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Слово 
до читачів і читачок

Український мислитель Григорій Сковорода переконував, що тільки само-
пізнання прокладає прямий шлях до щастя й душевної гармонії . Завдяки йому 
людина дізнається про своє покликання, а  отже, поступово наближається 
до омріяного щасливого життя .

Яку  ж роль у  самопізнанні виконує література? Сприймаючи художній 
твір, ми його осмислюємо й  аналізуємо . Чужі думки й  переживання, хай 
і  на  деякий час, робимо своїми, немовби приміряємо все на  себе: із  чимось 
погоджуємось, а з чимось — ні . А ще мимоволі замислюємось, ким ми є і ким 
хочемо бути . Так пізнаємо й поступово «творимо» самих себе .

Читаючи якісну літературу, зазвичай самостійно і  критично мислимо, 
а не бездумно споживаємо підготовлену й заздалегідь оброблену кимось га-
зетну чи телевізійну інформацію, на жаль, нерідко маніпулятивну й фальшиву . 
Під час читання ведемо самостійний  — без жодних посередників  — діалог 
із  художнім твором . І  цей діалог є  не лише інтелектуальною розвагою, а  ще 
й  копіткою працею . Він сприяє розвитку критичного мислення  — простіше 
кажучи, допомагає наводити лад у наших думках .

Звичайно, не  слід перебільшувати ролі літератури в  людському житті: 
вона не  пропонує якихось чудодійних рецептів, не  дає простих і  конкрет-
них відповідей на  всі наші запитання . Ці відповіді ми маємо здобувати самі, 
а  книги нам у  цьому лише допомагають, пропонуючи багатий досвід різних 
народів і поколінь, який ми узгоджуємо з власними актуальними потребами .

Якісь твори можуть нам подобатись, а  якісь ні . Але з  усіма можна зна-
йти «спільну мову»  — як і  з  людьми . З  людьми співіснуємо й  намагаємося 
їх зрозуміти . Іноді ті, хто не  сподобався з  першого погляду, з  часом стають 
нашими найближчими друзями . Так само з  книгами, які до  того  ж допома-
гають нам пізнавати інших людей, навіть тих, хто не  одразу завоював нашу 
прихильність або кому з якоїсь причини не сподобались ми . Створені в різні 
епохи й різними авторами, книги готують нас до співіснування з носіями дуже 
розбіжних поглядів на життя .

Читання літератури можна порівняти із захопливою, сповненою несподі-
ванок і відкриттів уявною мандрівкою . І тут у пригоді стане путівник із корис-
ними порадами  — підручник, який запрошує разом здобувати нові знання . 
Тож не  марнуйте своїх можливостей і  пам’ятайте, що будь-який, навіть най-
кращий підручник не буде дієвим без активної співпраці .

Успіхів і  захопливого читання!

Дівчина з книжкою 
(Володимир Власов, 1966)

Абетка 
(Алла Горська, 1962)

Мій онук читає 
(Тетяна Яблонська, 1997)
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Інтернет-
підтримка

Читайте із задоволенням та дізнавайтесь нове про себе і  світ! 

Допоможуть вам на цьому шляху запитання та завдання, які ми згрупували 
за   рубриками:

  Опрацьовуємо прочитане
  Сприймаємо, аналізуємо, інтерпретуємо художній твір
  Досліджуємо самостійно
  Ділимося читацьким досвідом
  Читаємо виразно
  Запрошуємо до дискусії
  Виявляємо обізнаність у сфері культури
  Виявляємо творчі здібності
  Готуємо проєкт
 Читацький практикум

Біля деяких завдань ви помітите додаткові позначки:

 — виконуємо завдання письмово

 — працюємо в парі або групі

 — обираємо завдання
  початковий рівень

  середній рівень

  достатній рівень

  високий рівень

 — тестування онлайн

 —  завдання, для виконання якого варто скористатися  матеріалами 
елект ронного додатка до підручника або мережі Інтернет .

В електронному додатку до  підручника ви знайдете багато корисних і  цікавих 
матеріалів:

  відеофільми
  скрайбінги
  презентації

Усі твори для читання в повному обсязі зібрані в розділі «Віртуальна бібліотека» .
У розділі «Віртуальна картинна галерея» ви знайдете твори образотворчого 

мистецтва, які допоможуть унаочнити зв’язок різних видів мистецтва .
Корисні поради щодо того, як підготувати виразне читання твору, скласти план 

тексту або характеристику образу, написати відгук про художній твір тощо, містяться 
в розділі «Корисні поради та пам’ятки» .

Перевірити свої знання ви зможете за допомогою тестування онлайн .
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Опрацьовуємо прочитане
1. Які види мистецтва вам відомі? Які з них приваблюють вас найбільше?
2. Чому літературу називають мистецтвом слова?
3. Поясніть, чому читання художнього твору можна назвати діалогом 

з автором .
4. Обговоріть у малих групах або парах і поділіться висновками з од-

нокласниками та однокласницями .
  Як література пов’язана з  іншими мистецтвами?
  Чому література належить до часових, динамічних видів мистецтва?

Ділимося читацьким досвідом
5. Що означає для вас читання книжки?
6. Які книжки ви прочитали останнім часом? Чим вони вас зацікавили?

Встóп

Літератóра як мистеöтво слова
Читаючи, не завжди замислюємось, що ж означає бути читачами . Що таке 

читання — розвага, утомлива праця, захопливе пізнання світу чи марнування 
часу? Відповідь видається простою: кожна людина не задовольняється лише 
хлібом щоденним, а  потребує також поживи духовної . Художня література, 
поряд з  іншими видами мистецтва, якраз і  покликана задовольняти наші 
духовні потреби . Інакше кажучи, ми читаємо тому, що це є  для нас одним 
із природних способів реалізувати свій людський потенціал .

Читання  — це спілкування . З  рідними та  друзями ми обмінюємося дум-
ками в безпосередньому, «живому» спілкуванні . Натомість завдяки літературі 
одержуємо можливість долучитися до складного творчого діалогу з духовним 
досвідом не лише нашого народу, а й усього людства .

Звісно, не  лише література формує наше духовне життя . Важливими 
є й інші види мистецтва — музика, живопис, скульптура, театр, кінематограф 
тощо . Вони різняться способом відображення дійсності й  тим матеріалом, 
який використовують . Література особлива тим, що послуговується словес-
ним матеріалом, тож і  не випадково її визначають саме як мистецтво слова .

Жінка, що читає 
на фоні пейзажу
(Каміль Коро, 1860)

Живопис .
Графіка

Декоративно-
ужиткова

Усна народна 
творчість

Скульп-
тура

Архітек-
тура

Літера-
тура

Музика Спів

Образотворчі Прикладні Мистецтво 
слова

Мистецтво 
звуку Театр Кіно . 

Мульти-
плікація . 

Теле- 
бачення

Види мистецтва

Просторові 
(статичні)

Часові
(динамічні)

Просторово-часові
(синтетичні)
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Основні ôóнкöії літератóри
Люди здавна намагались визначити особливості словесного мистецтва, 

його основні функції . Слово функція багатозначне — залежно від галузі науки, 
яка його використовує . У нашому випадку функція означає «призначення, роль 
чого-небудь» . Говорячи про функції літератури, ми й  маємо на  увазі ті  ролі 
й завдання, які вона виконує в людському житті .

До основних функцій художньої літератури належать естетична, пізна-
вальна, виховна й  комунікативна . У  літературному творі вони можуть вира-
жатися по-різному, залежно від жанрової своєрідності твору, авторського за-
думу та інших чинників . Приміром, у байці наперед виступає виховна функція, 
а у філософській ліриці — пізнавальна .

Головна функція будь-якого мистецтва — естетична . Вона сприяє розви-
ткові почуття прекрасного, формує художній смак читачів і  читачок . Літера-
тура пробуджує творчі здібності людини, навчає мислити образами, помічати 
й цінувати красу у щоденному житті, прагнути до  ідеалу .

Із настановою на сприйняття й переживання прекрасного погоджується 
пізнавальна функція художньої літератури . На  відміну від науки, яка вивчає 
довколишній світ за допомогою раціонально визначених методів, мистецтво 
слова пізнає дійсність через систему художніх образів . У своєрідній, емоційно 
забарвленій формі література зберігає та передає багатовіковий культурний 
досвід наступним поколінням . Як важливе джерело знань, вона служить для 
багатьох людей ефективним засобом пізнання світу .

Сприяючи саморозвитку особистості, література здійснює ще одну свою 
функцію  — виховну . Вона не  лише виховує почуття прекрасного, а  й  зага-
лом допомагає людині стати всебічно розвиненою гармонійною особистістю . 
Захоплюючись добрими й  величними вчинками літературних героїв, читачі 
й читачки можуть переживати емоційне піднесення й духовне очищення, що 
змінює людину на краще, спонукає до самовдосконалення .

7. Розкажіть про свої літературні захоплення, назвіть улюблених пись-
менників та письменниць .

8. Презентуйте свою улюблену книгу так, щоб ваші однокласники і од-
нокласниці нею зацікавилися .

Досліджуємо самостійно
9. Розгляньте репродукції картин на  с . 9—11 (більш детально подані 

в підручнику ілюстрації ви зможете розглянути у  «Віртуальній га-
лереї» електронного додатка до  підручника) . Що, на  вашу думку, 
об’єднує ці картини?

10. Об’єднайтеся в малі групи або пари, висуньте гіпотези, обґрунтуйте 
їх і презентуйте однокласникам та однокласницям . 
  Чому зображення людини під час читання приваблює художників 
різних епох?
  Чи відображають представлені твори образотворчого мистецтва змі-
ни у ставленні до читання людей різних історичних епох?

Виявляємо творчі здібності
11. Уявіть себе художником, якому замовили картину «Читачі ХХІ  сто-

ліття» . Який сюжет для своєї картини ви обрали б? Опишіть картину, 
яка постає у вашій уяві .

Портрет письменника 
Гордія Кацюби 
(Анатоль Петрицький, 
1920-ті)

Читач 
(Херман Хельферіч, 1856)

Портрет літньої жінки 
з книгою 
(Ян Лівенс, 1621)
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У словесному мистецтві саме комунікативна функція є  однією з  найваж-
ливіших . Вона тісно пов’язана з  естетичною, пізнавальною і  виховною . Усім 
нам зрозуміло, що твір не може існувати без автора і читача . У своїх стосунках 
вони встановлюють особливу художню комунікацію, або ж літературне спілку-
вання . Спершу автор або авторка породжує власний художній світ і пропонує 
його читачам . Узявши до рук книжку, читач або читачка у процесі сприйняття 
(своєрідної співтворчості) у  своїй уяві ніби заново відбудовує цей художній 
світ, проходячи власний, але в  чомусь дуже близький до  авторського, шлях 
духовної діяльності . Так розкриваються творчі можливості самих читачів, які 
залучаються до мистецького процесу . 

У художньому спілкуванні між автором (авторкою) і читачами формуєть-
ся особливий духовний простір творення й  пізнання світу . Мистецтво слова 
є  своєрідним засобом духовно-емоційного спілкування між людьми, у  ході 
якого досягається нове художнє відкриття .

Саме в  художній комунікації повною мірою реалізуються всі основні 
функції словесного мистецтва  — людина долучається до  прекрасного, за-
своює нові знання про світ, визначає орієнтири для саморозвитку .

А чи знаєте ви, що книги можуть виконувати ще дуже незвичні функції? 
Вони не  лише розвивають, виховують, навчають, але й  лікують людей . Існує 
навіть поняття бібліотерапії —  лікування за допомогою спеціально дібраної 
літератури . Люди давно помітили сприятливий вплив читання . Поринаючи 
у світ художньої літератури, людина може ототожнювати себе з героями; спів-
переживаючи, вона розвиває власні емоції, нормалізує самооцінку, покращує 
свій настрій .

Дівчина з книгою 
(Андроник Лазарчук, 1902)

Молода жінка, 
що читає Книгу Часу 
(Амброзіус Бенсон, 
1530-ті)

Опрацьовуємо прочитане
1. Складіть схему «Основні функції літератури» . Презентуйте її одно-

класникам та однокласницям .

Ділимося читацьким досвідом
2. Пригадайте літературні твори, які справили на вас найсильніші вра-

ження, запам’яталися . Що саме вас привабило в цих творах? Помір-
куйте, завдяки яким функціям літератури ваші діалоги з  авторами 
цих творів виявилися таким плідними .

Запрошуємо до дискусії
3. Яка функція літератури, на вашу думку, є найважливішою в наш час?

Дівчина, що читає 
(Ілля Рєпін, 1876)

Пані Кассат читає своїм онукам 
(Мері Кассат, 1880)

Сніданок в Берневалі 
(П’єр-Огюст Ренуар, 1898)
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Оáраçність літератóрного творó
Мистецтву слова притаманне особливе образне бачення світу . Під худож-

нім образом ми розуміємо результат творчого сприйняття дійсності .
Образ залежить від творчої уяви і  здобуває своє об’єктивне вираження 

у  словесному матеріалі . А  художній твір становить собою складне поєднан-
ня образів  — будь-яке явище, у  ньому змальоване, може бути визначене як 

образ . Скажімо, зображені в  літературному творі люди є  об-
разами-персонажами, описи природи визначають як обра-
зи-пейзажі, описи помешкання  — як образи-інтер’єри тощо .

Іноді під час вивчення творів виділяють зорові та слухові 
образи . Це такі словесні образи, що здатні викликати в читаць-
кій свідомості зорові чи слухові переживання . Ми розуміємо, 
що визначення зорових та слухових образів є доволі умовним, 
адже, читаючи книгу, ми не бачимо картин і не чуємо безпосе-
редньо якихось звуків — усе це зринає в нашій уяві за допо-
могою асоціацій, що закріплені в нашому культурному досвіді .

У літературному творі важливу роль відіграють образи автора і читача . Під 
образом автора розуміємо «присутність» самого письменника у його творінні 
(у вигляді ліричного героя чи оповідача — художньої маски, яку обрав автор), 
під образом читача  — колективні читацькі настрої та  очікування, свідомо 
(чи несвідомо) враховані автором та  ним відображені в  художньому творі .

Особливу роль у  мистецтві відіграють образи-символи . Вони наділені 
багатозначністю і здатністю опосередковано виражати сутність певного яви-
ща . Смисл символу не піддається якомусь одному конкретному тлумаченню, 
оскільки розкривається у  взаємодії з  контекстом усього твору і  ширше  — 
у зв’язках із національною традицією та культурною пам’яттю людства .

Образи-символи поширені як у  фольклорі, так і  в  художній літературі, 
загалом у різних видах мистецтва . Скажімо, хліб-сіль в українській культурній 
традиції здавна позначає гостинність, образ-символ червоної калини у фольк-
лорі може позначати дівчину . Для українців змія частіше символізує підступ-
ність, натомість у культурах деяких східних народів — мудрість . Одне слово, 
символічний образ повною мірою розкриває все своє значення лише в тому 
культурному середовищі, із якого походить і де його здатні зрозуміти .

Художній образ  — форма відобра-
ження дійсності, узагальнене 
уявлення про щось, передане 
в  конкретній емоційно наснаженій 
формі з  позиції певного естетичного 
ідеалу . У  вужчому й  більш конкрет-
ному значенні  — будь-який елемент 
художнього твору .

Опрацьовуємо прочитане
1. Що таке художній образ? Які типи образів ви знаєте?
2. У чому полягає своєрідність образів-символів?
3. Об’єднайтеся в  малі групи або пари й  доведіть на  прикладах, що 

художній твір є складним поєднанням образів .
4. В електронному додатку до  підручника міститься сучасний 

текст у  формі мультимедійної презентації «Художня літера-
тура як одна з форм духовної діяльності людини» . Ознайом-
теся з  цією презентацією . Чи дізналися ви з  неї щось нове 
про художній образ? Користуючись статтею підручника «Об-
разність літературного твору» та презентацією, складіть тези 
усного висловлення «Художній образ, його властивості» .

Ділимося читацьким досвідом
5. Які образи-персонажі з прочитаних книжок вразили вас найбільше?
6. Кого з  відомих вам письменників ви назвали  б майстром літера-

турного пейзажу?

Цікава історія
(Леон Базіль Перро, 
XIX ст.)

Дівчина, що читає
(Отто Фрелло, 1979)
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7. Об´єднайтеся в малі групи або пари, розгляньте схему «Види художніх обра-
зів» . Пригадайте твори, які ви знаєте напам’ять, вивчали на уроках української 
та зарубіжної літератури . Наведіть приклади різних видів образів . Презентуй-
те свою роботу однокласникам та однокласницям .

Досліджуємо самостійно
8. Розгляньте ілюстрацію на цій сторінці . Яке враження справила на вас картина 

Т . Шевченка? Пригадайте поезію Т . Шевченка «Садок вишневий коло хати…» . 
Визначте спільне й відмінне в  образах рідного краю, створених Шевченком-
поетом і Шевченком-худож ником .

Виявляємо творчі здібності
9. Створіть власний образ рідного краю . Які типи образів ви використаєте: об-

рази-персонажі, образи-пейзажі, звукові, слухові образи?

Запрошуємо до дискусії
10. Поміркуйте, хто з  письменників має створити у  своїй уяві більш конкретний 

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»?

Слухові Зорові Смакові Запахові Дотикові 

Види художніх образів

Ùо таке 
аналіç õóдоæнього творó?

Із метою глибшого осягнення художнього твору, як правило, вдають-
ся до  його аналізу . Слово «аналіз» у  перекладі з  грецької мови означає 
розклад, розчленування . Аналізуючи літературний твір, ми розкладаємо 
його на  ча стини, виділяємо такі компоненти, як тема, ідея, образи пер-
сонажів, сюжет, композиція, звертаємося до  вивчення художньої мови .

Дослідження частин художнього цілого одночасно супроводжується 
встановленням зв’язків між ними . Аналізуючи твір, слід пам’ятати, що він 
становить собою неподільну органічну цілість . Вивчення окремих склад-
ників має привести нас зрештою до  пізнання цієї цілості, її єдиної фор-
мально-змістової неповторності .

Аналіз творів художньої літератури не  повинен бути самоціллю . Він 
лише допомагає краще засвоювати духовний досвід, сконцентрований 
у  книгах, що залучають нас до  культурних надбань людства, сприяють 
особистісному зростанню, навчають розуміти красу слова .

Опрацьовуємо прочитане
1. Користуючись статтею підручника «Що таке аналіз художнього твору?» та пре-

зентацією «Аналіз художнього твору», яка міститься в  електронному додатку 
до підручника, напишіть коротке есе «Навіщо аналізувати художній твір» .

Готуємо проєкт
2. Підготуйте мультимедійну презентацію «Література та  інші види мистецтва: 

спільне й відмінне» .
3. Проведіть серед учнів класу опитування й  підготуйте за  його результатами 

повідомлення на тему «Літературні інтереси моїх однокласників» .

На пасіці
(Тарас Шевченко, 1843)
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Ще до  появи книжного слова зародилось найдавніше словесне мисте-
цтво  — усна народна творчість, або фольклор . Вона поєднує твори різних 
жанрів: казки, легенди, перекази, загадки, прислів’я, а  ще календарно-обря-
дові, родинно-обрядові, ліричні та багато інших пісень .

На відміну від літератури, усна народна творчість не знає індивідуального 
авторства, а є продуктом колективної творчості . Звісно, кожен твір колись мав 
свого автора . Наприклад, якусь пісню складала людина з яскравим поетичним 
обдаруванням . Потім цю пісню передавали з уст в уста, від покоління до по-
коління, часто виконували, а вона змінювалась і зрештою остаточно втрачала 
зв’язок із  конкретним автором . Лише в  окремих випадках народна пам’ять 
зберегла імена талановитих поетів . Наприклад, авторство декількох відомих 
народних пісень приписують легендарній поетесі Марусі Чурай .

Сьогодні усна народна творчість є важливим джерелом знань про минуле 
нашого народу, його мораль, культурні стереотипи, обряди, традиції та звичаї . 
Годі переоцінити пізнавальне та виховне значення фольклору — цієї яскравої 
сторінки духовної історії українців .

Опрацьовуючи матеріал розділу, ви маєте змогу:
 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, лицарів-оборонців рідної землі, визначати 

та пояснювати художні засоби пісень, дум;
  висловлювати власні судження, дискутувати про значення історичних пісень та дум у житті 

українського народу .

Усна народна творчість

Опрацьовуємо прочитане
1. Що таке усна народна творчість?
2. Що є спільного між фольклором і літературою?
3. Чим усна народна творчість відрізняється від літератури?

Ділимося читацьким досвідом
4. Які народні пісні ви знаєте?
5. У яких відомих літературних творах ви помічали вплив фольклору?

Виявляємо обізнаність у сфері культури
6. Об’єднайтеся в малі групи або пари, висуньте гіпотези, обґрунтуйте 

їх і презентуйте однокласникам та однокласницям .
  Видатний  чеський науковець і  поет ХІХ  ст . Павел Йозеф Шафарик 
зауважив: «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» . Інтерпретуйте наведену цитату й назвіть риси українського 
пісенного фольклору, які відзначив П . Й . Шафарик .

Готуємо проєкт
7. Зберіть матеріали про найбільш відомих виконавців українських 

 народних пісень . Підготуйте про них мультимедійну презентацію .Козак Мамай
(Алла Горська, 1960-ті)

Коза-бандурист
(Федір Стовбуненко, 1890)

Козак Мамай 
(XVIII ст.)
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УКРАЇНСЬКІ ІСТОРИЧНІ ПІСНІ
Справжнім поетичним літописом українців є  історичні пісні . Вони вини-

кли ще у XV ст . Уперше визначення «історична пісня» щодо українських на-
родних творів ужив відомий письменник Микола Гоголь . Він був переконаний, 
що коли майстер слова звернеться до цих пісень, то «історія 
народу розкриється перед ним у ясній величі».

Як правило, в основу окремої історичної пісні покладено 
драматичну ситуацію, що відбиває загальний характер певної 
епохи . В історичних піснях подано засновані на засадах народ-
ної моралі характеристики відомих особистостей, представле-
но критичний, оцінний погляд на суспільні події .

У своїй художній організації історичні пісні поєднують епічний, тобто 
розповідний елемент (наявність сюжету) із ліричним, емоційно забарвленим . 
Вони мають поділ на  строфи, частіше із  чотирьох, рідше  — із  двох рядків, 
а  кожен рядок має однакову кількість складів . Інакше кажучи, історичним 
пісням властиві строфічна будова й рівноскладовість .

Тематично більшість історичних пісень пов’язані з боротьбою українсько-
го народу із зовнішніми ворогами (наприклад, «Зажурилась Україна», «Та, ой, 
як крикнув же козак Сірко», «Пісня про Байду») та  з  виступами проти націо-
нальної й соціальної несправедливості (наприклад, «Ой Морозе, Морозенку», 
«Максим козак Залізняк», «Чи не той то Хміль», «За Сибіром сонце сходить») . 
За тематикою історичні пісні споріднені з деякими ліричними народними тво-
рами, зокрема з козацькими піснями .

Історичні пісні відіграли помітну роль у  становленні національної само-
свідомості українців . Вони передають героїчний досвід, який сприяє утвер-
дженню в колективній пам’яті уявлення про спільну історичну долю . Ці твори 
впливали та  продовжують впливати на  розвиток художньої літератури, на-
дихаючи письменників на  творче осмислення доленосних подій минулого .

Історичні пісні  — це ліро-епічні 
фольк лорні твори про дійсні події 
або видатних осіб з  української 
минувшини .

Українська пісня 
(Охрім Кравченко, 1968)

Опрацьовуємо прочитане
1. Коли виникли історичні пісні?
2. Про кого або про що розповідається в українських історичних піснях?
3. Чому історичні пісні визначають як ліро- епічні твори?
4. Яка будова властива історичним пісням?
5. Визначте основну тематику історичних пісень .
6. Чому історичні пісні називають поетичним літописом життя українців?
7. Які видатні українці минулого вам відомі? Про яких легендарних українців ви 

дізналися з літературних творів?
8. Як ви розумієте поняття народна мораль?
9. Видатний український письменник Микола Гоголь писав: «Народні пісні для 

України  — все: і  поезія, й  історія, і  батьківська могила… Історик не  повинен 
шукати в них вказання дня і числа битви або точного пояснення місця… Але 
коли він захоче пізнати справжній побут, стихії характеру, всі найтонші від-
тінки почуттів, хвилювань, страждань, радощів описуваного народу, коли за-
хоче випитати дух минулого віку, загальний характер усього цілого й окремо 
кожного часткового, тоді він буде задоволений цілком…». Інтерпретуйте на-
ведену цитату й назвіть риси українського пісенного фольклору, які відзначив 
Микола Гоголь .



16 УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬУСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ. Українські історичні пісні. «Зажуриëась Óкра¿на»

Áоротьáа народó ç нападниками
Найдавніші історичні пісні розповідають 

про події XV—XVII  ст ., коли український народ 
потерпав від чужоземних загарбників . У ті часи 
турецькі й татарські загони нападали на україн-
ські міста й села, грабували та спустошували їх, 
а  людей полонили й  продавали на  невільниць-
ких ринках . 

Українці боронили рідну землю, вели само-
віддану героїчну боротьбу, організовували ак-
тивну протидію . 

На  захист рідного краю першими підняли-
ся відважні воїни-патріоти  — українські коза-
ки . Козацьке військо не тільки захищало мирне 

населення від чужинців, а й визволяло полоне-
них співвітчизників . Однак не самі лише козаки 
протистояли ворогам  — усі верстви населення 
згуртовувалися перед зов нішньою загрозою .

Не випадково в  пісні «Зажурилась Укра-
їна» поряд із  зображенням картини народних 
страждань звучить рішучий, сповнений ентузі-
азму заклик зібрати всі сили задля захисту рідної 
землі . Незважаючи на горе, спричинене війною, 
загальний настрій твору піднесений, пов’язаний 
з  усвідомленням шляхетної та  справедливої 
мети  — звільнення батьківщини, мети, заради 
якої варто пожертвувати навіть власним життям .

Прочитайте твір . Виконайте завдання .

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, пане-брате, ґринджоли1 малювати,
Бери шаблю гостру, довгу та йди воювати!
Ой ти станеш на воротях, а я в закаулку2,
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!

Читацький практикум

1 Ґринджоли  — низькі й  широкі сани .
2 Закаулок  — завулок, прохід між двома вулицями .
3 Ружина  — рушниця .

Козак у степу. Тривожні знаки 
(Сергій Васильківський, 1905)

Сприймаємо, аналізуємо, інтерпретуємо художній твір
1. Яке враження справила на вас пісня? Визначте її тему .
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 нападниками?

Досліджуємо самостійно
6. Доведіть, що твір «Зажурилась Україна» — історична пісня .
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7. Визначте, які засоби виразності мови використані в  пісні «Зажурилась Украї-
на» . У зошитах складіть таблицю .

Засіб виразності мови Приклади 
Епітет
Метонімія
Риторичне звертання
Фразеологічний зворот

Читаємо виразно
8. Виразне читання  — один із  видів інтерпретації тексту . Силою голосу, інто-

нацією, мімікою, жестами можна передати своє розуміння художнього тво-
ру, ставлення до  подій, про які в  ньому йдеться . У розділі «Корисні поради 
та пам’ятки» електронного додатка до підручника ознайомтеся зі скрайбінгом 
«Як навчитися виразно читати віршові твори» . Поміркуйте, якими засобами ви-
разного читання можна передати зміни настрою в частинах пісні «Зажурилась 
Україна» . Підготуйте виразне читання пісні, візьміть участь у конкурсі читців .

Пісня про çапороæöів
Герой пісні «Та, ой, як крикнув же козак 

Сірко» — реальна історична особа . 
Кошового отамана запорожців Івана Сірка 

зображено безстрашним ватажком, народним 
лідером і  водночас вірним побратимом для то-
варишів по зброї . Козацьке військо одностайно 

відгукується на  заклик свого провідника й  ви-
ступає єдиною силою, коли йдеться про захист 
Батьківщини . 

У  пісні створено загальний емоційний на-
стрій спокійної упевненості, безумовної готов-
ності до рішучих дій .

Прочитайте твір . Виконайте завдання .

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, 
     хлопці-молодці,
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.

І л ю с т р а ц і я : 
Рєпін, 1891

Читацький практикум

Сприймаємо, аналізуємо, інтерпретуємо 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 .
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4. Як невідомий автор пісні ставиться до  отамана Сірка та  запорожців? Які об-
рази допомагають виявити це ставлення?

5. Знайдіть у тексті пісні повтори . З якою метою вони використані?
6. Визначте художні особливості пісні «Та, ой, як крикнув же козак Сірко» і запи-

шіть їх у робочий зошит у зручній для вас формі (тексту, плану, таблиці, схеми) .
7. Об’єднайтеся в  малі групи або пари, висуньте гіпотези, обґрунтуйте їх і  пре-

зентуйте однокласникам та однокласницям .
  Чому в пісні зображено початок походу проти ворогів, а не битву й перемогу 
запорожців?
  Що переважає в пісні «Та, ой, як крикнув же козак Сірко» — епічне (розповідь 
про події) чи ліричне (емоційно- забарвлене ставлення до подій та образів)?

Виявляємо обізнаність у сфері культури
8. Ще за життя Івана Сірка про нього складали легенди . З його образом народ-

на пам’ять пов’язала невідомо коли й ким створений лист- пародію запорозь-
ких козаків султанові Оттоманської Порти . Ілля Рєпін запропонував свою вер-
сію образу Івана Сірка та  запорожців на  всесвітньо відомій картині 
«Запорожці пишуть листа турецькому султанові» . Яким постає Іван Сірко 
на картині художника?

9. У «Віртуальній картинній галереї» електронного додатка до  підруч-
ника знайдіть ескізи І . Рєпіна до образу Івана Сірка та репродукцію 
картини «Запорожці пишуть листа турецькому султанові», яка зберіга-
ється в Харківському художньому музеї . Яким постає Іван Сірко? Який 
з  образів, створених художником, більше відповідає вашому уявлен-
ню про козака Сірка? Як історична народна пісня вплинула на  ваше 
сприйняття образу кошового отамана?

Читаємо виразно
10. У мережі Інтернет знайдіть і послухайте записи виразного читання пісні . Під-

готуйте виразне читання пісні, візьміть участь у конкурсі читців .

Виявляємо творчі здібності
11. Уявіть себе художником, якому замовили ілюстрації до пісні «Та, ой, як крик-

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

Запорожці пишуть листа турецькому султанові 
(Ілля Рєпін, 1891)

Запорожці пишуть листа турецькому 
султанові (фрагмент)
(Ілля Рєпін, 1891)
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Легендарний народний герой  
(«Пісня про Байду»)

В українському фольклорі козаків зобра-
жено хоробрими воїнами, оборонцями рідної 
землі . Їх часто наділено надзвичайними вла-
сти востями, наприклад, неймовірними силою, 
сприт ністю, та  витривалістю . І,  звісно, силою 
духу . А ще вони вірні своєму народові й над усе 
зневажають зраду . Ось такий і  Байда, славний 
козарлюга, зовні безтурботний  — попиває собі 
«мед-горілочку» .

Невідомо, що саме привело його до Туреч-
чини  — можливо, мав намір визволити когось 
зі  співвітчизників із  полону . А  поряд із  Байдою 
його вір ний зброєносець (цюра, або джура), 
який завжди готовий виконати наказ старшого 
побратима . Уже  ж не  випадково ці козаки опи-
нилися серед ворогів . Ми так і  не довідуємось 

про справжню місію Байди, бо невдовзі бачимо 
його в критичній ситуації складного морального 
вибору: або зрадити козаків, приставши на спо-
кусливу пропозицію «турецького царя», або  ж 
відмовитись від неї й піти після цього на смерть . 
Вибір для Байди очевидний, а вірний побратим-
джура завжди готовий подати йому лук і стріли .

Ця пісня не  лише про героїчну загибель 
козака, а  й про вірність і  здатність бути собою 
навіть у безнадійній ситуації . Пісня хоч і розпо-
відає про смерть, але не залишає по собі гірко-
го песимізму та зневіри . Будь вірним і відданим 
і ніколи не здавайся — ось та, хай і проста, але 
перевірена часом моральна наука, що її пропо-
нує народна пісня про Байду сучасному поко-
лінню українців .

Прочитайте твір . Виконайте завдання .

Пісня про Байду
В Цариграді1 на риночку 
Та п’є Байда мед-горілочку; 
Ой п’є Байда та не день, не два, 
Не одну нічку та й не годиночку; 
Ой п’є Байда та й кивається2, 
Та на свого цюру3 поглядається: 
«Ой, цюро ж мій молодесенький, 
Та чи будеш мені вірнесенький?» 
Цар турецький к ньому присилає, 
Байду к собі підмовляє: 
«Ой ти, Байдо та славнесенький, 
Будь мені лицар та вірнесенький, 
Візьми в мене царівночку, 
Будеш паном на всю Вкраїночку!» 
«Твоя, царю, віра проклятая, 
Твоя царівночка поганая!» 
Ой крикнув цар на свої гайдуки4: 
«Візьміть Байду добре в руки, 
Візьміть Байду, ізв’яжіте, 
На гак ребром зачепіте!» 
Ой висить Байда та й не день, не два, 
Не одну нічку та й не годиночку; 
Ой висить Байда та й гадає, 

Та на свого цюру споглядає, 
Та на свого цюру молодого 
І на свого коня вороного: 
«Ой, цюро ж мій молодесенький, 
Подай мені лучок та тугесенький, 
Подай мені тугий лучок 
І стрілочок цілий пучок! 
Ой бачу я три голубочки — 
Хочу я убити для його дочки. 
Де я мірю — там я вцілю, 
Де я важу — там я вражу!» 
Ой як стрілив — царя вцілив, 
А царицю в потилицю, 
Його доньку в головоньку. 
«Ото ж тобі, царю, 
За Байдину кару! 
Було тобі знати, 
Як Байду карати: 
Було Байді голову істяти, 
Його тіло поховати, 
Вороним конем їздити, 
Хлопця собі зголубити».

Читацький практикум

1 Цариград  — Константинополь, давня назва Стамбула (Туреччина) .
2 Киватися  — хитатися .
3 Цюра  — джура, зброєносець у  козацької старшини .
4 Гайдуки  — солдати придворної охорони .
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Сприймаємо, аналізуємо, інтерпретуємо художній твір
1. Яке враження справила на  вас «Пісня про Байду»? Про які події в  ній розпо-

відається?
2. Схарактеризуйте головного героя пісні — козака Байду . Які традиційні фольк-

лорні образи допомагають створити цей образ?
3. Як ви вважаєте, чому «Пісня про Байду» збереглася в  народній пам’яті? Чи 

є актуальним той моральний урок, який пропонується в пісні?

Досліджуємо самостійно
4. Оберіть і виконайте завдання та  презентуйте свою роботу однокласникам 

та однокласницям .
  Доведіть, що твір «Пісня про Байду» — історична пісня .
  Знайдіть у  тексті пісні  зменшено-пестливі слова . Поясніть, чому вони вжива-

ються в пісні про героїчну загибель козака .
  Визначте, які зображувально-виражальні засоби мови використано в  пісні . 

Складіть таблицю .

Зображувально-виражальні засоби мови Приклад

  За допомогою пошукової системи знайдіть у мережі Інтернет аудіозаписи ви-
конання «Пісні про Байду» . Визначте відмінності в  інтерпретації цього твору 
різними виконавцями .

Народ ó прагненні до своáоди
Українці повсякчас боролися проти соціаль-

ного й  національного гноблення . Гостро реагу-
ючи на обмеження своїх прав, вони піднімалися 
на  повстання, віддаючи свої життя за  особисту 
і всенародну свободу .

Одне з  таких повстань набуло загально-
українського масштабу й  переросло в  націо-
нально-визвольну війну 1648—1654 рр . Її очолив 

видатний полководець і мудрий державний діяч 
Богдан Хмельницький . Під його керівництвом 
українське військо здобуло чимало важливих 
перемог над ворогами . Діяльність гетьмана 
мала широку підтримку серед простих людей . 
Своє ставлення до  подій визвольної війни 
та  до  самого Хмельницького народ висловив 
у численних піснях .

Тема самовідданого патріотизму, готовності 
боротися й загинути за свій народ розкриваєть-
ся в пісні «Ой Морозе, Морозенку» . Дослідни-
ки припускають, що прототипом героя твору 
міг бути або один із соратників Богдана Хмель-
ницького Станіслав Морозенко (Морозовиць-
кий), або відомий своєю хоробрістю козацький 
старшина Нес тор Морозенко . Хай там як, а в об-
разі Морозенка втілились узагальнені риси хо-
роброго козака-героя, щирого українського па-
тріота . Зійшовшись у нерівній битві з ворогами, 
Морозенко виявляє майже надлюдську відвагу, 
а  потім у  безвихідній ситуації стійко приймає 
жахливі муки і  смерть . Подвиг героя, який де-
монструє незламність свого духу і  жертовність, 
викликає захоплення й повагу .

Проводи на Січ 
(Опанас Сластіон, 1898)
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Прочитайте твір . Виконайте завдання .

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 меду- вина напийся».
«Ой щось мені, та милі браття,
Та мед- вино не п’ється,
Ой десь мій син та Морозенко
Та із турчином б’ється».
Із- за гори, з- за 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 Савур- могилу1:
«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 Савур-могилу:
«Тепер дивись ти, Морозенку,
На свою та Україну!»

Читацький практикум

1 Савур- могила — височина в східній частині Донецької області, одна з  найвищих точок 
Донецького кряжу (висота — 277,9 м над рівнем моря) .

Сприймаємо, аналізуємо, інтерпретуємо художній твір
1. Яке враження справила на  вас пісня «Ой Морозе, Морозенку»? Про які іс-

торичні 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 автора 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. Підготуйте виразне читання твору . Візьміть участь у конкурсі читців .

Виявляємо обізнаність у сфері культури
7. Розгляньте репродукцію картини Опанаса Сластіона «Проводи на Січ» (с . 20) . 

Яке враження справляє ця картина? До яких думок вона спонукає?
8. Поміркуйте, яким на  картині постає образ матері . Порівняйте образ матері 

в пісні «Ой Морозе, Морозенку» і на картині О . Сластіона «Проводи на Січ» .
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Чи не той то хміль,
Що коло тичин1 в’ється?
Ой, той то Хмельницький,
Що з ляхами б’ється.
Чи не той то хміль,
Що по пиві грає?..
Ой, той то Хмельницький,
Що ляхів рубає.
Чи не той то хміль,
Що у пиві кисне?
Ой, той то Хмельницький,
Що ляшеньків тисне.
Гей, поїхав Хмельницький
К Золотому Броду, —
Гей, не один лях лежить
Головою в воду.
«Не пий, Хмельницький, дуже
Золотої Води, —
Їде 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, —
Ой, прийдеться вже ляшенькам
В Польщу утікати.
Утікали вражі ляхи,
Деякії повки2, —
Їли ляхів собаки
І сірії вовки.
Гей, там поле,
А на полі цвіти —
Не по однім ляшку
Заплакали діти.
Ген, там річка,
Через річку глиця3 —
Не по однім ляшку
Зосталась вдовиця…

1 Тичина  — довга палиця, жердина для підтримування витких рослин . 
2 Повки  — полки, військо .
3 Глиця  — місток, зроблений з  колод, кладка .

Оáраç Áогдана Õмельниöького
Славетного українського гетьмана Богдана 

Хмельницького змальовано в історичних піснях 
у нерозривній єдності з народом . Його зображе-
но не  лише як хороброго воїна й мудрого пол-
ководця, а передусім як виразника волелюбних 
прагнень усіх українців .

У відомій пісні «Чи не той то Хміль» услав-
люється перемога українського війська над 

польськими загарбниками біля урочища Жовті 
Води навесні 1648 р .

У творі постає образ мужнього народного ва-
тажка, під керівництвом якого українці завдають 
нищівної поразки своїм ворогам . Поряд зі  зма-
люванням потужної народної сили та  її лідера 
в пісні сатирично зображено супротивників, які 
«погубили шуби», у  паніці втікаючи від козаків .

Прочитайте твір . Виконайте завдання .Читацький практикум

Богдан Хмельницький 
з Тугай-беєм піді Львовом 
(Ян Матейко, 1885)

Портрет Богдана 
Хмельницького 
(Степан Землюков, 1840-ві)

Чи не той то Хміль
(Пісня про Богдана Хмельницького)
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Сприймаємо, аналізуємо, інтерпретуємо художній твір
1. Яке враження справила на  вас пісня «Чи не  той то Хміль»? Про які історичні 

події в ній ідеться?
2. Знайдіть у тексті твору питальні речення . Поміркуйте, з якою метою їх ви-

користано в пісні .
3. Знайдіть у тексті твору діалог . Прокоментуйте його .
4. Якими рисами народ наділяє Богдана Хмель ницького? Схарактеризуйте героя 

пісні (за потреби скористайтеся пам’яткою «Характеристика образів твору») .
5. Як у пісні передається ставлення до ворогів?
6. Доведіть, що «Чи не той то Хміль» —  історична пісня . Запис у зошиті зробіть 

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

Досліджуємо самостійно
7. Скористайтеся додатковою літературою або матеріалами мережі Інтернет 

і  знайдіть відомості про битву під Жовтими Водами . Що спільного й  що від-
мінного в пісенній розповіді про битву та матеріалах істориків?

Гайдамаки 
(Олександр Мизін, 1927)

Гайдамаки 
(Сергій Васильківський, 1890-ті)

Подвиги гайдамаків
У народних піснях знайшла відображення 

історія гайдамацьких повстань, які у XVIII ст . ши-
рилися всією Правобережною Україною . Кріпос-
на залежність, виснажлива праця на  панщині, 
зневажливе ставлення польської шляхти до на-
ціональних і  релігійних цінностей українців  — 
усе це викликало спалахи стихійних повстань . 
Тих, хто не  мирився з  приниженням людської 
й національної гідності та обирав шлях бороть-
би, називали гайдамаками . Пригноблений народ 
уважав гайдамаків своїми захисниками, шляхет-
ними воїнами-месниками .

Герой історичної пісні «Максим козак За-
лізняк» — реальна історична особа . У 1768 році 
він очолив одне з  найбільших гайдамацьких 
повстань, яке увійшло в  історію під назвою Ко-
ліївщини . Повстанці здобули немало перемог у  боротьбі з  польськими військами, однак 

не  змогли утримати завойовані позиції . На  до-
помогу польській шляхті прибуло російське вій-
сько — Максима Залізняка схопили й відправи-
ли до Сибіру .

У народній пісні Залізняка зображено авто-
ритетним повстанським лідером, який користу-
ється загальнонародною підтримкою у справед-
ливій визвольній боротьбі . Народний погляд 
на гайдамаків та їхніх ватажків був плідно вико-
ристаний письменниками . У поемі «Гайдамаки», 
що належить перу славетного Тараса Шевченка, 
майстерно відтворено героїчний дух гайдамаць-
кого побратимства .
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Максим козак Залізняк
Максим козак Залізняк,
Козак з Запорожжя.
Як поїхав на Вкраїну —
Як пишная рожа1!
Зібрав війська сорок тисяч
В місті Жаботині,
Обступили город Умань
В обідній годині.
Обступили город Умань,
Покопали шанці2

Та вдарили з семи гармат
У середу вранці.

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.

1 Рожа  — мальва .
2 Шанці  — земляні укріплення у  вигляді ровів із  насипом; окопи .

Прочитайте твір . Виконайте завдання .Читацький практикум

Портрет М. Залізняка 
(невідомий художник, 
ХVІІІ ст.)

Максим Залізняк 
(невідомий художник, 1858)

Пам’ятник М. Залізняку 
в с.  Івківцях (Іван Гончар, 1993)

Пам’ятник М. Залізняку 
в с. Медведівці 
(Анатолій Кравченко, 1993)

Сприймаємо, аналізуємо, інтерпретуємо 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 героя та його 

діяльності? Які засоби художньої виразності мови використано, щоб виявити 
це ставлення?

4. Доведіть, що «Максим козак Залізняк» — історична пісня . Запис у зошиті зро-
біть у зручній для вас формі (тексту, плану, таблиці, схеми) .

Виявляємо обізнаність у сфері культури
5. Розгляньте ілюстрації . Яким постає М . Залізняк на  картині невідомого худож-

ника ХVІІІ століття? Які риси народного героя підкреслили скульптори Анато-
лій Кравченко та Іван Гончар? Яке із цих зображень більше відповідає вашому 
уявленню про легендарного героя?
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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 ХІХ  століття . У  пісні «За Сибіром сон-
це сходить» Кармалюк зображений як захисник 
простих людей від свавілля можновладців . Він 
відбирає неправдою нажиті гроші та  роздає їх 

бідним та  нужденним . В  образі Кармалюка вті-
лилися дещо спрощені, але багатьом близькі 
та  зрозумілі уявлення про справедливість . Це 
герой, який пожертвував власним благополуч-
чям і  родинним щастям заради скривджених 
і пригноблених селян . Він зберіг силу духу, віру 
у  свою справу й  відчуття моральної переваги 
над переслідувачами .

Прочитайте твір . Виконайте завдання .

За Сибіром сонце сходить
(Пісня про Устима Кармалюка)

За Сибіром сонце сходить, 
Хлопці, не зівайте1, 
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 владика2: 
«А здорові, хлопці!» 
«Ой довго ми вас чекали, 
Благослови, отче!»

Ой вилічив сам владика 
Сорок тисяч грошей, 
Подивився кругом себе — 
Все 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 свої хати.

Асесори3, ісправники4 
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, 
Повсяку 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.

Читацький практикум

1 Не  зівайте  — не  втрачайте нагоди . 
2 Владика  — церковний сан; архієрей, митрополит .
3 Асесори  — засідателі військового суду .
4 Ісправники  — начальники місцевої поліції .
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Сприймаємо, аналізуємо, інтерпретуємо художній твір
1. Яке враження справила на вас пісня «За Сибіром сонце сходить»?
2. Що з тексту пісні «За Сибіром сонце сходить» можна дізнатися про народного 

героя Устима Кармалюка?
3. Як герой пісні бореться за справедливість?
4. Об’єднайтеся в  малі групи або пари, висуньте гіпотези, обґрунтуйте їх і  пре-

зентуйте однокласникам та однокласницям .
  Чому розповідь у цій пісні ведеться від першої особи?
  Знайдіть у тексті повтори . З якою метою вони використовуються?
  Поміркуйте, чому в пісні виникає образ церковних дзвонів .
  У яких рядках ви відчуваєте моральну перевагу героя пісні над переслідувачами?

