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Слово до читачів
Для багатьох із нас задоволення потреби у прекрасному є важли

вою умовою існування. Література допомагає нам пізнавати красу, 
розвивати мистецький смак. Завдяки художньому слову ми розкри
ваємо нові грані власного «я», долучаємося до національної культури, 
переймаємо склад мислення та ідеали свого народу.

Мистецтво не пропонує нам готових рецептів, а лише залучає 
до співпереживання й роздумів, що можуть впливати на прийняття 
важливих рішень.

Підручник, з яким ви ознайомитеся, містить досить різні фольк
лорні та літературні твори. Вони супроводжуються належним на
вчальним матеріалом: відомостями про письменників, характерис
тиками важливих художніх явищ, визначеннями понять із теорії 
літератури, питаннями й завданнями. Усі ці матеріали становлять 
цілісний навчальний комплекс, що створює умови для найбільш 
ефективного усвідомлювання прочитаного, розвитку інтересу до ху
дожньої літератури, до читання загалом.

Цікаві факти, різні оцінки мистецьких явищ ви знайдете в ру
бриках «Україна і світ», «Актуальна цитата». Ці додаткові відомості 
залучені з метою розширити ваше уявлення про українську літерату
ру, її роль у культурі світу, запропонувати різні погляди на творчість 
письменника.

Ви — майбутнє нашої країни. Піклуючись про вас, держава ви
суває певні вимоги до рівня вашої освіти. Ці вимоги визначені в Дер
жавному стандарті базової повної загальної середньої освіти і про
грамах, відповідно до яких укладаються підручники. Ми визнали 
доцільним ознайомити вас із цими вимогами. Тому на початку кож
ного розділу підручника подали перелік основних знань, умінь і на
вичок, яких ви маєте набути, опрацьовуючи тему. Сподіваємося, що 
це допоможе вам визначати власну мету навчання й досягти її.

Пам’ятайте, що найкращі результати в будьякій справі досяга
ються завдяки діалогу і співпраці. Саме тому надзвичайно важливо, 
щоб ви не залишалися пасивними й байдужими, а повсякчас брали 
активну участь у пошуках відповідей на запитання, які ставлять пе
ред читачами літературні твори. Не бійтеся дискутувати, висловлю
вати власні думки, навіть якщо вони розходяться із тими, що пред
ставлені в підручнику. Саме в пошуках, обговоренні та дискусіях 
народжується істина. А щоб мати власну думку, слід привчити себе 
уважно читати та аналізувати літературні твори.
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Слово до читачів

Допоможуть вам у цьому запитання та завдання, які ми згрупу
вали за такими рубриками:

опрацьовуємо прочитане
ділимося читацьким досвідом
досліджуємо самостійно
аналізуємо художній твір
читаємо виразно
запрошуємо до дискусії
Порівнюємо твори різних видів мистецтва
виявляємо творчі здібності
готуємо проект
Повторюємо та узагальнюємо

Біля деяких завдань ви помітите додаткові позначки:

завдання виконати письмово
завдання для парної або групової роботи
завдання підвищеної складності
завдання, для виконання якого варто скористатися матеріалами 
електронного освітнього ресурсу interactive.ranok.com.ua.
«Увага, інтерактивний конкурс», про умови якого ви дізнаєтеся 
на сайті interactive.ranok.com.ua.

  завдання на вибір.

Щоб вам було легше орієнтуватися в підручнику, ми розробили 
систему позначень його окремих розділів: 

 Вступ

 Усна народна творчість

 Світ української поезії

 Українська національна драма

 Прозова творчість українських письменників

 Український гумор

 Словник

На електронному освітньому ресурсі interactive.ranok.com.ua ви 
знайдете багато цікавого додаткового матеріалу.

Успіхів на шляху пізнання!
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Вступ

ЩО таке ЛІтература?
Коли ми читаємо книжки, не завжди замислюємося над тим, що 

означає бути читачами. Що ж таке читання — розвага, утомлива пра
ця, захопливе пізнання світу чи марнування часу? Відповідь видаєть
ся простою: людина не задовольняється лише хлібом щоденним, а по
требує також поживи духов ної. Художня література, поряд з іншими 
видами мистецтва, саме й покликана задовольняти наші духовні 
потреби. Наприклад, нашу потребу у спілку
ванні. З рідними та друзями ми обмінюємося 
думками в безпосередньому, «живому» спілку
ванні. Натомість завдяки читанню ми маємо 
можливість долучитися до творчого діалогу 
з відомими й невідомими авторами, у творах 
яких закарбувався багатий духовний досвід 
не лише нашого народу, а й усього людства.

Звичайно, не тільки література насичує 
духовне життя людини. Важливими є й інші 
види мистецтва — музика, живопис, скульпту
ра, театр, кінематограф тощо. Усі вони розріз
няються за способом відображення дійсності 
й засобами, які використовують. Література 
особ лива тим, що послуговується словесним 
матеріалом, не випадково її визначають саме 
як мистецтво слова.

опрацьовуємо прочитане
1.	 Які види мистецтва вам відомі? Які з них приваблюють вас найбільше? 
2.	 Чому літературу називають мистецтвом слова?
3.	 Як література пов’язана з іншими мистецтвами?

досліджуємо самостійно
4.	 Розгляньте ілюстрацію на с. 5. Пригадайте літописну оповідь «Три 

брати — Кий, Щек, Хорив і сестра їхня Либідь» у переказі В. Близне
ця. Поміркуйте, як в ілюстрації, запропонованій у підручнику, уна
очнюється зв’язок різних видів мистецтва.
Наведіть власні приклади зв’язку різних видів мистецтва.

Ілюстрації: Зображення книги «Повісті мину-
лих літ», Пам’ятників засновникам Києва, ілюстрації 
до  легенди Їжакевича.

http://bookland.com/download/1/11/113293/
sample.pdf

https://uk.wikipedia.org/wiki/Файл:Брати_Щек_
Кий_Хорив_і_їх_сестра_Лебідь.jpg

Пам’ятник 
засновникам Києва  
(В. Бородай, 
Н. Фещенко, 1982)
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Вступ

ділимося читацьким досвідом
5.	 Що означає для вас читання книжки?
6.	 Які книжки ви прочитали останнім часом? Чим вони вас зацікавили?
7.	 Розкажіть про ваші літературні захоплення, назвіть своїх улюблених 

письменників.
8.	 На електронному освітньому ресурсі interactive.ranok.com.ua знайдіть 

«Літературний огляд». Поміркуйте, що спонукало автора огляду 
 перечитати відомі сторінки української літератури.

ОСнОВнІ функцІї СЛОВеСнОгО миСтецтВа
Головна функція будьякого мистецтва — естетична. Пригадайте 

свій емоційний стан після прочитання книжки, перегляду фільму, 
прослуховування пісні, які вам дуже сподобалися. Ви відчували насо
лоду від побаченого, почутого, пережитого разом із героями твору, як 
від чогось неймовірно прекрасного. Усе це відбувалося з вами саме за
вдяки естетичній функції мистецтва, його здатності виховувати в нас 
почуття прекрасного, учити цінувати красу, прагнути до ідеалу.

Важливою є пізнавальна функція художньої літератури. На відміну 
від науки, яка вивчає довколишній світ за допомогою раціонально ви
значених методів, мистецтво слова пізнає дійсність через систему худож
ніх образів. В емоційно забарвлених образах художня література збері
гає та передає багатовіковий культурний досвід наступним поколінням. 

Захоплюючись добрими й величними вчинками літературних ге
роїв, читач може переживати піднесення й духовне очищення, яке 
змінює його на краще, спонукає до самовдосконалення. Так літера
тура здійснює ще одну свою функцію — виховну.

Усім зрозуміло, що твір не може існувати без автора й читача. 
У своїх стосунках вони встановлюють особливу художню комуніка

цію, або ж літературне спілкування. 
Художнє слово активізує мистецьку 
уяву читача, оскільки заохочує його 
до співтворчості. Спочатку автор  своєю 
діяльністю породжує власний худож
ній світ і пропонує його читачеві. 
Узявши до рук книжку, читач у про
цесі сприйняття ніби заново вибудовує 
цей художній світ у своїй уяві, про
ходячи особистий, але в чомусь дуже 
близький до авторського, шлях. У ху
дожньому спілкуванні між автором 

Ілюстрації: Білокур

На околиці  
(Т. Шевченко, 1845)

6



Вступ

і читачем повною мірою реалізуються всі основні функції словесного 
мистецтва: людина долучається до прекрасного, засвоює нові знання 
про світ, визначає орієнтири для саморозвитку.

опрацьовуємо прочитане
1.	 Використовуючи пам’ятку № 2 на форзаці підручника, складіть план 

поданого в підручнику тексту «Основні функції словесного мисте
цтва». За планом підготуйте усну розповідь про функції мистецтва.

ділимося читацьким досвідом
2.	  Назвіть твори, які навчили вас цінувати красу природи, людських 

стосунків, історію свого народу.

ОБразнІСть ЛІтературнОгО тВОру
Мистецтву слова притаманне особливе образне бачення світу. Ху

дожній твір становить собою складне поєднання образів — будьяке 
явище, у ньому змальоване, може бути визначене як образ. Кожен 
із таких образів виступає частиною великого цілого — усього худож
нього твору. Так, зображені в літератур
ному творі люди характеризуються як 
обра зиперсонажі, словесні картини 
природи визначаються як образипейза
жі, описи помешкання — як образиін
тер’є ри тощо.

Іноді письменники створюють зоро
ві та слухові образи. Узагалі ці понят
тя є доволі умовними, адже, читаючи книгу, ми не бачимо картин 
і не чуємо безпосередньо якихось звуків — усе це зринає в уяві через 
відповідні асоціації, що закріплені в нашому культурному досвіді.

Важливими є також образи автора і читача. Під образом автора 
розуміють «присутність» самого письменника в його творінні (ска
жімо, у вигляді ліричного героя чи оповідача), під образом читача — 
колективні читацькі очікування, свідомо або несвідомо враховані ав
тором і відображені в художньому творі.

Особливу роль у мистецтві відіграють образисимволи. Це такі 
художні образи, які наділені багатозначністю і здатністю непрямо 
виражати сутність певного явища. Смисл символу не підлягає кон
кретному тлумаченню, оскільки він розкривається у співвіднесен
ні з образами усього твору й ширше — у зв’язках із національною 
традицією та культурною пам’яттю людства. Скажімо, хлібсіль 
в українській культурній традиції означає гостинність, червона ка
лина — символ життя, краси, материнства. Будьякий художній твір 

Художній образ  — форма відобра
ження дійсності з позиції певно
го естетичного ідеалу. У вужчому 
й більш конкретному значенні — 
будьякий елемент художнього 
твору.

Ілюстрація:
https://uk.wikipedia.org/wiki/
Файл:Taras_Shevchenko_
painting_0232.jpg
https://uk.wikipedia.org/wiki/
Файл:Taras_Shevchenko_
painting_0230.jpg
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Вступ

у цілому можна розглядати як символічний, тобто такий, що припус
кає рівноправність різних прочитань.

Із метою глибшого осягнення художнього твору, як правило, вда
ються до його аналізу. Слово «аналіз» у перекладі з грецької мови 
означає «розклад», «розчленування». Аналізуючи літературний твір, 
ми розкладаємо його на частини, виділяємо такі компоненти, як тема, 
ідея, образи персонажів, сюжет, композиція, звертаємося до розгляду 
художньої мови. Однак слід пам’ятати, що аналіз творів художньої 
літератури не повинен бути самоціллю. Він лише допомагає краще за
своювати духовний досвід, сконцентрований у книгах, які залучають 
нас до багатющих культурних надбань людства, сприяють особистіс
ному зростанню, навчають розуміти красу слова.

опрацьовуємо прочитане
1.	 Що таке художній образ? Які типи образів ви знаєте?
2.	 У чому полягає своєрідність образівсимволів?
3.	 Доведіть, що художній твір є складним поєднанням образів.

ділимося читацьким досвідом
4.	 Які образиперсонажі з прочитаних книжок вразили вас найбільше?
5.	 Кого з відомих вам письменників ви б назвали майстром літературно

го пейзажу?
6.	 Наведіть приклади слухових і зорових образів у літературному творі.

Порівнюємо твори різних видів мистецтва
7.	 Розгляньте ілюстрацію на с. 8. Яке враження справив на вас малю

нок Т. Шевченка? Пригадайте поезію Т. Шевченка «Садок вишневий 
коло хати…» Який настрій викликає ця поезія? Що спільного і що 
відмінного в образах рідного краю, створених Шевченкомпоетом 
і Шевченкомхудож ником?

виявляємо творчі здібності
8.	 Створіть власний образ рідного краю. Які типи образів ви використає

те: образиперсонажі, образипейзажі, звукові, слухові образи?

запрошуємо до  дискусії
9.	 Поміркуйте, хто з письменників має створити у своїй уяві більш кон

кретний образ читача: автор книги для дітей чи для дорослих. Чи 
згодні ви зі словами Миколи Гоголя: «У письменника тільки і є один 
учитель: самі читачі»?

готуємо проект
10.	 Підготуйте мультимедійну презентацію «Література та інші види 

мистецтва: спільне і відмінне».
11.	 Проведіть серед учнів класу опитування й підготуйте за його резуль

татами повідомлення на тему «Літературні інтере си моїх одноклас
ників».

8



Усна  
народна  
творчість
Опрацьовуючи матеріал розділу, ви маєте 
можливість виконати такі навчальні завдання:

  поглибити знання про усну народну творчість;

  набути знань про українські історичні 
пісні, пісні легендарної поетеси Марусі 
Чурай, українські думи;

  удосконалити навички 
вдумливого, виразного читання, 
коментування пісень і дум;

  навчитися характеризувати 
образи історичних осіб, 
лицарівоборонців рідної 
землі, визначати 
та пояснювати художні 
засоби пісень, дум;

  висловлювати власні 
судження, дискутувати 
про значення історичних 
пісень та дум у житті 
українського народу;

  вивчити напам’ять одну 
з найпопулярніших 
пісень легендарної поетеси 
Марусі Чурай «Засвіт 
встали козаченьки».



уСна нарОдна тВОрчІСть  

Задовго до виникнення художньої літератури розпочало своє по
бутування інше словесне мистецтво — усна народна творчість, 
або фольклор1.

На відміну від літературного твору, який має визначене автор
ство, фольклор — це творчість анонімна. Нерідко трап лялося так, 
що пісню складав один народний співець, орієн туючись на культурні 
потреби певного кола слухачів. Передаючись із уст в уста та зазна
ючи змін, ця пісня із часом утрачала авторство і ставала надбанням 
колективної пам’яті.

Лише в поодиноких випадках народна пам’ять зберегла імена ав
торів. Приміром, декілька пісень XVII століття приписують легендар
ній поетесі Марусі Чурай.

Усна народна творчість — важлива частина національної куль
тури. Для багатьох письменників і читачів вона стала джерелом пі
знання історії народу, його суспільної свідомості, моралі, естетичних 
уявлень. Важко переоцінити пізнавальне та виховне значення народ
ної словесності, яка є яскравою і своєрідною версією духовної історії 
народу.

україна і  світ
«Українці дуже багаті, може, найбагатші поміж усіма слов’янами 

різнобарвними  народними  піснями.  Вони  не  мудрують,  складаючи 
свої  пісні;  у  них  пісні  виростають  самі,  як  квіти  на  полях  зелених,  
і  їх  така  кількість,  якою  не  може  похвалитися  жоден  народ  
у світі».

Павел Йозеф Шафарик,  
видатний словацький і чеський науковець і поет

опрацьовуємо прочитане
1.	 Що таке усна народна творчість?
2.	 Що є спільного між фольклором і літературою?
3.	 Чим усна народна творчість відрізняється від літератури?
4.	 Чому фольклор — творчість анонімна?
5.	 У чому цінність фольклору? Чому його треба вивчати?

ділимося читацьким досвідом
6.	 Які народні пісні ви знаєте?
7.	 Які образи народних пісень вам запам’яталися?
8.	 У яких відомих літературних творах ви помічали вплив фольк лору?

1 Фольклор  — у перекладі з англійської мови означає «народні знання, народна 
мудрість».

Ілюстрації: Федір Панко. 
Легенда про Петріківську 
вишню. 1983 р. 10



Порівнюємо твори різних видів мистецтва
9.	 Український майстер народного декоративного розпису та народної 

декоративної графіки Федір Савович Панко створив серію картин 
«Легенда про Петриківську вишню». Розгляньте репродукції картин 
художника. Які відомі з народних пісень образи постають на карти
нах? Які образисимволи створив художник? Як вони допомагають 
розкрити художній задум автора картин?

готуємо проект
10.	 Зберіть матеріали про найбільш відомих виконавців народних пісень. 

Підготуйте про них мультимедійну презентацію.

https://uk.wikipedia.org/wiki/
Легенда_про_петриківську_
вишню_(Панко)

Легенда про Петриківську вишню (Ф. Панко, 1983)
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Українські  
історичні пісні

Справжнім поетичним літописом життя українців є історичні піс
ні. Вони виникли ще в XV столітті в часи боротьби проти турецько
татарської навали й побутували впродовж кількох наступних століть. 
Уперше визначення «історична пісня» до українських народних пі
сень ужив відомий письменник Микола Гоголь. Він був переконаний, 

що коли майстер слова звернеться 
до цих пісень, то «історія народу роз
криється перед ним у ясній величі».

Як правило, в основу окремої істо
ричної пісні покладено драматичну си
туацію, що відбиває загальний характер 

певної епохи. В історичних піснях даються засновані на принципах 
народної моралі характеристики відомих особистостей, висловлюєть
ся критичний, оціночний погляд на суспільні процеси.

У своїй художній організації історичні пісні поєднують епічний, 
тобто розповідний, елемент із ліричним, емоційнозабарвленим. Вони 
поділяються на строфи, частіше із чотирьох, рідше — з двох рядків, 

Історичні пісні  — це ліроепічні 
фольк лорні твори про дійсні по
дії або видатних осіб з україн
ської минувшини.

Козак Мамай  
(козакбандурист) 

(невідомий художник, 1642)

Пам’ятник козаку Мамаю 
на майдані Незалежності 

в Києві (В. і М. Зноби, 2001)
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а кожен рядок має однакову кількість складів. Інакше кажучи, істо
ричним пісням властиві строфічна будова й рівноскладовість.

