели 
додому вівчарі. 

Цей випадок в уяві Регіни набрав символічного значення: діамант - це глибоке кохання 
Рафаловича до неї. Вона промовляла до нього: «Я чую в серці діамантовий промінь твоєї 
йюбови, Геню». 

Намагаючись повернути втрачене щастя, Регіна вложила у маленький саквояж свої кош
товності та кілька банківських білетів і вийшла з дому. Біля Вагмановово будинку їй зуст
рівся Баран, але вона не звернула на нього уваги. 

LIV 
Євгеній сидів у себе вдома і працював над резолюціями віча, яке мало завтра відбутися. 

Здивований таким пізнім візитом, він поводився з Регіною, я к добрий знайомий, що щиро 
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співчуває їй, але не більше. Відчувши це, вона, однак, відверто сказала йому, що прийшла 
до нього, щоб не вертатися до чоловіка, до ладна була стати для Євгенія, чим він хоче, 
наймичкою, невільницею. Потім Регіна побажала Євгенію найкращих успіхів у його спра
ві захисті знедолених людей. Вона попросила прийняти від неї у фонд його організації 
все, що мала, саквояжик з коштовностями та цінними паперами. 

LV 
Баран зійшов на міст і побачив те місце на річці, яке звалося Клекіт, бо тут завжди виру

вала й клекотіла вода. Саме в цьому місці від утопив колись свою жінку. Йому здалося, що 
вона жива і завтра повернеться до нього. Варан побіг до Вагмана наймати помешкання для 
себе і своєї Зосі. Господар наказав сторожеві віднести на пошту якийся лист. Вискочивши 
на вулицю, Баран зіткнувся з Регіною, яка увійшла до Рафаловича. Сторож побіг у шинок, 
де звичайно перебував Стальський, і сповістив про те, що бачив його дружину. Стальський 
зі своїми приятелями - Шнадельським і ще двома панками увірвалися в покої Рафаловича, 
сподіваючись побачити там Регіну. Але її ніде не було, знайшли лише саквояжик, який 
вона залишила перед тим, як вийти через чорний хід. Рафаловичу вдалося вигнати «відві
дувачів», лише наставивши на них револьвера. 

LVII 
Стальський з товаришами прийшов додому й став допитуватися у жінки , де вона була. 

Перед панами він розіграв роль добропорядного чоловіка, а Регіну виставив гулящою. На
самкінець Стальський тричі вдарив Регіну й плюнув їй у лице. Панки, зніяковівши від цієї 
огидної сцени, вискочили на вулицю. 

LVIII 
Стальський і після того, як панки пішли, продовжував знущатися з Регіни, потім 

схопив пляшку горілки і вихилив її всю. Він заснув тут же, сидячи в кріслі. Регіна стояла 
нерухомо... 

Регіна вбила чоловіка сікачем, вийшла на вулицю. Там вона побачила Барана, який ішов 
крізь хуртовину, тарабанячи по балії. Регіна пішла за ним. Зійшовши на міст, вона набли
зилась до Барана і разом з ним стала вдивлятися у Клекіт. Потім пролізла попід поруччя 
і, стоячи на краю моста, зазирнула в глибину. Щось страшне побачила вона у пітьмі, бо 
жахнулась й вхопилась за поруччя. Баран зареготався й зіпхнув її з моста. 

Тим часом Шнадельський і Шварц зайшли до Стальського і, побачивши його вбитим, 
втекли. Шварц прихопив із собою цінні речі із саквояжа Регіни. 

LIX 
Другого дня до заїзду Мотя Парнаса стали з ' їжджатися селяни на віче. Перед самим 

початком зібрання приїхали пан староста з міським будівничим і, посилаючись на ненадійність 
будівлі, заборонили віче. Тут з 'явився бурмістр і запросив усіх присутніх на єврейське віче 
за містом. Сотні селян із радістю зустріли цю звістку й вирушили до нового місця. 

LX 
За містом зібралися люди на віче. Воно було в розпалі, виступило багато промовців 

і дійшло до ухвалення резолюції. Але нормальний хід віча перервала поява старости у 
супроводі двох поліцейських. Поліцейський комісар заарештував Рафаловича за підозрою 
у вбивстві Стальського. 

Тим часом Шнадельський поводився вкрай підозріло: він метушився серед натовпу, що 
зібрався коло Вагманового помешкання, і всім розповів, як першим побачив у вікно труп 
господаря будинку. Шварц повідомив, що нібито бачив, як пані Стальська сіла у львівсь
кий поїзд. Він отримав від слідчого дозвіл виїхати до Львова на розшуки Регіни. Замість 
цього Шварц купив для себе і Шнадельського квитки до Перемишля. Вони виїхали до Пе
ремишля, далі на Краків, потім до Берліна. Там Шварц залишив хворого Шнадельського, 
а сам подався до Америки. Навесні станув сніг, і на полі було знайдено замерзлого Барана, 
а рибалки виловили з Клекоту труп Регіни. Тим часом із Берліна привезли Шнадельсько
го, який докладно розповів про вбивство Вагмана і про їх зі Шварцом нічний візит у дім 
Стальського. 

Самогубство Регіни давало всі підстави вважати, що саме вона вбила Стальського, а з 
показань Шнадельського випливало, що Шварц забрав коштовності з Регіниного саквояжа, 
які Стальський при свідках висипав на стіл. 
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Усі ці факти змінили на краще становище Євгенія. Його було звільнено, а слідство щодо 
вбивства Стальського припинено. 

На другий день після звільнення Рафалович прийшов до старости й зажадав від нього 
офіційної реабілітації перед новим вічем, яке мало зібратися наступного торгового дня. І 
адвокат вручив старості повідомлення про віче, висловивши надію, що цим разом не буде 
жодних перешкод. 

Тест № 20 
1. Укажіть назву першої поетичної збірки І. Франка. 
А « Картка любові»; 
Б «Баляди і розкази»; 
В «З вершин і низин»; 
Г «Зів'яле листя». і—і 
2. Укажіть назву журналу, у якому були надруковані ранні поезії І. Франка. 
А «Основа»; 
Б «Друг»; 
В « Сніп »; 
Г «Русалка Дністровая». |—| 
3. Яка поезія зі збірки «Зів 'яле листя» є автобіографічною? 
А «Ой ти, дівчино, з горіха зерня. . .»; 
Б «Червона калино, чого в лузі гнешся?»; 
В «Тричі мені являлася любов»; 
Г «Чого являєшся мені у сні?» (~~| 
4. У композиції поезії «Ой ти, дівчино, з горіха зерня...» (збірка «Зів 'яле листя») вико

ристано художній прийом: 
А алегорію; 
Б риторичні запитання; 
В образно-символічний паралелізм; 
Г образно-символічне контрастне зіставлення. ГП 
5. За яким принципом побудовано поезію «Гримить!» з циклу «Веснянки»? 
А Протиставлення; 
Б паралелізму; 
В порівняння; 
Г тотожності. Г~1 
6. Кому Іван Франко присвятив збірку «З вершин і низин» (1887)? 
А Ользі Рошкевич; 
Б Юзефі Дзвонковській; 
В Целіні Журовській; 
Г Ользі Хоружинській; 
Д Лесі Українці. £П 
7. Який підзаголовок має збірка І. Франка «Зів 'яле листя»? 
А «Зів 'яла драма»; 
Б «Лірична драма»; 
В «Ліричні поезії»; 
Г «Драма кохання»; 
Д «На серці.туга». Ц 
8. Яку символічну назву мають частини збірки «Зів 'яле листя»? 
А «Квіти»; 
Б «букети»; 
В «жмутки»; 
Г «листки»; 
Д «спогади». П 
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9. У пролозі до якого твору І. Франко висловлює віру у свій народ, його гідне майбутнє? 
А «Іван Вишенський»; 
В «Гімн»; 
В «Декадент»; 
Г «Мойсей»; 
Д «Панські жарти». і—і 

10. Укажіть, який троп яскраво виражений у словах «Я ж не люблю її з надмірної 
любові». 

А Антитеза; 
Б метафора; 
В синекдоха; 
Г оксиморон; 
Д порівняння. і—і 
11. Установіть відповідність між жанром і назвою твору. 

1 Поезія А «Борислав сміється» .1 
2 Історична повість Б «Украдене щастя» ~2 
3 Роман В «Чого являєшся мені у сні...» З 
4 Поема Г «Захар Беркут» *4 
5 Соціально-психологічна драма Д «Мойсей» ~5 

12. Установіть відповідність між фрагментом твору І. Франка і його назвою. 
1 «Вічний революцьйонер - A «Vivere memento» 

Дух, що тіло рве до бою...» Б «Гімн» 
2 «Лиш боротись значить жить. . .» В «Мойсей» 
3 «Та прийде час, і ти огнистим видом Г «Гріє сонечко» 

Засяєш у народів вольних колі.. .» Д «Каменярі» 
4 «І я , прикований ланцем залізним, стою . , 

Під височенною гранітною скалою...» _І 
5 «Встань, орачу! Вже _2 

Прогули вітри, _3 
Проскрипів мороз, _4 
Вже пройшла зима!» І 5 | 

h Тест № 21 
1. Яка збірка І. Франка побачила світ у 1898 p.? 
А «Мій Ізмарагд»; 
Б «Баляди і розкази»; 
В «З вершин і низин»; 
Г «Зів'яле листя». ГП 
2. Який образ представлений у поезії «Гімн»? 
А «Вічного мандрівника»; 
Б «вічного революціонера»; 
В «великого Каменяра»; 
Г «вічного бунтаря». Q 
3. Укажіть ім 'я коханої жінки І. Франка, про яку поет писав: «несміла, як лілея біла, 

з зітхання й мрій уткана». 
А Ольга Рошкевич; 
Б Юзефа Дзвонковська; 
В Целіна Журовська; 
Г Ольга Хоружинська. Q 



4. Про яку збірку І. Франка М. Коцюбинський написав: «Це такі легкі, ніжні вірші, з 
такою широкою гамою чувств і розуміння душі людської»"! 

А «Баляди і розкази»; В «Зів'яле листя»; 
Б «З вершин і низин»; Г «Давнє й нове». ГИ 
5. Що лежить в основі образної системи п'єси «Украдене щастя»? 
А Конфлікт через майнову різницю чоловіка і ж інки; 
Б любовний трикутник; 
В різка антитеза між двома головними героями - чоловіком і жінкою; 
Г протиставлення героя-індивідуаліста натовпу. Г~| 
6. За сюжетом якої народної пісні І. Франко створив п'єсу «Украдене щастя»? 
А «Пісня про шандаря»; Г «Пісня про розбійника»; 
Б «Пісня про кохання»; Д «Пісня про Батьківщину». 
В «Пісня про Україну»; г—І 
7. Укажіть, хто з названих персонажів не представлений у творі І. Франка «Перехресні 

стежки ». 
А Валеріан Стальський; Г Євгеній Рафалович; 
Б Михайло Гурман; Д пан Шнадельський. 
В Регіна Твардовська; гп 
8. Укажіть жанр твору І, Франка «Перехресні стежки». 
А Соціально-побутова повість; 
Б соціально-психологічний роман; 
В сатирично-політична повість; 
Ґ роман-хроніка; 
Д роман-притча. і—і 
9. Ким за родом діяльності був герой твору «Перехресні стежки» Євген Рафалович? 
А Адвокатом; Г музикантом; 
Б лікарем; Д письменником. 
В учителем; г-| 
10. Укажіть проблему, я к а не представлена у творі «Перехресні стежки». 
А Боротьба з жорстокістю і насильством; 
Б вибір людиною життєвої позиції; 
В проблема добра і зла; 
Г проблема шлюбу та сім'ї; 
Д проблема батьків і дітей. ГП 
11. Установіть відповідність між визначенням літературознавчого терміна і його на

звою. 
1 Віршова форма з трирядкових строф, у якій римуються між собою А епіфора 

перший і третій рядки, а другий рядок римується з першим і ос- Б анафора 
таннім рядками наступної строфи. В антитеза 

2 Особливо підкреслене протиставлення протилежних життєвих Г терцина 
явищ, понять, думок. д паралелізм 

3 Паралельне зображення двох і більше явищ із різних сфер життя. 
4 Єдинопочаток, повторення на початку віршових рядків, строф або 

речень однакових чи співзвучних слів, синтаксичних конструкцій. 
5 Повторення однакових слів чи синтаксичних конструкцій у кінці 

віршованих рядків, строф чи речень, розділів (у прозі). 
12. Установіть відповідність між жанровим визначенням поеми І. Франка і и назвою. 
1 Соціально-побутова А «Мойсей» 
2 Сатирично-політична Б «Лис Микита» 
3 Історична В «Іван Вишенський» 
4 Біографічна Г «На Святоюрській горі» 
5 Філософська Д «Панські жарти» 
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Літературний процес кінця XIX - початку XX ст. 
Літературний процес наприкінці XIX - на початку XX ст. припадає на період інтенсивного 

розгортання визвольного руху в Російській імперії. Це визначило характерні тенденції 
розвитку літератури не тільки в Наддніпрянщині, але й в Галичині та Буковині, які 
перебували в межах Австро-Угорської імперії. Українські письменники прагнуть передати 
пафос визвольної боротьби народу, показують її політичні форми, зображують зростання 
соціальної й національної свідомості людини. 

У цей час на ниві української літератури виступали представники кількох поколінь. 
Продовжували писати Іван Франко, Михайло Старицький, Панас Мирний, Іван Нечуй-
Левицький, Іван Карпенко-Карий. Пошуками нових тем, нових прийомів художнього уза
гальнення життєвого матеріалу, розгортанням художньої дії через внутрішній світ персо
нажів відзначалися твори представників «нової школи» Михайла Коцюбинського, Ольги 
Кобилянської, Василя Стефаника, Марка Черемшини, Михайла Яківа, поетів Миколи 
Вороного, Олександра Олеся, Миколи Філянського, Григорія Чупринки, драматургів - Лесі 
Українки, Володимира Винниченка, Спиридона Черкасенка. 

На початку XX ст. сформувалася група українських модерністів, осередком якої стало 
львівське видавництво «Молода муза», Остап Луцький, Петро Германський, Василь 
Пачовський, Богдан Лепкий, Сидір Твердохліб. Осередком східноукраїнського модернізму 
був київський журнал «Українська хата», у якому друкували свої твори Микола Євшан, 
Михайло Сріблянський (Микита Шаповал), Андрій Товкачевський. 

Українська проза сягає вершин художнього психологізму в дослідженні внутрішнього 
світу окремої особистості. Психологізація прози зумовила тяжіння до лаконізму в описах, 
стислості малюнка, сконцентрованості образності. Письменники приділяють більше уваги 
суто драматичним елементам внутрішньому монологу, діалогу, полілогу, використанню 
прийомів невласне прямої мови. Збагачення художньої лексики відбувається шляхом за
провадження в літературну мову народної синоніміки, фразеології, використання найрізно
манітніших шарів усного мовлення. 

Українські поети Іван Франко, Михайло Старицький, Олена Пчілка, Борис Грінчен-
ко, Леся Українка, Володимир Самійленко, Олександр Олесь, Микола Вороний, Агатангел 
Кримський, Спиридон Черкасенко, Надія Кібальчич, Микола Філянський, Павло Тичина, 
Максим Рильський - ставлять своє слово на службу народові. Мотив ролі художнього слова 
звучить у ліриці майже всіх українських поетів цього часу. Цікаву сторінку в антології ук
раїнської новітньої поезії представляє творчість Михайла Семенка першого українського 
футуриста. 

У драматургії поруч з традиційною соціально-побутовою драмою та п'єсами на історичні 
теми виникають проблемно-філософська та філософсько-психологічна драма, розквіт яких 
пов'язаний з ім 'ям Лесі Українки. Вона збагатила драматургію і в жанровому відношенні: 
драматична сцена («Іфігенія в Тавриді»), діалог («В дому роботи, в країні неволі»), етюд 
(«Иоганна, жінка Хусова»), драматична поема («Одержима», «В катакомбах», «Бояриня»), 
драма («Камінний господар»), фантастична драма («Осіння казка»), драма-феєрія («Лісо
ва пісня»). Архип Тесленко пише сатиричну комедію («Патріоти»), Володимир Самійлен
ко гротескно-фантастичну сатиру («У Гайхан-бея»), Панас Мирний драму-містерію 
(«Спокуса»). 

Тема 17. Ольга Кобилянська (1863 - 1942) 
Ольга Юліанівна Кобилянська «велика українська письменниця, бо час нічого не за

подіяв її творам, а тільки утвердив їх у нашому народі» (Василь Земляк); «Пишна троянда 
в саду української літератури» (М. Старицький). 

Письменниця опрацювала в українській прозі нову тему: доля освіченої дівчини, яка не 
може змиритися з бездуховністю міщанського середовища, в її творчій праці важливу роль 
відігравали особисті переживання і враження. 
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Перші свої твори О. Кобилянська писала німецькою мовою. Пізніше їй дорікали за ні
мецький спосіб мислення, залежність від німецької класики. Але і в ранніх, німецько-
мовних, і в пізніших, уже україномовних, творах простежується образ авторки, багатий 
світ її спостережень і почуттів, винесених з реальної дійсності. 

І. Франко не випадково поставив Ольгу Кобилянську на чолі «нової школи» в українсь
кій літературі: у її творах вперше поведінка людини пояснювалася внутрішніми, психічни
ми імпульсами. Глибока таємниця людської душі відкрилася читачеві. 

Біографічні відомості 
27 листопада 1863 р. народилася Ольга Юліанівна Кобилянська в містечку Гура-Гу-

мора в Південній Буковині (нині Румунія) у сім'ї урядовця-правника, якому у зв 'язку зі 
службою довелося жити в кількох містечках карпатського передгір'я. 

У Кимпулунзі Ольга здобула початкову освіту німецькою мовою, приватно вивчала й 
українську. 

Дитинство пройшло в німецько-румунському оточенні. Ольґа брала участь в ама
торських виставах, співала, багато читала, грала на фортепіано. Почала писати вірші, 
оповідання й повісті німецькою мовою («Гортенза», «Картина з життя Буковини», «Види
во», «Вона вийшла заміж»). 

В україномовних творах: «Людина», «Царівна», «Некультурна», «Ніоба», «Через клад
ку» простежується образ авторки, багатий світ її спостережень і почуттів, винесених з 
реальної дійсності. 

1898 р. на ювілеї І. Франка Ольга Кобилянська познайомилася з багатьма діячами 
української культури. 

1899 р. У Києві познайомилася з М. Лисенком, М. Старицьким, М. Коцюбинським. 
На початку XX ст. були написані повісті «Земля», «В неділю рано зілля копала». 

На заваді активній громадській діяльності стоїть хвороба. 
Тяжке життя в Чернівцях (хвороба, матеріальна скрута, сімейні проблеми). 
У листопаді 1918 р. - гнівно засуджує насильницьку румунізацію Північної Буковини. 
1926 - 1929 pp. - вихід дев'ятитомного видання творів Ольги Кобилянської у Харкові; 

написання роману «Апостол черні». 
1941 р. жандармерія встановлює нагляд за письменницею, над нею готують розправу. 
21 березня 1942 р. О.Ю. Кобилянська померла. 

Творча спадщина: 
- ранні неопубліковані твори («Гортенза», «Доля чи воля»), у яких яскраво простежуєть

ся образ дівчини-мрійниці, котра прагне до самовдосконалення; порушується питання про 
право жінки на гармонійний розвиток, рівність з чоловіком у сімейному житті ; 

оповідання («Вовчиха», «Любов до рідної землі», «Природа»); 
, повісті: «Земля», «Ніоба», «У неділю рано зілля копала», «Через кладку», «За ситуа

ціями», «Людина», «Царівна»; 
новели: «Некультурна», «Битва», «Назустріч долі», «Юда», «Лист засудженого воя

ка до своєї жінки», «СРШТЬСЯ», «Impromtu phantasie» (фантазія-експромт), «Valse melan-
colique» (меланхолійний вальс). У двох останніх роздуми письменниці про мистецтво; 

роман «Апостол черні» та ін. 

«Людина» 
Жанр: повість. 
Історія написання 
У 1887 р. з 'являється оповідання «Вона вийшла заміж», присвячене Наталії Кобринсь-

кій відомій у Галичині письменниці й громадській діячці, ініціаторові створення Това
риства руських жінок, яке розгорнуло широкий феміністичний рух. 

У 1891 р. в селі Димка нд Буковині Ольга Кобилянська пише повість «Людина» як до
сконало перероблену редакцію оповідання «Вона вийшла заміж». 

У 1894 р. повість вийшла в журналі «Зоря». 
Тема твору зображення життя освіченої бідної жінки в глухому провінційному міс

течку. Мрії Олени постійно розбиваються об мур обивательських уявлень: усі доводять, що 
жінка має бути тільки придатком і прикрасою чоловіка. 



Ідея твору - треба створити такі умови, так змінити лад, щоб кожна людина, особливо 
жінка, змогла відчути себе справді людиною і знайти своє місце в житті . 

Персонажі: родина Ляуферів (батько, мати та їхні діти: Олена, Ірина, Геня, син Гер-
ман-Євген-Сидор), студент-медик Стефан Лієвіч (коханий Олени), Фельс (майбутній чоловік 
Олени), Маргарета (вчителька). 

Зміст 
У центрі повісті - молода дівчина Олена, яку не розуміють ні в родині, ні в містечковому 

середовищі, оскільки Олена багато читає, тонко відчуває красу в природі, людині, мистец
тві, їй доводять, що жінка має бути придатком чоловіка. Дівчина протестує. її підтримує 
студент-медик Стефан Лієвич, який після навчання у Швейцарії по-новому дивиться на 
суспільне життя . Він доводить, що майбутнє жінок - у їхніх руках, що освіта спрямує їх 
на нові шляхи. 

Але смерть однодумця залишає Олену в самотності. 
Щоб покращити матеріальне становище родини, Олена погоджується вийти заміж за 

лісничого Фельса. Але в розпачі дівчина сама в себе запитує: «І чим.. . оправдається? Що 
вона людина?..» 

Повість «Людина» справила великий вплив на розвиток феміністичного руху Галичини. 

Емансипація - звільнення від якої-небудь залежності, скасування якихось обмежень. 
Фемінізм жіночий рух другої половини XIX ст. за зрівняння жінок у правах з чо
ловіками. 

Стислий переказ твору 

*** 
Пан Епамінондас Ляуфер (у деяких виданнях - Ляуфлер) - цісарсько-королівський рад

ник, він мав велику повагу, вплив і немалі доходи. Була у нього і слабка сторона при
страсть до спиртних напоїв. Але цього поки що ніхто не помічав. 

У Ляуфера було чотири доньки і один син Герман-Євген-Сидор, якого батько любив до 
нестями, вважав своїм майбутнім. Мати так само обожнювала сина, не раз у мріях бачи
ла його лісовим радником в елегантній колясці поруч із багатою жінкою. А те, що син не 
любив учитися, матір не дуже засмучувало. Вона ненавиділа «висушених тверезих профе
сорів», як і мучили її синочка, називали упертим і злим. 

Тим часом підростали доньки. Природа не обділила їх красою, а пані радникова поси
лала, як водиться, вчитися французької мови й музики. Оскільки батько займав високе 
становище у суспільстві, то в дівчат не було відбою від женихів. Одне непокоїло матір: дві 
середні дочки, Олена й Ірина, любили читати серйозні книги. Особливо Олена. А потім 
ще й так палко розказувала про них молодим людям, що юрбою її оточували. При цьому 
сперечалася, і в її устах звучали такі пекучі й небезпечні слова, як «соціалізм, натуралізм, 
дарвінізм, питання жіноче, питання робітницьке...» 

Мати не спала ночами з тривоги, що дівчина хоче йти зовсім не тим шляхом, який при
значено природою. А слова доньки про «рівноправність між мужчиною і жінкою», про те, 
що жінкам треба вчитися і самим себе забезпечувати, викликали у неї сором і лють. Про 
таку небезпечну поведінку Олени, яка «губить легкодушно свою будучину і відстрашує від 
себе і від других сестер женихів», говорили й товаришки пані радникової. Вони радили їй 
заборонити Олені читати книги і висловлювати подібні крамольні думки. Сміялися: «Хто ж 
буде дома їсти варити, наколи жінка стане до уряду ходити? Хто буде порядкувати, прати, 
шити? Невже ж мужчина?» 

Однак мати нічого не могла вдіяти з Оленою і не наважувалася застосовувати силу. Тим 
більше, що за нею, «як тінь», піднімалася сестра Ірина і завжди знаходила слова, щоб 
заспокоїти матір і виправдати вчинки сестри. До них інколи приєднувався й молодий чо
ловік, студент-медик Стефан Лієвич, який приїхав додому на канікули. 

Чого він тільки не розповідаві А його слухали, ніби апостола правди. Про те, що в Швей
царії вже давно поширилася жіноча емансипація, що жінки навчаються в університетах, 
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прагнуть бути самостійними і рівноправними з чоловіками. Тут же він побачив «сонне 
царство», а якщо якась жінка намагається «збудити сонну сестру», її висміюють і засуджу
ють, як , наприклад, Олену. Йому за це навіть соромно. Олена відповідала, що це наслідок 
«нещасного виховання та вкоріненого пересвідчення, що думати-знати пристоїть мужчині, 
а жінці має воно служити за оздобу». 

Мати ненавиділа Лієвича ще й за те, що він ніколи не знаходив доброго слова для її сина, 
а, навнаки, при кожній нагоді «читав нотації» за його недостойну поведінку і лінощі. 

*** 
Пізній вечір після великодніх свят. Було тихо, тільки чувся шум гірської річки. Нав

коло величаво піднімалися Карпатські гори, верхівки яких магічним сяйвом освітлював 
місяць. 

З невеличкої хатини вийшли Олена і Лієвич. Сьогодні у них прощальний вечір, бо Сте-
фан змушений поїхати на два роки, щоб закінчити навчання. Вони не знаходять слів, щоб 
висловити свої почуття. Він просить її говорити, щоб назавжди запам'ятати голос коханої. 
Вона з усміхом питає, що, може, йому ще й присягу на вірність зложити? Стефан говорить, 
що вірить не в присяги, а у силу любові. Олена відповідає, що полюбила з першої хвилини, 
коли зрозуміла, що він говорив правду, не боявся ніколи і нічого. І з другої хвилини, коли 
переконалася, що він цільна натура, «задивлювався на жінок не очима нинішнього бруд
ного егоїзму, а людини людяної...» їй подобається і те, що не перетворював себе в «модну 
мавпу», не дуже дотримувався умовностей «світського життя». 

Стефан висловлює жаль, що родина Олени його не терпить і може присилувати її вийти 
заміж за когось, на їхню думку, достойнішого. Але Олена відповідає, що цього ніхто не 
може зробити проти її волі і просить вірити в любов, а поки що їхні заручини - таємниця. 

Пристрасно прощаються, цілуючи руки і просячи один одного триматися ці два роки 
розлуки, любити й вірити. 

Прийшли нові часи і принесли радникові великі клопоти. 
Хоч для сина Германа-Євгена-Сидора наймали репетитора, він щоразу приносив за кож

не півріччя все гірші і гірші свідоцтва. Батько лютився, а сестри ховали брата, поки не 
пройде батьків гнів. 

Після закінчення навчання Герман-Євген-Сидор поїхав на однорічну військову службу. 
Разом з ним відійшло і щастя родини Ляуферів, бо незабаром стало з 'являтися безліч век
селів за борги сина. Пан радник же все частіше затримувався у кав 'ярнях , інколи там і 
ночував. Його «слабка сторона» перемогла. 

Лікар жаліє приятеля і говорить, що у нього ж іще дві незабезпечені доньки. Йому за
перечують, що дівчата, вийшовши заміж, самі себе забезпечать. Адже Олена уже, мабуть, 
заручена з К-им? Батько відповідає, що донька не хоче за нього заміж, бо не любить. Ляу-
фера підняли на сміх, сказали, що у нього вдома «бабське панування» і що це неприпусти
мо, щоб дівчина відмовлялася від зам іжжя лише з причини нелюбові. І раніше вибирали 
собі жінку за домовленістю, та й нічого - звикали, жили добре, тим більше, що жінка - як 
«молодий кінь», «почує сильну, залізну руку, так і подасться». 

Коли йшли додому, лікар запропонував радникові поговорити з Оленою, кажучи, що 
вона добра, шляхетна і не захоче, щоб родина страждала від бідності. Аби лиш забула 
того... 1 тільки тут батько дізнався, що його донька зустрічалася зі Стефаном Лієвичем, 
навіть була таємно заручена. Потім трапилося нещастя: молодий чоловік «набрався десь у 
шпиталі тифу й помер». Олена тяжко переживала, навіть захворіла, тому й звернулася за 
порадою до л ікаря і змушена була йому все розповісти. Батько дуже образився, що останнім 
про це дізнався, і попросив свого товариша поговорити з дочкою, умовити її. 

*** 
Лікар прийшов поговорити з Оленою. Батьків приятель став говорити, що дівчина по

винна думати не лише про свої почуття, а й про обов'язки перед родичами. Олена гостро 
відповіла, що «не може інакше збирати, я к сіялось» і що батьки самі винні у негідній по
ведінці її брата. Тоді лікар вирішив викласти всю гірку правду: «всі вони знищені, її 
батька через якусь-то суму, котру мав у себе в сховку й котрої недоставало, віддаляють зі 
служби ». 



Олена вражена, але каже, що вона була.до цього готова. І не бачить виходу з такого ста
новища. Тоді лікар підказує вийти заміж за К-ого, який незабаром проситиме її руки. 
Дівчина категорично відмовляється, бо не любить його: «А подружжя без любові се, по 
моїй думці, брудні відносини». Старий чоловік а ж розсердився, доводячи, що їм нікуди 
дітися, якщо не прийде звичайна місячна платня, адже старша сестра сама має дітей і до 
того ж скупувата, на платню Ірини - вчительки музики теж не проживеш. І хто ж буде 
догодовувати батьків, адже вони вас вигодували, виростили? Олена відповідає, що хоче 
сама заробляти на хліб і ділитися з родичами. Сказала, що вона має розважливий критич
ний розум і не зверне «з раз обраного шляху» , готова боротися з незлагодами життя , бо во 
на - людина. 

*** 
Через два тижні відбулася серйозна розмова батька й Олени з приводу її відмови вийти 

заміж за К-ого. Олена сказала, що «ніяка сила світу не стопче в мені мислячої самостійної 
людини» і що вона ніколи не буде жити брехнею. Батько знову почав кричати і проклинати 
дочку, кажучи, що вона все одно підкориться йому, тому що ще неповнолітня. 

II 
До тієї самої хатини, звідки вони з Лієвичем виходили три роки тому, прямувала тепер 

Олена. Тут жила стара вчителька Маргарета, щира порадниця і подруга Олени. 
У кімнаті були затишок, спокій і звучала музика Шопена. Олена, як вона це часто роби

ла, тихенько сіла в крісло і поринула у спогади. Саме під таку музику Стефан і зважився 
сказати їй про свою любов. 

Пізніше стара дама закінчила грати й увійшла зі світлом до кімнати. Вона не здивувала
ся несподіваній гості, бо так бувало часто. Олена сказала, що хоче написати листа К-ому, 
щоб він не приходив просити її руки, не принижувався, адже вона його не любить і від
мовить. Маргарета почала умовляти Олену підкоритися, доводила, що К-ий - непоганий 
молодий чоловік, вона незабаром звикне. На це Олена гостро відповіла, що це «егоїст і чо
ловік гордий», а вона не є тією, котра «могла зносити на своїм карку панування другого». 
Стара вчителька відповіла з жалем, що такі думки не доведуть до доброго, адже ж зовсім 
не краще бути самотнім, нікому не потрібним, та ще й у бідності. То ж треба вітати К о г о 
«як свого ангела-спасителя». Олена відповіла, що цього не буде ніколи, краще вмерти: 
«моральна нужда і абсолютна бідність - се одне й те саме. Наслідки їх однакові». І просить 
паперу, щоб написати листа К-ому з відмовою. 