Читаємо виразно
5. Підготуйте виразне читання твору . Які почуття ліричного героя пісні ви хоті-

ли  б передати? Який темп для читання ви обрали б? Обґрунтуйте відповідь .

Досліджуємо самостійно
6. Пригадайте балади про Робіна Гуда, які ви вивчали в сьомому класі на уроках 

зарубіжної літератури . Що спільного й  що відмінного в  образах Устима Кар-
малюка та  героя народних шотландських балад? Використовуючи пам’ятку 
«Порівняльна характеристика образів», порівняйте героїв .

Виявляємо обізнаність у сфері культури
7. Розгляньте ілюстрацію на  с . 26 . Василь Тропінін у  20- х рр . ХІХ ст . перебував 

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

Виявляємо творчі здібності
8. Яка історична пісня вам сподобалася найбільше? Поділіться своїми вражен-

нями від пісні в есе «Герой, оспіваний народом…» .

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!

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!

Портрет українця 
середніх літ 
(Василь Тропінін, 1820)
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Опрацьовуємо прочитане
1. Поясніть, які твори називають піснями літературного походження .
2. Як деякі авторські пісні ставали народними?
3. Письменник Михайло Стельмах писав: «Три віки ходить пісня Марусі Чурай 

по нашій землі, три віки любові вже подарувала дівчина людям. А попереду — 
вічність, бо велика любов і  велика творчість  — невмирущі» . Інтерпретуйте 
наведену цитату й  визначте риси поезії Марусі Чурай, які, на  думку 
письменника М . Стельмаха, приваблюють читачів різних поколінь .

4. В електронному додатку до підручника знайдіть і перегляньте скрайбінг 
«Маруся Чурай» . Що зацікавило вас у  легенді про співачку з  народу? 
Яку відповідь на запитання, що пролунало у фіналі розповіді, ви запро-
понували  б? Обговоріть його з однокласниками та однокласницями .

ПІСНІ МАРУСІ ЧУРАЙ

Закоõана поетеса
Маруся народилась у Полтаві в сім’ї козаць-

кого старшини Гордія Чурая, як припускають, у се-
редині третього десятиліття XVII століття . Батько 
дівчини брав участь у боротьбі з польськими за-
гарбниками, потрапив у полон і був страчений .

Маруся складала тексти й  мелодії пісень, 
виконувала власні твори й  підкорила полтав-
ців гарним голосом і поетичним обдаруванням . 
Дів чина вражала всіх як зовнішньою, так і внут-
рішньою, душевною красою і, звісно, дуже по-
добалась місцевим парубкам .

Найбільше Маруся припала до серця хороб-
рому козакові Івану Іскрі, однак сама дівчина 
вподобала іншого  — козака Полтавського пол-
ку Григорія Бобренка . Але мати хлопця проти-
вилася його стосункам із Марусею, бо знайшла 
синові іншу пару — дівчину із заможної родини 
Галю Вишняківну .

У 1848  році, коли Полтавський полк ви-
рушав на  війну, Маруся мусила розлучитися 

зі своїм коханим . Напевно, саме тоді вона скла-
ла пісню «Засвіт встали козаченьки», у  якій 
відтворила емоції, пережиті під час прощання 
з  милим . У  пісні дівчина, парубок та  його мати 
постають у  драматичний момент розставання .

У похід. Проводи козаків 
(Микола Пимоненко, 1902)

Цікавим і своєрідним явищем українського фольклору є пісні літератур-
ного походження . Складені талановитими митцями, вони зазнали змін і з ча-
сом стали народними .

До найдавніших пісень літературного походження належать твори, які 
народна пам’ять приписує легендарній українській поетесі Марусі Чурай . 
На  жаль, не  збереглося певних документальних свідчень, які  б підтверджу-
вали, що Маруся Чурай існувала насправді . Можливо, це лише узагальнений 
образ, створений народною фантазією .

Уважається, що Маруся Чурай є  авторкою близько двадцятьох пісень, 
серед яких такі відомі твори, як «Засвіт встали козаченьки», «Віють вітри, ві-
ють буйні», «Ой не ходи, Грицю» .
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Прочитайте твір . Виконайте завдання .Читацький практикум

Листівка «Засвистали 
козаченьки» 
(Амвросій Ждаха, 1911)

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

Виявляємо обізнаність у сфері культури
8. У 1911 році Київське видавництво «Час» розпочало видання серії кольорових 

листівок із репродукціями ілюстрацій до українських народних пісень одесь-
кого художника Амвросія Ждахи (1855—1927) . Усього впродовж трьох років 
було надруковано 28 мініатюр, виконаних у техніці акварелі, із текстами й но-
тами популярних пісень . Натхненником видання був видатний український 
композитор Микола Лисенко . Серед творів, які ілюстрував Амвросій Ждаха, 
була й пісня «Засвіт встали козаченьки» . На той час пісня існувала, як це час-
то буває з  творами усної народної творчості, у  кількох варіантах . Очевидно, 
словосполучення засвіт встали (тобто до  сходу сонця) у  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 .

Засвіт встали козаченьки
Засвіт1 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,
Та сонця немає,
Мати сина в доріженьку
Сльозно проводжає.

— Прощай, милий мій синочку,
Та не забувайся,
За чотири неділеньки
Додому вертайся!

— Ой рад би я, матусенько,
Скоріше вернуться,

Та щось кінь мій вороненький
В воротях спіткнувся.

Ой бог знає, коли вернусь,
У яку 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!»

1 Засвіт  — до  світанку .
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Æиття в роçлóöі
Попрощавшись із коханим, Маруся виру-

шає до Києва, щоб відвідати Києво-Печерську 
лавру й помолитися за близьку людину . Мож-
ливо, саме тоді вона складає пісню «Віють ві-
три, віють буйні», у  якій висловлює глибокі 

душевні переживання, спричинені розлукою . 
Сердечний біль, сльози, спогади про хвилини 
щастя, світ, який нагадує тюрму, коли немає 
поруч милого, — ось ті образи, до яких звер-
тається авторка, щоб передати свої почуття .

Прочитайте вірш . Виконайте завдання .

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 пригoлубить,
Коли тепер того нема,
Який мене любить?

Читацький практикум

Запрошуємо до дискусії
9. Скористайтеся пошуковою системою, знайдіть в мережі Інтернет і послухайте 

записи пісні «Засвіт встали козаченьки» . Послухайте ці записи . Які відмінності 
ви помітили в  інтерпретаціях пісні різними виконавцями? Чия інтерпретація  
сподобалася найбільше? Чому?

Читаємо виразно
10. Використовуючи пам’ятку, підготуйте виразне читання пісні . Вивчіть пісню 

напам’ять і візьміть участь у конкурсі читців .

Сприймаємо, аналізуємо, інтерпретуємо художній твір
1. Яке враження справила на вас пісня «Віють вітри, віють буйні»?
2. Оберіть і виконайте завдання та  презентуйте свою роботу однокласникам 

та однокласницям .
  Які образи природи постають у творі?
  Наведіть приклади використаного в пісні «Віють вітри, віють буйні» традиційно-

го для уснопоетичної творчості прийому паралелізму . Доведіть, що цей прийом 
увиразнює образ ліричної героїні твору .
  Знайдіть у тексті пісні й випишіть у зошит сталі епітети, порівняння . Яку роль 

вони виконують у тексті?
  Схарактеризуйте ліричну героїню пісні . Поміркуйте, чи шкодує вона, що за-

знала кохання .
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Читаємо виразно
3. Підготуйте виразне читання пісні . Прочитайте текст пісні, намагаючись від-

творити її загальний настрій .

Виявляємо обізнаність у сфері культури
4. Пісня «Віють вітри, віють буйні» в обробці композитора Миколи Лисенка стала 

своєрідною візитівкою популярної в 30- ті роки минулого століття української 
оперної співачки Оксани Петрусенко . У  мережі Інтернет знайдіть аудіозапис 
пісні «Віють вітри, віють буйні» у  виконанні Оксани Петрусенко . Яким чином 
мелодія увиразнює текст пісні? Чи сподобалася вам пісня у виконанні Оксани 
Петрусенко?

Драма çрадæеного серöя
Коли козаки Полтавського полку нарешті 

повернулися додому, Марусі судилося пережи-
ти гірке розчарування . Легкодухий Гриць під-
корився материній волі й  одружився з  Галею 
Вишняківною . 

Зрада коханого, ревнощі й ображене само-
любство породили план помсти . Що сталося зго-
дом, дізнаємося з  пісні «Ой не  ходи, Грицю» . 
Зрадливий парубок одержує отруйне зілля, 
приготовлене Марусею . Як свідчать перекази, 
за  отруєння Гриця Марусю було заарештовано, 
після чого її засудили до  смертної кари . Однак 
від смерті дівчину врятував закоханий у неї Іван 
Іскра, який привіз гетьманський наказ про по-
милування .

Такою є  легендарна історія життя й  трагіч-
ного кохання поетеси, ім’я якої назавжди закар-
бувалося в  народній пам’яті, ставши символом 
граничного душевного максималізму й  поєдна-
ного з ним пісенного обдарування .

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

Прочитайте вірш . Виконайте завдання .

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

У неділю рано зілля копала,
А у понеділок переполоскала,
А у вівторок зілля варила,
А в 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!

Читацький практикум

Ревнощі 
(Микола Пимоненко, 1901)
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Оце тобі, Грицю, я так ізробила,
Що через тебе мене мати била!
Оце ж тобі, Грицю, за теє заплата, —
Із чотирьох дощок дубовая хата!

Сприймаємо, аналізуємо, інтерпретуємо художній твір
1. Яке враження справила на вас пісня?
2. У чому полягає основна причина трагічної події?
3. Об’єднайтеся в малі групи або пари, висуньте гіпотези, обґрунтуйте 

їх і презентуйте однокласникам та однокласницям .
  Яку роль у творі відіграє згадка про чари?
  Якими засобами авторка пісні розкриває внутрішній світ своєї ге-
роїні?
  Чому ім’я легендарної поетеси залишилося в пам’яті народу?

Запрошуємо до дискусії
4. Як пояснити вчинок героїні твору? Чи можуть поєднуватися справж-

нє кохання й помста?

Виявляємо обізнаність у сфері культури
5. Знайдіть в мережі Інтернет та послухайте пісню «Ой не ходи, Грицю» 

у виконанні народної артистки України Марії Миколайчук . Якою ви 
уявляєте ліричну героїню, слухаючи голос співачки? Поміркуйте, 
чому цю пісню М . Миколайчук виконує без інструментального су-
проводу (а капела) .

6. Розгляньте ілюстрації на  с . 30—31 . Якими рисами наділили худож-
ники українських дівчат? 

Виявляємо творчі здібності
7. Створіть словесний портрет Марусі Чурай .

Біля криниці. Суперниці 
(Микола Пимоненко, 1910)

У свято
(Микола Кузнецов, 1881)

Українська дівчина 
з Поділля 
(Василь Тропінін, 1821)

Українка 
(Микола Рачков, кінець XIX ст.)
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УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ ДУМИ
Важливу та яскраву сторінку українського фольклору становлять думи . Це 

твори на  історичні та соціально-побутові теми, які виконується речитативом 
під акомпанемент кобзи, бандури або ліри . Як окреме явище народної поезії 

дума сформувалась у XV ст . Думу легко відрізнити від історич-
ної пісні саме за  способом виконання: вона виконується ре-
читативом — протяжним наспівним промовлянням, близьким 
і до декламації, і до співу .

Найбільш поширеними є  історико-героїчні думи, що роз-
повідають про боротьбу українського народу проти чужозем-
них завойовників . У цих думах народ уславлює патріотизм, ду-

ховну силу та мужність героїв, підкреслює необхідність обстоювати моральні 
й родинні цінності, погоджувати з ними своє життя («Дума про козака Голоту», 
«Отаман Матяш старий», «Буря на Чорному морі») .

До окремого тематичного циклу належать твори, що розповідають про 
перебування полонених у неволі («Маруся Богуславка», «Самійло Кішка», «Вте-
ча трьох братів із  города Азова, з  турецької неволі») .

Чимало історико-героїчних дум присвячено зображенню національно-ви-
звольної війни під проводом гетьмана Богдана Хмельницького («Хмельниць-
кий та  Барабаш», «Перемога під Корсунем», «Іван Богун») . У  них оспівується 
звитяга українських воїнів, дається висока оцінка діяльності найкращих пред-
ставників козацької старшини .

Окремо виділяють групу соціально-побутових дум («Удова і  три сини», 
«Брат і  сестра») . Герої таких дум є, як правило, безіменними, а  картини су-
спільного життя у цих творах мають узагальнений характер . У соціально-по-
бутових думах розглядаються різні взаємини між людьми .

Думи  — ліро- епічні твори пере-
важно історичного змісту, які 
виконуються речитативом під  аком-
панемент кобзи, бандури або ліри .

Опрацьовуємо прочитане
1. Що таке народна дума? Коли з’явилися перші думи?
2. Назвіть основні теми народних дум . Унаочніть здобуту інформацію за допо-

могою схеми або таблиці .
3. Під акомпанемент яких музичних інструментів виконують думи?
4. Що таке речитатив?

Õóдоæні осоáливості народниõ дóм
Думи мають специфічну, властиву тільки їм 

художню організацію . Зазвичай у них є зачин (за-
спів, заплачка) і традиційна кінцівка (славослів’я) . 
Між цими складниками тексту думи й міститься 
розповідна частина з усіма елементами, власти-
вими епічному сюжету — зав’язкою, розвитком 
дії, кульмінацією, розв’язкою . Розповідь у думах 
докладна й  повільна, нерідко із  повторами, які 
допомагають краще запам’ятати твір і  виділити 
в ньому найсуттєвіше .

Особливістю дум є  нерівноскладовість: 
рядки, що римуються, можуть бути різними 
за розміром . Рима здебільшого дієслівна, часто 

Перебендя 
(Іван Їжакевич, 1938)

Бандурист-кобзар 
(Георгій Нарбут, 1907)
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Опрацьовуємо прочитане
1. З яких основних частин складається дума?
2. Визначте особливості віршування в народних думах . Що таке тирада?
3. Наведіть приклади постійних епітетів .
4. Яку роль у думах відіграють тавтологічні звороти?
5. Складіть план поданого в  підручнику тексту «Художні особливості народних 

дум» . За планом підготуйте усну розповідь .

Виконавöі народниõ дóм
Виконання думи вимагає від співця високо-

го рівня професійної підготовки . Виконавців на-
родних дум називають кобзарями, бандуриста-
ми, лірниками — залежно від обраного співцем 
музичного інструмента . У давні часи використо-
вували кобзу, пізніше, унаслідок її вдосконален-
ня, виникла бандура  — більш складний струн-
ний інструмент .

Щоб оволодіти технікою гри, кобзар нерід-
ко проходив досить тривалий період учнівства . 
Існували навіть спеціальні школи кобзарської 
майстерності . До  них брали обдарованих, але 
частіше незрячих дітей, які впродовж кількох 
років засвоювали репертуар та  особливості 
його виконання . Як правило, кобзарі провадили 
мандрівне життя, багато спілкувалися з людьми .

Бандурист 
(Дмитро Безперчий, 
початок 1860-х)

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

Національна капела бандуристів України 
ім. Г. Майбороди біля пам’ятника 
О. Вересаю в с. Сокиринці

Лірник 
(Антін Манастирський, 1916)

римується по декілька рядків поспіль . На відмі-
ну від історичних пісень, думи не  поділяються 
на  строфи, натомість складаються з  мовних ти-
рад (періо дів) із різною кількістю рядків, причо-
му кожна тирада формулює окрему завершену 
думку або образ .

У поетичній мові народних дум поширені 
постійні епітети, які майже завжди стоять при 
тих самих словах . Скажімо, чисте поле, синє 
море, козак молоденький . У думах часто зустрі-
чаються тавтологічні звороти  — повтори, які 
затримують увагу слухачів з  метою посилення 
емоційного впливу на  нього: плаче-ридає, ду-
має-гадає, щастя-доля, рано-пораненьку, вовки-
сіроманці, турки-яничари тощо .
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Український народ зберіг пам’ять про видатних виконавців . Найбільш 
відомим кобзарем ХІХ століття був Остап Вересай, який захоплював слухачів 
своїм талантом . На  знак глибокої пошани геніальний український поет Та-
рас Шевченко подарував йому свою книжку . Також прославилися кобзарі Іван 
Стрічка, Андрій Шут, Іван Крюковський, Гнат Гончаренко, Михайло Кравченко .

У наш час кобзарська справа поступово відроджується . Відкриваються 
школи кобзарів й  окремі класи кобзарського мистецтва, де навчають гри 
на бандурі та інших національних музичних інструментах . Серед сучасних ви-
конавців уславилися майстерністю брати Василь та Микола Литвини, Василь 
Нечепа . Кобзарське мистецтво ретельно зберігає Національна капела банду-
ристів України імені Г . Майбороди — відомий творчий колектив, який поєднує 
національну основу з надзвичайно високим рівнем виконавської майстерності .

Полонянка ç України 
(«Ìаруся Богусëавка»)

Із циклу народних дум про перебування 
полонених у  турецькій неволі особливим дра-
матизмом вирізняється «Маруся Богуславка» . 
Героїня думи  — українка, дочка священника 
з міста Богуслава . 

Потрапивши до  турецького полону, вона 
підкорила серце турецького вельможі, стала 
його дружиною . Прийнявши чужу віру, Мару-
ся 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  особли-
вою гостротою переживає тугу за батьківською 
домівкою . Можливо, саме тоді за  покликом 
свого серця вона приймає важливе рішен-
ня . Саме на  Великдень, скори ставшись від-
сутністю чоловіка, Маруся відпускає козаків 
на волю .

Прощаючись із козаками, Маруся Богуслав-
ка передає звістку батькам і водночас просить, 
щоб вони не  збирали гроші для її викупу: «Бо 
вже я потурчилась, побусурменилась…» .

Героїня, яка відмовляється повернутися 
на  Батьківщину, не  викликає зневаги . Навпаки, 
ми співчуваємо полонянці, котра, утративши 
підтримку близьких людей, далеко від рідної 
землі, була змушена скоритися обставинам . 
Однак при цьому вона не  зреклася свого 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 популярності . Вона підтримува-
ла переконання, що за будь-яких обставин важ-
ливо залишатися людиною, співчувати чужим 
стражданням, допомагати скривдженим .

До художнього осмислення образу Мару-
сі Богуславки зверталися відомі письменники 
і  письменниці: Пантелеймон  Куліш, Іван  Нечуй-
Левицький, Михайло  Старицький, Іван  Багря-
ний, Марія Пригара, Ліна Костенко .

Опрацьовуємо прочитане
1. Як називають виконавців народних дум?
2. Чому для виконання думи необхідна спеціальна освіта?
3. Хто прославився виконанням дум у ХІХ столітті?
4. Назвіть сучасних виконавців народних дум .
5. У мережі Інтернет знайдіть записи дум у  виконанні  Національної 

капели бандуристів . Яке враження справили на вас ці записи?

Готуємо проєкт
6. Чи існують кобзарські школи в області, регіоні, де ви мешкаєте? Чи іс-

нували вони в минулому? Підготуйте проєкт «Кобзарі рідного краю» .

Кобзар-сліпець 
із хлопчиком-поводирем
(Сергій Васильківський, 1900)
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Прочитайте твір . Виконайте завдання .

Маруся Богуславка
Що на Чорному морі,
На камені біленькому,
Там стояла темниця кам’яная.
Що у тій-то 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 дівка-бранка,
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, 
Дівку-бранку,
Марусю, попівну Богуславку,
По річах познавали, 
Словами промовляли: 
«Гей, дівко-бранко, 
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 дівка-бранка, 
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, роковий1 день Великдень».

То тоді ті козаки теє зачували, 
Білим лицем до сирої землі припадали, 
Дівку бранку, 
Марусю, попівну Богуславку, 
Кляли-проклинали: 
«Та бодай ти, дівко-бранко, 
Марусю, попівно Богуславко, 
Щастя й долі собі не мала, 
Як ти нам святий празник, роковий день Великдень сказала!» 

1 Роковий  — щорічний .

Читацький практикум

Пам’ятник Марусі 
Богуславці в м. Богуславі 
(Марія Короткевич, 
Bольдемар Богдановський, 
1981)

Маруся Богуславка 
(Михайло Дерегус, 1947)



36 УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬУСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ. Українські народні дóми. «Ìаруся Богусëавка»

То тоді дівка-бранка, 
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 мечеті1 від’їжджати, 
То буде мені, дівці-бранці, 
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 дівці-бранці, 
Марусі, попівні Богуславці, 
На руки ключі віддавати. 
Тоді дівка-бранка, 
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, дівки-бранки, 
Марусі, попівни Богуславки, 
З неволі не викупає, 
Бо вже я потурчилась, побусурменилась2 
Для розкоші турецької, 
Для лакомства нещасного!» 

Ой визволи, Боже, нас, всіх бідних невольників 
З тяжкої неволі, 
З віри бусурменської, 
На ясні зорі, 

1 Мечеть  — молитовний дім у  мусульман .
2 Побусурменилась  — прийняла мусульманську віру .

Маруся Богуславка 
(Феодосій Гуменюк, 1997)

Маруся Богуславка
(Георгій Якутович, 1965)

Кадр із м/ф «Маруся Богуславка» 
(1966)
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На тихі води, 
У край веселий, 
У мир хрещений! 
Вислухай, Боже, у просьбах щирих, 
У нещасних молитвах 
Нас, бідних невольників!

Сприймаємо, аналізуємо, інтерпретуємо художній твір
1. Яке враження справила на вас дума?
2. Які події в ній знайшли відображення? Що ви знаєте про ці події з  історії?
3. Визначте тему думи .
4. Поміркуйте, які слова думи є  її зачином («заплачкою») . Що слухачі думи ді-

знавалися із зачину?
5. Дослідники фольклору вважають, що творці дум майже не  використовували 

фантастику, але часто вдавалися до  гіперболи . Поміркуйте, чи використову-
ється цей прийом у  зачині думи «Маруся Богу славка» . Обґрунтуйте свої мір-
кування .

6. Зробіть висновок, яку роль у думі «Маруся Богуславка» відіграє зачин .
7. Стисло перекажіть основну частину думи . Про які події в ній розповідається?
8. Скільки разів Маруся звертається до  невільників? З  якою метою вона звер-

тається до них кожного разу? Простежте за текстом, як змінюється емоційне 
забарвлення звертань . Якими засобами мови відображені ці зміни?

9. Поміркуйте, чому невільники проклинали Марусю? Як вона поставилася 
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, передаючи звістку своїм рідним?
13. Знайдіть у  творі постійні епітети й  тавтологічні вирази . З  якою метою їх ви-

користано 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 набувають ці слова?
16. Створіть «Паспорт твору», визначивши його жанр, тему, особливості поетичної 

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

Запрошуємо до дискусії
17. Маруся Богуславка звільняє бранців, однак сама відмовляється повернутися 

на батьківщину . Чому народ присвятив думу саме такій героїні?

Читаємо виразно
18. Які художні особливості народних дум можна передати засобами виразного 

читання? Прочитайте фрагмент думи «Маруся Богу славка», увиразнюючи ху-
дожні особливості думи .

Виявляємо обізнаність у сфері культури
19. У 1981 році на березі річки Рось у центральній частині міста Богуслава за про-

єктом скульптора М . Короткевича та  архітектора B . Богдановського звели 
пам’ятник Марусі Богуславці . За  легендами, саме на  цьому місці стояла По-
кровська церква, де священником був батько Марусі . Які риси народної ге-
роїні підкреслили автори пам’ятника (с . 35)?

20. Якою постає Маруся Богуславка в роботах майстрів образотворчого мистецтва?
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Про коçака та його чесноти 
(«Дума про козака Ãоëоту»)

Ця дума чи не найліпше пояснює, якими були 
і що найбільше цінували українські козаки . Пор-
трет козака Голоти немов навмисне увиразнює 
його зневагу до  всього матеріального . Спершу 
можна навіть подумати: ну що то за герой такий, 
коли на  ньому «шапка-бирка  — зверху дірка»?!

Однак це лише перше враження, і воно хиб-
не . Адже Голота «добре звичай козацький знає» та, 
як і належить справжньому козакові, «не боїться 
ні огня, ні меча, ні третього болота» . Хоч і вбра-
ний бідно, а  проте має доброго коня і  «зброю 
ясненькую»  — хіба не  це головне для воїна?

А багатій-татарин усього цього навіть 
не розуміє, бо бачить у супротивнику лише по-
тенційну здобич, яку можна вигідно продати 
на невільницькому ринку .

Зрештою, персонажів протиставлено 
не за ознакою бідності й багатства, а наголоше-
но на  розбіжності у  їхніх моральних і  життєвих 
цінностях . Козак над усе цінує свободу й завжди 

готовий її захищати, а його супротивник торгує 
людьми й у такий лихий спосіб примножує своє 
багатство .

У зображенні персонажів помітну роль ві-
діграють не  лише портрет (передусім одяг), 
а  й  діалог і,  меншою мірою, — пейзаж . Ще 
до  поєдинку татарин вихваляється тим, яке ба-
гатство збирається одержати за  бранця: дуже 
зухвалий нападник, «безпечно за  козаком Голо-
тою ганяє» . А  козакові властива стриманість 
і  водночас упевненість у  своїх силах . Спокійно 
відповідає ворогові, спокійно й  рішуче діє, як 
умілий і досвідчений воїн .

Емоційну виразність думи забезпечують 
доречно вжиті художні засоби, зокрема по-
стійні епітети (шлях битий, чисте поле, добрий 
кінь, зброя ясненькая), заперечне порівняння 
(«в  чистім полі не  орел літає  — то козак Голо-
та доб рим конем гуляє»), тавтологічні звороти 
(п’є-гуляє, хвалить-вихваляє) .

Прочитайте думу . Виконайте завдання .

Дума про козака Голоту
Ой полем киліїмським1,
То шляхом битим2 гординським,
Ой, там гуляв козак Голота,
Не боїться ні огня, ні меча, ні третього болота.
Правда, на козакові шати3 дорогії —
Три семирязі4 лихії:
Одна недобра, друга негожа,
А третя й на хлів незгожа5.
А ще, правда, на козакові
Постоли6 в’язові7,
А онучі8 китайчані9 —
Щирі жіноцькі рядняні10;
Волоки11 шовкові —

1  Киліїмський  — той, що неподалік міста Килія (Одеська область, Україна) .
2  Битий шлях  — широка, вторована дорога .
3  Шати  — багате, розкішне, святкове вбрання .
4  Семиряга  — верхній селянський одяг із  домотканого грубого нефарбованого сукна .
5  Незгожа  — така, що не  годиться; 
6  Постоли  — м’яке селянське взуття .
7  В’язові  — зроблені з  в’яза або лубу .
8  Онучі  — шматок тканини, яким обмотують ноги перед взуванням .
9  Китайчані  — виготовлені з  китайки, бавовняної тканини . 
10  Рядняні  — пошиті з  рядна, цупкого домотканого полотна з  конопляної або лляної пряжі .
11  Волоки  — мотузки, якими прив’язують до  ніг взуття (постоли) .

Читацький практикум

Козак Мамай
(Опанас Заливаха, 1972)
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Удвоє жіноцькі щирі валові1.
Правда, на козакові шапка-бирка2 —
Зверху дірка,
Травою пошита,
Вітром підбита,
Куди віє, туди й провіває,
Козака молодого прохолоджає.
То гуляє козак Голота, погуляє,
Ні города, ні села не займає —
На город Килію поглядає.
У городі Килії татарин сидить бородатий,
По горницях походжає,
До татарки словами промовляє:
«Татарко, татарко!
Ой, чи ти думаєш те, що я думаю?
Ой, чи ти бачиш те, що я бачу?»
Каже: «Татарине, ой, сідий, бородатий!
Я тільки бачу, що ти передо мною по горницях похожаєш,
А не знаю, що ти думаєш та гадаєш».
Каже: «Татарко!
Я те бачу: в чистім полі не орел літає —
То козак Голота добрим конем гуляє.
Я його хочу живцем у руки взяти
Та в город Килію запродати,
Іще ж ним перед великими панами-башами3 вихваляти,
За його много червоних не лічачи брати,
Дорогії сукна не мірячи пощитати».
То теє промовляє,
Дороге плаття4 надіває,
Чоботи обуває,
Шлик5 бархатний6 на свою голову надіває,
На коня сідає,
Безпечно за козаком Голотою ганяє.
То козак Голота добре козацький звичай знає —
Ой на татарина скрива поглядає,
Каже: «Татарине, татарине!
На віщо ж ти важиш7:
Чи на мою ясненькую зброю,
Чи на мого коня вороного,
Чи на мене, козака молодого?»
«Я, — каже, — важу на твою ясненькую зброю,
А ще лучче8 на твого коня вороного,
А ще лучче на тебе, козака молодого.

1  Валові  — зроблені з  валу, грубого волокна, що його одержують під час обробки льону або конопель .
2  Шапка-бирка  — шапка з  овечої шкури .
3  Баша  — титул найвищих урядовців, вельмож і  генералів у  давній Туреччині та  Єгипті .
4  Плаття  — одяг .
5  Шлик  — старовинний круглий або конічний головний убір, обшитий чи оздоблений хутром . 
6  Бархатний  — оксамитовий . 
7  Важиш  — розраховуєш, сподіваєшся мати своїм . 
8  Лучче  — краще .

Ілюстрація до збірки «Козак Голота» 
(Георгій Якутович, 1965)

Ілюстрація до збірки «Козак Голота» 
(Георгій Якутович, 1965)
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Я тебе хочу живцем у руки взяти,
В город Килію запродати,
Перед великими панами-башами вихваляти
І много червоних не лічачи набрати,
Дорогії сукна не мірячи пощитати».
То козак Голота добре звичай козацький знає,
Ой на татарина скрива поглядає.
«Ой, — каже, — татарине, ой сідий же ти, бородатий!
Либонь же ти на розум небагатий:
Ще ти козака у руки не взяв,
А вже за його й гроші пощитав.
А ще ж ти між козаками не бував,
Козацької каші не їдав
І козацьких звичаїв не знаєш».
То теє промовляв,
На присішках1 став.
Без міри пороху підсипає,
Татарину гостинця у груди посилає:
Ой ще козак не примірився,
А татарин ік2 лихій матері з коня покотився!
Він йому віри не донімає,
До його прибуває,
Келепом3 межи плечі гримає,
Коли ж огледиться, аж у його й духу немає.
Він тоді добре дбав,
Чоботи татарські істягав,
На свої козацькі ноги обував;
Одежу істягав,
На свої козацькі плечі надівав;
Бархатний шлик іздіймає,
На свою козацьку голову надіває;
Коня татарського за поводи взяв,
У город Січі припав,
Там собі п’є-гуляє,
Поле киліїмське хвалить-вихваляє:
«Ой поле киліїмське!
Бодай же ти літо й зиму зеленіло,
Як ти мене при нещасливій годині сподобило4!
Дай же, Боже, щоб козаки пили та гуляли,
Хороші мислі мали,
Од мене більшу добичу брали
І неприятеля під нозі топтали!»
Слава не вмре, не поляже
Од нині до віка!
Даруй, Боже, на многі літа!

1 Присішки  — стремена .
2 Ік  — до . 
3 Келеп  — старовинна ручна зброя, що має форму молота, насаджено-

го на  довгий держак . 
4 Сподобило  — виявило прихильність, дало можливість зробити щось . 

Запорожець
(Антін Манастирський, 1932)

Ілюстрація до збірки «Козак Голота» 
(Георгій Якутович, 1965)
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Легендарний коçаöький лідер 
(«²ван Богун»)

Деякі народні думи близькі за  своєю тема-
тикою до  історичних пісень . Ось і  дума «Іван 
Богун» перегукується з  історичними пісня-
ми «Ой Морозе, Морозенку» і  «Чи не  той то 
Хміль»  — вона так само розповідає про один 
з  епізодів визвольної війни 1648—1654 років .

Ідеться про оборону Вінниці в  лютому-бе-
резні 1651 року: тоді це українське місто потрапи-
ло в облогу і трималося під натиском польсько-
го війська до прибуття нових козацьких загонів .

Оборону очолив один із  вірних соратників 
Богдана Хмельницького, полковник брацлав-
ський і вінницький Іван Богун, якого й уславле-
но в думі . Якими ж рисами народ наділив цього 
відомого козацького провідника?

У думі Богун виявляє подиву гідну відва-
гу  — справжній богатир, найкращий із  воїнів, 
якому немає рівних . Це ж він велику силу «ляхів-
турків» стріляв, «шабельками рубав», «на аркан 
забирав» . А  ще полковник є  талановитим кер-
маничем, котрий зміг згуртувати навколо себе 
оборонців міста й заручився підтримкою Богда-
на Хмельницького .

Зображуючи окрему історичну подію, дума 
насправді утверджує дуже важливу ідею загаль-
нонародної єдності перед лицем зовнішньої за-
грози . Адже підмога, що надійшла від гетьман-
ського війська, та  рішуча й  одностайна відсіч 
нападникам дозволили українцям не  лише за-
хистити себе, а й здобути переконливу перемогу .

Прочитайте думу . Виконайте завдання .

Іван Богун
У Вінниці на границі,
Під могилою над Бугом-рікою —
Там стояв Іван Богун вільницький
Під обителем-монастирем кальницьким.
Під кальницькою обителлю
Богун стояв,
Із турками-пашами1,
Крулевськими2 ляхами,

1 Паша  — почесний титул найвищих військових 
та  цивільних урядовців в  Османській імперії . 

2 Крулевськими  — королівськими (запозичене 
з  польської мови) .

Калмицькими князями
Богун воював!
Силу він ляхів-турків стріляв
І шабельками рубав,
На аркан3 забирав,
В річку Буг їх утопляв.
А лядський круль4

І турецький коноїд-паша,

3 Аркан  — довгий мотузок із  зашморгом на  кінці .
4 Круль  — король (запозичене з  польської мови) .

Читацький практикум

Сприймаємо, аналізуємо, інтерпретуємо художній твір
1. Яке враження справила на вас «Дума про козака Голоту»?
2. Знайдіть у тексті портрет козака Голоти . Про що свідчить цей портрет?
3. Що в  думі розповідається про зброю та  коня козака Голоти? Які риси осо-

бистості козака розкривають ці лаконічні характеристики?
4. Поміркуйте, з якою метою наведено діалог козака Голоти з татарином . Як цей 

діалог характеризує персонажів?
5. Об’єднайтеся в  малі групи або пари, висуньте гіпотези, обґрунтуйте їх і  пре-

зентуйте однокласникам та однокласницям .
  Чому героєм народної думи став козак Голота? Яку роль у розкритті ідейного 
змісту думи відіграє ім’я головного героя?
  Чому «Дума про козака Голоту» набула популярності?
  Чи є актуальною дума?
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Нехрещена душа,
Силу війська збирали,
Івана Богуна і його військо
Хмарою бусурманською обступали.
Веселились ляхи-турки,
Круль і князь раділи,
Що обложили Богуна
На довгі неділі.
Обступили ляхи-турки,
Кругом обложили,
Козаченьків Богунових голодом морили.
Три тяжкі неділі
Богун з військом
У тяжкій облозі бував…
Од свого ума білими руками
Хмельницькому листа писав,
Богун у Хмельницького батьківської поради питав
Та собі підмоги з Чигирина прохав:
«Просю Бога й тебе,
Дай помочі, порадь і повесели нас!..
Бо вже нас ляхи й турки обступають,
Кругом знаменами своїми обкидають
І кругом нас облягають,
І дуже сильно побіждають1».
Як Хмельницький цеє зачуває,
До Вінниці за штири2 доби прибуває,
Його військо гетьманськеє морем нахлинає,
Турецько-польське крульське військо зничтожає,
Богуна з козаками з неволі визволяє,
А сам Хмельницький
До Богуна під’їжджає
І словами промовляє:
«Не сам Бог вас спасав —
І я не менше помогав!»
Іван Богун відмовляє:
«Слава Богу і хвала гетьману,
Що не дав нас у неволю, ляхам на поталу!»
Все козацтво
І вояцтво
У ряди ставало,
На всі голоси кричало,
Промовляло,
А кобзарі грали,
В струни дотинали
Та Богдана із Богуном
Піснями хваляли!

1 Побіждають  — перемагають . 
2 Штири  — чотири .

Бій Богуна з Чарнецьким 
під Монастирищем у 1653 р.
(Микола Самокиш, 1931)

Візуалізація пам’ятника Іванові Богуну 
в Київському військовому ліцеї 
імені Івана Богуна
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Сприймаємо, аналізуємо, інтерпретуємо художній твір
1. Яке враження справила на вас дума?
2. Які історичні події лягли в  її основу?
3. Яким постає в думі головний герой — Іван Богун?
4. Оберіть і виконайте завдання та  презентуйте свою роботу однокласникам 

та однокласницям .
  Доведіть, що дума «Іван Богун» близька до історичних пісень .
  Доведіть, що «Іван Богун» — дума .
  Доведіть, що дума — це ліро-епічний твір .
  Доведіть, що герої дум є відображенням народної моралі .

5. Поет Максим Рильський зазначав: «Основна провідна риса українського іс-
торичного епосу — це патріотизм, безмежна, дійова любов до батьківщини, 
що виявляється насамперед у воєнному опорі загарбникам і поневолювачам». 
Доведіть або спростуйте цю тезу на прикладах українських дум .

ПОВТОРЮЄМО ТА УЗАГАЛЬНЮЄМО

Визначити рівень засвоєння теми ви також можете за допомогою онлайн-
тестів в електрон ному додатку до підручника .

Дайте відповіді на запитання та виконайте завдання .

1. Установіть відповідність між уривком і зображувальними засобами .
Уривок із твору
1 Ой, той то Хмельницький,

Що ляшеньків тисне
2 Бери шаблю гостру, довгу

Та йди воювати
3 Та туман поле покриває,

Гей, та Сірко з Січі виїжджає
4 За тобою, Морозенку,

Вся Вкраїна плаче

Зображувальний засіб
А паралелізм
Б епітет
В гіпербола
Г пестливі слова
Д анафора

2. Твір, у якому герой стверджує:
А я ляхів не боюся 
І гадки не маю — 
За собою великую 
Потугу я знаю

належить до
А епосу
Б ліро-епосу
В лірики
Г драми

3. Дівкою-бранкою названо героїню
А історичної пісні
Б козацької пісні
В думи
Г соціально-побутової пісні
Д балади
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4. Визначте, у яких творах є названі образи .
Назва твору
1 «Зажурилась Україна»
2 «Ой Морозе, Морозенку»
3 «Чи не той то хміль…»
4 «Дума про Марусю 

Богуславку»

Образ
А ґринджоли
Б погублені шуби
В мати
Г невільники
Д тополя

5. Установіть відповідність між творами й місцями подій у них .
Назва твору
1 «Ой Морозе, Морозенку»
2 «Та, ой, як крикнув 

же козак Сірко…»
3 «Дума про Марусю 

Богуславку»
4 «Чи не той то хміль…»

Місце подій
А Золотий Брід
Б Савур-могила
В  Кримський шлях
Г удовине поле
Д темниця над 

Чорним морем

6. У чому полягає колективний характер народної творчості?

7. Як можна пояснити належність пісень літературного походження до фольклору?

8. Назвіть відмінності між історичними піснями та думами .

9. Назвіть історичні пісні, які, на вашу думку, сприяють вихованню патріотиму . До-
ведіть свою думку .

10. му . Доведіть свою думку . 

Щоб більше дізнатися про історію українського народу, відображену в  усній 
народній творчості, прочитайте думи «Самарські брати», «Хмельницький 
та Барабаш», «Втеча трьох братів з города Азова», «Самійло Кішка», «Буря 
на  Чорному морі», твори Наталени Королевої «Легенди старокиївські», 
Юрія Винничука «Легенди Львова» .

Запрошуємо до бібліотеки

Засвіт встали козаченьки
(Марфа Тимченко, 2003)

Ілюстрація до збірки 
«Козак Голота» 
(Георгій Якутович, 1965)
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Світ óкраїнської поеçії

Людей, які висловлюються занадто образно й  піднесено, ми зазвичай 
називаємо поетами або поетками . Тоді поезію впізнаємо за  важливою озна-
кою — небуденністю мовлення . Її протиставлено прозі як чомусь звичайному 
й  більш приземленому . Англійський письменник Джон Вейн запропонував 
дуже влучне порівняння: «Поезія так відрізняється від прози, як  танець від 
пішої прогулянки» .

У прозі на  передній план висувається логічно організована розповідь . 
Поети змальовують більш умовну й  узагальнену картину дійсності, ніж про-
заїки . Поетичні твори вирізняються й  особливою організацією . Вони мають 
віршову форму з  римуванням та  строфічною будовою . Хоча існує й  вільний, 
тобто неримований, вірш, ритміка якого забезпечується інтонаційною подіб-
ністю 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 багатьох поколінь українців . Як 
і  колись, поезія Івана Франка надихає наш народ на  нові звершення, додає 
життєвого оптимізму . Глибокий ліризм, неповторність душевних переживань, 

Ілюстрації: 
м о ж н а 
з а л и ш и т и 
старі, але буде 
добре, якщо 
знайдеш дві 
інші: одна 
давня, інша 
сучасна.

Жнива в Україні 
(Микола Пимоненко, 1896)

Лілеї
(Віктор Зарецький, 1988)

Опрацьовуючи матеріал розділу, ви маєте змогу:
  поглибити знання про творчу долю Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки, Володимира 

Сосюри;
  набути знань про вільний вірш, філософську, пейзажну, інтимну лірику, творчість поетів, які ство-

рили зразки таких поезій у ХХ—ХХІ століттях;
 розвинути навички вдумливого та виразного читання поезії, аналізу поетичного тексту .
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органічне відчуття справедливості відкриє вам поезія Лесі 
Українки . Вірші Володимира Сосюри стануть уроком патрі-
отизму: ви матимете змогу поринути в  щирий світ емоцій 
обдарованої особистості, захопленої красою рідної землі . 
Окрім того, на вас чекають цікаві й самобутні твори сучас-
них поетів Василя Голобородька, Івана Малковича, Василя 
Герасим’юка, Ігоря Павлюка, Анатолія Мойсієнка, поетки 
Галини Кирпи, у яких вірність національним духов ним тра-
диціям поєднується з високим рівнем майстерності та но-
ваторством художніх пошуків .

Опрацьовуємо прочитане
1. За якими ознаками ви зазвичай розрізняєте прозу та поезію?
2. Як ви зрозуміли образи поезії та прози, які запропонував англійський письмен-

ник Джон Вейн? Спробуйте знайти власне образне визначення поезії та прози .
3. В електронному додатку до  підручника перегляньте презентацію «Лірика» . 

Що нового ви дізналися з неї про ліричні твори? Скористайтеся інформацією 
зі статті підручника до розділу «Світ української поезії» та презентації й визна-
чте 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 .
7. Об’єднайтеся в малі групи або пари і розгляньте схему «Види лірики за тема-

тикою» . Пригадайте вивчені в попередніх класах поетичні твори і  наведіть 
приклади різних видів лірики .

Запрошуємо до дискусії
8. Яку роль у формуванні поета відіграють читачі? Чи повинен поет дослухатися 

до суджень читачів і враховувати їхню критику?

Виявляємо обізнаність у сфері культури
9. Розгляньте ілюстрації на с . 45, 46 . Якою постає Україна у творах митців різних 

часів? Який образ вас привабив найбільше? Чому? Які поетичні рядки зрина-
ють у вашій пам’яті, коли дивитеся на ці картини?

Готуємо проєкт
10. Підготуйте проєкт «Україна у творчості поетів», візьміть участь у конкурсі про-

єктів .

Філософська — 
роздуми про 

сенс життя 
та призначення 

людини

Пейзажна — 
переживання 

та настрій 
ліричного 

героя, пов’язані 
зі спогляданням 

природи

Інтимна 
(любовна) — 

душевні 
переживання, 

пов’язані з коханням 
та  іншими 

особистими 
почуттями

Громадянська 
(патріотична) — 

любов 
до батьківщини, 

соціальна 
відповідальність, 

громадянська 
позиція людини

Види лірики за тематикою

Мапа України (Алла Горська, 1960-ті)



47СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ. Тарас Øевченко

У житті геніального поета Тараса Шевченка особливу роль відіграла 
доля . Вона не  раз змінювала його наміри, вела за  собою, обдаровувала 
й  зму шувала страждати . 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 ненависть і погорду…».

Дитинство та юність поета
Тарас Григорович Шевченко народився 25 лютого (9 березня) 1814 року 

в селі Моринцях Звенигородського повіту на Київщині в сім’ї селян-кріпаків . 
Невдовзі родина Шевченків перебралась до  сусіднього села Кирилівки, де 
й минуло дитинство поета . Початкову освіту хлопець здобув у сільській школі . 
В одинадцятирічному віці Тарас залишився сиротою . Змалку він усвідомлював 
і  відчував нерозривний зв’язок із  селянським світом . Однак доля  змусила 
хлопця попрощатися з  думками про хліборобське майбутнє, запропонувала 
інший шлях та  інше життєве покликання .

Таким покликанням для Т . Шевченка стало мистецтво . Ще з  дитячих літ 
він захопився малюванням, однак після смерті батьків мусив працювати в се-
лянському господарстві свого дядька, бути за служника при школі, пасти гро-
мадську череду . Мрії про малярську науку позбавляли Тараса спокою, довго 
й  наполегливо він шукав учителя . Нарешті один із  сільських малярів пого-
дився взяти хлопця до  себе в  навчання з  умовою, що той добуде дозвіл від 
свого поміщика . Окрилений успіхом, Тарас звернувся по дозвіл до  панських 
управителів . Саме тоді за дорученням 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  Вільна, де служив Енгельгардт, управителі 
в загальному списку навпроти прізвища Т . Шевченка зробили запис: «Годить-
ся як кімнатний живописець» .

Тарас ØЕВЧЕНКО
(1814—1861)

Автопортрет 
(Тарас Шевченко, 1843)

Портрет Павла 
Енгельгардта 
(Тарас Шевченко, 1833)

Селянська родина 
(Тарас Шевченко, 1843)

Тарас Шевченко — пастух («Мені тринадцятий минало...») 
(Іван Їжакевич, 1935)
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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? Що робив майбутній 

поет, аби реалізувати свої творчі здібності?