Тематично більшість історичних пісень пов’язані з боротьбою 
українського народу із зовнішніми ворогами (наприклад, «Зажури
лась Україна», «Та, ой, як крикнув же козак Сірко») та з виступами 
проти соціальної несправедливості (наприклад, «Ой Морозе, Морозен
ку», «Максим козак Залізняк», «Чи не той то Хміль», «За Сибіром 
сонце сходить»).

Історичні пісні відіграють помітну роль у становленні національ
ної самосвідомості українців. Вони передають героїчний досвід, утвер
джують у колективній пам’яті уявлення про спільну історичну долю. 
Ці твори впливали і продовжують впливати на розвиток художньої 
літератури, надихаючи письменників на творче осмислення доленос
них подій минулого.

актуальна цитата
«Народні  пісні  для  України  —  все:  і  поезія,  й  історія,  і  батьків

ська могила… Історик не повинен шукати в них вказання дня і чис
ла битви або точного пояснення місця …; у цьому відношенні небага
то пісень допоможуть йому. Але коли він захоче пізнати справжній 
побут,  стихії  характеру,  всі  найтонші  відтінки  почуттів,  хвилю
вань,  страждань,  радощів  описуваного  народу,  коли  захоче  випита
ти  дух  минулого  віку,  загальний  характер  усього  цілого  й  окремо 
кожного часткового, тоді він буде задоволений цілком…»

Микола Гоголь

опрацьовуємо прочитане
1.	 Коли виникли історичні пісні?
2.	 Про кого або про що розповідається в українських історичних піснях?
3.	 Чому історичні пісні визначають як ліроепічні твори?
4.	 Яка будова властива історичним пісням?
5.	 Визначте основну тематику історичних пісень.
6.	 Чому історичні пісні називають поетичним літописом життя україн

ців?

ділимося читацьким досвідом
7.	 Які видатні українці минулого вам відомі? Про яких легендарних 

українців ви дізналися із літературних творів?
8.	 Що ви знаєте про українських козаків та їхні подвиги?
9.	 Як ви розумієте поняття «народна мораль»?

10.	 На interactive.ranok.com.ua знайдіть літературний огляд «Українські 
історичні пісні». Поміркуйте, що приваблює автора огляду в історич
них піснях нашого народу.
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БОрОтьБа нарОду з  наПадниками
У найбільш ранніх українських історичних піснях розповідається 

про події XV–XVII століть, коли народ потерпав від чужоземних загарб
ників. У ті часи турецькі й татарські загони нападали на українські 
міста й села, грабували і спустошували їх, а людей полонили й прода
вали на невільницьких ринках. Українці боронили рідну землю, вели 
самовіддану героїчну боротьбу, організовували активне протистоян
ня нападникам. На захист рідного краю першими піднялися відваж
ні воїнипатріоти — українські козаки. Козацьке військо не тільки 
захищало мирне населення від чужинців, а й визволяло полонених 
співвітчизників. Однак не самі лише козаки протистояли ворогам — 
усі верстви населення згуртовувалися перед зовнішньою загрозою.

Не випадково в пісні «Зажурилась	 Україна» поряд із зображен
ням картини народних страждань звучить рішучий, сповнений енту
зіазму заклик зібрати всі сили задля захисту рідної землі. Незважаю
чи на горе, спричинене війною, загальний настрій твору піднесений, 
пов’язаний з усвідомленням шляхетної і справедливої мети — звіль
нення батьківщини, мети, заради якої варто пожертвувати навіть 
власним життям.

ЗаЖУрИЛаСЬ	УКраЇНа

Зажурилась Україна, бо нічим прожити,
Витоптала орда кіньми маленькії діти;
Котрі молодії — у полон забрато;
Як заняли, то й погнали до пана до хана.
Годі тобі, панебрате, ґринджоли1 малювати,
Бери шаблю гостру, довгу та йди воювати!
Ой ти станеш на воротях, а я в закоулку2,
Дамо тому стиха лиха та вражому турку!
Ой ти станеш з шабелькою, а я з кулаками,
Ой щоб слава не пропала проміж козаками.
Ой козак до ружини3, бурлака до дрюка:
Оце ж тобі, вражий турчин, з душею розлука!

аналізуємо художній твір
1.	 Яке враження справила на вас пісня? Визначте її тему.

1 Ґринджоли  (діалектне) — сани, санчата.
2 Закоулок  (застаріле) — вузьке або глухе (без виходу) відгалуження від вулиці.
3 Ружина  (застаріле) — вогнепальна ручна зброя, те саме, що й рушниця.

Ілюстрація: козацька зброя,
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2.	 Що з тексту історичної пісні «Зажурилась Україна» ви дізналися 
про час і місце подій, зображених у творі?

3.	 Яким настроєм пройняті перші чотири рядки пісні?
4.	 Як змінюється настрій у наступних рядках?
5.	 Які образи втілюють ідею національного єднання в боротьбі з напад

никами?

досліджуємо самостійно
6.	 Доведіть, що твір «Зажурилась Україна» — історична пісня.
7.	 Визначте, які засоби виразності мови використано в пісні. У зошитах 

складіть таблицю «Засоби виразності мови, використані в пісні «За
журилась Україна».

Засіб	виразності	мови Приклади	

Епітет

Метафора

Риторичне звертання

Фразеологічний зворот

запрошуємо до  дискусії
8.	 На сайті interactive.ranok.com.uа знайдіть і послухайте пісню «Зажу

рилась Україна» у виконанні різних співаків. Хто з виконавців вам 
сподобався? Обґрунтуйте свою думку.

читаємо виразно
9.	 Поміркуйте, якими засобами виразного читання можна передати змі

ни настрою в частинах пісні «Зажурилась Україна». Використовую
чи пам’ятку № 1, підготуйте виразне читання пісні, візьміть участь 
у конкурсі на кращого читця.

Козаки 
в ранковому 
степу 
(С. Васильків
ський, 1890ті)
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ПІСня ПрО заПОрОЖцІВ
Герой пісні «та,	 ой,	 як	 крикнув	 же	 козак	 Сірко» — реальна іс

торична особа. Кошовий отаман запорожців Іван Сірко зображений 
безстрашним ватажком, народним лідером і водночас вірним побра
тимом для своїх друзівкозаків. Козацьке військо одностайно відгу
кується на заклик свого провідника й виступає єдиним цілим, коли 
йдеться про захист батьківщини. У пісні створюється загальний на
стрій спокійної впевненості, безумовної готовності до рішучих дій.

та,	ОЙ,	ЯК	КрИКНУВ	Же	КОЗаК	СІрКО

Та, ой, як крикнув же козак Сірко,
Та, ой, на своїх же, гей, козаченьків:
— Та сідлайте ж ви коней, хлопцімолодці,
Та збирайтеся до хана у гості! —
Та туман поле покриває,
Гей, та Сірко з Січі та виїжджає,
Гей, та ми думали, та ми ж думали,
Що то орли та із Січі вилітали,
Аж то військо та славне Запорізьке
Та на Кримський шлях із Січі виїжджало,
Та ми ж думали, ой, та ми ж думали,
Та що сизий орел по степу літає, —
Аж то Сірко на конику виїжджає.
Гей, та ми ж думали, ой, та ми ж думали,
Та що над степом та сонечко сяє, —
Аж то військо та славне Запорізьке
Та на вороних конях у степу виграває.
Та ми думали, ой, та ми ж думали,
Що то місяць в степу, ой, зіходжає, —
Аж то козак Сірко та козак же Сірко
На битому шляху та татар оступає.

аналізуємо художній твір
1.	 Яке враження справила на вас пісня «Та, ой, як крикнув же козак 

Сірко»?
2.	 Які часи з українського минулого зображені в цій пісні? Визначте її 

тему.
3.	 Як отаман Сірко ставиться до запорожців? Обґрунтуйте свою думку 

рядками з пісні.
4.	 Як невідомий автор пісні ставиться до отамана Сірка та запорожців? 

Які образи допомагають виявити це ставлення?
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5.	 Знайдіть у тексті пісні повтори. Із якою метою вони використані?
6.	 Визначте художні особливості пісні «Та, ой, як крикнув же козак 

Сірко» і запишіть їх у робочий зошит у зручній для вас формі (тексту, 
плану, таблиці, схеми).

7.	 Поміркуйте, чому в пісні зображено початок походу проти ворогів, 
а не битву й перемогу запорожців.

запрошуємо до  дискусії
8.	 Що переважає в пісні «Та, ой, як крикнув же козак Сірко» — епіч

не (розповідь про події) чи ліричне (емоційнозабарвлене ставлення 
до подій та образів)? Обґрунтуйте свої міркування.

Порівнюємо твори різних видів мистецтва
9.	 Ще за життя Івана Сірка про нього ходили легенди. З його образом на

родна пам’ять пов’язала невідомо коли й ким створений листпародію 
запорозьких козаків султанові Оттоманської Порти. Ілля Рєпін ство
рив свою версію образу Івана Сірка та запорожців на всесвітньовідо
мій картині «Запорожці пишуть листа турецькому султанові». Яким 
постає Іван Сірко на картині художника?
На електронному освітньому ресурсі interactive.ranok.com.ua знайдіть 
репродукцію картини «Запорожці пишуть листа турецькому султано
ві», яка зберігається в Харківському художньому музеї. Цю версію 
своєї уславленої картини І. Рєпін зробив у 1893 році. Яким на цій кар
тині постає Іван Сірко? Який з образів, створених художником, біль
ше відповідає вашому уявленню про козака Сірка? Як історична на
родна пісня вплинула на ваше сприйняття образу кошового отамана?

Кошовий отаман Сірко 
(фрагмент картини «Запорожці 

пишуть листа турецькому 
султанові») (І. Рєпін, 1891)

Пам’ятник Сіркові (Г. Лебединська, 
Н. Брей, 1980) на його могилі 

поблизу с. Капулівка, зроблений 
на основі реконструкції за черепом

17



уСна нарОдна тВОрчІСть  

читаємо виразно
10.	 На електронному освітньому ресурсі interactive.ranok.com.ua знайдіть  

і послухайте записи виразного читання пісні. Використовуючи 
пам’ятку № 8 на форзаці підручника, проаналізуйте почуте. Підго
туйте виразне читання пісні, візьміть участь у конкурсі читців.

виявляємо творчі здібності
11.	 Уявіть себе художником, якому замовили ілюстрації до пісні «Та, ой, 

як крикнув же козак Сірко». Опишіть ілюстрацію, яку ви хотіли б 
намалювати.

нарОд у  ПрагненнІ дО  СВОБОди
Українці повсякчас боролися проти соціального й національного 

гноблення. Гостро реагуючи на обмеження своїх прав, вони підні
малися на повстання, віддаючи свої життя за особисту і всенародну 
свободу. 

Одне з таких повстань набуло загальноукраїнського масштабу й пе
реросло в національновизвольну війну 1648–1654 рр. Її очолив ви
датний полководець і мудрий державний діяч Богдан Хмельницький. 
Під його керівництвом українське військо здобуло чимало важливих 
перемог над ворогами. Діяльність гетьмана мала широку підтрим
ку серед простих людей. Своє ставлення до подій визвольної війни 
та до самого Хмельницького народ висловив у численних піснях.

Проводи на Січ (О. Сластіон, 1898)
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Тема самовідданого патріотизму, готовності боротися й загинути 
за свій народ розкривається в пісні «Ой	 Морозе,	 Морозенку». До
слідники припускають, що прототипом героя твору міг бути або один 
із соратників Богдана Хмельницького Станіслав Морозенко (Морозо
вицький), або відомий своєю хоробрістю козацький старшина Нестор 
Морозенко. Хай там як, в образі Морозенка втілились узагальнені 
риси хороброго козакагероя, щирого українського патріота. Зійшов
шись у нерівній битві з ворогами, Морозенко виявляє майже над
людську відвагу, а потім у безвихідній ситуації стійко приймає жах
ливі муки і смерть. Подвиг героя, який демонструє незламність духу 
і жертовність, викликає захоплення й повагу.

ОЙ	МОрОЗе,	МОрОЗеНКУ
Ой Морозе, Морозенку,
Ти славний козаче,
За тобою, Морозенку,
Вся Вкраїна плаче.
Не так тая Україна,
Як теє горде військо,
Ой заплакала Морозиха,
Ідучи на місто.
«Не плач, не плач, Морозихо,
Об сиру землю не бийся,
Ой ходімо з нами, з нами, козаками,
Та медувина напийся».
«Ой щось мені, та милі браття,
Та медвино не п’ється,
Ой десь мій син та Морозенко
Та із турчином б’ється».
Ізза гори, зза крутої
Гордо військо виступає,
Ой попереду Морозенко
Сивим коником виграває.
Ой і став Морозенко
Та й у полі гуляти.
Ой і стали ж тоді та Морозенка
Ляхи і турки обступати.

Морозенко та козаченько,
Як мак, розпускався,
Ой Морозенко та козаченько
В неволю попався.
Ой повели та Морозенка
На Савурмогилу1:
«Ой подивися. Морозенку,
На свою Вкраїну!»
Вони ж його не били
І не в чверті рубали,
Ой тільки з його, з його, молодого,
Та живцем серце взяли.
Прощай, прощай ти, Морозенку,
Ти славний козаче,
Ой за тобою, Морозенку,
Вся Вкраїна плаче.
Ой вийняли серденько
Та й вкинули у воду:
«Тепер дивись, Морозенку,
На свою ти вроду!»
Ой винесли Морозенка
На Савурмогилу:
«Тепер дивись ти, Морозенку,
На свою та Україну!»

Ілюстрація: Сластіон 
(Сластьона). Благословення 
синові в Запорозьку січ.

1 Савурмогила  — височина в східній частині Донецької області, одна з найвищих 
точок Донецького кряжу (висота — 277,9 м над рівнем моря).
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аналізуємо художній твір
1.	 Яке враження справила на вас пісня «Ой Морозе, Морозенку»? Про 

які історичні події розповідає цей твір? Визначте тему пісні.
2.	 Хто є головним героєм пісні? У чому полягає героїзм Морозенка?
3.	 Які зорові образи допомагають зрозуміти ставлення невідомого авто

ра пісні до героя твору?
4.	 Знайдіть у пісні повтори. Поміркуйте, яку роль вони відіграють у творі.
5.	 Поміркуйте, чому в пісні постає образ матері. Як цей образ збагачує 

ідейний зміст твору?

читаємо виразно
6.	 Використовуючи пам’ятку № 1, підготуйте виразне читання твору.

Порівнюємо твори різних видів мистецтва
7.	 Розгляньте репродукцію картини Опанаса Сластіона «Проводи на Січ» 

(с. 18). Яке вражання справляє ця картина? Які почуття, думки вона 
викликає?

8.	 Поміркуйте, яким на картині постає образ матері. Порівняйте об
раз матері в пісні «Ой Морозе, Морозенку» і на картині О. Сластіона 
«Проводи на Січ».

ОБраз БОгдана ХмеЛьницькОгО
Славетний український гетьман Богдан 

Хмельницький змальовується в історичних 
піснях у нерозривній єдності з народом. Його 
зображено не лише як хороброго воїна й му
дрого полководця, а передусім як виразника 
волелюбних прагнень усіх українців. 

У відомій пісні «Чи	 не	 той	 то	 Хміль» 
уславлюється перемога українського війська 
над польськими загарбниками біля урочища 
Жовті Води1 навесні 1648 року. 

У творі постає образ мужнього народного 
ватажка, під керівництвом якого українці за
вдають нищівної поразки своїм ворогам. По
ряд зі змалюванням потужної народної сили 
та її лідера, у пісні сатирично зображено су
противників, які «погубили шуби», у паніці 
втікаючи від козаків.

1 Жовті  Води  — долини Жовтої річки. Назва виникла через те, що в деяких 
місцях річка омивала виходи залізної руди, і яскравожовта фарба — продукт 
окислення залізняку — потрапляла до води. 

Ілюстрація: М. Дерегус. 
Богдан Хмельницький. 1953 р.

Або
Богдан Хмельницький. 

Гравюра Вільгельма 
Гондіуса 1651 року

Портрет  
Б. Хмельницького 
(В. Гондіус, 1651)
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ЧИ	Не	тОЙ	тО	ХМІЛЬ
(Пісня про Богдана Хмельницького)

Чи не той то Хміль,
Що коло тичин в’ється?..
Ой той то Хмельницький,
Що з ляхами1 б’ється;
Чи не той то Хміль, 
Що у пиві кисне?
Ой той то Хмельницький,
Що ляшеньків тисне.
Гей, поїхав Хмельницький
І к Жовтому Броду2, —
Гей, не один лях лежить
Головою в воду.
«Не пий, Хмельницький, дуже
Жовтої Води, —
Іде ляхів сорок тисяч
Хорошої вроди».
«А я ляхів не боюся
І гадки не маю —
За собою великую
Потугу я знаю,
Іще й орду татарськую
За собою веду, —

А все тото, вражі ляхи,
На вашу біду».
Ой втікали вражі ляхи —
Погубили шуби…
Гей, не один лях лежить,
Вищиривши зуби!
Становили собі ляхи
Дубовії хати,
Прийдеться ляшенькам
В Польщу утікати.
Утікали ляхи
Де якії повки,
Їли ляхів собаки
І сірії вовки.
Гей, там поле,
А на полі цвіти —
Не по однім ляху
Заплакали діти.
Гей, там річка,
Через річку глиця —
Не по однім ляху
Зосталась вдовиця!

аналізуємо художній твір
1.	 Про які історичні події йдеться в пісні «Чи не той то Хміль»?
2.	 Якими рисами народ наділяє Богдана Хмель ницького? Використову

ючи пам’ят ку № 3, схарактеризуйте героя.
3.	 Як у пісні передається ставлення до ворогів?
4.	 Доведіть, що «Чи не той то Хміль» — історична пісня. Запис у зошиті 

зробіть у зручній для вас формі (тексту, плану, таблиці, схеми).

досліджуємо самостійно
5.	 Скористайтеся додатковою літературою або матеріалами освітнього 

ресурсу interactive.ranok.com.ua та знайдіть додаткові відомості про 
битву під Жовтими Водами. Що спільного і що відмінного в розповіді 
про битву в матеріалах істориків та в пісні?

