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Зміст    3

Будьмо творчими читачами!

Література  і дійсність
Література та інші види мистецтва
Автор і читач
Читання та його види
Діалогічне прочитання художнього твору

ОсОБЛивОсті ЛітературнОгО прОцесу
Давня література
Нова українська література

уКраЇнсьКа Література 
іі половини ХіХ ст.

Література й націОнаЛьне життя
Історичний контекст
Громадська самоорганізація
Культура і меценати
Література в умовах 
цензурних обмежень

реаЛізм
Полюбити «найменшого брата»

іван нечуй-Левицький
Літературна творчість

Повість «Кайдашева сім’я»
Історія створення й видання, 
особливості жанру
Сюжет і композиція
Проблемно-тематична основа
Авторська позиція і риси 
національного характеру
Персонажі повісті
Комічне в зображенні персонажів

Читацький практикум.  
Кайдашева сім’я

панас мирний
Літературна творчість

УКраїнсьКе народне життя 
в реалістиЧномУ освітленні 
(«Хіба ревУть воли, яК ясла Повні?»)

Історія створення роману
Назва твору
Жанрові особливості  
і проблемно-тематична основа твору
Композиція і сюжет
Образ головного героя:  
від пошуків правди 
до моральної деградації
Жіночі образи
Грицько Чупрун і його дружина Христя
Максим Ґудзь і «злодійське товариство»

Читацький практикум.  
Хіба ревуть воли, як ясла повні?

«театр КОрифеЇв»
Театр і «корифеї»
Беззаперечний лідер
Драматург і театральний діяч
Музика в театральному житті
Корифеї з родини Тобілевичів
Український театр у Галичині
Театр як «школа життя»

іван Карпенко-Карий
Творча діяльність
Жанрове розмаїття 
творчості письменника

трагіКомедія «мартин борУля»

Творчий задум
Образ Мартина Борулі
Оточення головного героя

сатириЧна Комедія «Хазяїн»

Художній задум
Життєва основа й жанрові особливості
Тема і проблематика
Художня організація
Образ Терентія Пузиря
Оточення «хазяїна»

Читацький практикум.  
Хазяїн

Значення творчості І. Карпенка-Карого

зміст
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Борис грінченко
Проблема моралі («Без хліба»)

Читацький практикум.  
Без хліба

На захист людської 
гідності («Сам собі пан»)
Громадянська лірика

Читацький практикум.  
до праці

Читацький практикум.  
доки?

Читацький практикум.  
до народу

Філософські роздуми  
(«Моє щастя»)

Читацький практикум.  
моє щастя

Тема весняного оновлення  
(«Весняні сонети»)

Читацький практикум.  
весна  іде!

уКраЇнсьКа Література   
кінця ХіХ — початку ХХ ст.

титан дуХу  і думКи

іван франко
Праця на ниві української словесності
Лірична поезія Івана Франка
Громадянська декларація поета

Читацький практикум.  
гімн

На шляху боротьби («Каменярі»)
Читацький практикум.  
Каменярі

Краса материнства
Читацький практикум.  
сікстинська мадонна

збірКа «зів’яле листя»
Співець «кохання і настроїв»
На народній основі

Читацький практикум.  
*  *  * («Ой ти, дівчино, 
з  горіха зерня…»)

Кохання без надії
Читацький практикум.  
*  *  * («Чого являєшся 
мені у  сні…»)

Поетичне кредо («Декадент»)
Читацький практикум.  
декадент

збірКа «мій ізмарагд»
Філософські роздуми  
про безсмертя

Читацький практикум.  
Легенда про вічне життя

ФілосоФсьКа Поема «мойсей»
Художній задум
Роль прологу
Філософська проблематика
Сюжет і композиція
Образ головного героя

Читацький практикум.  
мойсей

новела «сойЧине Крило»
Прозова творчість І. Франка
Проблемно-тематична основа
Особливості сюжету й композиції
Конфлікт між «розумом» і «серцем»  
(образ Хоми-Массіно)
Образ героїні
Засоби художнього увиразнення

Читацький практикум.  
сойчине крило

драма на народній основі  
«УКрадене щастя»

Історія створення
Тема, проблематика, жанр
Особливості композиції й сюжету
Персонажі драми

Читацький практикум.  
украдене щастя

мОдернізм

імпресіОнізм

михайло Коцюбинський
Від реалізму до модернізму

новела «Intermezzo»
Історія створення
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Особливості стилю і жанру
Назва та її роль
Герой і природа
Художня організація

Читацький практикум.  
Intermezzo

Повість «тіні забУтиХ ПредКів»

Історія створення
Неоромантична основа
Авторський погляд
Тема кохання
Людина, природа, магія
Іван Палійчук та його доля
Марічка-Нявка
Значення творчості М. Коцюбинського

Читацький практикум.  
тіні  забутих предків

еКспресіОнізм

василь стефаник
Літературна творчість
Експресіонізм у творах В. Стефаника

новела «Камінний Хрест»

Тематична основа
Художня організація
Образ Івана Дідуха

Читацький практикум.  
Камінний хрест

новела «новина»

Життєва основа та художня 
організація новели
Тема і проблематика
Образ Гриця Летючого

Читацький практикум.  
новина

неОрОмантизм

Ольга Кобилянська
Ольга Кобилянська і модернізм

новела «Impromtu phantasIe»

Життя як музичний експромт

новела «Valse melancolIque»

Тема і проблематика
Життя й фантазії

Ганна-малярка
Марта-доматорка
Софія-музика

Читацький практикум.  
Valse melancolique

Повість «людина»
Історія створення
Ідейна основа, тема, проблематика
Головна героїня

Читацький практикум.  
Людина

Леся українка
Літературне становлення
Сподіватися без надії

Читацький практикум.  
Contra  spem spero!

Леся Українка і модернізм
Неоромантична поезія «Мелодій»
Мелодія весни  
(«Стояла я і слухала весну»)

Читацький практикум.  
*  *  * («стояла 
я  і  слухала весну…»)

Громадянська тема  
(«Слово, чому ти не твердая криця…»)

Читацький практикум.  
слово, чому  ти   
не  твердая криця…

Пізня поезія
Поетичний образ мрії 
(«Мріє, не зрадь!..»)

Читацький практикум.  
мріє, не зрадь!..

трагедія Правдивого слова («Кассандра»)
Міфологічна основа
Тема і проблематика
Головна героїня

Читацький практикум.  
Кассандра

драма-Феєрія «лісова Пісня»
Історія створення,  
жанрові особливості
Тема і проблеми,  
художня організація
Фантастичні образи
Мати й Килина
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Дядько Лев
Мавка-лісовичка
Лукаш

Читацький практикум.  
Лісова пісня

неОреаЛістиЧні пОшуКи

володимир винниченко
Літературна творчість

новела «момент»
Проблемно-тематична основа
Персонажі новели
Образи природи

Читацький практикум.  
момент

симвОЛізм

микола вороний
Творча діяльність
Весна — Блакитна Панна

Читацький практикум.  
Блакитна панна

Схиляння перед красою
Читацький практикум.  
інфанта

Олександр Олесь
Літературна діяльність
Журба і радість

Читацький практикум.  
*  *  * («з журбою 
радість обнялась…»)

Поезія «Чари ночі»
Читацький практикум.  
Чари ночі

Поезія «О слово рідне! Орле скутий!..»
Читацький практикум.  
*  *  * («О слово 
рідне! Орле скутий!..»)