Ділимося читацьким досвідом
6. Пригадайте твори Тараса Шевченка, які ви вивчали в  попередніх 

класах . Які з  цих творів могли  б стати поетичними ілюстраціями 
до дитячих років поета?

Виявляємо творчі здібності
7. Підготуйте цікаву розповідь про дитинство Тараса Шевченка, у якій 

використайте цитати з його творів . Презентуйте свою розповідь од-
нокласникам і однокласницям .

Øляõ до волі
Перебування в Петербурзі відкривало перед талановитою людиною ши-

рокі обрії для мистецького вдосконалення . Можливо, уже в той час Тарас пе-
редчував, що доля недаремно привела його до російської столиці . Прагнучи 
малювати, хлопець домігся від пана дозволу на продовження навчання . Всту-
пивши до малярської артілі Василя Ширяєва, Т . Шевченко наполегливо працю-
вав, займався самоосвітою, вибудовував нові життєві плани . Та хоч би якими 
сміливими  були ці плани, на заваді стояла принизлива кріпосна залежність .

І тут доля прийшла на допомогу Шевченкові . Спочатку була зустріч з Іва-
ном Сошенком, українцем, учнем Петербурзької академії мистецтв . І . Сошен-
ко познайомив земляка зі  своїми приятелями письменником Євгеном  Гре-
бінкою та  художником Аполлоном  Мокрицьким, а  згодом  — із  відомими 
митцями Карлом  Брюлловим, Олексієм Венеціановим, Василем  Жуковським, 
Василем  Григоровичем, Михайлом Вієльгорським . Саме в  колі цих людей 
зародилась ідея звільнення Т . Шевченка від кріпосної залежності . Було ви-
рішено, що К . Брюллов намалює для благодійної лотереї портрет відомого 
поета В . Жуковського . Ця лотерея відбулася 22 квітня 1838 р ., а вже 25 квітня 
В . Жуковський вручив Тарасові відпускні папери . На  двадцять п’ятому році 
свого життя молодий художник пориває з  обтяжливим кріпосним станови-
щем . «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 надати 
безкорисливу допомогу . Його прийняли до  Академії мистецтв, а  він із  го-
ловою занурився в  навчання . Здавалося б, здійснилося заповітне бажання 
Т . Шевченка присвятити себе живопису . Однак уже тоді поетичне покликання 

Ілюстрації: Автопортрет 
(Т. Шевченко, зима 1840—1841 
рр.) — це максимально збільшено 
академічні роботи Шевченка. 
Портрет Жуковського роботи 
Брюлова

Портрет Василя 
Жуковського. Копія 
картини К. Брюллова
(Тарас Шевченко, 
1838—1841)

Портрет невідомої 
за фортеп’яно
(Тарас Шевченко, 1843)

Портрет дівчини 
з собакою
(Тарас Шевченко, 1838)

Так несподівано розпочалась далека й  довготривала життєва мандрівка 
поза межами батьківщини . Тарас прибув до Вільна (тепер Вільнюс — столиця 
Литовської держави) . Енгельгардт, ознайомившись із наданою Тарасові упра-
вителями характеристикою, вирішив виховати для своїх потреб кріпосного ху-
дожника . Уже у Вільні Т . Шевченко одержав перші професійні уроки малювання .

Однак невдовзі пан Енгельгардт дістав службове призначення до Петер-
бурга, куди й переїхав з усіма слугами . Так Тарас потрапив до столиці Росій-
ської імперії .
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поступово опановувало особистість митця . Працюючи в  майстерні К . Брюл-
лова, він повсякчас подумки переноситься на батьківщину . «У його розкішній 
майстерні, — згадував поет, — як у палаючім дикім степу над Дніпром, переді 
мною мигали мученицькі тіні наших бідних гетьманів… Переді мною стелився 
степ, засіяний могилами. Переді мною пишалась моя бідна Україна у своїй не-
порочній меланхолійній красі. І я задумувався, я не міг відвести своїх духовних 
очей від цієї рідної чарівної краси».

Опрацьовуємо прочитане
1. За статтею підручника «Шлях до волі» складіть план розповіді про визволен-

ня Тараса Шевченка з кріпацтва .
2. Які наведені в статті факти вас зацікавили? Про яких діячів мистецтва 

культури ви хотіли  б дізнатися більше? У  який спосіб ви могли  б за-
довольнити свою цікавість?

3. В  електронному додатку до  підручника знайдіть і  перегляньте відео-
фільм «Добрий ангел Тараса Шевченка» . Що нового ви дізналися з цьо-
го фільму про петербурзький період життя Тараса Шевченка? Яких 
нових рис набув створений вашою уявою образ поета?

Поеçія як æиттºве покликання
Поет по-справжньому стає поетом, коли в нього з’являються читачі . Скла-

дати вірші Т . Шевченко почав іще кріпаком, але його талант привернув увагу 
широкого кола читачів лише після виходу друком дебютної книжки . Тут теж 
не обійшлося без втручання долі, випадку . Приятель Євгена Гребінки, полтав-
ський поміщик Петро Мартос, перебуваючи в Петербурзі, вирішив замовити 
комусь із  художників свій портрет . Є . Гребінка порекомендував Т . Шевченка 
як гарного портретиста, учня славетного К . Брюллова . На сеансах малювання 
П . Мартос випадково дізнався про Шевченкову поезію й запропонував опла-
тити видання книжки . Так, за  підтримки Є . Гребінки й  П . Мартоса, 1840  року 
побачив світ Шевченків «Кобзар» .

Вихід «Кобзаря» змінив життя митця . Кількість захоплених читацьких від-
гуків перевершила найсміливіші очікування автора . Іще навчаючись в  Ака-
демії мистецтв, він усвідомив, що поезія виступає в його думках на передній 
план і  стає життєвим покликанням .

Сліпий (Невольник)
(Тарас Шевченко, 1843)

Молодий Шевченко 
в майстерні Карла Брюллова 
(Георгій Меліхов, 1947)

Натурщик у позі Марсія 
(Тарас Шевченко, 1840)

Смерть Богдана Хмельницького
(Тарас Шевченко, 1837)
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Опрацьовуємо прочитане
1. Складіть запитання за змістом прочитаного тексту «Поезія як життє-

ве покликання» і запишіть їх . Перевірте, чи охоплять відповіді на за-
питання всю інформацію тексту . За потреби допишіть запитання .

Виявляємо творчі здібності
2. Розгляньте автопортрети Тараса Шевченка (с . 47, 50—51) . Коли 

їх було створено? Який період у житті поета вони відображають? 
Опишіть ваші враження в короткому есе «Автопортрет Тараса Шев-
ченка» .

Зновó неволя
Після арешту поет близько двох місяців провів в одиночній камері . Доки 

тривало слідство, він записав кілька творів, які вдалося вивезти на заслання 
і які згодом стали основою циклу «В казематі» .

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

Тараса Шевченка покарали не  за  злочини, а  за поетичне слово, прони-
зане любов’ю до України та ненавистю до  її гнобителів . 

Понад десять років поет провів в  ув’язненні й  на засланні в  Орській 
фортеці (тепер  — місто Орськ в  Оренбурзькій області Росії) та  Новопетров-
ському укріпленні (нині  — 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  решту періодів своєї 
поетичної діяльності .

У поезіях того часу Т . Шевченко прагнув по-новому осмислити своє по-
кликання, болісно відгукувався на  втрату зв’язків зі  звичним середовищем, 
виливав тугу за рідним краєм, звертався до дитячих спогадів, із сумом пере-
живав самотність . Поет, який покладав занадто великі надії на  силу поетич-
ного слова, опинився в майже повній ізоляції, далеко від своїх читачів . Оче-
видно, цим зумовлене переважання в його ліричних творах сумних, мінорних 
інтонацій . У цей період не припинився його поетичний діалог із долею:

Ілюстрації: 
роботи Шевченка 
часів заслання

Завершивши навчання й  здобувши звання художника, Тарас Шевченко 
повернувся в Україну . На той час вимогливому до себе поетові власне життя 
здається застиглим і бездіяльним, а він прагнув активності й боротьби . Своє-
рідна душевна криза вилилася в  бажання порвати зі  станом напівсонного 
існування й повернути незриму, 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 передбачав, 
що справді накликає «злу долю» . У 1847 році його було заарештовано за при-
четність до Кирило-Мефодіївського братства — таємної організації, учасники 
якої ставили за  мету звільнити український народ від національного й  со-
ціального гноблення .

Автопортрет 
(Тарас Шевченко, 1845)

Автопортрет. У солдатах 
(Тарас Шевченко, 1847)

Автопортрет 
(Тарас Шевченко, 1843)
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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 заслан-
ня зберегти свою особистість і  не піддатися зневірі й  розчаруванню . І  досі 
вражають Шевченків філософський спокій і  готовність прийняти свою долю 
як неминучу життєву школу  — з  усіма її добрими й  не дуже пропозиціями .

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

чої діяльності .
4. Визначте, які наведені в статті «Знову неволя» факти й дати можуть 

знадобитися вам для розповіді про творчий шлях поета . Запишіть ці 
факти, на їх основі складіть усну розповідь «Шевченко на засланні» 
та презентуйте її однокласникам і однокласницям .

Виявляємо обізнаність у сфері культури
5. Розгляньте репродукції картин та  малюнків, які  Т . Шевченко ство-

рив під час заслання (с . 51, 58, 59) . Поміркуйте, що цікавило Шев-
ченка-художника? Які теми, сюжети він обирав для своїх робіт? 
Яким настроєм вони пройняті? Які риси Шевченкової особистості 
відобраз илися в цих творах образотворчого мистецтва?

Останні роки æиття
Шевченкові довелося десять років свого життя провести на  засланні . 

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.

Автопортрет 
(Тарас Шевченко, 1858)

Автопортрет 
(Тарас Шевченко, 1860)

Форт Кара-бутак (Тарас Шевченко, 1848) Місячна ніч на Кос-Аралі (Тарас Шевченко, 1849)
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Ця довгоочікувана слава ще за  життя прийшла до  Тараса Шевченка: 
 надзвичайна популярність серед читачів, звання академіка Петербурзької 
академії мистецтв, загальне визнання його високого морального авторитету . 
Однак, за словами І . Франка, «найкращий і найцінніший скарб доля дала йому 
лише по смерті — невмирущу славу і всерозквітаючу радість, яку в мільйонів 
людських сердець все наново збуджуватимуть його твори».

Решту життя після заслання Т . Шевченко провів у  російській столиці . 
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  Петербурзі . 
Того  ж року відбулось перепоховання поета в  Україні на  Чернечій горі по-
близу Канева .

Значення творчості Тараса Øевченка
Творчість Т . Шевченка має світове значення . Учені не  раз порівнювали 

його з  такими визначними митцями, як А . Міцкевич, О . Пушкін, Дж .  Байрон, 
Г . Гейне, В . Гюґо . Сьогодні поезія Тараса Шевченка перекладена багатьма мо-
вами світу .

Для багатьох поколінь українців поет був і  залишається національним 
пророком, символом нескореності народу . Його тернистий життєвий шлях 
та  самовіддана літературна праця уособлюють духовні можливості людини, 
здатної долати життєві перешкоди, захищаючи ідеали правди, свободи, лю-
бові до ближнього .

Визначаючи роль Шевченкової поезії, український письменник Олесь Гон-
чар писав: «З-поміж безлічі книг, з  якими має справу історія світової літера-
тури, поодиноко виділяються ті, що ввібрали в  себе науку віків і  мають для 
народу значення заповітне. До  таких належить «Кобзар», книга, яку народ 
український поставив на першому місці серед успадкованих з минулого націо-
нальних духовних скарбів».

І л ю с т р а ц і я 
П а м � я т н и к 
Т .  Ш е в ч е н к у 
в Харкові

Опрацьовуємо прочитане
1. Як довго Тарас Шевченко перебував на засланні?
2. Де минули останні роки життя поета?
3. Яке звання здобув Тарас Шевченко від Петербурзької академії мис-

тецтв?
4. Коли помер поет? Де він похований?
5. Визначте, які факти, наведені у статтях «Останні роки життя», «Зна-

чення Тараса Шевченка», можуть знадобитися вам для розповіді 
про значення Т . Шевченка в  українській та  світовій культурі . Запи-
шіть ці факти, на  їх основі складіть усну розповідь та  презентуйте 
її однокласникам і однокласницям .

Виявляємо обізнаність у сфері культури
6. Розгляньте ілюстрації на  с . 52 . Яку, на  вашу думку, ідею втілили 

в  пам’ятнику  поетові скульптор М . Манізер й  архітектор Й . Ланг-
бард?

Готуємо проєкт
7. На основі біографічних матеріалів і творчості Т . Шевченка підготуйте 

проєкт за темою «Поет і доля» . Візьміть участь у конкурсі проєктів .

Пам’ятник Т. Шевченку 
в Харкові 
(Матвій Манізер, 
Йосип Лангбард, 1935)

Місце поховання Тараса 
Шевченка на Чернечій 
горі в місті Каневі 
(Матвій Манізер, 1939)

Чи буде суд, 
чи буде кара? 
(Опанас Заливаха, 1964)
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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 Тараса Шевченка?
6. Відомо, що на засланні Т . Шевченка як художника залучили до експедиції 

з  дослідження Аральського моря . Під час цієї експедиції й були виконані ак-
варельні малюнки  «Форт Кара-Бутак» «Місячна ніч на Кос-Аралі» (с . 51) . Яке 
враження справляють ці малюнки? Яким настроєм вони пройняті? До яких 
роздумів спонукають? 

Запрошуємо до дискусії
7. Поет і його творчість . Чи можна ув’язнювати поета за його творчість?

Ліричні роçдóми про людинó і світ
У житті Тараса Шевченка був складний і  драматичний період випробу-

вань, пов’язаний з  арештом і  тривалим засланням . Головною підставою для 
покарання поета стали художні твори . Але навіть переслідування не зломили 
бунтівного духу митця . Не бажаючи підкорятися забороні, поет продовжував 
творчу працю . Більшість його творів, написаних в  ув’язненні й  на засланні, 
складає лірика .

Художні твори, у  яких зображуються почуття, настрої, роздуми, назива-
ють ліричними . Уся система художніх засобів у ліричному творі служить роз-
криттю цілісного руху людської душі . Залежно від змісту виділяють лірику 
громадянську, психологічну, інтимну, пейзажну, філософську .

Філософська лірика спрямована на  творче осягнення стосунків людини 
і світу . Ліричний герой філософської поезії переймається складними пробле-
мами світоглядного характеру: він прагне визначити життєві пріоритети, розі-
братися в самому собі, у своїх стосунках зі світом та власною долею .

У пошуках відповідей на складні питання буття Т . Шевченко завжди роз-
глядав свою індивідуальну долю та  поетичну місію в  нерозривному зв’язку 
з долею рідної України . Тому й не дивно, що в багатьох його творах філософ-
ський зміст виражено завдяки майстерному поєднанню патріотичних, грома-
дянських та особистісних мотивів .

Уáолівання çа долю України 
(«Ìені однаково, чи буду…»)

Вірш «Мені однаково, чи буду…» був на-
писаний Т . Шевченком невдовзі після арешту, 
коли поет осмислював своє становище люди-
ни, переслідуваної за патріотичні переконання . 
У цій поезії немає навіть сліду страху й зневіри, 
усі хвилинні емоції, пов’язані з  арештом, опа-
новано й  підпорядковано вищому служінню . 
На уявні терези покладено особисте існування, 
з одного боку, та любов до батьківщини, турботу 
за  її майбуття  — із  другого . Поет не  вагається 
у  власному виборі, він готовий до  тривалого 

заслання й навіть до загибелі в повному забутті, 
оскільки прийняти мученицьку смерть за Украї-
ну не є для нього марною жертвою .

У своєму монолозі ліричний герой набли-
жається до  пророка, який не  лише вболіває 
за  рідний народ, а  й володіє особливою здат-
ністю бачити прояви зла у світі та попереджати 
про майбутні загрози й  випробування . Відпо-
відними є й художні засоби, які добре узгоджу-
ються з  образом поета-пророка . Це передусім 
символізація, тенденція до ускладнення звичних 

Тарас Шевченко. 
Ескіз до вистави Івана 
Драча «Ніж у сонце»
(Алла Горська, 1963)
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образів та  надання їм вагомого узагальненого 
значення . Скажімо, згаданий ліричним героєм 
«сніг на  чужині» асоціюється з  холодом і  поси-
лює передчуття довготривалої неволі .

За допомогою влучних висловів автор ство-
рює образ загрозливої смерті — такої, коли люди-
на зникає, не лишивши по собі навіть «малого слі-
ду» . Поет використовує символіку фольклорного 
походження, запозичивши з народної словесно-
сті узагальнений образ «злих людей» як якоїсь чи 
не  містичної загрози, що нависла над Україною . 
Цей образ-символ асоціюється з такими характе-
ристиками, як лукавство, хитрість, підступність .

Також символічним є образ вогню — він ви-
користовується, коли поет згадує про приспану 
лукавими людьми Україну, тобто безборонну, 
слабку, що може незчутися, як опиниться у вог-
ні боротьби за  своє виживання . Але вогонь  — 
це не лише та стихія, яка несе загрозу й знищує . 
Вогонь  — це також символ очищення, загарто-
вування, набуття нової сили .

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

Прочитайте вірш . Виконайте завдання .

Мені однаково, чи буду…
(В казематі III)

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 меж 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.

Читацький практикум

1847

Шевченко над Дніпром 
(Костянтин Трутов ський, 1875)

Дорогий Тарасе Григоровичу, що тут є — усе твоє  
(Марія Примаченко, 1982)

Сприймаємо, аналізуємо, інтерпретуємо художній твір
1. Яке враження справив на вас вірш «Мені однаково, чи буду…»?
2. Розкажіть, коли був створений цей твір .
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Осоáливості вірøóвання
Поетичному слову зазвичай властива рит-

міка, основу якої становить чергування мов-
леннєвих одиниць . Важливу роль у  творенні 
поетичного ритму виконує рима  — співзвучне 
закінчення рядків . Римування надає поезії лег-
кості й  милозвучності, а  римовані вірші значно 
легше запам’ятати .

За місцем наголосів у суголосних словах рими 
поділяють на  чоловічі (наголос на  останньо му 
складі) і жіночі (наголос на передостанньому скла-
ді) . За частинами мови вони бувають іменними й 
дієслівними, а  також неграматичними (коли ри-
муються слова, що не належать до однієї частини 
мови) . Рими можуть бути точними і приблизними .

Організація поетичного мовлення від дав-
нини до  сучасності зазнавала змін . За  цей час 
утворилося декілька різних систем віршування . 

3. Об’єднайтеся в  малі групи або пари, підготуйте обґрунтовані відповіді на  за-
питання, презентуйте їх однокласникам та однокласницям .
  Доберіть до слова однаково синоніми, які, на вашу думку, найбільш точно від-
повідають значенню, у  якому вживає це слово поет . Які образи допомагають 
зрозуміти, що поетове «однаково» стосується передусім його власної долі?
  Поміркуйте, чому в поезії виникають образи батька й сина .
  У рядках «Мені однаково, чи буде / Той син молитися, чи ні…» виявляється став-
лення ліричного героя до своєї долі людини чи долі  поета? Обґрунтуйте власну 
позицію .
  В  останніх рядках твору поет двічі вживає слово однаково із  часткою не . Які 
синоніми до пое тового «не однаково» ви дібрали б?

4. Оберіть і виконайте завдання та  презентуйте свою роботу однокласникам 
та однокласницям .
  Які символічні образи поезії «Мені однаково, чи буду…» допомагають поетові 

передати своє занепокоєння долею України .
  Якою постає Україна в поезії Т . Шевченка «Мені однаково, чи буду…»?
  Доведіть, що автор поезії «Мені однаково, чи буду…» не  зневірився у  своєму 

покликанні .
  Лірика, що має характер розмірковування, авторських роздумів, називають ме-

дитативною . Чи належить поезія «Мені однаково, чи буду…» до медитативної? 
Наведіть аргументи на захист своєї думки .

Читаємо виразно
5. Знайдіть у  мережі Інтернет записи вірша Тараса Шевченка «Мені однаково, 

чи буду…» у  виконанні різних читців . Чиє виконання вам сподобалося най-
більше? Чому?

6. Вивчіть вірш «Мені однаково, чи буду…» напам’ять, підготуйте виразне читан-
ня твору, візьміть участь у конкурсі читців .

Запрошуємо до дискусії
7. У чому сила Шевченкового слова?

Із заслання Тарас Григорович Шевченко 
повернувся на квітучу Україну
(Марія Примаченко, 1968)
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Приміром, у давній українській літературі пану-
вало силабічне віршування, засноване на рівній 
кількості складів у рядку при довільному розта-
шуванні наголосів . А згодом набула поширення 
силабо-тонічна система, що ґрунтується на чер-
гуванні наголошених і  ненаголошених складів . 
Для визначення віршового розміру в  цій си-
стемі поетичний рядок ділять на  склади . Далі 
виокремлюють повторювані групи складів (їх 
називають стопами) . Зазвичай стопи бувають 
двоскладові і трискладові, основні й допоміжні .

До основних двоскладових стоп належать 
хорей і ямб . Їх дуже легко розпізнати: хорей має 
наголос на першому складі, а ямб — на другому . 
Є  також допоміжні двоскладові стопи  — піри-
хій і  спондей . Вони в окремих випадках можуть 
заміняти основні стопи  — стопою з  двох нена-
голошених складів (пірихій) або стопою з  двох 
наголошених складів (спондей) .

Для схематичного зображення двоскладо-
вих віршових розмірів зазвичай використову-
ють спеціальні позначки .

Основні двоскладові стопи:
 хорей     ямб

Допоміжні двоскладові стопи:
 пірихій     спондей

Для прикладу, визначимо віршовий роз-
мір Шевченкового «Заповіту», який ви вивчи-
ли в  7-му  класі . Поділ на  склади засвідчує, що 
основ ною віршовою одиницею цього твору 
є  стопа з  наголосом на  першому складі, тобто 
хорей (із пірихієм) .

Як умру, то поховайте
          

Мене на  могилі
       

Серед степу широкого
          

На Вкраїні милій.
       

Деякі поети у  своїй творчості використо-
вували досвід народнопісенного віршування . 
Тарас  Шевченко часто звертався до  народного 
вірша з  рядком із  14 складів та  паузою  після 
восьмого складу . При цьому він ділив один 
14-складовий рядок на  два (по вісім та  шість 
складів у  кожному) . Цим розміром написа-
но ліричний вірш «Думи мої, думи мої…», 
балади «Ой три шляхи широкії…», «Лілея», 
«Русалка» .

Досліджуємо самостійно
  Визначте віршовий розмір поезії «Мені однаково, чи буду…» .

Традиöії народної пісенності 
(«Îй три øëяхи øирокі¿…»)

Майстерним засвоєнням фольклорної об-
разності відзначається поезія Тараса Шевчен-
ка «Ой три шляхи широкії…» . Вона, як і  вірш 
«Мені однаково, чи буду…», належить до циклу 
«В казематі» . 

Однак це не  ліричний, а  ліро-епічний твір, 
що має жанрові ознаки балади  — пое зії з  на-
пруженим сюжетом, основою якого є незвичай-
на подія .

У баладі «Ой три шляхи широкії…» поєдна-
лися народнопісенні мотиви про розлуку з рід-
ними, смерть дівчини від туги за коханим, горе 
матері, яка втрачає синів . Символіка твору теж 
має фольклорне походження, наприклад, образ 
шляхів, що поросли тернами, символізує немож-
ливість повернення додому . Однак Т . Шевченко 
не  є сліпим наслідувачем зразків народної пі-
сенності . 

Покинули стару матір 
(ілюстрація до вірша «Ой три шляхи широкії...»)
(Софія Караффа-Корбут, 1963)
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Фольклорний матеріал у поетичній обробці талановитого 
майстра слова ускладнюється й  набуває філософського зву-
чання . За  картиною загибелі героїв твору на  чужині та  за  по-
хмурим образом нещастя, яке спіткало родичів загиблих, 
 вимальовується загальна тема непоправної, трагічної утрати, 
яку спричиняє розлука людини з батьківщиною .

Прочитайте вірш . 
Виконайте завдання .

Ой три шляхи широкії…
(В казематі VI)

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 брати,
По світу блукають,
А три шляхи широкії
Терном заростають.

Читацький практикум

1847

Сприймаємо, аналізуємо, інтерпретуємо художній твір
1. Яке враження справив на вас твір «Ой три шляхи широкії…»? До якого циклу 

він належить? У чому полягають жанрові особливості твору?
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 народній твор-

чості . Що символізують ці образи в народній творчості та у вірші Т . Шевченка?
5. Який образ твору Тараса Шевченка «Ой три шляхи широкії…» вразив вас най-

більше? Чому?
6. Визначте, яким віршовим розміром написана балада «Ой три шляхи широкії…» .

Ой трИ шляхИ ширОкії            
7. Доведіть, що в баладі «Ой три шляхи широкії . . .» поет використав досвід на-

роднопісенного віршування .
8. У яких рядках поруч із ямбічними стопами вжито спондей?

Постер до х/ф «Тарас. Повернення»
(режисер Олександр Денисенко, 2015)



58 СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ. Тарас Øевченко

А На чужину з України // Брати розійшлися
Б Посадила стара мати // Три ясени в полі
В Три явори посадила // Сестра при долині
Г А три шляхи широкії // Терном заростають

9. Об’єднайтеся в  малі групи або пари, дайте обґрунтовану відповідь на  запи-
тання, презентуйте її однокласникам та однокласницям .
  Чи впливає на ритмічний малюнок вірша заміна ямбічної стопи на спондей 

або пірихій? Поміркуйте, чому поети вдаються до таких замін .
  Звучання вірша залежить не  тільки від віршового розміру, а  й від того, який 

вид римування застосовує поет: 
  суміжне, або парне, римування (римуються перший рядок із  другим, третій 
з четвертим і так далі: АА ББ ВВ ГГ); 
  перехресне римування (римуються перший і  третій рядки, другий і  четвер-
тий: АБАБ); 
  кільцеве, або оповите, римування (перший рядок римується з  четвертим, 
а другий з третім: АББА) . 

 Вчені вважають, що у  баладі «Ой три шляхи широкії…» Т . Шевченко викори-
став форму народного вірша з  рядком із  14 складів і  поділив один 14-скла-
довий рядок на два . Поміркуйте, на чому ґрунтується таке твердження . Про-
аналізуйте спосіб римування в баладі й доведіть або спростуйте твердження .

Запрошуємо до дискусії
10. Чому поет у  часи важких життєвих випробувань звернувся до  осмислення 

народної пісенності?

Виявляємо творчі здібності
11. Уявіть себе художником, якому замовили ілюстрації до циклу «В казематі» . Яку 

ілюстрацію до вірша «Ой три шляхи широкії…» ви запропонували б? Опишіть 
її, презентуйте однокласникам та однокласницям .

Ліричні роçдóми на çасланні 
(«Думи мо¿, думи мо¿…»)

Ув’язнений поет гостро переживав розлуку 
з Україною, не знаючи напевне, чи побачить ще 
колись рідний край . 

Його ліричний вірш «Думи мої, думи 
мої…» відображає настрої часів заслання . 

Самотність, відсутність звичного спілкуван-
ня пригнічували Тараса Шевченка . Сам поет 
своє тодішнє становище визначив простим 
і  водночас досить містким висловом «лиха го-
дина» . Щоб зберегти себе в  часи випробувань, 
не зневіритись і не піддатися відчаю, Т . Шевчен-
ко 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 
образі «дум» . Образ цей виник ще в  ранніх ві-
ршах поета і став традиційним у його творчості .

Це думи про рідний край, з якими ліричний 
герой веде свою щиру розмову: «Не кидайте хоч Пожежа в степу (Тарас Шевченко, 1848)
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ви мене / При лихій годині» . Бо вірші, немов тон-
ка нитка, єднають його з  рідною Україною . Так 
тема мистецтва поєдналася в цій поезії з темою 

патріотизму: ліричний герой болюче й водночас 
майже з  філософською стриманістю осмислює 
своє перебування на чужині .

Прочитайте вірш . Виконайте завдання .

Думи мої, думи мої...
Думи мої, думи мої,
Ви мої єдині,
Не кидайте хоч ви мене
При лихій годині.
Прилітайте, сизокрилі
Мої голуб’ята,
Із- за 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.

Читацький практикум

1840

Сприймаємо, аналізуємо, інтерпретуємо художній твір
1. Яке враження справив на вас твір «Думи мої, думи мої…»?
2. Коли Тарас Шевченко написав цю поезію? Які настрої відобразились у цьому 

творі?
3. Об’єднайтеся в малі групи або пари, оберіть завдання, виконайте його і  пре-

зентуйте свою роботу однокласникам та однокласницям .
  Що означає у творі Т . Шевченка образ дум?
  Які засоби художньої виразності використовує поет у  вірші «Думи мої, думи 
мої…»? Поясніть їхнє значення .
  Доведіть, що вірш «Думи мої, думи мої…» має ознаки філософської лірики .

Виявляємо обізнаність у сфері культури
4. Розгляньте ілюстрації на  с . 58, 59 . Як ці малюнки допомагають зрозуміти на-

стрій, переживання поета, відображені у вірші «Думи мої, думи мої…»?
5. У мережі Інтернет знайдіть запис пісні «Думи мої, думи мої…» у  виконанні 

Волинського народного хору . Поміркуйте, чи відповідає музика композитора 
О . Стадника загальному настрою вірша Тараса Шевченка .

Запрошуємо до дискусії
6. Як поет ставиться до  своєї поетичної творчості? Чому саме поезія стала для 

Тараса Шевченка чимось більшим за мистецтво?

Ханга-Баба 
(Тарас Шевченко, 1851—1857)

Т. Шевченко малює друга 
(Тарас Шевченко, 1848)
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Людина і çвичаºве право
Т . Шевченка приваблювали драматичні кон-

флікти, загадкові народні вірування . Усе це він 
знаходив у народних баладах . Його ранні бала-
ди «Причинна», «Тополя», «Утоплена», засновані 
на  творчому осмисленні фольклорних образів 
і мотивів, одразу полюбилися читачам .

Улітку 1846 року він завершив роботу ще над 
двома баладами: написав «Лілею» і  «Русалку» . 

У них використав народнопісенний мотив мета-
морфози  — перетворення героїні на  рослину 
або надприродну істоту . Цей мотив поет пов’язав 
з актуальними соціальними проблемами .

Життя сільської громади в  часи Т . Шевчен-
ка відчутно залежало від звичаєвого права . Це 
неписані соціальні норми і  правила поведінки, 
закріплені в народній традиції . 

Суворим було ставлення сільської громади 
до  жінок, які народжували дітей поза шлюбом . 
За українським звичаєм, їм обрізали коси й по-
кривали голову хусткою . Звідси й походить сло-
во покритка . Нешлюбних матерів та  їхніх дітей 
(байстрюків) зазвичай засуджували, вважали їх 
людьми другого сорту . Поет завжди виступав 
проти жорстокого ставлення до  скривджених 
і  зневажених, глибоко і  щиро співчував їхній 
страдницькій долі .

Балада  — ліро-епічний твір з  напру-
женим сюжетом, часто з  фантастичними 
епізодами та  трагічною розв’язкою . 
Літературна балада постала на  основі 
народних баладних творів . До  жанру 
балади зверталися П . Гулак-Артемовський, 
М . Костомаров, Т . Шевченко, Ю . Федько-
вич, С . Руданський, І . Франко та  ін .

Дівчина-квітка 
(«Ліëея»)

У баладі мотив зваблення паном сільської 
дівчини Т . Шевченко доповнює мотивом поневі-
ряння і смерті її позашлюбної дитини . Розкрива-
ючи ці мотиви, поет поставив важливе для ньо-
го питання: чим завинила перед людьми дитина, 
яка народилась поза законним шлюбом?

Зобразивши негідну поведінку сільської 
громади, автор виступив проти несправедли-
вих проявів звичаєвого права . Сам він оцінював 
долю героїні з позиції християнського милосер-
дя й любові до ближнього — того почуття, якого 
нещасна не дочекалась ані від батька-поміщика, 
ані від односельців .

Поет розкрив драму невинної дівочої душі, 
яка зіткнулася з жорстокістю і  нерозумінням 
громади . А ще він надав цій драмі філософсько-
го звучання, відзначивши парадоксальне поєд-
нання черствості та  здатності відчувати красу . 
Адже не  хто інший, як ті самі люди, котрі ко-
лись висміювали і  зневажали беззахисну герої-
ню в  її людській іпостасі (взимку навіть «в хату 
не  пу стили»), невдовзі по тому вже щиро милу-
вались нею в подобі «лілеї-снігоцвіту» .

Баладу організовано як сповідь самої дів-
чини-лілеї, яка звіряється своєму «братику» 
Королевому Цвіту . Лілея гірко нарікає на страд-
ницьку долю, намагаючись збагнути, чим саме 
завинила . Її розповідь емоційна, сповнена дра-
матизму . Головною рисою героїні є душевна чи-
стота  — не  випадково білий колір квітки-лілеї 
символізує невинність .

Лілеї, подарунок дочки 
(Тетяна Яблонська, 1997)
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Прочитайте баладу . Виконайте завдання .

Лілея
«За що мене, як росла я,
Люде не любили?
За що мене, як виросла,
Молодую вбили?
За що вони тепер мене
В палатах вітають,
Царівною називають,
Очей не спускають
З мого цвіту? Дивуються,
Не знають, де діти!
Скажи мені, мій братику,
Королевий Цвіте!»
«Я не знаю, моя сестро».
І Цвіт Королевий
Схилив свою головоньку
Червоно-рожеву
До білого пониклого
Личенька Лілеї.
І заплакала Лілея
Росою-сльозою…
Заплакала і сказала:
«Брате мій, з тобою
Ми давно вже кохаємось,
А я й не сказала,
Як була я людиною,
Як я мордувалась.

Моя мати… чого вона,
Вона все журилась
І на мене, на дитину,
Дивилась, дивилась
І плакала. Я не знаю,
Мій брате єдиний!
Хто їй лихо заподіяв?
Я була дитина,
Я гралася, забавлялась,
А вона все в’яла
Та нашого злого пана
Кляла-проклинала.
Та й умерла… А мене пан
Взяв догодувати.
Я виросла, викохалась
У білих палатах.
Я не знала, що байстря я,
Що його дитина.
Пан поїхав десь далеко,
А мене покинув.

І прокляли його люде,
Будинок спалили…
А мене, не знаю за що,
Убити — не вбили,
Тілько мої довгі коси
Остригли, накрили
Острижену ганчіркою.
Та ще й реготались.
Жиди1 навіть нечистії
На мене плювали.
Отаке-то, мій братику,
Було мені в світі.
Молодого, короткого
Не дали дожити
Люде віку. Я умерла
Зимою під тином,
А весною процвіла я
Цвітом при долині,
Цвітом білим, як сніг, білим!
Аж гай звеселила.
Зимою люде… Боже мій!
В хату не пустили.
А весною, мов на диво,
На мене дивились.
А дівчата заквітчались
І почали звати
Лілеєю-снігоцвітом;
І я процвітати
Стала в гаї, і в теплиці,
І в білих палатах.
Скажи ж мені, мій братику,
Королевий Цвіте:
Нащо мене Бог поставив
Цвітом на сім світі?
Щоб людей я веселила,
Тих самих, що вбили
Мене й матір?.. Милосердий,
Святий Боже, милий!»
І заплакала Лілея,
А Цвіт Королевий
Схилив свою головоньку
Червоно-рожеву
На білеє пониклеє
Личенько Лілеї.

1  Жиди  — образлива назва євреїв .  

Читацький практикум

1846
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Зарóчниöі долі 
(«Ðусаëка»)

Не менш гострим, аніж у «Лілеї», драматизмом 
позначено історію про матір-дітовбивцю з бала-
ди «Русалка» . Це розповідь про дві змарновані 

долі: жінки, котра поза шлюбом народила доч-
ку від пана, і  дитини, яка пішла з  життя, щойно 
народившись . Важлива моральна проблема 
захопила автора твору . Це проблема страш-
ного, хай і  вимушеного гріха, вчиненого через 
душевне потьмарення, та  відплати за  цей гріх .

У ході роботи над твором автор використав 
народні легенди про русалок і  русальні пісні, 
що додали його баладі похмурого і  загадково-
го колориту, а  ще дали змогу відобразити на-
родну віру в  наявність світового морального 
балансу, якогось вищого суду, що врівноважує 
все на своїх магічних терезах . Мати-дітовбивця, 
яка втопила свою дитину, дістає неминучу від-
плату за вчинене зло, ставши жертвою русалок .

Першу частину твору організовано як емо-
ційний монолог-сповідь, що належить «руса-
лоньці» та містить спогади про останні хвилини 
її людського існування . Вона, зокрема, пригадує 

Сприймаємо, аналізуємо, інтерпретуємо художній твір
1. Яке враження справила на вас балада «Лілея»?
2. Що читачі балади дізнаються про Лілею, історію її земного та  потойбічного 

життя?
3. Хто або що стало причиною страждань Лілеї?
4. Об'єднайтеся в  малі групи або пари, висуньте гіпотези, обґрунтуйте їх і  пре-

зентуйте однокласникам та однокласницям .
  Пригадайте, що таке метаморфоза . Наведіть приклади використання мотиву 
метаморфози в античних міфах, усній народній творчості . Як ви вважаєте, ме-
таморфоза в  античних міфах  — це елемент зав'язки сюжету, кульмінації чи 
розв'язки? У  баладі «Лілея» мотив метаморфози є  елементом певної частини 
сюжету чи наскрізним? Обґрунтуйте свої міркування . Зробіть висновок: з якою 
метою використано мотив метаморфози в баладі Т . Шевченка?
  Чому баладу побудовано у  формі діалогу між Лілеєю та  Цвітом Королевим?
  Чому в  тексті балади Цвіту Королевому належить тільки одна репліка? Який 
підтекст вона може містити?
  У який спосіб у баладі виявляється авторське ставлення до подій і героїв?

5. Оберіть і виконайте завдання та  презентуйте свою роботу однокласникам 
та однокласницям .
  Наведіть приклади використання в баладі «Лілея» художніх прийомів усної на-

родної творчості .
  Визначте, які художні прийоми усної народної творчості застосував Т . Шевчен-

ко в баладі «Лілея» .
  Поясніть, з  якою метою в  баладі «Лілея» Т . Шевченко використовує прийоми 

усної народної творчості .
  Доведіть, що «Лілея»  — це ліро-епічний твір, у  якому порушено важливі мо-

рально-етичні проблеми .

Перлина
(Михайло Врубель, 1904)
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й  моральні страждання своєї матері в  момент 
скоєння злочину . У другій частині твору подано 

менш емоційну розповідь про обставини від-
плати, якої зазнала дітовбивця .

Прочитайте баладу . Виконайте завдання .

Русалка
«Породила мене мати
В високих палатах
Та й понесла серед ночі
У Дніпрі скупати.
Купаючи, розмовляла
Зо мною, малою:
“Пливи, пливи, моя доню,
Дніпром за водою.
Та випливи русалкою
Завтра серед ночі,
А я вийду гуляти з ним,
А ти й залоскочеш.
Залоскочи, моє серце:
Нехай не сміється
Надо мною, молодою,
Нехай п’є-уп’ється
Не моїми кров-сльозами —
Синьою водою
Дніпровою… Нехай собі
Гуляє з дочкою.
Пливи ж, моя єдиная.
Хвилі! Мої хвилі!
Привітайте русалоньку…” —
Та й заголосила,
Та й побігла. А я собі
Плила за водою,
Поки сестри не зустріли,
Не взяли з собою.
Уже з тиждень, як росту я.
З сестрами гуляю
Опівночі. Та з будинку
Батька виглядаю.
А може, вже поєдналась
З паном у палатах?
Може, знову розкошує
Моя грішна мати?»
Та й замовкла русалочка,
В Дніпро поринула,
Мов пліточка1. А лозина
Тихо похитнулась.
Вийшла мати погуляти —
Не спиться в палатах.

1  Пліточка  — плітка, невелика прісноводна риба 
родини коропових . 

Пана Яна нема дома,
Ні з ким розмовляти.
А як прийшла до берега,
То й дочку згадала.
І згадала, як купала
І як примовляла.
Та й байдуже. Пішла собі
У палати спати.
Та не дійшла, — довелося
В Дніпрі ночувати.
І незчулась, як зуспіли
Дніпрові дівчата —
Та до неї, ухопили
Та й ну з нею гратись,
Радісінькі, що піймали.
Грались, лоскотали,
Поки в вершу не запхали… 
Та й зареготались.
Одна тілько русалонька
Не зареготалась.

Читацький практикум

1847

Жінка з немовлям
(Адальберт Борецький, 1940)
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Сприймаємо, аналізуємо, інтерпретуємо художній твір
1. Яке враження справив на вас твір Т . Шевченка «Русалка»?
2. Доведіть, що «Русалці» властиві ознаки жанру балади .
3. Які впливи фольклорних творів ви помітили в  сюжеті, поетичній мові цього 

твору?
4. Визначте особливості композиції балади «Русалка» .
5. Як ви зрозуміли два останні рядки балади?

Виявляємо творчі здібності
6. Розгляньте ілюстрації на с . 62—64 . Яка з цих картин, на вашу думку, відповідає 

настрою балади Т . Шевченка? Обґрунтуйте відповідь .
7. Яку ілюстрацію до балади запропонували б ви? Опишіть її .

Ділимося читацьким досвідом
8. Яка з прочитаних поезій, балад Т . Шевченка сподобалася вам найбільше?
9. Яку поезію, баладу ви хотіли б вивчити напам’ять?

10. 150- річчя та 200- річчя від дня народження Тараса Шевченка стали знаменни-
ми датами Календаря пам’ятних дат ЮНЕСКО1 . У  засобах масової інформації 
цієї поважної міжнародної організації широко висвітлювалося значення Тараса 
Шевченка для української та  світової культури . Ліндон Джонсон, президент 
США у  1963—1969  роках, писав: «Шевченко цілком заслуговує на  почесті, 
 якими оточений. Він був більше, ніж українець  — він був державним мужем 
і  громадянином світу. Він був більше, ніж поет  — він був хоробрим войовни-
ком за права і волю людей».

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

Виявляємо творчі здібності
11. Чого поет навчив вас? Напишіть есе «Уроки Тараса Шевченка» .

1 Організація Об’єднаних Націй із  питань освіти, науки і  культури, скорочено ЮНЕСКО 
(англ . United Nations Educational, Scientifi c and Cultural Organization, UNESCO) .

Русалка
(Марфа Тимченко, 2006)

Мавка
(Олександр Байдуков, 1972)

1 Організація Об’єднаних Націй із  питань освіти, науки і  культури, скорочено ЮНЕСКО 
(англ . United Nations Educational, Scientifi c and Cultural Organization, UNESCO) .
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Іван ФРАНКО
(1856—1916)

Іван Якович Франко народився 27 серпня 1856  року в  селі  Нагуєвичах 
на  Львівщині . Його батько був ковалем, мати походила зі  збіднілого шляхет-
ського роду . Від батька він успадкував любов до праці та життєвий оптимізм . 
«На дні моїх спогадів, — зізнавався письменник, — і  досі горить маленький, 
але міцний огонь. Це огонь із кузні мого батька. І мені здається, що запас його 
я взяв дитиною на далеку мандрівку життя» .

Здобувши початкову освіту, І . Франко вступив до  Дрогобицької гімназії . 
Тоді захопився літературою, почав писати поетичні твори . У  1875 році став 
студентом філософського факультету Львівського університету, однак невдо-
взі був заарештований за  політичну діяльність (вищу освіту здобув у  Черні-
вецькому університеті) .

Літературні твори І . Франка принесли йому широке визнання . А  ще він 
був науковцем: працював у Науковому товаристві ім . Шевченка (очолював фі-
лологічну секцію та етнографічну комісію) . За досягнення в галузі словесності 
І . Франка обрали почесним доктором Харківського університету .

Письменник провадив активну громадську діяльність, обстоював інтере-
си українців Австрійської імперії, балотувався до галицького сейму та австрій-
ського парламенту . 

28 травня 1816  року видатний майстер слова пішов із  життя . Його по-
ховали на Личаківському цвинтарі у Львові .

На літератóрній ниві
Поет, прозаїк, драматург, фаховий перекладач, діяльний літературний 

критик . Поетичну спадщину І . Франка представляють збірки «З вершин і  ни-
зин», «Зів’яле листя», «Мій Ізмарагд», «Semper tiro», «Давнє й нове», «Із літ моєї 
молодості», поеми «Лісова ідилія», «Іван Вишенський», «Мойсей» . Франкові  
належить авторство понад ста прозових творів, серед яких «Захар Беркут», 
«Борислав сміється», «Перехресні стежки», «Для домашнього огнища», «Лель 
і Полель» .

А ще геніальний український митець знайомив своїх співвітчизників 
зі скарбами світової літератури . Перекладав твори Софокла, Горація, Вергілія, 
В . Шекспіра, Й . В . Ґете, Д . Байрона, А . Міцкевича, А . Франса, М . Твена, Г . Ібсена 
та багатьох інших майстрів слова .

Опрацьовуємо прочитане
1. Які факти біографії Івана Франка вас зацікавили, вразили, здивували? Про які 

факти ви хотіли б дізнатися більше? У  який спосіб ви могли  б задовольнити 
свою цікавість?

2. У зручній для вас формі (текст, план, таблиця, схема) складіть опорний кон-
спект для розповіді про життєвий шлях митця .

Ділимося читацьким досвідом
3. Які твори Івана Франка ви читали? Яке враження вони на вас справили?

Іван Франко

Іван Франко
(Петро Сахро, 1986)
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Досліджуємо самостійно
4. Скористайтеся довідковою літературою, матеріалами мережі Інтернет і  зна-

йдіть цікаві факти про життєвий шлях письменника, його родину, друзів . 
Ознайомте з цими фактами однокласників та однокласниць (у формі виступу 
на уроці з повідомленням, на своїй сторінці в соціальній мережі, у дружньому 
спілкуванні) .

Строôічна áóдова поетичного творó
Для кращого розуміння поезії нам, читачам, 

корисно засвоїти найпростіші поняття з  теорії 
віршування . Одним із  таких понять є  строфа . 
Це група віршових рядків, об’єднаних спільною 
думкою, інтонацією, характером римування . 
На  папері строфи, як правило, виділяють як 
окремі графічні одиниці .