*** 
Жінки попрощалися холодно і німо. Вони обидві зрозуміли: щось їх роз'єднало після 

цієї розмови. 
*** 

Чаша горя, яку довелося випити родині Ляуферів, ще була неповна. Герман-Євген-Сидор 
закохався, але дівчина залишилася глухою до його почуттів і відмовилася стати його дру
жиною. Хлопець не знайшов ніякого іншого виходу, як вистрілити собі в лоб. 

Невдовзі радника усунуто зі служби, і гарні, золоті часи залишилися в минулому. 
*** 

Найстарша дочка Ляуфера вийшла заміж за старого, але багатого чоловіка і проживала 
далеко від родичів, раз чи двічі на рік пишучи листи. Сестри не були між собою близькі, 
тому Олені було важко писати листа з проханням дати в оренду частину поля за містом, що 
належала зятеві. 

Відповіді чекали довго, нарешті зять погодився на невигідних для Ляуферів умовах, 
але діватися було нікуди. Родина виїхала в село. Найменшу сестру старша забрала до се
бе - доки звикне. 

*** 
Минуло п 'ять років з того часу, я к Ляуфери проживали на селі, відлучені від інтеліген

тного світу, від усякого товариства. Життя їх було тихе та сумне, приправлене бурхливими 
вибухами пияцтва Ляуфера. 

Тепер головувала в родині Олена. На її плечах «спочивав гаразд цілої родини». Адже 
Ірина вийшла заміж, але повдовіла і повернулася додому, а наймолодша, Геня, жила у ро
дині старшої, де привчалася до господарювання. 
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«Немає тяжчої кари для молодого живого духу, для бистроумних, енергійних, а надто 
ідеально уложених натур - як таке життя» . Олену лякало, що й вона незабаром перейде в 
розряд людей байдужих, котрі турбуються лише про «фізичний добробут», тобто матеріаль
ний достаток. Вона билася, «як той спійманий орел», у пошуках виходу з цього становища, 
але не бачила його. 

Олена задивилася на мурашник, що був поблизу неї і пригадала статтю відомого росій
ського критика Д. Писарева «Бджоли». Як багато почуттів піднімалося в її душі колись 
проти «трутнів». Тепер вона читала дуже рідко. 

Найстарша сестра писала, що хоче продати землю, яку вони орендують, то ж хай зазда
легідь домовляються з новим господарем, інакше через рік опиняться без оселі. 

Пані радникова, колись «гарна і горда женщина», зломилась. Коли Олена розповіла їй 
про лист, та лише заплакала. Ірина часто хворіла, а найменша сестра, уже доросла, повер
нулася і тяжко працювала на полях нарівні з чоловіками. Сподіватися на чиюсь допомогу 
чи пораду було нічого, тому Олена й не розповіла родині про негативну відповідь нового 
господаря землі, а намагалася вже вкотре сама знайти вихід. 

*** 
Олена познайомилася з лісничим, який підвіз її своїми кіньми. Новий знайомий роз

повів, що залишається на службі у барона, що купив ще одне село і замінив собі коня. 
Фельс радо пообіцяв навчити Олену правити кіньми і навіть дав у її розпорядження свій 
візок. Вона взяла поводи, а молодий чоловік сказав, що треба тримати сильно, а це для 
жінки з її н іжними руками важко. Тоді Олена, не соромлячись, сказала, що цими ніжними 
руками вона витягає п'ять-шість відер води для худоби, якщо цього нікому зробити. Фельс 
здивований прямотою дівчини. 

Раптом коні рвонули вбік і ледь не перевернули візок. Фельс ухопив поводи твердою 
рукою і люто вдарив коней. Потім повернувся до неї і м 'яким голосом спитав, чи вона не 
злякалася. Олена відповіла, що стала боязлива, бо рідко виїжджає. Усі коні при роботі, а 
чужих просити не хоче. Фельс сказав, що мусить щодня виїжджати своїх коней, тому може 
їх давати їй. Однак Олена зауважила, що сама не поїде; зійшлися на тім, що виїздитимуть 
разом. 

*** 
Через чотири дні в ту саму пору Фельсів візок знову зупинився перед помешканням 

Ляуферів. Фельс привіз дівчину додому. Олена була стомлена, але привітним і лагідним 
голосом просила його приходити ще. 

*** 
Після цієї прогулянки Олена стала сумна, мовчазлива. З домашніми поводилася роздра

товано, навіть різко. 
Ірина сказала Олені, що ніби стало помітним, як Фельс ставиться до Олени. При цьому 

додала, що «він добрий чоловік, але дуже ограничений...» Та підхопила: «Так, так, але все 
ж таки він має доходи; а головна річ: він добрий чоловік!..» 

Олена стала думати про Фельса, намагаючись віднайти у ньому щось привабливе для 
себе. Але не знаходила, хоч вірила, що його любов не могла не вплинути на неї. «Любов 
має те в собі, що наколи походить від симпатичних осіб, викликає і в нас настрій, подібний 
до любові...» 

*** 
Олена часто стрічалась із Фельсом, причому на самоті. А якщо хтось із родини з 'являвся 

вдома, ставала мовчазною і шукала собі заняття на кухні. 
Коли випав сніг, лісничий почав приїжджати щонеділі і забирати усіх на прогулянку. 

Часто-бувало, що катав саму Олену, щохвилини питаючи, чи їй не холодно. Він зовсім втра
тив свою сміливість щодо неї, а вона, навпаки, - говірлива, весела, зовсім ним заволоділа. 
Інколи він починав розмову про щось, не передчуваючи, що говорить проти її поглядів. 
Олена спиняла на ньому гордий, холодний погляд, і він бентежився. 

Одного разу Фельс ледь їй не освідчився, а вона відштовхнула його такими різкими сло
вами, що той, мало не заплакавши, подався геть. Потім перепрошувала його, говорячи, що 
вона дуже нещасна. 
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Того самого дня після обіду зійшлися гості, запрошені Оленою і її родичами: старі вчи
телі з синами, надлісничий, священик з родиною і молодий Фельс. їли «свячене», бажали 
добра, здоров'я, потіхи з дітей та онуків. Потім старі бажали молодим, а молоді - самі собі. 
Тоді старші, розчулені, залишили «любу молодіж» саму. 

Ніхто так не міг гордитися у той день своїм гумором, я к Олена. Очі сяяли, коси спусти
ла на плечі, здавалася набагато молодшою. Фельс не зводив з неї очей, і вона не полишала 
його увагою. Усі присутні милувалися і говорили, що з них вийде добра пара. 

Фельс пристрасно запропонував Олені стати його дружиною. Вагаючись в душевній бо
ротьбі, вона погодилася. Фельс, почувши це, кинувся обіймати і цілувати Олену, а вона 
мовчки зносила ті любощі. 

Уночі Ірина гірко ридала, благала, щоб Олена не робила цей крок проти своєї волі. 
На що та відповіла: «Хто питає про правду або про любов? Врешті я була між вами най-

сильніша, то хрест нести припало мені». То ж хай Ірина не будить у ній колишню людину, 
не мучить сумнівами, адже вона виконала своє «завдання». 

*** 
Через місяць увечері на подвір'ї Ляуферів зібрався натовп селян. Стара Катря ходила 

між людей з пляшкою горілки і частувала, примовляючи: «За здоров'я молодих!» Ворота 
були відчинені, і на подвір'я за їжджали віз за возом з весільними гостями з усієї околиці. 
Фельс настояв, щоб весілля було бучним і пишним. Запрошені займають свої місця у свят
ково прибраних кімнатах, а пані радникова проходжується між гостями. їй здалося, що 
повернулися старі добрі часи. Звідкись взялася давня зарозумілість у цій прибитій роками 
і горем жінці: «Вона подала ласкаво надлісничим руку, а вчителів привітала лише гордим 
поклоном. Здавалось, немовби вона і не проживала з ними ніколи у ближчих товариських 
відносинах. Вони ніби вперше, і то з ласки, знайшлися в її домі...» 

Вона пишалася, що її доньку вибрав найкращий чоловік в околиці. А особливо тішила 
стару пані купа весільних подарунків, і серед них - велика скринька зі сріблом на дванад
цять персон, яку подарував Фельсів барон. 

Приїхала на весілля і Маргарета. Вона постарішала і посумнішала. Ходила мовчки по 
кімнатах і слухала пані радникову, яка їй розповідала про нареченого. Та хвалилася, як 
Фельс любить Олену, який він добрий, і що віддав їм маленьку хатинку в місті. Матері з 
Генею легше буде там жити, а Ірина залишиться, звичайно, з Оленою. Далі пані радникова 
говорить, що Фельс «добрий, щирий хлопець, чесний, ретельний чоловік, і Олена буде з 
ним щаслива». Маргарета на це лише прошептала: 

Дай Боже, дай Боже. . . 
Вона не може забути, що Олена так бездумно відмовила К-ому. Він тепер суддя, має 

великі доходи і живе безжурно, одружився з донькою багатого броварника. Мати сказа
ла, що нічого, «нема нічого злого, щоби на добре не вийшло». Ще невідомо, як би до них 
поставився К-ий, чи був би такий прихильний. А що не так склалося, то винен тільки той 
безталанний Лієвич. Маргарета весь час думала про Олену. Зустрівшись, вони обидві збен
тежилися. Олена сказала: 

Бачите, Маргарето, я таки віддаюсь! 
Зацікавлені гості сидять, перешіптуються, чекають молодого з молодою. Молодий неза

баром приїде, а от де вона? 
Ірина, з виглядом як на похоронах, сказала, що молода зараз з 'явиться, вона пішла на 

кілька хвилин у свою кімнату. 
Олена, у довгій білій сукні, справді заховалася в одинокім кутку, я к и й їй ще лиіпився. 

Вона була зайнята дивною роботою виймала зі скриньки один лист за другим і, не дивля
чись, роздирала їх. Нарешті залишився один. Взяла до рук, але не витримала і вирішила 
прочитати в останній раз. 

«Що твій медвідь коли-небудь і заслабнути, а навіть і в л іжку лежати може, ти б, певно, 
й не думала, серденько! Тепер якраз пора, в котрій посилаю тобі свої записки, Оленко; а ще 
мене Василь, з котрим тепер разом мешкаю, насилу запакував до л іжка , а сам десь полетів 
по якогось лікаря, а самота така страшна, то й хочу по змозі до тебе говорити. Хотів би я , 
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моя рибчино, щоб ти була тут, тримала руку на чолі - твою легеньку малу руку, тоді й не 
ооліла би вона так сильно. Я собі уявляю, що ти тут біля мене, сидиш на л іжку. . . бачиш 
Оленко? Любов таки найкраща з усього, що життя лише має!.. Тепер, наприклад, коли 
мене голова так шалено болить, ти б певно усього спробувала, щоб лише мій біль усмирити. 
Я переконаний: ти б се інакше робила, я к ми,, лікарі , а воно би, певно, скорше перейшло. 

Ах, скільки мав би я тобі говорити! Маєш ще три місяці перед собою - а потому Велик
день. Я все відкладаю на Великдень.. . душа так повна, ти мене знаєш.. . так, але лежачи, 
писати утомився...» 

Це були останні слова Стефана, писані для неї. Василь переслав їх Олені. 
Дівчина притиснула листа до уст, а потім подерла його на дрібні шматочки. Вона підійш

ла до вікна і закрила лице руками. 
З вікна долітав чудовий запах лілей. Тихо шумів ліс. Незабаром почула, як під'їхав ві

зок. Вона добре знає, хто ним приїхав, чий це короткий, голосний сміх. 
Ноги під нею задрижали, у вухах щось бринить, а горло здавили корчі. Нерви напружені 

до краю. «Якесь незнане доти, упряме, дике чувство обгорнуло її - одне лише чувство. Вона 
ненавидить. Ненавидить з цілої глибини своєї душі! Вбивала б, проклинала б, затоптувала 
б, як ту гадюку.. . Чи його? Адже вона винувата!! Сама, самісінька вона... І чим вона 
оправдається? Що вона людина?. . 

Вона заллялась несамовито сміхом. 
. . .Приклякнувши до землі, вона ридала нервово-судорожним плачем; а коли увійшов 

він, підняла руки, немов би просила порятунку. 
Він підвів її і притис до грудей. 
- Ха-ха-ха! Ти плачеш, Олено? Ну, звичайно, я к усі дівчата перед шлюбом!!! 

Тест № 22 
1. Укажіть назву видавництва, яке стало осередком групи українських модерністів 

(Остап Луцький, Василь Пачовський, Богдан Лепкий та ін.) на початку XX ст. 
А «Молода муза»; 
Б «Друг; 
В «Громадський друг»; 
Г «Основа». і—і 
2. Кого М. Старицький назвав «пишною трояндою в саду української літератури»? 
А Лесю Українку; 
Б Ольгу Кобилянську; 
В Марка Вовчка; 
Г Наталію Кобринську. Г~| 
3. Який різновид драми початку XX ст. пов'язаний з іменем Лесі Українки? 
А Соціально-побутова; 
Б проблемно-філософська; 
В історична; 
Г сатирична. ГИ 
4. Якою мовою були написані перші твори Ольги Кобилянської? 
А Російською; 
Б англійською; 
В французькою; 
Г німецькою. Ц 
5. У якому творі О. Кобилянська порушує тему освіченої жінки , що не може миритися з 

бездуховністю міщанського середовища? 
А «В неділю рано зілля копала»; 
Б «Земля»; 
В «Людина»; 
Г «Апостол черні». [~| 
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6. Укажіть рік виходу повісті О. Кобилянської «Людина» у журналі «Зоря» з новим під
ходом до розкриття проблеми фемінізації. 

А 1887 р . ; 
Б 1890 р. ; 
В 1894 p . ; 
Г 1918 p . ; 
Д 1891 р. J-J 

7. Укажіть, яку назву мала перша редакція повісті О. Кобилянської «Людина». 
А «Вона вийшла заміж»; 
Б «Царівна»; 
В « Некультурна»; 
Г «Земля»; 
Д «Природа». г-1 
8. Яка народна пісня лягла в основу повісті О. Кобилянської «В неділю рано зілля копа

ла»? 
А «Грицю, Грицю, до роботи!»; 
Б «Ой не'ходи, Грицю, та й на вечорниці»; 
В «Ой у полі криниченька»; 
Г «Ой проведу я русалочку»; 
Д «Віє вітер на долину». гп 
9. Укажіть персонажа, який не присутній у повісті О. Кобилянської «Людина». 
А Фельс; 
Б Маргарета; 
В Олена; 
Г Іваниха Дубиха; 
Д Ірина. г-| 
10. Укажіть назву поняття за його визначенням: «Жіночий рух другої половини XIX cm. 

за зрівняння жінок у правах з чоловіками». 
А Фемінізм; 
Б емансипація; 
В романтизм; 
Г експресіонізм; 
Д модернізм. Г~] 
11. Установіть відповідність між назвою твору О. Кобилянської і його жанром. 
1 «Некультурна» А оповідання | і | 
2 «Природа» Б повість ~2 
3 «Царівна» В роман ~3 
4 «Апостол черні» Г новела ~4 

12. Розмістіть епізоди повісті О. Кобилянської «Людина» відповідно до сюжетної послі
довності. 

А Сварка між Оленою і її матір 'ю через відмову дочки виходити заміж за К-ого); 
Б самогубство Германа-Євгена-Сидора; "~ї~ 
В читання Оленою листів від Стефана перед весіллям; 2 
Г зустріч Олени з лісничим; ~3 
Д прощальний вечір Олени Ляуфлер і Стефана Лієвича. ~4 

~ 5 | 
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Тема 18. Василь Стефаник (1871 - 1936) 
Василь Семенович Стефаник - неперевершений майстер соціально-психологічної новели 

S їм ям В. Стефаника в українську прозу входить така манера письма, яка характеризува
лася пошуками в передачі найтонших, найскладніших почуттів душі людини. Письменник 
художньо осмислював певні сторони психіки людини, з різних точок зору говорив кількома 
голосами від себе, від імені інших персонажів твору. Новеліст майстерно передає пере
живання особистості через експресивність мовлення. Тому В. Стефаника називають екс
пресіоністом у мистецтві слова. 

Біографічні відомості 
14 травня 1871 р. - народився Василь Семенович Стефаник в с. Русів (тепер Снятинсь-

кого району Івано-Франківської області). 
Навчався три роки в рідному селі, три роки - у Снятині. 
З 1883 р. - навчався в Коломийській гімназії, відкрив в рідному селі читальню, органі

зував вшанування пам'яті Т. Шевченка, входив до таємного гуртка гімназистів, брав участь 
у громадському радикальному русі, публікував статті у львівському журналі «Народ». За 
активну діяльність Стефаника було виключено з гімназії. 

Навчання продовжив у Дрогобицькій гімназії, де познайомився з І. Франком. 
З 1892 р. навчався на медичному факультеті Краківського університету. У цей період 

починає писати. 
З 1897 р. новели Стефаника з 'являються в чернівецькій газеті «Праця», львівському 

журналі «Літературно-науковий вісник». 
1899 р. збірка новел «Синя книжечка». 
1900 р. «Камінний хрест». 
1901 р. «Дорога». 
1904 р. одружився, жив у с. Стецевій поблизу Русова, займався хліборобством. Сте

фаника обрали депутатом віденського парламенту. 
1910 р. - разом з дружиною і трьома синами переїхав до рідного села. 
1914 р. - смерть дружини, початок війни дають новий поштовх для творчості (новели 

«Діточа пригода», «Вона - земля», «Марія», «Сини» відбивають трагічне лихоліття, гострі 
проблеми національної долі українського народу). 

1926 р. збірка «Земля», до якої увійшли новели, написані після 1914 р . 
1926 1927 pp. у Києві та Львові відзначають 30-річчя літературної діяльності 

В. Стефаника. 
В останні роки життя часто хворів. 
7 грудня 1936 р. В. Стефаник помер. 

Огляд творчості 
Василь Стефаник казав, що у своїх новелах він показав радісне життя рідного народу, 

«страшне» в ньому, передав свої болі, «горіючи, і кров зі сльозами мішалася». 

«Новина» 
Новела увійшла до збірки творів «Синя книжечка» (1899) і стала одним з найхарак

терніших зразків української соціально-психологічної новели саме стефаниківського типу. 
Визначальні риси твору: драматична загостреність конфлікту, психологізм у розкритті 
внутрішнього світу людини, лірична схвильованість, акцентування характерної деталі, 
надзвичайна стислість зображення; особливістю композиції є порушення усталених форм 
побудови твору (починається із розв 'язки); побудована на основі реальних подій, що стали
ся в одному українському селі. 

Тема - убивство батьком-удівцем своєї дитини через відсутність змоги прогодувати її. 
Персонажі новели: Гриць Летючий, його малолітні доньки - Гандзя й Доця. 
Зміст: на початку твору автор ставить читача перед фактом, що Гриць Летючий утопив 

свою меншу малолітню доньку Доцю в річці Прут. Далі письменник головну увагу зосере
джує на психологічному вмотивуванні дій Гриця. Сюжет новели оснований на показі тих змін, 
що відбуваються в психиці селянина. Герой твору страждав два роки, не міг як слід доглянути 
за малолітніми дітьми, і ніхто не допомагав йому в біді, сім'я жила в голоді й холоді. 
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«Камінний хрест» 
За жанровими ознаками - оповідання, але за аналогією до багатьох інших творів пись

менника його вважають новелою. 
Історія написання: написано під враженнями від масової еміграції галицького селянс

тва за кордон. 
Ідейно-художній зміст 
Письменник вказував на причини еміграції, зумовленої соціальною несправедливістю, 

неосвіченістю безправних селян. 
Тема: прощання Івана Дідуха із сусідами у зв 'язку з його виїздом до Америки. Письмен

ник уважно досліджує суспільні процеси, як і змусили хлібороба залишити рідну землю. 
Композиція 
Експозиція - перший розділ, що знайомить читача з долею Івана Дідуха (працював вис

нажливо на кам'янистому горбі, що дістався у спадщину; героя прозвали Іваном Перелама
ним через те, що праця зігнула його в дугу). 

/ / - VII розділи - епізоди сповіді героя перед сусідами за своє життя . Усі монологи Івана 
(як засіб індивідуалізації персонажа) обертаються навколо образу горба, на якому встановив 
на пам'ять землякам камінний хрест з вибитими іменами. 

Образ камінного хреста символ страдницької долі селянина, який усе життя 
гірко працював на землі і все одно змушений її залишати, бо вона не спроможна його 
прогодувати. 

«Марія» (1916) 
Новела присвячена світлій пам'яті Івана Франка. У ній роздуми В. Стефаника про 

долю народу, його складні шляхи до визволення з-під колоніального гніту. У творі виведено 
образ селянки, трьох синів якої забрала світова війна, що впродовж кількох років несла 
смерть мирному населенню Галичини. 

У новелі увага приділяється зображенню психологічних переживань матері з приводу 
вчинків, ставлення до подій (коли йшлося про найсвятіше - Україну, мати вмовляла синів 
залишитися з нею; героїня осмислює, що вона цим образила дітей). Стефаник передає від
чуття патріотичного піднесення галицької молоді, процес становлення національної само
свідомості матері-селянки. 

«Сини» (1922) 
У новелі передано горе старого батька Максима, який благословив обох своїх синів на 

боротьбу за ідеали України і втратив їх назавжди. 
Письменник передає переживання героя через спогади тих днів, коли сини йшли вою

вати. Батько звертався до старшого сина Андрія: «Сину, та є ще в мене менший від тебе, 
Іван, бери і єго на це діло; він дужий, най вас обох закопаю у ту нашу землю, аби воріг з 
цего коріня її не віторгав у свій бік». 

Автор акцентує увагу на громадянському подвигу саможертовності батька, який втратив 
і дружину, і обох своїх синів. 

Тест № 23 
1. Який літературний жанр пов'язаний з ім 'ям В. Стефаника? 
А Соціально-психологічний роман; 
Б соціально-психологічна повість; 
В соціально-психологічна новела; 
Г соціально-психологічна драма. 
2. Який твір В. Стефаника розкриває тему еміграції галицького селянства? 
А «Камінний хрест»; 
Б «Новина»; 
В «Синя книжечка»; 
Г «Сини». 



3. Укажіть, із чого починається твір В. Стефаника «Новина». 
А Портретної характеристики Гриця Летючого; 
Б портретної характеристики Доці і Ґандзі; 
В з повідомлення про факт дітовбивства; 
Г з опису нужденної обстановки хати Гриця Летючого. Г~| 
4. Укажіть мотив злочину Гриця Летючого (новела «Новина»). 
А Відсутність змоги прогодувати дітей; 
Б усе, пов'язане зі спогадами про померлу дружину, має піти з нею в могилу; 
В менша дитина все одно хвора, то хай не мучиться; 
Г подія приверне увагу односельців, і вони почнуть допомагати бідній родині. • 
5. Який образ не належить до образної системи .твору В. Стефаника «Марія»? 
А Могила Шевченка; 
Б пісня козаків; 
В портрет Шевченка; 
Г камінний хрест. і—і 
6. Якою є присвята новели «Марія»? 
А Світлій пам'яті Івана Франка; 
Б світлій пам'яті Тараса Шевченка; 
В Ользі Кобилянській; 
Г всім, хто помер, захищаючи Україну; 
Д емігрантам. і—і 
7. Назвіть твір В. Стефаника, фрагмент якого наведено: 
«А ти, Мати Божа, будь мойов газдинев; ти з своїм сином посередині, а коло тебе Анд

рій та Іван по боках... Ти дала сина одного, а я двох». 
А «Марія»; 
Б «Сини»; 
В «Камінний хрест»; 
Г «Новина»; 
Д «Вона земля». г-] 

8. Який образ у новелістиці В. Стефаника символізує пам'ять про людину на землі, її 
виснажливу й животворну працю? 

А Портрет Шевченка; 
Б кленові листки; 
В розрита могила; 
Г кров із порізаної на полі ноги; 
Д камінний хрест. І і 
9. Укажіть назву течії модернізму, яка яскраво представлена у творчості В. Стефаника. 
А Імпресіонізм; 
Б експресіонізм; 
В символізм; 
Г класицизм; 
Д реалізм. Q] 
10. Значення творчості В. Стефаника в українській і світовій літературі полягає: 
А у майстерному розкритті теми голодомору; 
Б у вдалому і майстерному введенні розмовної діалектної лексики до літературного 

вжитку; 
В у майстерності розкриття соціального конфлікту; 
Г в умінні в малому за обсягом психологічному творі передати картини людського 

життя; 
Д у глибокому розкритті теми Першої світової війни. Г_] 



11. Установіть відповідність між героєм і назвою твору Василя Стефаника. 
1 Гриць Летючий А «Сини» Г П 
2 Максим Б «Новина» ~2 
3 Іван Дідух В «Марія» ~3 
4 Марія Г «Камінний хрест» ~4 
12. Установіть відповідність між назвою збірки Василя Стефаника й роком її виходу у 

світ. 
1 «Камінний хрест» А 1899 р. Г~Г~| 
2 «Синя книжечка» Б 1900 р . ~2 
3 «Дорога» В 1901 р . ~3 

Тема 19. Леся Українка (1871 - 1913) 

«Леся Українка! Це звучить узагальнююче, як ім'я, в якому злились мільйони українок і 
українців, мільйони безвісних чесних борців за свободу, які в глухі часи жорстокого цариз
му вслід за російським пролетаріатом не побоялися устати проти гніту й рабства» 

(П. Тичина). 
Життя Лесі Українки - великий подвиг в ім 'я народу. 
Творчість Лесі Українки багато в чому визначає розвиток модерністських тенденцій у 

літературі XX ст. її неромантична, символістська поезія та драматургія означили на межі 
віків увагу до нових цінностей, нових філософських, буттєвих проблем (йдеться насамперед 
про зосередження на внутрішньому світі людини, на індивідуальній психології). 

Модернізм (від франц. новітній, сучасний) філософсько-естетична й художня 
система, що склалася на межі XIX XX ст. і об'єднала новітні напрями й течії, 
яким притаманна більша увага до внутрішнього світу людини і більша творча свобода 
у його розкритті. Модерністи проголошували переважну увагу до індивідуальних, 
а не суспільних цінностей, зосередження на складності й неоднозначності сучасної 
дійсності. 
Неоромантизм (від грец. новий, франц. романтичний) - стильова тенденція модернізму, 
генетично пов'язана з романтизмом; має характерні риси: прагнення розірвати ідеал 
з дійсністю, уславлення індивідуальної й суспільної свободи, піднесення постаті 
визначного героя, його порив у майбутнє. 
Символізм (від франц. умовний знак, прикмета, ознака) стильова тенденція 
модернізму, головним художнім засобом якого є символ як спосіб вираження 
незбагненної суті явищ життя та індивідуальних уявлень митця (символ - поза межами 
чуттєвого сприймання, дає право тлумачити його по-своєму). 

Біографічні відомості 
Леся Українка (Лариса Петрівна Косач) народилася 25 лютого 1871 р. у м. Новограді-Во-

линському в освіченій українській сім'ї (батько - Петро Косач - член Старої Громади, близь
кий товариш М. Драгоманова; мати Ольга Косач - відома письменниця Олена Пчілка). 

Дівчинка виховувалася в культурному українському середовищі, де завжди панував 
дух національних традицій, піднесеного волелюбства, прагнення знань, вшанування пере
дового суспільного досвіду. 

З дитинства хворіла на туберкульоз кісток, але займалася самоосвітою (вчила мови, 
багато читала, грала на фортепіано). 

1880 р. (у віці 9 років) - написала перший вірш «Надія». 
1890 р. - написала для молодшої сестри книжку «Стародавня історія східних народів», 

яка в 1918 р. була видана як підручник для національної школи. 
1894 р. - відвідання Лесею Українкою М. Драгоманова в Софії, де поетеса познайоми

лася з емігрантами, болгарськими культурними діячами. 
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Після 1895 p. - відчуття політичної неволі. Леся Українка у статті «Голос однієї росій
ської ув'язненої» протестувала проти «кайданів», з якими «спимо спокійно». 

1901 р. - важке випробування для поетеси: смерть чоловіка Сергія Мержинського (їхні 
взаємини відбито у творах: «Твої листи завжди пахнуть зов'ялими трояндами.. .» , «Порва
лася нескінчена розмова», «Я бачила, як ти хиливсь додолу»). 

1901 р. поїздка на Буковину. 
1903 р. Леся Українка брала участь у відкритті пам 'ятника І. Котляревському в Пол

таві, де зустрілася з багатьма діячами української культури. 
Багато лікувалася в Криму, Грузії, Єгипті. 
1 серпня 1913 р. - померла в грузинському містечку Сурамі. Тіло перевезене до Києва, 

поховане на Байковому кладовищі. 
Огляд творчості 
Твори Лесі Українки позначені намаганням поєднати «гармонію ідеалу з життєвою прав

дою», що стало однією з істотних особливостей її творчого методу, визначеного поетесою як 
«новоромантизм». 

1880 р. - маленька Леся написала свій перший вірш «Надія». 
1890 р. 19-річна Леся написала для молодшої сестри книжку «Стародавня історія 

східних народів», яка в 1918 р . була видана як підручник для національної школи. 
1893 р. світ побачила перша збірка поезій молодої поетеси «На крилах пісень», пе

рейнята мотивами стоїчної боротьби з долею, закликами до самопожертви, до служіння 
рідному народові. У збірці авторка використовує риторичні фігури безпосереднього звертан
ня до адресата України, народу, рідного краю. У поезіях мають місце узвичаєні образи 
тяжкого шляху й колючих тернів уздовж нього, негоди і «темної ніченьки», провідної зорі 
й омріяної «волі гожої». 

1899 р . виходить збірка під назвою «Думи і мрії». 
1902 р. - укладена нова поетична збірка «Відгуки». 

У другій і третій збірках важливе місце відводиться романтичній образності. Свою су
часність Леся Українка оцінює як підле міжчасся, «часи глухонімії» (існування без под
вижництва, героїки і боротьби, без тріумфальних вінків. Молоде покоління «вроджене в 
темниці», звикле «носить кайдани ржаві та важкі») . У збірках мають місце співчутливі 
мотиви, оплакування народної недолі й заклики до невтомної праці сівача просвітителя. 
Кидаючи заклик долі й богам, Леся Українка у своєму романтичному бунтарстві звертаєть
ся до образу Прометея, який стане наскрізним у її поезії. 

За прикладом І. Франка Леся Українка, упорядковуючи поетичні збірки, часто керу
валася не хронологічним принципом розташування творів, а компонувала їх за мотивами 
чи жанрами в цикли. Об'єднання віршів під певним кутом зору змінювало їхню жанрову 
природу: ліричне розкриття теми ніби доповнювалося епічними, розповідними елементами. 
Особисті почуття ліричної героїні зосереджуються навколо загальнолюдських проблем ви
ходу зі стану рабства на шляхи, що ведуть у кращий світ. 

Драматична поема «Оргія» (березень 1913 р.) - це лебедина пісня Лесі Українки; у ній 
показана трагічна доля митця-патріота, зумовлена колоніальним становищем його бать
ківщини, загарбаної римлянами. Страждання грецького музиканта й композитора Антея 
пов'язані із занепадом рідної культури, адже її носії заради матеріальних вигод переходять 
на службу до колонізаторів. 