1 Ляхи,  ляшеньки,  ляшки  — поляки. 
2 Жовтий Брід — переправа на річці Жовтій. 1648 року в долині річки Жовтої між 

військами Речі Посполитої, з одного боку, і українськими військами Б. Хмель
ницького та його татарськими союзниками, з другого, сталася битва, яка увійшла 
в історію під назвою битва під Жовтими Водами.
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ПОдВиги гайдамакІВ
У народних піснях знайшла відображення історія гайдамацьких 

повстань, які у XVIII столітті поширилися по всій Правобережній 
Україні. Кріпосна залежність, виснажлива праця на панщині, зне
важливе ставлення польської шляхти до національних і релігійних 
цінностей українців — усе це викликало спалахи стихійних повстань. 
Тих, хто не мирився з приниженням людської і національної гідності 
та обирав шлях боротьби, називали гайдамаками. Пригноблений на
род уважав гайдамаків своїми захисниками, шляхетними воїнами
месниками.

Герой історичної пісні «Максим	 козак	 Залізняк» — реальна істо
рична особа. У 1768 році він очолив одне з найбільших гайдамацьких 
повстань, яке увійшло в історію під назвою Коліївщина. Повстанці 
здобули немало перемог у боротьбі з польськими військами, однак 
не змогли утримати завойовані позиції. На допомогу польській шлях
ті прибуло російське військо — Максима Залізняка схопили й від
правили до Сибіру.

У народній пісні Залізняка зображено авторитетним повстанським 
лідером, який користується загальнонародною підтримкою у справед
ливій визвольній боротьбі. Народний погляд на гайдамаків та їхніх 
ватажків був плідно використаний письменниками. У поемі «Гайда
маки», що належить перу славетного Тараса Шевченка, майстерно 
відтворено героїчний дух гайдамацького побратимства.

Ілюстрації: Максим Залізняк. 
Невідомий художник. 
ХVІІІ ст., пам’ятик у селі 
Івківці

Портрет М. Залізняка  
(невідом. художник, 

ХVІІІ ст.)

Пам’ятник М. Залізняку  
в с. Івківці  

(І. Гончар, 1993)

Пам’ятник М. Залізняку  
в с. Медведівка  

(А. Кравченко, 1993)
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МаКСИМ	КОЗаК	ЗаЛІЗНЯК
Максим козак Залізняк,
Козак з Запоріжжя,
Як поїхав на Вкраїну —
Як пишная рожа!
Зібрав війська сорок тисяч
В місті Жаботині,
Обступили город Умань
В обідній годині.
Обступили город Умань,
Покопали шанці
Та вдарили з семи гармат

У середу вранці,
Накидали за годину
Панів повні шанці…
Отак Максим Залізняк
Із панами бився,
І за те він слави
Гарной залучився.
Лине гомін, лине гомін
По степу німому,
Вертаються козаченьки
Із бою додому.

аналізуємо художній твір
1.	 Яке враження справила на вас пісня «Максим козак Залізняк»? Які 

почуття викликала?
2.	 Яким постає в пісні народний ватажок?
3.	 У яких рядках пісні виявляється ставлення народу до народного ге

роя та його діяльності? Які засоби художньої виразності мови вико
ристано, щоб виявити це ставлення?

Порівнюємо твори різних видів мистецтва
4.	 Розгляньте ілюстрації (с. 22). Яким постає М. Залізняк на картині 

невідомого художника ХVІІІ століття? Які риси народного героя під
креслили скульптори А. Кравченко та І. Гончар? Яке із цих зобра
жень більше відповідає вашому уявленню про легендарного героя?

нарОдний меСник кармаЛюк
Значної популярності набули фольклорні 

твори про легендарного народного месника 
Устима Кармалюка — найбільш яскраву по
стать повстанського руху на Поділлі в першій 
половині XIX століття. У пісні «За	Сибіром	сон-
це	 сходить» Кармалюк зображений як захис
ник простих людей від свавілля можновладців. 
В образі Кармалюка втілилися дещо спрощені, 
але багатьом близькі і зрозумілі уявлення про 
справедливість. Це герой, який пожертвував 
власним благополуччям і родинним щастям за
ради скривджених і пригноб лених селян. Він 
зберіг силу духу, віру у свою справу й відчут
тя моральної переваги над переслідувачами.

Ілюстрації: В. Тропінін. 
Портрет українця середніх 
років. 1820,

Дать максимально 
большой

Портрет українця середніх 
років (В. Тропінін, 1820)
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За	СИБІрОМ	СОНЦе	СХОДИтЬ

(Пісня про Устима Кармалюка)

За Сибіром сонце сходить,
Хлопці, не зівайте,
Ви на мене, Кармалюка,
Всю надію майте!

Повернувся я з Сибіру,
Та не маю долі,
Хоч, здається, не в кайданах,
А все ж не на волі.

Маю жінку, маю діти,
Та я їх не бачу,
Як згадаю про їх муку —
Сам гірко заплачу.

Зібрав собі славних хлопців,
Що	ж кому до того?
Засідаєм при дорозі
Ждать подорожнього.

Чи хто їде, чи хто йде,
Треба	їх спитати,
Як не має він грошей —
Треба йому дати!

Аж тут їде сам владика:
— А здорові, хлопці!
— Ой довго	ми вас чекали,
Благослови, отче!

Ой вилічив сам владика
Сорок тисяч грошей,
Подивився кругом себе —
Всі хлопці хороші.

Ой чи їде, чи хто йде,
Треба його ждати,
Ой прийдеться Кармалюку
Марне пропадати.

Ой прийдеться Кармалюку
Марне пропадати,
Бо немає пристанища
Ані своєї хати.

Асесори, ісправники
За мною ганяють,
Більше вони людей б’ють,
Як я гріхів маю.

Зовуть мене розбійником,
Кажуть — розбиваю.
Ще ж нікого я не вбив,
Бо й сам душу маю.

З багатого хоч я й візьму —
Убогому даю.
Отак гроші поділивши,
Я гріхів не маю.

Судять мене вдень і вночі,
По всяку годину,
Ніде мені подітися,
Я од журби гину.

Чи хто їде, чи хто йде,
Часто дурно ждати,
Отак треба в лісі жити,
Бо не маю хати.

Пішов би я до дітей —
Красу мою знають:
Аби тільки показався,
То зараз впіймають.

А так треба стерегтися,
Треба в лісі жити,
Хоч, здається, світ великий,
Ніде ся подіти!
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Прийшла туга до серденька,
Як у світі жити?
Світ великий і розкішний,
Та ніде ся діти!

У неділю дуже рано
У всі дзвони дзвонять,
А мене, Кармалюка,
Як звірюку, гонять.

Нехай гонять, нехай ловлять,
Нехай заганяють,
Нехай мене, Кармалюка,
В світі споминають.

аналізуємо художній твір
1.	 Що з тексту пісні «За Сибіром сонце сходить» можна дізнатися про 

народного героя Устима Кармалюка?
2.	 Як герой пісні бореться за справедливість?
3.	 Поміркуйте, чому розповідь у цій пісні ведеться від першої особи.
4.	 Знайдіть у тексті повтори. З якою метою вони використовуються? 
5.	 Поміркуйте, чому в пісні виникає образ церковних дзвонів.
6.	 У яких рядках ви відчуваєте моральну перевагу героя пісні над пере

слідувачами?

читаємо виразно
7.	 Підготуйте виразне читання твору. Які почуття ліричного героя пісні 

ви хотіли б передати?

досліджуємо самостійно
8.	 Пригадайте балади про Робіна Гуда, які ви вивчали в сьомому класі 

на уроках зарубіжної літератури. Що спільного і що відмінного в об
разах Устима Кармалюка та героя народних шотландських балад? 
Використовуючи пам’ятку № 4, порівняйте героїв.

Порівнюємо твори різних видів мистецтва
9.	 Розгляньте ілюстрацію на с. 23. Василь Тропінін у 20ті рр. ХІХ ст. 

перебував на Поділлі в маєтку графа Моркова, кріпаком якого видат
ний митець був на той час. Учені визнають, що художник мав змогу 
зустрічатися з Устимом Кармалюком. Можливо, картина «Портрет 
українця середніх літ» і є портретом народного месника. Якими риса
ми наділив В. Тропінін людину, зображену на «Портреті українця се
редніх літ»? Яким ви уявляєте героя пісні «За Сибіром сонце сходить»? 

виявляємо творчі здібності
10.	 Яка історична пісня вам сподобалася найбільше? Поділіться своїми вра

женнями від пісні в письмовому творі «Герой, оспіваний народом…».

готуємо проект
11.	 Підготуйте презентацію з історичними відомостями про Івана Сірка, Бог

дана Хмельницького, Максима Залізняка та Устима Кармалюка. Порів
няйте історичні факти з характеристиками цих осіб у народних піснях.
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Пісні  
Марусі Чурай

Цікавим і своєрідним явищем українського фольклору є пісні 
 літературного походження. Складені талановитими митцями, вони 
зазнавали змін і з часом почали сприйматися як народні.

До найдавніших пісень літературного походження належать твори, 
які народна пам’ять приписує легендарній українській поетесі Мару
сі Чурай. На жаль, не збереглося певних документальних свідчень, 
які б підтверджували, що Маруся Чурай існувала насправді. Мож
ливо, це лише узагальнений образ, створений народною фантазією.

Вважається, що Маруся Чурай є автором близько двадцятьох пі
сень, серед яких такі відомі твори, як «Засвіт встали козаченьки», 
«Віють вітри, віють буйні», «Ой не ходи, Грицю». 

актуальна цитата
«Три  віки  ходить  пісня  Марусі  Чурай  по  нашій  землі,  три  віки 

любові вже подарувала дівчина людям. А попереду — вічність, бо ве
лика любов і велика творчість — невмирущі».

Михайло Стельмах, письменник
опрацьовуємо прочитане

1.	 Поясніть, які твори називають піснями літературного походження.
2.	 Як деякі авторські пісні ставали народними?
3.	 Яку оцінку творчості Марусі Чурай дав Михайло Стельмах?
4.	 Поміркуйте, як у вигляді схеми можна представити перетворення 

 літературної пісні на народну? Запропонуйте свій варіант схеми.

закОХана ПОетеСа
Маруся народилась у Полтаві в сім’ї козацького старшини Гордія 

Чурая, як припускають, у середині третього десятиліття XVII сто
ліття. Батько дівчини брав участь у боротьбі з польськими загарбни
ками, потрапив у полон і був страчений.

Маруся складала тексти й мелодії пісень, виконувала власні твори 
й підкорила полтавців гарним голосом і поетичним обдаруванням. 
Дівчина вражала всіх як зовнішньою, так і внутрішньою, душевною, 
красою і, звісно, дуже подобалася місцевим парубкам. 

Найбільше Маруся припала до серця хороброму козакові Івану 
Іскрі, однак сама дівчина вподобала іншого — козака Полтавсько
го полку Григорія Бобренка. Але мати хлопця противилася його 
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стосункам із Марусею і натомість знайшла синові іншу пару — дів
чину із заможної родини Галю Вишняківну.

ПрОЩання з  кОХаним
У 1848 році, коли Полтавський полк вирушав на війну, Маруся 

мусила розлучитися зі своїм коханим. Напевно, саме тоді вона склала 
пісню «Засвіт	встали	козаченьки», у якій відтворила емоції, пережи
ті під час прощання з милим. У пісні дівчина, парубок та його матір 
постають у драматичний момент розставання.

ЗаСВІт	ВСтаЛИ	КОЗаЧеНЬКИ
Засвіт встали козаченьки
В похід з полуночі,
Заплакала Марусенька
Свої ясні очі.

Не плач, не плач, Марусенько,
Не плач, не журися,
Та за свого миленького
Богу помолися!

Стоїть місяць над горою,
А сонця немає…
Мати сина в дороженьку
Слізно проводжає:

«Іди, іди, мій синочку,
Та й не забаряйся.
За чотири неділеньки
Додому вертайся».

«Ой рад би я, матусенько,
Скоріше вернуться, 
Та щось мій кінь вороненький
В воротях спіткнувся.

Ой Бог знає, коли вернусь,
В якую годину;
Прийми ж мою Марусеньку
Як рідну дитину!

Прийми її, матусенько, —
Всі у Божій волі!
Бо хто знає, чи жив вернусь,
Чи ляжу у полі?»

«Ой рада б я Марусеньку
За рідну прийняти,
Та чи буде ж вона мене,
Сину, шанувати?»

«Ой не плачте, не журітесь,
В тугу не вдавайтесь:
Заграв мій кінь вороненький,
Назад сподівайтесь!»

аналізуємо художній твір
1.	 Яке враження справила на вас пісня «Засвіт встали козаченьки»?
2.	 Якій настрій створюють перші рядки пісні? Куди вирушають козаки?
3.	 Схарактеризуйте почуття дівчини, яка розлучається із коханим.
4.	 Про що просить козак свою матір під час прощання?
5.	 Як матір козака ставиться до дівчини?

Ілюстрації 
до українських 
народних пісень 
Амвросія Ждахи

Засвистали 
козачкньки
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6.	 На які народні прикмети звертає увагу парубок? Поміркуйте, якого 
значення вони набувають.

7.	 Яким постає в пісні коханий Марусі? Чи кохає він дівчину? Доведіть 
свою думку.

Порівнюємо твори різних видів мистецтва
8.	 У 1911 році Київське видавництво «Час» роз

почало видання серії кольорових листівок 
з репродукціями ілюстрацій до українських 
народних пісень одеського художника Амв
росія Ждахи (1855—1927). Усього впродовж 
трьох років було надруковано 28 мініатюр, 
виконаних у техніці акварелі, з текстами 
й нотами популярних пісень. Натхненником 
видання був видатний український компози
тор Микола Лисенко. Серед творів, які ілю
стрував Амвросій Ждаха, була й пісня «Засвіт 
встали козаченьки». На той час пісня існува
ла, як це часто буває з творами усної народ
ної творчості, у кількох варіантах. Очевид
но, словосполучення засвіт (тобто до сходу 
сонця)  встали в деяких варіантах змінилося 
на слово засвистали. Цей варіант тексту пісні 
й представлений на листівці Амвросія Ждахи. 
Яке враження справила на вас ця ілюстрація? 
Яку ілюстрацію намалювали б ви? Опишіть її.

запрошуємо до  дискусії
9.	 На електронному освітньому ресурсі interactive.ranok.com.ua  знайдіть 

на записи пісні «Засвіт встали козаченьки». Послухайте ці записи. 
Чиє виконання вам сподобалося найбільше? Чому?

читаємо виразно
10.	 Використовуючи пам’ятку № 1, підготуйте виразне читання пісні. Ви

вчіть пісню напам’ять і візьміть участь у конкурсі на кращого читця.

Життя В  рОзЛуцІ
Попрощавшись із коханим, Маруся вирушає до Києва, щоб від

відати КиєвоПечерську лавру й помолитися за близьку людину. 
Можливо, саме тоді вона складає пісню «Віють	 вітри,	 віють	 буйні», 
у якій висловлює глибокі душевні переживання, спричинені розлу
кою. Сердечний біль, сльози, спогади про хвилини щастя, світ, який 
нагадує тюрму, коли немає поруч милого, — ось ті образи, до яких 
звертається авторка, щоб передати свої почуття.

Листівка «Засвистали 
козаченьки» (А. Ждаха, 1911)

28



Пісні марусі чурай 

ВІЮтЬ	ВІтрИ,	ВІЮтЬ	БУЙНІ
Віють вітри, віють буйні,
Аж дерева гнуться,
Ой як болить моє серце,
А сльози не ллються.

Трачу літа в лютім горі
І кінця не бачу.
Тільки тоді і полегша,
Як нишком поплачу.

Не поправлять сльози щастя,
Серцю легше буде,
Хто щасливим був часочок,
По смерть не забуде…

Єсть же люди, що і моїй
Завидують долі,
Чи щаслива та билинка,
Що росте на полі?

Що на полі, що на пісках,
Без роси, на сонці…
Тяжко жити без милого
І в своїй сторонці!

Де ти, милий, чорнобривий?
Де ти? Озовися!
Як я, бідна, тут горюю,
Прийди подивися.

Полетіла б я до тебе,
Та крилець не маю,
Щоб побачив, як без тебе
З горя висихаю.

До кого я пригорнуся,
І хто приголубить,
Коли тепер того нема,
Який мене любить?

аналізуємо художній твір
1.	 Які переживання викликала у вас пісня «Віють вітри, віють буйні»?
2.	 Схарактеризуйте ліричну героїню пісні. Поміркуйте, чи шкодує вона, 

що зазнала кохання.
3.	 Які образи природи постають у пісні? Яку роль відіграють вони у зма

люванні почуттів ліричної героїні?
4.	 Наведіть приклади використаного в пісні «Віють вітри, віють буйні» 

традиційного для уснопоетичної творчості прийому паралелізму. До
ведіть, що цей прийом увиразнює образ ліричної героїні твору.

5.	 Знайдіть у тексті пісні й випишіть у зошит сталі епітети, порівняння.
Яку роль вони виконують у тексті?

читаємо виразно
6.	 Використовуючи пам’ятку № 1, підготуйте виразне читання пісні. 

Прочитайте текст пісні, намагаючись відтворити її загальний настрій.

запрошуємо до  дискусії
7.	 Пісня «Віють вітри, віють буйні» в обробці композитора Миколи Ли

сенка стала своєрідною візитною карткою популярної у 30ті роки 
минулого століття української оперної співачки Оксани Петрусенко. 
На електронному освітньому ресурсі interactive.ranok.com.ua  знайдіть 
запис пісні «Віють вітри, віють буйні» у виконанні Оксани Петрусен
ко. Яким чином мелодія увиразнює текст пісні? Чи сподобалася вам 
пісня у виконанні Оксани Петрусенко?
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драма зрадЖенОгО Серця
Коли козаки Полтавського полку нарешті повернулися додому, 

Марусі судилося пережити гірке розчарування. Слабохарактерний 
Гриць підкорився материній волі й одружився з Галею Вишняків
ною. Зрада коханого, ревнощі й ображене самолюбство породили план 
помсти. Що сталося згодом, дізнаємося з пісні «Ой	не	ходи,	Грицю». 
Зрадливий парубок одержує отруйне зілля, приготовлене Марусею. 
Як свідчать перекази, за отруєння Гриця Маруся була заарештована, 
після чого її засудили до смертної кари. Однак від смерті дівчину 
врятував закоханий у неї Іван Іскра, який привіз гетьманський наказ 
про помилування. 

Такою є легендарна історія життя й трагічного кохання поетеси, 
ім’я якої назавжди закарбувалося в народній пам’яті, ставши симво
лом граничного душевного максималізму й поєднаного з ним пісен
ного обдарування.