павло тичина
Рання творчість П. Тичини
У єдності з природою  
(«Арфами, арфами…»)

Читацький практикум.  
*  *  * («арфами, арфами…»)

Молодість і кохання («Ви 
знаєте, як липа шелестить…»)

Читацький практикум.  
*  *  *(«ви знаєте, як 
липа шелестить…»)

Дивні малюнки словом («Пастелі»)
Читацький практикум.  
пастелі

Спогади про кохання 
(«О панно Інно…»)

Читацький практикум.  
*  *  * («О панно  інно…»)

Поетична епітафія  
(«Пам’яті тридцяти»)

Читацький практикум.  
*  *  * («на аскольдовій 
могилі…»)

Поема-симфонія «Сковорода»
Читацький практикум.  
симфонія «сковорода»

ОсмисЛення уКраЇнсьКОЇ  істОріЇ

Богдан Лепкий
Романна епопея про Івана Мазепу

роман «мотря»

Історична основа роману
Тема і проблематика
Художня організація
Образ гетьмана
Мотря Кочубеївна

Читацький практикум.  
мотря

КЛасиК КримсьКОтатарсьКОЇ 
Літератури

ісмаїл гаспринський

арслан-Киз (дівЧина-левиця)

Історична основа 
та жанрові особливості
Сюжетна організація
Образ Гульджемал-ханум

Читацький практикум.  
арслан-киз (дівчина-левиця)

словник термінів  і понять
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Будьмо творчими читачами!

Майстер парадоксів англійський письменник Оскар Уайльд поділяв книж-
ки на три категорії: ті, що варто читати; ті, що варто перечитувати; ті, 
що зовсім не варто читати. Парадоксально, але визначити, до якої категорії 
належить та чи інша книга, може лише той, хто має значний досвід читання, 
зокрема й книг, яких «не варто читати».

Сьогодні ми навіть не замислюємось, як це воно «бути читачами». Мов-
ляв, зрозуміло й без пояснень.

Та чи настільки все просто, як може здатися на перший погляд? Зре-
штою, що ж таке читання: спосіб пізнання світу чи звичайні ліки від нудьги, 
і чи мусимо ми, уже засвоївши основні навички, й далі вдосконалювати своє 
уміння «бути читачами»?

Є безліч захопливих книжок на будь-який смак: детективи, фантастика, 
пригодницькі твори. Але чомусь особлива роль належить класичній літерату-
рі. Класику цінують і поважають найбільше, хоча її сприйняття й вимагає від 
нас немалих зусиль. Що ж таке класика і чому люди її читають?

Класичними є книги, що пройшли перевірку часом і стали національ-
ним чи навіть світовим культурним надбанням. Вони, як правило, звертаються 
до «вічних» тем, тобто таких, що навіть із плином часу не втрачають своєї 
актуальності. А знайомство з класикою надає нам можливість долучитися 
до унікального досвіду людства, адже така література запрошує до складного 
й конструктивного діалогу на серйозні теми.

У цьому літературному діалозі, у наполегливих спробах зрозуміти авто-
ра і його героїв ми розкриваємо й самих себе: перевіряємо, випробовуємо 
й уточнюємо власні життєві орієнтири й цінності.

Але будь-який діалог потребує зусиль, а тим паче — діалог із книгою, що 
була написана багато років тому. У пошуках «спільної мови» вкрай необхідно 
виявляти терпимість на шляху до порозуміння, а ще краще — просто робити 
кроки назустріч, тобто навчатися «бути читачами».

У цьому навчанні вам стане у пригоді підручник, який містить низку ко-
рисних порад щодо сприймання й засвоєння багатьох складних художніх 
явищ. Він пропонує інформацію для роздумів, питання й завдання дискусій-
ного характеру, що заохочують до самостійного пошуку й вироблення власної 
думки.

Для ефективного вивчення класичної літератури завжди важливий кон-
текст — сукупність явищ, пов’язаних із текстом твору (історичні й соціальні 
умови, біографічні деталі, мистецькі впливи). Це своєрідне культурне «ото-
чення» художнього тексту, урахування якого дозволить глибше осягнути ав-
торський задум. Запропонований у підручнику аналіз творів доповнюється 
широким контекстом української літератури другої половини ХІХ — початку 
ХХ століття.

Відповідно до змісту навчальної програми підручник поділяється на два 
розділи: «Українська література ІІ половини ХІХ ст.» і «Українська література 
кінця ХІХ — початку ХХ ст.». У цих розділах представлені найпомітніші явища 
української класики другої половини ХІХ  — початку ХХ століття.

� Оригінальна сферична 
бібліотека в Тяньцзині 
(Китай), відкрита у 2017 р.

� Задумлива читачка  
(Мері Кассат, 1894)
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Не забувайте, що навіть найкращий підручник не стане ефективним без 
активної учнівської співпраці. Не будьте байдужими, не шкодуйте зусиль, на-
полегливо шукаючи «спільну мову» з класичною літературою.

Її сприйняття не має бути чимось формальним. Не перетворюйтесь на па-
сивних споживачів чужих думок і оцінок, звіряйте власні враження, міркуван-
ня з прочитаним — навчайтеся «бути читачами».

У кожного з нас є й хороші, і шкідливі звички. Шкідливих намагаємось 
позбуватися, а хорошими пишаємося, бо вони складають найкращу частину 
нашої особистості. Зробіть читання своєю звичкою: ніколи не пошкодуєте — 
матимете лише добрий результат!

Захопливого читання та успіхів на шляху до знань!

Допоможуть вам на цьому шляху запитання та завдання, які ми згрупу-
вали за рубриками.

Біля деяких завдань ви помітите додаткові позначки.

 — завдання виконати письмово

 — завдання для парної або групової роботи

 — завдання підвищеної складності

 —  завдання, для виконання якого варто скористатися  матеріалами 
елект ронного додатку до підручника або мережі Інтернет.
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Література і дійсність

Література  та  інші  види  мистецтва
Художня література покликана задовольняти духовні потреби. Вона до-

лучає нас до багатого духовного досвіду людства. На це здатні й інші види 
мистецтва — музика, живопис, скульптура, театр, кінематограф тощо.

Види мистецтва різняться за способом відображення дійсності та за ма-
теріалом, який вони використовують. Література особлива тим, що послуго-
вується словесним матеріалом — її визначають як мистецтво слова.

Головна функція будь-якого мистецтва — естетична. Мистецтво сприяє 
розвитку почуття прекрасного, формує художній смак. Завдяки цій функції 
література пробуджує наші творчі здібності, навчає мислити образами, по-
мічати й цінувати красу в щоденному житті, прагнути до ідеалу.