Зазвичай строфи класифікують за  кіль-
кістю рядків . Найменшою є  строфа з  двох 

рядків  — двовірш, або дистих . Трирядкова 
строфа — терцет, чотирирядкова — катрен . 

П’ятирядкову, шестирядкову й семирядкову 
строфи визначають відповідно як пентину, секс-
тину й  септиму . 

Найбільша строфа може мати вісімнадцять 
рядків . Під час читання поезії поміж строфами 
слід робити паузи: вони сприяють кращому 
сприйняттю творів .

Опрацьовуємо прочитане
1. Як ви зрозуміли поняття строфа?
2. Як класифікують строфи?
3. Які види строф існують?
4. Які види строф найчастіше траплялися у  віршах, що їх ви читали, вчили 

напам'ять? Наведіть приклади .
5. Поміркуйте, чи є строфа обов’язковою ознакою поетичного твору . Обґрунтуй-

те свої міркування прикладами .

Досліджуємо самостійно
6. Об’єднайтеся в  малі групи або пари, виконайте завдання і  презентуйте ре-

зультат дослідження однокласникам та однокласницям .
  Прочитайте наведені поетичні рядки . Чи всі вони утворюють строфу катрен? 
Аргументуйте свою відповідь .

 Матеріал для дослідження

А Як Україну злії люде
Присплять, лукаві, і в огні
Її, окраденую, збудять…
Ох, не однаково мені. (Т. Шевченко)

Б Хотіла б я піснею стати
У сюю хвилину ясну,
Щоб вільно по світі літати,
Щоб вітер розносив луну. (Леся Українка)

В І здалось, що вже біль не так люто палив,
Мовби в збурену кров охолоди налив.
Прояснів його ум, серце збулось химер,
А в опівніч саму Олександер умер. (І. Франко)

Г В далечінь холодну без жалю за літом
синьоока осінь їде навмання.
В’яне все навколо, де пройдуть копита,
золоті копита чорного коня. (В. Сосюра)
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Трискладові вірøові роçміри
Пригадаймо: стопа  — це повторювана гру-

па складів, до  якої входить наголошений склад 
і  один або два ненаголошені . Ви вже знайомі 
з  ямбом і  хореєм, основними двоскладовими 
стопами . Багато хто з  українських поетів ви-
користовував віршові розміри на  основі стоп 
із трьох складів . До трискладових стоп належать 
дактиль, амфібрахій та  анапест . Дактиль має 

наголос на першому, амфібрахій — на другому, 
анапест — на третьому складі .

Для схематичного зображення трискладо-
вих віршових розмірів зазвичай використову-
ють такі спеціальні позначки:

 дактиль
 амфібрахій
 анапест

Опрацьовуємо прочитане
1. Що таке стопа? Як види стоп застосовуються в силабо-тонічній системі віршу-

вання?
2. Які назви мають стопи, що схематично позначаються так:   ;    ?
3. Як називають допоміжну віршову стопу, яка складається з двох наголошених 

складів?
4. Яку назву має допоміжна стопа, яку схематично позначають так:   ?
5. До яких віршових розмірів належать дактиль, амфібрахій, анапест? Чим вони 

відрізняються?
6. Поміркуйте, що потрібно зробити, щоб визначити віршовий розмір? Складіть 

інструкцію «Як визначити віршовий розмір» . Перевірте себе за  допомогою 
пам’ятки, яка міститься в електронному додатку до підручника в розділі «Ко-
рисні поради та пам’ятки» . За потреби відредагуйте свій текст .

Досліджуємо самостійно
7. Об’єднайтеся в  малі групи або пари, виконайте завдання і  презентуйте ре-

зультат дослідження однокласникам та однокласницям .
  Які з наведених рядків написані двоскладовим віршовим розміром?
  Які рядки написані дактилем?
  Який рядок містить пірихій?

 Матеріал для дослідження

А Як умру, то поховайте
Мене на могилі
Серед степу широкого
На Вкраїні милій. (Т. Шевченко)

Б Еней був парубок моторний
І хлопець хоть куди козак,
Удавсь на всеє зле проворний
Завзятіший від всіх бурлак. (І. Котляревський)

В Рученьки терпнуть, злипаються віченьки…
Боже, чи довго тягти?
З раннього ранку до пізньої ніченьки
Голкою денно верти. (П. Грабовський)

Г Любіть Україну, як сонце любіть,
як вітер, і трави, і води…
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди. (В. Сосюра)

Д Ось огонь розпалив із пахучих полін
І кадило в огонь щедро кидає він... (І. Франко)
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Гримить!..
Гримить! Благодатна пора наступає,
Природу розкішная дрож пронимає,
Жде спрагла земля плодотворної зливи,
І вітер над нею гуляє бурхливий,
І з заходу темная хмара летить —
Гримить!

Гримить! Тайна дрож пронимає народи, —
Мабуть, благодатная хвиля надходить… 
Мільйони чекають щасливої зміни,
Ті хмари — плідної будущини тіни,
Що людськість, мов красна весна, обновить…
Гримить!

1880

Поеçія оновлення й áоротьáи 
(«Âеснянки»)

У збірці «З вершин і низин» є ліричний цикл, 
якому автор дав назву «Веснянки» . У давній ка-
лендарно-обрядовій творчості українців весня-
ні пісні виконували важливу магічну функцію . 
Люди вірили, що співаючи наближають весня-
не оновлення природи . Ось і твори Франкового 
циклу мають «весняний»  — закличний і  життє-
ствердний  — характер . Із  давньою пісенною 
традицією їх єднає мотив оновлення — не лише 
в природі, а й у народному бутті .

Цей мотив розкрито за допомогою алегорії, 
або інакомовлення . Образи весняної природи 
в  поезіях циклу виражають ідею назрілих змін, 
боротьби народу за  краще майбутнє . Ключова 
антитеза «зима  — весна» та  зіставлення народ-
них сподівань з описами змін у природі є визна-
чальними рисами художньої організації Франко-
вих «Веснянок» .

У передчóтті çмін 
(«Ãримить!..)

Дві емоційно наснажені строфи, обрамле-
ні окличним «Гримить!», створюють потужну 
енергетику цього вірша . 

Анафора й  епіфора композиційно об’єд-
нують строфи між собою, а  також виконують 
важливу ідейно-художню функцію . Вони допома-
гають передати радість від гострого й водночас 
тривожного передчуття довгоочікуваних змін . 

Інтонаційну виразність поезії підсилюють 
алітерації й  асонанси  — повтори приголосних 

та голосних звуків . Вони формують такий звуко-
пис, що сприяє зародженню в нашій уяві загаль-
ного слухового образу весняної грози .

Строфи подані за  принципом художнього 
паралелізму: заповітні народні прагнення поет 
зіставляє з весняним оновленням природи . Грім 
символізує передчуття грізних соціальних пере-
творень, а дощові хмари («плідної будущини тіні») 
є передвісниками тієї «плодотворної зливи», яка 
має принести людям життєдайне оновлення .

Асонанс  — повторення в  поетичному творі 
однорідних голосних звуків, що додає віршу 
милозвучності .

Алітерація  — повторення в  поетичному 
творі однорідних приголосних звуків з  метою 
підвищення інтонаційної виразності вірша .

Епіфора  в  поетичному творі  — повто рення 
однакових слів, звукових сполучень, словоспо-
лучень наприкінці віршових рядків або строф .

Анафора  (єдинопочаток) у  поетичному 
творі  — повторення однакових звуків, слів, 
словосполучень на  початку віршових рядків 
або строф .

Прочитайте вірш . Виконайте завдання .Читацький практикум

Пшеничне поле під грозовими хмарами
(Вінсент Ван Гог, 1890)
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До матері-çемлі 
(«Земëе, моя всепëодþùая мати…»)

Образ Антея, який одержав від матері-землі 
непереможну силу, позначає того, хто живить-
ся з  духовного джерела свого народу . Такі об-
рази, у  яких утілилися важливі риси загально-
людського значення, називають світовими, або 
«вічними» . Зберігаючи зв’язок із першоджерела-
ми, вони вже давно живуть самостійним життям, 
мають узагальнене, часто символічне значення .

Образ матері-землі є  не лише в  давньо-
грецькому міфі про Антея . У  слов’янських мі-
фах земля так само є символом материнства, 
матір’ю всіх живих істот і  рослин . Після трива-
лого зимового сну навесні її будить грім . Тоді 
земля прикрашає себе рослинами, щедро дарує 
свою силу людям . У поезії І . Франка «Гримить! . .», 
як і  в  давній слов’янській міфології, саме грім 
пробуджує землю від зимового сну .

Вірш І . Франка «Земле, моя всеплодющая 
мати…» спирається на світову і, звісно ж, укра-
їнську міфологію . Він розвиває і  збагачує на-
скрізний у  циклі «Веснянки» мотив оновлення .

За формою твір нагадує синівське звер-
нення-прохання, хоча швидше є  декларацією 
громадянських ідеалів ліричного героя  — ді-
яльної людини з  активною життєвою позицією . 
Він не лише на словах сповідує правду, свободу 
й любов до ближнього, а й готовий рішуче й са-
мовіддано боротися за  свої переконання . Тому 
й  звертається в  пошуках духовної сили до  рід-
ної землі, яка надихає його на боротьбу .

Вірш має чітку строфічну організацію, що 
посилює загальне враження готовності лірич-
ного героя до щоденної праці-боротьби заради 
шляхетної мети .

Сприймаємо, аналізуємо, інтерпретуємо художній твір
1. Яке враження справила на вас поезія?
2. Як ви вважаєте, як слід читати цей вірш  — спокійно, задумливо, енергійно, 

урочисто? Обґрунтуйте свої міркування .

Досліджуємо самостійно
3. Об’єднайтеся в малі групи або пари, оберіть і виконайте завдання . Результати 

дослідження презентуйте однокласникам та однокласницям .
  Доведіть, що для підсилення інтонаційної виразності поезії «Гримить! . .» поет 
використовує алітерації .
  Знайдіть у тексті асонанси . Поясніть, з якою метою використовує їх автор .
  Визначте віршовий розмір поезії «Гримить! . .» .  Скільки стоп містить кожний 
рядок поезії? Чи впливає віршовий розмір  на інтонаційне забарвлення цього 
поетичного тексту? Обґрунтуйте свої висновки .
  Які види рим — чоловічі чи жіночі — переважають у цьому поетичному тексті? 
Якого впливу на читача досягає поет, замінюючи один вид рим на інший?

Читаємо виразно
4. Використовуючи свої знання про особливості строфічної та  ритмічної орга-

нізації вірша «Гримить! . .», підготуйте виразне читання твору . Візьміть участь 
у конкурсі читців .

Прочитайте вірш . Виконайте завдання .Читацький практикум

Земле, моя всеплодющая мати…
Земле, моя всеплодющая мати,
Сили, що в твоїй живе глибині,
Краплю, щоб в бою сильніше стояти,
Дай і мені!

Дай теплоти, що розширює груди,
Чистить чуття і відновлює кров,
Що до людей безграничную будить
Чисту любов!

Дай і огню, щоб ним слово налити,
Душі стрясать громовую дай власть,
Правді служити, неправду палити
Вічну дай страсть!

Силу рукам дай, щоб пута ламати,
Ясність думкам — в серце кривди влучать,
Дай працювать, працювать, працювати,
В праці сконать!

1880
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Сприймаємо, аналізуємо, інтерпретуємо художній твір
1. Яке враження справила на вас поезія? До яких думок спонукала?
2. До якого виду лірики  — патріотичної, інтимної, громадянської, пейзажної  — 

належить, на вашу думку, цей твір? Обґрунтуйте свої міркування .
3. Об’єднайтеся в  малі групи або пари, дайте обґрунтовані відповіді на  запи-

тання . Знайдіть спосіб унаочнити висновки, яких ви дійшли (за допомогою 
малюнка, схеми, «хмарини тегів», таблиці тощо) і  презентуйте свої роботи 
однокласникам та однокласницям .
  Чому поезія побудована як звернення ліричного героя до матері-землі? Якого 
символічного значення набуває образ матері-землі в  поезії «Земле, моя все-
плодющая мати…»?
  Яким постає ліричний герой твору? Які ідеали та  цінності він сповідує? Що 
є найбільшою цінністю для ліричного героя?
  Як строфічна організація твору допомагає авторові висвітлити  ідеали лірич-
ного героя?

Читаємо виразно
4. Підготуйте виразне читання твору «Земле, моя всеплодющая мати…» . Візьміть 

участь у конкурсі читців .

Поетичне нагадóвання 
(«Vivere memento!»)

Латинському memento mori (пам’ятай про 
смерть) Іван  Франко протиставив vivere me-
mento  — пам’ятай, що живеш! І  це не  лише 
поетична  гра слів, а дві протилежні світоглядні 
позиції .

У творі весняне оновлення природи поєдна-
но з мотивом пробудження людини від сонного 
животіння до активної діяльності, а магію весни 
втілено в її таємничому голосі . Цей дивний голос 
супроводжує внутрішнє переродження лірично-
го героя, наснажує його оптимізмом, пробуджує 
в  душі любов до  людей, спрагу до  жертовної 
праці та нестримну енергію боротьби .

Строфічна будова дає змогу поету зобра-
зити динаміку душевних змін . У  першій строфі 

відбувається пробудження-воскресіння лірично-
го героя (недарма згадано про євангельського 
Лазаря, який помер, а згодом воскрес) . 

У  другій строфі весняне оновлення до-
вкілля метафорично відображає схожі процеси 
в  душі людини . Нарешті, у  третій строфі оста-
точно завершується душевна метаморфоза: ге-
рой позбувся сумнівів і  зневіри, він упевнений 
у  собі, готовий до  рішучих дій: «Лиш боротись 
значить жить» .

Оклична епіфора Vivere memento! надає 
кожній строфі твору логічної викінченості, ви-
ступаючи ідейним акцентом  — нагадуванням 
про назрілу потребу змін у  житті людини й  су-
спільства .

Прочитайте вірш . Виконайте завдання .

Vivere memento!
Весно, що за чудо ти
Твориш в моїй груди?
Чи твій поклик з мертвоти
Й серце к жизні будить?
Вчора тлів, мов Лазар1, я
В горя домовині —

Що ж се за нова зоря
Мені блисла нині?
Дивний голос мя2 кудись
Кличе — тут-то, ген-то:
«Встань, прокинься, пробудись!
Vivere memento!»

Читацький практикум

1 Лазар  — біблійний персонаж . Євангеліє від Івана в  11 главі розповідає про хворобу, смерть та  воскресіння Лазаря .
2 Мя  — мене .
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Сприймаємо, аналізуємо, інтерпретуємо художній твір
1. Яке враження справила на вас поезія? 
2. Пригадайте, яким видом мистецтва  — просторовим або часовим  — є  літе-

ратура . Як здатність мистецтва слова відтворювати життя в  часі виявилося 
в цій поезії І . Франка?

3. До якого виду лірики належить, на  вашу думку, цей твір? Обґрунтуйте свої 
міркування .

4. Якою є  провідна думка цієї поезії? У  яких поетичних мотивах ця думка роз-
кривається?

5. Зі скількох строф складається поезія? Скільки рядків, на  вашу думку, містить 
кожна строфа? Які стилістичні прийоми допомагають поетові надати строфам 
з такою великою кількістю рядків цільності й логічної викінченості?

6. Об’єднайтеся в малі групи або пари, оберіть завдання, висуньте гіпотези, об-
ґрунтуйте їх і презентуйте однокласникам та однокласницям .
  Пригадайте, що таке метаморфоза . Чи можна визначити події, про які йдеться 
у вірші «Vivere memento!», як метаморфозу?
  Чому заклик-епіфору поет подає латиною?
  Чому поет змінив загальновідомий вислів memento mori на vivere memento? Яку 
світоглядну позицію поета може символізувати така заміна?

Виявляємо творчі здібності
7. Уявіть себе режисером або креативним директором конкурсу читців . Щоб 

налаштувати глядачів-слухачів конкурсу на  сприйняття творів Івана Фран-
ка «Vivere memento!» і  «Земле, моя всеплодющая мати…», ви вирішили 
викори стати фрагменти музичних творів . Знайдіть в  електронному додатку 
до  підручника посилання на фрагменти симфонічних творів різних стилів . 
Фрагменти яких творів ви обрали  б? Обґрунтуйте свій вибір . Можливо, ви 
запропонуєте фрагменти інших музичних творів? У  який спосіб ви можете 
перевірити правильність свого вибору? Презентуйте результати своєї роботи 
однокласникам та однокласницям .

Вітре теплий, брате мій,
Чи твоя се мова?
Чи на гірці світляній
Так шумить діброва?
Травко, чи се, може, ти
Втішно так шептала,
Що з-під криги мертвоти
Знов на світло встала?
Чи се, може, шемріт1 твій,
Річко, срібна ленто,
Змив мій смуток і застій?
Vivere memento!

Всюди чую любий глас,
Клик життя могучий…
Весно, вітре, люблю вас,
Гори, ріки, тучі!
Люди, люди! Я ваш брат,
Я для вас рад жити,
Серця свого кров’ю рад
Ваше горе змити.
А що кров не зможе змить,
Спалимо огнем то!
Лиш боротись значить жить…
Vivere memento!

1 Шемріт  — легкий шум, шерех . 

1883

Роçдóми про áеçсмертя 
(«Легенда про вічне життя»)

«Легенда про вічне життя» увійшла до збір-
ки І . Франка «Мій Ізмарагд» . Насправді це 
не  зовсім легенда, а  швидше філософська по-
ема, хоч і заснована на легендарному матеріалі .

Героями твору є Олександр Македонський, 
очільник великої держави часів античності, його 
дружина Роксана, воєначальник Птолемей . Вони 
історичні особи, але поема не  є  історичною, 
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оскільки висвітлює філософські питання щастя 
й сенсу людського буття .

Поет залучив легендарний мотив боже-
ственного дару і змусив своїх героїв пройти че-
рез «випробування вічністю» . Аскет-пустельник 
дістає від богині чудодійний горішок, що обіцяє 
вічне життя . Але чи потрібне воно людині, котра 
присвятила себе духовному вдосконаленню? 
Усвідомивши марність безсмертя, пустельник 
віддає горішок, а  разом із  ним і  шанс на  вічне 
життя, Олександру Великому . Із  часом виявля-
ється, що для кожного з героїв поеми справжнє 
почуття є важливішим за можливість безсмертя . 

Побувавши в багатьох руках і повернувшись 
до  Олександра, чарівний горішок урешті-решт 

опиняється в огні . І  тоді володар половини сві-
ту визнає: «Не для нас, о  богине, твій божесь-
кий дар!  /  Хоч над світом я  цар, та  над серцем 
не цар» .

Поставивши героїв перед вибором, автор 
художньо осмислив філософські проблеми без-
смертя й людського щастя . І він дійшов просто-
го висновку: можна багато чого мати, але при 
цьому не завоювати головного — душі й серця 
коханої людини .

Мотив вічності увиразнив по-справжньому 
вартісне, натомість те, що лише здавалося важ-
ливим, перед лицем вічності втратило своє ко-
лишнє значення .

Прочитайте вірш . Виконайте завдання .

Легенда про вічне життя
1

Олександер Великий весь світ звоював 
І отсе в Вавілоні мов бог раював.

А побожний аскет вік в пустині прожив 
І молитвою й постом богині служив.

Наче сонце, що разом прогонює тьму, 
Так богиня в опівніч явилась йому.

Прихилилась і мовить: «Мій вірний слуго, 
Чим тебе вдоволить? Чи бажаєш чого?»

Аскет  мовить: 
«Хоч яке се життя і трудне, і сумне, 
Дай, щоб старість і смерть оминули мене».

Богиня мовить: 
«Ну, як се в тебе дар найцінніший з усіх, 
На ж тобі сей малий золотистий горіх.

Одну нічку не спи, один день промовчи 
І, очистивши ум, сей горіх розтовчи.

Шкаралющу в огонь, а розкусиш зерно, 
Дасть тобі молодим вічно жити воно».

2
Цілий день промовчав, і не спав усю ніч, 
І готовивсь аскет на великую річ.

Ось огонь розпалив із пахучих полін 
І кадило в огонь щедро кидає він,

І закони господні проходить умом, 
Щоб очистити ум, не схибити притьмом1.

Та ось сумніви в серці повстали страшні: 
«Вічно жить — молодим — ну, пощо2 се мені?

Чи вертати у світ, де панує борба? 
Чи ось тут вічно жить? Се ж безумство хіба!

О богине, прости! Я згрішив, бачу сам! 
Та безцінний твій дар комусь іншому дам.

У нас цар молодий, богорівний наш цар! 
Богорівним зовсім його зробить твій дар.

Міліонам він сонце, життя є нове, 
Для добра міліонів хай вічно живе».

3
Олександер Великий весь світ звоював, 
Та дівчини рабом себе він почував.

Персіянки Роксани предивна краса 
В його серці горить, мов пожар, не згаса.

У обіймах його та красуня горда 
Наче тає, на груди його припада;

Та хвилина мине, і він чує, що ось 
В її серці вороже ворушиться щось,

І в очах, ще вогких від любві і жаги, 
Дикі іскри горять, наче злі вороги.

1 Притьмом  — поспіхом .
2 Пощо  — навіщо .

Читацький практикум
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З її уст вилітають бажання страшні — 
Се бажання пожарів, убійства, різні,

Їй опертись король не здоліє й на мить: 
Там згорів Персеполь1! Завтра Суза2 згорить!

Кліта3 вбив при вині! Чи любов се, чи чад?.. 
День у день із небес його кидає в ад.

4
Олександер Великий богині моливсь: 
«Дай, богине, щоб нині весь світ проваливсь!

Або дай, щоб скінчилася мука моя, 
Щоб я знав, чи богиня вона, чи змія?

Чом міняється так, кілько є в дні годин? 
І чи в серці її я паную один?»

В тій хвилині аскет перед ним опинивсь 
І покірно царю до землі поклонивсь.

«Вічно жий, царю мій! Хай твої вороги 
Згинуть! Ось тобі дар від твойого слуги.

Не згордуй! Сей малий золотистий горіх — 
Від богині се дар! Моя гордість, мій гріх».

І він все розповів, відки має сей плід, 
Що робить, щоб богині сповнить заповіт.

«Міліонам ти сонце, добродій єси, — 
Будеш жить вічно юний, як плід сей з’їси».

5
«Вічно жить! Молодим! Справді, божеський дар!» 
І великим, безсмертним почув себе цар.

«Вічно жить! Молодим! А вона? А вона? 
Постаріє, зів’яне, мов квітка марна!

Що без неї життя? Сонце? Небо? Сам рай? 
З нею жить! Або радше ти сам умирай!»

Вже й не думає цар, до Роксани біжить: 
«Серце, ось тобі дар: вічно в юності жить!»

І сказав їй усе, відки має сей плід, 
Що робить, щоб богині сповнить заповіт.

«Коли любиш мене, моє сонце ясне, 
Дасть безсмертя обом нам зерно те дрібне.

1 Персеполь  — давнє персидське місто . Розташоване 
на  південному заході сучасного Ірану .

2 Суза  — Сузи, одне з  найдавніших міст світу . Розташо-
ване території сучасного Ірану .

3 Кліт Чорний  — воєначальник та  близький друг Олек-
сандра Македонського . Був убитий Олександром під 
час сварки на  бенкеті .

А не любиш… — урвав. — Кого хочеш люби! 
Ось тобі сей горіх! Що захочеш — роби!»

Зчервоніло дівча, в личко вдарила кров, — 
Олександер не ждав її слова — пішов.

6
Гей, Роксано, красуне, що думаєш ти? 
Чи про те, щоб з царем до безсмертя дійти?

Не про те! Інший жар в її серці горить! 
Інший бог там живе! Інший цар там царить.

Він мета її мрій, осолода очей, 
Над усіх милий їй генерал Птолемей.

Хоч не любить її і холодний, як лід, 
Вона рада свій вік дать за сам його вид.

«Вічно жить молодій, а без нього? О, ні! 
Краще він хай живе, дасть безсмертя й мені!

Ну ж, поможе сей плід його серце здобуть! 
А як ні, то мені краще в світі не буть».

Птолемея знайшла і дала йому плід, 
І сказала, який в нім лежить заповіт.

А як ніч надійшла, вона тихо пішла, 
Олександру в вино трути-зілля влила.

7
Занедужав король, важко стогне, кричить, 
А Роксана при нім не ридає, мовчить.

Головами хитають старі лікарі, 
І тривога, як ніч, залягла у дворі.

По всім краю йде вість, наче змора та сон, 
І сумує весь край, і рида Вавілон.

Ось у строях4, білилах5, рум’янах ціла6, 
В Олександрів покій куртизана7 ввійшла.

«Вічно жий, царю мій, на потіху для всіх! 
Ось від мене тобі чудодійний горіх!

Се богині є дар. Як з’їси те зерно, 
Вічно жить тобі дасть вічно юним воно».

Спалахнув Олександер: «Нещасна, дрижи! 
Від кого маєш плід сей? По правді скажи!»

Та дівча не дрижить, не спускає очей: 
«Мені дав його твій генерал Птолемей».

4 Стрій  — вбрання .
5 Білило  — біла речовина, що застосовується як косме-

тичний засіб для фарбування обличчя .
6 Ціла  — уся .
7 Куртизана  — куртизанка, жінка легковажної 

поведінки, що обертається у  вищому суспільстві . 
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8
Олександер у болях жорстоких лежав
І в руці своїй плід чудодійний держав.

«Вічно жить і любить! День за днем! 
День від дня!
А життя — то борня! А любов — то брехня!

Вічно жить у борні! Биться в сітях брехні!
День за днем! День за днем! Без кінця! 
Ні, ох, ні!

Не для нас, о богине, твій божеський дар!
Хоч над світом я цар, та над серцем не цар.

Міліони людей можу вбить, погубить,
Та чи змушу кого мене вірно любить?

Вічно жить! О богине, се жарти, се сміх!
Вічне щастя чи дасть сей чудовний горіх?

А без щастя, без віри й любові внутрі
Вічно жить — се горіть вік у вік на кострі!

Ні, богине! Візьми свій дарунок назад!
Я в нірвану1 волю, чи в Олімп, чи у ад!»

9
Серед болю в постелі підводиться цар
І побожно цілує чудовний той дар,

І в тріскучий огонь із пахучих полін
Чудодійний горіх бистро кидає він.

І здалось, що вже біль не так люто палив,
Мовби в збурену кров охолоди налив.

Прояснів його ум, серце збулось химер,
А в опівніч саму Олександер умер.

1 Нірвана  — блаженний стан спокою людської душі за  містичними уявленнями буддистів .

1898

Сприймаємо, аналізуємо, інтерпретуємо художній твір
1. Яке враження справив на  вас твір «Легенда про вічне життя»? Які почуття, 

думки виникли під впливом цього твору?
2. Чому твір має назву «Легенда про вічне життя»? Стисло перекажіть сюжет твору .
3. Чому персонажі твору відмовляються від «вічного життя»? Визначте причини 

відмови кожного персонажа і ті цінності, які виявилися  більш значущими, ніж 
можливість жити вічно . Запишіть свої спостереження в таблицю .

Ім’я персонажа Причина відмови Цінність

4. Чому «Легенду про вічне життя» вважають філософською поемою? Які проб-
леми порушує автор у цьому творі?

Досліджуємо самостійно
5. Визначте, яким віршовим розміром написами поема .
6. Як називається строфа, яку використав поет?
7. Поміркуйте, чи впливає ритмічна та строфічна організація на наше сприйняття 

тексту . Свою відповідь обґрунтуйте .

Виявляємо обізнаність у сфері культури
8. Пригадайте фрагменти музичних творів, які ви слухали, виконуючи завдання 7 

на с . 71 . Який музичний твір, на вашу думку, співзвучний за змістом та формою 
«Легенді про вічне життя»?

Виявляємо творчі здібності
9. Який твір І . Франка вас найбільше зацікавив? Який твір мав найсильніший 

вплив на ваші емоції, почуття, думки?
10. До якого твору ви хотіли б намалювати ілюстрації? Враженнями від якого тво-

ру ви хотіли б поділитися з друзями, однолітками на своїй сторінці в соціаль-
них мережах? До  якого твору ви хотіли  б зробити буктрейлер? Оберіть вид 
творчої робити, який вас найбільше зацікавив (можливо, маєте  свій варіант 
творчого проєкту), і  презентуйте свою роботу батькам, учителям, одноклас-
никам та однокласницям .
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Леся УКРАЇНКА
(1871—1913)

Дитинство поетеси
Неповторність кожної людини закладається в дитинстві . Тоді формуються 

основні риси характеру, визначаються інтереси, виявляються творчі здібності . 
Леся Українка виростала у  сприятливій для мистецького розвитку духовній 
атмосфері . Ознайомлення з  традиціями її сім’ї, особливостями виховання, 
зі  впливами родинного оточення дасть змогу краще зрозуміти особистість 
поетеси, глибше пізнати її творчість .

Лариса Петрівна Косач народилась 13 (25) лютого 1871 року в місті Звягелі 
(пізніше — Новоград-Волинський) у дворянській сім’ї . Для рідних вона змалку 
була Лесею — це домашнє ім’я стало згодом частиною літературного псевдоніма .

Батько дівчини мав гарну освіту, любив літературу, завжди тепло відгу-
кувався про свого гімназійного вчителя, славетного байкаря Леоніда Глібова, 
читав дітям його твори . А Леся була батьковою улюбленицею . Вона успадку-
вала його вдачу  — спокійну, стриману й  водночас вольову та  наполегливу . 
Мати теж відчутно вплинула на  виховання особистості й  мистецький розви-
ток поетеси . Ольга Петрівна Косач, відома також як українська письменниця 
Олена Пчілка, прищепила доньці любов до віршування .

Дитинство Лариси Косач минуло на Волині: сім’я жила у Звягелі, у Луцьку, 
а згодом у селі Колодяжному .

Освіту дівчина здобувала вдома . У родині Косачів не пропонували дітям 
дитячих книжок . Лесина мати вважала, що вони лише псують смак «кисло-
солодким сюсюканням», тож діти читали античні міфи, фольклорні збірники 
(особливо пісні й казки), розповіді про подорожі, пригоди . Із часом Леся роз-
ширила коло своїх інтересів: захопилась українською, польською, західноєвро-
пейською літературною класикою . Під керівництвом матері засвоїла німецьку 
і французьку, а ще самотужки вивчила польську, англійську та італійську мови .

На розвиток Лесиної особистості впливало родинне оточення: Косачі то-
варишували з відомими діячами української культури, зокрема з письменни-
ком Михайлом Старицьким та  видатним композитором Миколою Лисенком . 
Рідний дядько поетеси, визначний учений і  громадський діяч Михайло Дра-
гоманов, став для неї найавторитетнішим учителем і порадником .

Опрацьовуємо прочитане
1. Що у  розповіді про дитячі роки Лесі Українки вас зацікавило? Про які факти 

ви хотіли б дізнатися більше? У  який спосіб ви могли  б задовольнити свою 
цікавість?

2. У зручній для вас формі (текст, план, таблиця, схема) складіть опорний кон-
спект для розповіді про дитинство поетеси, у якій висвітліть такі питання:
  Коли й де народилась Леся Українка?
  Яким є  її справжнє прізвище?
  Ким були її батьки?
  Де минуло дитинство Лесі Українки?
  Яку освіту здобула поетеса?
  Хто з  відомих діячів української культури вплинув на  розвиток особистості 
Лесі Українки?

Лариса Косач 
із братом Михайлом 
(1880)

Родина Косачів 
(1870-ті)
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Творче покликання
Змалку захопившись музикою, Леся Українка навчилася грати на  форте-

піано . «Мені часом здається, — зізнавалася вона, — що з мене вийшов би да-
леко кращий музика, ніж поет, та тільки біда, що натура утяла мені кепський 
жарт…» . Цей «жарт» — початок хвороби (туберкульозом кісток було враже-
но ліву руку дівчини), через що довелось відмовитися від професійних занять 
музикою . Натомість Леся Українка дедалі більше часу приділяла літературі, 
віддаючи перевагу ліричній поезії .

Цікаво, що на ранніх етапах розвитку мистецтва ліричні твори під час ви-
конання супроводжувалися музикою . Іноді лірику навіть визначають як музи-
ку в літературі . Можливо, саме вимушене прощання з мрією про музичне май-
бутнє активізувало в особистості Лесі Українки захоплення поезією . Почавши 
писати вірші дуже рано, ще в дев’ятирічному віці, вона не припиняла поетич-
ної творчості до останніх днів свого життя . Її поетичні книжки — «На крилах 
пісень», «Думи і  мрії», «Відгуки»  — належать до  найкращих надбань україн-
ської лірики . Доля розпорядилася так, що своє різнобічне мистецьке обда-
рування Леся Українка змогла повною мірою реалізувати саме в  літературі . 
Вона відома як авторка багатьох поетичних, драматичних, прозових творів, 
як майстриня художніх перекладів .

Усе своє життя поетеса провела в  боротьбі 
з важкою хронічною недугою, яка час від часу на-
гадувала про себе . Леся Українка була змушена 
виїжджати на  лікування до  Німеччини, Австро-
Угорщини, Італії, Єгипту, жила в  Криму та  в  Гру-
зії . Фатальною для її здоров’я стала зима 1906—
1907  років, проведена в  Києві . Несприятливий 
клімат і виснажлива праця спричинили загострен-
ня хвороби . Відтоді поетеса могла жити в  умовах 
південного клімату, зрідка й  ненадовго приїж-
джаючи в Україну . Останні роки свого життя вона 
провела в Грузії . Померла Леся Українка 19 липня 
(1 серпня) 1913 року в грузинському місті Сурамі, 
похована на Байковому кладовищі в Києві .

Опрацьовуємо прочитане
1. Яким мистецтвом захоплювалася майбутня поетеса в юності?
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 поетеси?
7. Використовуючи матеріал підручника, складіть план розповіді про 

життєвий та творчий шлях Лесі Українки . За планом підготуйте усну 
розповідь про славетну поетесу . Презентуйте свою розповідь одно-
класникам та однокласницям .

Ділимося читацьким досвідом
8. Пригадайте твори Лесі Українки, які ви вивчали в  попередніх кла-

сах або читали в  родинному колі . Розкажіть, чому ви запам’ятали 
ці твори, що вас у них привабило .

Читаючи м’які та  рознервовані або холодно 
резонерські писання сучасних молодих українців 
і  порівнюючи їх з  тими бадьорими, сильними 
та  сміливими, а  притім такими простими щи-
рими словами Лесі Українки, мимоволі думаєш, 
що ся хора, слабосильна дівчина  — трохи чи 
не  одинокий мужчина на  всю новочасну соборну 
Україну…

Іван Франко, письменник, публіцист, 
громадський діяч

Коментар фахівця

Леся Українка 
(1888)

Леся Українка 
(Іван Труш, 1900)
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«Весна» 
в поетичномó світі Лесі Українки

Серед багатьох поетичних знахідок Лесі 
Українки особливе місце посідають образи 
весни, «весняної сили» . Найбільш яскраво вони 
представлені в  таких творах, як «Давня весна» 
та «Хотіла б я піснею стати…» . Ці поезії є довер-
шеними зразками пейзажної лірики .

Поезія «Давня весна» вперше була надру-
кована в  циклі віршів «Мелодії» збірки «Думи 
і  мрії» .  Лірична героїня цього твору пригадує, 
як колись весняне оновлення позбавило її по-
чуття самотності, принесло розраду, зміцнило 
віру в життя . 

Змалюванням привабливих картин приро-
ди авторка підсилює контраст між весняною 
радістю та смутком ліричної героїні . Згадка про 
хворобу, що знесилює, спочатку поєднується 
з  розчаруванням, однак хвилинний емоційний 
спад одразу  ж заступається світлим спогадом: 
за допомогою низки виразних художніх деталей 
створюється мозаїчний, побудований на  зоро-
вих і  звукових асоціаціях образ «турботливої 
весни», яка лагідно огортає своїм теплом і  по-
вертає до життя зневірену душу героїні . Зелене 
листя й білі пелюстки яблуні, тихий вітер, щебе-
тання пташок, далекий відгук із  гаю залучають 
«тісну хатину» хворої до  потужного, непере-
можного ритму природного оновлення . Пам’ять 
душі надовго зберегла свіжість вражень від тієї 

«давньої весни», яка дала героїні нові сили, став-
ши несподіваним і незабутнім дарунком . 

У хвилини зневіри, коли хвороба знесилює, 
героїня звертається до тих незабутніх вражень, 
що підтримують у  боротьбі за  життя . Весна 
в  цьому творі  — місткий і  багатогранний сим-
волічний образ, який позначає молодість, надію, 
свіжість відчуттів, безмежну й життєдайну красу 
довколишнього світу .

Прочитайте вірш . Виконайте завдання .

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.

Читацький практикум

1894

Бузок
(Михайло Врубель, 1900)
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Сприймаємо, аналізуємо, інтерпретуємо художній твір
1. Яке враження справила на вас поезія? Як вона вплинула на ваші почуття? Чи 

змінювався ваш настрій під час читання твору?
2. Пригадайте усні народні твори, присвячені весні . Поміркуйте, чому народ 

складав веснянки . Які образи веснянок вам запам’яталися? Який настрій вони 
створюють? Схарактеризуйте строфічну будову, спосіб римування та віршуван-
ня поезії Лесі Українки «Давня весна» . За  потреби скористайтеся пам’ятками 
в розділі «Корисні поради» електронного додатка до підручника . Запишіть свої 
спостереження в зручній для вас формі, наприклад, таблиці .

Строфічна 
будова

Поезія склада ється з  шести… (двовіршів, терцин, катренів, 
пентин, секстин, септим)

Спосіб 
римування

Римування (суміжне — ААББ; перехресне  — АБАБ; 
кільцеве — АББА)
За місцем наголосів у  суголосних словах рими (суто 
чоловічі, суто жіночі, жіночі чергуються з  чоловічими, 
чоловічі чергуються з  жіночими)

Віршовий 
розмір

Бу/лА ве/снА ве/сЕ/ла, щЕ/дра, мИ/ла,:
          

Про/мІ/нням грА/ла, сИ/па/ла кві/ткИ,
Во/нА ле/тІ/ла хУ/тко, мОв сто/крИ/ла,

За нЕ/ю вслІд спі/вУ/чі/ї пта/шкИ!
Це  — …стопний  …

3. Якою постає весна в  першій строфі поезії Лесі Українки «Давня весна»? Які 
епітети використовує поетеса для створення образу весни?

4. Які метафори уточнюють й увиразнюють образ веселої, щедрої, милої весни?
5. Об’єднайтеся в  малі групи або пари, висуньте гіпотези, обґрунтуйте їх і  пре-

зентуйте однокласникам та однокласницям .
  Поміркуйте, чому в другій строфі для створення образу весни поетеса вживає 
переважно дієслова .
  Якими засобами поетеса передає контраст між весняною природою та настро-
єм ліричної героїні?
  Випишіть зорові та звукові образи, художні деталі, які допомагають зрозуміти, 
що душа героїні здатна відродитися .
  Поясніть, як ви зрозуміли рядки: «Весни такої не  було й  не буде, / Як та  була, 

що за вікном цвіла» .
  Що символізує весна у творі? Яку роль у вірші відіграє спомин? Чому твір має 
назву «Давня весна»?
  Характеризуючи весну в першій строфі, поетеса називає її веселою, щедрою, милою . 
Чи стала такою весна для ліричної героїні цього твору? Обґрунтуйте свою думку .

Читаємо виразно
6. Використовуючи свої знання про художні особливості твору, його ритмічну 

та  строфічну організацію, підготуйте виразне читання поезії «Давня весна» .

Виявляємо обізнаність у сфері культури
7. Скористайтеся «Корисними посиланнями» електронного додатка, знайдіть 

в  мережі Інтернет і  послухайте пісні, літературною основою яких стала 
пое зія Лесі Українки «Давня весна» . Яка пісня вам сподобалася найбільше? 
Чому? Пісня якого композитора, на вашу думку, точніше передає своєрідність 
 поетичного твору Лесі Українки?
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Прочитайте вірші . Виконайте завдання .

Хотіла б я піснею стати…
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.

Читацький практикум

1893

8. Розгляньте ілюстрацію на с . 77 . Чи могла б картина М . Врубеля стати ілюстра-
цією до вірша Лесі Українки «Давня весна»? Поясніть свій вибір .

Виявляємо творчі здібності
9. Уявіть себе композитором, який вирішив покласти вірш Лесі Українки «Давня 

весна» на музику . Якою була б мелодія вашого твору: плавна, ритмічна, весе-
ла, сумна, тужлива, бадьора, енергійна, мінлива? У  супроводі якого або яких 
музичних інструментів ви запропонували  б виконувати свій музичний твір? 
Поясніть вибір .

Поетична метаморôоçа
Як світлу й  водночас магічну силу зобра-

жено весну в  поезії Лесі Українки «Хотіла  б 
я  піснею стати…» . Охоплена емоційним під-
несенням, що навіяне весняним пробудженням 
природи, лірична героїня понад усе бажає 
пережити чарівне перетворення, яке  б дозво-
лило подолати обмеження хворого тіла й  по-
ринути у  світову стихію, привнести у  неї час-
точку своєї творчості . Перетворення на  пісню 
є символічним зреченням усього приземленого 
й  буденного . За  допомогою яскравих символів 
розкриваються багатий внутрішній світ героїні 
та  її напружене духовне життя, протиставлені 
буденному існуванню: пісня, щастя, мрії, віль-
ний політ, зорі і море — усе це створює вираз-
ний романтичний колорит .

Ліричні твори Лесі Українки — немов яскра-
ві мистецькі варіації на тему перемоги людини 
над собою, подолання сумнівів і  розчарувань 

шляхом залучення потужної духовної сили  — 
мрії, яка живить і  підтримує, змушує щоразу, 
навіть у  майже безнадійній ситуації, боротися 
за життя .

Леся Українка 
(Галина Севрук, 1963)

Весняна пісня
(Марія Буряк, 1980)
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Переæивання втрати 
(«Âи ùасëиві, пречисті¿ зорі…»)

Вірш Лесі Українки «Ви щасливі, пречистії 
зорі…» належить до  циклу «Хвилини» (збірка 
«Відгуки) . Твір представляє інтимну лірику по-
етеси, бо відображає емоції, навіяні наближен-
ням неминучої втрати .

Улітку 1897 року в  Криму Леся Українка 
познайомилась із  Сергієм  Мержинським . Він 
постій но проживав у Мінську, а в Ялті був на лі-
куванні . Спільні мистецькі інтереси сприяли їх-
ньому емоційному зближенню . С . Мержинський 
гостював у  родині Косачів, зустрічався з  Лесею 
Українкою в  Києві . Навесні 1901  року коханий 
поетеси пішов із  життя . Тоді Леся Українка пе-
ребувала поряд із  ним, а  згодом дуже болісно 
переживала його смерть . Роздуми, почуття, 

душевні стани поетеси тих часів віддзеркали-
лись у ліриці «Хвилин» .

У поезії «Ви щасливі, пречистії зорі…» дуже 
стримано, без бурхливих емоцій зображено ду-
шевну кризу, що переживає героїня . Для кращо-
го втілення думки й  почуття застосовано ана-
фору: кожна строфа починається словами «Ви 
щасливі…» . Спокій і  незворушність зоряного 
неба контрастує з переживаннями героїні .

Нічне небо символізує вічність, на  тлі якої 
малими і незначними здаються особисті драми 
окремих людей . Зорі «пречисті», «високі», «хо-
лодні», тобто недосяжні — ось і особисте щастя 
в уяві змученої душею героїні асоціюється з не-
досяжністю .

Сприймаємо, аналізуємо, інтерпретуємо художній твір
1. Яке враження справила на вас поезія? 
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 виникають у вас під впливом цих 

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

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

людини .

Читаємо виразно
10. Використовуючи свої знання про художні особливості твору, підготуйте ви-

разне читання поезії .  Вивчіть поезію «Хотіла  б я  піснею стати…» напам’ять . 
Візьміть участь у конкурсі читців .

Виявляємо обізнаність у сфері культури
11. Скористайтеся «Корисними посиланнями» електронного додатка і  знайдіть 

в мережі Інтернет романс Валерія Квасневського, літературною основою яко-
го стала поезія Лесі Українки «Хотіла  б я  піснею стати…» . Послухайте його . 
Яке враження справив на  вас романс? Поміркуйте, чи узгоджується музика 
з   текстом художнього твору .

Виявляємо творчі здібності
12. Уявіть себе режисером, якому замовили кліп на поезію Лесі Українки «Хотіла б 

я  піснею стати…» . Якими були  б перші кадри вашого кліпу? Які образи ви 
використали б для візуального ряду? Яким був би музичний супровід вашого 
кліпу? Опишіть музику, яку б ви використали .
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Прочитайте вірш . Виконайте завдання .

Ви щасливі, пречистії зорі…
Ви щасливі, пречистії зорі,
ваші промені — ваша розмова;
якби я ваші промені мала,
я б ніколи не мовила слова.

Ви щасливі, високії зорі,
все на світі вам видко звисока;
якби я так високо стояла,
хай була б я весь вік одинока.

Ви щасливі, холоднії зорі,
ясні, тверді, неначе з кришталю;
якби я була зіркою в небі,
я б не знала ні туги, ні жалю.

Читацький практикум

1900

Сприймаємо, аналізуємо, інтерпретуємо художній твір
1. Яке враження справила на вас поезія? Спробуйте трьома прикметниками ви-

значити свій настрій під час і після читання поезії .
2. Схарактеризуйте строфічну, ритмічну будову твору «Ви щасливі, пречистії 

зорі…» .
3. Об’єднайтеся в малі групи або пари, оберіть завдання, висуньте гіпотези, об-

ґрунтуйте їх і презентуйте однокласникам та однокласницям .
  Чому поезія складається з трьох строф?
  Чому поетеса не вживає чоловічих рим?
  Яку роль у поезії виконує рефрен?
  Який наскрізний образ є  в  поезії? Чи змінюється ставлення ліричної героїні 
(а разом з нею і читацьке ставлення) до цього образу?
  На вашу думку, як форма поезії допомагає висвітлити її зміст?