Образ легендарної поетеси захоплював багатьох митців, надихав 
на створення літературних версій її життєвої драми. Про неї писали 
Левко Боровиковський, Степан Руданський, Михайло Старицький, 
Володимир Самійленко, Ольга Кобилянська, Ліна Костенко.

Українська дівчина з Поділля 
(В. Тропінін, 1821)

Українка  
(М. Рачков, кінець XIX ст.)
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ОЙ	Не	ХОДИ,	ГрИЦЮ…

Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці,
Бо на вечорницях дівкичарівниці!
Одна дівчина чорнобривая
Та й чарівниченька справедливая.

У неділю рано зілля копала,
А у понеділок переполоскала,
А у вівторок зілля варила,
А у середу рано Гриця отруїла.

Прийшов четвер — та вже Гриць умер,
Прийшла п’ятниця — поховали Гриця.
А в суботу рано мати дочку била:
— Нащо ти, дочко, Гриця отруїла?

— Ой, мати, мати, жаль ваги не має,
Нехай же Гриць разом та двох не кохає!
Нехай він не буде ні їй, ні мені,
Нехай достанеться він сирій землі!

Оце тобі, Грицю, я так ізробила,
Що через тебе мене мати била!
Оце ж тобі, Грицю, за теє заплата, —
Із чотирьох дощок дубовая хата!

аналізуємо художній твір
1.	 У чому полягає основна причина трагічної події?
2.	 Яку роль у творі відіграє згадка про чари?
3.	 Якими засобами авторка пісні розкриває внутрішній світ своєї ге роїні?
4.	 Чому ім’я легендарної поетеси залишилося в пам’яті народу?

запрошуємо до  дискусії
5.	 Як пояснити вчинок героїні твору? Чи можуть поєднуватися справж

нє кохання й помста?
6.	 Послухайте пісню «Ой не ходи, Грицю…» у виконанні народної ар

тистки України Марії Миколайчук. Якою ви уявляєте ліричну герої
ню, слухаючи голос співачки? Поміркуйте, чому цю пісню М. Мико
лайчук виконує без інструментального супроводу.

Порівнюємо твори різних видів мистецтва
7.	 Розгляньте ілюстрації на с. 30. Якими рисами наділили художники 

українських дівчат? Що вас приваблює в цих портретах?

виявляємо творчі здібності
8.	 Створіть уявний словесний портрет Марусі Чурай.
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Українські  
народні думи

Важливу і яскраву сторінку українського фольклору становлять 
думи. Як окреме явище народної поезії дума сформувалась у XV сто
літті. Думу легко відрізнити від історичної пісні саме за способом 

виконання: її виконують речитативом — 
протяжним наспівним промовлянням, 
близьким і до декламації, і до співу.

Найбільш поширеними є історико
героїчні думи, у яких розповідається 
про боротьбу українського народу проти 
чужоземних завойовників. У цих думах 

народ уславлює патріотизм, духовну силу і мужність героїв, підкрес
лює необхідність обстоювати моральні й родинні цінності, погоджу
вати з ними своє життя («Козак Голота», «Отаман Матяш старий», 
«Буря на Чорному морі»).

До окремого тематичного циклу належать твори, які розповідають 
про перебування полонених у неволі («Маруся Богуславка», «Самій
ло Кішка», «Втеча трьох братів із города Азова, з турецької неволі»). 

Чимало історикогероїчних дум присвяче
но зображенню національновизвольної війни 
під проводом гетьмана Богдана Хмельницько
го («Хмельницький та Барабаш», «Перемога 
під Корсунем», «Про Хмельницького Богдана 
смерть, про Юрася Хмельницького та Пав
ла Тетеренка»). У них оспівується звитяга 
українських воїнів, дається висока оцінка 
 діяльності найкращих представників козаць
кої стар шини.

Окремо виділяють групу соціальнопобуто
вих дум («Удова і три сини», «Брат і сестра»). 
Герої таких дум виступають, як правило, без
іменними, картини суспільного життя мають 
узагальнений характер. У цих творах із пози
ції народної моралі розглядаються взаємини 
між людьми.

думи  — це ліроепічні твори 
на історичні й соціальнопобу
тові теми, які виконуються ре
чи та тивом під акомпанемент 
кобзи, бандури або ліри.

Лірник  
(Л. Жемчужников, 1861)
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актуальна цитата
«Основна провідна риса українського історичного епосу — це пат

ріотизм,  безмежна,  дійова  любов  до  батьківщини,  що  виявляється 
насамперед у воєнному опорі загарбникам і поневолювачам».

Максим Рильський, поет

опрацьовуємо прочитане
1.	 Що таке народна дума?
2.	 Коли з’явилися перші думи?
3.	 Назвіть основні теми народних дум.
4.	 Під акомпанемент яких музичних інструментів виконують думи?
5.	 Що таке речитатив?

ХудОЖнІ ОСОБЛиВОСтІ нарОдниХ дум
Думи мають специфічну, властиву тільки їм художню організа

цію. Зазвичай дума має зачин (заспів, «заплачку») і традиційну кін
цівку (славослів’я). Між цими складовими тексту думи й міститься 
розповідна частина з усіма елементами, властивими епічному сюже
ту — зав’язкою, розвитком дії, кульмінацією, розв’язкою. Розповідь 
у думах докладна й повільна, нерідко використовуються повтори, які 
допомагають краще запам’ятати твір і виділити в ньому найсуттєвіше.

Особливістю дум є нерівноскладовість: рядки, що римуються, 
можуть бути різними за розміром. 
На відміну від історичних пісень, думи 
не поділяються на строфи, натомість 
складаються з мовних тирад1 (періо
дів) із різною кількістю рядків, при
чому кожна тирада формулює окрему 
завершену думку.

У поетичній мові народних дум по
ширені постійні епітети, які майже 
завжди стоять при тих самих словах. 
Скажімо, козак молоденький, битий — 
шлях тощо. У думах часто зустріча
ються тавтологічні звороти — повтори, 
які затримують увагу слухача з метою 
посилення емоційного впливу на нього: 
плачеридає, думаєгадає, щастядоля, 
ранопораненьку, вовкисіроманці, тур
кияничари тощо.

1 Тирада  — довга фраза, багатослівна репліка.

Бандурист  
(Д. Безперчий, початок 1860х)
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опрацьовуємо прочитане
1.	 Із яких основних частин складається дума?
2.	 Визначте особливості віршування в народних думах.
3.	 Що таке тирада?
4.	 Наведіть приклади постійних епітетів.
5.	 Яку роль у думах відіграють тавтологічні звороти?
6.	 Використовуючи пам’ятку № 2, складіть план поданого в підручнику 

тексту «Художні особливості народних дум». За планом підготуйте 
усну розповідь.

ВикОнаВцІ нарОдниХ дум
Виконання думи вимагає від співця високого рівня професійної 

підготовки. Виконавців народних дум називають кобзарями, банду
ристами, лірниками — залежно від обраного співцем музичного ін
струменту. У давні часи використовували кобзу, пізніше, унаслідок 
її удосконалення, виникла бандура — більш складний струнний ін
струмент.

Щоб оволодіти технікою гри, кобзар нерідко проходив досить три
валий період учнівства. Існували навіть спеціальні школи кобзарської 
майстерності. До них брали обдарованих, але частіше незрячих дітей, 

які впродовж кількох років засвоювали реперту
ар та особливості його виконання. Як правило, 
кобзарі провадили мандрівне життя, багато спіл
кувалися з людьми.

Український народ зберіг пам’ять про видат
них виконавців дум. Найбільш відомим кобзарем 
ХІХ століття був Остап Вересай, який захоп
лював слухачів своїм талантом. На знак глибокої 
пошани геніальний український поет Тарас Шев
ченко подарував йому свою книжку. Також про
славилися кобзарі Іван Стрічка, Андрій Шут, 
Іван Крюковський, Гнат Гончаренко, Михайло 
Кравченко.

У наш час кобзарська справа поступово відро
джується. Відкриваються школи кобзарів і окре
мі класи кобзарського мистецтва, де навчають 
гри на бандурі та інших національних музичних 
інструментах. Серед сучасних виконавців усла
вилися майстерністю брати Василь та Микола 
Литвини. Кобзарське мистецтво ретельно збері
гає та успішно вдосконалює Національна капела 

Ілюстрації (скан): 
Л. М. Жемчужников. 
Лірник. 1861 р.

Д. І. Безперечний. 
Бандурист. Початок 
1860-х рр.

Протрети Остапа 
Вересая

Кобзарсліпець 
з хлопчикомповодирем. 

(С. Васильківський, 1900)
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бандуристів України імені Г. Майбороди — відомий творчий колек
тив, який поєднує національну основу з надзвичайно високим рівнем 
виконавської майстерності.

україна і  світ
У  2013  році  був  здійснений  мистецький  проект  «На  вічну 

пам’ять Великому Кобзарю».
Близько  300  бандуристів  з  одинадцяти  країн  світу  об’єдналися 

в інтернетпросторі для виконання пісні на слова Тараса Шевченка 
«Думи  мої,  думи  мої».  Диригував  першою  всесвітньою  капелою  бан
дуристів Віктор Скоромний.

опрацьовуємо прочитане
1.	 Як називають виконавців народних дум?
2.	 Чому для виконання думи необхідна спеціальна освіта?
3.	 Хто вславився виконанням дум у ХІХ столітті?
4.	 Назвіть сучасних виконавців народних дум.
5.	 Н сайті interactive.ranok.com.ua  знайдіть записи дум у виконанні На

ціональної капели бандуристів. Яке враження справили на вас ці за
писи?

готуємо проект
6.	 Чи існують кобзарські школи в області, регіоні, де ви мешкаєте? 

Чи існували вони в минулому? Підготуйте проект «Кобзарі рідного 
краю», візьміть участь у конкурсі проектів.

Видатний кобзар О. Вересай 
з дружиною співачкою  
Пріською (фото, 1873)

Національна капела бандуристів України 
ім. Г. Майбороди біля пам’ятника 

О. Вересаю в с. Сокиринці
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драма ПОЛОнянки з  україни
Із циклу народних дум про перебування полонених у турецькій 

неволі особливим драматизмом вирізняється «Маруся Богуславка». 
Героїня думи — українка, дочка священика з міста Богуслава. По
трапивши до турецького полону, вона підкорила серце турецького 
вельможі, стала його дружиною. Прийнявши чужу віру, Маруся 
не забуває свого походження, сумує за батьками, за рідною землею. 
Вона щиро співчуває українським козакам, які ось уже «тридцять 
літ у неволі пробувають». У переддень великого християнського свя
та — у Великодню суботу — Маруся з особливою гостротою пережи

ває ностальгічні почуття. Можливо, саме тоді 
за покликом свого серця вона приймає важ
ливе рішення. Саме на Великдень, скористав
шись відсутністю чоловіка, Маруся відпускає 
козаків на волю.

Прощаючись із козаками, Маруся Бо
гуславка передає звістку батькам і водночас 
просить, щоб вони не збирали гроші для її 
викупу: «Бо вже я потурчилась, побусурме
нилась…»

Героїня, яка відмовляється повернутися 
на батьківщину, не викликає зневаги. Навпа
ки, ми співчуваємо полонянці, котра, утра
тивши підтримку близьких людей, далеко від 
рідної землі, була змушена скоритись обста
винам. Однак при цьому вона не зреклася сво
го роду та не зачерствіла душею. Звільняючи 
козаків із темниці, Маруся добре розуміла, 
чим це їй загрожує. Та, попри небезпеку, вона 
все ж таки допомогла своїм землякам.

Загальний піднесений настрій думи поси
люється кінцівкою твору — щирою молитвою 
за всіх невільників.

Драматична історія про Марусю Богуславку набула значної попу
лярності. Вона підтримувала переконання, що за будьяких обставин 
важливо залишатися людиною, співчувати чужим стражданням, до
помагати скривдженим.

До образу Марусі Богуславки зверталися відомі письменники 
Пантелеймон Куліш, Іван НечуйЛевицький, Михайло Старицький, 
Іван Багряний.

Ілюстрація: 
Пам’ятник 
Марусі 
Богуславці

Пам’ятник Марусі 
Богуславці в м. Богуслав  

(М. Короткевич, 
B. Богдановський, 1981)
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ДУМа	ПрО	МарУСЮ	БОГУСЛаВКУ

Що на Чорному морі,
На камені біленькому,
Там стояла темниця кам’яная.
Що у тійто темниці пробувало 
 сімсот козаків,
Бідних невольників.
То вони тридцять літ у неволі 
 пробувають,
Божого світу, сонця праведного 
 у вічі собі не видають.
То до їх дівкабранка,
Маруся, попівна Богуславка,
Приходжає,
Словами промовляє:
«Гей, козаки, 
Ви, біднії невольники!
Угадайте, що в нашій землі 
 християнській за день тепера?»
Що тоді бідні невольники 
 зачували, 
Дівкубранку,
Марусю, попівну Богуславку,
По річах познавали, 
Словами промовляли: 
«Гей, дівкобранко, 
Марусю, попівно Богуславко! 
Почім ми можем знати, 
Що в нашій землі християнській 
 за день тепера? 
Що тридцять літ у неволі 
 пробуваєм, 
Божого світу, сонця праведного 
 у вічі собі не видаєм,
То ми не можемо знати,
Що в нашій землі християнській 
 за день тепера».
Тоді дівкабранка, 
Маруся, попівна Богуславка, 
Теє зачуває,
До козаків словами промовляє: 

«Ой, козаки, 
Ви, біднії невольники! 
Що сьогодні у нашій землі 
 християнській великодная субота, 
А завтра святий празник, 
 роковий день Великдень».
То тоді ті козаки теє зачували, 
Білим лицем до сирої землі 
 припадали, 
Дівку бранку, 
Марусю, попівну Богуславку, 
Клялипроклинали: 
«Та бодай ти, дівкобранко, 
Марусю, попівно Богуславко, 
Щастя й долі собі не мала, 
Як ти нам святий празник, роковий 
 день Великдень сказала!» 
То тоді дівкабранка, 
Маруся, попівна Богуславка, 
Теє зачувала,
Словами промовляла: 
«Ой, козаки, 
Ви, біднії невольники, 
Та не лайте мене, не проклинайте, 
Бо як буде наш пан турецький 
 до мечеті від’їжджати, 
То буде мені, дівцібранці, 
Марусі, попівні Богуславці, 
На руки ключі віддавати; 
То буду я до темниці приходжати, 
Темницю відмикати, 
Вас всіх, бідних невольників, 
 на волю випускати». 
То на святий празник, 
 роковий день Великдень, 
Став пан турецький до мечеті 
 від’їжджати, 
Став дівцібранці, 
Марусі, попівні Богуславці, 
На руки ключі віддавати. 

Ілюстрації 
до думи: 
Михайло 
Дерегус, ….
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Тоді дівкабранка, 
Маруся, попівна Богуславка, 
Добре дбає, — 
До темниці приходжає, 
Темницю відмикає, 
Всіх козаків, 
Бідних невольників, 
На волю випускає 
І словами промовляє: 
«Ой, козаки, 
Ви, біднії невольники! 
Кажу я вам, добре дбайте, 
В городи християнські утікайте, 
Тільки, прошу я вас, одного города 
Богуслава не минайте, 
Моєму батьку й матері 
 знати давайте: 
Та нехай мій батько добре дбає, 
Ґрунтів, великих маєтків нехай 
 не збуває, 

Великих скарбів не збирає, 
Та нехай мене, дівкибранки, 
Марусі, попівни Богуславки, 
3 неволі не викупає, 
Бо вже я потурчилась, 
 побусурменилась 
Для розкоші турецької, 
Для лакомства нещасного!» 
Ой визволи, Боже, нас, 
 всіх бідних невольників 
З тяжкої неволі, 
З віри бусурменської, 
На ясні зорі, 
На тихі води, 
У край веселий, 
У мир хрещений! 
Вислухай, Боже, 
 у просьбах щирих, 
У нещасних молитвах 
Нас, бідних невольників!

Маруся Богуславка 
(М. Дерегус, 1947)

Маруся Богуславка 
(Ф. Гуменюк, 1997)
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аналізуємо художній твір
1.	 Яке враження справила на вас дума?
2.	 Які події в ній знайшли відображення? Що ви знаєте про ці події з іс

торії?
3.	 Визначте тему думи.
4.	 Поміркуйте, які слова думи є її зачином («заплачкою»). Що слухачі 

думи дізнавалися із зачину?
5.	 Дослідники фольклору вважають, що творці дум майже не викорис

товували фантастику, але часто вдавалися до такого художнього при
йому, як гіпербола. Поміркуйте, чи використовується цей прийом 
у зачині думи «Маруся Богуславка». Обґрунтуйте свої міркування.

6.	 Зробіть висновок, яку роль у думі «Маруся Богуславка» відіграє 
 зачин.

7.	 Стисло перекажіть основну частину думи. Про які події в ній розпо
відається?

8.	 Скільки разів Маруся звертається до невільників? Із якою метою вона 
звертається до них кожного разу? Прослідкуйте за текстом, як змі
нюється емоційне забарвлення звертань. Якими засобами мови відо
бражені ці зміни?

9.	 Поміркуйте, чому невільники проклинали Марусю? Як вона постави
лася до цих прокльонів?

10.	 Доведіть або спростуйте тезу: Маруся прийняла рішення звільнити 
бранців під впливом їхніх прокльонів.

11.	 Чому Маруся звільнила козаків саме на Великдень?
12.	 Що переживає Маруся, коли передає звістку своїм рідним?
13.	 Знайдіть у творі постійні епітети й тавтологічні вирази. З якою метою 

вони використовуються в думі «Маруся Богуславка»?
14.	 Поміркуйте, що символізує образ «на ясні зорі, на тихі води»?
15.	 Які слова думи є її кінцівкою? Якого символічного значення набува

ють ці слова?
16.	 Створіть «Паспорт твору»1, визначивши його жанр, тему, особливості 

поетичної форми, ритму, своєрідність образу головної героїні, засоби 
художньої виразності.

запрошуємо до  дискусії
17.	 Маруся Богуславка звільняє невольників, однак сама відмовляється 

повернутися на батьківщину. Чому народ присвятив думу саме такій 
героїні?

18.	 На електронному освітньому ресурсі interactive.ranok.com.ua знайдіть 
і послухайте думу «Маруся Богуславка». Чиє виконання вам сподо
балося найбільше? Чому?