автор  і  читач
Ім’я автора можемо знайти на книжковій обкладинці. А сама книга скла-

дає окремий художній світ — створену уявою письменника образну картину 
дійсності. У цьому світі найповніше розкривається духовне багатство автор-
ської особистості. Однак література не може функціонувати без читачів. Вони 
виступають повноправними учасниками художньої комунікації.

Спочатку автор породжує власний художній світ і пропонує його читачеві. 
Узявши до рук книжку, читач у процесі сприйняття (своєрідної співтворчості) 
у своїй уяві ніби заново вибудовує цей художній світ, проходячи власний, але 
в чомусь близький до авторського, шлях духовної діяльності.

Завдяки цьому збагачується творчий досвід самого читача, який залуча-
ється до мистецького процесу. У художньому спілкуванні між автором і чи-
тачами формується особливий духовний простір пізнання світу, а мистецтво 
слова стає важливим засобом духовно-емоційного спілкування між людьми, 
у ході якого досягається творче порозуміння.

Саме у процесі художньої комунікації повною мірою реалізуються всі 
основні функції словесного мистецтва — людина долучається до прекрас-
ного, засвоює нові знання про світ, визначає орієнтири для саморозвитку.

Читання  та  його  види
Читання є важливим пізнавальним процесом, що спрямований на осмис-

лення художнього твору. Розрізняють різні його види — залежно від рівня за-
глиблення у зміст: читання-перегляд, ознайомлювальне й аналітичне читання.

На практиці робота з текстом може передбачати досягнення різних ре-
зультатів. У деяких випадках достатньо обмежитися спрощеним уявленням 
про твір, коли, скажімо, він цікавить нас як складник широкого літературного 
контексту. Тут доцільно застосувати читання-перегляд.

Ознайомлювальне читання потребує виділення основної ідеї твору, клю-
чових проблем та образів. Його метою є лише загальне знайомство зі змістом.

Аналітичне читання передбачає поглиблене сприйняття твору: звернення 
уваги на окремі деталі, художні особливості, вироблення власної думки щодо 
авторської позиції, подій та персонажів.

� Пам’ятник  
Наталці Полтавці 
в Кропивницькому

� Пам’ятник Марусі  
Богуславці в Богуславі



10    Література і дійсність

Інформаційні технології вплинули на виділення ще одного виду читан-
ня — сканування. Це швидкий перегляд тексту для пошуку в ньому якогось 
окремого символу, факту, слова.

діалогічне  прочитання  художнього  твору
Читання можна розглядати як уявний діалог, у якому людина ставить 

запитання та знаходить на них відповіді завдяки взаємодії з художнім тво-
ром. Обравши книгу для такого діалогу, ми попередньо визначаємо й мету 
спілкування. Нею може стати збагачення ерудиції, особистісне зростання, 
навіть просто читання заради розваги. В усіх випадках варто бути активни-
ми й уважними, відкритими до спілкування, враховувати авторський погляд, 
зважати на власні думки й переконання. У разі потреби можна сперечатися 
з автором, однак важливо лишатися толерантними й визнавати за ним право 
на особисту позицію. Навіть якщо спочатку книга здалася не надто цікавою, 
варто докласти зусилля й пошукати з нею порозуміння: можливо, перед вами 
твір, який не відкривається першому-ліпшому, а вимагає від читача роботи 
розуму й душі, зате й дарує нічим незрівняну насолоду відкриття — нових 
думок, нових почуттів, нового світу.

виявляємо читацьку, літературну компетенції

1.  Розгляньте ілюстрації (с. 9). Поміркуйте, як в ілюстрації, запропонованій 
у підручнику, унаочнюється зв’язок різних видів мистецтва.

2.  Наведіть приклади художніх творів, які виникли завдяки поєднанню різних 
видів мистецтва.

3.  Наведіть приклади видів мистецтва, які виникли з розвитком сучасних технологій.
4.  Як ви зрозуміли поняття «художня комунікація»? З якими письменниками 

у вас склалася така комунікація?
5.  Якими видами читання володієте ви? Який вид найчастіше застосовуєте?
6.  Новітні технології дозволяють читати будь-які книги в електронному форматі. 

На вашу думку, паперова книга — це пережиток минулого чи найзручніший 
формат для читання? Аргументуйте свою думку.

7.  Прочитайте наведені цитати. Поясніть, як ви їх зрозуміли. Чи погоджуєтеся 
ви з цими думками? Аргументуйте свої міркування.

Художня література — це щось, що ви витворюєте з 33 літер та жмені 
розділових знаків, і ви, ви один, використовуючи свою уяву, створюєте світ, 
заселяєте його і дивитеся навкруги чужими очима… Ви стаєте кимось іншим, 
і коли повернетеся у свій світ, то щось у вас самих трохи зміниться.

Ніл ¥ейман, сучасний письменник-фантаст

Ще не було епохи для поетів, 
але були поети для епох!

Ліна Костенко, сучасна українська письменниця

З любові й муки народжується письменник — іншого шляху в нього нема.
Григір Тютюнник,  сучасний український письменник

� За читанням  
(Давид Бурлюк, 1955)
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Особливості літературного процесу

давня  література
Становлення нашої літератури пов’язане з прийняттям християнства. Це 

сталося в 988 році за правління київського князя Володимира Святославича. 
Церковні потреби пожвавили перекладацьку діяльність. Були перекладені 
окремі частини Біблії, тексти для церковної відправи, проповіді. Перекладна 
література вплинула на розвиток оригінального письменства. Почало роз-
виватися місцеве літописання. Першим літописом стала «Повість временних 
літ». Автором творів повчального характеру був великий київський князь Во-
лодимир Мономах. Постала житійна проза. Поряд із князівськими житіями 
з’явились оповідання, присвячені монастирським подвижникам. На основі 
таких оповідань оформився Києво-Печерський патерик. Яскравою світською 
пам’яткою Київської Русі є «Слово о полку Ігоревім».

Період із другої половини XVI до середини XVII століття позначений по-
жвавленням культурного життя. Швидкими темпами розвивалась освіта. За-
ходами архімандрита Києво-Печерської лаври Петра Могили при монастирі 
було засновано школу, яка згодом стала академією. Зміни у громадському 
й церковному житті спричинили бурхливий розвиток полемічної літератури. 
Полеміка загострилась у зв’язку з Берестейською церковною унією 1596 року.

У XVII—XVIII століттях утвердився бароковий стиль. Він виявився у фор-
мальних поетичних експериментах, а також у козацьких літописах Самовид-
ця, Григорія Грабянки, Самійла Величка. Барокова драматургія була тісно 
пов’язана зі школою. Авторами й виконавцями виступали викладачі й сту-
денти навчальних закладів. Значного поширення набула вертепна драма, яка 
передбачала використання особливої двоярусної скриньки — вертепу. 

Особливе місце в історії давнього українського письменства посідає 
творчість видатного філософа й письменника Григорія Сковороди, автора 
філософських трактатів, ліричних поезій та байок.

нова  українська  література
Кінець XVIII століття став початком нової української літератури. Онови-

лись жанри, змінилось коло авторів і читачів, а головне — з’явились нові 
герої з народного середовища. 