Виявляємо обізнаність у сфері культури
4. Скористайтеся «Корисними посиланнями» електронного додатка, знайдіть 

у  мережі Інтернет і  послухайте пісні, літературною основою яких стала пое-
зія Лесі Українки «Ви щасливі, пречистії зорі…» . Яка пісня вам сподобалася 
найбільше? Чому? Пісня якого композитора, на вашу думку, точніше передає 
своєрідність поетичного твору Лесі Українки?

5. Розгляньте репродукції картин, які вміщені в розділі, присвяченому творчості 
Лесі Українки . Яка картина, на вашу думку, суголосна поезії «Ви щасливі, пре-
чистії зорі…»?

Зоряна ніч 
(Вінсент Ван Гог, 1889)

Інтимна лірика  — умовна 
назва ліричних поезій, 
що розкривають почуття 
й переживання закоханої 
людини . Таку лірику ще 
називають любовною .

Пейзажна лірика  — це умовна назва поетичних творів, 
які містять одухотворені людськими емоціями зображення 
природи . Герой або героїня пейзажного твору щиро за-
хоплюється красою довкілля, спостерігає за природними 
змінами та емоційно відгукується на них, зіставляє власні 
душевні стани з природними метаморфозами . 
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Сприймаємо, аналізуємо, інтерпретуємо художній твір
1. Яке враження справила на  вас поезія? Чи вплинула вона на  ваш емоційний 

стан? До яких роздумів спонукала вас поезія «Хто вам сказав, що я слабка…»?
2. Схарактеризуйте строфічну й  ритмічну організацію твору . Як ви вважаєте, 

чому ця поезія не поділена на строфи?
3. Об’єднайтеся в малі групи або пари, оберіть і виконайте завдання та презен-

туйте свою роботу однокласникам та однокласницям .
  Які образи за способом творення й сприйняття (зорові, слухові, дотикові, сма-
кові, запахові) постають у поезії?
  Як можна схарактеризувати образи поезії за  динамікою: вони статичні чи ди-
намічні? Обґрунтуйте свої міркування .
  Схарактеризуйте образи за повторюваністю .  Поміркуйте, чи є в поезії наскрізні 
образи . Відповідь обґрунтуйте .

4. Узагальніть спостереження й висновки за допомогою таблиці .

Образ
Характеристики образу

ЗначенняЗа способом творення 
й  сприйняття

За  динамі-
кою

За  повто-
рюваністю 

5. Якою постає лірична героїня цієї поезії? Напишіть коротке висловлення, у яко-
му схарактеризуйте ліричну героїню .

Виявляємо творчі здібності
6. Яка поезія Лесі Українки сподобалася вам найбільше? Виявіть своє ставлення 

до цього твору в короткому есе .

Прочитайте вірш . Виконайте завдання .

Хто вам сказав, що я слабка…
Хто вам сказав, що я слабка,
що я корюся долі?
Хіба тремтить моя рука
чи пісня й думка кволі?
Ви чули, раз я завела
жалі і голосіння, —
то ж була буря весняна,
а не сльота осіння.

А восени… Яка журба,
чи хто цвіте, чи в’яне,
тоді й плакучая верба 
злото-багряна стане.
Коли ж суворая зима
покриє барви й квіти —
на гробі їх вона сама
розсипле самоцвіти.

Читацький практикум

1911

Ніколи не çдаватися 
(«Õто вам сказав, ùо я сëабка…»)

На початку 1911  року Леся Українка виру-
шила на  лікування до  Єгипту . Вона сіла на  не-
великий пароплав, що майже тиждень плив 
Чорним морем до Туреччини . Під час плавання 
дошкуляли холод, туман, сильний вітер і  сніг . 
Саме тоді поетеса написала низку творів, серед 
яких був і  вірш «Хто вам сказав, що я  слаб-
ка…», можливо, навіяний умовами подорожі .

Лірична героїня цього твору декларує по-
зицію сильної духом людини . Вона рішуче за-
перечує покору сліпій долі та  кволість  своєї 

«пісні й  думки» . Недарма навіть її хвилинні 
«жалі та  голосіння» виявляються не  «сльотою 
осінньою», а  поривчастою і  сповненою енергії 
та завзяття «бурею весняною» . 

Вірш має полемічну організацію, адже його 
розпочато питальними реченнями, зверненими 
до умовного опонента . 

Образи весни, осені й  зими допомогли ав-
торці поєднати особистісну емоцію зі  стрима-
ним філософським поглядом на сенс і минущість 
людського життя .
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Поеçія на øляõó до «нової правди» 
(«Давня казка»)

Яку роль поезія відіграє в житті нашого су-
спільства? Чи здатна вона змінювати життя? Такі 
складні й  майже філософські запитання поста-
ють не тільки перед письменниками, митцями . 
Вони не менш важливі й для кожного з нас, хоча 
ми, заклопотані своїми щоденними турботами, 
нечасто витрачаємо час на пошуки відповідей .

У «Давній казці» Леся Українка запрошує 
читачів і читачок поміркувати над тим, чи справ-
ді мистецтво має таку духовну силу, що здатне 
змінювати світ .

Для вираження своїх поглядів авторка об-
рала форму ліро-епічної поеми, надавши їй 
окремих рис казкового твору . Приміром, вона 
використала доречну в  казці сталу словесну 
формулу «десь, колись, в  якійсь країні…», що 

готує читачів і  читачок до  сприйняття роз-
повіді . Твір також має невеликий вступ із  за-
охочувальним запитанням до  уявних слухачів: 
«Може  б, хто послухав казки?» . Залучення цих 
та  де яких інших казкових елементів 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 соромного» . У  цьому 
її твір наближається до  казкового, у  якому від-
бивається властивий народному світогляду по-
ділу на  «правду» і  «кривду» .

Давня каçка про поета і лиöаря
Найяскравішим персонажем «Давньої каз-

ки» є  талановитий поет, який творчу свободу 
узгоджує з  відповідальністю перед своїм на-
родом . Поза сумнівом, у цьому образі втілили-
ся переконання самої авторки . Недарма Леся 
Українка зізнавалася: «Я сама подібна до  героя 
моєї “Давньої казки”, — що то тільки й мав та-
лан до  віршів не  позичений, а  власний» . Її поет 
понад усе цінує свободу, але ніколи не  почу-
вається самотнім, задовольняється малим, але 
водночас уважає себе найбагатшим, бо весь 
світ — це його «багатство-панство» .

Суперечка Бертольдо з  поетом досить по-
казова: двоє людей розмовляють ніби однією 
мовою, але не  знаходять порозуміння . Їх роз-
діляє не мова, а життєві цінності . Нехтуючи ма-
теріальними багатствами, поет віддає перевагу 
творчості  — лише з  нею він «щасливий завжди 
й вільний» . Бертольдо впевнений, що все в цьо-
му світі вирішують 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 сло-
вах, так і  в  діях . Співець допомагає Бертольдо 
завоювати серце коханої, його пісні торують ли-
цареві 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, навпаки, вони руйнують його 
душу, перетворюючи володаря на  жорстокого 
тирана .

Коли ж гостре поетичне слово стає на обо-
рону народних прав, Бертольдо зваблює автора 
пісень лаврами придворного поета . «Не поет, 
хто забуває  /  Про страшні народні рани…»  — 
такі слова рішуче лунають у  відповідь . Навіть 

Біле (Минуле). Ліва частина триптиха «Мистецтво»
(Віктор Зарецький, 1988)
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загроза смерті не  може здолати митця . І  в  тем-
ниці він почувається вільним, бо немає сили, 
яка б спинила його «думи-чарівниці» .

Знищення жорстокої тиранії не  припи-
няє протистояння . Із  покоління в  покоління 
продовжується боротьба «діла соромного» 

та  правдивого слова, тож поетеса дає зрозу-
міти, що розв’язка в  цьому драматичному зма-
ганні лишається відкритою . Поєднуючи в єдине 
ціле поезію і  правду, Леся Українка підкреслює 
непереможну силу творчості, наголошує на  ви-
ключному значенні духовних цінностей .

Прочитайте поему . Виконайте завдання .  В елект-
ронному додатку ви знайдете повний текст твору .

Давня казка
(Скорочено)

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
Пісні-слова 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.

Тупотять прудкії коні,
Гомін ближче все лунає,
З -за кущів юрба мисливська
На долинку вибігає.

Читацький практикум
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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, 
Хай -но 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.

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…
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Бачиш ти — оця діброва, 
Поле, небо, синє море? 
То моє багатство- панство 
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 думи- чарівниці, 
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!»

II—III

[Лицар звертається до поета з проханням 
про допомогу: він закоханий у чарівну Ізідо-
ру, але ніяк не може заслужити її прихиль-
ності. Співець складає серенаду, яка й дозво-
ляє лицареві завоювати серце неприступної 
дівчини. На радощах Бертольдо влаштовує 
бучне весілля, та забуває запросити поета.

Минає час. Лицар одержує від короля на-
каз виступити у військовий похід проти чу-
жої країни. Загін під його керівництвом довго 
не може захопити ворожої столиці. Військо 
потерпає від голоду, солдати вимагають повер-
нення додому. У вирішальний момент співці 
піснею відновлюють бойовий дух війська — 
солдати знову готові до бою. Вороже місто на-
решті 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 при-
сягається, 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!
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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 недовго, 
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.

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 з- за 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…»
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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.

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 думи- чарівниці,
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.

1893

Ілюстрація до поеми «Давня казка»
(Віктор Панфілов, 1961)
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Сприймаємо, аналізуємо, інтерпретуємо художній твір
1. Яке враження справив на вас твір Лесі Українки «Давня казка»?
2. Про що йдеться в авторському вступі до твору? З якою метою у вступі 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 ані зовнішньою красою, 
ані солодкоголосими співами?

5. Перекажіть епізод першої зустрічі поета й лицаря . З якою метою кожен із них 
прибув до весняного гаю? Яке враження персонажі справляють 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 та владу?
8. Поміркуйте, чому лицар хотів поставити поета собі на службу .
9. Що, на вашу думку, означає свобода для поета? 

10. За  допомогою цитат проілюструйте авторський погляд на  проблему митця 
та його суспільного обов’язку .

11. Порівняйте поета й Бертольдо . У зручній для вас формі (тексту, плану, табли-
ці, схеми) складіть порівняльну характеристику героїв . Зробіть висновок, які 
життєві позиції протиствлено в поемі .

12. Оберіть і виконайте завдання, презентуйте свою роботу однокласникам та од-
нокласницям .
  Чим поема відрізняється від ліричного твору? Поміркуйте, чому для втілення 
свого художнього задуму Леся Українка обрала форму поеми .
  Які риси казки наявні в поемі Лесі Українки «Давня казка»? З якою художньою 
метою авторка використала в цьому творі казкові елементи?
  Чому боротьба «діла соромного» та «правдивого слова» є одвічною?

Виявляємо обізнаність у сфері культури
13. За допомогою «Корисних посилань» в  електронному додатку до  підручника 

знайдіть і  послухайте інсценовану поему Лесі Українки «Давня казка» (режи-
сер  — Василь Обручев) . Чи вдалося акторам своїм читанням відтворити ха-
рактери персонажів поеми Лесі Українки? Хто з  акторів, на  вашу думку, най-
влучніше відтворив образ свого персонажа? Чи видався вдалим музичний 
супровід до поеми? Обґрунтуйте власну позицію .

Запрошуємо до дискусії
14. Виявіть ініціативність та  креативність і  запропонуйте для дискусії тему, 

пов’язану з  проблемами, порушеними у  творах Лесі Українки . У  який спосіб 
до такої дискусії можна залучити вчителів, батьків, однолітків?

Виявляємо творчі здібності
15. Оберіть вид творчого завдання, виконайте його та  презентуйте однокласни-

кам і однокласницям, учителям, батькам .
  Напишіть есе «Чи здатне мистецтво змінювати життя?» або «У чому полягає 
щастя людини?»
  Намалюйте ілюстрації до творів Лесі Українки і разом з іншими учнями та уче-
ницями влаштуйте вернісаж1 .
  Доберіть музику для літературно-музичної композиції за творами Лесі Українки . 
Разом з однокласниками та однокласницями підготуйте та проведіть цей захід .

1 Вернісаж  — урочисте відкриття виставки, на  якому присутні запрошені особи . 

1 Вернісаж  — урочисте відкриття виставки, на  якому присутні запрошені особи . 
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Володимир СОСЮРА
(1898—1965)

«Талановитий і  свіжий, інколи курйозний, завжди експансивний і  щирий, 
Володимир Сосюра належить до поетів, за якими ходить популярність, яких 
знає, визнає й вітає «масовий», «широкий» читач». Таку дещо компліментарну, 
але водночас досить точну характеристику дав відомий поет і критик Микола 
Зеров своєму колезі по перу .

Володимир Миколайович Сосюра народився 25 грудня (6 січня) 1898 року 
в  селищі Дебальцевому на  Донбасі . Його дитинство минуло в  селищі  Тре-
тя Рота (нині Верхнє у  складі Лисичанська) . З  одинадцятирічного віку, че-
рез матеріальні нестатки, Володимир мусив працювати . Здобуваючи освіту 
в  Кам’янській сільськогосподарській школі, він по-справжньому зацікавився 
літературною творчістю .

У 1918 році поета захопив стрімкий вир громадянської війни . В . Сосюра 
став козаком армії Української Народної Республіки, а  згодом доля привела 
його до лав червоноармійців .

Після демобілізації в  1921 році молодий обдарований поет оселився 
в  Харкові, тодішній столиці України . Навчаючись в  університеті, він несподі-
вано для себе дізнався, що його твори викладають студентам . У сприятливій 
творчій атмосфері Володимир Сосюра з головою поринув у літературне життя 
міста .

У 1921  році побачила світ його дебютна збірка «Поезії» . Того  ж року ви-
йшла поема «Червона зима», яка одразу забезпечила авторові визнання чи-
тачів і  прихильність колег по перу . Він потоваришував із  молодими талано-
витими літераторами Олександром Довженком, Іваном Сенченком, Остапом 
Вишнею, Майком Йогансеном . Підтримка друзів та схвальні читацькі відгуки 
сприяли плідній праці . Одна за  одною виходять книжки В . Сосюри: «Черво-
на зима», «Осінні зорі», «Місто», «Сьогодні», «Золоті шуліки», «Коли зацвітуть 
акації», «Серце» та  ін .

Наприкінці 30-х років поет переїхав до  Києва . Під час Другої світової 
вій ни він був співробітником українського радіокомітету, входив до редакції 
фронтової газети .

Поезія В . Сосюри часів війни перейнята щирим патріотизмом та  вірою 
в  перемогу . Однак тодішню радянську владу не  влаштовували патріотичні 
переконання митця . За вірш «Любіть Україну» В . Сосюра зазнав переслідувань, 
а його твори не друкували . Він зміг повернутися в літературу лише 1953 року 
після смерті комуністичного диктатора Сталіна . Усього перу митця належить 
понад 40 поетичних книжок .

Помер Володимир Сосюра 8 січня 1965 року в Києві .

Володимирові Сосюрі поталанило  — він дав ту поезію, яку жагуче потребував час: 
ідейно наснажену, рвійну і  водночас ніжну, діткливу, уважну до  порухів серця й  душі.

Володимир Моренець, доктор філологічних наук, професор

Коментар фахівця

Володимир Сосюра 

Меморіальна дошка 
В. Сосюрі на вулиці 
М. Коцюбинського в Києві
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Опрацьовуємо прочитане
1. Де народився Володимир Сосюра?
2. Як склалася доля поета в часи громадянської війни?
3. Де розкрилося творче обдарування Володимира Сосюри?
4. Назвіть першу збірку поета .
5. За що В . Сосюру переслідували в Радянському Союзі?
6. Яку характеристику дав В . Моренець поезії В . Сосюри?
7. Складіть план поданого в підручнику тексту- розповіді про життєвий та твор-

чий шлях В . Сосюри . За планом підготуйте усну розповідь про поета .

«Осінні» настрої поета 
(«Îсінь»)

Чи замислювалися ви над тим, як часто ми 
використовуємо художні образи? Ми сприймає-
мо їх як щось природне: наприклад, захоплення 
красою осіннього довкілля передаємо словами 
«золота осінь», а  взимку нарікаємо на  «лютий 
холод» . Культурний досвід народу, який ми за-
своїли, дає змогу розуміти ці образи . Давнім, 
властивим ще народній ліриці, є  принцип по-
годження певних емоційних станів із картинами 
навколишнього світу .

Зіставлення природи та  людських пережи-
вань здійснюється за  подібністю або контра-
стом . Такий прийом науковці визначають як 
психологічний паралелізм . У  ліриці він може 
формувати художню організацію всього твору .

Паралелізм є  досить поширеним явищем 
в  українській поезії . Цікаво, що в  літературі 
з  різними порами року ототожнюються різні 
емоції: наприклад, весняна пора, коли приро-
да пробуджується від зимового сну, викликає 
радісні почуття, натомість осіння природа най-
частіше навіює смуток . Пригадайте, з  якою ху-
дожньою виразністю описи природи та душевні 

переживання поєднались у  вірші Лесі Українки 
«Давня весна» .

У пейзажній поезії Володимира Сосюри 
«Осінь» мальовничі картини осіннього довкіл-
ля також сприяють розкриттю душевного ста-
ну автора . Узявши за  основу образ красивого 
згасання природи, поет збагатив його непо-
вторністю індивідуальних переживань . За-
милування красою осені поєднується у  тво-
рі з  філософським усвідомленням неминучої 
втрати . Загальне почуття смутку почасти ком-
пенсується спогляданням ефектних осінніх 
метаморфоз .

Особливе враження справляє яскравий зо-
ровий образ: жовтокоса й  синьоока вершниця 
на чорному коні, під золотими копитами якого, 
немов у казці, змінюється все довкола . Краєвид 
нагадує пустку, навкруги панує тиша  — усе 
скорилося силі цієї казкової вершниці .

Образи тиші й  покори доповнюють філо-
софський зміст твору, навіюючи роздуми про 
невблаганний рух природи, виявом якого є змі-
ни в нашому житті .

Осінь
(Архип Куїнджі, 1890)

Лісове озеро — золота осінь 
(Станіслав Жуковський, 1912)

Вересень у селі 
Богданівка на греблі 
(Катерина Білокур, 1956)
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Ділимося читацьким досвідом
1. Як називається художній прийом зіставлення природи та  людських пережи-

вань?
2. Пригадайте вивчені раніше поетичні твори й наведіть приклад використання 

психологічного паралелізму за подібністю .
3. Наведіть приклади поетичних творів, де зіставлення природи та  людських 

переживань відбувається за контрастом .
4. Яку роль відіграють пейзажі у відображенні психології персонажів?

Прочитайте вірш . 
Виконайте завдання .

Осінь
Облітають квіти, обриває вітер
пелюстки печальні в синій тишині.
По садах пустинних їде гордовито
осінь жовтокоса на баскім коні.

В далечінь холодну без жалю за літом
синьоока осінь їде навмання.
В’яне все навколо, де пройдуть копита,
золоті копита чорного коня.

Облітають квіти, обриває вітер
пелюстки печальні й розкида кругом.
Скрізь якась покора в тишині розлита,
і берізка гола мерзне за вікном.

Читацький практикум

1938

Сприймаємо, аналізуємо, інтерпретуємо художній твір
1. Яке враження справила на вас поезія Володимира Сосюри «Осінь»?
2. Які емоції охоплюють ліричного героя поезії «Осінь» під впливом природи?
3. Які зорові образи створює поет?
4. Поміркуйте, що символізує образ берізки під вікном .
5. Тему й  основне ідейне навантаження ліричного твору називають мотивом . 

Визначте провідний мотив поезії Володимира Сосюри «Осінь» .
6. Об’єднайтеся в малі групи або пари, доведіть або спростуйте тези та презен-

туйте свої висновки однокласникам та однокласницям .
  Поезії В . Сосюри «Осінь» властивий психологічний паралелізм, він формує ху-
дожню організацію всього твору .
  Поезії В . Сосюри «Осінь» властивий філософський підтекст .
  Поезії В . Сосюри «Осінь» властива багата образність .

Запрошуємо до дискусії
7. Розгляньте ілюстрації на с . 92, 93 . Яке враження справляють на вас ці картини? 

Чи можуть вони бути ілюстраціями до  твору Володимира Сосюри? Обґрун-
туйте свою думку .

8. Яку ілюстрацію до поезії Володимира Сосюри запропонували б ви? Опишіть її .
9. Скористайтеся «Корисними посиланнями» в  електронному додатку до  під-

ручника і  послухайте фрагменти творів Антоніо  Вівальді «Пори року . Осінь», 
Мирослава Скорика «Мелодія», Астора П’яццоли «Осінь в Буенос-Айресі» . Який 
з  музичних фрагментів вам видався суголосним поезії Володимира Сосюри?

Осінні дерева
(Еґон Шіле, 1911)
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Васильки
Васильки у полі, васильки у полі,
і у тебе, мила, васильки з- під вій,
і гаї синіють ген на видноколі,
і синіє щастя у душі моїй.

Одсіяють роки, мов хмарки над нами,
і ось так же в полі будуть двоє йти,
але нас не буде. Може, ми квітками,
може, васильками станем — я і ти.

Так же буде поле, як тепер, синіти,
і хмарки летіти в невідомий час,
і другий, далекий, сповнений привіту,
з рідними очима порівняє нас.

1939

Сприймаємо, аналізуємо, інтерпретуємо художній твір
1. Яке враження справила на вас поезія В . Сосюри «Васильки»?
2. Схарактеризуйте строфічну та  ритмічну будову поезії «Ва-

сильки» . Поміркуйте, як знання про будову поезії допомо-
жуть вам під час виразного читання твору .

3. Яка картина зринає у  вашій уяві, коли ви читаєте першу 
строфу поезії? Опишіть цю картину . Які зорові образи ске-
ровували вашу уяву?

4. Який колір переважає в  першій строфі? З чим асоціюється 
цей колір?

Ліричні роçдóми про ùастя 
(«Âасиëьки»)

Інтимна лірика відображає особисті, найчасті-
ше любовні, переживання автора . Іноді її образно 
визначають як поезію людського серця . Сучасники 
вважали В . Сосюру неперевершеним майстром та-
кої поезії . І сьогодні його твори захоплюють чита-
чів душевною відкритістю та емоційною щирістю . 
Одним із кращих зразків інтимної лірики Сосюри 
є вірш «Васильки» . Перед читачем постає сповне-
на емоцій щаслива людина, яка відмовляється віри-
ти в те, що колись настане день і її кохання помре, 
не залишивши по собі жодного сліду на цій землі .

Своє почуття закоханості та  щастя автор 
змальовує в  низці яскравих зорових образів . 
Очі коханої жінки своїм кольором нагадують 
ліричному герою поля й  далекі гаї та  порівню-
ються з квітами — синіми васильками .

У фольклорі васильки, або волошки, сим-
волізують душевну красу й  чистоту . Цей образ 

допомагає авторові розкрити тему кохання 
в  піднесеній тональності, поєднати її з  розду-
мами про вічність справжнього почуття .

Художня палітра твору збагачується фольк-
лорним, поширеним у  народних баладах моти-
вом метаморфози, чарівним перетворенням 
людини на  квітку («…може, васильками ста-
нем — я  і ти») .

Далі авторська уява малює іншу картину, 
яка є ніби точним повторенням попередньої: ко-
лись через роки так само йтиме полем закохана 
пара . І  тоді, немов нічого не  змінилося, якийсь 
закоханий щасливець порівняє «рідні очі» коха-
ної із  синіми квітами . У  цій, на  перший погляд, 
нескладній поезії щирі світлі емоції поєднали-
ся з  філософським поглядом на  щастя, здатне 
збагачувати світ навколо нас, наповнювати його 
красою, робити неможливе можливим .

Прочитайте вірш . Виконайте завдання .Читацький практикум

Життя в житі 
(Євген Волошинов, 
кінець ХІХ — початок ХХ ст.)

Букет квітів
(Катерина Білокур, 1960)
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Люáити «всім серöем» 
(«Лþбіть Óкра¿ну»)

Усе життя Володимир Сосюра залишався від-
даним сином України . У його творах патріотичне 
почуття виявляється із максимальною щирі стю, 
поет промовляє до  читачів просто й  водночас 
відверто, немов «від серця до  серця» . Під час 
Другої світової війни, коли українському наро-
дові загрожувала смертельна небезпека, В . Со-
сюра створив відомий вірш «Любіть Україну» . 
Це видатний зразок патріотичної лірики, поетич-
ний заклик автора до  свого народу у  хвилину 

тяжких випробувань . У  творі органічно поєд-
налися почуття й  думка  — любов до  рідного 
краю та низка логічних аргументів, які доводять, 
що патріотизм є  природною рисою людини . 

Патріотична лірика  — твори, у  яких у  лірич-
ній формі втілено любов до  рідної землі . Іноді 
патріотичну лірику відносять до  громадянської 
поезії .

СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ. Володимир Сосюра

Люáити «всім серöем» 
(«Лþбіть Óкра¿ну»)

Усе життя Володимир Сосюра залишався від-
даним сином України . У його творах патріотичне 
почуття виявляється із максимальною щирі стю, 
поет промовляє до  читачів просто й  водночас 
відверто, немов «від серця до  серця» . Під час 
Другої світової війни, коли українському наро-
дові загрожувала смертельна небезпека, В . Со-
сюра створив відомий вірш «Любіть Україну» . 
Це видатний зразок патріотичної лірики, поетич-
ний заклик автора до  свого народу у  хвилину 

тяжких випробувань . У  творі органічно поєд-
налися почуття й  думка  — любов до  рідного 
краю та низка логічних аргументів, які доводять, 
що патріотизм є  природною рисою людини . 

Патріотична лірика  — твори, у  яких у  лірич-
ній формі втілено любов до  рідної землі . Іноді 
патріотичну лірику відносять до  громадянської 
поезії .

5. Поясніть, як ви зрозуміли образ, створений у рядку «і гаї синіють ген на видно-
колі» . Чи випадало вам бачити, як на видноколі синіють далекі гаї?

6. Поясніть, як ви зрозуміли образ «синіє щастя у  душі моїй» . Знайдіть слова, 
які б уточнили, розкрили значення поетового вислову «синіє щастя» .

7. Поміркуйте, чому ліричного героя не  лякає те, що «роки одсіяють», що інші 
щасливці йтимуть цим полем?

8. З поданого словесного ряду доберіть два слова, якими, на вашу думку, можна 
найточніше схарактеризувати почуття, яке переживає ліричний герой поезії 
«Васильки»: безмежне, пломенисте, вічне, плинне, пристрасне, палке, щире, 
розлоге, мінливе, нескінченне, безмірне.

9. Як у вірші виражений мотив метаморфози? З якою метою вводить автор цей 
мотив?

10. Яку роль у творі відіграє образ майбутнього?
11. Доведіть або спростуйте тезу: твору Володимира Сосюри «Васильки» власти-

вий філософський зміст .

Запрошуємо до дискусії
12. Англійський поет Вільям Вордсворт стверджував: «Святе мистецтво! В пен-

злі чи пері / Є  сила дати вічність кожній рисі…»1  Розгляньте ілюстрацію 
на  с .  94 . Яким настроєм пройнята картина харківського художника Є . Воло-
шинова «Життя в  житі»? Поміркуйте, чи вдалося художнику «дати вічність 
кожній рисі» . Чи вдалося «дати вічність кожній рисі» Володимиру Сосюрі?

Читаємо виразно
13. Застосовуючи свої знання про строфічну, ритмічну будову поезії «Васильки», 

її провідні мотиви, підтекст, підготуйте виразне читання твору .

Виявляємо творчі здібності
14. Оберіть творче завдання, виконайте його та  презентуйте свою роботу одно-

класникам та однокласницям .
  Уявіть себе оператором, який знімає відеоряд до  вірша Володимира Сосюри 
«Васильки» . Опишіть кадри, які ви хотіли  б зняти . Використовуйте назви при-
йомів зйомки, які прийняті в професійному середовищі операторів: статичне2 
зображення, широка панорама, крупний план, рух камери…
  Намалюйте ілюстрації до твору Володимира Сосюри «Васильки» .

1 Рядки із  сонета Вільяма Вордсворта «До прекрасного» наведені в  перекладі Максима Стріхи .
2 Статичний  — у  якому нема руху; нерухомий . Словник української мови: в  11  томах . — Том 9, 1978 . — С . 669 .

1 Рядки із  сонета Вільяма Вордсворта «До прекрасного» наведені в  перекладі Максима Стріхи .
2 Статичний  — у  якому нема руху; нерухомий .
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Залучаючи точні і яскраві художні деталі, автор шу-
кає ключик до серця й розуму кожного українця .

Для поета патріотизм є найвищим духовним 
багатством, головною життєвою цінністю, перед 
якою відступає все інше, навіть особисте почуття . 

Митець закликає любити рідну землю не  лише 
«всім серцем», але й  «своїми ділами», бути 
з  нею і  «в годину щасливу», і  в  «годину негоди» .

Цікаво, що автор безпосередньо звертаєть-
ся до молоді . І піднесена інтонація не виключає 
довірливої бесіди . Ефектні, іноді несподівані по-
рівняння («Любіть Україну, як сонце, любіть, / як 
вітер, і  трави, і  води…», «як пісню, що лине 
зорею») захоплюють читача . Яскраві епітети 
«виш нева Україна», «солов’їна мова», зумовлені 
художніми завданнями повтори «Любіть Укра-
їну…» відчутно збагачують загальну образну 
палітру, надаючи особливої переконливості 
ліричним роздумам автора . І  перед нами по-
стає надзвичайно привабливий образ рідного 
краю, овіяний теплом людської любові . Широкі 
простори, «зірки і верби», дитячі усмішки, дівочі 
очі — усе це Україна .

«Любіть Україну» сприймається як заповіт 
талановитого майстра слова своєму народові . 
У високохудожній формі поет нагадує всім нам, 
що патріотизм є важливою рисою справжнього 
громадянина .

Прочитайте вірш . Виконайте завдання .

Любіть Україну!
Любіть Україну, як сонце, любіть,
як вітер, і трави, і води…
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди.

Любіть Україну у сні й наяву,
вишневу свою Україну,
красу її, вічно живу і нову,
і мову її солов’їну.

Між братніх народів, мов садом рясним,
сіяє вона над віками…
Любіть Україну всім серцем своїм
і всіми своїми ділами.

Для нас вона в світі єдина, одна
в просторів солодкому чарі…
Вона у зірках, і у вербах вона,
і в кожному серця ударі,

у квітці, в пташині, в електровогнях,
у пісні у кожній, у думі,
в дитячий усмішці, в дівочих очах
і в стягів багряному шумі…

Як та купина, що горить — не згора,
живе у стежках, у дібровах,
у зойках гудків, і у хвилях Дніпра,
і в хмарах отих пурпурових,

в грому канонад, що розвіяли в прах
чужинців в зелених мундирах,
в багнетах, що в тьмі пробивали нам шлях
до весен і світлих, і щирих.

Юначе! Хай буде для неї твій сміх,
і сльози, і все до загину…
Не можна любити народів других,
коли ти не любиш Вкраїну!..

Дівчино! Як небо її голубе,
люби її кожну хвилину.
Коханий любить не захоче тебе,
коли ти не любиш Вкраїну…

Любіть у труді, у коханні, у бою,
як пісню, що лине зорею…
Всім серцем любіть Україну свою —
і вічні ми будемо з нею!

Читацький практикум

1944

Моя Україна
(Феодосій Гуменюк, 1979)
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Сприймаємо, аналізуємо, інтерпретуємо художній твір
1. Яке враження справила на вас поезія «Любіть Україну!»
2. Поясніть, що таке громадянська лірика . Чим вона відрізняється від пейзажної 

та  інтимної?
3. Коли Володимир Сосюра написав вірш «Любіть Україну»? Які обставини спо-

нукали поета висловити своє ставлення до України?
4. Що є ознакою людини-громадянина?
5. Чому твір Володимира Сосюри «Любіть Україну» є зразком громадянської лі-

рики?
6. За допомогою яких образів розкривається тема патріотизму в  поезії «Любіть 

Україну»?
7. Які порівняння та  епітети використав автор у  вірші «Любіть Україну»? Як ці 

художні засоби збагачують створений у поезії образ  України?
8. До кого звертається поет у  вірші? З  якою метою автор використовує звер-

тання?
9. Поміркуйте, чому громадянський вірш «Любіть Україну» містить описи при-

роди, особисті переживання .

Запрошуємо до дискусії
10. Чому офіційна критика засуджувала й  переслідувала Володимира Сосюру 

за вірш «Любіть Україну»?

Читаємо виразно
11. Знайдіть в мережі Інтернет і послухайте зразки виразного читання вірша Во-

лодимира Сосюри «Любіть Україну» . Користуючись пам’яткою «Як аналізува-
ти виразне читання» в  електронному додатку до  підручника, проаналізуйте 
виразне читання . Вивчіть напам’ять вірш «Любіть Україну» . Візьміть участь 
у конкурсі читців .

Краса рідного краю 
(«Соëов’¿ні даëі…»)

Ось один із  тих магічних ранків, коли сер-
це ліричного героя «б’ється молодо і  дзвінко», 
а душа милується весняним пробудженням при-
роди й  сама оновлюється . Граничне емоційне 
піднесення супроводжує освідчення героя в лю-
бові до  рідної землі . Образи твору яскраві, до-
бре знайомі українським читачам і  читачкам: 
весна, солов’ї, цвітіння дерев, квіти в росі .

Відчуття свіжості весняного ранку майстер-
но поєднано з  душевною метаморфозою . У  ви-
раженні патріотичного почуття дуже важливим 
є  образ людського серця: натхненне красою 
Батьківщини, воно б’ється молодо і  дзвінко, 
лине й птицею співає .

Окрім паралелізму, тобто зіставлення ду-
шевних станів з  образами природи, помітну 
роль у  творі виконують повтори . Кільцеве об-
рамлення (однаковий початок і закінчення  всієї 
поезії), а  також анафоричний перегук другої 

й  четвертої строф надають поетичній думці ав-
тора більшої переконливості, а віршу — інтона-
ційної виразності .

Солов’їні ночі
(Марія Буряк, 1971)
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Прочитайте вірш . Виконайте 
завдання .

Солов’їні далі…
Солов’їні далі, далі солов’їні…
Знов весна розквітла на моїй Вкраїні.
На гіллі рясному цвіт, немов сніжинки.
Знову серце б’ється молодо і дзвінко.

Я іду до гаю. Краю, ти мій краю,
кращого за тебе я в житті не знаю!
Кращого не знаю, далі мої сині,
як весну стрічати на моїй Вкраїні.

У росі фіалки, ріки у тумані…
В серці сяють очі, рідні і кохані…
В птичім щебетанні все кругом проснулось,
і до мене знову молодість вернулась.

Я іду до гаю, і в блакить безкраю
серце моє лине й птицею співає
про весну чудесну на моїй Вкраїні…
Солов’їні далі, далі солов’їні!

Читацький практикум

1961

Сприймаємо, аналізуємо, інтерпретуємо художній твір
1. Які враження, відчуття, спомини «ожили» під впливом поезії?
2. Проаналізуйте строфічну, ритмічну будову поезії .

Строфічна будова Спосіб римування Віршовий розмір

3. Які композиційні особливості властиві твору? Поміркуйте, якого змісту набуває 
кільцеве обрамлення .

4. Яким постає ліричний герой поезії? Доберіть п’ять іменників, які, на вашу дум-
ку, найточніше визначають душевний стан ліричного героя .

5. Які конкретні образи постають у поезії?
6. Які абстракті, метафоричні, символічні образи створює поет? Запишіть свої 

спостереження в зручній для вас формі (таблиці, схеми, хмарини тегів) .
7. До якого виду поезії, на  вашу думку, належить твір «Солов’їні далі…» . Об-

ґрунтуйте відповідь .

Читаємо виразно
8. Підготуйте виразне читання твору: визначте авторське та  власне ставлення 

до подій (весняне пробудження природи) і переживань ліричного героя, зна-
йдіть інтонацію, яка могла б передати ваше ставлення .

Виявляємо творчі здібності
9. Напишіть есе за темою «Урок патріотизму від Володимира Сосюри» .

Весняне цвітіння 
(Микола Глущенко, 1970-ті)

Весна 
(Ернест Контратович, 1970)
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Урок доáротворення 
(«…Бачиø: між трав зеëених…»)

Іноді доводиться чути: а що я можу? Мовляв, 
від мене майже нічого не залежить… А хтось же 
має допомогти слабкому й підтримати немічно-
го . Для цього достатньо мати лише небайдуже 
серце й турботливі руки . Важливо звертати ува-
гу на те, що нас оточує, і не проходити повз тих, 
хто потребує допомоги . Навіть маленькі добрі 

справи здатні змінити світ, зробити його наба-
гато кращим і добрішим . 

Такі думки виникають у  кожного, хто читає 
вірш Володимира Підпалого «…Бачиш: між 
трав зелених…» .

Уявіть безкрає синє небо й  море зелених 
трав… А посеред зеленого безмежжя — маленьке 

Володимир ПІДПАЛИЙ
(1936—1973)

Володимир Олексійович Підпалий народився 9 травня 1936 року в  селі 
Лазірках на Полтавщині . Навчаючись у школі, Володимир особливо захоплю-
вався історією та літературою, багато читав . Після школи він деякий час пра-
цював на різних роботах, потім служив на флоті . Вищу освіту В . Підпалий здо-
був на філологічному факультеті Київського університету . Тоді ж, у студентські 
часи, опублікував свої перші поетичні твори .

По закінченні університету поет працював редактором у видавництві «Ра-
дянський письменник» . Його перша книжка «Зелена гілка» вийшла 1963 року . 
Пізніше побачили світ збірки «Повесіння», «Тридцяте літо», «В  дорогу  — 
за  ластівками», «Вишневий світ» . У  своїй творчості Підпалий уникав гучних 
поетичних декларацій, віддавав перевагу художньому осмисленню вічних 
тем, серед яких основними були людина і  природа, сенс життя, патріотизм, 
кохання . Недарма його вважають майстром «тихої лірики» .

Помер поет 24 листопада 1973 року .
У 2008 році Володимиру Підпалому було посмертно присуджено Між-

народну літературно-меморіальну премію імені Григорія Сковороди .

Опрацьовуємо прочитане
1. Де поет здобув освіту? Де в різний час працював поет?
2. Назвіть поетичні книжки Володимира Підпалого .
3. Чому його вважають майстром «тихої лірики»?
4. У мережі Інтернет знайдіть запис телепередачі «Володимир Підпалий . Ося-

яний любов’ю» . Які риси особистості поета закарбувалися в  пам’яті Б . Олій-
ника, В . Житника, П . Засенка?

5. У зручній для вас формі (тексту, плану, таблиці, схеми) запишіть у зошит відо-
мості про поета .

Підпалий-поет нагадує мені пахуче українське зілля, що, черпаючи енергію від сонця, 
дарує її пригорщами людям без решти, повністю. Прочитаєш вірші Володимира 
Підпалого  — наче криничної води напився. Треба тільки уміти знайти дорогу 
до  криниці, відвести убік кущі, траву, а  часом і  павутиння лінивства в  пошуках 
джерела, щоб переконатися, яка це чиста, своєрідна і  новітня поезія.

Флоріан Неуважний, відомий мовознавець

Коментар фахівця

Володимир Підпалий 
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гніздо, над яким схилилися хлопчик і дів чинка . Вони 
пильнують пташенят, оберігають від небезпеки . 

Пташенята у  гнізді можна вважати алего-
рією вразливості . Ці малюки щойно з’явилися 
на світ, вони слабкі й  не здатні захистити себе .

Поет підказує, наскільки важливо для кож-
ного з  нас не  чекати й  спостерігати, а  діяти . 
Не обмежуватися співчуттям, не виправдовува-
ти бездіяльність слабкістю та невмінням, а лише 
вірити в силу добра .

Побачити, допомогти, не  сумніватися, 
не  бути байдужим, зрештою, просто любити . 

За  цими звичними словами стоїть ціла життєва 
філософія практичного добротворення поета 
Володимира Підпалого . І  вона зовсім не  склад-
на: у  ній навіть одна, навіть маленька добра 
справа є  набагато більшою цінністю, ніж безліч 
правильних слів, що не підкріплені дією .

Це філософія діяльної любові до навко лиш-
нього світу . Любити «сонце», «дощі зернисті», 
«дороги в  пилу», «траву» . Із  такою любов’ю не-
розривно пов’язана й  відповідальність за  світ, 
який нас оточує, бо те, що по-справжньому лю-
биш, завжди намагаєшся зберегти й  захистити .

Прочитайте вірш . Виконайте завдання .

…Бачиш: між трав зелених…
…Бачиш: 
між трав зелених,
як грудочки,
пташенята…
Станьмо ось тут 
навшпиньки
спокій їх берегти.
Може,
не зможу батьком —
стану їм старшим братом;
будь їм,
маленьким сірим,
просто сестрою ти…

Кажеш,
що не зумієм,
не маєм любові й хисту…
Що ти?!
А руки?! Серце?!
Куди заховати їх?!
Яструб- розбійник свисне
раптом над беззахисними,
ляже на нашу совість
за нашу байдужість
гріх…

Треба в житті любити
гаряче і багато:
сонце,
дощі зернисті,
дороги в пилу,
траву!
…Бачиш:
в гнізді малому,
як грудочки,
пташенята,
немічні ще,
невміло ворушаться
і живуть!..

Читацький практикум

1962

Сприймаємо, аналізуємо, інтерпретуємо художній твір
1. Яке враження справила на  вас поезія Володимира Підпалого «…Бачиш: між 

трав зелених…»? Визначте ключовий образ цього твору .
2. Яким є авторське ставлення до природи?
3. До чого закликає автор своїх читачів?
4. Яке алегоричне значення має образ пташенят?
5. У чому полягає філософський зміст твору?

Читаємо виразно
6. Зверніть увагу на  особливості строфічної організації вірша . Поміркуйте, які 

з  них можна передати за  допомогою засобів виразного читання . Підготуйте 
виразне читання твору .

Виявляємо творчі здібності
7. Уявіть себе режисером-постановником літературно-музичної композиції 

за  творами Володимира Підпалого . Опишіть музику, яка, на  вашу думку, на-
лаштувала б глядачів на сприйняття цього твору поета .
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Сприймаємо, аналізуємо, інтерпретуємо художній твір
1. Що таке етюд у літературі?
2. Розкрийте значення назви поезії Володимира Підпалого «Зимовий етюд» .
3. Яку роль у творі відіграє порівняння з казкою?
4. Що таке персоніфікація? Визначте роль персоніфікації в  «Зимовому етюді» . 

Наведіть приклади персоніфікації .
5. Які особливості строфічної будови поезії ви помітили? Знайдіть рими . Помір-

куйте, чому у  вірші не  всі рядки римуються? У  творчості якого поета ви спо-
стерігали схожий прийом?

6. Порівняйте поезії «Любіть Україну» Володимира Сосюри та  «Зимовий етюд» 
Володимира Підпалого . Які особливості художнього вираження патріотичних 
почуттів у кожному з творів? Визначте спільне й відмінне .

Малюнок іç натóри 
(«Зимовий етþд»)

В образотворчому мистецтві етюдом на-
зивають підготовчий малюнок до  майбутнього 
твору . На відміну від живописного, літературний 
етюд є явищем цілком самодостатнім . Найчасті-
ше це невелика лірична поезія, у  якій подано 
безпосередні враження від навколишньої дій-
сності . «Зимовий етюд» Володимира Підпало-
го — якраз такий твір .

На початку цього вірша послідовно, не-
мов з  окремих частинок-штрихів, оформлюєть-
ся загальна картина зимового вечора: туман, 
іній, холодна льодинка… Але ліричний герой 
сприймає цей звичайний вечір як щось винят-
кове й  небуденне . Його душу наповнює радіс-
не піднесення, навіяне красою рідної України . 
Воно образно виражається у  грі слів: «вечір, 

мов казка» і «казка, як вечір» . Зі звичайного цей 
зимовий вечір перетворюється на  казковий  — 
коли все довкола стає загадковим, а герой спов-
нений передчуттям дива .

Не випадково в другій частині твору перед 
нами постає жива, олюднена, немов справді каз-
кова, картина природи . 

Серед використаних автором художніх 
засобів переважає персоніфікація . Цей засіб 
сприяє поетичному олюдненню довкілля: «міс-
то дихає у степи», «все насторожене», «Україна 
заслухалась і  не спить»  — такими є  приклади 
персоніфікації . 

Усе, що помічає ліричний герой, живе в єди-
ному злагодженому ритмі, утворює разом при-
вабливий одухотворений образ Батьківщини .

Прочитайте вірш . Виконайте завдання .

Зимовий етюд
Трішки туману і трішки інею,
неба льодинку холодну —
на шлях…
Вечір, мов казка, над Україною,
казка, як вечір,
аж синьо в очах…
Там, за тополями,
за огорожами,
де місто дихає у степи,
Все запорошене,
все насторожене,
вся Україна заслухалась
і не спить…

Читацький практикум

1968
Зима
(Віктор Зарецький, 1986)
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Синівська вдячність («Ìатері»)
Вірш «Матері» має автобіографічний харак-

тер . Він навіяний переживанням непоправної 
втрати (мати поета пішла з  життя 1958 року, 
коли він був студентом) . Пам’ять допомогла ав-
торові поєднати мотиви самовідданої материн-
ської любові та безмежної синівської вдячності .

Поезія дуже проста й водночас дуже щира . 
Це сердечний спогад про найріднішу людину, 
без якої світ уже ніколи не  буде таким, як ра-
ніше .

Інтимності переживанням ліричного героя 
надають художні деталі: портрет і голубі фіалки .

Читаємо виразно
7. Враховуючи свої знання про будову вірша, його провідні образи, підготуйте 

виразне читання вірша Володимира Підпалого «Зимовий етюд» .

Запрошуємо до дискусії
8. Прочитайте характеристику, яку дав творчості поета Володимира Підпало-

го професор Варшавського університету Флоріан Неуважний (с 99) . Чому 
до справжньої поезії потрібно прокладати дорогу через «павутиння лінивства»?

Виявляємо обізнаність у сфері культури
9. Розгляньте репродукцію картини В . Зарецького «Зима» (с .  101) . Який настрій 

створює ця картина? Завдяки яким деталям зимовий пейзаж «оживає»?

Виявляємо творчі здібності
10. Поміркуйте, яким бачать світ справжні митці . Свої роздуми викладіть у формі есе .

Прочитайте вірш . Виконайте завдання .