Лесі Українці належать такі цикли ліричної поезії: 
1888 р. «Подорож до моря» (у цьому ранньому циклі вже став окреслюватись образ 

України, створений на основі особистих вражень Лесі від поїздки до Одеси); 
1890 р. «Сім струн» (вірші циклу наснажені романтичним пафосом подолання осо

бистістю життєвих труднощів, її готовністю помірятися силою з лихом, впевненістю у пе
ремозі сил добра); 

«Сльози-перли» (цикл присвячено І. Франку). Це триптих, об'єднаний патріотичною 
ідеєю, невимовною тугою поетеси, викликаною багатовіковим стражданням роздертої чу
жинцями, пограбованої й поневоленої рідної землі; 
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1893 1894 pp. «Мелодії» (вірші циклу передають найсокровенніші переживання 
Лесі Українки. Вона намагалася не виносити на суд людський фізичний біль, проте бували 
й винятки). 

«Романси» (жанр лірики, в якому Леся виявила себе новатором: мається на увазі вжи
вання не наспівної, а говірної інтонації. Глибина, суперечливість і неоднозначність почут
тів молодих людей окреслені у віршах цього циклу); 

1895 - 1896 pp. - «Невільничі пісні» (сутність мотиву цього циклу; свобода я к «Вічний 
дух розкутого ума» найяскравіше розкривається в тюрмі, оскільки там вона безроздільно 
панує в людських серцях. Як засвідчує назва циклу, образ неволі органічно єднається з 
образом пісні); 

1905 р. - «Пісні про волю» (лейтмотивом цього циклу є думка про несумісність тиранії 
і свободи). 

Леся Українка працювала і в інших літературних жанрах - ліро-епічних, драматичних: 
легенди («Сфінкс», «Саул», «Королівна»); 

- поезія в прозі («Дим»); 
- поеми («Самсон», «Роберт Брюс, король шотландський», «Давня казка»); 

драматичні поеми («Одержима», «Вавилонський полон», «На руїнах», «В катаком
бах», «Бояриня»); 

драма-феєрія («Лісова пісня»); 
- лірико-драматична поема «Одержима» (1901). Це одна з перших спроб Лесі Українки 

в цьому жанрі . Написана на основі євангельського мотиву - вчення Ісуса Христа про любов 
до ближнього, незважаючи на те, друг він чи ворог. Головні персонажі: Міріам і Месія. 

«Contra spem spero» (1890) 
Поезія з першої збірки Лесі Українки «На крилах пісень», яка вийшла у 1893 р . 
Назва у перекладі з латинської мови означає «Без надії сподіваюсь». 
Поезія насичена пристрасним пафосом заперечення тужливих настроїв. Імпульсом до 

створення стало загострення хвороби Лесі Українки. 
Наскрізний лейтмотив твору - рішучі змагання героїні з чорними реакційними силами. 
Леся Українка ставить головне питання про місце особистості в суспільному житті . На 

початку поезії лунають слова: 
Ні, я хочу крізь сльози сміятись, 
Серед лиха співати пісні, 
Без надії таки сподіватись, 
Жити хочу! Геть думи сумні! 

Рішучі дії авторки («буду сіять квітки на морозі», «буду лить на них сльози гіркі») все
ляють оптимізм Леся Українка вірить в перемогу над хворобою і над кривдою в суспіль
стві. 

У кінці твору слова «ні» заміняються на «так», «хочу» - на «буду», показуючи незлам
ність духу і оптимізм поетеси в боротьбі проти кривди в найширшому соціальному та на
ціонально-визвольному аспектах. Твір побудований на антитезах. 

І Антитеза (від грец. протиставлення) особливо підкреслене протиставленні 
і протилежних життєвих явищ, понять, думок. 

«І все-таки до тебе думка лине...» 
Поезія входить до циклу «Невільничі пісні», створеного в 1895 - 1896 pp. Вона є зразком 

громадянської лірики Лесі Українки. 
У творі поетеса звертається словом туги й жалю до рідного «занапащеного, нещасного 

краю»; зазначає, що не бачила страшнішого гніту, ніж той, що терпить український народ. 
Леся Українка заперечує ридання над нещасливою долею, що спостерігалися довгі роки. 
Громадянка-патріотка не в силі зносити страшне «ярмо неволі», тому що на руках і шиї 
вже «видно червоні сліди, що понатирали кайдани». У фіналі твору - пристрасне запере
чення ридань: 

Доволі вже їм литись, -
Що сльози там, де навіть крові мало! 



«Лісова пісня» (1911) 
Жанр: драма-феєрія. 

Драма-феєрія (від франц. fee фея) один із жанрових різновидів драми, якому 
властивий фантастично-казковий сюжет, неймовірні (з реального погляду) перетворення. 
У такій драмі поряд з людьми виступають створені їхньою уявою фантастичні істоти. 

Історія написання 
Цей шедевр світової драматургії був створений за 12 днів. У листі до матері Леся Україн

ка, зазначала, що «Лісова пісня» з 'явилася в результаті спогаду про дитинство, проведене 
на Волині, коли її навіки зачарував образ лісової русалки: «Мені здається, що я просто 
згадала наші ліси та затужила за ними». 

Головні персонажі: лісове царство Мавка, Лісовик, Водяник, Перелесник, Русалка; 
Той, що греблі рве; Той, що в скалі сидить; Русалка Польова, Пропасниця, Потерчата, 
Куць, Злидні; реальні волинські селяни молодий хлопець Лукаш, дядько Лев, мати Лу-
каша, молодиця Килина. 

Композиція, конфлікт 
Найхарактернішою особливістю композиції є органічне переплетення життя двох сві

тів природи й людини. Лісові істоти олюднені, вони живуть і діють, розмовляють, як 
люди. У них своє розуміння добра і зла, вони наділені певними рисами вдачі за аналогією 
до людських. 

Композиція 
Драма складається з прологу й трьох дій, співвіднесених з різними порами року, із за

родженням, розвитком і згасанням інтимних почуттів і переживань Мавки та Лукаша. 

Стислий переказ твору 

Дійові особи: 
«Той, що г р е б л і рве» 
П о т е р ч а т а 
Р у с а л к а 
В о д я н и к 
Р у с а л к а П о л ь о в а 
М а т и Л у к а ш е в а 
Л у к а ш 
Д я д ь к о Л е в 
Д о л я 
З л и д н і 
П е р е л е с н и к 
П р о п а с н и ц я 
К у ц ь 
М а в к а 
Л і с о в и к 
К и л и н а 
« Т о й , щ о в с к а л і с и д и т ь » 
Х л о п ч и к 
Д і т и К и л и н и 

Події відбуваються в старезному лісі, на Волині, протягом року. У творі діють міфічні іс-
оти: Мавка і Русалка, Лісовик і Перелесник, Водяник і Потерчата. Кожна дія починається 
ейзажем, який змінюється відповідно до пори року. 



П'єса розпочинається з прологу волинського лісового пейзажу: «Старезний, густий, 
предковічний ліс на Волині. Посеред лісу простора галява з плакучою березою і великим 
прастарим дубом... Саме озеро - тиховодне, вкрите ряскою та лататтям, але з чистим пле
сом посередині. Містина вся дика, таємнича, але не понура повна ніжної задумливої 
поліської краси». 

Перша дія 
Із лісу на прогалину виходять дядько Лев і небіж його Лукаш. Ці люди з 'явились до лісу, 

щоб збудувати тут хату. Але лісові істоти не хочуть, щоб серед лісу поселились люди. 
Русалка. Я не терплю солом'яного духу! 
Я їх топлю, щоб вимити водою той дух ненавидний. Залоскочу тих патрутнів, як прийдуть! 
Лісовик же говорить Русалці, що «давно б уже не стало сього дуба», якби не дядько Лев, 

він «заклявся на життя , що дуба повік не дасть рубати». 
У цей час починає все розвиватись, і ось із-за старої розщепленої верби з 'являється 

Мавка. Вона прокинулася від зимового сну, почувши, що хтось грає на сопілці. Лісовик їй 
пояснив, що це грає людський хлопець, небіж дядька Лева, Лукаш на ймення. 

Мавка хоче зустрітися з Лукашем, але Лісовик її застерігає: «Не задивляйся ти на хлоп
ців людських. Се лісовим дівчатам небезпечно...» І ось з 'являється Лукаш, хоче з берези 
наточити соку, але Мавка підбігає до нього, хапає за руку. Вона говорить, що береза її сес
тра і сік її - то кров. Лукаш дуже здивувався цим словам. 

З першої ж зустрічі Лукаш і Мавка припали до вподоби один одному. Мавці дуже подо
бається, як грає Лукаш на сопілці, і вона просить його заграти. Мавку зачаровує Лукашева 
гра. Від цієї гри в лісі розцвітає пишніше дика рожа, стає білішим квіт калини, закувала 
зозуля, заспівав соловейко. Та Мавці чомусь раптом стало сумно до сліз, мабуть, тому, що 
день скінчився, їй не хотілося розлучатися так швидко з Лукашем. Лукаш їй розповів, що 
його восени хочуть оженити. Після цих слів Мавка зажурилася. 

М а в к а (з тривогою). З ким? 
Л у к а ш Я не знаю. Дядько не казали, а може ще й не напитали дівки. 
М а в к а Хіба ти сам собі не знайдеш пари? 
Л у к а ш Я може б, і знайшов, та... 
М а в к а Що? 
Л у к а ш Нічого. 
М а в к а . Чи у людей паруються надовго? 
Л у к а ш Та вже ж навік! 
Перейнявшися довірою до Лукаша, Мавка скаржиться йому на те, що вона зовсім само

тня: «В нас так нема, як у людей, навіки!» 
Л у к а ш . А ти б хотіла? 
Раптом чути голос дядька Лева, який кличе Лукаша. Мавка запитує юнака, чи повер

неться він. 
Друга дія 

Пізнє літо. Де-не-де вже є перші ознаки осінньої позолоти. До озера прийшли люди, 
оселилися, внесли в лісову сторону свої звичаї, гамір. Буденщина починає полонити й Лу
каша. 

Лукаш виходить із лісу з сопілкою, а мати йому дорікає, що він усе грає, а робота стоїть. 
Матері потрібна помічниця - невістка, та про Мавку вона не хоче й чути, бо це «відьомське 
кодло». 

Л у к а ш . Та хто ганяє? Бидло ж я пасу, 
А Мавка помагає. 

М а т и Одчепися з такою поміччю! Потрібні ті квітки! Та ж я не маю у себе в хаті дівки на виданню... 
Йому квітки та співи в голові! 

Коли на подвір'ї з 'являється Мавка, мати їй каже, що не слід дівці упадати за парубком, 
та лісовій красуні ці людські міркування незрозумілі: «Мені ніхто такого не казав». 

Дядько Лев заступається за Мавку, говорить, щоб Лукашева мати не обзивала її відьмою, 
бо відьми живуть на селі, а не в лісі. 
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Лев. Що лісове, то не погане, сестро, -
усякі скарби з лісу йдуть... 

Мати (глузливо). Аякже! 
Лев 3 таких дівок бувають люди, от що! 
Виходить з хати Мавка, перевдягнена у сільський одяг, волосся зачесане у дві коси і 

укладене віночком навколо голови... Мати дає їй серпа і посилає жати. 
М а в к а . Ви хочете, щоб я сьогодні жала? 
Мати . Чому ж би ні? Хіба сьогодні свято? Ось на серпа - попробуй. Як управлюсь, то перейму тебе. 
Мавці не вдалося жати, бо виринула з жита Русалка Польова і стала благати «сестрицю» 

не губити її красу. Щоб допомогти їй , Мавка врізає собі руку серпом, а Русалка Польова 
дякує їй за це і зникає. На полі з 'являються мати Лукаша і молода повновида молодиця. 
Побачивши, що Мавка нічого не зробила, мати стала її лаяти. 

М а т и. Ой лишенько! Іще не починала! Ой мій упадоньку! Що ж ти робила? Нездаренько! Нехтолице! 
Ледащо! 

М а в к а . Я руку врізала... 
Незабаром приходить Лукаш і починає допомагати молодиці, я к а заходилася жати. Лу-

каш із молодицею жнуть і в 'яжуть снопи швидко, вправно. Робота підходить до кінця, 
мати кличе їх полуднувати. Трохи не дов 'язавши снопів, Лукаш просить Мавку закінчити 
роботу, але вона відмовляється. Мавка каже Лукашеві , щоб та жінка більше не приходила 
в ліс, бо вона лукава, лиха, «хижа, наче рись». Парубкові не подобаються її слова, і він 
відповідає їй, що й сам може перебратися з лісу на село. 

Хлопець дов'язує останнього снопа і йде до хати. Мавка сіла в борозні і похилилась у 
смутній задумі. 

З хати виходять мати, Килина і Лукаш. Мати наказує Лукашеві провести молодицю до
дому, бо вже звечоріло, і він охоче погоджується. На Мавку ніхто не звертає уваги. Вона 
підводиться і тихою втомленою ходою іде до озера, сідає на похилену вербу і тихо плаче. 
Дрібний дощик густою сіткою оповиває галявину, хату й гай. Цьому грайливому і бездуш
ному водяному створінню Русалці ніколи не зрозуміти сили й жертовності Мавчиного ко
хання. Та сили природи співчувають Мавці: 

Мавка знов похилилась, довгі чорні коси упали до землі. Починається вітер і "жене сиві хмари, а вкупі 
з ними чорні ключі пташині, що відлітають у вирій. 

Мавка просить Лісовика допомогти їй знов стати такою, я к була. 
М а в к а . Та дай мені святкові шати, діду! Я буду знов, як лісова царівна, і щастя упаде мені до ніг, 

благаючи моєї ласки! 
Лісовик розкриває свою кирею і дістає з-під неї пишну, гаптовану золотом багряницю і срібний серпанок. Він 

надіває багряницю на Мавку, яка квітчається віночком з червоних китиць калини і склоняється перед ним. Лісовик 
накидає їй на голову срібний серпанок. 

З лісу вибігає Перелесник. Він підхоплює Мавку і кружляє її у вирі прудкого танцю. Срібний серпанок на ній звився 
вгору, чорні коси розмаялись і змішалися з вогнистими кучерями Перелесника. Танок стає шаленим, Мавка благає 
відпустити її, та він на це не зважає і мчить лісову красуню в танці зомлілу. 

Раптом з-під землі з'являється широке, страшне, темне Марище. 
Перелесник кинувся геть і зник у лісі. 
Марище умовляє Мавку піти з ним в незнаний далекий край: там, під землею, тиша, спокій, «ні дерево, ні зілля 

не шелестить, не навіває мрій». 
У лісі чується шелест людської ходи. 
М а в к а . Ось той іде, що дав мені ту Муку! 
Зникай, Маро! Іде моя надія! 
З лісу виходить Лукаш, а назустріч йому іде Мавка. Вона дуже бліда, хоч у яскравому одязі. 
Л у к а ш {побачивши її). Яка страшна! Чого ти з мене хочеш? (Поспішає до хати і говорить матері.) 

Готуйте, мамо, хліб для старостів. Я взавтра засилаюсь до Килини! 
Почувши ці слова, Мавка зриває з себе багряницю і звертається до Марища: 
М а в к а . Бери мене! Я хочу забуття! 
Марище підхоплює її, накидає на неї чорну кирею, і обоє зникають під землею. 
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Третя д ія 
Хмарна, вітряна осіння ніч. Останній жовтий відблиск місяця гасне в хаосі голого вер

ховіття. Стогнуть пугачі, регочуть сови, уїдливо хававкають пущики. Раптом все покри
вається протяглим сумним вовчим виттям, що розлягається все дужче, дужче і враз обри
вається. Настає тиша. Починається хворе світання пізньої осені. 

Біля Лукашевої хати чорніє якась постать - це Мавка. Вона в чорному одязі, але на гру
дях у неї червоний пучечок калини. 

З лісу виходить Лісовик у сірій свиті і в шапці з вовчого хутра. 
Він здивований, що Мавка тут, що її відпустив назад «Той, що в скалі сидить». 
М а в к а . Ти визволив мене своїм злочином. 
Л і с о в и к . Ту помсту ти злочином називаєш, ту справедливу помсту, що завдав я зрадливому ко

ханцеві твоєму? Хіба ж то не по правді, що дізнав він самотнього несвітського одчаю, блукаючи в подобі 
вовчій лісом? Авжеж! Тепер він вовкулака дикий! Хай скавучить, нехай голосить, виє, хай прагне крові 
людської, - не вгасить своєї муки злої! 

М а в к а. Не радій, бо я його порятувала. В серці знайшла я теє слово чарівне, що й озвірілих в люди 
повертає. 

Мавка не змогла жити там, у кам 'ян ій печері, до неї дійшло те протяжне виття. Вона 
прокинулась і збагнула, що забуття не суджено їй. Силою чарівного слова Мавка врятувала 
Лукаша, повернувши йому людську подобу. Сповнений туги і каяття, Він кинувся в байрак 
терновий і зник з очей. 

Під вікном чути, як Лукашева мати лається з Килиною, докоряючи невістці, що та так 
довго спить, а ще у її корови так мало молока, а сама вона погана господиня. 

Мавка ж, як тінь, блукає коло хати Лукашевої, сподіваючись на зустріч з коханим. 
Килина побігла по воду і, повертаючись назад, побачила коло дверей постать Мавки. 

Вона запитує суперницю, чого та прийшла мабуть, чекає на Лукаша. 
М а в к а (притомніше, відступаючи од дверей). 
Стою та дивлюся, які ви щасливі. 
К и л и н а . А щоб ти стояла у чуді та в диві! 
(Мавка зміняється раптом у вербу з сухим листом та плакучим гіллям.) 
З лісу виходить Лукаш, худий, з довгим волоссям, без свити, без шапки. 
Килина, яка спершу зраділа чоловікові, за хвилину накинулась на нього, дорікаючи за 

те, що він десь «тягався, волочився», обізвала п 'яницею. Лукаш їй так само грубо відпові
дає. 

На запитання Лукаша, куди подівся дядьків дуб, від якого лишився тільки пеньок, жін
ка відповіла, що продала його купцям, аби не вмерти з голоду. 

Із хати вибігає мати, обіймає сина, хоч він холодно сприймає це вітання, і скаржиться 
на тяжке життя з «отою відьмою» Килиною. У відповіді Лукаша звучать гіркий докір і 
сумна іронія. 

Л у к а ш . І та вже відьма? Ба, то вже судилось відьомською свекрухою вам бути. Та хто ж вам винен? 
Ви ж її хотіли. 

До них підходить хлопчик із сопілкою, зробленою з верби, на яку перетворилася Мавка, 
просить Лукаша заграти на ній. Той спочатку відмовляється, але потім пристав на прохан
ня хлопця. 

Л у к а ш . Заграти? 
(Починає грати спершу тихенько, далі голосніше; зводить згодом на ту веснянку, що колись грав Мав

ці. Голос сопілки промовляє словами.) 
Як солодко грає 
як глибоко крає, 
розтинає мені груди, серденько виймає... 
Лукаш (випускає з рук сопілку). 
Ой! Що се за сопілка? Чари! Чари! Кажи, чаклунко, що то за верба? 
Килина. Та відчепися, звідки маю знати? Я з кодлом лісовим не накладаю так, як твій рід! Зрубай її, 

як хочеш, хіба я бороню? Ось на й сокиру. 
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[ Л у к а ш (узявши сокиру, підійшов до верби, ударив раз по стовбуру, вона стенулась і зашелестіла 
! сухим листом. Він замахнувся вдруге - і спустив руки). 

Ні, руки не здіймаються, не можу... чогось за серце стисло... 
Ки л и на. Дай-но я! 
(Вихоплює від Лукаша сокиру і широко замахується на вербу.) 
Всю мить з неба вогненним змієм-метеором злітає Перелесник і обіймає вербу. 
Верба раптом спалахує вогнем. Досягнувши верховіття, вогонь перекидається й на хату, 

солом'яна стріха займається, пожежа швидко поймає хату. 
Мати з Килиною метушаться, вихоплюючи з вогню, що тільки можна вихопити, і разом 

із речами виносять Злиднів. Один лише Лукаш стоїть нерухомо. Килина просить чоловіка 
кинути ліс і повернутися на село, та Лукаш не погоджується на це. Жінка пішла геть. Аж 
тут з-за берези виходить біла, легка, прозора постать, що обличчям нагадує Мавку, і схи
ляється над Лукашем. 

Постать Мавки. Заграй, заграй, дай голос мому серцю! Воно ж одно лишилося від мене. 
Л у к а ш . Се ти?.. Ти упирицею прийшла, 
щоб з мене пити кров? Спивай! Спивай! 
(Розкриває груди.) 
Живи моєю кров'ю! Так і треба, 
бо я тебе занапастив... 
М а в к а . Ні, милий, ти душу дав мені, як гострий ніж дає вербовій тихій гілці голос. 
Мавка ні в чому не винить Лукаша. 
Закінчується драма-феєрія ремаркою, що сама по собі сприймається як поетичний твір, 

як вірш у прозі: 
Лукаш починає грати. Спочатку гра його сумна, як зимовий вітер, як жаль про щось загублене і неза 

бутнє, але хутко переможний спів кохання покриває тугу. Як міниться туга, так міниться зима навколо: 
береза шелестить кучерявим листом, весняні гуки озиваються в заквітлім гаю, тьмяний зимовий день 
зміняється в ясну, місячну весняну ніч. Мавка спалахує раптом давньою красою у зорянім вінці. Лукаш 
кидається до неї з покликом щастя. 

Білий цвіт закриває закохану пару, а згодом переходить у заметіль. Коли завірюха ущухла, ми знову 
бачимо Лукаша, що сидить сам, прихилившись до берези. На вустах щаслива усмішка, очі заплющені. 
Сніг, ніби шапкою, нависає над його головою і падає, падає без кінця... 

«Бояриня» (1910) 
Жанр: драматична поема. 

Драматична поема невеликий за обсягом літературний твір, написаний віршем у 
формі діалогу. Конфлікт розгортається через словесний поєдинок головних персонажів, 
які є представниками протилежних соціальних сил, інтересів, моральних принципів. 

Історія написання: написана 1910 p . , вона так і не побачила світ за життя автора. Було 
здійснено кілька видань поеми (1918, 1923, 1926), але потім, упродовж багатьох десятиріч, 
через заборону цензури твір навіть не включався до зібрань творчої спадщини письменни
ці. 

Тема «Боярині» основана на подіях минулого, коли Україну в другій половині XVII ст. 
роздирали гострі суспільно-політичні суперечності, пов'язані, зокрема, з посиленням ко
лоніального закабаления приєднаних до Московії лівобережних земель. Не треба шукати 
у творі конкретних історичних подій доби Руїни, адже поетеса узагальнює в ньому долі 
окремих людей, як і потрапили під гніт складних обставин. 

Стислий переказ твору 
Дійові особи: 
П е р е б і й н и й О л е к с а козацький старшина. 
О к с а н а дочка старшини. 
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І в а н - син Олекси Перебійного. 
С т е п а н молодий боярин, який приїхав з Москви. 
П е р е б і й н и х а дружина козацького старшини. 
М а т и С т е п а н а - мешкає в Москві. 
Г а н н а сестра Степана. 
Г і с т ь з У к р а ї н и . 

Дія перша 
Садок перед будинком не дуже багатого, але значного козака з старшини Олекси Пере

бійного. Будинок виходить у садок великим рундуком, що тягнеться вздовж цілої стіни. На 
рундуку стіл, дзиґлики, на столі прилагоджено до вечері. 

Через садок до рундука йдуть Перебійний і Степан, молодий парубок у московському 
боярському вбранні, хоча з обличчя його видко відразу, що він не москаль. 

Молодший боярин Степан, потрапивши до козацької слободи з російськими боярами, 
приходить в гості до козацького старшини Олекси Перебійного. Тут він зустрічає доньку 
Олекси Оксану і закохується в неї. 

Мати й батько Оксани запрошують Степана повечеряти з ними, бо Олекса Перебійний 
товаришував ще з його батьком. Але Степан боїться, що, коли він погодиться на люб'язне 
запрошення, старі бояри, з якими він приїхав, на нього будуть гніватися. Старий Олекса 
його заспокоює. 

З розмови з'ясовується, що батько Степана «подав слово за Москву» на Переяславській 
раді й залишився вірним цьому слову. А Іван, брат Оксани, докоряє йому, що той не зрадив 
свого слова, але зрадив Україну. За Степана заступилися Оксана та її мати. Іван, пообіцяв
ши матері більше Степана не чіпати, пішов до товариства. 

Степан освідчився дівчині в коханні, Оксана відповіла йому взаємністю. Парубок збирав
ся вже наступного дня заслати до неї старостів, та боїться, чи буде вона з ним щаслива. 

С т е п а н . Що тільки дам я тобі на чужині замість веселощів рідного краю? Своє кохання вірне, більш 
нічого... 

Хлопець каже Оксані, що має добру й чуйну родину, яка буде рада, коли він привезе 
жінку з України. 

С т е п а н . Мені тепер здається, що нігде на цілім світі вже нема чужини, поки ми вдвох з тобою. От 
побачиш, яке ми там кубелечко зів'ємо, хоч і в Москві. Нічого ж там чужого у нашій хатоньці не буде, -
правда? 

Проте Оксані все ж таки боязко їхати на чужину, хоч і разом з коханим. Чується голос 
матері, що кличе доньку. Оксана прощається зі Степаном і йде до будинку. 

Дія друга 
У Москві 

Світлиця у Степановім домі прибрана по-святковому. Знадвору чутно гомін дзвонів. Мати 
Степанова і Оксана увіходять убрані по-вкраїнськи, - мати у намітцН в темній сукні з ши
роким виложистим коміром, Оксана в кораблику, в шнурівці та в кунтуші, хоча Оксана як 
бояриня московська повинна вдягатися за місцевими звичаями. 

Степан одягає боярське вбрання, але Оксані воно не подобається, і вона дивується з тих 
чужих для неї порядків. 

Матері Степана треба і свою доньку Ганну одягати по-московському і заміж віддати у 
Москві, а не на Україні. 

Ганна, сестра Степана, лускає насіння, не знаючи, чим ще зайнятися у свято. Оксана 
пропонує погуляти їй між челяді, Ганна каже , що за московськими звичаями їй не можна 
самій ходити по Москві. 

Оксані все здається дивним, в тому числі й імена, які вимовляються на московський лад, 
і вона просить Ганну називати її Оксаною. Оксані дивно слухати про заручини Ганни, яка 
не знає свого нареченого і може побачити його хіба що в церкві. 

Заходить Степан і просить Оксану перевдягнутись у московське вбрання і почастувати 
його гостей бояр. 

О к с а н а . А як же частувати їх, Степане? По-нашому, чи, може, як інакше? 
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С т є п а н. Ти винесеш їм на тарелі меду, - матуся прилаштують, як там треба, - уклонишся, боярин 
поцілує тебе в уста... 

Оксана не хоче навіть чути про такий звичай: вона не згодна, щоб хтось чужий ЇЇ цілу
вав. Степан намагається переконати дружину, бо якщо вона піде проти звичаю, він потра
пить в немилість у царя. Оксані не віриться, що все це так серйозно. 

О к с а н а . Степане, та куди ж се ми попались? Та се ж якась неволя бусурменська. 
М а т и С т епана починає просити невістку, щоб вона послухалась і вийшла до бояр. Благає 

її і Ганна. Врешті-решт Оксана погоджується. 
Оксана (до Ганни холодно, якось надміру спокійно). Я вийду. Дай мені московське вбрання А ви, ма

тусю, наготуйте меду. Іди, Степане, бав тим часом гості. 
Після цих слів Оксана, бліда як смерть, здіймає з голови кораблика. 

Дія третя 
Дальня кімнатка у горішньому поверсі в Степановім домі. 
З 'являється гість з України. Степан його приймає з побоюванням, аби ніхто їх не підслу

хав, зачиняє двері й вікна, розмовляє з гостем неголосно. 
Гість просить, щоб цар послав когось з українців захистити від царських посіпак. 
С т е п а н . Нас не пошлють... 
Г і с т ь . Чому? 
С т е п а н . Бо нам не вірять. 
Г і с т ь . Отак! Та ви ж тут наче всі у ласці! 
С т є п а н. То тут на очах, а з очей спустити нас надовго не зважаться... 
Г і с т ь . Не здивуйте ж, як ми відкинемось до Дорошенка! 
Гість розповів, що не всі бояться, є й сміливі, такі, як Іван, Степанів шурин, котрий 

відвіз корогву, пошиту дівчатами, у Чигирин. Щоправда про це ніхто не знає, а якби дізна
лись, то «страшно здумати, що б там було». Степан пообіцяв гостеві переговорити у його 
справах при малій бесіді. 

Гість виходить, з інших дверей входить Оксана і розповідає Степанові про те, що цей 
гість, Яхненко, привіз їй від братчиці-товаришки листа, де вона просить прислати трохи 
грошей. Степан злякався, хоче того листа спалити, просить дружину, щоб вона не відсила
ла гроші. 

О к с а н а . Я й н е гадала, що ти такий скупий. Коли вже так, - я з посагу свого послати можу. 
Степан відповів, що йому не грошей жалко , а він боїться, що хтось дізнається, бо це 

дуже небезпечно. 
О к с а н а . Скрізь горе, скрізь, куди не обернися... Татари там... татари й тут... А що ж? Хіба я тут не як 

татарка сиджу в неволі? Ти хіба не ходиш під ноги слатися своєму пану, мов ханові? Скрізь палі, канчу
ки... холопів продають... Чим не татари? 

С т е п а н . Тут віра християнська. 
Чоловік починає заспокоювати Оксану, гірко шкодуючи, що він не зміг нічого їй дати на 

чужині. Дружина запитує чоловіка, чи довго їм ще мучитися у цій неволі, але Степан сам 
нічого не знає. Він їй обіцяє, що коли зміняться часи і трохи «утихомириться» на Україні, 
то вони, можливо, поїдуть у гостину до Оксаниних батьків. Зараз же ніяк не можна. Сте
пан пояснює дружині, чому їй не можна послати гроші чи листа, навіть прийняти в себе 
Яхненка, щоб передати привіт і подарунки рідним, забороняє й озиватися до Івана. Оксана 
змушена погодитись, хоча їй дуже прикро через це. 

Дія четверта 
Терем. Оксана гаптує в кроснах, рухи в неї ліниві, в 'ялі . 
Увіходить Степан і скаржиться на головний біль, бо був учора на царській «бесіді», де 

тільки п'ють, а говорити бояться. 
Оксана засумувала, а Степан просить її щось розповісти. Дружина розказує йому про 

своє шитво, яке вона вишиває для Ганни на весілля. Раптом Оксана починає плакати. 
Степан згоден відпустити дружину до її рідних, не хоче тримати її я к «хан татарських, 

мов на шкурку», ладен вернути їй присягу, але Оксана не хоче його кидати. Вона пропонує 
чоловікові тікати разом із Москви. 
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С т є п а н. Цар достане боярина свого скрізь на Вкраїні, та ще й твоїй родині буде лихо. Не окриємось 
нігде... Присяга, Оксано, велике діло. Цар мені не верне так присяги, як я тобі вернув. Та й я йому не можу 
повернути всього, що я приймав з його руки. 

Вони домовляються ніколи більше не говорити про те, що завдає їм болю. Степан просить 
Оксану заспівати щось. Вона співає тихенько «Ой, як було хорошенько, як рід з родом п'є». 
Трохи поспівавши, Оксана закашлялась. 

Увіходять мати й Ганна, слуги вносять «згортки з покупом». Мати радіє з того, що її 
голуб'ята ніяк не наговоряться вдвох, і хоче, щоб така доля була і в її дочки Ганни.'Пока
зують обнови, що купили. Оксана починає співати і танцювати, та так весело, що Степан 
просить тихіше, але дружина ще хоче навчити і Ганну. 