За відсутності української держави національна свідомість підтримува-
лась завдяки розвитку культури й літератури. Саме література тривалий час 
була основним чинником, який об’єднував українське суспільство. Вона ви-
ступила проти духовного поневолення нації, постійно нагадувала про життєву 
необхідність зберігати рідну мову й розвивати культуру.

Початковий період нової літератури був пов’язаний із Полтавою та Хар-
ковом. У Полтаві працював Іван Котляревський, автор славнозвісної «Енеїди». 
У Харкові писав свої твори прозаїк і драматург Григорій Квітка-Основ’яненко. 
Харківський університет об’єднав обдарованих людей, які цікавились літера-
турним життям. У Харкові побачили світ талановиті твори Пет ра Гулака-Арте-
мовського. Помітними постатями були Левко Боровиковський, Амвросій Мет-
линський, Микола Костомаров, Михайло Петренко. Вони увійшли в історію 

� Петро Могила, 
митрополит Київський, 
Галицький і всієї Русі, 
засновник братської 
школи при Лаврському 
монастирі, яка пізніше 
перетворилася на Києво-
Могилянську колегію, 
а згодом і академію 
(невідомий художник, 
початок XVII століття)

� Микола Костомаров
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виявляємо читацьку, літературну компетентності

1.  Поясніть, яку роль у розвитку української літератури мали переклади Біблії.
2.  Що таке літопис? Які записи можуть містити літописи? 
3.  Чому «Слово о полку Ігоревім» вважають пам’яткою світської літератури?
4.  Чи пам’ятаєте ви імена українських письменників доби Ренесансу? Якою мо-

вою вони писали?
5.  Визначте роль Григорія Сковороди у розвитку української літератури.
6.  Коли зародилася нова українська література? Яких героїв вона зображувала?
7.  Чому нову українську літературу називають літературою національного від-

родження?
8.  У чому полягала унікальність суспільної ролі української літератури в часи 

бездержавності нації?
9.  Назвіть найвидатніших представників нової української літератури.

літератури як представники харківської школи романтиків. Євген Гребінка, 
сам поет і прозаїк. Він видав збірник «Ластівка», об’єднавши твори відомих 
на той час українських письменників.

У середині 40-х років роль літературного центру перейняв Київ. Там діяло 
Кирило-Мефодіївське товариство — таємна організація, до якої входили пись-
менники Микола Костомаров, Пантелеймон Куліш, Тарас Шевченко. Навесні 
1847 року учасників товариства заарештували російські жандарми.

Репресії затримали розвиток літературного життя. Воно дещо пожвавило-
ся, коли в другій половині 50-х років у Петербурзі оселились кирило-мефоді-
ївці, які повернулись із заслання. Почав виходити український літературний 
журнал «Основа». Помітною подією стала публікація в 1857 році «Народних 
оповідань» Марка Вовчка.

Українські літератори гостро засуджували кріпацтво, закликали до його 
скасування. Після проведеної в 1861 році селянської реформи вони зверну-
лися до художнього осмислення життя народу в нових суспільних умовах. 
Особливі заслуги в цьому належать письменникам-реалістам, зокрема Іванові 
Нечую-Левицькому.

На західних українських землях, що входили до Австрії, національно-куль-
турний рух очолили вихованці Львівської духовної семінарії Маркіян Шаш-
кевич, Іван Вагилевич та Яків Головацький. Заходами гуртка «Руська трійця» 
в 1837 році побачив світ збірник «Русалка Дністрова». Традиції «Руської трій-
ці» розвивав видатний буковинський поет і прозаїк Юрій Федькович. Його 
громадська й літературна праця мала чіткі національні орієнтири й була спря-
мована на підтримання загальноукраїнської єдності.

� Пам’ятний знак на стіні 
будинку музею «Русалки 
Дністрової» у Львові



матеріал цього розділу відкриває перед вами широкі  можливості для усві-
домлення основних рис української ментальності, її значення для  самопізнання 
й успішної реалізації в сучасному суспільстві, важливість правильності життєвого 
вибору для становлення й ствердження людини.

Опрацьовуючи  матеріал  розділу,  ви  маєте  змогу  набути  та  виявити  такі 
компетенції:

літературну — уміння характеризувати суспільно-культурні умови розвитку 
літератури ІІ половини ХІХ ст. (1870—1890 рр.), розповідати про життя і творчість 
І. Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, І. Карпенка-Карого, Б. Грінченка; визначати 
жанри творів «Кайдашева сім’я», «Хіба ревуть воли, як ясла повні?», «Хазяїн», 
«Мартин Боруля», малих епічних форм; коментувати проблематику творів; харак-
теризувати образи-персонажі, засоби їх зображення;

ключові — уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між подіями 
твору; висловлювати власну думку про українську ментальність, національний 
характер, народну мораль і етику; застосовувати набуті знання для порівняння 
творів української та зарубіжної літератур; зіставляти специфіку розкриття теми 
в різних видах мистецтва; визначати роль і місце української літератури у світо-
вому контексті.

уКраЇнсьКа Література 
іі половини ХіХ ст.
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Література й національне життя

історичний  контекст
У ХІХ столітті українські землі були поділені між Російською і Австрій-

ською імперіями. Виступи українців на захист національних прав наражалися 
на жорсткий спротив російської чи австрійської імперської влади.

За таких історичних обставин саме майстри слова послідовно обстоювали 
народні інтереси, а література стала чимось більшим, ніж звичайне мистецтво: 
перетворилася на важливий чинник національного єднання. Вона нагадувала 
про життєву необхідність зберігати рідну мову й розвивати культуру. А це 
в тодішніх умовах було вкрай непростим завданням.

У Російській імперії влада здавна переслідувала інакодумців. Серед пі-
дозрюваних і переслідуваних були й українські письменники. У 1847 році 
жандарми схопили й відправили на заслання Тараса Шевченка, Пантелеймона 
Куліша, Миколу Костомарова. За творчими людьми пильно спостерігала цен-
зура — система державного нагляду за культурою. Усе, що викликало бодай 
якусь підозру, підлягало негайній забороні.

Цензурні обмеження посилились у 1863 році з появою Валуєвського цир-
куляра. Таємне розпорядження російського міністра внутрішніх справ Петра 
Валуєва забороняло українські релігійні й освітні видання. Кульмінацією пере-
слідувань став Емський указ 1876 року, виданий імператором Олександром ІІ. 
Він значно розширив зміст Валуєвського циркуляра: заборонялося видавати 
будь-які українські книжки, переклади українською, улаштовувати концерти 
з українськими піснями та ще багато чого.

Російська цензура не терпіла навіть самого слова «Україна», натомість 
вимагала вживати в літературі й періодиці назву «Малоросія». Менше цензури 
було в Австро-Угорщині1, тому в Галичині українські книговидання й журна-
лістика розвивались активніше.

1 Австро-Угорщина — держава, що утворилася внаслідок укладання угоди між двома частинами 
Австрійської імперії — Австрією та Угорщиною.

Опрацьовуємо прочитане, виявляємо читацьку, соціальну  
та громадянську компетентності

1.  Що у другій половині ХІХ ст. заважало повноцінному розвитку української 
культури й літератури?