Матері
Я твій портрет фіалками вберу —
ти ж так любила голубі фіалки.
Мене ти вчила правді і добру,
мене до праці ти привчала змалку…

Я доторкнуся до твого чола,
на ньому зморшки — й ті такі ласкаві… 
Ти все дала й нічого не взяла:
ні крихти хліба, ні спасибі навіть…

Все те, що мав, і те, що в мене є,
що від людей, що від землі святої,
що радістю в рядках моїх встає,
передано в моє життя тобою…

Дочку, можливо, матиму… Хто зна,
про що в гаю зозуля накувала… 
О, як я хочу, мамо, щоб вона
твоє велике, щедре серце мала!..

Читацький практикум

1958

Сприймаємо, аналізуємо, інтерпретуємо художній твір
1. Яке враження справила на вас поезія? До яких думок спонукала?
2. Яким постає образ матері, створений поетом?
3. Яким постає образ сина — ліричного героя поезії?
4. Як ви визначили б настрій, який створює поезія В . Підпалого «Матері»: чорна 

туга, пекуча журба, світла печаль . Обґрунтуйте свою відповідь . Можливо, ви 
запропонуєте свій варіант відповіді . .

5. Схарактеризуйте строфічну й  ритмічну будову вірша . Поміркуйте, чому для 
свого поетичного слова про матір поет обрав просту форму .

Виявляємо творчі здібності
6. Що нового про світ і людину ви дізналися з творів Володимира Підпалого? Чи 

виникає у вас бажання дізнатися більше про поета, його долю, творчість? Чи 
порадили  б ви прочитати твори поета своїм батькам? Викладіть свої думки 
у формі есе або поділіться враженнями на своїй сторінці в соціальній мережі .
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Опрацьовуємо прочитане
1. Складіть усну розповідь про поета, висвітливши такі питання:
  Де й коли народився Василь Голобородько?
  Коли він розпочав свою творчу діяльність?
  Чому поезії Василя Голобородька довго не публікували в Україні?
  Де нині живе та працює поет?
  За які збірки він одержав Національну премію України імені Тараса Шевченка?

2. У зручній для вас формі (тексту, плану, таблиці, схеми) запишіть у зошит відо-
мості про поета .

Василь ГОЛОÁОРОДЬКО
(нар. 1945 р.)

Василь Іванович Голобородько народився 7 квітня 1945 року в  селі 
Адріанополі на  Луганщині . Ще змалку хлопець захопився красою народних 
звичаїв і  традицій . Через роки він проніс теплі спогади зі  свого дитинства: 
«Зовсім малим, у  віці посівальника, будила мене мати зимовим ранком і  по-
силала посівати до сусідів, це недалечко, через дорогу лише перейти. Заходив 
я  до  хати вісником свята, мені раділи, підводили до  покуті, я  сипав із  жмені 
пшеничне зерно і  промовляв поздоровлення з  Новим роком, як мене навчила 
мати…» .

Здобувши середню освіту, молодий поет-початківець став студентом фі-
лологічного факультету Київського університету, пізніше продовжив навчання 
в Донецькому педагогічному інституті, побував на військовій службі, зрештою 
повернувся на Луганщину .

Твори Василя Голобородька побачили світ у 60-х роках минулого століття, 
однак дебютна книжка, уже підготовлена до видання, була заборонена радян-
ською цензурою . Збірку «Летюче віконце» вдалося видати лише за кордоном . 
Митець, поезії якого добре знали й  високо цінували поза межами України, 
тривалий час не  міг видавати свої книжки на  батьківщині . І  лише 1988  року, 
коли в  Києві вийшла друком збірка Голобородька «Зелен день», українські 
читачі змогли відкрити для себе яскравий поетичний світ талановитого 
майстра .

За книжки «Ікар на метеликових крилах» та «Калина об Різдві» поета було 
відзначено Національною премією України імені Тараса Шевченка . У поетич-
ному доробку Голобородька є  збірка творів для дітей «Віршів повна рука-
вичка» .

Улітку 2014 року Василь Голобородько був змушений залишити Луганськ 
і переселитися на Київщину .

Збірка Василя Голобородька «Віршів повна рукавичка» внесена до  між-
народного каталогу найкращих у  світі книжок для дітей.

Україна і світ

Василь Голобородько
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Перед дощем 
(Костянтин Крижицький, 1880)

Минóле й сьогодення ó творчості
Творчість Василя Голобородька по-справжньому особлива: вона ніби пе-

реносить давній, народний тип світовідчуття в  наші дні . Поет не  просто за-
хоплюється фольклором як чимось привабливим, але давно минулим — він 
намагається творити сьогодні так, немовби словом відновлює утрачений ор-
ганічний контакт зі стихією прадавнього буття нашого народу, прокладаючи 
поетичний місток між минувшиною й сьогоденням .

Таке ставлення до творчого слова виробилось у В . Голо-
бородька не  випадково, а  внаслідок тривалих роздумів  — 
як щось глибоко вистраждане, продумане й  пережите . Ось 
як про це писав сам поет: «Коли усе це є: і  звичаї, і  традиції, 
і  пісні, то сприймаєш їх як щось цілком природне, як бути 
чорнявим чи білявим, а  коли це зникає, чи від власного не-
дбальства, чи з примусу, то починаєш докопуватися до при-
чин зникнення того, що раніше тобі здавалося незникненним, 
хочеш зв’язати ту перервану нитку, яка тягнеться із глибини 
віків, хочеш, щоб і  далі ткався той рушник із  неповторними 
узорами…» .

Відроджуючи народне світосприйняття, В . Голобородь-
ко обирає для себе вільний вірш, або верлібр, як найменш 
унормований, а  отже, найбільш придатний для словесного 
вираження складних, мінливих і парадоксальних явищ буття . 
Верлібр  — це неримований вірш, рядки якого можуть мати 
різне число складів . Твори, написані в такій формі, не мають 
поділу на  строфи . Витоки верлібру сягають фольклору, пе-
редусім народних замовлянь . Як і  в  замовляннях, у  верлібрі 
важливу роль у  створенні ритміки відіграє інтонація, що ви-
значає неповторну поетичну «мелодію» . Не випадково В . Голо-
бородько зізнавався, що саме ця властивість зацікавила його 
найбільше: «Одним із мотивів, які спонукали мене звернутися 
до  верлібру, був намір писати так, щоб кожен вірш мав не-
повторний малюнок, неповторний ритм. Це зближує вірші 
з музикою».

Вільний вірш  — це форма віршо-
ваного твору, усі рядки якого ви-
тримані в  єдиному силабо- тонічному 
розмірі (здебільшого ямбічні), але 
довільно нерівностопні (від 1—2 
до  5—8 стоп) .

Верлібр  — форма вірша, яка 
не  має наскрізної симетричної будо-
ви, не  передбачає поділу на  стопи, 
не  має рими, унаслідок чого зникає 
поділ на  строфи, що структурно 
наближає його до  прози .

Опрацьовуємо прочитане
1. У чому полягають особливості творчості Василя Голобородька? Як поет ста-

виться до народної традиції?
2. Що таке верлібр? Як він пов’язаний із фольклором?
3. У чому полягають особливості верлібру?
4. Яку роль у верлібрі відіграє інтонація?
5. Чому В . Голобородько у своїй творчості звернувся до верлібру?

Під доùем дитинства
Дитячі спогади найчастіше зберігають 

усе світле й  радісне, відсіюючи натомість біль 
і страждання . Так уже влаштована наша пам’ять: 
враження дитинства і юності, позначені оптиміз-
мом та відчуттям душевного комфорту, надають 

вагому духовну підтримку в непростому дорос-
лому житті, стають для багатьох людей своєрід-
ним психологічним оберегом . Можливо, саме 
про це пише Василь Голобородько у  своїй за-
гадковій поезії «З дитинства: дощ»?
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Прочитайте вірш . Виконайте завдання .

З дитинства: дощ
Я уплетений весь до нитки
у зелене волосся дощу,
уплетена дорога, що веде до батьківської хати,
уплетена хата, що видніється на горі, як
зелений птах,
уплетене дерево, що притихле стоїть над дорогою,
уплетена річка, наче блакитна стрічка
в дівочу косу,
уплетена череда корів, що спочивають на тирлі1.

А хмара плете і плете
зелене волосся дощу, холодне волосся дощу.
Але усім тепло,
усі знають: дощ перестане,
і хто напасеться, хто набігається,
хто нахитається,
хто насидиться на горі,
хто належиться,
а хто прийде додому
у хату, наповнену теплом, як гніздо.

Читацький практикум

1 Тирло  — місце для відпочинку худоби, найчастіше біля водопою .

1963

Сприймаємо, аналізуємо, інтерпретуємо художній твір
1. Яке враження справила на вас поезія В . Голобородька «З дитинства: дощ»?
2. Що символізує дощ у вірші Василя Голобородька?
3. Опишіть зорові образи твору . Який цілісний малюнок вони утворюють?
4. Визначте роль спогадів у вірші .
5. Яку роль у творі відіграє образ батьківського дому?
6. Що нового ви дізналися про тему дитинства в українській поезії?

Навіть якщо перше прочитання не  дозво-
ляє скласти чіткого враження, нас однаково 
заворожує загальний позитивний настрій, за-
хоплюють незвичні зорові образи та  яскрава 
кольорова палітра твору . Дивним здається цей 
дощ із зеленим волоссям, у яке вплітається все 
навкруги  — неначе в  казці, немов у  чарівному 
світі дитинства…

Це вірш про щастя, яке переживає людина 
лише в дитячих літах і згадує згодом про нього 
як про щось найдорожче . Про щастя єднання 
з рідним довкіллям, із батьківським домом, який 
для дітей завжди наповнений теплом любові, 
немов гніздо для пташенят . 

Шлях до  батьківської домівки, дерево над 
дорогою, череду корів, річку на  видноколі  — 
усі ці зорові образи поєднує чарівний дощ 

у цілі сну панорамну картину комфортного про-
стору, у якому людина по-справжньому почува-
ється собою . Ліричний герой цього твору про-
стує уявною дорогою, «що веде до батьківської 
хати», відновлює у своїй пам’яті казкові просто-
ту й гармонію дитинства .

Після великої зливи 
(Федір Васильєв, 1870)
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Магія поетичного слова
Творчість Василя Голобородька повертає 

первісне значення звичним словам . Його поезії 
чимось нагадують давні замовляння, що наді-
ляють слово магічним змістом . Сьогодні вислів 
«магія слова» ми сприймаємо як ефектний ху-
дожній образ . А в давні часи наші предки віри-
ли, що слово має священне значення та магічну 
силу, за допомогою якої можна впливати на світ 
і  змінювати його .

Схожу віру в  слово сповідує поет Василь 
Голобородько, що й  засвідчують вірші «Наша 
мова» й  «Теплі слова» . Для нього рідна 

мова  — це не  лише засіб спілкування . Єдна-
ючи українців, мова з  покоління в  покоління 
зберігає й  відтворює духовну неповторність 
нашого народу, надає кожному з  нас усвідом-
лення спільної історичної долі . Немов у  вели-
ку родину, українці «вплетені» своєю мовою 
до  втаємниченого кола, у  якому кожне слово 
«проспіване» й  записане в  духовному Літописі . 
І  в  товаристві, і  на самоті це слово завжди за-
лишається з  нами як життєдайна сила, без якої 
люди стають слабкими та  вразливими перед 
будь-якими загрозами .

Прочитайте вірш . Виконайте завдання .Читацький практикум

Сприймаємо, аналізуємо, інтерпретуємо художній твір
1. Яке враження справила на вас поезія Василя Голобородька «Наша мова»? Як 

ви розумієте вислів магія слова?
2. Які образи створює поет у вірші «Наша мова»? Що означають ці образи?
3. Чому рідна мова допомагає духовному зростанню людини?

Досліджуємо самостійно
4. Подивіться уважно на текст твору «Наша мова» . Які особливості в записі цього 

вірша ви помітили?
5. Які слова поет пише з великої літери? Поміркуйте, чому поет виділив саме ці 

слова й чому саме так .
6. Які правила пунктуації порушив поет у вірші «Наша мова»? Поміркуйте, чому 

поет знехтував правилами пунктуації .
7. Коли критики та науковці характеризують творчу манеру Василя Голобородь-

ка, то найчастіше вживають слова «оригінальність і  простота висловлення» . 
Доведіть або спростуйте думку науковців і критиків .

Наша мова
кожне слово
нашої мови
проспіване у Пісні
тож пісенними словами
з побратимами
у товаристві розмовляємо
кожне слово
нашої мови
записане у Літописі
тож хай знають вороги
якими словами
на самоті мовчимо

1990
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Сприймаємо, аналізуємо, інтерпретуємо художній твір
1. Поясніть вислів теплі слова .
2. Які теплі слова згадує Василь Голобородько у своєму вірші?
3. Якого значення надає цим словам ліричний герой поезії? Якого значення на-

даєте цим словам ви? 
4. Поміркуйте, чому сучасні поети використовують верлібри .  Що сприймається 

легше: римовані вірші чи верлібри? Обґрунтуйте відповідь .

Виявляємо творчі здібності
5. Уявіть себе режисером культурно-мистецького заходу «Теплі слова нашої 

мови» . Поміркуйте, яку форму для такого заходу слід обрати, щоб він заціка-
вив вас і ваших однолітків . Обґрунтуйте свої міркування .

Теплі слова наøої áатьківùини
У вірші Голобородька «Теплі слова» пере-

дається щире патріотичне почуття . Що  ж може 
означати образ «теплих слів»? 

Ми завжди радіємо, коли чуємо тепле слово 
підтримки від рідних, друзів . Також теплі слова 
зміцнюють мир та злагоду в родині . Але виявля-
ється, існують і такі «теплі слова», які сприяють 
духовному єднанню всього народу . 

Назва річки нагадає комусь зворушливу 
сцену прощання з відомої пісні «Їхав козак за Ду-
най» . Слово «коровай» збудить в  уяві образи 
золотої ниви, весільного обряду, а  «Змій» навіє 
спогади про почуті в  затишку рідної оселі каз-
ки . Саме ці «теплі слова» нашої мови, зігріваючи 
холодний світ навколо нас, творять у душі кож-
ного українця привабливий образ Батьківщини .

Прочитайте вірш . Виконайте завдання .

Теплі слова
Співаймо пісні про кохання,
щоб не вмерло слово «Дунай»,
гуляймо весілля своїм дітям,
щоб не вмерло слово «коровай»,
розповідаймо казки своїм онукам,
щоб не вмерло слово «Змій» —

наповнюймо
цей холодний всесвіт
теплими словами нашої мови,
які народжуються разом із диханням.

Читацький практикум

1995

Весняна каçка 
(«Зоëота птаха»)

Існує такий творчий прийом  — очуднен-
ня, або одивнення . Це коли автор або авторка 
прагнуть вразити читачів і пропонують їм дуже 
несподіваний погляд на світ . Можна назвати цей 
погляд казковим . Адже він виводить нас поза 
межі буденності, змушує дивуватися .

Ось і ліричний герой вірша «Золота птаха» 
здатний помічати казкове у  весняному білому 
небі «вишневого молока» . Хто  ж ця казкова зо-
лота птаха? Та, яка прилетіла з білого неба й за-
брала в  героя руки, серце, очі, спокій… А  сам 

він перетворився на  шукача і, знайшовши 
з рештою ту дивну птаху, просив її все повер-
нути . Одержав колись утрачене від маленької 
дівч инки з-під крил чарівної птахи .

Звісно, таку поезію не  годиться трактувати 
буквально: вона асоціативна, заснована на  по-
єднанні дуже різних, часто незвичних образів, 
що сприймаються нами за  допомогою творчої 
інтуїції, а не логіки . А найперше з образом золо-
тої птахи асоціюється міфологічна жар-птиця — 
із  пір’ям сліпучо-золотим, немов жар . У  казках 
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такий птах має незвичайні властивості, зокрема 
здатний змінювати життя людей .

Можливо, цей твір так само про зміни 
(внут рішні, душевні метаморфози), а  можливо, 

про втрату й повернення героєм «самого себе» . 
І конкретика в такій поезії не надто важлива . Го-
ловне, що вона змушує замислитись про місце 
людини у світі, сповненому див і  загадок .

Прочитайте вірш . Виконайте завдання .

Золота птаха
У квітні
білим небом вишневого молока
літають золоті птахи:
золоті птахи дахів.
Вони політають-політають
і, як голуби, знову сідають на хати.

Аж якось одна золота птаха
прилетіла із білого неба до мене
і забрала мої руки, моє серце,
мої очі і мій спокій.
І потім зникла у білому небі.
Довго я ходив,
довго ходив —
аж поки знайшов ту птаху золоту.
«Віддай, птахо золота,
мої руки, моє серце,
мої очі і мій спокій…»
А з-під крил птахи золотої
випурхнуло дівча:
маленьке-маленьке —
у чашечці вишневої квітки умістилося б! —
І на її малесеньких білих долоньках
лежали мої руки, моє серце,
мої очі і мій спокій…

Читацький практикум

1964

Сприймаємо, аналізуємо, інтерпретуємо художній твір
1. Яке враження справила на вас поезія «Золота птаха»?
2. Які образи поезії особливо вразили?
3. Об’єднайтеся в  малі групи або пари, висуньте гіпотези, обґрунтуйте їх і  пре-

зентуйте однокласникам та однокласницям .
  Які зорові образи постають у творі? Поміркуйте, вони фантастичні чи реальні .
  Чи має реальне підґрунтя образ «біле небо вишневого молока»? Поміркуйте, де, 
коли цей образ міг постати в уяві поета .
  Чому в  поезії виникає образ золотої птахи? Яке смислове, символічне наван-
таження може мати цей образ?
  Які літературні асоціації викликає образ маленької дівчинки, що випурхує 
з-під  крил чарівної птахи, може вмістися «у чашечці вишневої квітки»? Як ці 
асоціації збагачують ваші переживання, емоції?
  Чому в поезії виникає мотив мандрів?
  Як ви зрозуміли образи «мої руки, моє серце, мої очі і мій спокій», які втратив 
і повернув собі ліричний герой?

4. Чи збагатилися ваші уявлення про поезію під впливом вірша Василя Голо-
бородька «Золота птаха»?

Весна 
(Олена Волкова, 1984)
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Сприймаємо, аналізуємо, інтерпретуємо художній твір
1. Яке враження справила на  вас поезія «Лис»? Які літературні (або мистецькі) 

асоціації виникли під її впливом? Можливо, ви асоціювали щось із реальним 
життям і власним досвідом?

2. Об’єднайтеся в малі групи або пари, оберіть завдання, висуньте гіпотези, об-
ґрунтуйте їх і презентуйте однокласникам та однокласницям .
  Навіщо людині казка? Пригадайте найвідоміші літературні казки . Поміркуйте, 
чому до  цього жанру зверталися люди різних професій  — мовознавці брати 
Ґрімм, математик Льюїс Керролл, льотчик Антуан де Сент Екзюпері та  багато 
інших .
  Яким постає казковий світ поета Василя Голобородька? Які фантастичні еле-
менти йому властиві? Які риси реального світу вимальовуються в  його поезії 
«Лис»?

3. Чи збагатилися ваші уявлення про поезію під впливом вірша Василя Голо-
бородька «Лис»?

Запрошуємо до дискусії
4. Казка допомагає нам дорослішати чи заважає?

Свідок осінніõ днів 
(«Лис»)

Це дивний і  трохи кумедний образ  — лис 
із зошитом під пахвою та олівцем за вухом . А чи 
не  тому лис, що лисяча шубка має колір осені? 
А  може, це все-таки звичайний хлопчина, за-
чарований красою осіннього лісу? Він спосте-
рігає за  пташиним гніздом, гріє змерзлі пальці 

та щось пише у шкільному зошиті . Цей, на пер-
ший погляд, дуже простий вірш залишає по собі 
слід легкого смутку та водночас доброти й дива 
від доторку до  магічного світу природи в  пору 
її осіннього згасання .

Прочитайте вірш . Виконайте завдання .

Лис
Жив один лис, який умів писати,
і він писав у шкільному зошиті про осінь:
носив під пахвою зошит
і олівець за вухом і сідав на пні,
коли бачив, що ще один лист упав.
Коли бачив гніздо без птахів.
Коли мерзли пальці і груди,
грівся над багаттями глиняних круч.
Коли лягав спати, зошита клав під голову
і згадував, що він побачив за увесь день.
А того ранку прокинувся і побачив сніг,
і заховав він зошита до наступної осені.

Читацький практикум

1967
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Дмитро ПАВЛИЧКО
(нар. 1929 р.)

Дмитро Васильович Павличко народився 28 вересня 1929 року в  селі 
Стопчатові на Івано-Франківщині . Закінчив філологічний факультет Львівсько-
го університету, був журналістом, завідував відділом поезії журналу «Жов-
тень» . У  1953 році видав першу збірку «Любов і  ненависть», згодом вийшли 
друком його книжки «Моя земля» та «Чорна нитка» .

У 1964 році Д . Павличко переїхав до  Києва, працював сценаристом 
на кіно студії ім . О . Довженка, написав сценарії до кінофільмів «Сон» (у співав-
торстві з В . Денисенком) та «Захар Беркут» . Важливою віхою у його творчому 
житті стала збірка «Гранослов» . У  ній поет осмислив проблеми людяності, 
патріотизму, національної культури .

Декілька років Д . Павличко був редактором журналу «Всесвіт» . Видав по-
етичні книжки «Сонети подільської осені», «Таємниця твого обличчя» . Поет 
писав також твори для дітей — визнання в маленьких читачів здобули казки 
«Золоторогий Олень», «Дядько Дощ», «Де найкраще місце на землі» .

Дмитро Павличко завжди мав активну громадянську позицію . Він був 
одним з організаторів Народного Руху України, першим головою Товариства 
української мови імені Т . Г . Шевченка, а також народним депутатом Верховної 
Ради України кількох скликань .

Поет-патріот 
(«ß народився на земëі…»)

Дмитро Павличко запозичує найкраще 
з  української поетичної традиції, надихається 
класичними мистецькими зразками . Ось і  його 
вірш «Я народився на землі…» перегукується 
з  відомою поезією Івана Франка «Земле моя, 
всеплодющая мати…» . Обидва твори спорід-
нює глибокий патріотизм, а  ще їх єднає звер-
нення до  образу матері-землі, яка надає сили 
й  підтримує людину в  її життєвому зростанні . 

Не  випадково автор згадав у  вірші про власне 
хліборобське походження й порівняв себе з «ко-
лоском зернистим», який зріс на життєдайному 
ґрунті народної культури .

Автобіографічний і патріотичний мотиви ав-
тор поєднав із мотивом поетичного служіння: лі-
ричний герой мріє, що настане день, коли його 
«слова-зернинки» стануть «хлібом для народу» .

Прочитайте вірш . Виконайте завдання .

Я народився на землі…
Я народився на землі
Від батька, що орав ту землю.
Ніколи я не відокремлю
Себе від хлопської1 ріллі.
Із неї виріс я, немов
Пшеничний колосок зернистий.
Я тілом — дужий, духом — чистий:
В мені землі моєї кров.

Мої зернини — то слова.
Як відберуть їх на насіння —
Мене чекає воскресіння,
І сонце, і весна нова,
І слави жнива золоті.
Та мав би вищу нагороду,
Як стали б хлібом для народу
Хоч на єдиний день в житті.

Читацький практикум

1 Хлоп  — селянин .
1957

Дмитро Павличко
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Сприймаємо, аналізуємо, інтерпретуємо художній твір
1. Яке враження справила на вас поезія? До яких роздумів спонукала?
2. Яким постає ліричний герой цього твору?
3. Які образи увиразнюють образ ліричного героя?
4. Який образ поет винаходить для свого поетичного слова?
5. Як ви зрозуміли рядки: 

Як відберуть їх на насіння —
Мене чекає воскресіння…

 Поміркуйте, про яке воскресіння йдеться?
6. Що ліричний цінує більше, ніж «слави жнива золоті»?
7. Яке емоційне й  культурне навантаження має образ хліба, який виникає 

в  останніх рядках поезії? Які асоціації (літературні, мистецькі, загальнокуль-
турні) зринають у пам’яті під впливом цього образу?

8. Об’єднайтеся в малі групи або пари, оберіть завдання та виконайте його .  Пре-
зентуйте свою роботу однокласникам та однокласницям .
  З’ясуйте, яка з наведених схем відповідає принципу римування в поезії «Я на-
родився на землі…»:

1) АББАВГГВДЕЕДЄЖЖЄ;  2) АБАБВГВГДЕДЕЄЖЄЖ;  3) ААББВВГГДДЕЕЄЄЖЖ.
  Випишіть третій і  четвертий рядки поезії й  за  алгоритмом визначення віршо-
вого розміру з’ясуйте, яким є віршовий розмір твору «Я народився на землі…» . 
Пам’ятайте, що існують допоміжні стопи (пірихій, спондей), які можуть вжива-
тися замість стоп хорея або ямба . Схарактеризуйте ритм, що його створює цей 
віршовий розмір (розмірений, одноманітний, бадьорий, енергійний, чіткий, 
переривчастий тощо) .
  Як ви вважаєте, які рими  — чоловічі чи жіночі  — переважають у  цій поезії? 
Перевірте себе: запишіть схему римування і позначте різними кольорами чо-
ловічі та жіночі рими . Поміркуйте, якого ефекту досяг поет, використавши таке 
римування .
  Знайдіть у  тексті поезії рядки, які порушують загальну будову: чотири рядки 
з кільцевим римуванням — речення . Поміркуйте, свідомо чи випадково поет 
вдається до такого порушення?
  Поезію «Я народився на землі…» не поділено на строфи, але кожен читач відчу-
ває чітку організацію цього поетичного тексту . Як поет досягає такого ефекту?

Зв’яçок іç «деревом родó» 
(«Ðодина»)

У творчому доробку Дмитра Павличка чи-
мало сонетів: «Львівські сонети», «Білі сонети», 
«Київські сонети», «Сонети подільської осені» . 
Поет добре опанував цей ліричний жанр, який 
вимагає від автора високого рівня майстерності . 
Водночас він виступив і новатором, дещо пору-
шивши чіткі правила побудови сонету .

Класичний сонет римований, а  Д . Павлич-
ко запропонував мистецькі зразки білих, тобто 
неримованих сонетів . Ось що у  зв’язку з  цим 

зауважив сам автор: «Я дозволив собі у  “Білих 
сонетах” зберегти все, крім римування. Чи впли-
нуло на  зміст віршів те, що я  відмовився риму-
вати? Безперечно. Білий вірш мусить бути об-
разніший. Вся його принада в метафорі і мислі» .

«Білі сонети» Д . Павличка тяжіють до  уза-
гальненого, філософського осмислення життя . 
Їхня художня організація спирається на  доволі 
складну метафорику . У  поезії «Родина» автор 
узяв за  основу міфологічний образ світового 
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Родина
Є в кожної людини рідне древо —
Як зірка чи як мати. Доки грім,
Захекана сокира чи пила
Не вб’ють його, душа росте і квітне.

Залежність незбагненна і сувора
Від неба і землі. А як знайти
Свою зорю і дерево своє,
Свою небесну і земну родину?

Ні, не одразу розгадаєш дух
Спорідненого світла, таємницю
Руки своєї в жилавім листку.

Шукаєш деревини і світила,
Але знаходиш матір. Скрізь вона —
І в променях, і в коренях, і в дзвонах.

1979

дерева . У  давнину так описували світобудову: 
коріння позначало потойбічний світ, стовбур — 
світ людський, а  крона  — володіння богів . 
В  українській міфології близьким до  світового 
було дерево родове . Ось про нього й пише поет 
у  сонеті «Родина» . Ліричний герой усвідомлює 

себе частиною великого «рідного дерева», яке 
наповнює сенсом його буття .

Мотив єдності людини з  її родом автор по-
єднав із мотивом материнства, надавши образу 
матері символічного значення берегині  — тієї 
духовної сили, що єднає разом увесь рід .

Прочитайте вірш . Виконайте завдання .Читацький практикум

Сприймаємо, аналізуємо, інтерпретуємо художній твір
1. Яке враження справила на вас поезія?
2. Пригадайте, що таке сонет, яку будову він має . Які ознаки сонета має поезія 

Д . Павличка «Родина»? Які відмінності від класичного сонета ви помітили?
3. Якою є провідна думка першої строфи? Як ви зрозуміли образ рідне дерево?
4. Як ви вважаєте, грім, захекана сокира чи пила — це конкретні образи чи  мета-

фори? Обґрунтуйте свої міркування .
5. Якою є  провідна думка другої строфи? У  яких образах ця думка розкрива-

ється?
6. У першій терцині поет розвиває думку попередньої строфи чи суперечить їй?
7. Поміркуйте, чому в  останній строфі виникає образ матері . Яке емоційне, фі-

лософське навантаження має цей образ?

Світло й темрява 
(«Погëяд у криницþ»)

У сонеті «Погляд у  криницю» автор звер-
нувся до питання парадоксальної взаємозалеж-
ності світла й темряви — цих прадавніх універ-
сальних символів . До кожного з них він дібрав 
відповідний образний ряд . Зі  світлом пов’язав 

позитивно марковані душу, любов, «блиск ро-
зуму», мир, «палання рук», «веселощі трави» . 
До  темних сторін людського буття зарахував 
не  лише морально неприйнятні «жало злоби», 
«заздрість ненаситну», а  й відому майже всім 

Над колискою 
(Ернест Контратович, 1970)
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Сприймаємо, аналізуємо, інтерпретуємо художній твір
1. Яке враження справила на вас поезія?
2. Доведіть, що поезія має ознаки сонета .
3. До якого виду лірики  — інтимної, патріотичної, громадянської, філософ-

ської — належить поезія «Погляд у криницю»? Обґрунтуйте свою відповідь .
4. У яких образах постає світло? Які з  цих образів вас здивували, зацікавили? 

Поміркуйте, чи можна визначити, які це образи за способом творення й спри-
йняття — зорові, звукові, дотикові тощо . Відповідь обґрунтуйте .

5. Які образи темноти  постають у творі? Який із цих образів найбільше збурив 
ваші почуття, емоції? До  якого виду образів за  способом творення й  спри-
йняття він належить? Поміркуйте, чому поет створив саме такий вид образу?

6. Якою є  провідна думка першої терцини? Провідна думка другої терцини, 
останньої строфи сонета, заперечує чи утверджує її?

7. Поміркуйте, чому поезію названо «Погляд у криницю» .

«самотності печаль». Згадавши «дух каменя» 
й  «липкі пов’язки мумій», очевидно, прагнув 
не  лише алегорично описати «темряву», а  ще 
й  хотів вплинути на читацьке сприйняття, збу-
дити несвідому відразу до неї .

Дві перші строфи сприймаються нами як 
теза й  антитеза . Ліричний герой чітко й  од-
нозначно виявляє свою позицію: «Я розумію 

світло» . Однак уже третя строфа змушує сум-
ніватися («Потрібна ніч знесиленим очам») . 
А  в  останній строфі подано філософський, по-
збавлений емоційної категоричності погляд 
на співіснування протилежностей .

Поет нічого не  нав’язує своїм читачам, 
а скоріше запрошує їх до роздумів над парадок-
сальністю людини і створеного нею світу .

Прочитайте вірш . Виконайте завдання .

Погляд у криницю

Я розумію світло. Це — душа.
Любові й космосу глибини. Жертва.
Блиск розуму. Благословіння миру.
Палання рук. Веселощі трави.

А що таке темноти? Я не знаю.
Можливо, це — самотності печаль.
Дух каменя. Жало злоби. Липкі
Пов’язки мумій. Заздрість ненаситна.

Але без темряви свою снагу
Не може сяйво людям об’явити;
Потрібна ніч знесиленим очам.

Тьма смерті очищає джерело
Людського зору, як пісок підземний —
Ті води, що прозріють у криниці.

Читацький практикум

1979
Двобій 
(Віктор Зарецький, 1987)
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Олена МАТУØЕК
(нар. 1953 р.)

Олена Франківна Матушек народилась 26 квітня 1953 року в Запоріжжі . 
Закінчила факультет журналістики Київського університету . Працювала в різ-
них газетах і журналах . Була сценаристкою, режисеркою, ведучою на телеба-
ченні . Багато сил віддала літературній творчості . Їй належать поетичні збірки 
«Акварель міста», «Телефон довіри», «Розімкнуте коло», «Іменем твоїм» .

З люáов’ю до світó 
(«Порятуйте красу»)

У збірці Олени Матушек «Телефон дові-
ри» (1988) твір «Порятуйте красу» відіграє дуже 
важливу роль . Він відкриває поетичну книжку 
й  немовби надає їй емоційної тональності лю-
дяності й доброти . До читачів звертається схви-
льована лірична героїня, якій є що сказати . Вона 
гостро переживає «дефіцит» краси в  нашому 

житті, а  ще вірить у  здатність краси змінювати 
світ навколо нас на краще . Поезія має строфічну 
організацію . Дві перші строфи поєднано між со-
бою анафорою  — закличним «порятуйте кра-
су!». Ці повтори на початку та в третьому рядку 
першої та другої строф посилюють емоційне на-
пруження та драматизм усього твору .

Прочитайте вірш . Виконайте завдання .Читацький практикум

Олена Матушек

Порятуйте красу
Порятуйте красу —
У зерні, у стеблі, у росині,
Порятуйте красу —
У бджолині і в солов’ї,
Бо з усіх дефіцитів
Найбільше потрібні людині
Нелинялі, нетлінні
Скарби безкоштовні її.

Порятуйте красу —
У привітному доброму слові,
Порятуйте красу —
У відправленім вчасно листі,
Ви її порятуйте

В своїй безкорисній любові,
Ви її порятуйте
В душевній своїй чистоті.

Ви її поверніть у притихлу,
Натомлену днину,
Доки німб сонцесяйний
У ночі потворній не згас,
Ви її захистіть,
Як довірливу ніжну дитину…
Порятуйте красу —
І вона
порятує
вас!

Сприймаємо, аналізуємо, інтерпретуємо художній твір
1. Яке враження справила на вас поезія?
2. Якою постає лірична героїня твору? Як можна схарактеризувати її емоційний 

стан (байдужа, схвильована, сумна, журлива тощо)? Відповідь обґрунтуйте .
3. Якого змісту набуває в  поезії поняття краса? Яких проявів краси бракує лі-

ричній героїні?
4. Зверніть увагу на строфічну будову поезії «Порятуйте красу» . Які особливості ви 

помітили? Поміркуйте, як строфічна будова увиразнює провідну думку твору .
5. Визначте віршовий розмір, який використала поетеса . До яких віршових роз-

мірів він належить — двоскладових чи трискладових?
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ТВОРЧІСТЬ СУЧАСНИÕ ПОЕТІВ
Що ми розуміємо під сучасною україн-

ською літературою? На це запитання непросто 
знайти чітку й  однозначну відповідь . Найпро-
стіше визначення: це художні твори останніх 
десятиліть про життєві проблеми, які хвилюють 
українців .

Якщо класична література, пройшовши ви-
пробування часом, сприймається нами як щось 
безумовно вартісне, то оцінка сучасного мисте-
цтва часто залежить від особистих суб’єктивних 
уподобань читачів і читачок . Складно визначити, 
чи збережуться ті твори, які захоплюють нас сьо-
годні, у  культурній пам’яті наступних поколінь .

Зараз ми переживаємо стрімкий розвиток 
інформаційних, політичних, соціальних та інших 
технологій . Те, що в  минулому столітті спри-
ймалося як наукова фантастика, стає частиною 
нашого щоденного життя . Виникає гостра по-
треба осмислити становище людини в  новому 
світі, визначити, чи існує в  часи змін щось не-
змінне і  стабільне, якась надійна основа люд-
ського буття . Переживаючи спільні з  більшістю 
європейських країн культурні процеси, Україна 
має і  свої особливі риси перехідної доби . Вони 
пов’язані з  подоланням негативної спадщини 
радянських часів, коли насаджувались фальшиві 
моральні цінності та заперечувались національ-
ні ідеали .

У сучасній українській літературі дуже бага-
то талановитих поетів і поеток, які звертаються 
до  проблеми людини у  великому мінливому 

світі . Це Оксана Забужко, Юрій  Андрухович, 
 Віктор Неборак, Василь Герасим’юк, Іван Мал-
кович, Анатолій Мойсієнко, Ігор Павлюк, Галина 
Кирпа . Усі вони глибоко переймаються питання-
ми збереження духовності й національної само-
бутності як важливих чинників у житті гармоній-
но розвиненої особистості .

Українські поети й  поетки сприяють вихо-
ванню духовно вільних людей, які не  бояться 
висловлювати власну думку та обстоювати спра-
ведливість . Осмислюючи проблеми духовності, 
вони нагадують читачам, що в  нашому житті 
не все купується за гроші, а накопичення самих 
лише матеріальних цінностей ніколи не зробить 
людину щасливою . Намагаючись осмислити су-
часність, поети й  поетки часто порушують фі-
лософські питання про сенс життя і  справжнє 
призначення людини, про її відповідальність 
перед майбутніми поколіннями .

У сучасних художніх пошуках відчутно 
ускладнюється образне мислення . У  ньому ор-
ганічно поєднуються питомі українські риси 
та  впливи різних культур світу . Поширюється 
вільний вірш, верлібр, який відображає дух су-
часності з  її перехідним мінливим характером .

Важливо пам’ятати, що сучасна поетична 
творчість  — живий процес, складний і  багато-
гранний . Однак, попри всю свою розмаїтість, 
цей процес неможливий без культурної спадко-
ємності та непорушного зв’язку з національною 
духовною спадщиною .

Опрацьовуємо прочитане
1. Яку літературу вважають сучасною?
2. Чим сучасна література в читацькому сприйнятті відрізняється від класичної?
3. Які риси сучасного життя найпомітніше позначилися на розвитку  літератури?
4. Які проблеми порушуються в  сучасній поезії? Яке місце в  сучасній поезії по-

сідає проблема духовності?
5. Чому в сучасній поезії особливого поширення набув верлібр?

Ділимося читацьким досвідом
6. Яких сучасних письменників ви знаєте?
7. Що впливає на ваше ставлення до сучасної літератури?
8. Чи залежить розвиток літератури від новітніх технологій?

Готуємо проєкт
9. Підготуйте проєкт за темою «Поети сучасної  України» .



116 СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ. Оксана Заáóæко. «Ðядок з автобіограôі¿»

Оксана ЗАÁУÆКО
(нар. 1960 р.)

Оксана Стефанівна Забужко народилась 19 вересня 1960 року в Луцьку . 
Закінчила філософський факультет Київського університету ім . Т . Шевченка . 
Пише поезію, художню прозу, публіцистичні твори . Вона є авторкою поетич-
них збірок «Травневий іній», «Дириґент останньої свічки», «Автостоп», «Новий 
закон Архімеда . Твори О . Забужко перекладено багатьма мовами світу .

Æива традиöія 
(«Ðядок з автобіограôі¿»)

Поети часто зверталися до  героїчного ми-
нулого . Ідеалізували козаччину, гайдамаків, ін-
ших борців за свободу . Таким був Тарас Шевчен-
ко: своїми поезіями нагадував сучасникам про 
героїчні вчинки предків .

До цієї поетичної традиції приєдналась 
і Оксана Забужко: написала свій «Рядок з авто-
біографії» . Її вірш — про звитягу героїв, які по-
над усе цінували свою честь і  свободу, а  також 
про той багатий духовний спадок, який вони 

залишили наступним поколінням українців . 
Образи поезії відсилають нас до  різних сторі-
нок українського минулого . Тут і  «свячені ножі» 
(згадка про гайдамаків), і  козацька «присяга 
на шаблях», і волелюбна вдача тих, хто в ХХ сто-
літті пройшов заслання («Соловки, Магадан,  
Колима») .

Лірична героїня твору з гордістю й емоцій-
ним піднесенням усвідомлює й декларує власну 
належність до лицарської традиції предків .

Прочитайте вірш . Виконайте завдання .

Рядок з автобіографії
Мої предки були не вбогі
На пісні та свячені ножі —
З моїх предків, хвалити Бога,
Заволокам ніхто не служив!

Дарували від батька до сина
Честь у спадок — як білу кість!
Мої предки були красиві —
Ворогам на подив і злість.

Хай не славою (Бог там з нею!) —
Як присягою на шаблях,
Мої предки владали землею:
Їм належала ця земля!

І цупким, наче нить основи
Крізь віки однієї сім’ї,
Невразливим — пронесли слово
І внизали в легені мої…

Ох і моцна була порода —
Соловки, Магадан, Колима…
Мої предки були народом —
Тим народом,
якого нема.

Читацький практикум

Оксана Забужко

Сприймаємо, аналізуємо, інтерпретуємо художній твір
1. Яке враження справила на вас поезія? До яких думок спонукала?
2. Як ви зрозуміли назву твору? Поміркуйте, чому чотири строфи поезії (21 ря-

док) поетеса називає рядком?
3. Якою постає лірична героїня твору? Схарактеризуйте її емоційний стан .
4. Чому в  останній строфі згадуються Соловки, Магадан, Колима? Що символі-

зують ці географічні назви?
5. Як ви зрозуміли останні рядки поезії? Чи поділяєте ви думку ліричної героїні 

твору?
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Зачарований поеçіºю 
(«Пісня мандрівного спудея»)

Це вірш про захват від творчості й  життя, 
що відсилає до  молодості з  її легким і  безпо-
середнім сприйняттям світу . А  героєм твору 
є  школяр, або  ж спудей (так у  XVI  — XVIII сто-
літтях називали учнів українських шкіл) .

По давніх школах учням прищеплювали на-
вички красномовства й  поетичного мистецтва . 

Але герой поезії Юрія Андруховича зі  своїми 
творами від «риторик і  поетик академій» пря-
мує на площу до людей або ж у поля — «чита-
ти вірші травам і вітрам» . 

Мовляв, поезія  — це не  правила й  норми, 
а  чари й  магія творчості, що змінюють світ на-
вколо нас .

Прочитайте вірш . Виконайте завдання .

Пісня мандрівного спудея
Агов, мої маленькі чортенята!
З-під свити я вас випущу на світ —
туди, де кров з любов’ю черленяться,
де пристрастей i пропастей сувій…
Я — ваш отець, тож будьте мені вірні!
(які невірні рими в голові!),
але коли до серця входять вірші —
прекрасні, наче крила голубів,
які тоді надії!..
З риторик і поетик академій —
гайда на площу, як на дно ріки!
Підслухані у вирі цілоденнім,

ті рими — вчителям наперекір
(у вчителів, здається, перекір)!
Або в поля, як на зелену прощу —
читати вірші травам і вітрам!..
І постарайтесь, я вас дуже прошу,
щоб явір тихі сльози витирав,
щоб небо, нахилившись, наслухало,
щоб завше був натхненний соловій…
Хвалу воздавши часові зухвалу,
звірят і пастухів благословіть!..

Отож, — на світ, за діло — чарувати!
Агов, мої маленькі чортенята!

Читацький практикум

Юрій АНДРУÕОВИЧ
(нар. 1960 р.)

Юрій Ігорович Андрухович народився 13 березня 1960 року в  Станісла-
ві (нині  — Івано-Франківськ) . Закінчив Український поліграфічний інститут 
у  Львові та  Вищі літературні курси в  Москві . Працював журналістом . Входив 
до літературної групи «Бу-Ба-Бу» .

Ю . Андрухович  — автор поетичних збірок «Небо і  площі», «Середмістя», 
«Екзотичні птахи і  рослини», «Пісні для мертвого півня», «Листи в  Україну», 
романів «Рекреації», «Московіада», «Перверзія», «Дванадцять обручів», «Та-
ємниця», «Коханці Юстиції» . Юрій Андрухович

Сприймаємо, аналізуємо, інтерпретуємо художній твір
1. Яке враження справила на вас поезія?
2. До кого або до чого звернений монолог ліричного героя?
3. Які образи поезії вас зацікавили?
4. Яку проблему порушує Ю . Андрухович у  цій поезії? Як ця проблема відобра-

зилася у творчості Тараса Шевченка, Лесі Українки?
5. У чому своєрідність погляду Ю . Андруховича на  творчість? Які погляди 

на  творчість класиків української літератури близькі Ю . Андруховичу? Відпо-
відь обґрунтуйте .
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Василь ГЕРАСИМ’ЮК
(нар. 1956 р.)

Василь Герасим’юк — сучасний поет, автор багатьох збірок, що завоювали 
прихильність читачів . Його твори у складній метафоричній формі виражають 
зв’язок із рідним краєм, містять роздуми про сенс людського буття .

Народився Василь Дмитрович Герасим’юк 18 серпня 1956 року в Караган-
ді . Дитинство провів на  Івано-Франківщині в  селі Прокураві . Загадкові й  ма-
льовничі Карпати, життя українських горян, їхні звичаї, вірування визначили 
своєрідність творчого доробку митця .

Писати В . Герасим’юк почав іще в  шкільні роки . Його вірші, потрапивши 
на сторінки літературних журналів, швидко привернули увагу читачів . По за-
кінченні філологічного факультету Київського університету Василь Герасим’юк 
працював у видавництвах «Молодь» і «Дніпро» . Поетові належать збірки «Сме-
реки», «Потоки», «Космацький узір», «Діти трепети», «Осінні пси Карпат», «Сер-
пень за старим стилем», «Поет у повітрі», «Була така земля», «Папороть», «Кров 
і легіт» .

У вічномó колі ºднання 
(«×оëовічий танець»)

Поетичний світ Василя Герасим’юка відбиває 
зв’язок автора з  його рідним краєм  — Гуцуль-
щиною . Митець звертається до  різних проявів 
народного буття . Його захоплює духовна краса 
українських горян, він переймається їхніми про-
блемами, намагається зазирнути вглиб народної 
душі . У  цьому поетові допомагає добре знання 
народних звичаїв, вірувань . Змальовуючи єд-
ність свого ліричного героя з  людьми, тради-
ціями, природою рідного краю, В . Герасим’юк 
утверджує думку про особливу роль, яку в житті 
кожного відіграє мала батьківщина .

У творчій манері поета відчувається бажан-
ня погодити досвід духовного життя українсько-
го народу із  загальнолюдськими культурними 
надбаннями . Характерною рисою художніх 
пошуків митця є поєднання християнської ду-
ховності з  давніми гуцульськими віруваннями . 
У  зв’язку з  цим поет зізнавався: «Формування 
особистості відбувалося в  такому краї, де по-
єдналося язичництво і  християнство. Я  у  своє-
му духовному досвіді їх не  відділяв і  не відділяю, 
і не вважаю це єрессю».