1 Зразок «Паспорта твору» ви знайдете на форзаці підручника або на електронному 
освітньому ресурсі interactive.ranok.com.ua.
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уСна нарОдна тВОрчІСть  

читаємо виразно
19.	 Які художні особливості народних дум можна передати засобами ви

разного читання? Прочитайте виразно фрагмент думи «Маруся Богус
лавка», увиразнюючи художні особливості думи.

Порівнюємо твори різних видів мистецтва
20.	 У 1981 році на березі річки Рось у центральній частині міста Богуслава 

за проектом скульптора М. Короткевича та архітектора B. Богданов
ського звели пам’ятник Марусі Богуславці. За легендами, саме на цьо
му місці стояла Покровська церква, де священиком був батько Мару
сі. Які риси народної героїні підкреслили автори пам’ятника (с. 36)? 

21.	 Якою постає Маруся Богуславка в роботах художників Михайла Де
регуса та Феодосія Гуменюка (с. 38)?

заПрошуємо до  бібліотеки
Щоб більше дізнатися про історію українського народу, відображену 
в усній народній творчості, прочитайте думу «Буря на Чорному морі» 
та «Думу про козака Голоту», твори Наталени Королевої «Легенди 
старокиївські», Юрія Винничука «Легенди Львова».
На електронному освітньому ресурсі interactive.ranok.com.ua  ви знай
дете ці твори, а також запитання та завдання, які допоможуть вам їх 
проаналізувати.

Повторюємо й  узагальнюємо
Дайте відповіді на запитання та виконайте завдання.

1.	 У чому полягає колективний характер народної творчості?
2.	 Як можна пояснити приналежність пісень літературного походження 

до фольклору?
3.	 Назвіть відмінності між історичними піснями та думами.
4.	 Сформулюйте основну думку пісні «Зажурилась Україна».
5.	 Як народ оцінює запорожців у пісні «Та, ой, як крикнув же козак 

Сірко»?
6.	 Якими рисами наділений герой пісні «Ой Морозе, Морозенку»?
7.	 Як у пісні «За Сибіром сонце сходить» розкривається народний по

гляд на справедливість?
8.	 Назвіть історичні пісні, які, на вашу думку, сприяють вихованню па

тріотизму. Доведіть свою думку.
9.	 У чому полягає особиста драма легендарної поетеси Марусі Чурай?

10.	 У яких образах пісні «Віють вітри, віють буйні» виражений душев
ний стан героїні?

11.	 Поясніть, чому пісня «Засвіт встали козаченьки» набула популярності.
12.	 Перекажіть зміст думи «Маруся Богуславка». Висловіть своє ставлен

ня до головної героїні.

Щоб перевірити, як ви засвоїли тему «Усна народна творчість», пройдіть 
тест на елект ронному освітньому ресурсі interactive.ranok.com.ua.
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Світ  
української  
поезії
Опрацьовуючи матеріал розділу, 
ви маєте можливість виконати 
такі навчальні завдання:

  поглибити знання 
про творчу долю 
Тараса Шевченка, 
Лесі Українки, 
Володимира Сосюри;

  набути знань	
про	вільний вірш, 
філософську, пейзажну, 
інтимну лірику, творчість 
поетів, які створили зразки 
таких поезій у ХХ—ХХІ століттях;

  розвинути навички вдумливого та виразного 
читання поезії; аналізу поетичного	 тексту;

  вивчити напам’ять твори «Мені однаково, 
чи буду…» Тараса Шевченка, «Хотіла б 
я піснею стати…» Лесі Українки, «Любіть 
Україну» Володимира Сосюри, вірш 
сучасного поета за власним вибором.



СВІт українСькОї ПОезІї  

Людину, яка висловлюється занадто образно й піднесено, ми за
звичай називаємо поетом. У цьому випадку поезія упізнається 
за важливою ознакою — небуденністю мовлення. Вона проти

ставляється прозі як чомусь звичайному й більш приземленому. 
Англійський письменник Джон Вейн запропонував дуже влучне по
рівняння: «Пое зія так відрізняється від прози, як танець від пішої 
прогулянки».

У прозі на перший план висувається логічно організована роз
повідь. Поет малює більш умовну й узагальнену картину дійсності, 
ніж прозаїк. Поетичні твори вирізняються й особливою організацією. 
Вони мають віршову форму з римуванням та строфічною будовою. 
Хоча існує й вільний, тобто неримований, вірш, ритміка якого забез
печується інтонаційною подібністю рядків.

У цьому розділі ви ознайомитеся зі зразками української поезії 
різних часів. Почнемо ми з творчості геніального Тараса Шевченка, 
що стала взірцем громадянської мужності та патріотизму для бага
тьох поколінь українців. Глибокий ліризм, неповторність душевних 
переживань, органічне відчуття справедливості відкриє вам поезія 
Лесі Українки. Вірші Володимира Сосюри стануть уроком патріотиз
му, ви матимете змогу поринути в щирий світ емоцій обдарованої осо
бистості, захопленої красою рідної землі. Крім того, на вас чекають 
цікаві й самобутні твори сучасних поетів Василя Голобородька, Івана 

Ілюстрації: Білокур Катерина_За 
селом (1956).jpg,
Васильковский Сергей Ив_Украинский
пейзаж_1884_70081_big_1350470966
Пимоненко Николай
Корнилович_1354446761-0264379-
Что-то из современной живописи

 Жнива в Україні (В. Пимоненко, 1896)
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Малковича, Василя Герасим’юка, Анатолія Мойсієнка, Галини Кир
пи, у яких вірність національним духовним традиціям поєднується 
з високим рівнем майстерності та новаторством художніх пошуків.

опрацьовуємо прочитане
1.	 Як ви зрозуміли образи поезії і прози, які запропонував англійський 

письменник Джон Вейн?
2.	 За якими ознаками ви зазвичай розрізняєте прозу і поезію? Спробуй

те знайти власне образне визначення поезії і прози.
3.	 Визначте особливості організації поетичного тексту. Запис у робочий 

зошит зробіть у зручній для вас формі (тексту, таблиці, схеми).

ділимося читацьким досвідом
4.	 Назвіть відомих вам українських поетів.
5.	 Якій поезії ви віддаєте перевагу: класичній чи сучасній? Чому?
6.	 Розкажіть про свого улюбленого поета.

запрошуємо до  дискусії
7.	 Яку роль у формуванні поета відіграють читачі? Чи повинен поет до

слухатися суджень читачів і враховувати їхню критику?

Порівнюємо твори різних видів мистецтва
8.	 Розгляньте ілюстрації на с. 42, 43. Якою постає Україна у творах мит

ців різних часів? Який образ вас привабив найбільше? Чому? Які пое
тичні рядки зринають у вашій пам’яті, коли дивитеся на ці картини?

готуємо проект
9.	 Підготуйте проект «Україна у творчості поетів», візьміть участь 

у конкурсі проектів.

Травень 
у цвіту 
(М. Глущенко, 
1971)
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СВІт українСькОї ПОезІї  

Тарас Шевченко
(1814–1861)

У житті геніального поета Тараса Шевченка особливу роль віді
грала доля. Вона не раз змінювала його наміри, вела за собою, об
даровувала й приносила страждання. Іван Франко писав про це так: 
«Доля переслідувала його в житті скільки могла, та вона не зуміла 
перетворити золота його душі в іржу, ані його любові до людей у не
нависть і погорду…».

дитинСтВО та  юнІСть ПОета
Тарас Григорович Шевченко народився 25 лютого (9 березня)1 

1814 року в селі Моринці Звенигородського повіту на Київщині2 в сім’ї 
селянкріпаків. Невдовзі родина Шевченків перебралася до сусіднього 
села Кирилівки, де й минуло дитинство поета. Початкову освіту хло

пець здобув у сільській школі. Йому рано судило
ся втратити батьків — в одинадцятирічному віці 
Тарас залишився сиротою. Змалку він усвідомлю
вав і відчував нерозривний зв’язок із селянським 
світом. Однак доля змусила хлопця попрощатися 
з думками про хліборобське майбутнє, запропону
вала інший шлях та інше життєве покликання.

Таким покликанням для Шевченка стало мис
тецтво. Ще з дитячих літ він захопився малю
ванням, однак після смерті батьків мусив пра
цювати в селянському господарстві свого дядька, 
бути за служника при школі, пасти громадську 
череду. Мрії про малярську науку не давали спо
кою — довго й наполегливо Тарас шукав учите
ля. Нарешті один із сільських малярів погодився 
взяти хлопця до себе в навчання з умовою, що 

той добуде дозвіл від свого поміщика. Окрилений успіхом, Тарас звер
нувся по дозвіл до панських управителів. Саме тоді за дорученням 

1 Тут  і  далі: у біографіях письменників, життя яких припало на ХІХ ст., дати 
народження і смерті вказуються за «старим» і «новим» стилями — відповідно 
до особливостей юліанського та григоріанського календарів.

2 Нині село Моринці знаходиться в Звенигородському районі Черкаської області.

Автопортрет 
(Т. Шевченко, 1843)
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тарас Шевченко

власника Кирилівки Павла Енгельгард
та управителі шукали служників для 
панського двору. Так доля змусила мо
лодого обдарованого сироту залишити 
рідні краї й повела до великого міста. 
Відправляючи дворових слуг до Віль
но, де служив Енгельгардт, управителі 
в загальному списку навпроти прізви
ща Шевченка зробили запис: «Годиться 
як кімнатний живописець».

Так несподівано розпочалася дале
ка й довготривала життєва мандрівка 
поза межами батьківщини. Тарас при
був до Вільно (тепер Вільнюс — столи
ця Литовської держави). Енгельгардт, 
ознайомившись із наданою Тарасові управителями характеристикою, 
вирішив виховати для своїх потреб кріпосного художника. Так уже 
у Вільно Шевченко одержав перші професійні уроки малювання.

Однак невдовзі пан Енгельгардт дістав службове призначення 
до Петербурга, куди й переїхав з усіма слугами. Так Тарас потрапив 
до столиці Російської імперії.

опрацьовуємо прочитане
1.	 Коли й де народився Тарас Шевченко?
2.	 Ким були його батьки?
3.	 Де минуло дитинство поета?
4.	 Скільки років було Тарасові, коли він став сиротою?
5.	 Яким було перше творче захоплення Тараса?
6.	 Де Тарас Шевченко одержав перші професійні уроки малювання?

ШЛяХ дО  ВОЛІ
Перебування в Петербурзі відкривало перед талановитою людиною 

широкі обрії для мистецького вдосконалення. Можливо, уже на той 
час Тарас передчував, що доля недаремно привела його до російської 
столиці. Прагнучи малювати, хлопець домігся в пана дозволу на про
довження навчання. Вступивши до малярської артілі Василя Ширяє
ва, Шевченко наполегливо працював, займався самоосвітою, вибудо
вував нові життєві плани. Та якими б сміливими не були ці плани, 
на заваді стояла принизлива кріпосна залежність.

І тут доля прийшла на допомогу Шевченкові. Спочатку була ви
падкова зустріч з Іваном Сошенком, українцем, учнем Петербурзької 

Селянська родина 
(Т. Шевченко, 1843)
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академії мистецтв. Сошенко познайомив земляка зі своїми прияте
лями письменником Євгеном Гребінкою та художником Аполлоном 
Мокрицьким, а згодом — із відомими митцями Карлом Брюлловим, 
Олексієм Венеціановим, Василем Жуковським, Василем Григорови
чем, Михайлом Вільєгорським. Саме в колі цих людей зародилась 
ідея звільнення Шевченка від кріпосної залежності. Було вирішено, 
що Брюллов намалює для благодійної лотереї портрет відомого по
ета Жуковського. Ця лотерея відбулася 22 квітня 1838 року, а вже 
25 квітня Жуковський вручив Шевченкові відпускні папери. На двад
цять п’ятому році свого життя молодий художник пориває з обтяжли
вим кріпосним становищем. «Велике щастя буть вольним чоловіком, 
робиш, що хочеш, ніхто тебе не спинить», — пише він тоді в листі 
до брата Микити.

Доля завжди зводила поета з людьми щедрої душі, готовими на
дати безкорисливу допомогу. Його прийняли до Академії мистецтв, 
а він із головою занурився в навчання. Здавалося б, здійснилося за
повітне бажання Шевченка присвятити себе живопису. Однак уже 
тоді поетичне покликання поступово опановувало особистість митця. 
Працюючи в майстерні Брюллова, він повсякчас переноситься в уяві 
на батьківщину. «У його розкішній майстерні, — згадував поет, — як 

Пам’ятник Т. Шевченку  
в Харкові (М. Манізер, 

Й. Лангбард, 1935)

Молодий Шевченко  
в майстерні Карла Брюллова 

(Г. Меліхов, 1947)
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у палаючім дикім степу над Дніпром, переді мною мигали мучениць
кі тіні наших бідних гетьманів… Переді мною стелився степ, засі
яний могилами. Переді мною пишалась моя бідна Україна у своїй 
непорочній меланхолійній красі. І я задумувався, я не міг відвести 
своїх духовних очей від цієї рідної чарівної краси».

опрацьовуємо прочитане
Використовуючи пам’ятку № 2, складіть план тексту «Шлях до волі».

ПОезІя як ЖиттєВе ПОкЛикання
Поет посправжньому стає поетом, коли в нього з’являються чи

тачі. Складати вірші Шевченко почав іще кріпаком, але його талант 
привернув увагу широкого кола читачів лише після виходу дебютної 
книжки. Тут теж не обійшлося без втручання долі, випадку. При
ятель Гребінки полтавський поміщик Петро Мартос, перебуваючи 
в Петербурзі, вирішив замовити комусь із художників свій портрет. 
Гребінка порекомендував Шевченка як гарного портретиста, учня 
славетного Брюллова. На сеансах малювання Мартос випадково ді
знався про Шевченкову поезією й запропонував оплатити видання 
книжки. Так, за підтримки Гребінки й Мартоса, у 1840 році побачив 
світ Шевченків «Кобзар».

Вихід «Кобзаря» змінив Шевченкове життя. Кількість захоплених 
читацьких відгуків перевершила найсміливіші очікування автора. 
Іще навчаючись в Академії мистецтв, він усвідомив, що поезія ви
ступає в його думках на передній план і стає життєвим покликанням.

Завершивши навчання й одержавши звання художника, Шевчен
ко повернувся в Україну. На той час вимогливому до себе поетові 
власне життя здавалося застиглим і бездіяльним, він прагнув актив
ності й боротьби. Своєрідна душевна криза вилилася в розпачливе 
бажання порвати зі станом напівсонного існування й повернути не
зриму, але відчутну присутність долі:

Доле, де ти, доле, де ти? 
Нема ніякої! 
Коли доброї жаль, Боже, 
То дай злої! злої!

І доля не забарилася нагадати про себе. Поет, можливо, й не пе
редбачав, що справді накликає «злу долю». У 1847 році його було 
заарештовано за причетність до КирилоМефодіївського братства — 
таємної організації, учасники якої ставили за мету звільнити укра
їнський народ від національного й соціального гноблення.
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опрацьовуємо прочитане
Складіть запитання за змістом прочитаного тексту «Поезія як життє
ве покликання» і запишіть їх у зошиті. Перевірте, чи охоплять від
повіді на запитання всю інформацію тексту. За потреби допишіть за
питання.

знОВу неВОЛя
Після арешту поет близько двох місяців провів в одиночній ка

мері. Доки тривало слідство, він записав кілька творів, які вдалося 
вивезти на заслання і які згодом стали основою циклу «В казематі». 
Підставою для об’єднання цих творів послужили не лише час і місце 
їх написання, а й загальний образ художнього світу: трагічна, але 
водночас лірична картина української дійсності.

Слідство завершилося, і поетові було винесено вирок: безстрокове 
заслання до війська. За особистим наказом російського імператора 
Миколи І до цього жорстокого присуду було додано заборону писати 
й малювати.

Шевченка покарали не за злочини, а за поетичне слово, прониза
не любов’ю до України та ненавистю до її гнобителів. Більше десяти 
років поет провів в ув’язненні й на засланні в Орській фортеці (те
пер — місто Орськ в Оренбурзькій області Росії) та Новопетровському 
укріпленні (зараз — місто в Казахстані). Незважаючи на заборону, 
він продовжував писати, багато малював. У несприятливих умовах 
за перші три роки заслання митець написав більше творів, аніж за всі 
інші періоди своєї поетичної діяльності.

Форт Карабутак (Т. Шевченко, 1848) Дженгисагач (Т. Шевченко, 1848)
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У поезіях того часу Шевченко прагнув поновому осмислити своє 
покликання, болісно відгукувався на втрату зв’язків зі звичним се
редовищем, виливав тугу за рідним краєм, звертався до дитячих спо
гадів, із сумом переживав самотність. Поет, який покладав занадто 
великі надії на силу поетичного слова, опинився в майже повній ізо
ляції, далеко від своїх читачів. Очевидно, цим зумовлене переважан
ня в його ліричних творах сумних, мінорних інтонацій. У цей період 
не припинився його поетичний діалог із долею:

І золотої й дорогої 
Мені, щоб знали ви, не жаль 
Моєї долі молодої; 
А іноді така печаль 
Оступить душу…

Треба було мати неймовірну силу духу, щоб у непростих умовах 
заслання зберегти свою особистість і не піддатися зневірі й розчару
ванню. І досі вражають Шевченків філософський спокій і готовність 
прийняти свою долю як неминучу життєву школу — з усіма її доб
рими й не дуже пропозиціями.

опрацьовуємо прочитане
1.	 Назвіть поетичний цикл, написаний поетом в ув’язненні.
2.	 Який вирок винесли Шевченкові?
3.	 Доведіть, що навіть на засланні Тарас Шевченко не припиняв творчої 

діяльності.
4.	 Використовуючи пам’ятку № 2, складіть цитатний план тексту «Зно

ву неволя».

ОСтаннІ рОки Життя
Шевченкові довелося десять років свого життя провести на за

сланні. Багато вистраждавши й переживши, поет не зламався. Як 
кульмінація його довготривалого діалогу з долею звучать рядки:

Ми не лукавили з тобою, 
Ми просто йшли; у нас нема 
Зерна неправди за собою. 
Ходімо ж, доленько моя! 

Мій друже вбогий, нелукавий! 
Ходімо дальше, дальше слава, 
А слава — заповідь моя.
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Ця довгоочікувана слава ще за життя прийшла до Шевченка: над
звичайна популярність серед читачів, звання академіка Петербурзь
кої академії мистецтв, загальне визнання його високого морального 
авторитету. Однак, за словами Франка, «найкращий і найцінніший 
скарб доля дала йому лише по смерті — невмирущу славу і всероз
квітаючу радість, яку в мільйонах людських сердець все наново збу
джуватимуть його твори».