2.  Коли заарештували Т. Шевченка, П. Куліша, М. Костомарова?
3.  Коли з’явився Валуєвський циркуляр? Які видання він забороняв?
4.  Якими були наслідки Валуєвського циркуляра та Емського акта для української 

культури й літератури?

ділимося думками і враженнями
5.  Розгляньте ілюстрацію на с. 15. Визначте, у яких регіонах сучасної України 

умови для розвитку національної літератури були найменш сприятливими. 
6.  Чи можна вважати цивілізованим ставлення до української літератури в Ро-

сійській імперії? Прокоментуйте слова українського громадсько-політично-
го і державного діяча, історика літератури С. Єфремова (1876—1939): «Нічого, 
опріч протесту та опозиції, система репресій не витворила».

� Валуєвський циркуляр 
(1863)
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� Українські землі у складі Російської та Авcтрійської імперій у XIX столітті

громадська  самоорганізація
У боротьбі за національні й культурні права українці часто спиралися 

на досвід самоорганізації. 
Наприклад, у XVI—XVII століттях важливу роль у розвитку української 

культури відіграли церковні братства, що створювались при церковних па-
рафіях членами ремісничих організацій. 

У другій половині ХІХ століття традиція суспільної самоорганізації теж ви-
явила свою ефективність. Культурне лідерство перебрали на себе «громади» — 
об’єднання української інтелігенції, що опікувались розвитком науки, освіти, 
літератури й журналістики. Вони діяли в Києві, Харкові, Полтаві, Чернігові, Оде-
сі, інших українських містах, а також у Петербурзі — столиці Російської імперії.

У громадівському русі брали участь відомі вчені, митці, суспільні діячі 
М. Костомаров, П. Куліш, М. Драгоманов, В. Антонович, П. Житецький, О. Ко-
ниський, Б. Грінченко, П. Косач, Т. Рильський, Ф. Вовк, І. Рудченко та багато інших. 
Активними громадівцями були засновник національного оперного мистецтва 
Микола Лисенко, письменник і драматург Михайло Старицький, автор тексту 
українського національного гімну «Ще не вмерла Україна» Павло Чубинський.

Діяльність громад виявилась у видавничій сфері, зокрема у виданні й по-
ширенні популярних книжок для народної освіти й виховання.

Культура  і  меценати
Попри обмеження й заборони, у другій половині ХІХ століття все ж 

з’являлися українські газети й журнали, книжки. У Петербурзі на початку 
60-х років за участю Т. Шевченка, М. Костомарова, В. Білозерського вихо-
див журнал «Основа». Пізніше був заснований журнал «Київська старовина», 
у якому публікували матеріали з історії України, наукові статті, художні твори.

Українські землі у складі Російської імперії

Суспільно-політичний рух у Наддніпрянській Україні в другій половині XIX ст.Селянські  реформи на українських землях

Суспільно-політичний рух на західноукраїнських землях у другій половині XIX ст.

XIX ст.

� Михайло Драгоманов
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У Галичині українську періодику другої половини ХІХ століття представ-
ляли газета «Діло», журнали «Правда», «Друг», «Світ», «Народ», «Житє і слово». 
З ініціативи М. Грушевського у Львові почав виходити «Літературно-науковий 
вісник». А наприкінці 70-х років український емігрант М. Драгоманов у Швей-
царії видавав часопис «Громада».

Ці та інші видання не змогли б побачити світ без самовідданої праці їхніх 
співробітників та відомих меценатів1, котрі жертвували чималі кошти.

Серед тих, хто безкорисливо підтримував українську культуру, були під-
приємець Василь Симиренко, громадська діячка Єлизавета Милорадович, аг-
роном і землевласник Євген Чикаленко. Вони фінансували газети й журнали, 
видання наукових праць і творів українських письменників. Скажімо, Є. Ми-
лорадович надала кошти на заснування Літературно-наукового товариства 
імені Т. Шевченка у Львові, а В. Симиренко профінансував декілька видань 
Шевченкового «Кобзаря».

Справжнім девізом українських меценатів стали слова Є. Чикаленка: 
«Мало любити Україну до глибини душі, треба любити її до глибини 
кишені».

1 Меценат — особа, яка безкорисливо матеріально підтримує розвиток культури, освіти та будь-які 
інші аспекти гуманітарної сфери. Слово походить від прізвища римського багатія Мецената, котрий 
допомагав митцям.

Опрацьовуємо прочитане, виявляємо читацьку, соціальну та громадянську 
компетентності, обізнаність у сфері культури

1.  Складіть план поданого в підручнику тексту «Громадська самоорганізація». 
За планом підготуйте усну розповідь про громадівський рух в Україні.

2.  Які українські журнали виходили в другій половині ХІХ ст.? Хто фінансував 
ці видання? 

3.  Назвіть найвідоміших українських меценатів ХІХ ст. Про кого з них ви хотіли б 
дізнатися більше? У який спосіб ви могли б задовольнити свою цікавість?

4.  Як ви розумієте слова Є. Чикаленка про патріотичний обов’язок? Чи актуальне 
це твердження для нашого часу? Дайте розгорнуту відповідь на запитання: 
обґрунтуйте свої міркування прикладами.

запрошуємо до дискусії 

5.  Чи важлива громадська самоорганізація у наш час? У чому може виявитись 
її позитивна роль?

6.  Від чого має залежати розвиток культури й літератури: від державної під-
тримки чи від допомоги меценатів?

Література  в  умовах  цензурних  обмежень
Заборони української культури вплинули на літературне життя. Проблема 

етнічного самозбереження українців була настільки гострою, що мистецькі 
завдання художнього слова поєднались із захисними. І це багато в чому ви-
значало тематику творів.

� Євген Чикаленко
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Своєрідною захисною реакцією стало зосередження уваги літераторів 
на селянському середовищі. Важливу роль відігравали громадянські теми. 
Життя простих людей, їхня мораль, соціальні суперечності, освіта й вихован-
ня — ці питання набули актуальності.

Активно розвивалась поезія, представлена авторами різних поколінь. 
До старшої генерації належали Я. Щоголів, Л. Глібов, Ю. Федькович, С. Ру-
данський. Молодшу представляли І. Манжура, П. Грабовський, Б. Грінченко, 
В. Самійленко.

Харківського поета Якова Щоголева (1824—1898) захоплювали козацька 
історія, народні традиції і звичаї. Він поглиблював традиції романтизму, писав 
переважно балади та елегії, що побачили світ у збірках «Ворскло» і «Слобо-
жанщина».

Інший поет із Харківщини Іван Манжура (1851—1893) залишив невелику 
поетичну спадщину. Його твори ввійшли до збірки «Степові думи та співи». 
Автор із симпатією зобразив життя звичайних трудівників («На степу і у хаті», 
«На добрій ниві»), писав гуморески («Догадливий козак», «Пан брехун»), віршові  
казки.