У творі В . Герасим’юка «Чоловічий танець» 
виконання аркану постає як таємниче дійство, 
що дає змогу людям зануритись у стихію родо-
вої єдності .

Аркан — це гуцульський чоловічий танець, 
який виконується зімкнутим колом . У  давнину 
аркан був головним елементом посвячення: 
після цього обряду юнак уважався дорослим 
і  повноправним членом гуцульської громади . 
У танці його символічно приймали до доросло-
го «чоловічого кола» .

Поезія залучає читача до  таємниці гуцуль-
ського танцю, який відкриває сучасній людині 
інакший погляд на  світ  — повертає первіс-
не переживання гармонійного злиття з  усім 
сущим .

До змалювання аркану додається неспо-
дівано сміливий художній хід: автор зображує 
серед танцівників, у  «чоловічому колі», Ісуса 
Христа в  найдраматичніший момент його люд-
ського життя . Так вічний образ світового значен-
ня включається до нестримного танцювального 
вихору єднання . Він стає вже не чимось привне-
сеним, а  своїм, рідним, органічно вплетеним 
у  нескінченний ритм гуцульського життєвого 
кола . 

Завдяки оригінальній художній знахідці ав-
торові вдалося висвітлити символічний вимір 
буття українських горян, відобразити їхнє не-
повторне духовне обличчя .

Василь Герасим’юк
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Сприймаємо, аналізуємо, інтерпретуємо художній твір
1. Яке враження справила на вас поезія Василя Герасим’юка «Чоловічий танець»?
2. Як ви зрозуміли назву поезії?
3. Знайдіть у тексті вірша повтори . З якою метою використовує їх автор?
4. Поясніть значення образу Сина людського . Чому Син людський тільки тепер 

«готовий до цього древнього танцю»? Чому Син людський «тільки раз» може 
стати в коло?

5. Розгляньте репродукцію всесвітньо відомої гравюри Георгія Якутовича «Ар-
кан» (с . 119) . Яке враження справляє робота художника? Що спільного та що 
відмінного в образах аркану, створених поетом і художником?

Прочитайте вірш . Виконайте завдання .

Чоловічий танець

Ти мусиш танцювати аркан.
Хоч раз.
Хоч раз ти повинен відчути,
як тяжко рветься на цій землі
древнє чоловіче коло,
як тяжко зчеплені чоловічі руки,
як тяжко почати і зупинити
цей танець.
Хоч раз
ти стань у це найтісніше коло,
обхопивши руками плечі двох побратимів,
мертво стиснувши долоні інших,
і тоді в заповітному колі
ти протанцюєш під безоднею неба
із криком по- звіриному протяжним.
Щоб не випасти із цього грішного світу,
хоч раз
змішай із ближніми
піт і кров.
Сину людський,
ти стаєш у чоловіче коло,
ти готовий до цього древнього танцю
тільки тепер.
З хрестом за плечима.
З двома розбійниками.
Тільки раз.

Читацький практикум

Чоловічий танець аркан 
(Микола Малинка, 1957)

Аркан 
(Георгій Якутович, 1960)



120 СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ. Іван Малкович

Іван МАЛКОВИЧ
(нар. 1961 р.)

Іван Антонович Малкович народився 10 травня 1961 року в селі Нижньо-
му Березові на Івано-Франківщині . По закінченні середньої школи майбутній 
поет навчався в музичному училищі . Перші твори молодого автора побачили 
світ у 80-х роках минулого століття, коли він був студентом Київського універ-
ситету . Тоді  ж вийшла дебютна збірка Малковича «Білий камінь», яку високо 
оцінила видатна поетеса Ліна Костенко . Пізніше митець видав книжки «Ключ», 
«Вірші», «Із янголом на  плечі», «Вірші на  зиму», «Все поруч», «Подорожник» . 
Його твори перекладено різними мовами світу .

Малкович працював у видавництвах «Веселка» та «Молодь», у редакції ди-
тячого журналу «Соняшник» . У 1992 році він заснував й очолив власне видав-
ництво «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», тепер добре знане в  Україні та  за  її межами . 
За  свою літературну, видавничу та  перекладацьку діяльність Іван Малкович 
здобув чимало нагород і  відзнак . Однак найголовнішим свідченням успіху 
поета є щира прихильність багатьох українських читачів .

Іван Малкович

Дóõовний оáеріг 
(«²з янгоëом на пëечі»)

Пишучи про людину і  світ, Іван Малкович 
ставить питання, які особливо загострилися 
нині . Серед цих питань найважливішими є ті, що 
стосуються реальної загрози  — утрати переві-
рених часом духовних орієнтирів . Різкі й  часто 
непередбачувані суспільні зміни останніх де-
сятиліть, принизлива матеріальна невлаштова-
ність спричинили в суспільстві настрої розчару-
вання й розгубленості . Не дивно, що багато хто 
з нас заклики зберігати духовність сприймає як 

піднесені загальники, які звучать лише «для го-
диться» . Обтяжені щоденними турботами люди 
часто-густо забувають про справжній зміст ска-
заного . І . Малкович переконаний, що саме пое-
зія спроможна подолати ефект «порожніх слів» . 
Визволяючи нас із полону буденності, творчість 
по-особливому впливає на  людей, спонукає 
до душевного очищення й оновлення .

Вірш «Із янголом на плечі» є зразком філо-
софської, або філософсько-релігійної, лірики . 
У  підзаголовку автор визначив твір як «старо-
світську баладу» . Важливими рисами балади 
є увага до морально-етичних проблем і посиле-
не драматичне напруження . І . Малкович якраз 
і зобразив драму сучасної людини, котра у своїх 
«блуканнях» навмання, без сталих духовних орі-
єнтирів, ризикує загубити себе . Цей вірш слід 
сприймати як складний образ драматичного 
людського існування .

У художній системі твору ключову роль віді-
грає символ янгола-охоронця . У  релігійній тра-
диції янгол уважається захисником людини від 
небезпек тілесних і  духовних . Навіть на  самоті 
людина не самотня — поряд із нею завжди пе-
ребуває її незримий супутник і  заступник . Важ-
ливим є образ Господньої свічі — він символізує Янгол, який запалює сонце

(Валерій Войтович)
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Сприймаємо, аналізуємо, інтерпретуємо художній твір
1. Яке враження справила на вас поезія Івана Малковича «Із янголом на плечі»?
2. Що в поезії символізує образ янгола- охоронця?
3. У чому полягає символічний зміст «маятника життя»?
4. У чому поет убачає духовну драму сучасної людини?
5. Доберіть синоніми до слова старосвітська . Поясніть підзаголовок твору .
6. Доведіть, що вірш Івана Малковича «Із янголом на  плечі» має ознаки фі-

лософської лірики .
7. Над якими проблемами автор спонукав вас замислитися?

Прочитайте вірш . 
Виконайте завдання .

Із янголом на плечі
Старосвітська балада

Краєм світу, уночі,
при Господній при свічі
хтось бреде собі самотньо
із янголом на плечі.

Йде в ніде, в невороття,
йде лелійно, як дитя,
і жене його у спину
сірий маятник життя, — 

щоб не вештав уночі
при Господній при свічі,
щоб по світі не тинявся
із янголом на плечі.

Віє вітер вировий,
виє Ірод моровий,
маятник все дужче бухка,
стогне янгол ледь живий…

А він йде і йде, хоча
вже й не дихає свіча,
лиш вуста дрижать гарячі:
янголе, не впадь з плеча.

Читацький практикум

Янголи 
(Олександр Ануфрієв, 1970-ті)

любов, віру й духовний зв’язок людини з вищи-
ми ідеалами . 

Негативно забарвлений символічний зміст 
вкладається  автором в образ «маятника жит-
тя»: це хоч і  рух, але без просування вперед . 
Не  випадково «маятник життя» сірий, тобто 
приземлений і  одноманітний . Він символізує 

імітацію життя, а  не саме життя, до  якого по-
кликана гармонійно розвинена особистість . Цей 
символ також позначає виснажливі буденні тур-
боти, які нерідко змушують людину марнувати 
себе в  животінні, забувати про правдиві ідеали 
та вічні духовні цінності .
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З нічних молитов
Господи, літа стебельце
всели до самітніх душ,
дай кожному звити кубельце,
і не поруш. 

Хай кожен в цім світі спасеться,
хай світить з- за темних круч
довкола кожного серця
віри твоєї обруч.

Поеçія і молитва 
(«З нічних моëитов»)

«З нічних молитов» — вірш-мініатюра, що 
сприймається на єдиному подиху, навіюючи світ-
лий настрій і залучаючи до переживання добра . 
Твір є  одночасно поезією й  молитвою  — люди 
давно помітили, що між цими проявами духов-
ної практики є чимало спільного . Їх об’єднують 
максимальна щирість, чесність, нетерпимість 
до  лицемірства . Це вимагає особливої відпові-
дальності: якщо вже поет використовує форму 
молитовного звернення, то він тим самим по-
годжує своє слово з  високим авторитетом ре-
лігійної молитовної традиції .

Українські письменники для викладу сво-
їх думок і почуттів неодноразово зверталися 
до  форми молитви . Вона була звичною для по-
етів XVI—XVIII століть, майстрів філософсько-ре-
лігійної, або метафізичної, лірики . 

Форму молитви мають твори геніального 
Тараса Шевченка «Царів, кровавих шинкарів…», 

«Злоначинающих спини…», «Тим неситим 
очам…» . Іван Малкович продовжує й  розвиває 
цю традицію .

Назва його твору виділяє нічну пору як най-
більш сприятливий час для того, щоб на  само-
ті, позбувшись щоденної метушні, замислитися 
над вічними питаннями людського буття . Водно-
час, виносячи свою віршовану молитву на  суд 
вдумливих читачів, автор немовби запрошує їх 
приєднатися до  виголошення спільного моли-
товного прохання .

Про що  ж він просить? Чи не  є  його про-
хання марнославним або егоїстичним? Ми 
пересвідчуємося, що його поетична молитва 
сповнена любові до  ближнього  — це молитва 
за всіх людей із щирою вірою та світлою на дією 
на  щастя . Не  випадково центральним у  творі 
стає символічний образ «обруча віри» навколо 
кожного людського серця .

Прочитайте вірш . Виконайте завдання .Читацький практикум

Сприймаємо, аналізуємо, інтерпретуємо художній твір
1. Що таке релігійна молитва? До  кого вона має бути 

адресована?
2. Чи зверталися раніше українські поети до  молитов-

ної форми?
3. Які образи постають у вірші? Поясніть значення цих 

образів .
4. Про що просить автор у поетичній молитві?
5. Що в поезії символізує «обруч віри»?Ангел Віри

(Валерій Войтович, 1992)
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Мінлива палітра осені 
(«Æовтень жовті жоëуді…»)

Справжня поезія здатна змінювати наше 
сприйняття світу . Вона дає змогу побачити те, 
чого ми просто не  помічаємо поза щоденни-
ми турботами . Саме завдяки поезії ми щоразу 
по-новому відкриваємо для себе казкову красу 
природи . Звичайний осінній пейзаж під пером 
майстра слова олюднюється й  оживає, напов-
нюється в  нашій уяві яскравими кольорами 
та звуками . Анатолій Мойсієнко зображує осінь 
у  стані її найбільшої краси  — вона викликає 
не  сум, а  захоплення . Присутність ліричного 

героя у  творі «Жовтень жовті жолуді…» ви-
ражена мінімально . Він постає як заворожений 
спостерігач, який читає «золоте есе» осені в за-
гадковій книзі природи .

З неабиякою майстерністю автор викори-
став прийом персоніфікації, наділивши явища 
природи людськими властивостями . В  уяві чи-
тачів і читачок послідовно зринають виразні зо-
рові образи: жовтень нагадує дбайливого гос-
подаря, який несе на  базар зібраний урожай; 
вітер набиває свій золотий кисет не  тютюном, 
а  листям і  павутинками бабиного літа; дощ по-
ходжає, як завзятий пожежник… 

Загальну картину доповнює незвичний об-
раз сонця: воно незграбне, немов рак, бо має 

Анатолій МОЙСІЄНКО
(нар. 1948 р.)

Анатолій Кирилович Мойсієнко народився 9 липня 1948 року в  селі Бу-
рівці на Чернігівщині . Вищу освіту поет здобув у Ніжинському педагогічному 
інституті . Працював журналістом у  газеті, очолював відділ поезії у  видавни-
цтві «Молодь» . Йому належать збірки «Приємлю», «Сонети і верлібри», «Шахо-
поезія», «Сім струн», «Віче мечів», «Нові поезії», «Спалені камені» та ін . Анато-
лій Мойсієнко є  не лише майстром, а  й знавцем слова . Він відомий учений, 
який фахово досліджує українську мову . А  ще поет перекладає з  німецької 
та слов’янських мов .

На Сорочинський ярмарок
(Марфа Тимченко, 1996)

В осінній імлі
(Тетяна Яблонська, 1979)

Анатолій Мойсієнко
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золоті клешні-промені, і  дуже обережне, бо 
осіннє . 

У творі панують осінні кольори, золотий 
і  жовтий . Не  раз уживаний епітет «золотий» 
народжує в  уяві привабливу картину не  сумної 
і плаксивої, а саме красивої та величної осінньої 
природи .

Інтонаційної виразності цій поезії надають 
повтори приголосних і  голосних звуків  — алі-
терації й  асонанси . Сполучаючись між собою, 
вони формують неповторний звукопис усього 
твору, який збагачує яскравий малюнок осінньої 
природи .

Прочитайте вірш . Виконайте завдання .Читацький практикум

Сприймаємо, аналізуємо, інтерпретуємо художній твір
1. Яке враження справила на вас поезія «Жовтень жовті жолуді…»?
2. Пригадайте, яку лірику називають пейзажною . Доведіть або спростуйте тезу: 

«Поезія А . Мойсієнка “Жовтень жовті жолуді…” — зразок пейзажної лірики» .
3. Які емоції найчастіше навіює осінній пейзаж? До якого настрою спонукає по-

езія «Жовтень жовті жолуді…»? Які художні образи пробуджують найбільше 
емоцій?

4. У  зручній для вас формі (тексту, плану, таблиці, схеми) запишіть у  зошит об-
рази, створені в поезії Анатолія Мойсієнка «Жовтень жовті жолуді…» та у вірші 
Володимира Сосюри «Осінь» . Поміркуйте, чого ми можемо навчитися в поетів .

5. Знайдіть звукові повтори у  вірші «Жовтень жовті жолуді…» . Яку роль вони 
виконують?

6. Завітайте до віртуальної картинної галереї в електронному додатку до підруч-
ника . Поміркуйте, які картини найбільше відповідають темі, ідеї вірша Анатолія 
Мойсієнка «Жовтень жовті жолуді…» .

Осінь. Вітер
(Віктор Зарецький, 1977)

Жовтень жовті жолуді...

Жовтень жовті жолуді
На базар несе,
Пише осінь охрою
Золоте есе.
Листопадом, бабиним літом
Набиває вітер
Золотий кисет,
Злотом люльку креше,
Золоті пожежі
Попасом пасе.
Сонце — обережне —
Золотими клешнями —
В золоту Родощ1, 
Золотим пожежником
Походжає дощ.

1 Радощ  — назва урочища .
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Сприймаємо, аналізуємо, інтерпретуємо художній твір
1. Яке враження справила на  вас поезія Ігоря Павлюка «Дівчинка»? Що ви від-

чували, читаючи твір? Які образи впливали на ваш емоційний стан?
2. Як ви розумієте вислів «розчарована осінь»? З яким образом асоціюється у ва-

шій уяві цей вислів?
3. У чому причина плачу дівчинки? Чи можлива тут якась конкретна відповідь?
4. Висловте власне розуміння драми, яку переживає героїня твору .
5. Яку ілюстрацію до твору ви запропонували б?

Ігор ПАВЛЮК
(нар. 1967 р.)

Ігор Зиновійович Павлюк народився 1 січня 1967 року в селі Ужова на Во-
лині . Після закінчення середньої школи поїхав до  Росії, деякий час навчався 
у військовому училищі в Ленінграді, працював на будівництві автодороги в За-
байкаллі . Після повернення в Україну Павлюк закінчив Львівський університет, 
був журналістом, викладачем, займався науковою діяльністю . Нині поет працює 
в  Інституті літератури імені Т . Шевченка . Його перу належать збірки «Острови 
юності», «Нетутешній вітер», «Стихія», «Камертон», «Лірика», «Гра і битва» та  ін .

Складна простота 
(«Дівчинка»)

Вірш «Дівчинка» — не надто простий для чи-
тацького сприйняття текст . До речі, сам автор не-
однозначно ставиться до того, що його творчість 
вивчають школярі: «Нещодавно мої твори внесли 
у  шкільну програму. З  одного боку, це добре, ті-
шить поетичні амбіції, з іншого — розумієш, що 
діти можуть тебе зненавидіти, сміятися з тебе, 
як колись було в школі, коли ми вчили: “трактор 
в  полі дир- дир -дир…” . Хоча коли запитував ді-
тей про вірш “Дівчинка” , який внесли до  шкіль-
ної програми, то казали, що подобається…».

Справді, непідготовлений читач спершу ре-
агує на будь- яку поезію дуже просто: подобаєть-
ся чи не  подобається . При цьому він спираєть-
ся насамперед на загальне враження від твору . 
Згодом твір можна аналізувати, пізнавати його 
глибше, однак в  основі нашої оцінки будуть 

перші враження від прочитаного  — від них 
багато в  чому залежатиме ставлення до   всієї 
творчості поета .

Декілька рядків, низка образів: заплакана 
дівчинка на  бабусиному порозі, а  тлом є «роз-
чарована» осінь, яка, немов немічна людина, 
«клигає» двором . Прохолода на  душі, тиша на-
вкруги .  Зрештою, несподівана й зовсім не дитя-
ча відповідь на поставлене запитання . Її плач — 
за  «всіх»…

Перед нами драма, про суть якої можемо 
лише здогадуватися . У  цьому випадку складно 
віднайти якесь однозначне тлумачення . Дитячий 
плач навіює загальне переживання дисгармонії 
життя, а проголошене вболівання за «всіх» вказує 
на недитяче сприйняття світу та й взагалі змушує 
замислитися над складністю авторського задуму .

Прочитайте вірш . Виконайте завдання .

Дівчинка
Плаче дівчинка боса
На бабусин поріг.
Розчарована осінь
Клигає по дворі.

На душі прохолода.
Навіть півень затих…
— А кого тобі шкода?
Каже дівчинка:
— Всіх…

Читацький практикум

Ігор Павлюк
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Галина КИРПА
(нар. 1950 р.)

Галина Миколаївна Кирпа народилася 1 січня 1950 року в  селі Любарці 
на  Київщині . «У дитинстві мені хотілося одного  — прочитати всі на  світі 
книжки і все на світі знати», — зізналася поетеса в одному з  інтерв’ю . Закін-
чивши школу, вона вступила на  філологічний факультет Київського універ-
ситету, пізніше працювала у  видавництвах, була журналістом . Їй належить 
авторство книжок «День народження грому», «Гостини», «Цвіт королевий», 
«Ковток тиші», «Слон мандрує до мами», «Профіль вечора» . Галина Кирпа та-
кож перекладає художні твори з  білоруської, німецької, шведської, данської 
та норвезької мов . Її власні вірші перекладені різними мовами світу . Поетеса 
підготувала декілька навчальних посібників для дітей, серед яких читанки 
«Ластівка», «Біла хата», «Писанка», «Зелена неділя» .

Іç вірою в доáро 
(«Ìій ангеë такий маëенький…»)

Ліричний вірш «Мій ангел такий малень-
кий…» запрошує читачів замислитися про іс-
нування речей, які, хоч і  не мають матеріаль-
ного виміру, однак суттєво впливають на  наші 
вчинки . Це ті духовні цінності, завдяки яким ми 
почуваємо себе людьми .

У творі Галини Кирпи янгол символізує 
не лише вищу опіку, а й віру в людину, яка несе 
у  своєму серці часточку добра . Вірш спонукає 
до роздумів про вічне та виводить уяву читачів 
поза межі буденності, навіює світлий, мрійли-
вий душевний стан . Не  випадково в  ньому так 
багато слів у  зменшено-пестливих формах, що 
надають поетичним роздумам особливої лагід-
ної простоти .

Авторка використала верлібр, але з  до-
сить чіткою строфічною будовою . Цікаво, що 
кожна строфа має однаковий початок («Мій ан-
гел такий…»), після нього подається характе-
ристика незримому супутникові («маленький», 
«легенький», «тихенький»), далі висловлюються 
відчуття героїні («не бачу», «не чую», «не знаю»), 
нарешті, завершують кожну строфу однакові 
словосполучення («на моєму плечі») . За  допо-
могою повторів створюється такий ритм, який, 
немов заколисуючи, заспокоює читача, дає 
змогу йому зосередитися на роздумах про не-
видимого заступника .

Прочитайте вірш . Виконайте завдання .

Мій ангел такий маленький…
Мій ангел такий маленький, ну просто крихітка —
я навіть не бачу, чи він сидить
на моєму плечі.

Мій ангел такий легенький, ну просто пушинка —
я навіть не чую, як він сидить
на моєму плечі.

Мій ангел такий тихенький, ну просто тихіший трави —
я навіть не знаю, коли він спить, а коли прокидається
на моєму плечі.

Читацький практикум

Галина Кирпа
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Каçка про Лев’ячó Дерæавó 
(«Êоëи до вас темно¿ ночі…»)

Поезія дуже часто використовує інакомов-
лення . У  такий спосіб вона спонукає читачів 
до  самостійних роздумів, залучає їх до  спів-
творчості . Іноді за допомогою іносказання автор 
звертається до життєвого досвіду читачів .

Образ казкового Лева відсилає нас до  зна-
йомого всім чарівного світу дитинства з  його 
вірою в  здійснення неможливого . Декого Лев 
змусить згадати про прочитані книжки чи пере-
глянуті кінофільми з казковим сюжетом . Можли-
во, хтось пригадає книжку Лімана Френка Баума 
«Чарівник Країни Оз», одним із персонажів якої 
є  Лякливий Лев, котрий повертає собі колись 
утрачену сміливість . Ми зазвичай сприймаємо 
лева як символ гідності, свободи, сили та  бла-
городства . Тому нам важко уявити його лякли-
вим, і вже зовсім неприродним виглядатиме лев 
у неволі .

Зберігаючи у своїй душі дитячу віру в казку, 
лірична героїня закликає вберегти Лева від зоо-
парку, зробити все, щоб ані він, ані його діти, 
онуки та  правнуки не  зазнали неволі . Згадана 
в поезії Галини Кирпи казкова Лев’яча Держава, 

у якій жоден Лев не знатиме про зоопарк, мож-
ливо, є  алегоричним означенням бажаного су-
спільства вільних людей . Важливо, що Лев — це 
ще й  особливе відчуття власної гідності, вине-
сене нами з  дитинства, відчуття, яке здатне ви-
ростати й  поширюватися, змінюючи життя на-
вколо нас .

Сприймаємо, аналізуємо, інтерпретуємо художній твір
1. Яке враження справила на вас поезія Галини Кирпи?
2. Що символізує янгол у творі поетеси?
3. До яких роздумів спонукає вірш Г . Кирпи «Мій ангел такий маленький…»?
4. Розгляньте строфічну будову поезії . У чому її особливості?
5. Знайдіть у тексті повтори . Поміркуйте, якого значення вони набувають
6. Визначте засоби, що надають поезії спокійного й лагідного тону .
7. Яку ілюстрацію до твору ви запропонували б?

Лев
(Марія Примаченко, 1947)

Прочитайте вірш . Виконайте завдання .

Коли до вас темної ночі…
Коли до вас темної ночі
прийде Лев, ви не кажіть йому нічого
про зоопарк.
Нехай він не знає, що на світі є зоопарки.
Нехай хоч один Лев
цього не знає.
А потім цього не знатимуть
його діти.

А потім — його онуки.
Потім правнуки.
І колись буде
ціла Лев’яча Держава, де жоден Лев
не знатиме про зоопарк.
Коли б тільки вижив
той Лев, що прийде до вас темної ночі.

Читацький практикум
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Сприймаємо, аналізуємо, інтерпретуємо художній твір
1. Яку роль у творі Г . Кирпи відіграє іносказання?
2. Що позначає алегоричний образ Лева?
3. Розкрийте значення образу зоопарку .
4. Що авторка має на увазі, пишучи про Лев’ячу Державу?
5. Як у поезії пов’язуються дитинство й віра в  ідеали?

Читаємо виразно
6. Підготуйте виразне читання вірша сучасного українського поета (на  вибір) . 

Вивчіть вірш напам’ять . Візьміть участь у конкурсі читців .

Виявляємо творчі здібності
7. Намалюйте ілюстрації до поетичного твору, який викликав у вас бажання ство-

рювати власні художні образи . 
8. Напишіть асоціативний етюд, пов’язаний із  поетичним образом однієї з  ви-

вчених у цьому розділі поезій . 

ПОВТОРЮЄМО ТА УЗАГАЛЬНЮЄМО

Визначити рівень засвоєння теми ви зможете за  допомогою онлайн-тестів в  електрон-
ному додатку до підручника .

Дайте відповіді на запитання та виконайте завдання .

1. Як пов’язані долі ліричного героя й України у вірші Т . Шевченка «Мені однаково, чи буду…»?
2. Схарактеризуйте роздуми й переживання ліричного героя твору Т . Шевченка «Думи мої, думи 

мої…» (1847 р .) .
3. Як погоджуються мрія та дійсність у поезіях Лесі Українки «Давня весна» і  «Хотіла б я піснею 

стати…»?
4. Чим відрізняються життєві позиції поета й лицаря з поеми Лесі Українки «Давня казка»?
5. Доведіть, що вірш В . Сосюри «Любіть Україну» був мужнім виявом патріотичних почуттів 

 поета .
6. Схарактеризуйте основні риси ліричного героя творів В . Підпалого «…Бачиш: між трав зеле-

них…», «Зимовий етюд» .
7. За допомогою яких образів у віршах В . Голобородька «З дитинства: дощ», «Теплі слова», «Наша 

мова» виражене патріотичне почуття?
8. Поясніть назву твору В . Герасим’юка «Чоловічий танець» .
9. Розкрийте філософський зміст поезій І . Малковича «Із янголом на плечі», «З нічних молитов» .

10. Яку роль відіграють звукові повтори у вірші А . Мойсієнка «Жовтень жовті жолуді…»?
11. Схарактеризуйте ліричну героїню твору Г . Кирпи «Мій ангел такий маленький…» .
12. Розкрийте зміст образів поезії Г . Кирпи «Коли до вас темної ночі…» .

Щоб більше дізнатися про українську поезію, ознайомтеся з іншими віршами 
сучасних українських авторів .  В електронному додатку до підручника  ви зна-
йдете твори В. Герасим’юка, І. Малковича, А. Мойсієнка, І. Павлюка, Г. Кирпи, 
а також запитання та завдання, які допоможуть вам їх проаналізувати .

Запрошуємо до бібліотеки
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Українська 
наöіональна драма

Драма і театральне мистеöтво
Щоб скласти уявлення про драму, найкраще відвідати театральну виставу 

й побачити все на власні очі .
Драма призначена для постановки на  сцені, тому не  слід забувати, що 

драматичний твір належить одночасно театру й  літературі . Актори грають 
ролі, написані драматургом та пристосовані до сценічного втілення театраль-
ним режисером . Окрім акторів і режисера, у підготовці вистави беруть участь 
представники різних професій: художники малюють декорації, костюмери 
шиють одяг для виконавців, оркестр відповідає за  музичний супровід . Опи-
нившись у  театральній залі та  спостерігаючи за  подіями на  сцені, ми самі 
стаємо глядачами .

Тісний зв’язок із театром визначає особливості драматичного твору . Текст 
драми складається з мовлення персонажів та ремарок . Мовлення персонажів 
представлене у вигляді монологів та діалогів, які відтворюють актори . Ремар-
ки виконують допоміжну роль: у  них подано інформацію про дійових осіб, 
особливості декорацій, дії, жести та міміку акторів тощо .

Працюючи над п’єсою, драматург закладає літературну основу майбут-
нього сценічного дійства, тому дуже важливо, щоб він був обізнаний у тонко-
щах театрального життя . Зокрема, не слід забувати, що між частинами вистави 
мають бути перерви  — хоча  б для того, щоб глядачі та  актори змогли пере-
почити . Відповідно до цього драматичний матеріал поділяють на частини, які 
називають діями . Між діями влаштовують перерви — антракти . Іноді виникає 
необхідність замінити декорації посеред дії, через це дію поділяють на  час-
тини, що називаються сценами . Поділ усередині дії може відбуватися також 
за виходами персонажів . Ті частини дії, коли дійові особи на сцені не зміню-
ються, називають явами .

Не забуваймо, що, читаючи драматичний твір, ми знайомимося з його літе-
ратурною основою, але вповні розкривається він лише в театральній виставі .

Етапи роçвиткó óкраїнського театрó
Український театр має давню історію . Ще в XVII—XVIII століттях по школах 

було заведено проводити вистави, які мали навчальне та виховне призначен-
ня . Найбільш відомий шкільний театр діяв при Київській академії .

Авторами п’єс зазвичай були викладачі, акторами — студенти . Організа-
тори й учасники дійства самостійно майстрували театральну сцену, виготов-
ляли декорації . Вистави, як правило, відбувалися під час великих релігійних 
свят, їх присвячували поважним особам .

Біля каси театру
(Група людей)
(Петро Нілус, 1910-ті)

Опрацьовуючи матеріал розділу, ви маєте змогу:
  набути знань про комедію, трагікомедію, життя і творчість І . Карпенка-Карого, основні засоби 

 змалювання образів у драматичному творі;
  розвинути навички вдумливого, виразного читання драматичного твору, характеристики дійових 

осіб п’єси;
  висловлювати власні судження щодо проблем, порушених у комедії І . Карпенка-Карого «Сто ти-

сяч», про її актуальність у наш час, дискутувати про сенс людського життя .

Марія Заньковецька 
в ролі Івги Цвіркунки 
в опереті М. Лисенко 
на слова М. Старицького 
«Чорноморці» (1892)
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Засновником нової української драми на  початку ХІХ  століття став Іван 
Котляревський, автор п’єс «Наталка Полтавка» і  «Москаль-чарівник» . Тра-
диції І . Котляревського продовжив відомий письменник Григорій Квітка-
Основ’яненко . Його п’єса «Сватання на  Гончарівці» й  досі користується не-
абиякою популярністю .

Справжній розквіт українського театрального мистецтва припав на останню 
чверть ХІХ століття . У  1882 році в  українському культурному житті сталася зна-
менна подія  — було засновано перший професійний український театр . Щоб 
по-справжньому оцінити цей факт, слід урахувати, що тривалий час українці в Ро-
сійській імперії через заборони й обмеження не мали можливостей для повноцін-
ного розвитку театрального мистецтва . Не дивно, що заснування власне україн-
ського професійного театру стало визначним явищем нашого культурного життя .

Новий колектив дістав назву театру корифеїв . У  давньогрецькому сце-
нічному мистецтві корифей  — це керівник хору, заспівувач, творчий лідер . 
Хоча театр, як відомо, є  справою колективною, однак у  ньому, як і  в  будь-
якому колективі, мають бути лідери, які ведуть інших за  собою . Український 
театр очолили надзвичайно яскраві, усебічно обдаровані особистості — тому 
їх і  стали називати корифеями .

Засновником, організатором і незаперечним лідером нового театру став 
Марко Кропивницький — актор, драматург, режисер, композитор і художник . 
Він об’єднав найбільш талановитих українських митців, серед яких були ви-
датні театральні діячі Михайло Старицький та Марія Заньковецька .

Четверо визнаних «корифеїв» походили з  родини Тобілевичів: Іван Кар-
пенко-Карий, його брати Микола Садовський і  Панас Саксаганський, сестра 
Марія Садовська-Барілотті .

Свій творчий шлях вони розпочали в аматорських театральних колекти-
вах, але вповні реалізували себе на  професійній сцені . Обдарування І . Кар-
пенка-Карого найповніше розкрилося в акторській діяльності та драматургії . 
М . Садовський керував окремим акторським колективом, а  згодом заснував 
постійний український театр у Києві . П . Саксаганський був визначним актором 
із неперевершеним обдаруванням коміка . Чудові вокальні дані М . Садовської-
Барілотті забезпечили їй успіх у найкращих оперних виставах .

Розквіт національного театрального мистецтва виявив гостру потребу 
в  нових драматичних творах, які  б відображали актуальні життєві проблеми 
та суперечності й могли завоювати прихильність глядачів . Відгуком на цю по-
требу стала творча діяльність Івана Карпенка-Карого, що почала нову яскраву 
сторінку української драматургії .

Опрацьовуємо прочитане
1. Хто став засновником нової української драматургії?
2. Коли був заснований перший український професійний театр?
3. Чому його назвали «театром корифеїв»?
4. Хто вважається засновником цього театру?
5. Назвіть найвидатніших представників театру корифеїв .

Досліджуємо самостійно
6. Скористайтеся посиланнями в  електронному додатку до  підручника й  під-

готуйте усну розповідь про засновника й  лідера нового українського театру 
Марка Кропивницького . Презентуйте її однокласникам і однокласницям .

Готуємо проєкт
7. Підготуйте проєкт за темою «Діяльність театру корифеїв» .

Брати Тобілевичі: 
Микола Садовський,
Іван Карпенко-Карий
та Панас Саксаганський
(1880-ті)

Марія Садовська-
Барілотті (сестра 
братів Тобілевичів, 
співачка й драматична 
акторка) в ролі Наталки 
Полтавки (1880-ті)
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Іван КАРПЕНКО-КАРИЙ
(1845—1907)

Іван Карпович Тобілевич народився 17 (29) вересня 1845 року в слободі 
Арсенівка на Херсонщині в багатодітній сім’ї управителя поміщицького маєт-
ку . Його батько, Карпо Адамович Тобілевич, мав дворянське коріння, мати, 
Євдокія Зіновіївна Садовська, походила з простого селянського роду .

Коли хлопцеві виповнилося одинадцять років, він вступив до Бобринець-
кого повітового училища, після закінчення якого служив на  різних посадах: 
починав писарем і  канцеляристом, згодом був судовим та  поліцейським чи-
новником . Довголітня обтяжлива служба задля хліба щоденного не надто при-
ваблювала Івана Тобілевича, однак вона збагатила його цінним життєвим до-
свідом, що пізніше неабияк прислужився в роботі над драматичними творами .

Іще за  часів свого навчання І . Тобілевич захопився театром, мріяв про 
акторське майбутнє . Залишивши службу та  вступивши до  театральної тру-
пи, він обрав творчий псевдонім Карпенко-Карий . Перша частина псевдо-
німа походить від батькового імені (Карпенко  — син Карпа), а  друга  — від 
прізвища персонажа з  драми Тараса  Шевченка «Назар Стодоля», хороброго 
козака Гната Карого .

За участь у  політичній діяльності І . Тобілевич потрапив на  заслання 
до  Новочеркаська . Маючи вдосталь вільного часу, він із  головою поринув 
у творчу працю . Відбувши заслання, митець повернувся в Україну й оселився 
на власному хуторі Надія .

Тривалий час Іван Тобілевич успішно поєднував працю актора й  драма-
турга . Він не  лише зіграв на  сцені чимало різних ролей, а  й написав п’єси 
«Мартин Боруля», «Сто тисяч», «Хазяїн», «Сава Чалий», що стали класикою 
української літератури й  театру . Загалом письменнику належить авторство 
вісімнадцяти драматичних творів .

Помер Іван Карпенко-Карий 2 (15) вересня 1907  року в  Берліні, похова-
ний на хуторі Надія .

Опрацьовуємо прочитане
1. Де й коли народився Іван Тобілевич? Яку освіту він здобув?
2. Чому він обрав псевдонім Карпенко-Карий?
3. За що драматург потрапив на заслання?
4. Назвіть відомі твори драматурга .
5. Складіть план поданого в підручнику тексту- розповіді про життєвий та твор-

чий шлях Івана Карпенка- Карого . За  планом підготуйте усну розповідь про 
славетного драматурга .

Передóмови створення та æанрові осоáливості 
п’ºси «Сто тисяч»

Після селянської реформи 1861 року, коли 
було скасовано кріпацтво, доти практично одно-
рідне в майновому плані українське село почало 
змінюватися . З’явилися сільські багатії, які скупо-
вували землю, натомість значна частина селян, 

тяжко працюючи, ледь зводила кінці з кінцями . 
Збагачення одних і  зубожіння інших познача-
лися й  на моральному стані сільської грома-
ди . Під впливом змін колись майже непорушні 
традиційні цінності зазнавали відчутних утрат .

Іван Карпенко-Карий 
(1882)

Заповідник-музей 
«Хутір Надія», пам’ятник 
І. Карпенку-Карому 
(Олександр Ковальов, 
1969) 
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Карпенко-Карий шукав прийнятних шляхів 
найбільш точного і реалістичного відображення 
суспільних процесів .

Найпростіше було написати комедію . Однак 
митець зрозумів, що комедійний жанр не допо-
може належним чином розкрити всю складність 
селянської психології, особливо в  часи, коли 
традиційні моральні уявлення руйнуються під 
впливом стрімких соціальних змін .

Ретельно добираючи життєві факти, драма-
тург використав матеріали з  газетних та  полі-
цейських зведень про шахраїв, які обманом від-
бирали в людей зароблені гроші . Проникливість 

І . Карпенка-Карого виявилась у тому, що він по-
бачив у цих зведеннях не лише анекдотичні істо-
рії, а й людські долі, життєві драми й трагедії, що 
дають поживу для серйозних роздумів та худож-
ніх узагальнень . Саме тому драматург вирішив 
звернутися до трагікомедії — драматичного тво-
ру, який поєднує риси трагедії та комедії . Такий 
жанр дозволив виявити трагічне у  смішному, 
а  в комічній історії передати відчуття трагедії .

У творчості І . Карпенка-Карого нерідко ті 
самі явища дійсності зазнають одночасно ко-
мічного та  трагічного висвітлення, причому 
різні підходи взаємно не  заперечуються, а  на-
віть підсилюють один одного . Це повною мірою 
стосується п’єси «Сто тисяч»: у  ній майже анек-
дотичний сюжет про невдаху, який став жерт-
вою шахрая, поєднався із  серйозною історією 
про мрію маленької, хоч і далеко не досконалої, 
людини та про неминучий крах цієї мрії .

Проáлемно-тематична основа 
п’ºси «Сто тисяч»

У 1889 році І . Карпенко-Карий написав 
п’єсу, якій дав назву «Гроші» . Однак тоді твір 
заборонила цензура .

Наступного року автор підготував новий ва-
ріант, що й побачив світ під назвою «Сто тисяч» . 
Розповідаючи про зміни в  житті українського 
села, драматург розглянув дві основні пробле-
ми, тісно пов’язані між собою . Це влада грошей 
і втрата людиною духовних орієнтирів .

Проблема влади грошей належить до  кола 
вічних, актуальних у  всі часи . Її не  раз осмис-
лювали в художній літературі . Наприклад, росій-
ський письменник Олександр Пушкін звернувся 
до неї в трагедії «Скупий Лицар», а французький 
прозаїк Оноре де Бальзак всебічно висвітлив 
згубний вплив грошей на  людську особистість 
у повістях «Гобсек», «Євгенія Гранде» та в романі 
«Батько Горіо» .

І . Карпенко-Карий у  «Ста тисячах» показав, 
наскільки важливо, щоб матеріальне в  нашому 
житті погоджувалось із  духовним розвитком . 
На прикладі героя свого твору Герасима Калит-
ки драматург довів, що культ грошей загрожує 
людині моральним спустошенням . Її особистість 
обмежується прагненням матеріального збага-
чення, яке із часом здатне перетворитися на хво-
робливу залежність . Тоді в жертву приноситься 
все, що мало незаперечну вартість,  — почуття 
справедливості, чесність, любов до  близьких, 
товариські стосунки . Драматург із великою мис-
тецькою силою показав, що порушення рівнова-
ги між матеріальним і духовним — це шлях само-
руйнування, хворобливе відхилення від норми .

Проблеми, порушені І . Карпенком-Карим, 
не  втрачають своєї актуальності й  сьогодні . 
Особ ливої гостроти вони набувають тоді, коли 

Трагедія  — драматичний твір із  гострим 
непримиренним кон фліктом, який часто 
завершується загибеллю героя .

Комедія  — драматичний твір, у  якому 
за  допомогою гумору та  сатири висмію-
ються негативні явища дійсності .

Портрет І. Карпенка-Карого з експо зиції в музеї 
«Хутір Надія» (середина XX ст.)
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під впливом економічних змін забуваються 
перевірені багатовіковим досвідом духовні 
орієнтири й  окремі люди спокушаються ідеєю 
наживи за  будь-яку ціну, забуваючи про від-
повідальність перед суспільством та  власними 
родинами .

Оáраç Герасима Калитки
У своїй п’єсі «Сто тисяч» І . Карпенко-Карий 

зобразив персонажа, який викликає неодно-
значне ставлення до  своєї особи . Герасим Ни-
кодимович Калитка, як і належить справжньому 
хліборобові, просто обожнює землю: «Ох,  зе-
мелько, свята земелько  — Божа ти дочеч-
ко!  — із  щирим захватом коментує він чергове 
придбан ня . — Як радісно тебе загрібати докупи, 
в одні руки… Приобрітав би тебе без ліку. Легко 
по своїй власній землі ходить. Глянеш оком на-
вколо  — усе твоє: там череда пасеться, там 
орють на пар, а тут зазеленіла вже пшениця і ко-
лосується жито: і все то гроші, гроші,  гроші…».

Розглядаючи ставлення селянина до  землі, 
драматург дуже точно характеризує психоло-
гію Герасима Калитки . Щиро вимовлені слова 
«свята земелька» несподівано продовжуються 
зізнанням: «Як радісно тебе загрібати докупи, 
в одні руки…».

Одразу розуміємо, що саме жадібність спо-
творює моральне обличчя цієї людини . Зда-
ється дивним, що селянська любов до  землі, 
оспівана й  піднесена у  фольклорі та  літературі 
як позитивна риса, у  недосконалих соціальних 
умовах, поєднавшись із  жадобою збагачення, 
змушує персонажа забути про родинні ціннос-
ті, моральні норми, звичайну порядність . «Їдеш 
день  — чия земля? Калитчина! Їдеш два  — чия 
земля? Калитчина! Їдеш три  — чия земля? Ка-
литчина!» Ось чим марить цей заможний гос-
подар .

У гонитві за  наживою Калитка ладен пере-
ступити закон: задля придбання такої бажаної 
землі він зважується на  аферу з  фальшивими 
грішми, однак зрештою сам потрапляє до  паст-
ки, розставленої кмітливим шахраєм . Невідо-
мий «фальшивомонетник» дуже тонко вико-
ристав психологічні важелі, щоб ошукати свою 
жертву . Він знав, що людина, засліплена мрією 
швидко розбагатіти, втрачає відчуття реальнос-
ті . Не дивно, що такі, як Калитка, стають легкою 
здобиччю шахраїв .

Колись простий селянин, який «вибився 
в  люди», Герасим Калитка втратив усе, що було 
зароблене важкою, зокрема і власною, працею . 
Гроші збиралися завдяки жорсткій економії, ко-
пієчка до  копієчки: він і  сам недоїдав, і  на най-
митах заощаджував . Та що там наймити! Калитка 
економив навіть на  своїх рідних  — забороняв 
дружині взяти коней, щоб поїхати до  церкви, 
бо «то  ж гроші стоїть» . Він прагнув порідни-
тися з мільйонером Пузирем і при цьому навіть 
не зважив на вибір свого сина Романа . Трагедія 
Калитки полягає в тому, що він зробився рабом 
власної мрії про землю . У  фіналі стає очевид-
ним, за  чим найбільше вболіває цей персонаж 
і  через що він зважується на  спробу само-
губства . Йому над усе болить утрата мрії про 
землю, яка мало не  здійснилася . Не  випадково 
Калитка в  розпачі вигукує: «Краще смерть, ніж 
така потеря!».

Афіша до вистави за п’єсою І. Карпенка-Карого 
«Сто тисяч» у постановці Київського академічного 
драматичного театру на Подолі 
(режисер-постановник — Віталій Малахов, 
у ролі Герасима Калитки — Богдан Бенюк)



134 УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ДРАМА. Іван Карпенко-Карий. «Сто тисяч»

Прочитайте твір . Виконайте завдання . В електронному 
додатку до підручника ви знайдете повний текст твору .

Читацький практикум

Сто тисяч
Комедія в 4 діях

(Скорочено)

Дієві люде
Г е р а с и м Н и к о д и м о в и ч 

 К а л и т к а  — багатий крестьянин.
П а р а с к а — жінка його.
Р о м а н — син їх.
С а в к а — кум Герасима, крестьянин.

Б а н а в е н т у р а — Копач.
Н е в і д о м и й — єврей.
Г е р ш к о — фактор.
М о т р я — наймичка.
К л и м — робітник.

ДІЯ ПЕРША

Ява I
У хаті яку хвилину нема нікого; 

входе Н е в і д о м и й.

Н е в і д о м и й. Нікого нема… Охо-хо-х! 
Трудно теперечки жить на світі. А через 
чево і трудно? Через того, що багато ро-
зумних понаставало… Усі торгують, а по-
купателі только глазами купують, і торгов-
лі нема — один убиток. Так я сібє видумал 
новую комерцію: хорошій будет гендель, 
єжелі удастся… Попробуєм!..

Ява II
Р о м а н  і  Н е в і д о м и й.

Н е в і д о м и й. Здрастуйте вам.
Р о м а н. Здоров.
Н е в і д о м и й. Це хата Герасима Нико-

димовича Калитки?
Р о м а н. Це.
Н е в і д о м и й. А де ж сам хазяїн?
Р о м а н. Вони в город поїхали, сьогод-

ня повинні буть назад.

Н е в і д о м и й. Я з ним відался, і он 
сказал, щоб я приїхав.

Р о м а н. Може, й вони через годину бу-
дуть.

Ява III
Ті ж і  К о п а ч.

К о п а ч. Ура! Тепер суд глас-
ний, накриває жидків часний! Хе-
хе-хе!

Н е в і д о м и й. А ви разлі часний? 
Не похоже.