Решту життя після заслання Шевченко провів у російській сто
лиці. Лише ненадовго йому вдалося відвідати рідний край. Влада 
Російської імперії робила все, щоб не допустити геніального поета
пророка в Україну.

Помер Тарас Шевченко 26 лютого (10 березня) 1861 року в Петер
бурзі. Того ж року відбулося перепоховання поета в Україні на Чер
нечій горі поблизу Канева.

україна і  світ
150річчя  та  200річчя  від  дня  народження  Тараса  Шевченка 

стали  знаменними  датами  Календаря  пам’ятних  дат  ЮНЕСКО1. 
У  засобах  масової  інформації  цієї  поважної  міжнародної  організації 
широко  висвітлювалося  значення  Тараса  Шевченка  для  української 
та світової культури.

опрацьовуємо прочитане
1.	 Як довго Тарас Шевченко перебував на засланні?
2.	 Де пройшли останні роки життя поета?
3.	 Яке звання одержав Тарас Шевченко від Петербурзької академії мис

тецтв?
4.	 Коли помер поет, де він похований?
5.	 Використовуючи пам’ятку № 2, складіть план розповіді про долю  поета. 

запрошуємо до дискусії
6.	 Розгляньте ілюстрації на с. 46. Яким постає Тарас Шевченко на кар

тині Г. Меліхова? Яку, на вашу думку, ідею втілили в пам’ятнику 
 поетові скульптор М. Манізер і архітектор Й. Лангбард?

значення тараСа ШеВченка
Творчість Шевченка має світове значення. Учені не раз порівнюва

ли його з такими визначними митцями, як Міцкевич, Пушкін, Бай
рон, Гейне, Гюго. Сьогодні поезія Шевченка перекладена на багатьма 
мовами світу.

1 Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, скорочено 
ЮНЕСКО (англ. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 
UNESCO).
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Для багатьох поколінь українців поет був і залишається націо
нальним пророком, символом нескореності народу. Його тернистий 
життєвий шлях та самовіддана літературна праця уособлюють духо
вні можливості української людини, здатної долати життєві перешко
ди, захищаючи ідеали правди, свободи, любові до ближнього.

Визначаючи роль Шевченкової поезії, український письменник 
Олесь Гончар писав: «Зпоміж безлічі книг, з якими має справу істо
рія світової літератури, поодиноко виділяються ті, що ввібрали в себе 
науку віків і мають для народу значення заповітне. До таких нале
жить «Кобзар», книга, яку народ український поставив на першому 
місці серед успадкованих з минулого національних духовних скарбів».

україна і  світ
«Шевченко цілком заслуговує на почесті, якими оточується. Він 

був  більше,  ніж  українець  —  він  був  державним  мужем  і  громадяни
ном світу. Він був більше, ніж поет — він був хоробрим войовником 
за права і волю людей».

Ліндон Джонсон, президент США у 1963—1969 роках

готуємо проект
На основі біографічних матеріалів і творчості Шевченка підготуйте 
проект за темою «Поет і доля». Візьміть участь у конкурсі проектів.

ЛІричнІ рОздуми ПрО Людину І  СВІт
У житті Шевченка був складний і драматичний період випробу

вань, пов’язаний з арештом і тривалим засланням. Головною підста
вою для покарання поета стали художні твори. Але навіть пересліду
вання не зломили бунтівного духу митця. Не бажаючи підкорятися 
забороні, Шевченко продовжував творчу працю. Більшість його тво
рів, написаних в ув’яз ненні й на засланні, складає  лірика.

Художні твори, у яких зображуються 
почуття, настрої, роздуми, називають лі
ричними. Уся система художніх засобів 
у ліричному творі служить розкриттю ці
лісного руху людської душі. Залежно  від 
змісту виділяють лірику громадянську, 
психологічну,  інтимну,  пейзажну,  філо
софську. 

У пошуках відповідей на складні пи
тання буття Шевченко завжди розглядав 
свою індивідуальну долю та поетичну 

філософська лірика спрямована 
на творче осягнення стосунків 
людини і світу. Ліричний герой 
філософської поезії перейма
ється складними проблемами 
світоглядного характеру: він 
прагне визначити життєві пріо
ритети, розібратися в самому 
собі, у своїх стосунках зі світом 
та власною долею.
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місію в нерозривному зв’язку з долею рідної України. Тому й не див
но, що в багатьох його творах філософський зміст виражено завдяки 
майстерному поєднанню пат ріотичних, громадянських та особистіс
них мотивів.

опрацьовуємо прочитане
1.	 Які твори переважають серед написаного поетом на засланні?
2.	 У чому полягає особливість ліричної поезії?
3.	 Назвіть основні тематичні групи ліричних творів.
4.	 Якими є ознаки філософської лірики?
5.	 У чому полягає своєрідність філософської лірики Шевченка?

запрошуємо до  дискусії
6.	 Поет і його творчість. Чи можна ув’язнювати поета за його творчість?

уБОЛІВання за  дОЛю україни
Вірш «Мені	 однаково,	 чи	 буду…» був написаний Шевченком не

вдовзі після арешту, коли поет осмислював своє становище людини, 
переслідуваної за патріотичні переконання. У цій поезії немає на
віть сліду страху і зневіри, усі хвилинні емоції, пов’язані з арештом, 
опановано й підпорядковано вищому служінню. На уявні терези по
кладено особисте існування, з одного боку, та любов до батьківщини, 
турботу за її майбуття — з другого. Поет не вагається у власному 
виборі, він готовий до тривалого заслання й навіть до загибелі в по
вному забутті, оскільки прийняти мученицьку смерть за Україну — 
не є для нього марною жертвою.

У своєму монолозі ліричний герой наближається до пророка, який 
не лише вболіває за рідний народ, а й володіє особливою здатністю 
бачити прояви зла у світі та попереджати про майбутні загрози й ви
пробування. Відповідними є й художні засоби, які добре узгоджують
ся з образом поетапророка. Це передусім символізація, тенденція 
до ускладнення звичних образів та надання їм вагомого узагальненого 
значення. Скажімо, згаданий ліричним героєм «сніг на чужині» асо
ціюється з холодом і посилює передчуття довготривалої неволі.

За допомогою влучних виразів автор створює образ загрозливої 
смерті — такої, коли людина зникає, не лишивши по собі навіть «ма
лого сліду». Поет використовує символіку фольклорного походження, 
запозичивши з народної словесності узагальнений образ «злих лю
дей» як якоїсь чи не містичної загрози, що нависла над Україною. 
Цей образсимвол асоціюється з такими характеристиками, як лукав
ство, хитрість, підступність.
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Також символічним є образ вогню — він використовується, коли 
поет згадує про приспану лукавими людьми Україну, безборонну, 
слабку, що може незчутися, як опиниться у вогні боротьби за своє 
виживання. Але вогонь — це не лише та стихія, яка несе загрозу 
і знищує. Вогонь — це також символ очищення, загартовування й на
буття нової сили.

Чим може завершитися боротьба народу за своє майбутнє? Це 
важливе питання турбує автора, бо йому насправді «не однаково». 
Поетове проникливе слово має надзвичайну силу, бо воно правдиве, 
підтверджене всім його життям.

*	 *	 *
Мені однаково, чи буду
Я жить в Україні, чи ні.
Чи хто згадає, чи забуде
Мене в снігу на чужині —
Однаковісінько мені.
В неволі виріс між чужими,
І, не оплаканий своїми,
В неволі, плачучи, умру,
І все з собою заберу,
Малого сліду не покину
На нашій славній Україні,
На нашій — не своїй землі.

І не пом’яне батько з сином,
Не скаже синові: «Молись.
Молися, сину: за Вкраїну
Його замучили колись».
Мені однаково, чи буде
Той син молитися, чи ні…
Та не однаково мені,
Як Україну злії люде
Присплять, лукаві, і в огні
Її, окраденую, збудять…
Ох, не однаково мені.

Між 17 квітня і 18 травня 1847 року. С.Петербург

Шевченко 
над Дніпром 
(К. Трутов
ський, 1875)
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аналізуємо художній твір
1.	 Яке враження справив на вас вірш «Мені однаково, чи буду…»?
2.	 Розкажіть, коли був створений цей твір.
3.	 Доберіть до слова однаково синоніми, які, на вашу думку, найбільш 

точно відповідають значенню, у якому вживає це слово поет.
4.	 Які образи допомагають зрозуміти, що поетове «однаково» стосується 

передусім його власної долі?
5.	 Поміркуйте, чому в поезії виникають образи батька й сина.
6.	 У рядках «Мені однаково, чи буде / Той син молитися, чи ні…» ви

являється ставлення ліричного героя до своєї долі людини чи долі 
 поета? Обґрунтуйте власну позицію.

7.	 В останніх рядках твору поет двічі вживає слово однаково з часткою 
не. Які синоніми до поетового «не однаково» ви дібрали б?

8.	 Якою постає Україна у творі Шевченка?
9.	 Які символічні образи допомагають поетові передати своє занепокоєн

ня долею України?
10.	 Доведіть, що поет не зневірився у своєму покликанні.

читаємо виразно
11.	 На електронному освітньому ресурсі interactive.ranok.com.ua знайдіть 

записи вірша Тараса Шевченка «Мені однаково, чи буду…» у виконан
ні різних читців. Чиє виконання вам сподобалося найбільше? Чому?

12.	 Вивчіть вірш «Мені однаково, чи буду…» напам’ять, підготуйте ви
разне читання твору, візьміть участь у конкурсі читців.

запрошуємо до  дискусії
13.	 Чому поетичні декларації Шевченка викликають довіру?

Місячна ніч на КосАралі (Т. Шевченко, 1849)
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традицІї нарОднОї ПІСеннОСтІ
Майстерним засвоєнням фольклорної образності відзначається по

езія Шевченка «Ой	три	шляхи	широкії…». Вона, як і вірш «Мені од
наково, чи буду…», належить до циклу «В казематі». Однак це не лі
ричний, а ліроепічний твір, що має жанрові ознаки балади — поезії 
з напруженим сюжетом, в основі якого лежить незвичайна  подія.

У баладі «Ой три шляхи широкії…» поєдналися народнопісенні 
мотиви про розлуку з рідними, смерть дівчини від туги за коханим, 
горе матері, яка втрачає синів. Символіка твору теж має фольклорне 
походження, наприклад, образ шляхів, що поросли тернами, симво
лізує неможливість повернення додому. Однак Шевченко не виступає 
сліпим наслідувачем зразків народної пісенності. Фольклорний мате
ріал у поетичній обробці талановитого майстра слова ускладнюється 
й набуває філософського звучання. За картиною загибелі героїв твору 
на чужині та за похмурим образом нещастя, яке спіткало родичів за
гиблих, проступає загальна тема непоправної, трагічної утрати, яку 
спричиняє розлука людини з батьківщиною.

*	 *	 *
Ой три шляхи широкії
Докупи зійшлися.
На чужину з України
Брати розійшлися.
Покинули стару матір.
Той жінку покинув,
А той сестру.
А найменший —
Молоду дівчину.
Посадила стара мати
Три ясени в полі.
А невістка посадила
Високу тополю.
Три явори посадила
Сестра при долині…
А дівчина заручена —
Червону калину.

Не прийнялись три ясени,
Тополя всихала,
Повсихали три явори,
Калина зов’яла.
Не вертаються три брати.
Плаче стара мати,
Плаче жінка з діточками
В нетопленій хаті.
Сестра плаче, йде шукати
Братів на чужину…
А дівчину заручену
Кладуть в домовину.
Не вертаються три братії,
По світу блукають,
А три шляхи широкії
Терном заростають.

Між 17 квітня і 19 травня 1847 року

опрацьовуємо прочитане
1.	 Яке враження справив на вас твір «Ой три шляхи широкії…»? До яко

го циклу він входить? У чому полягають жанрові особливості твору?
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2.	 Які фольклорні мотиви використав поет у своєму творі?
3.	 Які авторські емоції та роздуми переважають у цій поезії?

досліджуємо самостійно
4.	 Знайдіть у тексті образи, які часто використовуються в усній на

родній творчості. Що символізують ці образи в народній творчості 
та у вірші Тараса Шевченка?

5.	 Який образ із твору Тараса Шевченка «Ой три шляхи широкії…» вра
зив вас найбільше? Чому?

запрошуємо до  дискусії
6.	 Чому поет у часи важких життєвих випробувань звернувся до осмис

лення народної пісенності?

виявляємо творчі здібності
7.	 Уявіть себе художником, якому замовили ілюстрації до циклу «В ка

зематі». Яку ілюстрацію до вірша «Ой три шляхи широкії…» ви за
пропонували б? Опишіть її.

ЛІричнІ рОздуми на  заСЛаннІ
Ув’язнений поет гостро переживав розлуку з Україною, не знаючи 

напевне, чи побачить іще колись рідний край. Його ліричний вірш 
«Думи	 мої,	 думи	 мої…» відображає настрої часів заслання. Самот
ність, відсутність звичного спілкування пригнічували Тараса Шев
ченка, викликали безрадісні думки.

Сам поет своє тодішнє становище визначив простим і водночас 
досить містким виразом —«лиха година». Щоб зберегти себе в часи 

випробувань, не зневіритись і не піддатися від
чаю, Шевченко звернувся до творчості — вічного 
джерела духовної наснаги.

Вірш «Думи	 мої,	 думи	 мої…» побудований як 
уявний діалог митця зі своїм поетичним покли
канням, що представлене в персоніфікованому об
разі «дум». Образ цей виник ще в ранніх віршах 
поета і став традиційним у його творчості.

Це думи про рідний край, з якими ліричний 
герой веде свою щиру розмову: «Не кидайте хоч 
ви мене / При лихій годині». Бо його вірші, не
мов тонка нитка, єднають його з рідною Украї
ною. Так тема мистецтва тісно поєдналася у вір
ші з темою патріотизму: ліричний герой болюче 
й водночас майже з філософською стриманістю 
осмислює своє перебування на чужині.

Ілюстрація: Шевченко. Місячна 
ніч на Косаралі

1848-1849. Папір, акварель.
Форт Кара-Бутак. Бумага, 

акварель21 мая 1848 — 15 января 
1850

Джангис-агач. Бумага, 
акварель. 26 мая 1848

«В солдатах». 
Автопортрет 

(Т. Шевченко, 1847)
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*	 *	 *
Думи мої, думи мої,
Ви мої єдині,
Не кидайте хоч ви мене
При лихій годині.
Прилітайте, сизокрилі
Мої голуб’ята,
Ізза Дніпра широкого
У степ погуляти

З киргизами убогими.
Вони вже убогі,
Уже голі… Та на волі
Ще моляться богу.
Прилітайте ж, мої любі,
Тихими речами
Привітаю вас, як діток,
І заплачу з вами.

Друга половина 1847 року

опрацьовуємо прочитане
1.	 Яке враження справив на вас твір «Думи мої, думи мої…»?
2.	 Коли Тарас Шевченко написав вірш «Думи мої, думи мої…»? Які на

строї відобразились у цьому творі?
3.	 Що означає у творі Шевченка образ дум?

аналізуємо художній твір
4.	 Які засоби художньої виразності використовує поет у вірші «Думи 

мої, думи мої…»? Випишіть їх у зошит, поясніть їхнє значення.
5.	 Доведіть, що вірш «Думи мої, думи мої…» має ознаки філософської 

лірики.

Порівнюємо твори різних видів мистецтва
6.	 Розгляньте ілюстрації на с. 48, 54. Як ці малюнки допомагають зро

зуміти настрій, переживання поета, відображені у вірші «Думи мої, 
думи мої…»?

7.	 На електронному освітньому ресурсі interactive.ranok.com.ua знайдіть 
запис пісні «Думи мої, думи мої…» у виконанні Волинського народно
го хору. Поміркуйте, чи відповідає музика композитора О. Стадника 
загальному настрою вірша Тараса Шевченка.

запрошуємо до  дискусії
8.	 Як поет ставиться до своєї поетичної творчості? Чому саме поезія ста

ла для Тараса Шевченка чимось більшим за мистецтво?

ділимося читацьким досвідом
9.	 Яка з прочитаних поезій сподобалася вам найбільше?

10.	 Яку поезію ви хотіли б вивчити напам’ять?
11.	 Прочитайте висловлення Ліндона Джонсона (с. 51) про нашого сла

ветного співвітчизника. Що, на вашу думку, привабило колишнього 
президента США в постаті Тараса Шевченка?

виявляємо творчі здібності
12.	 Чого поет навчив вас? Напишіть твір «Уроки Тараса Шевченка». 

 Візьміть участь в інтерактивному конкурсі письмових творчих робіт.
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Леся Українка
(1871–1913)

дитинСтВО ПОетеСи
Неповторність кожної людини закладається в дитинстві. Тоді 

формуються основні риси характеру, визначаються інтереси, вияв
ляються творчі здібності. Леся Українка виростала у сприятливій для 
мистецького розвитку духовній атмосфері. Знайомство із традиціями 
її сім’ї, особливостями вихованням, із впливами родинного оточен
ня дозволить краще зрозуміти особистість поетеси, глибше пізнати 
її творчість.

Лариса Петрівна Косач народилася 13 (25) лютого 1871 року у міс
ті Звягелі (пізніше — НовоградВолинський) у дворянській сім’ї. Для 
рідних вона змалку була Лесею — це домашнє ім’я стало згодом час
тиною літературного псевдоніма.

Батько поетеси походив із Чернігівщини. Пригадуючи навчання 
в Чернігівській гімназії, Петро Антонович Косач із теплотою відгуку
вався про свого вчителя — славетного байкаря Леоніда Глібова, читав 
дітям його твори. Леся була батьковою улюбленицею, успадкувала 

його вдачу — спокійну, стриману й водно
час вольову та наполегливу. Мати теж від
чутно вплинула на виховання особистості 
й мистецький розвиток поетеси. Ольга Пет
рівна Косач, відома також як українська 
письменниця Олена Пчілка, прищепила 
доньці любов до віршування.

Дитинство Лариси Косач минуло на Во
лині: родина жила у Звягелі, у Луцьку, 
а згодом у селі Колодяжному. 

Освіту майбутня поетеса здобувала вдо
ма. У родині Косачів батьки не пропонували 
дітям спеціальних дитячих книжок. Лесина 
мати вважала, що вони лише псують смак 
«кислосолодким сюсюканням», тож діти 
читали античні міфи, фольклорні збірники 
(особливо пісні й казки), розповіді про по
дорожі, пригоди. 