Володимир Самійленко (1864—1925) походив із Полтавщини. Він видав 
збірки «З поезій Володимира Самійленка», «Україні». У його творчості важ-
ливу роль відіграла тема людини — її призначення, сенсу життя («Зимовий 
діалог»). В. Самійленко здобув визнання як талановитий сатирик і гуморист 
(«Ельдорадо», «Патріоти»).

Драматургічне мистецтво розвивали талановиті театральні діячі М. Кро-
пивницький, І. Карпенко-Карий, М. Старицький. До драматургії звертали-
ся І. Нечуй-Левицький, Панас Мирний, І. Франко, хоча цим письменникам 
належать чи не найбільші досягнення в галузі української реалістичної  
прози.

Опрацьовуємо прочитане, виявляємо читацьку компетентність 

1.  Дайте короткі відповіді на запитання.
�� Назвіть поетичні збірки Я. Щоголева. З яким літературним напрямом пов’язана 
творчість цього автора?
�� Що зображував у своїх творах І. Манжура?
�� До яких тем звертався В. Самійленко?
�� Хто представляв українську драматургію в другій половині ХІХ ст.?

2.  Визначте основні тези поданого в підручнику тексту «Література в умовах 
цензурних обмежень». У зручній для вас формі (тексту, плану, схеми, таблиці) 
занотуйте ці тези та аргументи на їх доведення.

готуємо проект 

3.  В мережі Інтернет знайдіть інформацію про видатних українських меценатів. 
Підготуйте про них мультимедійну презентацію.

готуємося до знО 

4.  Опрацювавши статтю «Література і національне життя», у зручній для вас фор-
мі (тексту, плану, схеми, таблиці) занотуйте в зошиті для підготовки до ЗНО 
матеріал до теми «Історичні умови, суспільний, культурний контекст розвитку 
української літератури другої половини ХІХ століття».

� Яків Щоголів

� Володимир Самійленко
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Реалізм — це літературний і мистецький напрям другої половини ХІХ 
століття з яскраво вираженою настановою на правдиве й точне відображення 
дійсності в її типових проявах.

У творах реалізму увага приділяється соціальним те-
мам, а коло основних проблем і конфліктів визначається 
взаємозв’язками між людиною і суспільством. Перевага на-
дається типовим характерам, у яких повно і правдоподібно 
відображені риси суспільного життя.

Серед всесвітньо відомих реалістів вирізняються Ч. Дік-
кенс, В. Теккерей, О. де Бальзак, Г. Флобер. В українській лі-
тературі визнаними майстрами реалістичного слова є І. Не-
чуй-Левицький, Панас Мирний, І. Карпенко-Карий, І. Франко.

До основних ознак реалістичного твору належать:
�� зображення типових явищ дійсності;
�� увага до громадських процесів та соціальних суперечностей;
�� змалювання звичайних людей у їхньому повсякденні;
�� залежність внутрішнього світу героїв від суспільних обставин;
�� психологічна та соціальна достовірність людських характерів;
�� точність у відтворенні побутових деталей.

В останній чверті ХІХ століття в реалістичній літературі сформувалась 
нова течія — натуралізм (від лат. naturalis — природний). Прибічники натура-
лізму були переконані, що людина не несе повної відповідальності за власне 
життя, оскільки воно зумовлене спадковістю, інстинктами, соціальним і по-
бутовим оточенням. У своїх художніх пошуках вони прагнули до максимально 
відстороненого, майже «протокольного» відображення життєвих процесів.

Найбільш послідовно натуралізм виявився у творчості відомого фран-
цузького письменника Е. Золя. Окремі риси натуралізму наявні у творах укра-
їнських авторів Панаса Мирного та І. Франка.

реалізм

реалізм — літературний напрям, 
що прийшов на зміну романтизму. 
Письменники-реалісти вважали 
своїм основним завданням правди-
ве й точне відтворення дійсності.

Опрацьовуємо прочитане, виявляємо читацьку, літературну компетентності

1.  Дайте короткі відповіді на запитання.
�� Коли в літературі утвердився реалізм?
�� До яких тем зверталися реалісти?
�� Як реалісти осмислювали вплив соціальних обставин на формування особис-
тості людини?
�� Назвіть найбільш відомих західноєвропейських реалістів.
�� Які автори представляють український реалізм?
�� У чому своєрідність натуралізму?
�� Кого з письменників вважають засновником натуралізму?
�� Творам яких українських письменників притаманні риси натуралізму?

2.  У зручній для вас формі занотуйте в зошиті ознаки реалізму.
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Народ, праця на його користь, досліди над його життям і слугування 
його інтересам — усе голосніше бринять в українському письменстві; 
елемент протесту проти всякого поневолення стає могутнім окликом 
літератури й надає їй, поруч із художньою вартістю, ще й величезної 
громадської ваги й інтересу. Репресії стали тут замість того маяка, 
що не підпускав українських діячів до рифів та мілизни офіціальщини 
й направляв письменство на вільні й широкі простори протесту проти 
поневолення.

С. Єфремов, історик літератури

Коментар фахівця

полюбити  «найменшого  брата»
У другій половині ХІХ століття наша література сприяла вирішенню важ-

ливого завдання, проголошеного геніальним Т. Шевченком. Його послання 
«І мертвим, і живим…» із закликом подолати суспільне роз’єднання й полю-
бити «найменшого брата» стало ідейним орієнтиром для українських пись-
менників-реалістів.

Не дивно, що на той час теми з народного життя посіли провідні позиції. 
Література глибоко і всебічно вивчала сільський побут, розкривала взаємини 
селян з іншими верствами суспільства, осмислювала відносини інтелігенції 
і народу.

Особливе зацікавлення українських письменників викликали зміни 
в селянському середовищі, зумовлені скасуванням кріпацтва. Літератори до-
сліджували суспільні процеси, від яких залежали психологія, мораль, побут 
і майновий стан українського селянства в нових умовах. Вони висвітлювали 
ті проблеми, що найдужче хвилювали простих людей.

До найбільш гострих належала масштабна проблема «селянин і земля». 
Її осмислювали часто й по-різному: у зв’язках із хліборобською працею та до-
статком, як запоруку бажаного соціального статусу та життєвих перспектив 
і навіть як основне джерело розбрату між членами однієї родини.

Із цією проблемою тісно поєднувалася інша, що стосувалася наслідків крі-
пацтва. Письменники-реалісти помітили, що навіть після селянської реформи 

� Косовиця  
(Пимоненко Микола, 1900-ті)

� На заробітки  
(Микола Кузнецов, 1882)

� Українка біля тину 
(Ілля Рєпін, 1876)
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Опрацьовуємо прочитане, виявляємо читацьку, літературну компетентності

1.  Яка тема була провідною у творчості українських письменників другої по-
ловини ХIХ ст.?

2.  Які проблеми найбільше цікавили українських письменників-реалістів?
3.  Що, на думку історика літератури С. Єфремова, надає українській реалістичній 

літературі «величезної громадської ваги й інтересу»?
4.  На с. 19—20 і в електронному додатку до підручника подані репродукції 

картин відомих художників-реалістів. Визначте, які ознаки реалізму як мис-
тецького напряму наявні у представлених творах образотворчого мистецтва.