О к с а н а . Гуляй, гуляй, господине, нехай наша журба згине! Ой чи згине, чи не згине, гуляй, гуляй, 
господине! Що ж ти, Степане? Помагай співати! 

(Залягається сміхом, що згодом переходить у кашель. Степан тривожно кидається до неї.) 

Дія п'ята 
Степанів садок. Будинок виходить у нього задньою стіною. Видко ґратчасті вікна терема і піддашок зі сходами. 

Збоку в садку зроблена повіточка садова, вся в зелені та в квітках; у повітці приладновано великий турецький ослін 
з подушками. З терема по сходах надвірних помалу спускаються мати й Оксана. Оксана у простій широкій хатній 
сукні, без кички, голова зав'язана на український лад шовковою хусткою. Оксана хвора, очі позападали, але дуже 
блищать, на щоках нездоровий рум'янець. 

Дівчата Оксану садовлять і вертаються в терем. Мати пропонує заснути, але Оксана відмовляється, бо боїться 
побачити страшні сни. Вона говорить, що відколи стала жити в Москві, сни в неї стали зовсім не такі, як вдома, у 
батька. Згодом молода жінка заспокоїлась і заснула. Прийшов Степан, і мати спитала його, що сказав лікар-німець 
про Оксану. На и думку, Оксана захворіла після весілля Ганни, але Степан відповів, що це не так. 

С т е п а н . Здається, ще давніше почалося... 
Мати. Що ж воно? Як зветься? 
Степан. Казав він: «Ваша пані занудилась по ріднім краю - се є также слабість». 
Сказав мені по-грецьки як і зветься <...> 
Він казав, -
коли її повезти на Вкраїну, 
то, може б, ще й одужала. 
Степан розповідає матері про свій намір попросити царя відпустити погостювати на Ук

раїну та ще й у Київ поклонитися святим угодникам у печерах. 
Чоловік будить Оксану поцілунком. Вона розповідає, який гарний сон їй приснився: про 

батьків садок, де ясно світить місяць. Чоловік заспокоює дружину тим, що вона скоро по
бачить рідний дім, бо вони разом поїдуть туди. Оксана відмовляється їхати. 

О к с а н а . А я дивую, ти з яким лицем збираєшся з.'явитись на Вкраїні! Сидів-сидів у запічку московсь
кім, поки лилася кров, поки змагання велося за життя там, на Вкраїні, - тепер, як «втихомирилось», ти 
їдеш туди ясного сонця заживати... На пожарині хочеш подивитись, чи там широко розлилися ріки від 
сліз та крові? 

Дружина говорить Степанові, що вони варті один одного. «Отак і ми з тобою... зрослись, 
мов шабля з піхвою... навіки... обоє ржаві...» Оксана радить чоловікові, коли вона помре, 
то більше не брати українку, а взяти московку. Вона довго мовчала, а тепер почала говори
ти правду: мовляв, раніше треба було вирватися з цієї неволі і не чекати спокійних часів. 
Вона рішуче відмовляється від поїздки на Україну, бо їй соромно буде дивитися у вічі рід
ним і друзям. Оксана не хоче й лікуватися. 

О к с а н а . Нащо? Кому потрібне те моє здоров'я та й я сама? 
Степан просить дружину не картати себе словами, він каже, що доля їх і так вже тяжко 

покарала, і Бог простить їх за все. Після цих слів Оксана стає лагідною, збирається Степа
нові віддати заповіт, який він після її смерті має передати родині і братчикам. 

Оксана (підводиться й прихиляє його до себе). Ні, любий, ти на світі потрібніший, тобі ще є про що й 
про кого дбати. Борцем не вдався ти, та після бою подоланим подати пільгу зможеш, як ти не раз давав... 
На бойовиську не всі ж померли, ранених багато... поможеш їм одужати, то, може, колись там... знов 
зібравшися до бою, вони тебе згадають добрим словом... а як і ні - не жалуй, що поміг. 

(Сидять якийсь час мовчки, обнявшись.) 
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Степан підводиться і подає Оксані руку, хоче завести її до хати, бо вже заходить сонце. 
О к с а н а . (Спираючись на руку Степанову, іде до будинку. Не доходячи рундука, спиняється і обер 

гається, дивлячись на західне сонце, що вже зникає за обрієм.) Добраніч, сонечко! Ідеш на захід... Ти 
бачиш Україну - привітай! 

Тест № 24 
1. Хто мав найбільший вплив на формування світогляду Лесі Українки? 

f A T. Шевченко; 
Б 1. Франко; 
В М. Драгоманов; 
Г М. Грушевський. Ц 
2. Укажіть назву першої поезії Лесі Українки. 
А «До мого фортепіано»; 
Б «Красо України, Подолля»; 
В « Надія »; 
Г «Contra spem spero». Q) 
3. Який підручник написала Леся Українка для своєї молодшої сестри у 1890 p.? 
А «Стародавня історія східних народів»; 
Б «Буквар»; 
В «Історія української літератури»; 
Г «Українська граматика». Ц 
4. Укажіть рік появи першої збірки Лесі Українки «На крилах пісень». 
А 1893 p . ; 
Б 1899 p . ; 
В 1902 p . ; 
Г 1910 р. • 
5. Укажіть прізвище українського митця, якому Леся Українка присвятила цикл «Сльо-

зи-перли». 
А Іван Франко; 
Б Тарас Шевченко; 
В Іван Котляревський; 
Г Григорій Квітка-Основ'яненко. Ц 
6. Визначте основний мотив поезії «Стояла я і слухала весну...» (збірка «Думи і мрії»). 
А Мотив пробудження природи і людських сподівань; 
Б мотив смутку за роками, як і минають, за молодістю; 

Ь В мотив краси природи; 
І Г соціальні конфлікти, як і передаються через зміну пір року; 

Д мотив любові до рідного краю. Ц 
7. Про який твір Леся Українка висловилася в листі до своєї матері: «Мені здається, що 

я просто згадала наші ліси та затужила за ними»? 
А «Лісова пісня»; 
Б «Давня казка»; 
В «Слово, чому ти не твердая криця?» 
Г «Мій шлях»; 
Д «Стояла я і слухала весну...». Ц 
8. Визначте жанр твору Лесі Українки «Лісова пісня». 
А Новела; 
Б історична драма; 
В роман у віршах; 
Г поезія в прозі; 
Д драма-феєрія. П 
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9. Визначте головну тему твору «Лісова пісня». 
А Одвічна проблема реалізації творчої особистості; 
Б перемога вільного високодуховного життя над обивательщиною, буденщиною; 
В віковічна драма нероздільного кохання; 
Г проблема конфлікту природного життя людини і цивілізаційних форм 

господарювання; 
Д проблема збереження природного середовища. Г~і 
10. Назвіть характерний для письма Лесі Українки творчий метод, що полягає в поєд

нанні гармонії ідеалу з життєвою правдою. 
А Неокласицизм; 
Б неореалізм; 
В новоромантизм; 
Г експресіонізм; 
Д імпресіонізм. і—і 
11. Установіть відповідність між персонажами і назвою твору Лесі Українки. 
1 Степан, Оксана А «Одержима» _1 
2 Лукаш, Мавка Б «Давня казка» _2 
3 Месія, Міріам В «Лісова пісня» _3_ 
4 Бертольд, поет Г «Оргія» _4 
5 Антей д «Бояриня» 1 5 | 

12. Розмістіть репліки Мавки («Лісова пісня») відповідно до послідовності їх появи у 
драмі. 

А «0, не журися за тіло! 
Ясним вогнем засвітилось воно...> 

Б «Твоя сопілка має кращу мову. 
Заграй мені, а я поколишуся» І і І 

В «Ох, як я довго спала!» ~2 
Г «Не зневажай душі своєї цвіту. ~3 

Бо з нього виросло кохання наше!» "^ 
Д «Ні! я жива! Я буду вічно жити! ~g 

Я в серці маю те, що не вмирає.» 

Тест № 25 
1. Укажіть справжнє прізвище Лесі Українки. 
А Вілїнська; 
Б Садовська; 
В Косач; 
Г Драгоманова. Г~\ 
2. Укажіть рік опублікування поетичної збірки Лесі Українки «Думи і мрії». 
А 1893 p . ; В 1902 p . ; 
Б 1899 р . ; Г 1910 р. • 
3. У якому віці Леся Українка написала свою першу поезію? 
А 5 років; В 12 років; 
Б 9 років; Г 15 років. Q 
4. Виберіть тезу Лесі Українки, що виражає її позицію щодо проблеми досягнення де

ржавності народом (за драматичною поемою «Бояриня»). 
А «Що сльози там, де навіть крові мало!» 
Б «Не жаль мені життя , а жаль тії людини, що у мені живе»; 
В «...у нас, на Україні, перш усього треба здобути собі інтелігенцію, вернути нації її 

"мозок"»; 
Г «Орлині крила чуєм за плечима, Самі ж кайданами прикуті до землі». | | 
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5. Який художній прийом визначає композицію твору Лесі Українки «Contra spem 
spero»? 

А Інверсія; 
Б антитеза; 
В паралелізм; 
Г анафора. г-і 
6. До якої збірки (циклу) увійшла поезія «Contra spem spero»? 
А «На крилах пісень»; 
Б «Думи і мрії»; 
В «Відгуки»; 
Г циклу «Сім струн»; 
Д циклу «Подорож до моря». г-і 
7. У якому циклі Лесі Українки поезії мають таку жанрову специфіку: гімн, пісня, ко

лискова, сонет, рондо, ноктюрн, сеттіна? 
А «Подорож до моря»; 
Б «Сльози-перли»; 
В «Мелодії»; 
Г «Сім струн»; 
Д «Романси». [—і 
8. Укажіть жанр твору за його визначенням: «один із жанрових різновидів драми, якому 

властивий фантастично-казковий сюжет, неймовірні (з реального погляду) перетворення». 
А Драматична поема; 
Б драма-феєрія; 
В історична драма; 
Г казка; 
Д балада. гп 
9. Укажіть назву твору Лесі Українки, рядки з якого наведено. 
«Ні, я хочу крізь сльози сміятись, /Серед лиха співати пісні, /Без надії таки сподіва

тись, /Жити хочу! Геть думи сумні!* 
А «Одержима»; 
Б «Лісова пісня»; 
В « Бояриня »; 
Г «Contra spem spero»; 
Д «І все-таки до тебе думка лине. . .» . 
10. Який твір (цикл) Лесі Українки вважається лебединою піснею поетеси? 
А Драматична поема «Бояриня»; 
Б драматична поема «Оргія»; 
В цикл «Подорож до моря»; 
Г цикл «Невільничі пісні»; 
Д лірико-драматична поема «Одержима». 
11. Установіть відповідність між назвою твору Лесі Українки і жанром. 
1 «Сфінкс» А драма-феєрія 
2 «Твої листи пахнуть зов 'ялими Б легенда 

трояндами...» В драматична поема 
3 «Оргія» г поема 
4 «Лісова пісня» Д поезія в прозі 
5 «Давня казка» 
12. Установіть відповідність між порами року і композиційними частинами твору «Лісо

ва пісня». 
1 рання весна (провесна) 
2 пізнє літо 
3 весна літо 
4 осінь зима 
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Тема 20. Михайло Коцюбинський (1864 - 1913) 
Біографічні відомості 

Михайло Михайлович Коцюбинський народився 17 вересня 1864 р. в м. Вінниці у сім'ї 
дрібного службовця. Потяг до художнього слова, до творчості у Коцюбинського виявився 
дуже рано, але його перші спроби пера не збереглися. 

Початкову освіту здобув удома. 
З 1875 р. навчання в барській початковій школі. 
1882 1892 pp. - після закінчення Шаргородського духовного училища впродовж де

сяти років М. Коцюбинський займається репетиторством у сім'ях чиновників у м. Вінниці 
та навколишніх селах. 

У середині 80-х років XIX ст. пише оповідання «Андрій Соловійко, або Вченіє світ, а 
невченіє тьма», яке через істотні художні прорахунки не було навіть опубліковане. 

Тільки у 1890 р. у львівському журналі «Дзвінок» побачив світ його вірш «Наша хат
ка». 

1891 р. з 'являються дитячі оповідання «Харитя», «Ялинка», що засвідчили народ
ження нового «письменника». 

З 1892 р. працює у філоксерній партії, яка вела боротьбу з виноградними шкідниками 
у молдавських селах. 

З 1898 р. оселився у Чернігові, влаштувавшись у земській управі. 
З 1900 по 1911 р. працював у статистичному бюро губернського земства. 
У 1903 p. M. Коцюбинський я к член Чернігівської губернської ученої архівної комісії 

побував у Полтаві на святі відкриття пам 'ятника І. Котляревському. Там зустрівся з Пана
сом Мирним, М. Старицьким, Лесею Українкою, В. Стефаником, Оленою Пчілкою. 

Останні роки життя М. Коцюбинського позначені приятелюванням з Максимом Горь-
ким. Він познайомився з ним в Італії, куди тричі приїздив на лікування. 

1910 р. - повертаючись з Італії, заїхав у с. Криворівню, де вивчав побут гуцуллв. 
25 квітня 1913 р. помер. Похований на Балдіній горі в Чернігові. 

Огляд творчості 
Не випадково М. Коцюбинського називають «Великим Сонцепоклонником», адже вся 

його творчість наснажена сонячним оптимізмом, вірою у високе призначення людини на 
Землі. Як талановитий письменник-новатор він звертався до різних жанрів літератури: 

- дитячі оповідання («Харитя», «Ялинка», «Маленький грішник»); 
казки («Хо»); 

- оповідання для дорослих («П'ятизлотник», «Для загального добра», «Дорогою ціною», 
«Сміх», «Persona gra ta», «В дорозі»); 

- новели («Лялечка», «Intermezzo», «На камені», «Сон»); 
- етюди («Цвіт яблуні», «Невідомий»); 

повісті («Fata morgana», «Тіні забутих предків»); 
- нариси («Хвала життю!» та ін.); 
- цикл мініатюр «На острові». 

«Intermezzo» 
Жанр 
Новела розпочинається присвятою («Присвячую кононівським полям») та переліком не

звичайних дійових осіб (Моя утома, Ниви у червні, Сонце, Три білих вівчарки, Зозуля, 
Жайворонки, Залізна рука города, Людське горе). Однак «Intermezzo» не драматичний, а 
епічний твір. 

Історія написання 
М. Коцюбинський через інтенсивну роботу, виконання службових обов'язків виснажився 

фізично і морально. Улітку 1908 р. письменник відпочивав у садибі відомого українського 
громадського діяча Євгена Чикаленка в селі Кононівка поблизу м. Яготина (Київська об
ласть). Природа збагатила письменника численними враженнями. Так у 1908 р. з 'явилася 
новела «Intermezzo». 
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Тема твору криється в його назві. Слово «intermezzo» означає «перепочинок, пауза». Му
зичний термін означає невелику інструментальну п'єску, виконувану між діями драматич
ного чи оперного твору при його виставі. М. Коцюбинський вклав глибокий філософський 
смисл у назву своєї новели. Образом intermezzo новеліст указував не тільки на перепочинок 
утомленого митця, але й на органічний зв 'язок, може, чимсь перерваних періодів у творчості 
чесного громадянина, який залишився вірний своїм ідеалам. Тож новелу можна вважати 
й автобіографічним твором. 

Вдало створені пейзажі передають нерозривний зв 'язок людини і природи. Оповідач від
чуває «соболину шерсть ячменів, шовк колосистої хвилі», йому вітер набиває вуха «шмат
ками згуків, покошланим шумом», «тихо пливе блакитними річками льон», пливе так 
спокійно, що «хочеться сісти на човен і поплисти». Ця картина виглядає розкішною завдя
ки багатій художньо-виражальній системі (епітети, метафори, порівняння), словам-звукам 
і словам-барвам. Перед нами майстерна імпресіоністична картина. 

М. Коцюбинський вважається яскравим представником імпресіоністичної течії в ук
раїнській літературі. 

Імпресіонізм (від франц. враження) художній напрям, заснований на принципі 
безпосередньої фіксації вражень, спостережень, співпереживань. 
Новела один із видів епічних творів, близький за розміром до оповідання, але 
відмінний від нього надзвичайною стислістю викладу, напруженістю розвитку сюжету, 
несподіваністю розв 'язки; властивий глибокий психологізм у розкритті внутрішнього 
світу персонажів, відступи від норм усталеної будови. 

Стислий переказ твору 

Присвячую кононівським полям 
Дійові особи: 
Моя у т о м а 
Н и в и у ч е р в н і 
Сонце 
Три б і л и х в і в ч а р к и 
З о з у л я 
Ж а й в о р о н к и 
З а л і з н а р у к а г о р о д а 
Л ю д с ь к е г о р е 

І «Лишилось ще тільки спакуватись... Се було одно з тих незчисленних "треба", як і мене 
так утомили і не давали спати»,- так починається твір. Це «треба» автор порівнює з «мно-
гоголовим звіром». Але він розуміє, що «увільнитись» від нього можна лише на час. Бо 
життя йде, торкаючи кожного неодмінно, «іде, я к хвиля на берег». 

Автор зізнається: «Я не можу розминутись з людиною. Я не можу бути самотнім». Інко
ли саме це дратує, стомлює, бо людині необхідно час від часу усамітнитись: «Мене втомили 
люди. Мені надокучило бути заїздом, де вічно товчуться оті створіння, кричать, мету
шаться і смітять. Повідчиняти вікна! Провітрить оселю!.. Нехай увійдуть у хату чистота і 
спокій». 

Це прагнення спокою і самітності інколи буває таким сильним, що ладен погодитися на 
будь-який спосіб досягнення жаданого: «Смерть? Сон?» Відтак приходить бажання бодай 
на якийсь час відпочити, послухати не «ревучі потоки людського життя» , а жадану тишу. 

Друга частина змальовує картину дороги, або, точніше, втечі від «залізної руки города». 
Здавалося, тишу глушили гучні голоси. Але ось уже зелене безмежжя природи, а «неба тут 
було так багато, що очі тонули в нім, як в морі». І ледве бричка вкотилася у двір - закувала 
зозуля. «Тоді я раптом почув велику тишу. Вона виповняла весь двір, таїлась в деревах, за
лягла по глибоких блакитних просторах. Так було тихо, що мені соромно стало калатання 
власного серця». 
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Навіщо людині ота тиша? Щоб почути і побачити щось головне, важливе у житті , що 
затулене щоденною метушнею. Ця тиша впала так несподівано, що їй не ймеш віри. Здаєть
ся, навіть предмети навкруги зазіхають на цю тишу. Ніби вони живуть своїм потаємним 
життям: «Хто знає, що робиться там, де людина не може бачити...» 

Кілька разів автор ніби сам собі повторює: «Хіба я що знаю? Хіба я знаю?» 1 тут лірич
ний герой відчуває, як у його серце просяться із зовнішнього світу люди, «всі ті, що склада
ли у моє серце, як до власного сховку, свої надії, гнів і страждання або криваву жорстокість 
звіра». їх так багато, що душа не в змозі сприймати усе так само гостро, як раніше. 

І герой це розуміє, розповідаючи про це відсторонено, ніби здалеку. Так, це ненормально, 
коли людина звикає до болю і більше не реагує на нього. Але інколи треба дати спочинок 
зболеній душі: «Я не маю вже краплі гарячої крові. . . Ви бачите, я навіть не червонію, лице 
моє біле, як і у вас, бо жах висмоктав із мене всю кров. . . ПроходьтеІ Я утомився». 

І раптом... Розплющивши очі, герой бачить «глибоке небо і віти берези. Кує зозуля. Б'є 
молоточком у кришталевий великий дзвін ку-ку! ку-ку! і сіє тишу по травах». Світ, 
безмежний, сонячний, зелений огортає і пестить. Хай живе сонце! Хай живе небо! Хай живе 
світ і все живе в ньому! 

Ось три вівчарки зчинили ґвалт. Ні до чого ворожість. Цей світ такий лагідний і пре
красний, що в тому нема місця ненависті. І герой зізнається псу: «Я не ворог тобі». Тоді 
чого ж сердиться пес? Ланцюг тримає його, не дає дихати. Бракує волі. Герой відпускає пса 
з ланцюга, і той, забувши про попередні погрози, наосліп помчав кудись: «У, благородна 
псина: тобі воля дорожча, н іж задоволена злість». 

«Мої дні течуть тепер серед степу, серед долини, налитої зеленим хлібом. Безконечні 
стежки, скриті, інтимні, наче для самих близьких, водять мене по нивах. . . Я тепер маю 
окремий світ... На небі сонце - серед нив я . Більше нікого. Йду. Гладжу рукою соболину 
шерсть ячменів, шовк колосистої хвилі. Вітер набива мені вуха шматками згуків, покошла
ним шумом. Такий він гарячий, такий нетерплячий, що а ж киплять від нього срібноволосі 
вівса». 

Сама вічність у своїй радісній величній красі постає у цих словах ліричного героя, огор
тає зеленими руками жалюгідну купку хаток, ниви. «Що значить для них людина? Нічого. 
Он вийшла в поле дрібна біленька цятка і потопла у нім. Вона кричить? Співає? І робить 
рух? Німа безвладність просторів все це ковтнула. І знов нічого. Навіть сліди людини затер 
ті й закриті: поле сховало стежки й дороги... Над всім панує тільки ритмічний, стриманий 
шум, спокійний, певний у собі, як живчик вічності. Як крила тих вітряків, що чорніють 
над полем: байдужно і безупинно роблять у повітрі круг, немов говорять: так буде вічно...: 
in saecula saeculorum (на віки вічні)». 

*** 
Поступово той мир і спокій, що панував навколо, входить в душу ліричного героя, на

повнює його: «Пізно я повертався додому. Проходив обвіяним духом полів, свіжий, як дика 
квітка. В складках своєї одежі приносив запах полів, мов старозавітний Ісав. 

Спокійний, самотній, сідав десь на ґанку порожнього дому й дивився, як будувалась ніч. 
Як вона ставила легкі колони, заплітала сіткою тіней, зсувала й підносила вгору непевні, 
тремтячі стіни, а коли все це зміцнялось й темніло, склепляла над ними зоряну баню. Те
пер я можу спокійно спати, твої міцні стіни стануть між мною і цілим світом. На добраніч 
вам, ниви. Й тобі, зозуле». 

*** 
За такою ніччю неодмінно буде сонячний яскравий день, і «я повний приязні до сонця і 

йду просто до нього, лице в лице. Повернутись до нього спиною - крий Боже! Яка невдяч
ність! Я дуже щасливий, що стрічаюсь із ним тут, на просторі, де ніхто не затулить його 
обличчя, і кажу до нього: «Сонце! я тобі вдячний. Ти сієш у мою душу золотий засів хто 
знає, що вийде з того насіння?» 

П'ючи сонце, мов цілющий напій добра, герой відчуває в душі любов: «Дивись же на 
мене, сонце, й засмали мою душу, я к засмалило тіло, щоб вона була недоступна для кома-
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риного жала. . . (Я себе ловлю, що до сонця звертаюсь, як до живої істоти. Невже се значить, 
що мені вже бракує товариства людей?)». 

Разом із вівчарками він блукає полями, обережно несучи додому спокій і відчуття спорід
неності із самою землею: «Спочивай тихо під сонц«м, ти така ж втомлена, земле, я к я . Я 
теж пустив свою душу під чорний пар». 

*** 
Може, тому й відчуває ліричний герой свою спорідненість із землею: «В городах земля 

одягнена в камінь й залізо - і недоступна. Тут я став близький до неї. Свіжими ранками я 
перший будив сонну ще воду криниці». Це спілкування з живою природою, з самою землею 
дарує йому особливе відчуття, що все на світі прекрасне. Особливе молоко - «я знав, що 
то вливається в мене м 'яка , як дитячі кучері, вика, на якій тільки ще вчора цілими роями 
сиділи фіолетові метелики цвіту. Я п'ю екстракт луки». 

Особливий і хліб. Відтак ліричний герой відчуває себе насправді багатою людиною. «Я 
тут почуваю себе багатим, хоч нічого не маю. Бо поза всякими програмами й партіями 
земля належить до мене. Вона моя. Всю її, велику, розкішну, створену вже, - всю я вміщаю 
в собі. Там я творю її наново, вдруге, і тоді здається мені, що ще більше права маю на 
неї». 

Треба уважно слухати цю землю, щоб зберегти це неповторне диво для нащадків. Очима 
серця побачив автор чудову картину: «Сіра маленька пташка, як грудка землі, низько висі
ла над полем. Тріпала крильми на місці напружено, часто і важко тягнула вгору невидиму 
струну від землі аж до неба. Струна тремтіла й гучала. Тоді, скінчивши, падала тихо униз, 
натягала другу з неба на землю. Єднала небо із землею в голосну арфу й грала на струнах 
симфонію поля. Се було прекрасно». 

[ *** 
«Так протікали дні мого intermezzo серед безлюддя, тиші і чистоти. І благословен я був 

між золотим сонцем й зеленою землею. Благословен був спокій моєї душі. З-під старої 
сторінки життя визирала нова ї чиста - і невже я хотів би знати, що там записано о"уде/°» 
Життя триває, воно розгортається чистим аркушем нового початку. 

Але ось зустріч на ниві - «я і людина». Герой зустрів «звичайного мужика» . Він не знає, 
яким сам здається цьому чоловікові, але той викликав в пам'яті героя страшні картини 
життя українського народу: почорнілі солом'яні стріхи хат, «брудні, негарні» дівчата, що 
повертаються з тяжкої роботи, бліді, як тіні, ж інки , голодні діти.. . 

«Він говорив про речі, повні жаху для мене, так просто й спокійно, я к жайворонок кидав 
на поле місто, а я стояв та слухав, і щось тремтіло в мені. 
; Ага, людське горе, ти таки ловиш мене? І я не тікаю? Вже натяглися ослаблені струни, 
вже чуже горе може грати на них!» 

Так людське горе вривається в тишу душі героя, але тепер там немає холодної байду
жості. І соціальні біди постають, як примара. Але надто реальна та примара: «Ходиш між 
людьми, як між вовками... Бідний в убогого тягне сорочку із плота, сусід у сусіда, батько 
у сина. Людей їдять пранці, нужда, горілка, а вони в темноті жеруть один одного. Як нам 
світить ще сонце і не погасне? Як можемо жити?» 

«Говори, говори»,- повторює ліричний герой, ніби хоче заохотити співбесідника вилити 
у словах увесь біль і звільнитися від нього. «Розпечи гнівом небесну баню. Покрий її хма
рами твойого горя, щоб були блискавка й грім. Освіжи небо і землю. Погаси сонце й засвіти 
друге на небі. Говори, говори...» 

*** 
«Город знову простяг по мене свою залізну руку не зелені ниви» , - так образно змальовує 

своє повернення до людей автор. З якими думками він повертається? «Прощайте, ниви. 
Котіть собі шум свій на позолочених сонцем хребтах. Може, комусь він здасться так, як 
мені. І ти, зозуле, з вершечка берези. Ти теж строїла струни моєї душі. Вони ослабли, по
шарпані грубими пучками, а тепер натягаються знову. Чуєте? Ось вони бренькнули навіть. 
Прощайте. Йду цоміж люди. Душа готова, струни тугі, наладжені, вона вже грає. . .». 
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«Тіні забутих предків» (1911) 
Жанр: повість 
Історія написання 
У 1910 p. , повертаючись з лікування в Італії, М. Коцюбинський на декілька днів зупи

нився в с. Криворівні на Гуцульщині (на запрошення фольклориста Володимира Гнатю-
ка). 

Повість М. Коцюбинський написав внаслідок глибоких вражень від життя , звичаїв і об
рядів, оригінальності мислення і світосприймання карпатських гуцулів. 

Тема 
Зображення життя гуцулів, їхніх звичаїв, побуту, фольклору; показ єдності людини і 

світу природи. 
Ідея 
Гімн природі, чистоті людських взаємин і почуттів, засудження бездуховного життя , 

обмеженого дрібними потребами й інтересами. 
Проблеми: 

гармонія між людиною та світом природи; 
життя і смерть, добро і зло; 
язичництво і християнство; 
сила кохання і неможливість існування без нього; 
вплив мистецтва на людину; 
роль праці в житті людей; 

- стосунки батьків і дітей. 
Конфлікт твору (складний, багатоплановий): 

між родами (Палійчуки - Гутенюки) - Іван - кохання - Марічка; 
людини з дикою гірською природою (Іван - Чугайстир); 
людини із власним «я» (роздвоєність Івана); 

- побутовий (Іван ,Палагна); 
людини з людським буттям (Іван - смерть). 

Сюжет повісті перегукується з трагедією Шекспіра «Ромео і Джульєтта». У них є чи
мало спільних рис. Як Монтеккі й Капулетті, ворогують роди Палійчуків і Гутенюків. У 
ворогуючих родах є діти, як і кохають один одного, - Іван і Марічка. Давня ворожнеча має 
стати їм на перешкоді. Як і в Шекспіра, герої М. Коцюбинського гинуть. 

Стислий переказ твору 

«Іван був дев'ятнадцятою дитиною у гуцульській родині Палійчуків». Ще дитиною він 
відрізнявся від інших: <...Іван все плакав, кричав по ночах, погано ріс і дивився на неню 
таким глибоким, старече розумним зором, що мати в тривозі одвертала од нього очі». 

Ті очі ніби бачили щось приховане від інших: «Дивиться перед себе, а бачить якесь да
леке і не відоме нікому...» Мата з полегкістю відпускала Івана з хати, і він ішов у гори, у 
ліс, де йому було затишно, де усе було зрозуміле й рідне. Мати навіть побоювалась, чи не 
підмінили її дитину: «Не "сокопилася" баба при злогах, не обкурила десь хати, не засвітила 
свічки - і хитра бісиця встигла обміняти її дитину на своє бісеня». Бо син краще почувався 
серед природи, у лісі, ніж у хаті біля людей. Світ здавався йому казкою, «повною чудес, 
таємничою, цікавою і страшною». Іван семи років «умів знаходити помічне зілля - одалеп, 
матриган і підойму, розумів, про що канькає каня [рід коршуна], з чого повстала зозуля, 
і коли оповідав про все ж вдома, мати непевно позирала на нього: може, воно до нього го
ворить?» Знання про світ природи і світ людини якось швидко стали йому доступні, зро
зумілі. «Знав, що на світі панує нечиста сила, що арідник [злий дух] править усім, що в 
лісах повно лісовиків, як і пасуть там свою маржинку [худоба]: оленів, зайців і серн; що там 
блукає веселий чугайстир [міфічна лісова істота}, який зараз просить стрічного в танець та 
роздирає нявки; що живе в лісі голос сокири. Вище, по безводних далеких недеях [диких 
верхівках гір], нявки розводять свої безконечні танки, а по скелях ховається щезник». 

Коли хлопець підріс, його послали пасти корів. Там, на пасовиську, Іван вивчився від 
старших грати на сопілці. Та ті звичайні пісні не задовольняли його - у ньому жили інші 
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мелодії, «неясні і невловимі». Це була чарівна музика рідної природи: «З-за галузки смере
ки виглядали зажурені гори, напоєні сумом тіней од хмар, що все стирали бліду усмішку 
царинок [обгороджених сінокосів близько до оселі]. Гори щохвилини міняли свій настрій: 
коли сміялась царинка, хмурився ліс. І як трудно було вдивитись в те рухливе обличчя гір, 
так трудно було дитині спіймати химерну мелодію пісні, що вилась, тріпала крильцями 
коло самого вуха і не давалась». 