Родина Косачів  
(фото, 1870ті)
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Леся українка

Змалечку Леся наполегливо займалася са
моосвітою. Вона відзначалася високим рівнем 
ерудиції, опанувала багато іноземних мов.

На розвиток Лесиної особистості впливало 
родинне оточення: Косачі товаришували з ві
домими діячами української культури, зокре
ма з письменником Михайлом Старицьким 
та видатним композитором Миколою Лисен
ком. Рідний дядько поетеси, визначний уче
ний і громадський діяч Михайло Драгоманов, 
став для неї найавторитетнішим учителем 
і порадником.

опрацьовуємо прочитане
1.	 Коли й де народилась Леся Українка?
2.	 Яким є її справжнє прізвище?
3.	 Ким були її батьки?
4.	 Де минуло дитинство Лесі Українки?
5.	 Яку освіту здобула поетеса?

тВОрче ПОкЛикання
Змалку захопившись музикою, Леся Українка навчилася гри 

на фортепіано. «Мені часом здається, — зізнавалася вона, — що з мене 
вийшов би далеко кращий музика, ніж поет, та тільки біда, що на
тура утяла мені кепський жарт…». Цей «жарт» — початок хвороби 
(туберкульозом кісток було вражено ліву руку дівчини), через що до
велося відмовитися від професійних занять музикою. Натомість Леся 
Українка все більше часу приділяла літературі, віддаючи перевагу 
ліричній поезії.

Цікаво, що на ранніх етапах розвитку мистецтва ліричні твори 
під час виконання супроводжувалися музикою. Іноді лірику навіть 
визначають як музику в літературі. Можливо, саме вимушене про
щання із мрією про музичне майбутнє активізувало в особистості 
Лесі Українки захоплення поезією. Почавши писати вірші дуже рано, 
ще в дев’ятирічному віці, вона не припиняла поетичної творчості 
до останніх днів свого життя. Її поетичні книжки — «На крилах пі
сень», «Думи і мрії», «Відгуки» — належать до найкращих на дбань 
української лірики. Доля розпорядилася так, що своє різнобічне мис
тецьке обдарування Леся Українка змогла повною мірою реалізува
ти саме в літературі. Вона відома як авторка багатьох поетичних, 

Лариса Косач  
із братом Михайлом 

(фото, 1880)
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драматичних, прозових творів, як май
стриня художніх перекладів.

Усе своє життя поетеса провела в бо
ротьбі з важкою хронічною хворобою, яка 
час від часу нагадувала про себе. Леся 
Українка була змушена виїжджати на лі
кування до Німеччини, АвстроУгорщи
ни, Італії, Єгипту, жила в Криму і в Гру
зії. Фатальною для її здоров’я стала зима 
1906–1907 років, проведена в Києві. Не
сприятливий клімат і виснажлива праця 
спричинили загострення хвороби. Відтоді 
поетеса могла жити в умовах південного 
клімату, зрідка й ненадовго приїжджа
ючи в Україну. Останні роки свого жит
тя вона провела в Грузії. Померла Леся 
Українка 19 липня (1 серпня) 1913 року 
в грузинському місті Сурамі, похована 
на Байковому кладовищі в Києві.

актуальна цитата
«Читаючи  м’які  та  рознервовані  або  холодно  резонерські  писан

ня  сучасних  молодих  українців  і  порівнюючи  їх  з  тими  бадьорими, 
сильними  та  сміливими,  а  притім  такими  простими  щирими  сло
вами  Лесі  Українки,  мимоволі  думаєш,  що  ся  хвора,  слабосильна  ді
вчина  —  трохи  чи  не  одинокий  мужчина  на  всю  новочасну  соборну 
Україну…».

Іван Франко,  
письменник, публіцист, громадський діяч

опрацьовуємо прочитане
1.	 Яким мистецтвом захоплювалася майбутня поетеса в дитинстві?
2.	 У якому віці Леся Українка написала перший вірш?
3.	 Назвіть поетичні збірки Лесі Українки.
4.	 Де поетеса провела останні роки свого життя?
5.	 Коли померла Леся Українка? Де вона похована?
6.	 Яку характеристику дав Іван Франко поезії Лесі Українки? Що при

ваблює Івана Франка в особистості Лесі Українки?
7.	 Використовуючи матеріал підручника, складіть план розповіді про 

життєвий та творчий шлях Лесі Українки. За планом підготуйте усну 
розповідь про славетну поетесу. 

Леся Українка  
(фото, 1888)
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«ВеСна» В  ПОетичнОму СВІтІ ЛеСІ українки
Серед багатьох яскравих поетичних образів Лесі Українки особ

ливе місце посідають образи весни, «весняної сили». Найбільш яскра
во вони представлені в таких творах, як «Давня весна» та «Хотіла б 
я піснею стати…».

Поезія «Давня	 весна» вперше була надрукована в циклі віршів 
«Мелодії» збірки «Думи і мрії». Лірична героїня поезії «Давня	 вес-
на» пригадує, як колись весняне оновлення позбавило її почуття са
мотності, принесло розраду, зміцнило віру в життя. Змалюванням 
привабливих картин природи авторка підсилює контраст між вес
няною радістю і смутком ліричної героїні. Згадка про хворобу, що 
знесилює, спочатку поєднується з розчаруванням, однак хвилинний 
емоційний спад одразу ж заступається світлим спогадом: за допомо
гою низки виразних художніх деталей створюється мозаїчний, побу
дований на зорових і звукових асоціаціях образ «турботливої весни», 
яка лагідно огортає своїм теплом і повертає до життя зневірену душу 
героїні. Зелене листя й білі пелюстки яблуні, тихий вітер, щебетання 
пташок, далекий відгук із гаю залучають «тісну хатину» хворої до по
тужного, непереможного ритму природного оновлення. Пам’ять душі 
надовго зберегла свіжість вражень від тієї «давньої весни», яка дала 
героїні нові сили, ставши несподіваним і незабутнім життєдайним 
дарунком. У хвилини зневіри, коли фізична слабкість викликає сумні 
думки, героїня звертається до тих незабутніх вражень, що надають 

Весна. Місток 
(С. Світо
славський, 
1890ті)
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сили в боротьбі за життя. Весна в цьому творі — місткий і багато
гранний символічний образ, який позначає молодість, надію, свіжість 
відчуттів, безмежну й життєдайну красу довколишнього світу.

ДаВНЯ	ВеСНа
Була весна весела, щедра, мила,
Промінням грала, сипала квітки,
Вона летіла хутко, мов стокрила,
За нею вслід співучії пташки!

Все ожило, усе загомоніло —
Зелений шум, веселая луна!
Співало все, сміялось і бриніло,
А я лежала хвора й самотна.

Я думала: «Весна для всіх настала,
Дарунки всім несе вона, ясна,
Для мене тільки дару не придбала,
Мене забула радісна весна».

Ні, не забула! У вікно до мене
Заглянули від яблуні гілки,
Замиготіло листячко зелене,
Посипались білесенькі квітки.

Прилинув вітер, і в тісній хатині
Він про весняну волю заспівав,
А з ним прилинули пісні пташині,
І любий гай свій відгук 
 з ним прислав.

Моя душа ніколи не забуде
Того дарунку, що весна дала;
Весни такої не було й не буде,
Як та була, що за вікном цвіла.

1894

Ілюстрації: А. Милюков, 
Весна на Украине,
Тимченко Марфа_Цвитуть

дерева_1983-1987_TS11H.
JPG

С.	 І. Світославський Вес
на. Місток. 1890і 
рр. 

Примаченко Мария_
Примаченко_

Зозуля на калині.JPG
Врубель. Сирень, 1900,
Шишко В. Ф. «Весна», 

1949 г.

Бузок 
(М. Врубель, 
1900)
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аналізуємо художній твір
1.	 Яке враження справила на вас поезія?
2.	 Пригадайте народні твори, присвячені весні. Поміркуйте, чому народ 

складав веснянки. Які образи веснянок вам запам’яталися?
3.	 Якою постає весна в першій строфі поезії Лесі Українки «Давня вес

на»? Які епітети використовує поетеса для створення образу весни?
4.	 Які метафори уточнюють й увиразнюють образ веселої, щедрої, милої 

весни?
5.	 Поміркуйте, чому в другій строфі для створення образу весни поетеса 

вживає переважно дієслова.
6.	 Якими засобами поетеса передає контраст між весняною природою 

та настроєм ліричної героїні?
7.	 Опишіть переживання героїні твору.
8.	 Випишіть зорові та звукові образи, художні деталі, які допомагають 

зрозуміти, що душа героїні здатна відродитися.
9.	 Поясніть, як ви зрозуміли рядки: «Весни такої не було й не буде, / 

Як та була, що за вікном цвіла».
10.	 Що символізує весна у творі? Яку роль у вірші відіграє спомин? Чому 

твір має назву «Давня весна»?
11.	  Випишіть у зошит приклади художніх засобів, використаних поете

сою, і поясніть їхнє значення.

запрошуємо до  дискусії
12.	 Характеризуючи весну в першій строфі, поетеса називає її веселою, 

щед рою, милою. Чи стала такою весна для ліричної героїні цього тво
ру? Обґрунтуйте свою думку.

читаємо виразно
13.	 Використовуючи пам’ятку № 1, підготуйте виразне читання твору.

Порівнюємо твори різних видів мистецтва
14.	 На електронному освітньому ресурсі interactive.ranok.com.ua  знайдіть 

і послухайте пісні, літературною основою яких стала пое зія Лесі 
Українки «Давня весна». Яка пісня вам сподобалася більше? Чому? 
Пісня якого композитора, на вашу думку, точніше передає своєрід
ність поетичного твору Лесі Українки?

15.	 Розгляньте ілюстрації на с. 61 і 62. Яку з представлених картин ви 
обрали б ілюстрацією до вірша Лесі Українки «Давня весна»? Пояс
ніть свій вибір.

виявляємо творчі здібності
16.	 Уявіть себе композитором, який вирішив покласти вірш Лесі Україн

ки «Давня весна» на музику. Якою була б мелодія вашого твору: 
плавна, ритмічна, весела, сумна, тужлива, бадьора, енергійна, мінли
ва? У супроводі якого або яких музичних інструментів ви запропону
вали б виконувати свій музичний твір? Поясніть вибір.
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ПОетична метамОрфОза
Як світлу й водночас магічну силу зображено весну в поезії Лесі 

Українки «Хотіла	 б	 я	 піснею	 стати…». Охоплена емоційним підне
сенням, що навіяне весняним пробудженням природи, лірична геро
їня понад усе бажає пережити чарівне перевтілення, яке б дозволило 
подолати обмеження хворого тіла й поринути у світову стихію, при
внести в неї часточку своєї творчості. Перетворення на пісню висту
пає символічним зреченням усього приземленого й буденного. За до
помогою яскравих символів розкриваються багатий внутрішній світ 
героїні та напружене духовне життя, які протиставлені буденному 
існуванню: пісня, щастя, мрії, вільний політ, зорі й море — усе це 
створює яскравий і виразний романтичний колорит.

Ліричні твори Лесі Українки — немов яскраві мистецькі варіації 
на тему перемоги людини над собою, подолання сумнівів і розчару
вань шляхом залучення потужної духовної сили — мрії, яка живить 
і підтримує, змушує щоразу, навіть у майже безнадійній ситуації, бо
ротися за життя.

*	 *	 *
Хотіла б я піснею стати
У сюю хвилину ясну,
Щоб вільно по світі літати,
Щоб вітер розносив луну.

Щоб геть аж під яснії зорі
Полинути співом дзвінким,
Упасти на хвилі прозорі,
Буяти над морем хибким.

Лунали б тоді мої мрії
І щастя моє таємне,
Ясніші, ніж зорі яснії,
Гучніші, ніж море гучне.

1894

аналізуємо художній твір
1.	 Яке враження справила на вас поезія? Які почуття викликала?
2.	 Поміркуйте, що поетеса називає «хвилиною ясною». Обґрунтуйте 

свою думку.
3.	 Які асоціації викликає у вас слово пісня?
4.	 Що символізує пісня в поезії Лесі Українки?
5.	 Які образи допомагають розкрити символічне значення пісні в поезії?
6.	 Які образи постають у творі? Які асоціації вони викликають у вас? 

У зручній для вас формі (таблиці, схеми) запишіть у робочий зошит 
образи поезії і ваші асоціації.

7.	 Що означає для героїні бажане уявне перетворення?
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8.	 Яку роль у творі відіграє протиставлення буденності і мрії?
9.	 Доведіть, що в поезії Лесі Українки розкривається багатий внутріш

ній світ людини.

читаємо виразно
10.	 На interactive.ranok.com.ua знайдіть і послухайте вірш Лесі Українки 

«Хотіла  б  я  піснею  стати». Користуючись пам’яткою № 1, проана
лізуйте виразне читання. Вивчіть поезію «Хотіла б я піснею стати…» 
напам’ять і прочитайте її виразно. Візьміть участь у конкурсі читців.

Порівнюємо твори різних видів мистецтва
11.	 На interactive.ranok.com.ua  знайдіть і послухайте романс Валерія 

Квасневського, літературною основою якого стала поезія Лесі Укра
їнки «Хотіла б я піснею стати…». Яке враження справив на вас ро
манс? Поміркуйте, чи відповідає музика тексту художнього твору.

виявляємо творчі здібності
12.	 Уявіть себе художникоммультиплікатором, якому замовили кліп 

пое зії Лесі Українки «Хотіла б я піснею стати…». Якими були б пер
ші кадри вашого мультфільму? Які образи ви використали б для ві
зуального ряду кліпу? Яким був би музичний супровід вашого кліпу? 
Опишіть музику, яку б ви використали.

ПОезІя на  ШЛяХу дО  «нОВОї ПраВди»
Яку роль поезія відіграє в житті нашого суспільства? Чи здатна 

вона змінювати життя? Такі складні й майже філософські питання 
хвилюють не лише письменників, людей мистецтва. Вони не менш 
важливі й для кожного з нас, хоча ми, заклопотані своїми щоденни
ми турботами, нечасто витрачаємо час на пошуки відповідей. 

У «Давній	 казці» Леся Українка запрошує читачів поміркувати 
над тим, чи справді мистецтво є тією духовною силою, що здатна 
змінювати світ.

Для вираження своїх поглядів авторка обрала форму ліроепічної 
поеми, надавши їй окремих рис казкового твору. Приміром, вона ви
користала доречну в казці сталу словесну формулу «десь, колись, 
в якійсь країні…», що готує читачів до сприйняття розповіді. Твір 
також має невеликий вступ із заохочувальним запитанням до уявних 
слухачів: «Може б, хто послухав казки?». Залучення цих та деяких 
інших казкових засобів посилює художню умовність історії про поета 
й лицаря: «Бо у казці, та ще в віршах, / Все можливо, добрі люде».

В основу поеми покладено протистояння двох життєвих позицій, 
двох різних поглядів на людські цінності та щастя. Поетеса осмислює 
це протистояння як непримиренну боротьбу правдивого слова та «діла 
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соромного». У цьому її твір наближається до казкового, у якому відби
вається властивий народному світогляду поділ на «правду» і «кривду».

даВня казка ПрО ПОета І  Лицаря
Найяскравішим персонажем «Давньої казки» є талановитий поет, 

котрий творчу свободу узгоджує з відповідальністю перед своїм наро
дом. Поза сумнівом, у цьому образі втілилися переконання самої ав
торки. Недарма Леся Українка зізнавалася: «Я сама подібна до героя 
моєї «Давньої казки», — що то тільки й мав талан до віршів не пози
чений, а власний». Її поет понад усе цінує свободу, але ніколи не по
чувається самотнім, задовольняється малим, але водночас вважає себе 
найбагатшим, бо весь світ — це його «багатствопанство».

Суперечка Бертольда з поетом досить показова: двоє людей роз
мовляють ніби однією мовою, але не знаходять порозуміння. Їх роз
діляє не мова, а життєві цінності. Нехтуючи матеріальними багат
ствами, поет віддає перевагу творчості — лише з нею він «щасливий 
завжди й вільний». Бертольдо впевнений, що все в цьому світі вирі
шують багатство і влада. Близький поетові «надхмарний світ» творчої 
уяви лицар без вагань готовий проміняти на «справжнє графство». 
Не дивно, що у відповідь на почуті від поета слова він імпульсивно 
вигукує: «Боже! Чоловік сей божевільний!».

Образи персонажів розкриваються як у словах, так і в діях. Спі
вець допомагає Бертольдо завоювати серце коханої, його пісні про
кладають лицареві шлях до розкішного життя та графського титулу. 
Однак Бертольдові не знайоме почуття вдячності: він міряє інших 
за власною міркою, використовуючи людей для досягнення мети. 
Такі бажані влада й багатство не приносять лицареві щастя, навпа
ки, вони руйнують його душу, перетворюючи на жорстокого тирана.

Коли ж гостре поетичне слово стає на оборону народних прав, Бер
тольдо зваблює автора пісень лаврами придворного поета. «Не поет, 
хто забуває / Про страшні народні рани…» — такі слова рішуче лу
нають у відповідь. Навіть загроза смерті не може здолати митця. 
І в темниці він почувається вільним, бо немає сили, яка б спинила 
його «думичарівниці».

Знищення жорстокої тиранії не припиняє протистояння. Із поко
ління в покоління продовжується боротьба «діла соромного» та прав
дивого слова, тож поетеса дає зрозуміти, що розв’язка в цьому дра
матичному змаганні лишається відкритою. Поєднуючи в єдине ціле 
поезію і правду, Леся Українка підкреслює непереможну силу твор
чості, наголошує на виключному значенні духовних цінностей.
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ДаВНЯ	КаЗКа
(Скорочено1)

Може б, хто послухав казки?
Ось послухайте, панове!
Тільки вибачте ласкаво,
Що не все в ній буде нове.

Та чого там, люди добрі,
За новинками впадати?
Може, часом не завадить
І давніше пригадати.

Хто нам може розповісти
Щось таке цілком новеє,
Щоб ніхто з нас не відмовив:
«Ет, вже ми чували сеє!»

Тож, коли хто з вас цікавий,
Сядь і слухай давню казку,
А мені коли не лаврів,
То хоч бубликів дай в’язку.

І
Десь, колись, в якійсь країні,
Де захочете, там буде,
Бо у казці, та ще в віршах,
Все можливо, добрі люде.