готуємося до знО 

5.  Опрацювавши статті на с. 18—20, у зручній для вас формі (тексту, плану, 
схеми, таблиці) занотуйте в зошиті для підготовки до ЗНО матеріал до тем 
«Реалізм, його основні ознаки», «Особливості українського реалізму другої 
половини ХІХ століття: теми, проблеми».

суспільству ще довго довелось боротися з руйнівними впливами панщини 
на людську психіку й мораль.

У зв’язку із цим автори нерідко зверталися до художнього осягнення тра-
диційної проблеми батьків і дітей, зокрема вказували на суттєву розбіжність 
між поколіннями, сформованими за часів кріпацтва та в пореформені роки. 
Важливе питання людини і влади дозволяло краще висвітлити деякі супе-
речливі моменти сільського життя, тож і воно належало до кола основних 
літературних пошуків.

Практично всі українські письменники-реалісти тією чи іншою мірою 
торкалися національного питання: розкривали особливості національного 
характеру, увиразнювали специфіку українського гумору, відтворювали на-
родні уявлення і стереотипи, значну увагу звертали на побутові й етногра-
фічні деталі.

� Сільська ідилія 
(Генріх Семирадський, 1880-ті)

� Збирання вишні в панському садку в Україні  
(Іван Соколов, 1858)
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іван неЧуй-ЛевицьКий
(1838—1918)

Іван Семенович Левицький (літературні псевдоніми — І. Нечуй-Левиць-
кий, І. Нечуй) народився 13 (25) листопада 1838 року в місті Стеблів на Київ-
щині в сім’ї священика. Його батько мав добру освіту, захоплювався історією 
козацтва, любив творчість Т. Шевченка. Саме він прищепив синові інтерес 
до літератури та історії.

У семирічному віці майбутній письменник переїхав до дядька в Богуслав, 
а через два роки вступив до Богуславського духовного училища. Продовжив 
навчання в Київській духовній семінарії, багато читав, особливо захоплювався 
творчістю Т. Шевченка та М. Гоголя. Удосконалював свою освіту в Київській 
духовній академії. Самотужки вивчив французьку й німецьку мови, любив 
західноєвропейську літературу та філософію. Закінчивши академію, працював 
викладачем у Полтавській семінарії, а згодом у гімназіях Каліша і Седлеця 
(Польща) та Кишинева (Молдова). Через свої національні переконання по-
трапив під таємний нагляд російської поліції.

У 1885 році І. Нечуй-Левицький вийшов у відставку, оселився в Києві, де 
й провів решту життя, присвятивши себе літературній праці. Помер пись-
менник 2 (15) квітня 1918 року, похований у Києві на Байковому кладовищі.

Опрацьовуємо прочитане, виявляємо читацьку, літературну компетентності

1.  Які пам’ятні дати життя письменника припадають на 2018 рік?
2.  Запишіть подані відомості про життя письменника в зручній для вас формі 

(тексту, плану, таблиці, схеми).

Літературна  творчість
Літературний дебют І. Нечуя-Левицького припав на 60-ті роки. Тоді поба-

чили світ оповідання «Рибалка Панас Круть», повісті «Дві московки», «Приче-
па». Прозаїк розкрив вплив кріпацтва на долі селян, зобразив складні соціаль-
ні процеси, що відбувалися в українському селі після скасування кріпосного 
права.

Він заявив про себе як талановитий майстер реалістичної прози. Осно-
вними принципами української літератури письменник вважав «реальність, 
народність та національність». Поряд з обдаруванням уважного спостерігача 
він продемонстрував особливу здатність до художнього вивчення й узагаль-
нення соціальних змін, що відбувалися в українському селі. Не випадково Іван 
Франко дав письменнику таку характеристику: «Іван Левицький — се великий 
артист зору, колосальне, всеобіймаюче око України».

Прозові твори І. Нечуя-Левицького «Микола Джеря», «Кайдашева сім’я», 
«Старосвітські батюшки та матушки», «Над Чорним морем», «Афонський 
пройдисвіт» здобули читацьке визнання, стали класикою нашої літератури. 

� Іван Нечуй-Левицький 
(Іван Труш, 1909)

� Пам’ятник Івану Нечую-
Левицькому в літературно-
меморіальному музеї 
в Стебліві
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Найбільшу майстерність письменник виявив у зображенні народних характе-
рів. Однак тематика його творів не обмежується лише життям села. У рома-
ні «Хмари» автор зобразив чіткі особистісні профілі різних типів української 
інтелігенції. 

До розкриття історичних тем він звернувся в романах «Князь Єремія 
 Вишневецький» та «Гетьман Іван Виговський». Окрім художньої прози, І. Нечуй-
Левицький писав драматичні твори («Маруся Богуславка», «На Кожум’яках»), 
етнографічні нариси, літературно-критичні та публіцистичні статті.

Опрацьовуємо прочитане, виявляємо читацьку, літературну компетентності

1.  Дайте короткі відповіді на запитання.
�� Коли І. Нечуй-Левицький розпочав літературну діяльність?
�� До яких тем він звертався?
�� Назвіть відомі твори письменника.
�� До якого літературного напряму вони належать?
�� У якому творі письменник зобразив українську інтелігенцію?
�� Назвіть твори І. Нечуя-Левицького на історичну тему.

запрошуємо до дискусії, виявляємо обізнаність у сфері культури 

2.  Відомо, що улюбленим музичним твором письменника була «Appasionata» 
Л. ван Бетховена. У мережі Інтернет знайдіть запис цього твору, послухайте 
його. Яке враження справияє ця музика? Поміркуйте, що привабило пись-
менника у цьому творі.

� Стежина до хати 
(Федір Різниченко, 1912)

� Українська ніч 
(Архип Куїнджі, 1876)
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Опрацьовуємо прочитане, виявляємо читацьку, літературну компетентності

1.  Хто в українській літературі був попередником І. Нечуя-Левицького в жанрі 
повісті? Пригадайте назви їхніх творів.

2.  До якого різновиду повісті належить «Кайдашева сім’я»? Що дає підстави 
так вважати?

виявляємо літературну компетентність 

3.  Коли І. Нечуй-Левицький закінчив роботу над повістю «Кайдашева сім’я»? 
У якому виданні її опублікували?

4.  Чому виникла потреба в другій редакції повісті? Коли письменник видав другу 
редакцію твору?

5.  Прочитайте або поновіть у пам’яті повість І. Нечуя-Левицького «Кайдашева 
сім’я». Звірте власні враження від твору з матеріалом, запропонованим у стат-
тях підручника.
порада. Повість І Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» складається з дев’яти роз-
ділів. Прочитавши кожен розділ, робіть у зошиті нотатки: про які події йшлося, 
коли й де вони відбувалися, хто був учасником подій. Оберіть таку форму запису, 
яка допоможе вам якнайшвидше й найточніше відтворити в пам’яті твір: план, 
таблицю, схему. 
заувага!  Фрагменти твору, які знадобляться вам для роботи в класі, виконання 
завдань, подані в рубриці «Читацький практикум».