Одного разу Іван зайшов далеко у гори і раптом почув ту жадану тиху музику. Але хто 
ж грав у цьому безлюдному місці? Іван повернувся і скаменів: «На камені, верхи, сидів 
"той", щезник, скривив гостру борідку, нагнув р іжки і, заплющивши очі, дув у флояру». 
Іван хотів тікати і не зміг; хотів закричати голоса нема. Але ось голос з 'явився, а той 
щезник раптом пропав. Кинувся Іван бігти вниз, і біг, доки не впав без сили. Потім при
йшовши до тями, Іван спробував повторити мелодію, але вона довго не давалась. Проте 
хлопець починав ще і ще. І нарешті «лісом попливла чудна, не відома ще пісня, радість 
вступила у його серце, залляла сонцем гори, ліс і траву, заклекотіла в потоках, підняла 
ноги в Івана і він.. . закружився у танці». Душа і серце співали у хлопця. «На сонячній 
плямі полянки, що закралась в похмуре царство смерек, скакав біленький хлопчик, немов 
метелик пурхав зі стебла на стеблину, а обидві корови жовтаня і голубаня, просунувши 
голови межи галузки, привітно дивились на нього, жуючи жуйку, та зрідка дзвонили йому 
до танцю». У лісі знайшов Іван те, чого шукав. 

«Вдома, в родині, Іван часто був свідком неспокою і горя. За його пам'яті вже двічі коло 
їх хати трембітала трембіта, оповіщаючи горам і долам про смерть: раз, коли брата Олексу 
роздушило дерево в лісі, а вдруге, коли браччін Василь, файний веселий леґінь, загинув у 
бійці з ворожим родом, посічений топірцями». 

Тут не було спокою. Людьми опанували ненависть і злість. Стара ворожнеча існувала 
між родом Палійчуків, до якого належав Іван, і родом Гутенюків. Ніхто вже не міг точно 
пригадати, звідки пішла ворожнеча, але й досі всі кипіли злістю й завзяттям. 

Насправді сім'я Івана була невелика. З двадцяти дітей вижили лише п 'ять , а «решта 
п'ятнадцять спочило на цвинтарі біля церковці». Всі в родині любили ходити до церкви, 
особливо на храмові свята. Там можна було зустрітися з дальніми родичами, а інколи і 
«пустити кров» Гутенюкам. У ці дні Палійчуки надягали найкращу одежу, сідлали коней і 
гірськими стежками відправлялись до церкви. І плаї нібито розцвітали червоними маками: 
то йшли святочно прибрані гуцули. 

Одного разу, повертаючись з храму, два ворогуючі роди зустрілись, і сталася бійка між 
Гутенюками і Палійчуками. Іван не зрозумів, як воно сталося, та коли побачив, як упав 
його батько, «як підтята смерека», кинувся у бійку. В запалі бійки вдарив дівча, «що 
тряслось з жаху біля самого воза». Іван здогадався, що це «Гутенюкова дівка». Та почала 
тікати, він наздогнав її, шарконув за пазуху і роздер сорочку. Звідти впали не землю нові 
кісники, як і він вкинув у річку. «Тоді дівчинка, зігнута вся, подивилась на нього спідлоба 
якимсь глибоким зором чорних матових очей і спокійно сказала: 

Нічьо... В мене є другі.. . май ліпші». 
Так зав'язалась розмова, і дівчинка вийняла цукерку й поділилась нею з Іваном. Він 

завагався, але узяв. «Тепер вони вже сиділи рядочком, забувши про вереск бійки.. . а вона 
оповідала йому, що зветься Марічка, що пасе вже дроб'єта (вівці)... а погляд її чорних ма
тових очей м 'яко поринав у Іванове серце...» 

На другий день після бійки помер батько Івана, старий Палійчук. І т яжк і часи наступи
ли в його родині. Але в пам'яті Івана не смерть батька жила, а зустріч ів дівчинкою, що, 
скривджена ним безвинно, «повним довір'я рухом» дала йому половинку цукерки. Іванові 
дуже хотілося знову побачити Марічку. І він зустрівся з нею, коли пас корови, а вона вівці. 
Відтак вони зустрічалися щоразу, пасуючи овець і корів, і це була їхня таємниця. 

«Білі ярки, забившись у холодок під смереку, дивились дурними очима, як качались по 
мхах двоє дітей, дзвонячи в тиші молодим сміхом. Втомившись, вони забирались на біле 
каміння і лячно зазирали звідти у прірву, з якої стрімко підіймався у небо чорний привид 
гори і дихав синню, що не хотіла тануть на сонці. В щілині поміж горами летів в долину 
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потік і тряс по каміннях сивою бородою. Так було тепло, самотньо і лячно у віковічній 
тиші, яку беріг ліс, що діти чули власне дихання. Але вухо уперто ловило і побільшало 
до найбільших розмірів усяких згук, що мусив жить в лісі, і їм часом здавалось, що вони 
чують чийсь хід потайний, глухе гупання барди, хекання втомлених грудей». 

Так росли вони серед потоків і лісів, чисті і наївні. Але дитинство минуло, і Іван «був 
уже леґінь, стрункий і міцний, як смерічка, мастив кучері маслом, носив широкий черес 
і пишну кресаню. Марічка теж вже ходила в заплітках, а се значити мало, що вона вже 
готова й віддатись». Вони не пасли більше ягнят, а зустрічались лише на свято та у неділю. 
«Сходились коло церкви або десь в лісі, щоб стариня не знала, я к кохаються діти ворожих 
родів. Марічка любила, коли він грав на флоярі. Задуманий все, встромляв очі кудись поза 
гори, неначе видів, чого не бачили другі, прикладав мережану дудку до повних уст, і чудна 
пісня, якої ніхто не грав, тихо спадала на зелену отаву царинок, де вигідно послали свої 
тіні смереки». І здавалося їм, що на світі т ільки дві барви: «в зеленій земля, в блакит
ній - небо». І серед цього зелено-блакитного світу лише вони двоє. «Марічка обзивалась на 
гру флояри, як самичка до дикого голуба, - співанками. Вона їх знала безліч. Звідки вони 
з 'явились не могла б розказати. Вони, здається, гойдалися з нею ще у колисці, хлюпа
лись у купелі, родились у її грудях, як сходять квітки самосійні по сіножатях, як смереки 
ростуть по горах... Марічка і сама вміла складати пісні». 

Поезія Іванових мелодій спліталася з летючими віршами Маріччиних коломийок. Вони 
покохали один одного. «Вона давно вже була Іванкова, ще з тринадцяти літ. Марічка часто 
питала, чи будуть вони у парі назавжди, адже їхні сім'ї ніколи цього не дозволять. Та Іван 
запевняв, що й питати родичів не буде, бо Марічка мусить бути його. На танцях запрошу
вав її відверто і «наче на злість старині він на танцях вимахував дівкою так, що аж постоли 
розсідались». 

Однак усе складалось не так, як гадав Іван. Ґаздівство його руйнувалося, і треба було 
йти в найми. «Мушу йти в полонину, Марічко, - сумував він заздалегідь». Марічка покірно 
погоджувалась, хоч їй було дуже сумно. І той сум виливала у співанках: 

«Ізгадай мні, мій миленький, два рази на днину. А я тебе ізгадаю сім раз на годину». 
Вона втішала сама себе, що обов'язково буде дивитися на гори, то може, й побачить його: 

«Як муть мряки сідати на гори, я сяду та й си заплачу, що не видно, де пробуває милий. А 
як в погожу річку зазоріє небо, я му дивитись, котра зірка над полонинков тому бачить 
Іванко... Тільки співати залишу». 

Але Іван радив їй не втрачати веселості й співати. Обіцяв повернутися швидко. Він слу
хав її пісні і думав, що вона засіяла співанками своїми і ліси, і гори, і полонини. Увесь 
світ навколо нього бринить її піснями. «Але прийде пора, він поверне до неї, і вона знов 
позбирає співанки, щоб було одбуть чим весілля...» 

*** 
Відтак теплим весняним ранком Іван пішов на полонину. «Іван піднімався все вище... . 

Ліси уступали місце гірським сіножатям, м ' яким і повним. Іван брів серед них, я к по 
озерах квіток, нагинаючись часом, щоб закосичить кресаню [капелюх] жмутком червоної 
грані або блідим вінком невістульки. 

А стежка вела все далі. . . Тут були тиша, великий спокій природи, строгість та сум. 

Полонина! Він вже стояв на ній, на сій високій луці, вкритій густою травою». 
А у долині, вкритій від вітру, знайшов Іван стаю [дерев'яний намет для вівчарів]. Тут, 

серед гір, Іван разом з іншими мав доглядати худобу, що її зганяли на літо сюди з різних 
сіл. Кожен знав свою справу і мав тут свої обов'язки. Чоловіки ставилися до них як до 
священних. «Тим часом ватра розгоралась на полонині. Повним поваги рухом, як давній 
жрець, підкидав ватаг до неї сухі смереки та свіжу хвою, і синій дим легко здіймався над 
нею... 

Полонина починала своє життя живим невгасимим вогнем, що мав її боронити од всього 
лихого». 
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День згас, і Микола-спузар, що повинен був'усе літо слідкувати за ватрою, покликав 
вівчарів вечеряти. 

*** 
«Яка ж тото полонинка повесні весела, я к овечки у ню ідуть із кожного села!..» 
Ватаг чутливо прислухався і ніби чув, як сходяться отари худоби сюди, на полонину, 

як оживають гори від дихання і тупоту отар. І ось уже вони тут усі. І тоді ватаг впав на 
коліна і підняв руки до неба. «За ним схилились до молитви вівчарі й люди, що пригнали 
маржину. Вони прохали у Бога, щоб вівця мала гаряче серце, як гарячий вогонь, який пе
реступала, щоб Господь милосердний заступив християнську худібку на росах, на водах, на 
всіх переходах од всякого лиха, звіра і припадку. Як допоміг Бог зібрати худібку докупи, 
щоб так допоміг усю людям віддати. 

Ласкаво слухало небо простосердечну молитву, добродушно хмурився Бескид, а вітер, 
пролітаючи далі, старанно вичісував трави на полонині, як мати дитячу голівку...» 

*** 
Дні спливали за днями в щоденній праці, у труднощах вівчарського життя . Та серед що

денних турбот згадує Іван Марічку. Як вона, чи співає ще своє пісні? 
«Ой, як будуть вівчарики білі вівці пасти, будуть мої співаночки за кресаню клас

ти... - згадується йому,милий дівочий голос, і він зриває квітку та закосичує нею кресаню». 
«Гірське повітря прополоскало груди, хочеться їсти. І як самотно! Стоїш тут маленький, 
як бадилина у полі. Під ногами зелений острів, що його обливають блакитні води далеких 
гір. А там, по суворих диких верхах, десь у безводах, в безслихах, гніздиться всяка мара, 
ворожа сила, з якою тяжко боротись. Л и ш одно сокотися...» Поволі тягнеться час. За 
день Іван геть стомлюється. Але уві сні приходить до нього Марічка. Він сам до себе гово
рить, що то не вона, але щось його ніби тягне за Марічкою. Від сну він прокинувся раптом, 
почувши крик худоби. Серце його калатало. І ось нарешті трембіта сповіщає, що кошари 
чекають на вівці. 

*** 
На полонині усі зібрались, щоб видоїти овець та кіз. Звичним рухом Іван хапає вівцю за 

хребет і тягне до себе понад широку дійницю, що поступово наповнюється молоком. «Іва
нові руки безперестанку мнуть тепле овече вим 'я , одтягають дійки, а по руках в нього тече 
молоко, що пахне лоєм і підіймає з дійниці масну солодку пару... Жалібно плаче мокра 
отара по сей і той бік струнки, падають в загороду знесилені вівці, а густе молоко дзвінко 
дзюрчить в дійницю та затікає теплим струмочком аж за рукав». 

•kick 

«Опустіли кошари. Тиша і пустка». Починається нова дія сироваріння. Ватаг схи
ляється над молоком, «розщобає поволі рукава і по сам лікоть занурює в нього свої голі, 
зарослі волоссям руки. І так застигає над молоком. 

Тепер має бути тихо у стаї, двері замкнені, і навіть спузар не сміє кинуть оком на молоко, 
поки там твориться щось, поки ватаг чаклує. . . Тільки по легкому рухові жил на ватагових 
руках помітно, що насподі в посуді одбувається щось. Руки оживають потроху, то підійма
ються вище, то опускаються нижче, закруглюють лікті, щось плещуть, бгають та гладять 
там всередині, і раптом з дна посуди, з-під молока, підіймається кругле сирове тіло, що 
якимсь чудом родилось. Воно росте, обертає плескаті боки, купається в білій купелі, само 
біле і ніжне, і коли ватаг його виймає, зелені родові води дзвінко стікають в посуду». Після 
цього відчиняють двері навстіж і сповіщають трембітою, «що день скінчився миром». 

*** 
Багато пригод зазнав Іван тим літом. Раз ніби бачив, як з одинокої смереки в лісі висту

пив якийсь чоловік і вибігли за ним серни, яких той пас із допомогою ведмедя. Іван показу
вав на те диво іншим, але ніхто нічого подібного не бачив. «Часто негура [туман] заставала 
вівці в половині. У густій мряці, білій, як молоко, все пропадало: небо, гори, ліси, пасту
хи... Вівці сивим туманом котились попід ногами, а далі пропадали й вони... Так вони роз
губили кілька овечок». Зрідка до вівчарів приходили люди з долини, розповідали нехитрі 
новини сільського життя . А вечорами вівчарі збиралися біля багаття і «зголоднілі за літо 
без "челядини" [жінок], вели безконечні масні розмови». 
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Іван же кликав Миколу і прохав його розповісти якусь казку, бо той багато їх знав. Так 
Іван коротав ночі. 

*** 
Микола захворів, і Іван замість нього пильнував ватри, варив для всіх кулешу. Та серце 

його неспокійне. Його переслідували сумні думи, важкі сни, у яких йому ніяк не зустрі
тися з Марічкою. Інколи ж так Іванові ставало погано серед тиші, холоду та самоти, що 
здавалося «щось велике, вороже душить його, ся затверділа тиша, байдужий спокій, сей 
сон небуття». А одного разу він почув тихий голос: «Іва-а!» Так кликала його Марічка. 
«Марічка? Де вона взялась? Прийшла на полонину? Вночі? Заблудилась і кличе? Чи, може, 
йому причулось? Ні , вона тут». Він побіг навпростець туди, звідки чувся голос, і застиг над 
прірвою навкруги туман. Чи то був її голос? 

*** 
Працював Іван на полонині, аж поки та зовсім не спустіла. Розібрали хазяї худобу, «од-

трембітали своє трембіти, лежать стоптані трави, а вітер осінній заводить над ними, я к над 
мерцем». 

*** 
«Недаремно Іван поспішав з полонини: він не застав Марічки живою. За день перед сим, 

коли брала Черемош, взяла її вода. Несподівано заскочила повінь, моті габи [хвилі] збили 
Марічку з ніг, кинули потім на гоц [водоспад] і понесли поміж скелі в долину. Марічку 
несла ріка, а люди дивились, я к крутять нею габи, чули крики і благання і не могли вря
тувати». 

Іван цьому не повірив. Він гадав, що це вигадки Гутенюків, що дізналися про їхнє кохан
ня й заховали від нього Марічку. А коли всі почали твердити одне й те саме, пішов шукати 
берегом її тіла. Мусило ж десь її прибити. В одному селі знайшли якесь тіло, але Іван не міг 
впізнати в ньому Марічки - воно було стерте річним камінням, розпухле й посиніле. 

Тоді великий жаль охопив Івана^ Він хотів був і собі скочити зі скелі у «крутіж». Але 
потім зненавидів ріку настільки, що вуха затуляв, аби не чути її зрадливого шуму, «що 
прийняв в себе останнє дихання його Марічки». Він блукав горами, не темлячи себе від 
туги. Так пробув у лісі довго, живився ягодами й водою з потічків. «Потому щез - люди 
гадали, що він загинув з великого жалю», дівчата навіть пісню склали про їхнє з Марічкою 
кохання. 

Але через шість років Іван раптом з 'явився. «Худий, зчорнілий, багато старший од своїх 
літ, але спокійний. Оповідав, що пастушив на угорському боці. Ще з рік отак походив, а 
відтак оженився. Треба ж було ґаздувати». Іван після весілля виглядав навіть задоволеним. 
«Його Палагна була з багацького роду, фудульна [горда, пихата, зарозуміла], здорова дівка, 
з грубим голосом й воластою шиєю». 

Любила вона багате, пишне вбрання, але була добра ґаздиня і помагала у щоденних 
турботах чоловікові. Іван же одержав можливість працювати коло худоби: «Тепер він мав 
коло чого ходити. Не був жадний багатства - не на те гуцул жиє на світі, саме плекання 
маржинки сповняло радістю серце. Як дитина для мами - такою була для нього худібка». 
А головне і думки його були зайняті худобою: то він турбувався про сіно, то про захист 
худібки від звіра, від відьом. Скрізь була небезпека. А більш усіх їм докучала сусідка Хима: 
«Чого вона тільки не виробляла, ота родима відьма! Перекидалась у полотно, що біліло 
смерком попід лісом, повзла вужем або котилась горбами прозорим клубком. Спивала, на
решті, місяць, щоб було темно, як йде до чужої худоби. Не один присягався, що бачив, як 
вона терницю доїть: заб'є у неї чотири к ілки, неначе дійки, і надоїть повну дійницю». 

А з іншого боку сусідом був Юра, про якого казали, що він богує. «Він був як бог, зна
ючий і сильний, той градівник і мольфар [злий дух, чаклун]. У своїх дужих руках тримав 
сили небесні й земні, смерть і життя , здоров'я маржинки й людини, його боялись, але по
требували всі». 

Як боронити худобу - то був щоденний клопіт Івана. Він працював, не піднімаючи очей 
від землі. Бо коли піднімав очі, то найменша зелена царинка відразу ж нагадувала йому 
Марічку. В душі його знов бринів забутий голос: 
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Ізгадай мні, мій миленький. 
Два рази на днину, 
А я тебе ізгадаю 
Сім раз на годину... 

Тоді Іван кидав усе і десь пропадав. Палагна сердилась на нього, та він їй нічого не по
яснював. А провину відчував хіба що перед худобою: «Приносив їй хліба чи грудку солі. 
З довірливим риком тяглася до нього його біланя або голубаня, висувала теплий червоний 
язик і разом з сіллю лизала руки. Вогкі блискучі очі приязно дивились на нього, а теплий 
дух молочного вим'я та свіжого гною знову вертали втрачений спокій і рівновагу». 

Життя його тісно сплелося з життям худоби. Він відчував щось батьківське до ягнят, 
корів. «Чи кохав він Палагну? Така думка ніколи не займала його голови». Іван був ґаздою, 
Палагна доброю ґаздинею, і хоч не було в них дітей, так була худоба - чого ще треба? 

Палагна стала ще повнішою і червонішою, носила багаті хустки і стільки намиста на 
шиї, що заздрощі переповняли сусідських жінок. Разом Іван і Палагна їздили і до міста, 
і до церкви. «До них теж приїздили чесні ґазди в гостину... Засідали за мережаний стіл, 
тяжкі в своїм овечім убранні, і споживали вкупі свіжу кулешу та гуслянку гостру, од якої 
облазив язик. 

Так йшло життя . 
Для праці будні, для ворожіння - свято». 
На Святвечір Іван завжди був у дивнім настрої. У всіх його діях було щось священне, 

неначе Божу службу служив. «Клав Палагні живий вогонь для вечері, стелив сіно на стіл 
та під столом і з повною вірою рикав при тім, як корова, блеяв вівцею та ржав конем, аби 
велася худоба. Обкурював ладаном хату й кошари, щоб одігнати звіра й відьом, а коли чер
вона од метушні Палагна серед курива того ознаймляла нарешті, що готові усі дванадцять 
страв, він, перше ніж засісти за стіл, ніс тайну вечерю худобі. Вона першою мусила скопі-
тувати голубці, сливи, біб та логазу, як і так старанно готувала для нього Палагна. Але се 
було не все. Ще годилось закликать на тайну вечерю усі ворожі сили, перед якими берігся 
через ціле життя . 

Брав в одну руку зі стравою миску, а в другу сокиру і виходив надвір. Зелені гори, уб
равшись у білі гуглі [вид верхнього одягу у гуцулів з білого сукна], прислухались чуйно, 
як дзвеніло на небі золото зір, мороз блискав срібним мечем, потинаючи згуки в повітрі, а 
Іван простягав руку у сю скуту зимою безлюдність і кликав на тайну вечерю до себе всіх 
чорникнижників, мольфарів, планетників всяких, вовків лісових та ведмедів. Він кликав 
бурю, щоб була ласкава прийти до нього на ситі страви, на палені горілки, на вечерю святу, 
але вони не були ласкаві і ніхто не приходив, хоч Іван спрощував тричі. Тоді він закликав 
їх, щоб не з 'явились ніколи, і легко зітхав». 

У цей вечір вони запрошували до вечері душі померлих, що пропали, втопились у воді, 
про яких ніхто не знав, і тому вони чекали лише вечора святого, щоб хто про них згадав. 
Перш ніж сісти, продували лаву, щоб не привалити якусь душу. Іван, молячись, був певен, 
що за плечима в нього стоїть Марічка й плаче, схилившись. А вночі, прокинувшись, Іван 
ніби чув, я к сам Бог питає у худоби, чи добре ставиться до неї ґазда, чи годує, чи добре 
пильнує. 

Палагна ставилася до ворожіння суто практично: воно мало допомогти вберегти худобу, 
збільшити достаток. Відтак промовляла до худоби, до ватри, як до істот розумних. 

«Так йшло життя худоб'яче й людське, що зливалось докупи, як два джерельця у горах 
в один потік». 

*** 
«Завтра велике свято. Теплий Юра одбира от холодного Дмитра ключі світові, щоб править 

землею....Завтра весна, день радості й сонця... і Палагна вирішила поворожити. Для того 
ще на світанку, роздягнувшись догола, пішла на царинку, де ще на Благовіщення «закопала 
у муравлисько сіль, булку й намисто». Нарешті вона спинилась під буком, солодко потягну
лась, але в ту ж мить її наче скувало щось. То був погляд Юри. їх сусід, мольфар, планетник 
Юра дивився на жінку, а вона не мала сили й поворухнутися. «Врешті у ній ворухнулася 
злість. Пропало ціле ворожіння!» Але все стояла у напруженому чеканні чогось. Отямилася 
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лише коли той підійшов зовсім близько і стиснув їй руку. Тоді закричала і втекла. Та палкі, 
наче «дві чорні жаринки», очі Юри переслідували її скрізь. Вона боялася мольфара і разом 
з тим цікавилася усім, що про нього говорили. І мимоволі порівнювала з чоловіком: «Щось 
було важке у ньому, якась жура його гризла та ослабляла тіло, щось старе, водянисте світи
лось в його стомлених очах. Помітно худ, ставав байдужий. Ні, Юра кращий». 

Та гордість не давала Палагні бодай заговорити з Юрою, хоч думки щоразу звертались 
до нього: «Він був могутній, потужний, все знав. Од його слова гинула зразу худоба, сохла 
и чорніла, я к дим, людина, він міг послати смерть і життя , розігнать хмару і сперти, град, 
вогнем чорного ока спопелить ворогів і запалити в жіночому серці кохання. Він був земним 
богом, той Юра, що хтів Палагни, що простягав по неї руки, в яких тримає світові сили». 

І ось одного разу Палагна захотіла відвідати корів у лісі, бо сон, що бачила, віщував їй 
недобре. Аж раптом найшла «важка синьо-біляста хмара», що мала принести град. Палаг
на по-своєму уявляла походження граду, вважаючи, що то чорнокнижники сікли лід десь 
по замерзлих озерах у горах, а душі страчених збирали його в мішки та мчали з ними на 
хмарах розсівати лід по землі. Отак роздумуючи, Палагна помітила чоловіка, що боровся з 
вітром. Вперто дерся він на скелі і нарешті піднявся на вершок гори. Вона впізнала Юру. 
«Став проти хмари, одна нога наперед, і склав руки на грудях. Закинув назад бліде обличчя 
і вперся похмурим оком у хмару. Стояв так довгу хвилину, а хмара ішла на нього. І раптом 
сильним рухом він кинув кресаню на землю. Вітер зараз звіяв її в долину і підхопив на 
голові в Юри довге волосся. Тоді Юра підняв до хмари ціпок [палиця], що тримав у руці, і 
крикнув у синій клекіт: 

«Стій! Я тебе не пускаю!..» Навкруги блискали блискавки, вітер здіймав його волосся і 
одяг, але Юра стояв непохитно. Деякий час Палагна спостерігала цей дивний двобій, коли 
хмара ніби спинилася, хоч не хотіла підкорятися, а Юра заклинав її йти «у безвісті, у 
провалля», але не на сіножаті, бо пропаде худоба. Нарешті хмара скорилася і «розв'язала 
мішки» з градом над річкою, а Юра, відвернувши бюру, впав знесилений. До нього прибіг
ла Палагна, сяяча, як сонце, і з турботним питанням: «Юрочку, не сталось чого лихого?..» 
І з того дня вона стала «любаскою» Юри. 

Іван дивувався, чого це Палагна стала ще краще одягатися, навіть у будні. Інколи ку
дись щезала й поверталася пізно. А потім вже й відверто цілувалася з Юрою у корчмі. 

«Всі говорили про Палагну та Юру, чув і Іван, але приймав усе байдуже. Як мольфар, то 
й мольфар. Палагна цвіла й веселилась, а Іван нидів і сох, втрачаючи силу. Він сам диву
вався тій зміні. Що сталося з ним? Сили покидали його, очі, якісь розпорошені й водянисті, 
глибоко запались, життя втратило смак. Навіть маржинка не давала колишньої втіхи. Чи 
йому пороблено що, хто урік? Не мав до Палагни жалю, навіть кривди не чув у серці, хоч 
бився за неї з Юром». Бився не зі злості, а так годилося, бо спровокував його побратим 
Семен, що вдарив Юру першим, дорікнувши за дружину Івана. Юра ледве не вбив Івана, 
але їх розборонили, і все залишилося, як і було. Іван худнув, втратив апетит і одного разу 
побачив, як на обійсті в Юри мольфар тримав перед Палагною глиняну ляльку і тикав у її 
пальцями, примовляючи: «Б'ю кілок тут, - шептав зловісно, - і сохнуть руки та й ноги. В 
живіт - карається на живіт; не годен їсти...» Іван зрозумів, що то вони проти нього змовля
ються, схотів убити обох на місці, але раптом замість злості на нього зійшли спустошення 
і байдужість. Він пішов, не знаючи куди. «Куди він йшов? Не міг навіть згадати. Блукав 
без мети, злазив на гори, спускався і підіймався, куди ноги носили. Нарешті побачив, що 
сидить над рікою. Вона клекотіла та шуміла під ногами у того, ся кров зелена зелених гір, а 
він вдивлявся без тями в її бистрину, аж нарешті в його стомленім мозку засвітилась перша 
ясніша думка: на сім місці брела колись Марічка. Тут її взяла вода. Тоді вже згадки самі 
почали зринати одна по одній, наливати порожні груди». Він сидів над річкою й знову чув 
голос Марічки, її співаночки, бачив її миле обличчя, згадував її щиру ласкавість, і туга 
знову охоплювала його серце. Бо тепер усе минуло, нічого нема. І ніколи не повернеться. 
Колись Марічка, а тепер він.. . «Вже його зірка ледве тримається в небі, готова скотитись. 
Бо що наше життя? Як блиск на небі, як черешневий цвіт... нетривке й дочасне». 

Втома повалилася на нього, і залишилося лише бажання нарешті спочити, від усього. 
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Одного разу Іван прокинувся від того, що його будила Марічка й гукала із собою. «Він 
глянув на неї і анітрошки не здивувався. Добре, що Марічка нарешті прийшла». 

Вони здіймалися вгору, хоч була вже ніч, Іван виразно бачив її обличчя. Він не питав, 
куди вони йдуть, йому було так добре з нею. А Марічка питала: «Чогось так змарнів? Ци 
ти недужий?». «А він охоче відповідав, що банував за нею. Вони йшли, не знаючи куди, і 
все згадували минуле і все ті згадки були про їхнє кохання. «Він бачив перед собою Марі'ч-
ку, але йому дивно, бо він разом з тим знає, що то не Марічка, а нявка. Йшов поруч із 
нею й боявся пустити Марічку вперед, щоб не побачить криваву діру ззаду у неї, де видно 
серце, утробу і все, я к се у нявки буває». Але він гнав від себе цю думку і йшов, тулячись 
до Марічки і відчуваючи тепло її тіла. Вона нагадала йому їх першу зустріч, дитячі забави, 
холодні купелі у потоках, співанки і страхи, гарячі обійми і муку розлуки всі ті милі 
дрібнички, що гріли серце. 

«Свідомість його двоїлась. Чув, що коло його Марічка, і знав, що Марічки нема на світі, 
що се хтось інший веде його у безвісті, у недеї, щоб там загубити. А проте йому добре було, 
він йшов за її сміхом, за її щебетанням дівочим, не боячись нічого, легкий і щасливий. 
яким був колись». 

Усі його клопоти, усі турботи, страх смерті, Палагна і ворожий мольфар кудись відійшли, 
наче їх і не було ніколи. Він почувався знову молодим і щасливим, він ішов усе далі, за
бираючись у холодний і непривітний глиб верховинних лісів. От вони й на полянці. На
раз Марічка здригнулася, стала, прислухаючись з тривогою, а потім раптом щезла. Іван 
розіклав ватру, щоб вона не заблукала, сів на пеньок й став чекати. І ось у лісі почувся 
тріск. Він думав, що то Марічка, й радо піднявся їй назустріч. Але то був якийсь чоловік. 
«Він був без одежі. М'яке темне волосся покривало все його тіло, оточало круглі і добрі 

І очі, заклинилось на бороді і звисало на грудях. Він склав на великий живіт зарослі вовною 
руки і підійшов до Івана. 

Тоді Іван зразу його пізнав. Се був веселий чугайстир, добрий лісовий дух, що боронить 
людей од нявок. Він був смертю для них: зловить і роздере». 

[ Чугайстир відразу спитав Івана, куди побігла нявка, а Іван з острахом зрозумів, що це 
ж він питає про Марічку. І серце його закалатало: ось чого вона зникла. Він відповів, що 
не знає, а сам думав, як би йому надовше затримати чугайстира, щоб Марічка встигла 
втекти якнайдалі . Тим часом чугайстир грівся коло ватри, поглядаючи на Івана, і раптом 
запропонував: «Може б, ти трошки пішов зо мною у танець?» Іван радо погодився. «Іван 
тупнув на місці, виставив ногу, струснув усім тілом і поплив в легкім гуцульськім танці. 
Перед ним смішно вихилявся чугайстир. Він прижмурював очі, поцмокував ротом, трусив 
животом, а його ноги, оброслі, як у ведмедя, незграбно тупцяли на однім місці, злипались 
і розгинались, як грубі обіддя. Танець, видимо, його зогрівав». 