Десь, колись, в якійсь країні
Проживав поет нещасний,
Тільки мав талан до віршів,
Не позичений, а власний.

На обличчі у поета
Не цвіла урода гожа,
Хоч не був він теж поганий, —
От собі — людина Божа!

Той співець — та що робити!
Видно, правди не сховати,
Що не був співцем поет наш,
Бо зовсім не вмів співати.

Та була у нього пісня
І дзвінкою, і гучною,
Бо розходилась по світу
Стоголосою луною.

І не був поет самотнім:
До його малої хати

Раз у раз ходила молодь
Пісніслова вислухати.

Теє слово всім давало
То розвагу, то пораду;
Слухачі співцю за теє
Ділом скрізь давали раду.

Що могли, то те й давали,
Він зо всього був догодний.
Досить з нього, що не був він
Ні голодний, ні холодний.

Як навесні шум зелений
Оживляв сумну діброву,
То щодня поет приходив
До діброви на розмову.

Так одного разу ранком
Наш поет лежав у гаю,
Чи він слухав шум діброви,
Чи пісні складав, — не знаю!

Тільки чує — гомін, гуки,
Десь мисливські сурми грають,
Чутно разом, як собачі
Й людські крики десь лунають.

1 На електронному освітньому ресурсі interactive.ranok.com.ua  ви знайдете повний 
текст твору.
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Тупотять прудкії коні, 
Гомін ближче все лунає, 
Зза кущів юрба мисливська 
На долинку вибігає.

Як на те ж, лежав поет наш 
На самісінькій стежині. 
«Гей! — кричить він, — обережно! 
Віку збавите людині!»

Ще, на щастя, не за звіром 
Гналася юрба, — спинилась, 
А то б, може, на поета 
Не конечне подивилась.

Попереду їхав лицар, 
Та лихий такий, крий боже! 
«Бачте, — крикнув, —  
 що за птиця! 
Чи не встав би ти, небоже?»

«Не біда, — поет відмовив, — 
Як ти й сам з дороги звернеш, 
Бо як рими повтікають, 
Ти мені їх не завернеш!»

«Се ще также полювання! — 
Мовить лицар з гучним сміхом. 
Слухай, ти, втікай лиш краще.  
Бо пізнаєшся ти з лихом!»

«Ей, я лиха не боюся, 
З ним ночую, з ним і днюю; 
Ти втікай, бо я, мосьпане, 
На таких, як ти, полюю!

В мене рими — соколята, 
Як злетять до мене з неба, 
То вони мені вполюють, 
Вже кого мені там треба!»

«Та який ти з біса мудрий! — 
Мовить лицар. — Ще ні разу 
Я таких, як ти, не бачив. 
Я тепер не маю часу,

А то ми б ще подивились, 
Хто кого скорій вполює. 
Хлопці! геть його з дороги! 
Хай так дуже не мудрує!»

«От спасибі за послугу! — 
Мовить наш поет. — Несіте. 
Та візьміть листки з піснями, 
Он в траві лежать, візьміте».

«Він, напевне, божевільний! — 
Крикнув лицар. — Ну, рушаймо! 
Хай він знає нашу добрість — 
Стороною обминаймо.

А ти тут зажди, небоже, 
Хайно їхатиму з гаю, 
Я ще дам тобі гостинця, 
А тепер часу не маю».

«Не на тебе ждать я буду, — 
Так поет відповідає, — 
Хто ж кому подасть гостинця, 
Ще того ніхто не знає».

Лицар вже на те нічого 
Не відмовив, геть подався; 
Знову юрба загукала, 
І луною гай озвався.

Розтеклись ловці по гаю, 
Полювали цілу днину, 
Та коли б же вполювали 
Хоч на сміх яку звірину!

А як сонечко вже стало 
На вечірньому упрузі, 
Стихли сурми, гомін, крики, 
Тихо стало скрізь у лузі.

Гурт мисливський зголоднілий 
Весь підбився, утомився, 
Дехто ще зоставсь у гаю, 
Дехто вже й з дороги збився.
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Геть одбившися від гурту, 
Їде лицар в самотині. 
Зирк! — поет лежить, як перше, 
На самісінькій стежині.

«Ах, гостинця ти чекаєш! — 
Мовив лицар і лапнувся 
По кишенях. — Ой небоже, 
Вдома гроші я забувся!»

Усміхнувсь поет на теє: 
«Не турбуйсь за мене, пане, 
Маю я багатства стільки, 
Що його й на тебе стане!»

Спалахнув від гніву лицар, 
Був він гордий та завзятий, 
Але ж тільки на упертість 
Та на гордощі багатий.

«Годі жартів! — крикнув згорда. — 
Бо задам тобі я гарту!» 
А поет йому: «Та й сам я 
Не люблю з панами жарту…

Бачиш ти — оця діброва, 
Поле, небо, синє море? 
То моє багатствопанство 
І розкішне, і просторе.

При всьому сьому багатстві 
Я щасливий завжди й вільний». 
Тут покликнув лицар: «Боже! 
Чоловік сей божевільний!»

«Може буть, — поет відмовив, — 
Певне, всі ми в божій волі. 
Та я справді маю щастя, 
І з мене його доволі.

Так, я вільний, маю бистрі 
Вільні думичарівниці, 
Що для них нема на світі 
Ні застави, ні границі.

Все, чого душа запрагне, 
Я створю в одну хвилину, 

В таємні світи надхмарні 
Я на крилах думки лину.

Скрізь гуляю, скрізь буяю, 
Мов той вітер дзвінкий в полі; 
Сам я вільний і ніколи 
Не зламав чужої волі!»

Засміявсь на теє лицар: 
«Давню байку правиш, друже? 
Я ж тобі скажу на теє: 
Ти щасливий, та не дуже.

Я б віддав отой химерний 
Твій таємний світ надхмарний 
За наземне справжнє графство, 
За підхмарний замок гарний.

Я б віддав твоє багатство 
І непевнії країни 
За єдиний поцілунок 
Від коханої дівчини…»

Щось поет хотів відмовить 
На недбалу горду мову, 
Та вже сонечко червоне 
Заховалось за діброву.

Надійшла сільськая молодь, 
Що з роботи поверталась, 
І побачила поета, 
З ним приязно привіталась.

Тут поет взяв мандоліну, 
І на відповідь гуртові 
Він заграв, і до музики 
Промовляв пісні чудові.

Всі навколо нерухомі, 
Зачаровані стояли, 
А найбільше у дівчаток 
Очі втіхою палали.

Довго й лицар слухав пісню, 
Далі мовив на відході: 
«Що за дивна сила слова! 
Ворожбит якийсь, та й годі!»
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II—III

[Лицар звертається до поета із проханням про допомогу: він за
коханий у чарівну Ізідору, але ніяк не може заслужити її прихиль
ності. Співець складає серенаду, яка й дозволяє лицареві завоювати 
серце неприступної дівчини. На радощах Бертольдо влаштовує бучне 
весілля, та забуває запросити поета.

Минає час. Лицар одержує від короля наказ виступати у вій
ськовий похід проти чужої країни. Загін під його керівництвом дов
го не може захопити ворожої столиці. Військо потерпає від голоду, 
солдати вимагають повернення додому. У вирішальний момент спів
ці піснею відновлюють бойовий дух війська — солдати знову готові 
до бою. Вороже місто нарешті вдається захопити. У захваті Бертоль
до дякує співцям, натомість чує від них, що віддячувати слід тому, 
хто склав пісню, яка піднесла бойовий дух війська. Лицар присяга
ється, що довіку буде вдячний поетові.]

IV
Кажуть, весь поміст у пеклі 
З добрих замірів зложився! 
Для пекельного помосту 
І Бертольдо потрудився…

Вже давно Бертольд вернувся 
Із далекої чужини, 
Знов зажив життям веселим 
Біля милої дружини.

Знов у нього в пишнім замку 
Почалося вічне свято, — 
О, тепер було у нього 
Срібла, золота багато!

Окрім того, що набрав він 
На війні всього без ліку, 
Ще король йому в подяку 
Надгороду дав велику.

Сила статків та маєтків! 
Вже Бертольдо граф заможний! 
Він живе в свойому графстві, 
Наче сам король вельможний.

Та околиця, де жив він, 
Вся була йому віддана, 

Люд увесь в тім краю мусив 
Узнавать його за пана.

Тож спочатку того щастя 
Справді був Бертольдо гідний: 
Правий суд чинив у панстві, 
До підданих був лагідний.

Але то було не довго, 
Він дедалі в смак ввіходив 
І потроху в себе в графстві 
Інші звичаї заводив.

Що ж, напитки, та наїдки, 
Та убрання прехороші, 
Та забави, та турніри, 
А на все ж то треба гроші!

Та й по всіх далеких війнах 
Граф привчився до грабунку,  
А тепер в своїй країні 
Він шукав у тім рятунку.

Почалися нескінченні 
Мита, панщина, податки, 
Граф поставив по дорогах 
Скрізь застави та рогатки.
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Трудно навіть розказати, 
Що за лихо стало в краю, — 
Люди мучились, як в пеклі, 
Пан втішався, як у раю.

Пан гуляв у себе в замку, — 
У ярмі стогнали люди, 
І здавалось, що довіку 
Все така неволя буде.

Розливався людський стогін 
Всюди хвилею сумною, 
І в серденьку у поета 
Озивався він луною…

Ось одного разу чує 
Граф лихі, тривожні вісті: 
Донесла йому сторожа, 
Що не все спокійно в місті;

Що співці по місті ходять 
І піснями люд морочать, 
Все про рівність і про волю 
У піснях своїх торочать.

Вже й по тюрмах їх саджають, 
Та ніщо не помагає, — 
Їх пісні ідуть по людях, 
Всяк пісні ті переймає.

«Ну, — гукнув Бертольд, —  
 то байка! 
Я візьму співців тих в руки!» 
Раптом чує — десь близенько 
Залунали пісні гуки:

«В мужика землянка вогка, 
В пана хата на помості; 
Що ж, недарма люди кажуть, 
Що в панів біліші кості!

У мужички руки чорні, 
В пані рученька тендітна; 
Що ж, недарма люди кажуть, 
Що в панів і кров блакитна!

Мужики цікаві стали, 
Чи ті кості білі всюди, 
Чи блакитна кров поллється, 
Як пробити пану груди?»

«Що се, що? — кричить  
 Бертольдо. — 
Гей, ловіть співця, в’яжіте! 
У тюрму його, в кайдани! 
Та скоріш, скоріш біжіте!»

Коли се зза мурів замку 
Обізвався голос долі: 
«Гей, біжіте, панські слуги, 
Та спіймайте вітра в полі!

Не турбуйся ти даремне, 
Все одно, вельможний пане, 
Вловиш нас сьогодні десять, 
Завтра двадцять знов настане!

Нас таки чимале військо, 
Маєм свого отамана, 
Він у нас одважний лицар, 
Врешті, він знайомий пана…»

Мов крізь землю провалився 
Той співець, утік од лиха. 
А Бертольд сидів і думав, 
Далі так промовив стиха:

«Маєм свого отамана! 
Ось де корінь цілій справі! 
Ну, та я тепера хутко 
Положу кінець забаві!»

Тут він двох щонайвірніших 
Слуг до себе прикликає 
І до нашого поета 
У хатину посилає:

«Ви скажіть йому від мене, 
Що я досі пам’ятаю, 
Як пісні його втішали 
Нас колись в чужому краю.
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Власне я тепер бажаю 
Дать йому за них заплату: 
Я поетові дарую 
В себе в замку гарну хату.

Я його талан співацький 
Так високо поважаю, 
Що співцем своїм придворним 
Я зробить його бажаю.

Ви скажіть, що він у мене 
Буде жити в шані, в славі, 
Тільки, звісно, хай забуде 
Різні вигадки лукаві».

Слуги зараз подалися 
До убогої оселі, 
Принесли вони поету 
Ті запросини веселі.

Усміхаючись, він слухав 
Те запрошення знаднеє, 
А коли вони скінчили, 
Так промовив їм на сеє:

«Ви скажіте свому пану, 
Що заплати не бажаю, 
Бо коли я що дарую, 
То назад не одбираю.

Хай він сам те пригадає, 
Що то ж я йому дав злото, 
Хоч тепер об тім жалкую, 
Краще б кинув у болото!

Ви скажіть, що я не хочу 
Слави з рук його приймати, 
Бо лихую тільки славу 
Тії руки можуть дати.

Золотих не хочу лаврів, — 
З ними щастя не здобуду. 
Як я ними увінчаюсь, 
То поетом вже не буду.

Не поет, у кого думки 
Не літають вільно в світі, 
А заплутались навіки 
В золотії тонкі сіті.

Не поет, хто забуває 
Про страшні народні рани, 
Щоб собі на вільні руки 
Золоті надіть кайдани!

Тож підіте і скажіте, 
Що поки я буду жити, 
Не подумаю довіку 
Зброї чесної зложити!»

З тим вернулись вірні слуги 
До Бертольда і сказали: 
«Так і так поет відмовив, 
Ми даремне намовляли…»

Аж скипів Бертольд, почувши 
Гордовитую відмову, 
До поета посилає 
Посланців тих самих знову:

«Ви скажіть сьому зухвальцю, 
Що тепер настав день суду, 
Що терпів його я довго, 
Але більш терпіть не буду.

Коли він складання віршів 
Бунтівничих не покине, 
То в тюрму його закину, 
Там він, клятий, і загине!»

Знову слуги подалися 
До убогої хатини 
І, підходячи, почули 
Тихий бренькіт мандоліни.

У вікно зирнули слуги, 
Бачать: зібрана громада, 
Всі стоять навколо ліжка, 
Мов якась таємна рада!
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Утомивсь поет від праці,
Третій день лежить в недузі,
Слухачі навколо нього
Посхиляли чола в тузі.

А поет усе то грає,
То щось пише на папері
Й роздає писання людям, —
Тут вступили слуги в двері.

Всі метнулись хутко з хати,
І поет один зостався,
Подививсь на слуг спокійно,
Гордовито привітався.

Всі Бертольдові погрози
Слухав мовчки, усміхався.
А коли скінчили слуги,
Так до них він обізвався:

«Ви скажіть свойому пану,
Що готовий я в дорогу,
Тільки хай велить прислати
Слуг ще двох вам на підмогу.

На запросини ласкаві
Я не можу встать з постелі,
Вам нести мене прийдеться
Аж до нової оселі.

Та й в темниці буду вільний, —
Маю думичарівниці,
Що для них нема на світі
Ні застави, ні границі.

І мого прудкого слова
Не затримає темниця,
Полетить воно по світі,
Наче тая вільна птиця.

З словом зіллються в темниці
Гіркий жаль і тяжка туга,

І тоді потрійна стане
І страшна його потуга.

І поет від свого люду
Не почує слів догани
В день сумний, коли на нього
Накладатимуть кайдани!»

Так довіку у темниці
Довелось поету жити,
За тюремний спів він мусив
Головою наложити.

Та зосталися на світі
Молоді його нащадки,
Що взяли собі у спадок
Всі пісні його, всі гадки.

Здійнялось повстання в краю,
І Бертольда вбили люде,
Та й гадали, що в країні
Більш неволі вже не буде.

Та зостався по Бертольду
Молодий його нащадок,
І пиху його, й маєтки
Він забрав собі у спадок.

І тепер нащадки графські
Тюрми міцнії будують,
А поетові нащадки
Слово гостреє гартують.

Проти діла соромного
Виступає слово праве —
Ох, страшне оте змагання,
Хоч воно і не криваве!

А коли війна скінчиться
Того діла й того слова,
То скінчиться давня казка,
А настане правда нова.
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СВІт українСькОї ПОезІї  

аналізуємо художній твір
1.	 Яке враження справив на вас твір Лесі Українки «Давня казка»?
2.	 Про що йдеться в авторському вступі до твору? Із якою метою у всту

пі поетеса протиставляє «давнє» і «нове»?
3.	 Які рядки поеми можна визначити як «зачин казки»? На які роздуми 

наводять слова поетеси «Де захочете, там буде»?
4.	 Яким постає поет на початку твору? Яким ви його уявляєте? Чому 

поетеса звертає читацьку увагу на те, що поет не вирізняється ні зо
внішньою красою, ні солодкоголосими співами?

5.	 Перекажіть епізод першої зустрічі поета й лицаря. Із якою метою ко
жен із них прибув до весняного гаю? Яке враження персонажі справ
ляють на читачів?

6.	 Як розкриваються персонажі поеми під час другої зустрічі? Що для 
кожного з них означають такі поняття, як щастя, воля, багатство? 

7.	 Як змінився Бертольдо, здобувши багатство і владу?
8.	 Поміркуйте, чому лицар хотів поставити поета собі на службу.
9.	 Що, на вашу думку, означає свобода для поета? Чому поет вважає 

себе найбагатшим у світі? Чому він і в темниці залишається вільним?
10.	 За допомогою цитат проілюструйте авторський погляд на проблему 

митця та його суспільного обов’язку.
11.	 Використовуючи пам’ятку № 3, порівняйте поета й Бертольда. У зруч

ній для вас формі (тексту, плану, таблиці, схеми) складіть порівняль
ну характеристику героїв. Зробіть висновок, які життєві позиції про
тиставляються в поемі.

12.	 Чим поема відрізняється від ліричного твору? Поміркуйте, чому для 
втілення свого художнього задуму Леся Українка обрала форму поеми.

13.	 Які риси казки наявні в поемі Лесі Українки «Давня казка»? Із якою 
художньою метою авторка використала в цьому творі казкові елементи?

запрошуємо до  дискусії
14.	 Як ви розумієте слова про одвічну боротьбу «діла соромного» та «прав

дивого слова»?

Порівнюємо твори різних видів мистецтва
15.	 На interactive.ranok.com.ua  знайдіть і послухайте ін сценовану поему 

Лесі Українки «Давня казка» (режисер — Василь Обручев). Хто з ак
торів, на вашу думку, найвлучніше відтворив образ свого персонажа? 
Чи видався вдалим музичний супровід до поеми? Обґрунтуйте власну 
позицію.

виявляємо творчі здібності
16.	 Поділіться своїми роздумами про проблеми, порушені Лесею Україн

кою в поемі «Давня казка». Оберіть тему й напишіть твір:
  «Чи здатне мистецтво змінювати життя?»
  «У чому полягає щастя людини?»

Візьміть участь в інтерактивному конкурсі письмових творчих робіт.
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