К о п а ч. Не та рожа? Ха-ха-ха!
Н е в і д о м и й. Прощайте! Я навідаюся 

опісля, бо у мене є діло до Смоквинова. (Пі-
шов.)

Ява IV
К о п а ч  і  Р о м а н.

К о п а ч. Ха-ха-ха! Заметь — це пройди-
світ! Я їх багато бачив, у мене опит і практі-
ка. Я на них насмотрелся… Командовал зво-
дом, так пров’янт і фураж часто получав, 

Опрацьовуємо прочитане
1. Визначте основні риси комедії .
2. У чому полягають особливості трагікомедії?
3. Які суспільні процеси автор відобразив у п’єсі «Сто тисяч»?
4. Яку назву мав перший варіант п’єси Івана Карпенка-Карого?
5. Чому цей варіант не був опублікований?
6. Які загрозливі зміни побачив автор у житті селянства?
7. Назвіть основні проблеми, до яких звернувся драматург у своєму творі .
8. Чим, на думку автора, загрожує поклоніння багатству?



135УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ДРАМА. Іван Карпенко-Карий. «Сто тисяч»

знаю їх, да і они меня знають! Тепер літ 
трідцать в одставкє, по світу вольно я хожу 
і в очі сміливо усім гляжу… Стихи… Ха-ха-
ха! А батько купчу й досі ще не совершив?

Р о м а н. Ще в городі.
К о п а ч. Хотів поздравити його з прі-

обрєтєніем зємєлькі… А Прасковєя Іванов-
на?..

Р о м а н. У попа.
К о п а ч. Так! Торічелієва пустота… Хе-

хе-хе! Ти цього не знаєш — це з фізікі. В та-
кім разі — адіо! К обіду я прийду. (Пішов.)

Ява V
Р о м а н, потім М о т р я.

Р о м а н. Наче і розумний, а дурний. 
Тридцять літ шукає кладів і голий став як 
бубон, бо все на кладах, кажуть, прокопав… 
І все він зна — тілько нічого не робе. (Іде 
до дверей і гука.) Мотре, та йди-бо сюди!

М о т р я (за дверима): «Чого там? Нема 
мені часу».

Р о м а н. Та нам, мабуть, не буде часу 
і вмерти. Іди-бо! Зашиєш мені сорочку, 
геть розпанахав рукав, а мати десь пішли. 
(Пилко.) Хочеться мені з Мотрею побала-
кать, то нема за чим у хату йти, так я на-
рошне розірвав рукав.

Входе М о т р я.

Заший. (Показує.)
М о т р я. Де це ти так розпанахав?
Р о м а н. Зачепився за вила.

М о т р я  зашива, Р о м а н  її цілує.

М о т р я (б’є його кулаком). А це що? 
А тпруськи!

Р о м а н. Хіба не можна? Ми ж восени 
поженимось, чула? Що батько казав?

М о т р я. То тоді і цілуваться будемо, 
а тепер зась! Може, ще батько шуткував, 
а ти вже й губи розпустив.

Р о м а н. Ні, це не шутки. І мати ка-
зала, і батько казав, що кращої невістки 
не треба.

М о т р я. Уже зашила. Іди собі, 
я не маю часу теревені править, та он вже 
батько приїхали.

Р о м а н. Батько? Справді.

М о т р я  вибіга.

Ява VI
Г е р а с и м  і  Р о м а н.

Г е р а с и м. А ви чого тут збіглись, ро-
боти нема, чи що?

Р о м а н. Та я розірвав рукав… Мотря 
зашила.

Г е р а с и м. А мати ж де?
Р о м а н. Пішли до попа…
Г е р а с и м. Знайшла празник. Іди ж 

до роботи, бо там роти пороззявляють 
та й стоятимуть. Нехай коней розпряжуть, 
а збрую зараз однеси в комору, щоб якої 
реміняки не порізали на батоги.

Р о м а н. Добре. Тут жид якийсь питав 
вас і Копач. (Вийшов.)

Г е р а с и м  (один). Жид — то діло, а Ко-
пач — морока. Ху! Слава богу, справився 
з ділами: совершив купчу, і земельки при-
бавилось. І бумага зелена, мов земля, укри-
тая рястом!.. Ох земелько, свята земелько, 
Божа ти дочечко! Як радісно тебе загрібати 
докупи, в одні руки… Приобрітав би тебе 
без ліку. Легко по своїй власній землі хо-
дить. Глянеш оком навколо — усе твоє: там 
череда пасеться, там орють на пар, а тут за-
зеленіла вже пшениця і колосується жито; 
і все то гроші, гроші, гроші… Кусочками, 
шматочками купував, а вже і у мене набра-
лося: тепер маю двісті десятин — шматочок 
кругленький! Але що ж це за шматочок! 
Он у Жолудя шматочок — так-так, — од-
нієї шпанки ходить дванадцять тисяч, чо-
тири чи п’ять гуртів випасається скоту. 
Та що? Свиней одних, мабуть, з тисяча, 
бо то ж зимою тілько біля свиней шість 
чоловік день при дні працює!.. І яким по-
битом Жолудь достав таку силу грошей — 
не зрозумію… Я сам пам’ятаю, як Жолудь 
купував баранців, сам їх різав, торгував 
мнясом у різницях, а тепер — багатир. 
Де ж воно набралося? Не іначе, як нечис-
тим путьом! Тут недоїдаєш, недопиваєш, 
день при дні працюєш, жінка з діжі рук 
не виймає — і тілько ж всього-на-всього 
двісті десятин, а то ж, мабуть, і в десять 
тисяч не вбереш. Не спиться мені, не їсться 
мені… Під боком живе панок Смоквинов, 
мотається і туди й сюди, заложив і переза-
ложив, — видко, що замотався: от-от про-
дасть або й продадуть землю… Ай, кусочок 
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же, двісті п’ятдесят десятин, земля не пе-
репахана, ставок рибний, і поруч з моєю, 
межа з межею. Що ж, копиталу не хва-
тає… Маю п’ять тисяч, а ще треба не бага-
то, не мало — п’ятнадцять тисяч! Де ти їх 
візьмеш? Прямо, як іржа, точить мене ця 
думка! Де їх взять?.. Де?.. Хіба послухать 
жидка, піти на одчай, купить за п’ять ти-
сяч сто тисяч фальшивих і розпускать їх 
помаленьку: то робітникам, то воли ку-
пувать на ярмарках… Мужик не дуже-то 
шурупає в грошах, йому як розмальована 
бумажка, то й гроші. Страшно тілько, щоб 
не влопатись… Обіщав жид сьогодня при-
везти напоказ. Може, це він уже й заходив. 
Цікаво дуже бачити фальшиві гроші.

Ява VII
С а в к а  і  Г е р а с и м.

С а в к а. Здрастуйте, куме! Добре, що 
я вас дома застав.

Г е р а с и м. А навіщо ж то я вам так 
пильно потрібен?

С а в к а. Відгадайте! Шкода, не відга-
даєте… Грошей позичте, куме! Карбованців 
з сотню, до Семена.

Г е р а с и м. Я ж кажу, що так!.. Ви-
ходить: недовго думавши — давай! Хіба 
у мене банк, чи що?

С а в к а. Та до кого ж ти і вдаришся? 
Жид злупе такого проценту, що ніяк не ви-
крутишся потім.

Г е р а с и м. Хто ж тепер, куме, не лу-
пить? Лупи та дай.

С а в к а. То вже лупіть краще ви, куме, 
та дайте.

Г е р а с и м. Нема! Хоч носа відкрути, то 
й десятки зайвої не витрусиш — всі віддав 
за землю. <...>

С а в к а. Чув я, що Жолудь нечисті гро-
ші має, від самого, не при хаті згадуючи, 
сатани, то, може, й другі так саме доста-
ли… Тілько де ж вони з ним познайомились 
і як? От що цікаво! Вже ж і я не полохливо-
го десятка, пішов би до нього в гості у саме 
пек ло: надокучило отак раз у раз позичати, 
нехай би дав, іродів син! Чи душу йому, 
луципірові, треба, то нехай би брав, бо без 
душі, мабуть, легше, як без грошей. Я вам, 
куме, признаюсь, що сам ходив під Івана 
Купайла, як мені казано, на роздоріжжя… 

Повірите, звав, нехай Бог простить, Гната 
безп’ятого! Так що ж — не ви йшов, тілько  
налякав.

Г е р а с и м. Цікаво! Розкажіть, будь 
ласка…

С а в к а. Знаєте, за третім разом, як 
я гукнув: вийди до мене, безп’ятий, я тобі 
в ніжки уклонюся, до смерті слугою твоїм 
буду!.. А він — і тепер моторошно — зай-
цем мимо мене — тілько фа! аж свиснув, 
та хо-хо-хо! То я тікав з того місця, мало 
дух з мене не виперло… Прости Господи! 
Дві неділі слабів: бувало, тілько що шерх-
не, так увесь і затремтю, і волосся на голові 
підніметься. На превелику силу одшептала 
Гаврилиха.

Г е р а с и м. Не надіявся, куме, щоб ви 
такі сміливі були…

С а в к а. Ну, а що ж його робить, коли 
грошей треба день у день! От і тепер: після-
завтрього строк платить Жолудю за землю, 
держу там у нього шматочок, а тут не ви-
стача. Договір же такий: як грошей в строк 
не віддам — хліб зостанеться за Жолудьом 
без суда. Та що там балакать! От, єй, прав-
ду вам кажу, куме: якби знав, що за цим 
разом дасть, — знову пішов би кликать, так 
грошей треба.

Г е р а с и м. Сміливі, сміливі ви, куме, 
з вами і не такі діла можна робить.

С а в к а. Ха! Чого там бояться? Страш-
но тілько без грошей, а з грішми, сказано 
ж, і чорт не брат.

Г е р а с и м (набік). Треба це на ус за-
крутить.

С а в к а. Куме! Та, може ж, таки на-
йшлася б у вас там яка сотняга? Позичте! 
Батьком буду величать.

Г е р а с и м. Що його робить? Хіба 
от що: я, знаєте, сам позичив оце у Хаске-
ля для домашнього обіходу; тілько платю 
п’ять процентів у місяць. Коли дасте п’ять 
процентів, то я поділюся з вами, так уже, 
для кума.

С а в к а. П’ять?.. Та що маєш робить… 
І за це велике спасибі, давайте.

Г е р а с и м. Принесіть же мені запро-
дажню запись на воли.

С а в к а. Як? Хіба ж я вам воли продав?
Г е р а с и м. Вийде так, ніби продали… 

Ніби! Розумієте? А я ті самі воли віддам 
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вам до Семена, а на Семена ви віддасте 
мені сто карбованців і запродажню я розі-
рву, а як не віддасте, то я візьму воли… Так 
коротча справа.

С а в к а. Це добра справа!.. То й воли 
до вас вести, чи як?

Г е р а с и м. Ні. Ви підіть у волость, то 
писар знає і напише таку запродажню як 
слід, а ви запродажню принесете мені, то 
я вам гроші дам.

С а в к а. Та візьміть, куме, векселя, на-
віщо вам ця плутанина?

Г е р а с и м. Ні, куме, я переконався, 
що запродажня надежніше векселя…

С а в к а. Так… Ну, добре. То вже ж, 
мабуть, завтра принесу. А ви дома будете 
 завтра?

Г е р а с и м. Дома.
С а в к а. Так… Прощайте. (Набік.) Е, ку-

ме, мабуть, і в тебе нечисті гроші, і в тебе 
душа вже не своя. (Зітхає, виходить.)

Г е р а с и м (сам). Одважний чоловік! 
До чорта ходив і на все піде за гроші, а я 
візьму з нього вексель. Найшов дурня! 
Продай воли — бери гроші… не віддаси 
грошей — давай воли, бо то ж мої, я вже 
їх купив, я вже не буду править грошей, 
а воли давай. Так надежніше.

Ява VIII
Г е р а с и м  і  Н е в і д о м и й.

Н е в і д о м и й. Здрастуйте вам!
Г е р а с и м. Здрастуй. (Набік.) Той са-

мий жид… аж мороз поза шкурою пішов. 
Ну що?

Н е в і д о м и й (озирається). А нічого…
Г е р а с и м. Приніс?
Н е в і д о м и й. Є.
Г е р а с и м (зітхнув). Показуй.
Н е в і д о м и й (оглядається кругом, за-

гляда у вікно, потім  вий має гроші, все нові, 
несе до столу, розклада на столі). Тепереч-
ки пізнавайте, почтенний, де тут фальши-
ві, а де настоящі?

Г е р а с и м (довго розгляда, придивля-
ється на світ). От так штука! От так шту-
ка! Не вгадаю! (Розгляда.) Не вгадаю!

Н е в і д о м и й (знову зазира у вікно). 
І ніхто не вгадає. Я присягну на Біблію, що 
всякий прийме! Ето робота первий сорт. Ми 

не робимо такой дряні, як другі… їх роб-
лять у англичан, і англичанин їх возить, 
а я у нього — агентом.

Г е р а с и м. Ну й зроблені, ну й зроб-
лені — прямо настоящі, і не кажи… Як 
дві каплі води, всі однакові… руб — руб, 
три — три — однаковісінькі! Покажи ж, 
будь ласка, котра фальшива?

Н е в і д о м и й. Оце одна — руб, а це 
друга — три.

Г е р а с и м. Оці-о? Оці? Та ти давай 
мені таких грошей хоч лантух — прийму. 
Як же ти їх розбираєш?

Н е в і д о м и й. Ми?.. Ето секрет. Нащо 
вам усе знать? Товар нравиться — візьміть, 
не нравиться — не беріть. Ми не нуждаєм-
ся в покупателях; ми їх розпустили і роз-
пускаємо, може, міліон, і всі благодарять… 
Ви знаєте, теперечки етіх дєнєг скрізь до-
волі, може, і у вас у кишені єсть такі самі.

Г е р а с и м. Ну, так! Звідкіля вони 
у мене візьмуться? Хіба дав хто, справді? 
Ану, глянь. (Показує свої гроші.)

Н е в і д о м и й (розглядає). Как нема, 
коли є!.. От одна трьохрубльовая, от дру-
га… Хе-хе-хе! Ето усе нашей фаб рикі.

Г е р а с и м. Свят, свят, свят! Та ти бре-
шеш?

Н е в і д о м и й. Побей меня Бог.
Г е р а с и м. Диво! От так штука! Оце, 

кажеш, фальшиві? Це я взяв від Жолу-
дьова приказчика. Виходить, їх і у Жолу-
дя доволі є… Он як люде багатіють. Я їх 
помітю: надірву краї… От тілько одно 

Кадр із х/ф «Сто тисяч» 
(режисери Гнат Юра, Віктор Іванов, 1958)
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мені дивно: чом же ти сам не торгуєш 
на ці гроші, а тілько другим наділяєш?

Н е в і д о м и й. Ви все любопитнічає-
те. Ну, а отчего ви не про дайоте фальші-
вих дєнєг? Відітє, у всякого своя комер-
ція. У нас фабріка на весь свет, другой 
такой фабрікі нема; ми продайом тисячу 
за п’ятдесят рублей… Разлі ето не тор-
говля, по-вашему? Ми зароб ляємо мілі-
они, а люде в двадцять раз больше… Ну, 
а якби ми самі на еті дєньгі товари купу-
вали? Хто б тоді так дешево робив гроші?

Г е р а с и м. І то правда. (Розглядає гро-
ші.) Не надивуюсь! Настоящі, натуральні! 
Помітю й ці. (Надрива краї.)

Н е в і д о м и й. У нас порядок; фірма 
почтенная, товар з Лондона прямо ідьот 
в кожаних мішках; єжелі возьмете, то ска-
жіть, скілько вам нужно, — я буду теле-
граму пускать у Адессу, і англичанин сам 
вивезеть їх на нашу станцію.

Г е р а с и м. Розпалилась до них моя 
душа… Сто тисяч візьму!

Н е в і д о м и й. Нехай вам Бог помогає! 
А коли вивезти?

Г е р а с и м. Сьогодня у нас субота… 
У понеділок можна?

Н е в і д о м и й. Можна, зачем не мож-
на — усе можна!

Г е р а с и м. А ці дві бумажки ти дай 
мені, — може, я пробу зроб лю: куплю 
на них що-небудь.

Н е в і д о м и й. Навіщо, коли у вас 
свої є… А между прочім,  візьміть. Так 

у понєдєльнік увечері ви будете на вокзалі 
у тому місці, де для мужчін і для дам, — 
розумієте?

Г е р а с и м. Розумію.
Н е в і д о м и й. Прощайте. (Іде.) Дай 

вам Бог з моєї легкої руки зробиться мілі-
онером!

Г е р а с и м. Спасибі!..

Н е в і д о м и й  виходить.

(Сам.) Тепер коли б розмінять фальшиві 
гроші в казначействі… Самому страшно, 
щоб не влопаться… Хіба кума взять у ком-
паньйони? Що ж, коли він чорта не бояв-
ся, то не побоїться казначея, щоб розмі-
нять гроші. Кращого компаньйона, як кум, 
не знайти!

Входе К о п а ч.

Ява IX
Г е р а с и м  і  К о п а ч.

Г е р а с и м. От чортяка принесла цього 
бродягу! Пів обіда сам злопає і на перешко-
ді ділові стане, треба його як-небудь виря-
дить.

К о п а ч. Здоровенькі були! Як пожива-
єте, що поробляєте, кого виглядаєте? Хе-хе!

Г е р а с и м. Хоч голий, так веселий! 
Здрастуйте.

К о п а ч. Поздравляю з пріобрєтєнієм 
земелькі, дай Бог еще столько прикупить… 
Безподобная у вас вода, зараз пив, і міс-
течко у леваді біля верби гарне. Отам би 
каші наварить з таранькою та попоїсти по-
чумацьки… Хе-хе-хе!

Г е р а с и м. Мабуть, голодний, бо змаху 
про кашу забалакав.

К о п а ч. Хе! Я зразу все обняв оком! 
У вас новий забор і добре зроб лений, — 
тілько б ще треба по одній дошці дать, а то 
скотина буде закладать під лату голову, то 
позриває. Опит… Хе-хе-хе! Тілько гляну, 
зараз бачу.

Г е р а с и м. Я й сам бачу, та грошей 
нема.

К о п а ч. Так-так. Хе-хе-хе! Грошей 
нема, а земелька росте й росте! Люблю 
за предприїмчивость! Так, так, Никодимо-
вич! Скуповуйте помаленьку, скуповуйте! 

Сцена з вистави за п’єсою І. Карпенка-Карого «Сто 
тисяч» Національного академічного українського 
драматичного театру ім. М. Заньковецької 
(режисер Орест Огородник, 2008)
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Єй-богу! Чого ви? Думаєте — шуткую? Які 
тут шутки? Хазяйственний мужик — ве-
лике діло! Ворушіться, ворушіться! Кру-
тіть головою: купили у Борща, купуйте 
у Смоквинова, а там у Щербини. Пани 
горять, а мужички з пожару таскають… 
Це не пустяк! Ви як полагаете? Вони при-
викли омари там, шампанське — от гро-
шики й ухнули, а там і імєнія ахнули! 
А ви — галушечки, картопельку, кулешик, 
чухоньку, та й то не щодня, а воно жирок 
і наростає… Гляньте навколо: Жолудь — 
десять тисяч десятин. Чобіт — п’ять тисяч 
десятин, Пузир — три тисячі; а тут і ви 
помаленьку та помаленьку прикуповуйте 
та прикуповуйте.

Г е р а с и м. Що там я купив, і балакать 
не варт.

К о п а ч. Одразу ж не можна! Ви ві-
зьміть прімєр з свині: от вона ходить 
на подвір’ї худа, обдрипана, а закинули 
ви її в саж, стали харчі кращі давать — то 
вона помалу й отягнеться, а там і сало на-
ростає, — так і ви… Опит — велікоє діло!

Г е р а с и м. Спасибі! То це ви мене 
з свинею рівняєте?

К о п а ч. Не в тім річ! Ви не обіжай-
тесь — це прімєр. Ви не взирайте! Помалу, 
помалу і у вас сала набереться доволі, тоді 
порівняєтесь з Чоботом, а може, і з Жолу-
дьом… На все свій час, своє врем’я. Не мож-
на ж зразу, в тім і прімєр. Практіка, опит-
ность — велікоє дело. Вас вже не обманеш, 
ви всякого обманете, а це велікоє дєло, 
коли не тебе за чуба держать, а ти других 
за чуба держиш. <…>

Г е р а с и м. Ох, Банавентура Бовтуро-
вич, все то добре, що ви кажете, тілько 
речі ваші не гроші, за них земельки не ку-
пиш, а тут грошей, грошей, грошей треба. 
Ось під боком лежить земелька, а я сли-
ну ковтаю. Та яка земля? Неперепахана, 
ставок рибний, і з моєю межа з межею.

К о п а ч. Потрошку, потрошку — 
пам’ятайте мій прімєр: от ви б самі ста-
вочок тут унизу викопали, рибу завели: 
лини, карасі… Нема краще, як м’ясо сви-
нина, а риба линина. Хе-хе-хе!

Г е р а с и м. Викопаєм. Може, ви вже 
грошей знайшли, то позичили б на хазяй-
ство?

К о п а ч. І це діло таке, що одразу 
не можна, — ще не наскочив! Я вам по се-
крету скажу: тут єсть один предмет… Ні, 
не буду говорить — я вас повезу, самі по-
бачите. Це не пустяк, діло важне; прімєти 
такі, що не можна сумніваться, — верьте!

Г е р а с и м. Ет! Ви тілько хвалитесь… 
Тридцять літ шукаєте грошей, а нічогісень-
ко не знайшли.

К о п а ч. Як не знайшов! А дерево 
окам’яніле ви не бачили? От поїдемо, я вам 
покажу, стоїть подивиться: пудів п’ять ва-
жить, всі листочки, всі віти, так як напеча-
тано! А ступку мідну, червоної міді, тілько 
товкач перебитий… А сковороду — отака 
сковорода… Запорозь ка, видко, жидків 
на ній припікали! Випитували, де гроші, 
а може, ковбаси піджарювали… Предмети 
інтересні для науки; я їх одіслав одному 
професорові, забув, як фамілія, він курга-
ни  розкопує…

Г е р а с и м. Чортзна-що, аж нудно слу-
хать!.. Ви грошей давайте!..

К о п а ч. Я чувствую, що аж тут моя 
судьба розрішиться… Всякому своє — вір-
те, що провідєніє недурно указало мені цей 
путь — будуть і гроші. Отоді зашумить Ба-
навентура-копач!

Г е р а с и м. Що ж би ви зробили, якби 
гроші викопали?

К о п а ч. Зараз би поїхав в Париж.
Г е р а с и м. Чого? Щуп оцей пока-

зувать… Та ви ж і балакать по-їхньому 
не вмієте.

К о п а ч. О, я їм скажу… Та все одно ви 
не зрозумієте!

Г е р а с и м. Е, бачите, ви не вмієте, 
та вже й круть-верть.

К о п а ч. Не вмію? Вів ля Бу-
ланже, вів ля Ельзас, аб-а Ель-ман! 
Оле куто ля фуршет!.. Оле кашон, 
ля помдетер, вів ля патрі!.. А що?

Г е р а с и м. Та хто його знає що! Чую 
тілько, що не по-нашому лопочете.

К о п а ч. В тім сила! Ви собі ду-
маєте, що це дурак який ходить?

Г е р а с и м. Та хто його знає.
К о п а ч. То-то бо й є! А я мовчу і таки 

свого доб’юсь… а тоді і будете руками об поли 
бить… Хе-хе-хе! Наука, Никодимович, нау-
ка! Можна пожаліть, що ви сина не вчили, 

А ви як полагаете? Хе-хе-хе! 
Ви глянули кобилі в зуби і на-
скрізь її бачите, — опит! Від 
того у вас лошата он які. Ви 
не купите чорт батька зна чого? 
А воно і виходить, що скрізь 
іде на користь. А то повидуму-
вали: ячмінь-голак, а він ро-
дить не так; озимий — ріпак, 
а сівач — дурак; пшениця — 
кримка, а в штанях дірка; жито 
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а я б коло нього був позанявся, і він би 
знав французького язика не хуже мене, для 
того є самоучитель Марго й другі книги.

Г е р а с и м. Що там наука? Забавка ди-
тяча! На біса йому здалося отак лопотать 
язиком, як ви оце лопочете, хіба гиндиків 
дражнить? <…> Вчений поки Бога змалює, 
то чорта з’їсть. Та це все чортзна-що ми ба-
лакаєм; краще ви скажіть мені, чи не зна-
єте багатої дівчини для мого Романа! Ви по 
світу ходите, то повинні знать, де є багаті 
дів чата.

К о п а ч. Знаю. Як не знать — знаю… 
От хоч би й у старшого Пузиря — дві доч-
ки на возрасті. Я у них як дома.

Г е р а с и м. А скільки Пузир дасть при-
даного за дочкою, грішми? Як думаєте?

К о п а ч. Не скажу. А тим часом спрос 
не біда. А знаєте що? А ви кажіть: що? А от 
що! Поїдемо ми завтра з Романом до Пузи-
рів… Так, ніби поросят купувати, — у них 
завод добрий. Там кабани, прямо хоч лягай 
на спині. Круп отакий… ребра круті, ніж-
ки коротенькі, як доб ре угодуєш, пудів ві-
сім сала! Вам таки треба парочку поросят 
таких купить. Свині — ґрунт у хазяйстві: 
і сало, і ковбаси, і окороки — та й продать 
можна. Пузир продав двадцять годованих 
кабанів і згріб тисячу карбованців.

Г е р а с и м. Тисячу? Оце ґрунт, що 
гроші можна загрібать, а окороки — то ні-
мецька вигадка.

К о п а ч. Ой, не кажіть! Якби оце око-
рок, та горчиця, та горілки чарку — як би 
ви смакували!

Г е р а с и м. Ви таки, мабуть, любите 
по-панськи: хоч не їсти, то побалакать про 
смачну їжу.

К о п а ч. Не в тім річ! Заговорили 
за дівчат, а звели на свиней. Що ви ска-
жете на моє предложеніє їхать до Пузиря 
на оглядини?

Г е р а с и м. А що ж, з Богом! Хіба ко-
ней наймать, чи що?

К о п а ч. Жаль тілько, що Роман фран-
цузького язика не знає, а то ми б там 
з ним жуків пускали — жеркотали б по-
французькому. Хе-хе-хе! Це важний предмет.

Г е р а с и м. Та це чортзна-що! Ви уда-
ряйте на гроші — гроші всьому голова.

Входе Р о м а н.

Ява Х
Ті ж і  Р о м а н.

Р о м а н. Здрастуйте вам ще раз.
К о п а ч. Здоров, здоров, ле-козак.
Р о м а н. Ідіть, тату, обідать, ми вже 

пообідали.
К о п а ч. Ходім, ходім, а то я нагадав 

окороки та так розтривожив апетита, що 
аж слина котиться.

Г е р а с и м. Ну, ходім, замість окоро-
ка — борщу та каші попоїмо, а ти, сину, 
сходи до Московчука, нехай він тебе під-
стриже під польку.

Р о м а н. Для чого?
Г е р а с и м. Тут таке діло, сину: завтра 

неділя, то зберешся раненько, поїдеш з па-
ном копачем до Пузирів. Запряжеш пару 
сірих жеребців у нового хвургона і сам 
одягнешся по-празниковому.

Р о м а н. А чого ж я, тату, туди поїду?
Г е р а с и м. А ось чого: там є дівчата, 

а вони люде багаті, то ми зашлем до них 
старостів, так попереду треба, щоб Пузи-
рі побачили тебе, а ти щоб побачив дівчат. 
А щоб було тобі зручніше поводиться, то 
ти удаси, ніби приїхав на завод купувать 
свинку і кнурця…

Р о м а н. Та ви ж самі хотіли, щоб я же-
нився на Мотрі.

Г е р а с и м. Тьфу на твої речі, дурно-
верхий! То я жартував, щоб вона старалась 
у роботі.

Р о м а н. Гарні жарти: ви жар-
тували, а ми з Мотрею покохались.

Г е р а с и м. Чортзна-що балакаєш! Ха-
зяйський син повинен шукать хазяйську 
дочку з приданим, а не наймичку.

Р о м а н. Мотря така дівка…
Г е р а с и м. Мотря не Пузирівна, а Пу-

зирівна не Мотря.
Р о м а н. Та нехай вона вам сказиться, 

та Пузирівна, я її не знаю.
Г е р а с и м. Ой гляди! Може, чого нако-

їв з Мотрею? Тілько прийдеться платить, 
то я тебе живого облуплю. Тепер такий 
світ: сама в’язне, а потім плати.

Р о м а н. Нічого я не зробив худого. 
І Мотря не з таких — вона дівчина чесна.

Г е р а с и м. А грошей у неї багато є?
Р о м а н. Де ж вони у неї візьмуться? 

Вона і без грошей до душі мені.

Я придивився: як тілько вчений, так і голо-
драбець: ні землі, ні грошей, і таки дурень дур-
нем — застав його коняку запрягать, то й не 
запряже, він зараз полізе по книжках, по тих 
ріхметиках шукать, як це робиться.

К о п а ч. Практики нема. А от я запряжу 
вам в яку хочете збрую: хоч в затяжний хомут, 
хоч у шори… Хе-хе-хе! А от втиори ви і не за-
пряжете!

Г е р а с и м. Що ні, то ні. Я їх і не бачив, 
які вони.

К о п а ч. Хе-хе-хе! От бачите… і тут на-
ука… Ні, ви протів науки не ідіть! Без науки, 
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Г е р а с и м. До душі, та не до кишені.
Р о м а н. А ви думаєте, що у Пузирів по-

живитесь грішми? Якраз! Так візьмемо, як 
наш зять взяв у нас: обіщали п’ять тисяч, 
а після весілля дали дві пари волів, десяток 
овець, пару коней, фургона і дві корови.

Г е р а с и м. Обіцянка — цяцянка, 
а дурневі радість.

Р о м а н. Та ще на придачу всі гуртом 
попобили зятя та й вирядили.

Г е р а с и м. А нас хіба не били? Били 
й нас.

К о п а ч. Цікаво. І зятя били? Я дещо 
чув, але мало чого люде не набрешуть. Ану, 
розкажи, будь ласка.

Г е р а с и м. Та що його слухать!

Ява XI
Ті ж і  К л и м.

К л и м. А йдіть, хазяїн, дайте коням 
оброку.

Г е р а с и м. Зараз. Іди лиш вимаж 
збрую гарненько, то краще буде. (Виходе, 
за ним Клим.)

К о п а ч. Поспієш ще збрую вимазать, 
я тобі поможу, а ти розкажи тим часом, як 
тут було діло на весіллі.

Р о м а н. А як було? Так було: зараз 
сват Іван зчепився з батьком, щоб давали 
обіщане придане, а батько одмовили своєю 
поговоркою: обіцянка — цяцянка… Сват 
назвав батька мошенником, батько свата 
за бороду, а він батька; я кинувся оборо-
нять батька, а сват Панас вчепився мені 
в чуба — саме отут на виску, я почав ви-
кручуваться, отак шкура з волоссям витяг-
нулась, а я крутюсь, та до того крутився, 
поки добрий жмут чуба не зостався у свата 
Панаса в руках, а таки викрутився.

К о п а ч. Викрутився?
Р о м а н. Викрутився.
К о п а ч. Молодець запорожець! Ну, 

і що ж потім?
Р о м а н. Тим часом у другім кутку 

наші мати зчепилися з свахою Горпиною 
і розчіпчилися; тут підступив зять наш, 
щоб розборонить, виходить, матір і тещу, 
а дядько Олекса, не розбираючи діла, 
по уху його, а він дядька… Ну, й пішло, 
й пішло…

Входе Г е р а с и м.

Ява XII
Ті ж і  Г е р а с и м.

Г е р а с и м. Чортзна-що слухаєте, хіба 
ви не бачили, як б’ються?

К о п а ч. Та не в тім сила. Тут опит по-
лучається. От я не знав, як викручуваться, 
коли тебе схоплять за висок, а тепер знаю… 
Вік живи, вік учись… Ну… ну?

Р о м а н. Вмішались всі родичі і пів дня 
бились; оце наче й вгамуються, дивись: сло-
во по слову — знов зчепились. Отаке-то при-
дане; нарешті, батькові два зуби вибили…

Г е р а с и м. Та брешеш-бо, одного; 
а другий випав сам на третій день.

К о п а ч. То це прямо страженіє було!
Р о м а н. Атож. Волосся літало по хаті, 

як павутина восени. Доволі того сказать, 
що як роз’їхалися свати, то в хаті назміта-
ли волосся на землі цілу куделю.

К о п а ч. З такої вовни добрі б були ру-
кавиці.

Р о м а н. Щоб дурно не пропало, то 
я зробив з того волосся аж два квачі.

К о п а ч. І це по-хазяйськи.
Р о м а н. І досі ними вози підмазуємо.
К о п а ч. А хто ж битву виграв?
Г е р а с и м. Виграв я, бо п’ять тисяч зо-

сталось у калитці — не дав-таки зятьові.
Р о м а н. Отакого й нам Пузирі дадуть 

приданого, як ми дали за сестрою.
Г е р а с и м. Ну, то ще побачимо! 

Я не такий дурень, щоб мене обманили… 
Я обманю хоч кого, а мене чорта лисого об-
манить хто.

К о п а ч. Ніякого обману не треба, 
я на ці діла майстер… Опит — велікоє дело! 
Висватаєм і дєнєжний договор, вінову запись 
зробимо! Оле куто, пом-де тер-ля табль, ля 
фуршет, вів ля Буланже! Так, Никодимович.

Г е р а с и м. Та годі вам гиндиків драж-
нить, ходім обідать.

К о п а ч  (бере щупа). Хе-хе-хе! Досадно,  
що самі не вмієте.

Г е р а с и м. На чорта воно мені здалося.
К о п а ч. Еге, та не забалакаєте!.. Альом!
Г е р а с и м. Тьфу! Самі ви Альона!
К о п а ч. Ха-ха-ха! Какая Альона? Же 

гран апетіт. Альом супе! Ха-ха-ха!

Виходять.

Завіса.
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ДІЇ ДРУГА, ТРЕТЯ

[Щоб перевірити якість «товару», зразки «фальшивих» грошей слід 
розміняти в казначействі. Тому Калитка розповідає кумові Савці про свій 
намір придбати фальшивки. Після нетривалого вагання Савка погоджу-
ється здійснити перевірку грошей за винагороду в десять відсотків від за-
гальної суми.

Тим часом дружина Калитки збирається до церкви і просить запряг-
ти коней. Герасим категорично проти: хай худоба відпочине, а до церкви 
можна й пішки дістатися, мовляв, три версти — не так і далеко.

У понеділок Роман розповідає батькові про відвідини Пузирів. Там 
до нього поставилися зі зневагою, немов до якогось злидаря, — відправили 
обідати на кухню з наймитами. Обурений Калитка дає згоду на одружен-
ня сина з наймичкою, після чого відбуваються заручини Романа й Мотрі. 
На прийняття цього рішення вплинула й радісна звістка від кума Савки, 
якому вдалося перевірити «фальшиві» гроші в казначействі.

У Калитки намітилася нова дуже вигідна справа. Посередник Гершко 
звернувся із пропозицією оборудки, яка дозволить заволодіти землею по-
міщика Смоквинова. Для цього варто лише позичити панові п’ять тисяч 
під заставу землі, а з часом, коли непрактичний поміщик пустить на вітер 
і ці гроші, земля за законом перейде до Калитки. Важливо не втратити 
такої нагоди, бо з’явився ще один покупець на цю землю — багатий зем-
левласник Жолудь.]

ДІЯ ДРУГА, ТРЕТЯ

У неділю Копач везе Романа на оглядини до багатія Пузиря. 
Калитка з корисливих міркувань бажає породичатися із замож-
ним сусідом, і тому забуває про свою попередню обіцянку одру-
жити сина з наймичкою Мотрею.

Сприймаємо, аналізуємо, інтерпретуємо художній твір
1. Ви прочитали першу дію п’єси . Хто, на  вашу думку, є  головним персонажем 

твору? Обґрунтуйте свої міркування .
2. Що ви дізналися про соціальний та майновий стан Герасима Калитки?
3. Як Герасим Калитка ставиться до  своїх рідних  — дружини, сина? У  яких епі-

зодах першої дії це ставлення виявляється?
4. Поміркуйте, кого Герасим Калитка поважає, ким захоплюється, кого жаліє, 

кому заздрить .
5. Про що мріє Герасим Калитка?
6. Що ви дізналися про Копача? Скільки років він шукає скарби? Як Герасим 

Калитка звертається до Копача? Поміркуйте, чому драматург дав Копачу таке 
дивне ім’я .

7. Поміркуйте, що спільного й  що відмінного між Герасимом Калиткою та  Ко-
пачем . Хто із  цих персонажів подобається вам більше? Обґрунтуйте власну 
позицію .

8. Яке враження справляє на читачів Савка? Чим схожі й чим відрізняються Сав-
ка й Герасим Калитка?

9. Що читачі дізнаються про Романа? Яка думка у  вас склалася про нього? Чи 
здатен він протистояти батькові?

10. Які жіночі персонажі постають у першій дії? Що читачі дізнаються про них?
11. Що читачі дізнаються про Невідомого? Поміркуйте, чому драматург не  дав 

імені цьому персонажу .
12. Які проблеми окреслює драматург у першій дії?
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ДІЯ ЧЕТВЕРТА

Ява IV
Ті ж і  К о п а ч.

К о п а ч. Здоровенькі були! (Побачивши 
жида.) А-а!

Перед паном Хведором 
Ходить жид ходором, 
І задком-передком 
Перед паном Хведорком.

Хе-хе-хе!
Г е р ш к о. Господін, што вам от мінє 

завгодно, я нікакого Хведора не знаю.
К о п а ч (грізно). Де цимбали? Грай, 

псявіро!
Г е р ш к о. Какіє там цимбали? Чого ви 

чіпляєтесь? Іграйтє сєбє, єжелі ви музи-
кант.

К о п а ч  (до Романа).

Аж корчма трясеться,  
Вальса ляхи оддирають та мазура.

(До жида.)

А жид пляше та нищечком: 
«Шляхетська натура!»

Г е р ш к о. Я вас не понімаю, говорітє 
сібе, сколько угодно.

К о п а ч. Хе-хе-хе! Де тобі понімать? 
Це стихи Шевченка. Хочеш, прочитаю всі 
напам’ять.

Г е р ш к о. Не нужно міні ніяких ваших 
стіхей. (До Романа.) Скажіть же отцу, щоб 
завтра був у Смоквинова непременно, бо 
програє діло, с тем до свіданья. (Іде.)

К о п а ч. Слухай, як тебе?
Г е р ш к о. Я до вас ні маю нікакого прі-

косновєнія, і нам нечего рекомендоваться. 
(Виходить.)

К о п а ч  (вслід).

Жид мудрує, як би кого надуть,  
А як надує, зараз простує на другий путь. 
Тим він живе, тим він і дише,  
Що повсякчас векселя пише.

Чув? Це мої стихи. У мене, брат, цього ма-
теріялу на воза не забереш. Тридцять літ 
меж людьми живу — знаю, хто чим дише… 
Опит — велікоє діло. От засяду зимою і на-
пишу комедію малоросійську:

Еней був парубок моторний 
І хлопець хоч куди козак…

Ха-ха-ха! Чув? Тепер всі пишуть: крадуть 
у других і видають за своє, а як я напишу, 
то буде сама правда, потому бачу все, як 
на долоні. От тілько немає часу тепер, треба 
деякі діла покінчить. Особливо тут є один 
предмет на Боковеньці… не тим голова за-
бита. Слухай, Романе! Цей предмет не дає 
мені спокою ні вдень, ні вночі; я хочу по-
балакать з тобою. Не думай собі, що я так 
дурно по світу ходжу… ні… Та якби я хотів, 
то й зараз би доказав. Мені тілько засісти, 
то змаху напишу — що завгодно… Тілько 
не до того мені. Хочеш пристать до мене 
в компанію?

Р о м а н. Писать що, чи як? Я до цього 
не зроден.

К о п а ч. Ні! Що там писать, чортзна-
що, писать! Я й сам напишу змаху що 
завгодно. Хочеш — комедію, а хочеш — 
прошеніє, яке завгодно прошеніє і куди за-
вгодно? Це пустяк, одно баловство. Хочеш 
гроші мать?

Р о м а н. Та де ж ми їх достанемо? 
Украдемо, чи як?

К о п а ч. Оце! Яке ти сказав слово — 
украдемо! Боже борони! Ти собі цього не ду-
май… Я, слава Богу, вік прожив, а і тріски 
чужої не взяв! Спитай своїх, мене всі зна-
ють.

Р о м а н. То яка-небудь комерція, чи 
що?

К о п а ч. Тут пустяшная комерція: по-
зич де-небудь рублів п’ятдесят, — тобі пові-
рять, — і ми достанем силу грошей. Вір, це 
моя судьба, само провідєніє мені цей путь 
указує.

Р о м а н. Може, фальшивих?
К о п а ч. А-а! Який-бо ти! Ти все на лихе 

вернеш: викопаєм.
Р о м а н. Щось ви давно їх копаєте, 

а ще нічого не викопали.
К о п а ч. То все нічого не доказує. Іщі-

те — і обрящете! Сьогодня нема, завтра 
нема, післязавтра — міліон! Е! У мене опит. 
Оцей раз як не найду гроші — годі, кінець, 
амінь. Засяду десь і буду писать, все одно 
гроші, я за год напишу стілько, що й на воза 
не забереш. А тілько цей раз треба открить, 
треба, хоч кров з носа. Вік шукаю, а такого 

ДІЯ ЧЕТВЕРТА
Декорація та ж.

Ява I
Р о м а н  (один). Бать-

ко кудись поїхали з кумом, 
мати пішли до сусіди, а я оце 
випровадив робітників пасти 
воли і забіг на часинку, щоб 
на самоті пожартувать з Мо-
трею, а її нема, певно, на ого-
роді або з матір’ю пішла… 
Ну, вже це хазяйство допіка, 
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предмета не находив. Викопаємо — все по-
полам. Станеть і тобі, і мені, і нашим ді-
тям, і внукам на весь вік… Правда, ми ще 
не жонаті, хе-хе-хе! Ну, та це не штука, ще 
поспіємо. Ти тілько те візьми — які пред-
мети: скала… та яка скала? Прямо шапка; 
балка так і балка так; клином сходяться 
до скали; на пригорку два копили, висі-
чені оскардами; один показує на восток, 
другий — на запад; і посередині в землі 
одкопав кам’яну фигуру чоловіка, робота 
чудова, тож оскардами висічена. Як ти ду-
маєш, хто б дурно наставив таких прикмет, 
га? Ото-то бо й є! От поїдемо, сам побачиш 
і тоді зразу згодишся. Я тебе люблю і хочу 
з тобою попробовать щастя.

Р о м а н. Це ви мене дуже заохотили… 
Що ж, поїдемо, тілько щоб батько не знав.

К о п а ч. Секрет, секрет! Отоді, як ви-
вернемо червонців бочонків п’ять, тоді 
тілько скажемо. А є!.. Є!.. Душа моя чує, 
опит — велике діло!

Входять П а р а с к а  і  М о т р я.

Поговоримо потім. Здрастуйте, Івановна!

Ява V
Ті ж. П а р а с к а  і  М о т р я.

П а р а с к а. Здрастуйте! А чом же ти, 
сину, не йдеш до волів?

Р о м а н. Та забалакався, я зараз пове-
черяю та й піду.

К о п а ч. А ви ще не вечеряли? Це добре 
діло, бо й я не вечеряв.

П а р а с к а. То ідіть же у ту хату, там 
вечеря стоїть на столі.

К о п а ч. Альом, ле-козак! Та попоїмо, 
а потім ти до волів, а я в клуню на солому, 
можна?

П а р а с к а. А чому ні — спочивайте 
з Богом.

К о п а ч. Я не люблю, знаєте, там вся-
ких нежностей: перин, подушек. Є соло-
ма — добре, а нема — кулак в голови, сви-
ту послав, свитою укрився, заснув — мало 
журився, проснувся, встав — встрепенувся, 
шапку насунув та й далі посунув… Хе-хе-
хе! (Вийшов.)

Р о м а н. Скажете, мамо, батькові, що 
тут приїздив жид і сказав, щоб вони завтра 

були у Смоквинова в обідню пору з грішми, 
бо Жолудь землю перекуповує. (Вийшов.)

Ява VI
П а р а с к а  і  М о т р я.

П а р а с к а. Добре. Іди ж, дочко, внось 
сюди з комори вечерю, а я трохи поприбираю.

М о т р я  пішла.

І що це старий задумав? Щось тут є, а що — 
не розберу. То не хотів у церкву коней да-
вать, а то і сам поїхав, і цілу обідню стояв 
навколішках; то не хотів Мотрю сватать 
за Романа, то посватав; ніколи не гуляв, 
а то так добре випили з кумом; та все ра-
діє чогось, веселий такий. І куди вони оце 
поїхали? Чи він кого привезе з собою, чи 
Господь його знає? Звелів, щоб вечеря була 
готова, щоб ставні були зачинені, свічка по-
ставлена на столі і щоб і ляльки тут не було. 
Аж страшно мені робиться од цих приборів, 
і слова тобі не скаже, що задумає робить…

М о т р я  вносе вечерю і ставить 
на столі, між іншим, пляшку 
з горілкою, пироги і сметану.

М о т р я. Хто це до нас сьогодня при-
їде?

П а р а с к а. Не знаю, я вже боялась ста-
рого розпитувать; доволі того, що він був 
веселий і згодився на ваше весілля. А сір-
ники є?

М о т р я. Є!
П а р а с к а. Ходім же.

Одчиняють двері, з другої хати 
виходять К о п а ч  і  Р о м а н.

К о п а ч. Спасибі за вечерю! Тепер залі-
зу на солому, як у пухо вики.

Виходять; на кону яке врем’я пусто.

Ява VII
Входе тихо Г е р а с и м, а за ним С а в к а, 

несе на плечах здоровий мішок з кожі.

Г е р а с и м. Ідіть же ви, куме, розпря-
жіть коней і поставте їх біля фургона.

С а в к а. Ходім удвох.
Г е р а с и м. От тобі й маєш!.. А хто ж 

буде біля грошей?
С а в к а. Хіба ж їх хто візьме тут?
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