Дивним був той танець біля лісового вогнища. Іванові надавала снаги думка про спасіння 
Марічки, і він щоразу підбадьорював лісового духа, а той уже втомився, спітнів і запросив
ся припинити танець. Тоді Іван, що вже теж стомився, був увесь мокрий, запропонував зі
грати на флоярі. Він заграв ту саму пісню, яку колись підслухав у щезника в лісі. Чугайс
тир аж млів, заплющивши очі, підкидаючи п 'яти . Нарешті вони обидва повалилися на тра
ву, засапавшись. Затим лісовик подякував Іванові та й пірнув у хащу. Іван знову залишив
ся сам. Але ж де була Марічка? Йому так треба було бачити дівчину, говорити з нею. «Іван 
мав ще багато їй розказати. Він чув потребу оповісти їй ціле своє життя , про свій тусок за 
нею, безрадісні дні, свою самотність серед ворогів, нещасливе подружжя.. .» Іван подався у 
гущину шукати Марічку. Нараз почув її голос десь ззаду. Треба було вертатися назад. Він 
поспішав, стукався коліньми об смереки, відводив гілля і жмурив очі. Блукав довго, але не 
міг знайти полянки. Раптом він знову почув Марічкин голос: «Іва-а!..» Голос бринів десь 
з-під ніг, з провалля. Іван нарешті зрозумів, що треба спуститися швидше вниз. Він ще 
подумав, як вона змогла злізти звідси, бо тут же найкрутіше. А голос Марічки все кликав 
його, і він спускався, шукаючи підпору, кваплячись, примовляючи: «Іду, Марічко». Іван 
забув обережність, скакав по камінню, калічив руки і ноги, але поспішав на той рідний 
голос. І раптом відчув, що чорна безодня тягне його вниз. «Чорна важка гора розправила 



крила смерек і вмить, як птах, пурхнула над ним у небо, а гостра смертельна цікавість 
опекла мозок: об що стукнеться голова? Почув ще тріск кості, гострий до нестерпучості 
біль, що скорчив тіло, - і все розпливлось в червонім вогні, в якому згоріло його життя. . .» 
Ледь живого на другий день знайшли його пастухи. 

*** 
«Сумно повістувала трембіта горем про смерть. 
Бо смерть тут має свій голос, яким промовляє до самотніх кичер. Били копитами коні по 

каменистих плаях, і постоли шуршали у пітьмі ночі, як з леговищ людських, загублених 
в горах, поспішали сусіди на пізні вогні. Згинали перед тілом коліна, складали на груди 
мерцеві гроші - на перевіз душі і мовчки засідали на лави. Мішали сиве волосся з вогнем 
червоних хусток, здоровий рум'янець з жовтим воском зморщених лиць. 

Смертельне світло сплітало сітку однакових тіней на мертвім і на живих обличчях. Дра
гліли вола багатих ґаздинь, тихо сяли старечі очі перед повагою смерті, мудрий спокій 
єднав життя і смерть, і грубі запрацьовані руки важко лежали у всіх на колінах». Палагна 
добре і вправно голосила, примовляючи до померлого чоловіка. Сусіди почали згадувати 
про різні епізоди, пов'язані з небіжчиком: один з ним пастушив разом на полонині, другий 
ще десь працював. Годилося потішити самотню душу, розлучену з тілом. 

А нові гості все йшли і йшли, товклися вже й біля порогу. 
«Чи не багато вже суму мала бідна душа? Така думка, видимо, таїлась підвагою гніту-

чого смутку, бо од порога починався вже рух. Ще несміливо тупали ноги, пхалися лікті, 
гуркотів часом ослін, голоси рвались та мішались в глухому гомоні юрми. І ось раптом ви
сокий жіночий сміх гостро розтяв важкі покрови суму, і стриманий гомін, наче поломінь, 
бухнув з-під шапки чорного диму». 

Почалася забава. Молоді голоси перегукувалися, пропонуючи один одному «купити зай
ця», називали один одного то носатим, то горбатим, то кривим. І вже ті, що прийшли 
останніми, повернулися спиною до тіла, і усмішки з 'явилися на їх обличчях. «Один за од
ним гості вставали з лавок та розходились по кутках, де було весело й тісно». А у кутках 
вуст мерця застигло гірке міркування: що наше життя? «Як блиск на небі, як черешневий 
цвіт...» Вже про тіло забули. Молодиці цілувалися з чужими чоловіками, а ті обіймали чу
жих жінок. У хаті ставало все веселіше, а на подвір'ї почалися веселі ігрища. І навіть старі 
приймали участь у забаві. «Поміст двигнів у хаті під вагою молодих ніг, і скакало на лаві 
тіло, трясучи жовтим обличчям, на якому усе ще грала загадкова усмішка смерті. 

На грудях тихо бряжчали мідяні гроші, скинуті добрими душами на перевіз. 
Під вікнами сумно ридали трембіти». 

Тест № 26 
1. Укажіть твір М. Коцюбинського, що першим побачив світ у 1890 р. 
А «Наша хатка»; В «Для загального добра»; 
Б «Харитя»; Г «Тіні забутих предків». Ц 
2. Назвіть твір, фрагмент якого наведено. 
«Ліс ще дрімає в передранішній тиші. Непорушно стоять дерева, загорнені в сутінь, 

рясно вкриті краплистою росою...* 
А «Ялинка»; В «Дорогою ціною»; 
В «Хо»; Г «На камені». \~\ 
3. Що стояло на заваді коханню Марічки та Івана («Тіні забутих предків»)? 
А Зміна місця проживання; В сили природи; 
В родова ворожнеча; Г зрада Іванка. Ц 
4. Кому ідейно протиставлена Марічка в образній системі повісті «Тіні забутих пред

ків»? 
А Іванкові; В Палагні; 
Б матері Іванка; Г Щезнику. І І 
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5. У якому з наведених творів присутня дійова особа «Моя втома»? 
А «Тіні забутих предків»; 
Б «Ялинка»; 
В «Intermezzo»; 
Г «Цвіт яблуні». і—і 
6. Кому М. Коцюбинський присвятив «Intermezzo»? 
А Дружині; 
Б Є. Чикаленку; 
В М. Жуку ; 
Г кононівським полям; 
Д синові. і—і 
7. Як розкривається «Я» героя у творі «Intermezzo»? 
А Через авторську характеристику; 
Б через портрет; 
В у діалогах з іншими персонажами; 
Г через численні характеристики інших персонажів; 
Д у його внутрішньому монолозі. г~| 
8. Як називаються в повісті «Тіні забутих предків» пісні, що співала Марічка? 
А Гаївки; 
Б співанки; 
В коломийки; 
Г гагілки; 
Д колядки. і—і 
9. Укажіть, який прийом використовує М. Коцюбинський у словах: 

«На небі сонце - серед нив я» . 
А Іронії; 
Б інверсії; 
В алегорії; 
Г алітерації; 
Д паралелізму. г~| 
10. Укажіть модерністський напрям, засновником якого в українській літературі є М. 

Коцюбинський. 
А Імпресіонізм; 
Б експресіонізм; 
В символізм; 
Г неокласицизм; 
Д неоромантизм. ГП 
11. Установіть відповідність між назвою твору М. Коцюбинського і жанром. 
1 «Хвала життю» А новела 
2 «Intermezzo» Б нарис 
3 «Fata morgana» В оповідання 
4 «Невідомий» Г повість 
5 «Ціпов'яз» д етюд 
12. Розмістіть етапи життя і творчості М. Коцюбинського в правильній хронологічній 

юслідовності. 

А Знайомство з М. Горьким в Італії 
Б Робота в земській управі м. Чернігова 
В Навчання в Шаргородському духовному училищі 
Г Вихід поезії «Наша хатка» 
Д Участь в урочистостях з нагоди відкриття пам'ятника 

І. Котляревському в Полтаві 



IV. Новітня українська література 
Загальний огляд літературного процесу початку XX ст. 

Розвиток української літератури на початку XX ст. припадає на період інтенсивного 
розгортання визвольного руху в Російській імперії під гаслами боротьби за землю і волю, 
проголошення УНР (1917), що зумовило пожвавлення українського політичного, культур
но-освітнього, мистецького життя. Відкриваються національні школи, створюються Ук
раїнський народний університет, Українська академія наук, Національна бібліотека. Вини
кають українські видавництва, починають виходити журнали і газети. 

Після поразки революції 1905 - 1907 pp. гостро постали проблеми гуманізму, сенсу жит
тя людини, свободи, прогресу і справедливості. У пореволюційні роки відбувається певний 
переворот в естетичній свідомості й художній культурі. Розширюються тематичні обрії 
письменства (показ життя українських селян, робітників, наймитів, інтелігенції, урядов
ців, військових; життя інших народів). Письменники, моделюючи дійсність, звертаються 
до прийомів і засобів суміжних мистецтв, іцо естетично оновлює літературу. Утворюється 
нова система напрямів, стилів, розвиваються всі жанри літературної творчості. Пошуки 
митців розгортаються в річищі українського модернізму, який вбирає в себе неоромантизм, 
неореалізм, символізм, імпресіонізм, експресіонізм тощо. 

Письменники акцентують увагу на справедливості визвольних змагань, розвивають ідеї 
національного відродження українського народу. Це простежується у творчості Михайла 
Коцюбинського, Івана Франка, Лесі Українки, Ольги Кобилянської, Володимира Винни-
ченка, Олександра Олеся, Миколи Вороного, Володимира Самійленка, Бориса Грінченка, 
Гната Хоткевича, Любові Яновської, Архипа Тесленка, Степана Васильченка та ін. 

Будівництво української державності супроводжується організацією видавництв, віднов
ленням національної періодики у Києві, Одесі, Харкові, Катеринославі, Полтаві, Черкасах, 
Кам'янці-Подільському та ін. 

Громадянська війна (1918 - 1920), загибель УНР, установлення більшовицької влади в 
Східній Україні звузили процеси національного відродження. Починаються гоніння пись
менників, деякі з них вимушені залишити Батьківщину та емігрувати за кордон (Володи
мир Винниченко, Олександр Олесь, Микола Вороний та ін.). 

20-ті роки XX ст. вважаються добою українського ренесансу (мистецька плеяда: П. Ти
чина, М. Рильський, М. Хвильовий, В. Сосюра, М. Зеров, Є. Плужник, В. Підмогильний 
та ін.), література підпорядковується ідеалам «пролетарського мистецтва»; організовується 
велика кількість письменницьких організацій («Плуг», «Гарт», «ВАПЛІТЕ», ВУСПП, «Мо
лодняк», «Марс», «Західна Україна», «Нова генерація», «Ланка» та ін.). Офіційно утвер
джується метод соціалістичного реалізму. 

На цей період припадає проведення офіційної політики українізації державного апарату, 
установ, шкіл. (Цієї проблеми торкається М. Куліш у п'єсі «Мина Мазайло».) 

Піддається критиці творчість Валер'яна Підмогильного, Миколи Куліша, Бориса Анто-
ненка-Давидовича, Миколи Вороного, Євгена Плужника, «неокласиків». 

У 1925 1928 pp. розгорнулася літературна дискусія, основне питання якої бути чи 
не бути українській літературі як самобутньому мистецькому явищу в контексті світового 
духовного розвитку. Розпочалася дискусія виходом памфлету М. Хвильового «Про сатану 
в бочці, або про графоманів, спекулянтів та інших "просвітян" на сторінках газети «Куль
тура і побут», що стало викликом тим, хто дискредитував мистецтво, зводячи його до при
мітивізму й узагальнення. 

Тема № 21. Володимир Винниченко (1880 — 1951) 
Бути українцем - це значить бути постійно в стані доказування свого права на існу

вання. 
(В. Винниченко). 

Володимир Кирилович Винниченко - прозаїк, драматург, публіцист, активний діяч ук
раїнської соціал-демократії, у 1917 1918 pp. - один з лідерів Української Народної Рес
публіки, автор багатьох декларацій та універсалів УНР. 
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Постать Винниченка - протирічна, парадоксальна. До кінця 20-х років XX ст. його ім ' я 
голосно звучало в "Україні, а потім було викреслене, спаплюжене. 

Він зумів поєднати художній досвід класики з інтенсивним засвоєнням естетичних ідей 
свого часу. Йому належать численні твори різноманітних епічних жанрів, проблемно-філо
софські п'єси, публіцистичні та мемуарні твори. 

У 1909 р. Михайло Коцюбинський писав: «Кого у нас читають? Винниченка. Про кого 
скрізь йдуть розмови, як тільки річ торкається літератури? Знов про Винниченка». 

Леся Українка писала про молодого Винниченка: «Безталанний не може випадково вия
вити те, чого у нього нема. Тільки талант міг створити такі живі постаті, ці природні діа
логи і, особливо, цю широку яскраву картину». 

Біографічні відомості 
28 липня 1880 р. народився Володимир Кирилович Винниченко в Єлисаветграді в 

родині безземельного селянина-наймита. 
Навчався спочатку в початковій школі , згодом - у чоловічій класичній гімназії та зла-

топільській гімназії. 
1900 р. - вступив на юридичний факультет Київського університету. 
1901 р. - створює таємну студентську організацію «Студентська громада». Винниченка 

виключають з університету через «неблагонадійність» (був членом Революційної українсь
кої партії, написав революційну поему). 

1901 р. - написав перше оповідання «Народний діяч» і поему «Повія», які надсилає до 
«Літературно-наукового вісника», але ці твори зразу не були опубліковані. 

Проводить революційну агітацію на Полтавщині. 
Забирають у солдати, він тікає, к ілька разів переходив кордон із забороненою револю

ційною літературою. 
1902 р. заарештовано, більше року перебував у камері. 
1902 р. - незважаючи на складні життєві обставини, Винниченко заявив себе як літе

ратор: публікує повість «Сила і краса» (згодом відома під назвою «Краса і сила»). 
1906 р. у Києві вийшла перша збірка творів В. Винниченка «Краса і сила», до якої 

увійшли сім оповідань («Краса і сила», «Заручини», «Контрасти», «Голота», «Біля маши
ни» та ін.). 

З 1906 р. активно працює на літературній ниві: пише психологічні драми («Дизгар-
монія», «Брехня», «Закон», «Натусь», «Гріх», «Базар», «Дочка жандарма», «Молода кров», 
«Вел икий Молох», «Чорна Пантера і Білий Ведмідь»), романи («Чесність з собою», «Рів
новага», «Божки», «Хочу», «Заповіт батьків», «Записки Кирпатого Мефістофеля»), багато 
оповідань та ін. 

1907 1914 pp. - живе в Галичині, Австрії, Швейцарії, Німеччині, Італії. 
. З 1911 по 1951 р. В. Винниченко вів щоденник. 

Під час Першої світової війни повернувся в Україну, де перебував у нелегальному ста
новищі. 

1916 р. — за редакцією В. Винниченка у Москві видається журнал «Промінь». 
1916 р. Винниченко став одним з організаторів і керівників Центральної Ради, зго

дом головою першого українського уряду - Генерального Секретаріату, одним із керівни
ків Директорії (нового уряду У HP). 

1918 p. - пише драму «Між двох сил», у якій висвітлив причини загибелі УНР, пока
зав своє занепокоєння братовбивчою війною. 

1919 р. написання тритомної мемуарно-публіцистичної праці «Відродження нації», 
у якій аналізує перипетії зі становлення української державності. 

Протягом 1920 р. публікував велику кількість статей про складні шляхи української 
революції в тижневику «Нова доба». 

1921 1924 pp. робота над соціально-утопічним романом «Сонячна машина». 
1921 1923 pp. - цикл оповідань «Намисто». 
1923 р. - роман «На той бік», де змальовані події громадянської війни. 
1924 1928 pp. 23-томне видання творів В. Винниченка. 
1930 - 1932 pp. 28-томне видання. 
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1932 p. пише роман «Слово за тобою, Сталіне» (видано посмертно у 1971 р. в Нью-
Йорку). 

.1933 р. - написання роману «Нова заповідь», де висвітлені сподівання письменника на 
встановлення соціальної справедливості. 

У 1933 p. , коли письменник у листі до Політбюро ЦК КП(б)У звинуватив компартійні 
верхи в організації селянського голодомору, знищенні української науки й культури, його 
творчість була піддана гонінням: книжки вилучені з бібліотек і знищені, твори перестали 
вивчатися у школі, ім 'я письменника замовчувалося. 

1934 р. - В. Винниченко купив хутір біля Канн, де прожив до кінця життя . 
6 березня 1951 р. - помер, його прах покоїться на цвинтарі Мужена. 

Огляд творчості 
Творча спадщина В. Винниченка налічує більше 50 оповідань, 15 романів і повістей, 

близько 20 п'єс, публіцистичні, мемуарні твори. 
Одним з головних принципів творчості Винниченка є його незмінне прагнення до життє

вої правди. Із позиції активного політичного діяча він відверто змальовує життя українсь
кого суспільства доби першої російської революції. 

« С а л д а т и к и ! » 
Жанр: оповідання 
Історія написання 
Уперше вийшло окремим виданням в Чернівцях під псевдонімом В. Деде. Твір не був 

датований, тому не можна встановити точний час його написання (приблизний - 1903 p.). 
Винниченко надавав особливого значення поширенню оповідання серед народу, неле

гально перевозив його в Росію. 
1906 р . - друге видання в Петербурзі. 
1917 р. - друкувалося в Києві, Харкові під прізвищем Винниченко. 
1919 р. - надруковано у Відні. 
Ідейно-художній зміст, сюжетно-композиційні особливості 
«Малюнок із селянських розрухів» такий підзаголовок дав йому автор, маючи на 

увазі, що матеріалом для нього послужили епізоди селянських бунтів 1902 р. Перед чита
чем постає село, збуджене прокламаціями, наростання невдоволення і нетерпіння простого 
люду, готового скинути з себе страх і піти проти пана, одібрати його добро собі. 

В оповіданні Винниченко дуже зримо окреслює зміни в зубожілому селі, яке «до вчо
рашнього дня жило собі..., як і перше: голодали, боліли, умирали». І раптом - заговорило 
по-новому: «...той має право на землю, хто робить на нійі Ми робимо наша й земля». 
Так в особі селянина Явтуха, що проголошує ці слова на сільському сході, українське село 
початку XX ст. заявило про себе я к про нову політичну силу, яка не дозволить надалі зну
щатися над собою. 

Емоційне тло у творі визначають тривога і нетерпляче очікування «чогось». Авторська 
увага зосереджена на одному із селян - Явтухові (він стає ватажком і, коли прийшли по
кликані паном солдати, гине). 

У творі селяни показані не я к натовп, а я к група організованих людей, що йдуть до мрії: 
жити по-людськи, одержати землю. Явтуха автор характеризує як рішучу, відкриту лю
дину, у якої «твердий погляд», «ясні очі», «тихий, спокійний голос». З ініціативи Явтуха 
збираються селяни, сам він починає виголошувати промову, закликаючи «убити неправду», 
посилаючись на християнські заповіді. Герой переконує селян, і вони знаходять виправдан
ня своїм наступним діям відібрати панське добро. 

Кульмінаційний момент - протистояння двох мас: селянської і солдатської. Відбуваєть
ся словесний і моральний поєдинок Явтуха й офіцера. Явтух благає не брати гріх на душу 
і не піднімати руки «на своїх же, на батьків, на братів». Неодноразово він звертається до 
солдатиків: «Не стріляйте, не слухайте його» і називає їх рідними. Солдати прислухалися 
до слів Явтуха, сам офіцер «мов збожеволів»: із скаженим хрипом, «бризкаючи піною», він 
вдарив Явтуха шаблею. 



На захист селянського ватажка вискочив Микола і ломакою вбив офіцера. Солдати не 
стріляли, мирно й сумно побалакали з селянами і розійшлися. В один бік - солдати, у дру
гий селяни. 

У своєму оповіданні В. Винниченко підносить моральні категорії (віру в силу і справед
ливість) маленької, але «прометеївської» людини, яка , ідучи за Божими заповідями, гине. 

Основні риси оповідання «Салдатики!» 
напружена сюжетна інтрига; 

- тонке зображення психології натовпу; 
- точно й колоритно змальовані сцени масового дійства; 
- складні психологічні колізії; 

натуралістичне зображення героїв; 
майстерне відтворення особливостей мови героїв - «живої» мову солдатів і багатослів'я 

простого селянина. 
Стислий переказ твору 

Малюнок із селянських розрухів 
Сірий холодний березневий ранок. Хмари темним густим димом нависли над селом і 

повзуть кудись далеко-далеко. Січе пронизуватий тонкий дощик. 
В кінці села, при самій дорозі, стоїть велика валка селян і чогось чекає. «Худі, бліді 

лиця та похмурі і болісно сердиті, очі дивляться кудись у поле за невеличкий лісок...» А з 
села все підходять люди: чоловіки, діти, баби, навіть старі діди і похмуро питають, чи ще 
нема... їм відповідають, що ще нема, і щоб і довіку їх не було! 

Стоять мовчки, тільки іноді тихо плаче якась баба. її зупиняють, суворо заспокоюючи: 
«Каже ж тобі дядько Явтух, що нічого не буде... Годі...» 

f Жінка не заспокоюється й питає, а що, коли стрілятимуть, як у Кавунівці? 
« - Ет!.. Мовчи краще!.. І без твого плачу тут.. . гірко.. . Стрілятимуть, то й стріляти

муть... Однак з голоду здохла б. 
Дітки ж у мене. 
І дітки повитягувались би...> 

Люди розступаються, і до баби підходить невеличкий, сухенький чоловік у рудій свиті. 
Плаче? Боїться? - повертається він до всіх, ледве-ледве усміхаючись доброю, ясною 

усмішкою. 
Стрілятимуть, каже. . . - одповідає хтось похмуро... 
У Кавунівці трьох убили, знову схлипує баба, і чисті сльози котяться по глибоких 

зморшках її худого негарного обличчя і падають на подрану свиту. 
Не бійсь, Ярино, не стрілятимуть, - тихо і не всміхаючись уже говорить Явтух, і щось 

таке тверде, ненарушиме, ніби світиться на його маленькому гостренькому лиці, що не 
тільки бабі, а й усім стає якось легше і здається, що й справді не стрілятимуть. 

Балачки стихають, потім знову десь виривається гіркий, неупинний плач, повний муки 
і страху перед тим, кого тут чекають.. . І знов Явтух іде туди, знов чується його твердий 
спокійний голос...» 

А на селі десь виє голодний собака, мов прорікаючи щось страшне, холодне, тяжке . 
Ні плач, ні понурий мокрий ранок не можуть зігнати з Явтухового обличчя того спокою 

й твердої віри, що світиться в його маленьких, сіреньких очах. «І всі вірять, хотять вірити 
йому. І ніхто вже не дивується тому, ніхто не питається, як то так сталося, що цей Явтух, 
якого мало і примічали в селі, тепер мов староста або старшина між ними». 

А сталося це якось несподівано. До вчорашнього дня жило собі село, як і раніше: голо-
дали, боліли, умирали. Хіба що з 'явилися чутки, ніби скрізь стають мужики проти панів і 
відбирають собі їхню землю. 

Говорити говорили, а щоб самим щось зробити, то ні: як ходили до пана Партнера в 
економію за 10 копійок в день, так і тепер ходять. Як їли раз на тиждень якесь вариво на 
воді з двома-трьома картоплинками, так і їдять. І тільки з ненавистю лаяли і Партнера, і 
земського начальника, і навіть самих себе. 

Аж ось з 'явилися біля кожної хати якісь бумажки, невідомо ким підкинуті. Селяни 
читали їх, і хоч не все добре розібрали, але зрозуміли, що там написано про них. Про го-
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лод, про панів, що обдирають мужиків , про царя, що гуляє та п'є за мужицькі гроші; Село 
немов прокинулось. «З якоюсь дикою ненавистю і злістю закипіли балачки по хатах...» І 
хоч продовжували ходить до пана на роботу за ті ж таки 10 копійок, але не було вже тієї 
покірливості і боязкого підлизування, з яким раніше кожний випрохував у нього роботи; 
«суворо й похмуро робили вони на нього, ніби чогось чекаючи». 

Прочитав таку бумажку і Явтух. Раз , удруге, і дуже замислився. Тихо ходив по селу і 
дивився кудись далеко. Так думав щось днів зо три. Потім пішов до старости, поговорив з 
ним, а на другий день соцькі вже скликали усіх до володті на сходку. 

І ось мало не все село зійшлося перед волостю. Староста, чорний, незграбний чолов'яга, 
щось бовкнув і поступився місцем Явтухові. Явтух вийшов наперед. «Бліде, зморене холо
дом і тяжкою роботою лице його було гостро-спокійне і тверде...» Він голосно і дзвінко по
чав говорити. Спочатку плутався у словах, запинався, але не соромився цього. «Чим далі, 
то більше і більше розходився і, мов одрубуючи кожне слово, бив ним по серцях громадян, 
що як зачаровані слухали його». 

Явтух казав, що у цих бумажках правду говорять. Селян обкрадають, грабують. А вони 
роблять далі і мовчать. Хто за них заступається? Цар? Але де ж він, чому мовчав, коли 
селяни просили, щоб земство видало з казни хліба? І де ті гроші, що вони дають щороку? 
їх, як собак, скрізь женуть. . . А хто ж робить, я к не мужик? 

Годі мовчати? «Он кавунівці пішли до свого пана, забрали хліб.. . І нам треба йти... 
Треба, люди! Бо подохнемо все одно... Треба неправду вигнати.. . Скрізь тепер неправда... І 
неправду робимо. Не по правді й ми живемо! Сказано: «В поті лиця ї ж хліб...» Хто так не 
робить - не по правді робить. І хто помагає цьому - і той не по правді робить. А ми підсоб
ляємо панам робити неправду... Ми робимо за них, а вони тільки їдять та п'ють за нас... 
Скрізь мужики роблять неправду цю.. . За це й терплять. . . Коли не буде мужик робити на 
пана, не буде й неправди, гріха робити... Правду написано в бумажках. . . Той має право на 
землю, хто робить на ній!..» 

Явтух говорив, що треба скрізь знищити неправду, йти до всіх панів і у всіх відбирати, 
хай ті самі роблять у поті лиця . 

Промовець замовк, а селяни заговорили всі разом, сварячись комусь, лаючись і подекуди 
навіть плачучи. 

Довго гомоніли. А ввечері з ' їхались біля Явтухової хати і тихо посунули по темній ву
лиці довгою низкою возів. 

На передньому возі їхав Явтух з Миколою, високим гарним парубком. Було темно і в 
селі, і на горі в економії. Біля воріт селян уже чекала панська челядь, яку поставив Парт
нер, якось дізнавшись про сход. 

Служники спитали, хто їде, їм відповіли, що свої, до пана по той хліб, що мужицькими 
руками склав він у своїх клунях. 

Із-за воріт раптом вискочив сам пан і закричав скажено: «Ваш хліб? Ваш хліб?..» Почав 
лаяти й проганяти селян. Але Явтух попросив його відступитися по-доброму. Партнер ки
нувся до коней, а чиїсь руки вхопили його ззаду, з ім 'яли й віднесли, як дитину, до покоїв. 
При цьому йому порадили сховатися в хаті й мовчати. 

Пана мов пришибло. Довго сидів у покої, не слухаючи питань переляканої ж інки . Потім 
одягнувся як у дорогу і вийшов надвір. Б іля амбарів вешталися люди, носили щось на пле
чах до своїх возів. Постоявши трохи, Партнер пробрався до стайні, взяв коня і потихеньку 
виїхав. Проїжджаючи мимо возів, не витримав, закричав, що незабаром він побачить, як 
селяни солдатськими кулями будуть ділитися. 

Хліб ділили до півночі. Потім тихо роз ' їжджалися , домовляючись завтра йти у Білі Бе
рези, до іншого пана. 

Весело запалали печі по хатах, вперше за багато днів селяни їли по-людському. 
А вранці до Явтуха прийшов Іван і сказав, що йдуть солдати. Пан повернувся, його 

жінка й паничі самі ріжуть курей на обід офіцерові, який йде з солдатами з міста. Явтух 
наказав скликати людей на вигон. 

І от вони сходяться і чекають «салдатів», а Явтух ходить від однієї групки людей до 
іншої і заспокоює, що, мовляв, ніхто не стрілятиме за правду. А в Кавунівці тому трьох 
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убили, що ніхто солдатам не розповів, не довів, чого і як забрали хліб. Хіба ж солдат знає, 
хіба він бачить, що не по правді стріляє? Треба сказати, на кого вони руку підіймають.. . На 
своїх же - на батьків, на братів... 

Микола раптом питає, що їм робити, коли раптом почнуть стріляти: тікати чи битися? 
Явтух запевняє, що нізащо не стрілятимуть, адже ж селяни не злодії якісь чи розбишаки. 
І Микола сам для себе постановлює, що буде битися. 

«Ідуть!» - раптом виривається відразу у багатьох і холодним щемом відзивається у серці. 
Розмови стихають, і всі напружено дивляться на щось сіре і довге, що повзе з-за лісу по 
полю і нагадує велику гадюку. 

«З ружжями! - тихо промовив хтось. Всі заворушилися; десь захлипала жінка , запищала 
дитина, але їх зразу слинили...» 

Почулася якась різка команда офіцера. Селяни ще більше зблідли. Хтось молився, хтось 
хлипав, але їх уже не спиняли. Сіра гадюка перетворилася на рівний живий тин людей. 
Цей тин ішов прямо, гулко ступаючи сотнею ніг по калюжах і, здається, не чув і не бачив 
перед собою нічого, крім свого офіцера. 

Ось уже видно червоні, заляпані грязюкою лиця солдат, жовте, безвусе, прищувате 
обличчя білявенького офіцерика в сивій шинелі. 

Офіцер командує роті зупинитись. Потім повертається до селян і звисока питає, чого 
вони тут зібралися. Пограбували, а тепер просити вийшли? 

Але з валки хтось відзивається, що вони нікого не грабували. 
Офіцер кричить: «Что?.. Кто там говорит, вьійди вперед!» З валки поважно виступив 

Явтух і став спокійно говорити, що він нікого не грабували, не злодії ж бо і не грабителі. 
А вийшли, щоб спитати, чого солдати ідуть у їхнє село. 

Что-о?.. Ах, тьі морда хохлацкая! Посмотри на него. Да тьі знаешь, морда тьі зтакая, 
что я тебя за зтот вопрос до смерти засеку!.. Марш в деревню, и чтоб я ни одной вашей рожи 
не видел, пока не позову!.. 

Ми собі підем, - спокійно знов почав Явтух. - От ви скажіть, чого ви їдете до нас...» 
Офіцерик оскаженіло заверещав, наказав мовчати і йти в село. 
«- Ми не підемо в деревню! глухо промовив Явтух, не ворушачися. Нема вам чого 

нам показувати.. . Салдатики! вмить підняв голос і ступив трохи вперед. Невже ж ви 
піднімете на нас руки? Невже ж.. .» 

Офіцер люто перебив його і знову наказав Явтухові мовчати, а солдатам розійтися. 
Явтух, не слухаючи його, голосно говорив до солдатів: «Ви ж не знаєте, за що ви нас 

стрілять хочете... За правду!.. За святу правду! Ми ж не грабили...» 
Солдати почали ворушитися і передивлятися м іж собою, уважно слухаючи селянина. 
Офіцер бісився з люті і кричав, щоб розходилися. А Явтух продовжував: «Ми не граби

ли!.. Ми ж з голоду вмирали!.. Ми ж самі заробили той хліб, що забрали!.. Послухайте!.. 
Хіба ж ви забули? У вас же є батьки, матері!.. Ми ж ваші батьки, ви ж такі , як ми...» 

Солдати почали ще більше ворушитися, передивлятися і шептатися між собою. Офіцер з 
червоного зробився білий і став дрижачими руками витягати шаблю. 

« - Не слухайте ж , не слухайте його! аж розкочувався повний муки, надії й страху 
Явтухів голос: Киньте ружжя! Ми ж не бажаємо вам зла. Ви ж не можете зробити такий 
страшний гріх!» 

Офіцер нарешті вихопив шаблю і закричав, що останній раз говорить розійтися, а то буде 
стріляти. 

«- Не стріляйте, не стріляйте, не слухайте його! 
Рота! Слушай! 
Не слухайте, не слухайтеї.. 

Салдати, зачувши команду, зразу стихли і насторожилися. 
Салдатики!.. викрикнув Явтух з таким болем і з таким одчаєм, що в валці мов про

кинулися всі, а салдати а ж здригнулися разом і похмуро глянули на офіцера. Серед селян 
зразу піднявся плач, крики, стогнання. Офіцер ще більше зблід і навіть на хвилину зупи
нився, боячись командувати, але зараз же схопився і диким якимсь голосом закричав: 

- Слуша-ай! Прямо по мишеням. . . Пальба-а ротою!..> 
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Солдати, як машини, підкинули рушниці і виставили їх проти людей. У валці аж ухну
ло, дехто кинувся назад, але більшість твердо стояла, ненависно, зі злістю дивлячись перед 
собою. 

Тоді Явтух знову звернувся до солдатів, благаючи їх, щоб вислухали. А їхній начальник 
не хоче, щоб він казав, бо боїться. 

Між солдатами пройшов якийсь рух, рушниці похилилися, а з задніх рядів хтось сказав, 
що треба б вислухати. 

Офіцера мов опарило. Він хриплим переляканим голосом закричав, щоб мовчали, бо за
стрелить. 

«Але салдатики вже почали ворушитися», і командир, не пам'ятаючи себе, скомандував; 
«Пли!» 

А з заднього ряду хтось разом з ним крикнув: «Не стріляй, братця!» 
Червоні обличчя солдатів пожовтіли, рушниці задрижали, але ніхто не вистрілив, тільки 

почулося: «Хай уперше мужик скаже!» 
Офіцер мов збожеволів. Він із хрипом підскочив до якогось солдатика, шарпнув його, 

потім повернувся до Явтуха і, як застуканий звір, зо всього розмаху рубонув його шаб
лею. У валці ухнули і розкотилися страшні слова: «Явтуха зарубав!» Але не встиг офіцер 
озирнутися, як з валки вискочив Микола з ломакою і опустив її на голову кривдника. Той 
захитався і впав мертвий. 

«Явтух правду сказав: салдати не стріляли. Мирно й сумно побалакавши з селянами, 
вони тихо рушили назад, несучи за собою тіло вбитого начальника. А в другий бік вертали
ся селяни з другим мертвим начальником Явтухом». 

Тест № 27 

1. Укажіть назву твору, яким В. Винниченко заявив про себе я к літератор у 1902 р. 
А «Сила і краса»; 
Б «Гріх»; 
В «Між двох сил»; 
Г «Відродження нації». ґ~і 
2. Укажіть твір В. Винниченка, головним героєм якого виступає дитина. 
А «Чорна Пантера і Білий Ведмідь»; 
Б «Федько-халамидник»; 
В «Студент»; 
Г «Суд». Ц 
3. Укажіть причину виключення В. Винниченка з Київського університету. 
А Не встигав у навчанні; 
Б був організатором «Студентської громади»; 
В у зв 'язку з початком Першої світової війни пішов на фронт; 
Г написав оповідання «Народний діяч». Q 
4. Укажіть назву тритомної мемуарно-публіцистичної праці В. Винниченка, в якій пись

менник аналізує проблеми становлення української державності. 
А «Студент»; 
Б «Відродження нації»; 
В « Між двох сил »; 
Г «Заповіт батьків». Q 
5. Під яким псевдонімом В. Винниченко вперше опублікував своє оповідання «Салдати

ки!»? 
А В. Винниченко; 
Б В. Українець; 
В В. Солдат; 
Г В. Деде. • 
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6. Яку подію змальовано в оповіданні В. Винниченка «Салдатики!»? 
А Прощання з юнаками, яких забирають «у москалі»; 
Б конфліктну ситуацію між наймитом і паном; 
В придушення селянських заворушень; 
Г загибель людини-п'яниці, кинутої долею на дно життя; 
Д братовбивча війна на ґрунті політичних переконань. ГП 
7. Який підзаголовок обрав В. Винниченко для оповідання «Салдатики!»? 
А «Малюнок із селянських розрухів»; 
Б «Малюнок із сільського життя»; 
В «Селянські замальовки»; 
Г «Селянська драма»; 
Д «Відродження нації». і—і 
8. Укажіть назву твору, який не належить перу В. Винниченка. 
А «Сонячна машина»; ^ 
Б «Записки Кирпатого Мефістофеля»; 
В «Дисгармонія»; 
Г «Камінний хрест»; 
Д «Чорна Пантера і Білий Відмідь». Г~| 

^9. Кому належать слова, сказані про В. Винниченка «Тільки талант міг створити такі 
живі постаті, ці природні діалоги і, особливо, цю широку яскраву картину^ 

А М. Коцюбинському; 
Б І. Франку; 
В Лесі Українці; 
Г О. Кобилянській; 
Д П. Тичині. г-і 
10. З якою метою В. Винниченко ввів у назву оповідання мовний «покруч» «Салдати

ки!»? 
А Щоб передати специфіку вимови російських солдатів; 
Б показати особливості вимови жителів регіону, де відбувалися події, зображені у 

творі; 
В показати особливості вимови Явтуха; 
Г створити негативне враження по відношенню до солдатів; 
Д акцентувати увагу на конфлікті між Явтухом і російським офіцером. Ц 
11. Установіть відповідність між назвою твору В. Винниченка і жанром. 
1 «Сонячна машина» А поема 
2 «Дисгармонія» Б соціально-утопічний роман 
3 «Повія» В психологічна драма 
4 «Сила і краса» Г повість 
5 «Відродження нації» Д мемуарно-публіцистична праця 
12. Установіть відповідність між назвою твору В. Винниченка і роком видання 
1 Повість «Сила і краса» А 1971 р. (посмертно) 
2 роман «Слово за тобою, Сталіне» Б 1902 р . 
3 драма «Між двох сил» В 1901 р. 
4 оповідання «Народний діяч» Г 1918 р. 
5 роман «На той бік» Д 1923 р. 



Тема 22. Павло Тичина (1891 - 1967) 
Павло Григорович Тичина - це «шукання й шукання, праця й вимогливість і, нарешті, 

вміння з безконечного плину образів відібрати найсвіжіший, наймісткіший, наймузикаль 
ніший...» 

' (Олесь Гончар). 
Бюграфічі відомості 

27 січня 1891 р. народився Павло Григорович Тичина у с. Піски Козелецького повіту 
Чернігівської губернії (тепер Бобровицького району Чернігівської області) у багатодітній 
сім'ї сільського дяка. 

Павло з дитинства виявив хист до музики, малював, віршував. 
1900 - 1907 pp. - навчався в Чернігівському духовному училищі. 
У 1906 1910 pp. - перші поетичні спроби як наслідування народних пісень та творів 

Т. Шевченка. 
1907 1913 pp. - навчання в Чернігівській духовній семінарії. 
1912 р. - з 'явилися перші друковані твори. 
Згодом, навчаючись у Київському комерційному інституті, працював у газеті «Рада». 
1913 - 1914 pp. - працює в редакції ліберального україномовного журналу «Світло», а 

після його закриття у Чернігівському статистичному бюро. 
1916 1917 pp. Тичина помічник хормейстера в українському театрі М. Садовсь-

кого.. 
1918 р. - вихід збірки «Сонячні кларнети». 
1920 р. подорож із капелою К. Стеценка «Думка» Правобережною Україною від Киє

ва до Одеси. 
1920 р. - організовує хор. 
1923 - 1934 pp. - співредактор журналу «Червоний шлях» (Харків). 
Входить до заснованої 1923 р . Спілки пролетарських письменників України «Гарт». 
1926 р. брав активну участь у створенні ВАПЛІТЕ (Вільної академії пролетарської лі

тератури) на чолі з М. Хвильовим, куди увійшли й колишні члени «Гарту». 
З 1929 р. дійсний член Академії наук Української РСР. 

•У 1936 - 1939 pp. і в 1940 - 1943 pp. очолює Інститут літератури АН УРСР. 
З 1947 р. - член-кореспондент Болгарської АН, доктор філології. 
1943 - 1948 pp. міністр освіти УРСР. 
З 1953 по 1959 р. голова Верховної Ради УРСР, заступник голови Ради Національ

ностей Верховної Ради УРСР, член багатьох товариств, комітетів, президій, кавалер орденів 
і медалей. 

Лауреат Державної премії СРСР (1941 p.). 
Державної премії УРСР імені Т.Г. Шевченка (1962 p.). 
У 1967 р. отримав звання Герой Соціалістичної Праці. 
16 вересня 1967 р. помер П.Г. Тичина в Києві. Похований на Байковому кладови

щі. 
Огляд творчості 
М. Рильський, характеризуючи індивідуальну неповторність поезії П. Тичини, дуже вда

ло назвав її музичною рікою. Він мав на увазі насамперед те, що творчість одного з найкра
щих поетів минулого століття не просто напрочуд музична, але й передає одвічний косміч
ний світлоритм, переливається і плине, як музична ріка. 

З 1907 р . П. Тичина починає цікавитися творами сучасників М. Коцюбинського, М. 
Вороного, Олександра Олеся, В. Самійленка. Художник М. Ж у к приводить допитливого 
юнака в дім М. Коцюбинського. Усе це стимулювало хлопця до поетичної творчості. 

У 1916 р. під впливом «Лісової пісні» Лесі Українки розпочав писати драматичну по
ему «Дзвінкоблакитне». 

1917 р. відродження українського національного життя , сподівання мільйонів на 
відновлення власної державності вносять зміни в життя і творчість поета: він пише поему 
«Золотий гомін», наснажену пафосом визволення народу. 
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1918 p. виходить збірка поезій «Сонячні кларнети» і тетраптих «Скорбна мати», 
який є свідченням братовбивчої трагедії (присвячений пам'яті матері поета, якої не стало 
1915 p. , цикл водночас набув широкого символічного звучання). 

1920 р. - одна за одною виходять ще дві збірки поезій «Замість сонетів і октав» та 
«Плуг», як і стали подією в літературному житті . У цей самий час П. Тичина почав працю
вати й над поемою-симфонією «Сковорода», яку так і не встиг завершити, хоча писав її до 
останніх своїх днів. 

1924 р. працюючи вже в редакції харківського журналу «Червоний шлях» , видає 
збірку «Вітер з України». 

1931 р. - переломний момент творчості Тичини - вихід збірки «Чернігів», що засвід
чила перехід поета в число «офіціозних» авторів. 

Посилення тиску тоталітарного режиму сковує, калічить талант поета. Про це свідчать 
вкрай заідеологізовані, вимучені вірші, що входили до збірок: 

«Партія веде» (1934); 
«Чуття єдиної родини» (1938); 
«Сталь і ніжність» (1941). 
У 1942 р. побачила світ поема «Похорон друга», яка з 'явилася у період смертельної 

боротьби проти фашизму. Поема наснажена високим гуманістичним пафосом, у ній на пов
ний голос звучить мотив унікальної цінності життя кожної людини і водночас звучить гімн 
безсмертю народу. 

1943 р. публіцистичні твори: «Творча сила народу», «Геть брудні руки від України». 
t 

Ранні твори П. Тичини це учнівське шукання свого шляху в поезії. Вони позначені 
емоційним піднесенням, сповнені інтимними мотивами («Коли в твої очі дивлюся.. .», «Ви 
знаєте, як липа шелестить.. .», «Я сказав тобі лиш слово...»). 

«Ви знаєте, як липа шелестить.. .» (1911) 
Поезія-мініатюра (складається з двох 6-рядкових строф). 
У творі паралельно (настроєво суголосно) зображуються два світи світ природи і світ 

людини (прийом паралелізму). 
Починаючи вже з першого питального речення, поет намагається уявно поєднати людину 

й природу. Вдало застосовані художньо-виражальні засоби (епітети «місячні весняні ночі», 
«старі гаї»; метафори «сплять гаї» та ін.), майстерне створення словесно-музичних асоціа
цій роблять поезію стрункою й елегантною. 

Перед нами картина-елегія. 

Елегія лірична пісня-роздум з перевагою відтінку суму. 
Паралелізм паралельне зображення двох і більше явищ із різних сфер життя 
(порівняння у формі зіставлення; на відміну від порівняння, у паралелізмі змальовувані 
картини пов'язуються між собою не тільки синтаксично, а й логічно. 

• 
* * * 

Ви знаєте, як липа шелестить.. . 
У місячні весняні ночі? -
Кохана спить, кохана спить, 
Піди збуди, цілуй їй очі, 
Кохана спить. . . 
Ви чули ж бо: так липа шелестить. 

Ви знаєте, я к сплять старі гаї? -
Вони все бачать крізь тумани. 
Ось місяць, зорі, солов'ї . . . 
«Я твій» десь чують дідугани. 
А солов'ї!.. 
Та вже знаєте, я к сплять гаї! 
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У 1918 p. в барвах музики тріумфально залунали «Сонячні кларнети». 
До читача прийшла «воістину сонячна книга», яка незвичайним світлом влилася в душі 

людей, оп 'янила красою українського слова, яке «з такою, не чуваною досі музичністю гра
ло, співало, бриніло, гриміло, лилося зі сторінок незабутньої книги». 

Сама назва насичена глибоким емоційним змістом, зумовлена не тільки тим, що поет 
грав на кларнеті і любив цей інструмент. Кларнет інструмент, який тембрами нагадує 
звучання людського голосу і має великі виражальні можливості. Отже, можна уявити, що 
збірка «Сонячні кларнети» - це звучання людського голосу душі, що розкриває величезний 
внутрішній світ, зігріта й осяяна промінцями сонця, що надає усьому живому ритмічно
го руху. Це проміння ніби зв 'язує сонце із землею та іншими планетами. Дійсно, збірка 
розкривала різнобарвну гармонію космічного оркестру і ніби промовляла: «Ти людина, 
наділена здатністю сприймати красу і народжена жити в красі». Тичина був часткою цього 
хаотичного Всесвіту, рухав емоціями. 

У збірку «Сонячні кларнети» Тичина вмістив 44 найкращі твори, об'єднані за змістом і 
стилістично, але різні в ритмічному плані (37 розмірів). 

«Арфами, арфами. . .» (1914) 
Поезія зі збірки «Сонячні кларнети» (1918) з 'явилася під впливом вірша Миколи Воро

ного «Блакитна панна». 
Твір пройнятий весняною, урочистою, сонячною мелодією. Складається з 4-х строф. 
Специфічна ритмічна будова, яскрава метафоричність, насиченість асонансами й алітера-

ціями роблять твір самобутнім. 
*** 

Арфами, арфами -
золотими, голосними обізвалися гаї 
Самодзвонними: 
Йде весна 
Запашна, 
Квітами-перлами 
Закосичена. 

Думами, думами -
наче море кораблями, переповнилась блакить 
Ніжнотонними: 
Буде бій 
Вогневий! 
Сміх буде, плач буде 
Перламутровий.. . 

* Стану я , гляну я -
скрізь поточки як дзвіночки, жайворон 
як золотий 
З переливами: 
Йде весна 
Запашна, 
Квітами-перлами 
Закосичена. 

Любая, милая, 
чи засмучена ти ходиш, чи налита щастям 
вкрай. 
Там за нивами: 
Ой одкрий 
Колос вій! 
Сміх буде, плач буде 
Перламутровий.. . 

200 



«Золотий гомін» (1917) 
Жанр: лірична поема; деякі дослідники визначають як ліричну ораторію, указують на 

наявність у ній фрагментів епічних епізодів і драматичних сцен. 

Ораторія - великий музичний твір для хору, співаків-солістів і симфонічного оркестру, 
написаний на драматичний сюжет і призначений для концертного виконання. 

Історія написання 
Поема передає святковий настрій від подій 10 червня 1917 p . , коли Центральна Рада 

проголосила І Універсал на Софійському майдані в Києві. 
Ідейно-художній зміст 
У поемі йдеться про золотий гомін над стародавнім Києвом. Радість національного 

відродження розділяють навіть предки, як і встали з могил. Невипадковим є образ Андрія 
Первозванного, засновника Києва (у сиву давнину він поставив на наддніпрянських горах 
свій хрест). 

Радість народу, який визволяється, передає «дзвін Лаври і Софії», що плине ріками в со
нячному піднебессі. Поема побудована на метафорах («засміялись гори, зазеленіли», «ріка 
мутная сповнилася сонця і блакиті»). У творі присутня й тривога, викликана наявністю 
ворожих сил (образ «чорного птаха», який упродовж століть спустошував людські душі, 
«виймав живим очі»). 

Твір пройнятий оптимістичним настроєм з приводу щасливих сподівань народу на право 
жити вільним господарем на своїй землі. 

«Скорбна мати» (1918) 
Жанр: тетраптих. 

Тетраптих чотири самостійні поетичні твори, об'єднані ідейним змістом. 

Присвята 
Присвячений пам'яті матері Тичини 
Ідейно-художній зміст 
Твір є свідченням братовбивчої трагедії. Образ матері є символічним: переростає в образ 

Скорбної Матері, Божої Матері, Матері-України. 
Ісус Христос символізує справедливість, Мати Божа - загальну любов, жито - життя . 
Динамічна картина страждань української землі, що стікає кров'ю жертв громадянської 

війни, вимальовується через однаковий початок кожної поезії тетраптиху («Проходила по 
полю»). Автор переймається тим, що люди забули Спасителя, піднімає руку брат на брата. 
Підтекст тетраптиху міститься у словах: 

Як страшно!.. людське серце 
До краю обідніло. 

У них натяк на національну руїну України. 

«Гей, вдарте в струни, кобзарі.. .» 
Поезія передає радість поета з приводу проголошення У HP, перемог українського війсь

ка, восхваляє борців за вільну Україну. 

«Хто це так із тебе насміяться смів?» 
Поет торкається теми грабіжницької громадянської війни, коли «курки спустили в матір 

і отця», «йшли брат на брата однімать, ділить»; гнівно засуджує її, викриває неправдивість 
обіцянок нової влади побудувати для народу світле майбутнє, передає прозріння народу, не 
згодного «ще й на волі у кайданах гнить». 

«Похорон друга» 
Жанр: поема, монументальний твір філософського масштабу, у якому втілено почуття, 

що переповнювали поета з приводу подій Другої світової війни. Це своєрідний реквієм вої
нам, що загинули на полі бою. 

2 0 1 = • 



Ідейно-художній зміст 
У поемі звучить мотив унікальної цінності життя кожної людини, підноситься гімн без

смертю народу. Поет об'єднує страждання від утрати близького друга із загальним горем 
«осиротілих» сімей. 

Твір вважають симфонією, оскільки відчувається багатоплановість, поліфонічність зву
чання оповіді про захисника Вітчизни, життя якого перервала війна. Твір містить філо
софські роздуми про смерть і безсмертя, рух як основу життя: 

Усе міняється, оновлюється, рветься, 
У ранах кров'ю сходить, з туги в груди б'є, 
Замулюється мулом, порохом береться, 
Землі сирій всього себе передає. 

Наведені рядки повторюються у поемі декілька разів у кінці твору вони змінюються: 
Усе підводиться, встає, росте й сміється... 
Усе в нові на світі форми переходить, 
І мертвому тобі - живих нас не убить. 

Симфонія великий музичний твір для оркестру з однієї або кількох частин, що 
відрізняються одна від одної характером музики й темпом. (Образне значення: 
гармонійне сполучення різноманітних звуків, кольорів, тонів та ін.) 

Тест № 28 
1. Хто з українських митців назвав поетичну творчість ТІ. Тичини музичною рікою? 
А М. Рильський; 
Б В. Сосюра; 
В М. Бажан; 
Г 0 . Довженко. і—і 
2. Укажіть назву населеного пункту, де народився П.Г. Тичина. 
А С. Седнів на Чернігівщині; 
Б с. Піски на Чернігівщині; 
В с. Мотронівка на Чернігівщині; 
Г с. Крути на Чернігівщині. Г~\ 
3. Визначте найточніше продовження речення. 
«У поезії П. Тичини «Ви знаєте, як липа шелестить...*: 
А світ природи і світ людини зображуються як настроєво суголосні паралельні плани; 
Б змальована картина місячної весняної ночі - з шелестом липи, туманами, місяцем, 

зорями, солов'ями; 
В на тлі розкішної ночі, окресленої кількома штрихами, постає образ сплячої 

коханої; 
Г на тлі яскраво зображеної весняної ночі показані роздуми ліричного героя над 

проблемою збереження навколишнього середовища. Г ] 
4. Хто з українських поетів висловився про П. Тичину: «...Від кларнета твого - пофар

бована дудка зосталась»? 
А А. Малишко; 
Б В. Сосюра; 
В Є. Маланюк; 
Г 0 . Ольжич. • 
5. З яким видом мистецтва найбільше споріднена збірка П. Тичини «Сонячні кларнети»? 
А Живописом; 
Б скульптурою; 
В театром; 
Г кіно; 
Д музикою. П 
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6. У якому творі П. Тичини осмислюється трагедія під Крутами? 
А «Десь на дні мого серця.. .»; 
Б «Золотий гомін»; 
В «Похорон друга»; 
Г «Пам'яті тридцяти»; 
Д «Скорбна мати». і—і 
7. Яка поезія, прочитана П.Тичиною, відкрила його як поета (за словами М. Коцюбинсь

кого)? 
А «Розкажи, розкажи мені, поле.. .»; 
Б «Ви знаєте, як липа шелестить.. .»; 
В «Гаї шумлять...> 
Г «Хор лісових дзвіночків»; 
Д «Арфами, арфами.. .». г—\ 
8. Укажіть назву твору П. Тичини, рядки з якого наведені: «Не буть щколи раю у цім 

кривавім краю*. 
А «Голод»; 
Б «Хто ж це так із тебе насміяться смів?»; 
В «Скорбна мати»; 
Г «Дума про трьох вітрів»; 
Д «Загупало в двері прикладом.. .». г~і 
9. Яка поезія містить образ весни «запашної, квітами-перлами закосиченої»? 
А «Гаї шумлять. . . . 

І Б «Десь надходила весна...»; 
І В «Ви знаєте, як липа шелестить...> 

Г «Арфами, арфами.. .»; 
Д «Десь на дні мого серця.. .». ГП 
10. Укажіть назву твору П. Тичини періоду Великої Вітчизняної війни, у якому на пов

ний голос звучить мотив.унікальної цінності життя кожної людини і водночас підноситься 
гімн безсмертю народу. "" 

А Тетраптих «Скорбна мати»; 
Б поема-симфонія «Сковорода»; 
В поема «Похорон друга»; 
Г поема «Золотий гомін»; 
Д поезія «Пам'яті тридцяти». ГП 
11. Установіть відповідність між жанром і назвою твору П. Тичини. 

1 Тетраптих А «Листи до поета» 1 
2 поема Б «Скорбна мати» 2 
3 триптих В «Сковорода» ~3 
4 балада Г «Три сини» ~4 
5 поема-симфонія Д «Золотий гомін» ~5 

12. Розмістіть збірки П. Тичини у порядку їх виходу у світ. 
А «Плуг»; _1 
Б «Сонячні кларнети»; _2 
В «Замість сонетів і октав»; 3 
Г «Вітер з України»; _4 
Д «Чуття єдиної родини». _5 



Тема 23. Максим Рильський (1895 - 1964) 
Максим Тадейович Рильський визначний поет, перекладач, фольклорист, літературо

знавець, мовознавець. 
Біографічі відомості 

19 березня 1895 р. у Києві в родині відомого етнографа, діяча культури народився 
Максим Тадейович Рильський. 

1915 р. - закінчив приватну гімназію в Києві; навчався на медичному та історико-фі-
лологічному факультетах Київського університету. 

Учителював на Житомирщині, у Києві, викладав в інституті лінгвістичної освіти. 
У 15-річному віці видав першу збірку «На білих островах». 
Увійшов до групи неокласиків; орієнтувався на античну класику й продовження гу

маністичних традицій європейської літератури; працював в редакції журналу «Книгар», 
пізніше - у видавництві «Слово». 

Збірки поезій: «Під осінніми зорями» (1918), «Синя далечінь» (1922), «Крізь бурю 
й сніг» (1925), «Тринадцята весна» (1926), «Де сходяться дороги», «Гомін і відгомін» 
(1929). 

1931 p. M. Рильського заарештовано, був в ув'язненні півроку. 
У роки Великої Вітчизняної війни видав поетичні книжки: «За рідну землю» (1941), 

«Слово про рідну матір» (1942), «Світова зоря» (1942), «Світла зброя» (1942), «Велика годи
ни» (1943), «Неопалима купина» (1944), «Жага», чимало віршів про трагічні події війни. 

1943 р. - за видатні заслуги в галузі науки і культури М. Рильського було обрано ака
деміком АН України. 

1943 - 1946 pp. очолював Спілку письменників України. 
1944 1946 pp. директор Академічного інституту мистецтвознавства, фольклору й 

етнографії. 
1957 р. - збірка «Троянди й виноград». 
1958 р. - обрано академіком AH CPCP. 
1959 р. - збірки «Голосіївська осінь», «Далекі небосхили». 
1964 р. «Зимові записи». 
24 липня 1964 р. - помер, похований на Байковому кладовищі в Києві. 

Оглад творчості 
Основні теми творчості: 

кохання; 
людина і природа; 

- музика і слово; 
любов до Батьківщини; 
збереження української мови; 

- тема «красивого й корисного» тощо. 
Збірка «На білих островах» (1910) 

Поет передає спогади свого дитинства, захоплення мінливістю природи, навколишнім 
світом у його розмаїтті. Автор-юнак спостерігає за земним життям з «білих островів хмар», 
створює персоніфікований образ літа, дівчини з «росами-перлами» в косах; роздумує над 
власним майбутнім. 

Збірка «Під осінніми зорями» (1918) 
Насичена прийомами художніх асоціативних зв'язків. Характерним є ясність і прозорість 

поетичного малюнка, що розкриває єдність людини й природи рідної землі. 
Поет в художньому розумінні перестав бути наївним учнем часів «білих островів». Від

чувається орієнтація на інтимно-довірливий психологічний ліризм класиків (хоча виразних 
елементів неокласицизму ще не спостерігається). Провідний мотив - щира людяність, зако
ханість у світове життя, надія на добро і щастя. 

Збірка насичена прийомами художніх асоціативних зв'язків. Характерним є ясність і 
прозорість поетичного малюнка, що розкриває єдність людини й природи рідної з е м л і 1 _ _ 



Центральні твори збірки: 
- «На білу гречку впали роси»; 

«Яблука доспіли» яблука червоні»; 
- «Весною ми їздили в поле»; 
- «Молюся і вірю», «Мені снилось» та ін. 
Поезія «Яблука доспіли, яблука червоні» гімн коханню, споконвічними супутника

ми якого є зажура і неспокій. Присутній мотив передчуття розлуки, стан ліричного героя 
зіставляється з життям природи. Переживання закоханої людини поет поєднує із зображен
ням осіннього саду: достигли яблука - почуття закоханих досягли апогею. 

Закінчується афористичними рядками: «Вміє розставатись той, хто вмів любить», іусі є 
підсумком роздумів поета про кохання. 

*** 
Яблука доспіли, яблука червоні! 
Ми з тобою йдемо стежкою в саду. 
Ти мене, кохана, проведеш до поля, 
Я піду - і, може, більше не прийду. 

Вже й любов доспіла під промінням теплим, 
І її зірвали радісні уста, -
А тепер у серці щось тремтить і грає, 
Як тремтить на сонці гілка золота. 

Гей, поля жовтіють, і синіє небо, 
Плугатар у полі ледве маячить. . . 
Поцілуй востаннє, обніми востаннє; 
Вміє розставатись той, хто вмів любить. 

«Троянди й виноград» (1957) 
Вмішує кращі зразки неокласичного етапу творчості М. Рильського. В однойменній по

езії образи троянд і винограду символізують людське щастя, що має два рівноправні кри
ла красиве і корисне. Людина прагне до краси, до гармонії буття, і це дарує їй окри
леність і щастя. 

Ми працю любимо, що в творчість перейшла, 
І музику палку, що ніжно серце тисне. 
У щастя людського два рівних є крила: 
Троянди й виноград - красиве і корисне. 

«Слово про р ідну матір» (1941) 
Жанр визначають по-різному: лірична поема, ода, псалом, хорал, «слово». 
Історія написання 
26 листопада 1941 р. на антифашистському мітингу в Саратові М. Рильський прочитав 

щойно написану поему «Слово про рідну матір», що виділялася своєю ідейно-емоційною 
силою. 

Ідейно-художній зміст 
У творі на повну силу прозвучав голос великої слов'янської землі України, багатої і 

красивої, безсмертної, вічної, уярмленої, але нескореної. Поет вірить, що не може загинути 
земля, яку «сходив Тарас малими босими ногами», «скропив... дрібними росами-сльоза-
ми», яка осяяна мудрістю Григорія Сковороди, «гарячою думою Кобзаря», золотою зорею 
Марії Заньковецької. 

У поемі простежується ідея єдності народів («Благословенні ви, брати, що в сяйві друж
би і свободи йдете до спільної мети.. .»). 



Риторичні запитання створюють високий пафос твору: 
Хто може випити Дніпро, 
Хто властен виплекати море, 
Хто наше злото-серебро 
Плугами кривди переоре, 
Хто серця чистого добро 
Злобою чорною поборе? 

Батьківщина не може вмерти в таку відповідальну хвилину, поет вірить у це: 

Хіба умерти можна їй, 
В гарячій захлинутись крові... 
Настане день, настане час — 
І розіллється знов медами 
Земля, що освятив Тарас 
Своїми муками - ділами... 

Тест № 29 
1. Укажіть назву модерністського напряму, ознаки якого яскраво простежуються у твор

чості М. Рильського. 
А Імпресіонізм; 
Б експресіонізм; 
В неокласицизм; 
Г неоромантизм. і—і 
2. Укажіть, у якому віці М. Рильський випустив свою першу поетичну збірку «На білих 

островах». 
А у 15 років; 
Б у 17 років; 
В у 19 років; 
Г у 25 років. г-| 
3. У якій поезії М. Рильського простежується тема «красивого» і «корисного»? 
А «Яблука доспіли, яблука червоні.. .»; 
Б «Троянди й виноград»; 
В «Шопен»; 
Г «На узліссі». Г~\ 
4. Укажіть вид римування у творі «Слово про рідну матір». 
А Перехресне; 
Б суміжне; 
В кільцеве; 
Г білий вірш. [~] 
5. До якої поетичної збірки М. Рильського увійшла поезія «Яблука доспіли, яблука чер

воні...»? 
А «Під осінніми зорями»; 
Б «Синя далечінь»; 
В «Крізь бурю й сніг»; 
Г «Тринадцята весна». Ц 
6. Визначте тему поезії М. Рильського «Яблука доспіли, яблука червоні. . .». 
А Пора достигання плодів - пора щедрості і краси; 
Б прощання ліричного героя з коханою, кінець любові; 
В зародження юнацького кохання ліричного героя; 
Г розмірковування ліричного героя над етапом зрілості людини. Ц 
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7. У якому творі М. Рильського звучить ідея утвердження безсмертя України і впевне
ності в перемозі над фашизмом? 

А В ідилії «На узліссі»; 
Б у поемі «Слово про рідну матір»; 
В у поезії «Третє цвітіння»; 
Г в елегії «Коли копають картоплю»; 
Д у поезії «Поетичне мистецтво». ГП 
8. Укажіть, до якої класичної форми звертається М. Рильський упродовж свого творчого 

життя. 
А Секстина; 
Б терцет; 
В тріолет; 
Г рондель; 
Д сонет. і—і 

9. Визначте художньо-виражальний засіб, використаний М. Рильським у фрагменті по
езії «Поетичне мистецтво». 

Слова повинні буть покірні 
Чуттям і помислам твоїм, 
І рими мусять бути вірні... 

А Метафора; 
Б оксиморон; 
В порівняння; 
Г гіпербола; 
Д епітет. г~\ 
10. У кого пропонує вчитися мовній майстерності М. Рильський - автор поезії «Мова»? 
А В упорядників словників Грінченка і Даля; 
Б у Сковороди; 
В у давньогрецьких ораторів; 
Г у матері; 
Д у народу. r j 
11 . Розмістіть збірки М. Рильського в порядку їх виходу у світ. _ _ _ _ 
А «Гомін і відгомін» _1 
Б «Синя далечінь» 2 
В «Під осінніми зорями» _3_ 
Г «Троянди й виноград» 4 
Д «Далекі небосхили» | 5 | 

12. Установіть відповідність між наведеними рядками і назвою твору М. Рильського. 
1 «Поцілуй востаннє, обніми востаннє; А «Троянди й виноград» 

Вміє розставатись той, хто вмів любить» Б «Шопен» 
2 «Настане день, настане час - В «Яблука доспіли, яблука 

І розіллється знов медами червоні...» 
Земля, що освятив Тарас Г «Слово про рідну матір» 
Своїми муками-ділами» р——і 

3 «Люблю свій сон і вас люблю за нього, — 
Примхливий худорлявий музиканте» — 

4 «Ми працю любимо, що в творчість перейшла, — 
т 4 
І музику палку, що ніжно серце тисне» ' • ' 



Тема 24. Володимир Сосюра (1898 - 1965) 
М. Стельмах назвав Володимира Миколайовича Сосюру «глибинно-бентежним березнем», 

«замріяно прозорим вереснем» української новітньої поезії. 
Біографічні відомості 

б січня 1898 р. - на станції Дебальцеве на Донеччині народився В.М. Сосюра. 
Сім'я переїздить до с. Третя Рота (розповідь про рідний край в автобіографічному 

романі «Третя Рота»). 
8 1917 р. друкує свої поезії в газеті «Голос рабочего», журналі «Вільна думка». У 

творах звучать соціальні мотиви. Етап переходу до українського віршування (поезія «Чи 
вже не пора», де залунав мотив національної злагоди. 

З 1918 р . В. Сосюра - у рядах повстанців, як і піднялися за відновлення УНР, потім -
у Червоній армії. 

1919 р . поранений. 
1921 р. - збірка «Поезії». 
1922 р. поема «Червона зима», у якій осмислюється історія людини на тлі глобаль

них соціальних зрушень. Пафос боротьби, самозречення в ім 'я загального щастя - домінан
та твору. 

Поезія В. Сосюри 20-х років продовжує українську традицію романсово-сентименталь
ної лірики із її заглибленням у внутрішній світ особистості. Збірки: «1871 рік» (1923), «За
лізниця» (1924), «Сьогодні» (1925), «Юнь» (1927), «Коли зацвітуть акації» (1928), «Серце» 
(1931) та ін.; ліро-епічні поеми «Оксана» (1922), «Робітфаківка» (1923). «Воно», «Шахтар» 
(1924). 

Вплив сталінщини негативно позначився на творчості поета: у творах має місце штуч
на декларативність, фальшивий пафос, переспівування колишніх мотивів (збірка «Червоні 
троянди» (1932), «Люблю» (1939)). 

1936 р. В. Сосюру приймають до Спілки радянських письменників. 
1937 р. збірка «Нові поезії». 
1940 р. - роман у віршах «Червоногвардієць» (увібрано автобіографічну основу поето

вої творчості). 
1941 р. - евакуація до Башкири . 
1942 р. - працює в Українському радіокомітеті в Москві. 
1943 р. - входить до складу фронтової газети «За честь Батьківщини». 
8 січня 1965 р. - помер В.М. Сосюра. 

Огляд творчості 
Перу Сосюри належать близько 60-ти поетичних збірок, десятки поем, автобіографічна 

проза. 
Творчість воєнних років: 

збірки «Під гул кривавий» (1942), «В годину гніву (1942), поема «Мій син» (1944), 
поезія «Любіть Україну» (1944). 

Післявоєнна творчість: 
«Щоб сади шуміли» (1947), поеми «Вітчизна» (1949), «Україна» (1951), книги віршів 

«Солов'їні далі» (1957), «Ластівки на сонці» (1960), поема «Розстріляне безсмертя» (1960), 
збірки «Близька далина» (1960), «Поезія не спить» (1961), «Осінні мелодії» (1964) та «Вес
ни дихання» (1964). 

Провідні теми творчості В. Сосюри: 
- тема України; 
- драматична історія українського народу; 
- трагічна сучасність; 
- праця людей на рідній землі; 
- духовність українського народу; 
- кохання; 
- любов до рідної мови, боротьба за її збереження; 
- соціально-філософська тематика; 

любов до природи тощо. 
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Характеристика творчості В. Сосюри 
Рання лірика сповнена романтичною чутливістю. 
Після подій 1917 р. у поезіях зазвучали соціальні мотиви, мотиви національної злаго

ди (поезія «Чи вже не пора», «І пішов я тоді до Петлюри.. .»). В. Сосюра характеризував: 
«О моя поезія повстання, золота поезія труда!» 

У 20-ті роки цікавився славетним минулим України, захоплювався подвигами запо
розьких козаків. 

Як свідок політичних процесів, Сосюра вимушений пристосовуватися; відбувається 
«переоцінка цінностей», поет активно підтримує комуністичні ідеали. 

Поет працював у стані «двоїстості»: з одного боку - щирі патріотичні почуття, гіркий 
біль за колоніальне становище українського народу, з другого - вимушена віра у фальшиві 
ідеали (поезія «Два Володьки» із збірки «Серце»). 

Поезія 20-х років продовжує українську традицію романсово-сентиментальної лірики 
із її заглибленням у внутрішній світ особистості. 

Одне з головних місць у творчості цього періоду займала інтимна лірика: 
«Так ніхто не кохав...» - втілення мрії про духовно окрилену особистість, утвердження 

права людини на свої глибокі почуття; 
«Катрусі на спомин» почуття кохання асоціюється з музикою Гріга, Шопена. 
У творах 30-х років Сосюра замислювався над причинами трагедії 1919 1920 pp., 

національними катастрофами. У цей період творчості переважає тема України, її драматич
ної історії і трагічної сучасності. (Пройнята патріотичним пафосом поема «Мазепа», у якій 
автор дотримується концепції патріотичної діяльності Мазепи і спростовує великодержав
ницькі версії «зрадництва» гетьмана). 
і Наприкінці 30-х років Сосюра заглиблюється в океан народної пісні й думи. 

- Останні передвоєнні книжки («Журавлі прилетіли», «Крізь вітри і роки» (1940) спов
нені мотивів любові до жінки, природи, Вітчизни, життя . 

- Лірика воєнних років пройнята мотивами віри в перемогу, житейське щастя після вій
ни, але й неретушованого показу біди. 

Післявоєнна лірика сповнена трудовим і духовним ритмом відбудови (збірка «Щоб 
сади шуміли» 1947 p.). 

- З появою книги «Солов'їні далі» (1957) починається останній світлий період творчості 
поета, у якому звучать теми: праця на рідній землі, зачарованість світом, мелодії «осінньо
го» незгаслого кохання та ін. 

« Т а к н іхто н е кохав . .» 
Поезія написана в 1922 р . Належить до інтимної лірики. 
Володимир Сосюра - один з найніжніших і найщиріших співців кохання, яке набуває в 

нього космічних розмірів. 
Ліричний герой Сосюри вважає, що тільки він може так на повну силу віддатися га

рячим почуттям, прагне переконати, що лише через «тисячі літ» «приходить подібне 
кохання»(використана гіпербола). 

Закоханий юнак ладен зірвати для коханої «Оріон золотий». 
Поет втілює мрію про духовно розкрилену особистість, утвердження права людини на 

своє почуття. 

Так ніхто не кохав. Через тисячі літ 
Лиш приходить подібне кохання. 
В день такий розцвітає весна на землі 
І земля убирається зрання. . . 

Дише тихо і легко в синяву вона, 
Простягає до зір свої руки. . . 
В день такий на землі розцвітає весна 
І тремтить од солодкої муки. . . 
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В'яне серце моє од щасливих очей, 
Що горять в тумані наді мною... 
Розливається кров і по жилах тече, 
Ніби пахне вона лободою... 

Гей ви, зорі ясні!.. Тихий місяцю мій!.. 
Де ви бачили більше кохання? 
Я для неї зірву Оріон золотий, 
Я - поет робітничої рані. . . 

Так ніхто не кохав. Через тисячі літ 
Лиш приходить подібне кохання. 
В день такий розцвітає весна на землі, 
І земля убирається зрання. . . 

Дише тихо і легко в синяву вона, 
Простягає до зір свої руки. . . 
В день такий на землі розцвітає весна 
І тремтить од солодкої муки. . . 

«Любіть Україну» 
Поезія написана у 1944 р. - році остаточного визволення України від німецько-фашист

ських загарбників. Твір є великим проявом безмежної любові поета до рідної Батьківщини 
і її культури. 

Імпульсом для написання поезії стали факти цинічного, брутального ставлення компар
тійних чиновників, шовіністів до української культури. 

У центрі образ «вишневої» України, компонентами якого є все те, що оточує людину 
з дитинства, дає натхнення, формує самобутню національну ментальність (краса природи, 
звитяжна історія, волелюбний народ з багатою культурою і солов'їною мовою). Україна 
усюди: «у зірках, і у вербах вона, і в кожному серця ударі», в «солов'їній мові», «у пісні у 
кожній, у думі», «в дитячій усмішці, в дівочих очах». 

В. Сосюра, намагаючись осмислити саме поняття «любов до Батьківщини», підкреслює, 
що воно підносить самоповагу людини. 

Поезія має форму послання. Автор звертається до молоді, бо майбутнє держави саме в її 
руках. 

Анафора «Любіть Україну» робить твір щирим, композиційно завершеним. Головна ідея 
поезії любіть, оберігайте, возвеличуйте рідну Батьківщину. 

Любіть Україну у сні й наяву, 
Вишневу свою Україну, 
Красу Ті, вічно живу і нову, 
І мову їі солов'їну. 

За цей твір Сосюрі пізніше довелося витримати вал брутальних наскоків з боку крем
лівської верхівки. 

Анафора (від грец. «винесення нагору, повторення») єдинопочаток, повторення 
на початку віршових рядків, строф або речень однакових чи співзвучних слів, 
синтаксичних конструкцій. 
Градація - стилістична фігура, що полягає в поступовому нагнітанні засобів художньої 
виразності задля підвищення чи пониження їхньої емоційно-смислової значимості. 
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Тест № ЗО 
1. Яку назву має автобіографічна повість В. Сосюри? 
А «В годину гніву»; 
Б «Червона зима»; 
В «Осінні мелодії»; 
Г «Третя Рота». і—і 

2. Яка поезія В. Сосюри ознаменувала перехід від російськомовного письма до українсь
кого? 

А «Чи вже не пора»; 
В «Серце»; 
В «Два Володьки»; 
Г «Так ніхто не кохав». і—і 
3. Укажіть, яка тема є центральною у творчості В. Сосюри. 
А Нещасливе кохання; 
Б тема Вітчизни; 
В боротьба молодого покоління 20-х років за соціальну справедливість; 
Г складні процеси пристосування людини до умов соціалістичної дійсності. Q 
4. Укажіть слова, у яких міститься головна ідея поезії В. Сосюри «Любіть Україну». 
А Примножуйте багатства рідної Батьківщини; 
Б любіть, оберігайте, возвеличуйте рідну Батьківщину; 
В захищайте природу; 
Г боріться з фашистськими зайдами. [~~| 
5. Укажіть, з якої поезії слова: 

/ в обох ще незнаний, 
Невиданий хист, -
Рвали душу мою 
Комунар 
І націоналіст... 

А «Любіть Україну»; 
Б «Два Володьки»; 
В «Ластівки на сонці»; 
Г «Катрусі на спомин»; 
Д «Україно моя». Г~| 
6. Що спонукало В. Сосюру написати поезію «Любіть Україну»? 
А Наступ радянської влади на українську культуру і мову; 
Б події Другої світової війни; 
В ювілей Т.Г. Шевченка; 
Г замовлення Л. Кагановича; 
Д довготривале перебування поета за межами Батьківщини. Ц 
7. Під час громадянської війни В. Сосюра був: 
А петлюрівцем, перейшов до червоних; 
Б денікінцем, перейшов до махновців; 
В махновцем, перейшов до червоних; 
Г чапаєвцем; 
Д петлюрівцем, перейшов до махновців. Ц 
8. Який літературний прийом покладено в основу образності поезії «Так ніхто не ко

хав...»? 
А Іронію; 
Б метонімію; 
В гіперболізацію; 
Г паралелізм; 
Д алегорію. [~1 
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9. Який стилістичний прийом використовує В. Сосюра в уривку з поезії «Любіть Украї
ну», щоб досягти високого рівня емоційності, розширити свою думку: 

Для нас вона в світі єдина, одна 
в просторів солодкому чарі... 
Вона у зірках, і у вербах вона, 
і в кожному серця ударі, 
у квітці й пташині, в електровознях, 
у пісні у кожній, у думі, 
в дитячій усмішці, в дівочих очах, 
і в стягів багряному шумі... 

А Градацію; Г гіперболу; 
Б епітет; Д евфемізми. 
В метафору; Г~\ 
10. Який з наведених творів В. Сосюри не належить до інтимної лірики? 
А «Білі акації будуть цвісти»; 
Б «Так ніхто не кохав»; 
В «Катрусі на спомин»; 
Г «Ластівки на сонці»; 
Д «Той молот б'є, а серце стало». [ J 
11. Установіть відповідність між назвою твору і його жанром. 
1 «0 мово моя!» А повість 1 
2 «Мазепа» Б поема 2 
3 «Третя рота» В поезія З 
4 «Смерть отца» (рос. мовою) Г оповідання 4 
5 «Червоногвардієць» Д роман у віршах 5 
12. Установіть відповідність між цитатою з поезії В. Сосюри і художньо-виражальним 

засобом, ужитим у ній. 
1 «Скільки нас отаких біля муру А персоніфікація 

Од червоної кулі лягло» Б епітет 
(поезія «І пішов я тоді до Петлюри») В порівняння 

2 «І пісня в душі наростає і спіє, Г гіпербола 
Мов вирватись хоче нестримно на волю». 
(поезія «Катрусі на спомин») 

3 «Так ніхто не кохав. Через тисячі літ і . . 
Лиш приходить подібне кохання» _і 
(поезія «Так ніхто не кохав.. .») jk L 

4 «Ось вона йде у вінку, як весна» _2 
(поезія «Білі акації будуть цвісти...») І ** І 

Теоретико-літературні поняття 

Епос 
Епос - один із трьох родів літератури (поряд із лірикою і драмою), у творах якого жит

тєвий зміст розкривається у формі авторської розповіді про людей і події. 
Епічний твір (від грец. «розповідь, слово») - художній твір, у якому зміст розкривається 

у формі авторської розповіді про події зовнішнього світу, основним предметом художнього 
відтворення є соціальне буття людей у його найрізноманітніших проявах і причинно-на-
слідкових зв 'язках . 

Новела - один із видів епічних творів, близький за розміром до оповідання, але відмін
ний від нього надзвичайною стислістю у викладі, напруженістю розвитку сюжету, несподі
ваністю розв 'язки; властивий глибокий психологізм у розкритті внутрішнього світу персо
нажів, відступи від норм усталеної побудови. 
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Оповідання невеликий епічний твір про одну чи декілька подій з життя персонажа, 
що відіграють важливу роль у його долі. Для оповідання характерні відсутність широкої 
мотивації подій, стислість або відсутність описів, представлення персонажів переважно у 
сформованому вигляді. 

Повість розповідний прозовий твір, більший за обсягом від оповідання, менший від 
роману, що має однолінійний сюжет, головних і другорядних персонажів. 

Роман - великий і складний за будовою епічний прозовий твір, у якому широко охоплені 
життєві події, глибоко розкривається історія формування характерів багатьох персонажів. 

За змістом роман може бути: 
соціальний; 

- соціально-побутовий; 
історичний; 
психо логіч ний; 
філософський; 

- сатиричний; 
пригодницький; 

- біографічний; 
фантастичний (науково-фантастичний і фентезі); 
автобіографічний; 
готичний; 

- химерний; 
детективний. 

Жанрові різновиди роману: 
роман виховання (присвячений проблемі формування особистості) 

- роман із ключем (персонажу відповідає конкретний прототип у житті) ; 
- роман-подорож (різновид пригодницького чи сенсаційного романів, сюжет якого побу

дований на розповіді про подорож); 
роман у новелах (не має цілісної композиції, складається з кількох автономних новел, 

об'єднаних спільною ідеєю або темою); 
романепопея (розповідь про масштабні події всенародного значення, створення силь-

1 них характерів); 
* - роман-хроніка; 

- роман у листах; 
• роман-ріка. 
і - роман-балада жанровий різновид роману, який містить ознаки балади (зокрема, до-
'мінування мотиву кохання жінки з демонічним єством у чоловічій подобі тощо). 

Комічне 
Комічне (від грец. «смішний, веселий») - це естетична категорія, яка поєднує в собі сміш

не в житті та способи його відображення в художній творчості; це життєва суперечність, що 
стає у мистецтві об'єктом емоційно й естетично забарвленої критики - осміяння. 

(Суперечності, що породжують комізм, різноманітні: невідповідність потворного пре
красному, мети засобам, форми змістові, дій обставинам, внутрішньої порожнечі 

привабливій зовнішності і т.д.) 
Основні форми комічного: 
Фарс - обмеження смішного лише зовнішніми діями, зовнішньою потворністю (будь-яка 

незграбність, смішні звички, недоліки у зовнішності, недоладні пригоди тощо). 
Дотеп влучний, стислий, часто афористичний вислів із сатиричним або жартівливим 

відтінком. Комічне в дотепі ґрунтується на несподіваності паралелі образу, переосмисленні 
вислову тощо. 

Основні типи комічного: 
Гумор (від лат. «волога, рідина», тобто смішне до сліз) - вид комічного, коли про серйоз

не говориться із посмішкою, коли доброзичливому осміянню піддаються вади в характері, 
поведінці, зовнішньому вигляді людей, беззлобно-добродушне, жартівливе зображення 
смішних явищ (наприклад, Г. Квітка-Основ'яненко «Сватання на Гончарівці», І. Карпенко-
Карий «Мартин Боруля»). 

213 



Сатира (від лат. «суміш, усяка всячина») - спосіб художнього відображення явищ дійс
ності, який знаходить вияв у різкому висміюванні негативного в суспільному житті й люд
ських характерах; непримиренне, гнівне осміяння всього потворного (наприклад, І. Нечуй-
Левицький «Кайдашева с ім 'я» , Г. Квітка-Основ'яненко «Конотопська відьма»). 

Гротеск вищий ступінь комічного, художній прийом у мистецтві, заснований на на-
рочисто карикатурному спотворенні, порушенні форм і розмірів предметів, перебільшенні 
чи применшенні зображуваного, на поєднанні різких контрастів, сполученні реального з 
фантастичним, трагічного чи страшного з комічним, смішним. 

Найпоширеніші види гумору і сатири: 
жарт (доброзичливий сміх); 
іронія (приховане глузування); 

- сарказм (гнівне, дошкульне висміювання чбгось). 
Основні засоби створення комічних ситуацій та образів: 
- бурлеск; 
- травестія; 

пародіювання - висміювання або дискредитування когось через наслідування; 
гротеск; 

- каламбур (від франц. «гра слів») - дуже стислий твір, побудований на комічному вико
ристанні багатозначності якогось слова чи вислову або звукової подібності слів; 

- шарж зображення кого-небудь у навмисне спотвореному чи смішному вигляді. 

Трагічне 
Трагічне - зображення у художньому творі нещастя, страждання, безвихідного станови

ща або загибелі людини. 
Стародавня Греція 
Причина трагічного - втручання фатуму у долі людей, як і не могли цьому протистояти. 
Епоха Відродження 
Причина трагічного - невідповідність, суперечність між прагненнями героя і несприят

ливими суспільними обставинами. 
Класицизм 
Трагічне як наслідок конфлікту між почуттями героя та його обов'язками перед держа

вою, народом. 
Реалізм 
Причина трагічного - несприятливі суспільні умови, реакційність громади тощо. 
Романтизм, модернізм 
Причина трагічного невміння людини згармонізувати різні грані своєї душі, рівні бут

тя. 

Героїчне 
Героїчне найвище піднесення людського духу, відданість загальнолюдським ідеалам 

добра і справедливості, що виявляється у саможертовній боротьбі за їхню перемогу. 

Д р а м а 
Найхарактерніші жанри драми: 
Трагедія драматичний твір, в основу якого покладено дуже гострий, непримиримий і 

життєво важливий для певної епохи конфлікт, незвичайний герой потрапляє у безвихідне 
становище, вступає в боротьбу з нездоланними в даній ситуації силами і часто гине (І. Кар-
пенко-Карий «Сава Чалий»). 

Комедія - драматичний твір, у якому сатиричними й гумористичними засобами відобра
жається смішне в житті , висміюються потворні суспільні й побутові явища, негативні риси 
людей (М. Кропивницький «Пошились у дурні»). 

Власне драма драматичний твір, в основу якого покладено гострий життєвий конф
лікт, напружену боротьбу й складні переживання персонажів, але розв 'язка не має тра
гічного характеру, відсутня свідома настанова на комічне (Т. Шевченко «Назар Стодоля», 
І. Франко «Украдене щастя»). 
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Жанрові різновиди драматичних творів 
Мелодрама повчально-моралізаторський, підкреслено емоційний драматичний твір 

з гострою фабулою, в якому персонажі різко діляться на добрих і лихих; незвичайна доля 
позитивних персонажів, виняткові почуття і страждання викликають розчулення, щаслива 
кінцівка - почуття радості (М. Кропивницький «Дай серцю волю...»). 

Водевіль - невелика, часто одноактна весела п'єса, в основу якої покладено анекдотич
ну подію і в якій розмови героїв чергуються з жартівливими піснями, танцями; характерні 
проста композиція, динамічний сюжет, дотепність, гострота реплік. 

Трагікомедія - драматичний твір, у якому поєднані риси трагедії і комедії (І. Карпен-
ко-Карий «Мартин Боруля»). 

Містерія - масова драматична вистава на сюжети релігійних легенд. 
Драма-феєрія драматичний твір з казково-фантастичним сюжетом і персонажами 

(Леся Українка «Лісова пісня»). 
Особливості композиції драматичних творів 
Основу драматичних творів становлять монологи, діалоги, полілоги (тобто репліки) пер

сонажів і авторські ремарки. 
Репліка - кожне окреме висловлювання персонажа п'єси 
Ремарка - авторське пояснення для режисера й акторів, у якому описано обстановку на 

сцені, зовнішність героїв, їхні дії, жести, інтонації тощо. 
Особливості п'єси: 

композиція: дії поділяються на яви (сцени, картини); 
портрети, пейзажі, авторські відступи, інтер'єри, екстер'єри відсутні або винесені в 

ремарки; 
- розміщення розв 'язки ближче до к інця драми. 
Конфлікт - зіткнення протилежних інтересів і поглядів, характерів і обставин, яке пок

ладено в основу дії: конфлікт може відбуватися між особою та суспільством, між персона
жами, у свідомості героя; може бути явним чи прихованим, зовнішнім чи внутрішнім. 

Прототип (прообраз) реально існуюча конкретна особа, життя , характер, діяльність 
якої покладені письменником в основу створеного ним художнього образу. 

Художня типізація - художнє узагальнення певних життєвих явищ у конкретних, ін
дивідуальних образах і картинах. Відбираючи істотне, суттєве, властиве багатьом людям і 
явищам, письменник за допомогою образної уяви і художнього вимислу втілює це типове в 
індивідуальному образі. 

Тип це яскравий художній образ - персонаж, який концентрує в собі риси характеру, 
спосіб мислення певної групи людей або нації, залишаючись яскраво індивідуальним, не
повторним. 
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Відповіді до тестів 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
ЗО 

1 
А 
Б 
Б 
А 
Б 
В 
А 
Б 
А 
Б 
А 
В 
А 
Г 
В 
В 
В 
Б 
Г 
Б 
А 
А 
В 
Г 
В 
А 
А 
А 
В 
Г 

2 
Г 
Б 
А 
Б 
Г 
Б 
Б 
В 
Б 
А 
В 
А 
А 
А 
А 
Б 
А 
Г 
Г 
Б 
Б 
Б 
А 
В 
Б 
Б 
Б 
Б 
А 
А 

3 
Б 
В 
В 
Б 
В 
Г 
Б 
Б 
В 
Г 
Б 
Б 
Г 
Б 
В 
Г 
А 
А 
А 
В 
А 
Б 
В 
А 
Б 
Б 
Б 
А 
Б 
Б 

4 
В 
А 
В 
В 
А 
Г 
Б 
Г 
В 
А 
В 
Б 
Б 
А 
Б 
В 
В 
А 
А 
Г 
В 
г 
А 
А 
В 
В 
Б 
В 
А 
Б 

5 
В 
В 
Г 
Г 
Б 
В 
В 
В 
Г 
Б 
А 
В 
В 
А 
Г 
В 
А 
В 
В 
Б 
Б 
В 
Г 
А 
Б 
В 
Г 
д 
А 
Б 

6 
А 
А 
А 
В 
В 
д 
А 
Г 
Г 
В 
Г 
Г 
Б 
Г 
Г 
Б 
В 
В 
Б 
Г 
А 
В 
А 
А 
А 
Г 
В 
Г 
Б 
А 

7 
В 
д 
А 
Г 
А 
Б 
Б 
А 
В 
д д в в 
А 
Г 
А 
д 
А 
В 
Б 
Б 
А 
Б 
А 
Г 
д 
А 
А 
Б 
А 

8 
В 
Г 
Г 
В 
Г 
А 
д 
Б 
А 
Г 
А 
Г 
В 
В 
Б 
В 
Г 
Б 
Б 
В 
Б 
Б 
д д 
Б 
В 
Г 
В 
д в 

9 
А 
Б 
В 
А 
В 
В 
Б 
Б 
Б 
д д 
А 
д в 
Б 
В 
г г 
А 
Г 
А 
Г 
Б 
Б 
Г 
д 
В 
г 
А 
А 

10 
В 
Г 
А 
В 
В 
А 
А 
В 
Г 
А 
Г 
А 
д 
А 
В 
г в г в г д 
А 
г в 
Б 
А 
А 
В 
А 
д 

11 
1Б 
1Г 
1А 
ІД 
ІД 
ЇВ 
1Б 
ІД 
ІД 
їв 
їв 
ІД 
їв 
1Б 
1Б 
1Б 
ЇВ 
1Б 
ЇВ 
ЇВ 
1Г 
1Г 
1Б 
ІД 
1Б 
1Б 
1Б 
1Б 
ЇВ 
ЇВ 

2Д 
2А 
2В 
2А 
2А 
2Д 
2В 
2А 
2В 
2Т 
2Д 
2А 
2А 
2В 
2А 
2А 
2А 
2Г 
2А 
2Г 
2В 
2А 
2А 
2В 
2Д 
2А 
2В 
2Д 
2Б 
2Б 

ЗА 
ЗБ 
ЗГ 
ЗГ 
ЗВ 
ЗБ 
ЗГ 
ЗВ 
ЗГ 
ЗБ 
ЗА 
ЗБ 
ЗГ 
ЗА 
ЗВ 
ЗГ 
ЗГ 
ЗА 
ЗБ 
ЗА 
ЗД 
ЗБ 
ЗГ 
ЗА 
ЗВ 
ЗГ 
ЗА 
ЗА 
ЗА 
ЗА 

4В 
4В 
4Б 
4Б 
4Б 
4Г 
4Д 
4Б 
4Б 
4А 
4Б 
4В 
4Б 
4Д 
4Г 
4В 
4Д 
4В 
4Г 
4Д 
4Б 
4В 
4В 
4Б 
4А 
4Д 
4Г 
4Г 
4Г 
4Г 

5Г 
5Д 
5Д 
5В 
5Г 
5А 
5А 
5Г 
5А 
-
5Г 
5Г 
-
5Г 
-
5Д 
5Б 
5Д 
5Б 
5А 
-
5Г 
5Г 
5В 
5Д 
5В 
5Д 
5Д 

12 
1А 
1А 
ІД 
1Б 
1Б 
1Г 
1Б 
1Б 
1Б 
1Б 
ЇВ 
ЇВ 
1Г 
1Б 
1Б 
1Б 
ЇВ 
1Б 
1Б 
1Б 
ІД 
ІД 
1Б 
ЇВ 
ЇВ 
їв 
1Б 
1Б 
ЇВ 
1Б 

2В 
2Д 
2В 
2Г 
2Г 
2Б 
2Д 
2А 
2В 
2Г 
2А 
2А 
2А 
2А 
2А 
2Г 
2А 
2В 
2В 
2А 
2Б 
2А 
2А 
2Б 
2Г 
2Н 
2А 
2В 
2Г 
2А 

ЗБ 
ЗГ 
ЗГ 
ЗА 
ЗА 
ЗД 
ЗА 
ЗГ 
ЗД 
ЗА 
ЗГ 
ЗГ 
ЗД 
ЗВ 
ЗГ 
ЗА 
ЗБ 
ЗА 
ЗА 
ЗВ 
ЗГ 
ЗБ 
ЗВ 
ЗГ 
ЗА 
ЗБ 
ЗГ 
ЗА 
ЗБ 
ЗГ 

4Д 
4В 
4А 
4Д 
4Д 
4В 
4В 
4В 
4Г 
4В 
4Д 
4Д 
4Б 
4Д 
4В 
4В 
4Д 
4Д 
4Г 
4Д 
4В 
4Г 
-
4Д 
4Б 
4Д 
4В 
4Г 
4А 
4В 

5Г 
5Б 
5БІ 
5В 
5BV 
5 А) 
5ГІ 
5Д 
5А 
5Д 
5Б 
5Б 
5В 
5Г 
-
5Д 
5Г 
5Г 
-
5Г 
5А 
5В 
-
5А 

5А 
5Д 
5Д 
-
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Вступ 
Зміст 

2 

9 клас 
I. Усна народна творчість 
Загальна характеристика 7 

Тема 1. Народна лірика 8 
Тема 2. Народний епос 14 
Тема 3. Народна драма. 20 

II. Старе українське письменство 
Загальна характеристика 25 

Прадавня українська література 26 
Тема 4. «Слово о полку Ігоревім» 29 
Давня українська література (XIV XVIII ст.) . . . 32 
Тема 5. Іван Вишенський 34 
Тема 6. Григорій Сковорода (1722 - 1794) 37 
Теоретико-літературні поняття 40 

III. Нова українська література 
Загальний огляд І 42 
Літературний процес кінця XVIII - перших десятиліть XIX ст 43 
Тема 7. Іван Котляревський (1769 1838) .• 43 
Тема 8. Григорій Квітка-Основ'яненко (1778 - 1843) 49 
Літературний процес 40 - 60-х років XIX ст 52 
Тема 9. Тарас Шевченко (1814 - 1861) 55 
Тема 10. Пантелеймон Куліш (1819 1897) 81 
Тема 11. Марко Вовчок (1833 - 1907) 92 

10 клас 
Літературний процес 70 - 90-х років XIX ст. 96 
Тема 12. Іван Нечуй-Левицький (1838 - 1918) 97 
Тема 13. Панас Мирний (1849 - 1920) 105 
Тема 14. Розвиток української драматургії другої половини XIX ст — 124 
Тема 15. Іван Карпенко-Карий (1845 - 1907) 127 
Тема 16. Іван Франко (1856 - 1916) 136 
Літературний процес кінця XIX початку XX ст. 150 
Тема 17. Ольга Кобилянська (1863 1942) 150 
Тема 18. Василь Стефаник (1871 1936) 159 
Тема 19. Леся Українка (1871 1913) 162 
Тема 20. Михайло Коцюбинський (1864 1913) 176 
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