Повість «КАйДАШЕВА СІМ’Я»
історія  створення  й  видання,  особливості  жанру

Роботу над «Кайдашевою сім’єю» І. Нечуй-
Левицький закінчив у 1878 році. Наступного 
року твір вийшов у львівському журналі «Прав-
да», одразу ж у Львові здійснили окреме видан-
ня повісті. Однак у Російській імперії цензура 
дуже довго не дозволяла публікацію. Тоді пись-
менник підготував нову редакцію. Одержавши 
нарешті російський цензурний дозвіл, він опу-
блікував її в Києві у 1887 році.

Найбільш суттєва відмінність між першою 
й другою редакціями повісті полягала в розв’язці. 
У першій редакції була така кінцівка: «Діло з гру-
шою не скінчилось і досі. А груша все розроста-
ється і вшир, і вгору та родить дуже рясно, 
наче зумисне дражниться з Кайдашами та їх 
жінками, а здорові, як горнята, груші й досі дра-
тують малих Лаврінових та Карпових дітей».

У другій редакції автор запропонував іншу 
розв’язку: «Діло з грушою скінчилось несподіва-
но. Груша всохла і дві сім’ї помирились. В обох 
садибах настала мирнота й тиша».

«Кайдашева сім’я» має всі ознаки повісті — 
епічного твору, що за сюжетною складністю, 

кількістю персонажів і масштабом зображення 
дійсності посідає проміжне місце між романом 
та оповіданням.

У розвитку цього жанру в українській літе-
ратурі попередниками І. Нечуя-Левицького були 
Григорій Квітка-Основ’яненко і Марко Вовчок. 
Автора «Кайдашевої сім’ї» можна вважати одним 
із творців української реалістичної повісті. 

У творі письменник зобразив звичайних 
людей у типових соціальних обставинах, дотри-
муючись і психологічної достовірності характе-
рів та етнографічної точності побуту. 

Повість достатньо широко представляє 
життя українського села переважно в соціаль-
них і побутових проявах. 

Виклад основних подій подається в часо-
вій послідовності. Час у повісті вказано так, як 
визначали його в народі: назвами церковних 
празників і постів, польових робіт, народних 
свят, наприклад: перед Паликопою, на Семена, 
після Другої Пречистої, у жнива. Усе це й дає 
підстави визначити твір І. Нечуя-Левицького як 
реалістичну соціально-побутову повість-хроніку.
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сюжет  і  композиція
Події повісті відбуваються в другій половині 

ХІХ століття й охоплюють доволі тривалий про-
міжок часу.

Експозиційну роль виконує перша частина 
повісті: автор знайомить читача з основними 
персонажами, подає портретні описи Омель-
ка Кайдаша, його дружини Марусі та їхніх си-
нів. Зав’язкою твору можна вважати одружен-
ня Карпа. Тоді в родину Кайдашів приходить 
нова людина — невістка Мотря. Розвитком дії 

є численні сварки між свекрухою й невісткою, 
що затягують у свій вир і решту членів родини, 
змушують голову сім’ї одділити старшого сина 
й поставити йому та Мотрі нову хату. Одружен-
ня Лавріна ускладнює й так непросту ситуацію. 
Мелашка, його дружина, навіть наважується 
на відчайдушний крок: помандрувавши з одно-
сельцями на прощу до київських монастирів, 
вона вирішує не повертатися додому через 
страх перед лихою свекрухою. У творі є декіль-
ка кульмінаційних моментів — це сварки і бій-
ки в родині Кайдашів, що призводять до нега-
тивних наслідків. Такою є, наприклад, сутичка, 
у якій Маруся Кайдашиха втрачає око.

У розв’язці в родині нарешті настає прими-
рення: всохла груша, через яку останнім часом 
точилися суперечки.

Твір побудовано як типову «сімейну історію». 
Існування персонажів обмежене щоденним побу-
том і представлене низкою дріб’язкових зіткнень 
між членами великої родини. Звільнившись від 
кріпацтва, українські селяни не стали повно-
правними учасниками соціальних процесів, бо 
не одержали політичних прав. Фактично селя-
ни опинились у своєрідній резервації, на узбіч-
чі суспільного життя, тому автор і зобразив їх 
майже винятково в межах родинного побуту.

Опрацьовуємо прочитане, виявляємо літературну компетентність 

1.  Поміркуйте, чому І. Нечуй-Левицький починає твір описом Семигір. Прочи-
тайте виразно цей опис. Яке враження він справляє?

2.  Коли відбуваються події твору? Які деталі допомагають установити час подій?
3.  Назвіть основних персонажів «Кайдашевої сім’ї». За допомогою схеми від-

творіть систему головних образів повісті.
4.  Що становить експозиційну частину повісті? Яку функцію вона виконує? Що 

із цієї частини читачі дізнаються про головних героїв? Яке враження вони 
справляють на читачів?

5.  Який епізод можна вважати зав’язкою? Обґрунтуйте свої міркування.
6.  Чому в повісті не можна виділити якийсь один кульмінаційний епізод? Як це 

пов’язано з особливостями жанру твору — «повість-хроніка»?
7.  Що складає розв’язку твору? Прочитайте виразно цей фрагмент твору. Яке 

враження справила на вас розв’язка?

виявляємо обізнаність у сфері культури 

8.  За посиланням в електронному додатку до підручника перегляньте україн-
ський фільм режисера Володимира Городька «Кайдашева сім’я», створений 
за повістю І. Нечуя-Левицького. Визначте, які посутні зміни внесли автори 
фільму в сюжет. На вашу думку, чи є виправданими ці зміни?

� Натюрморт із грушами (Вінсент Ван Гог, 1888)
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проблемно-тематична  основа
Нечуй-Левицький зобразив українське 

село після скасування кріпацтва. Він розповів, 
як соціальні процеси вплинули на стосунки між 
людьми. Нові суспільні реалії не лише внесли 
корективи до традиційного устрою, але й від-
чутно позначились на всьому комплексі народ-
ної звичаєвості, моралі, навіть на психологічно-
му складі селянства.

У повісті переважає соціальна проблемати-
ка: уже немає кріпацтва, однак немає й справж-
ньої волі. Основна причина — несправедли-
ві умови звільнення, згідно з якими селяни 
не одержали достатньо землі. Проведена ре-
форма зберегла безправне становище хлібо-
роба, обмежила його природне бажання бути 
господарем. Селянин перестав бути кріпаком, 
однак натомість з’явилися нові форми контролю 
над його життям, передусім економічні. Постав-
лене на межу виживання, селянство потерпало 
від внутрішніх суперечностей. Колишня патріар-
хальна злагода поступилася взаємній недовірі 
й дріб’язковим конфліктам.

Соціальний характер «Кайдашевої сім’ї» ба-
гато в чому визначено осмисленням вічної про-
блеми батьків і дітей. Не випадково конфлікт 
поколінь ускладнився розбіжностями двох епох: 
до й після селянської реформи. Більша частина 

життя старого Кайдаша і його дружини припала 
на часи кріпаччини. Юридично ставши вільними, 
вони остаточно не втратили психологічної залеж-
ності від попередньої доби. Це не одразу впадає 
в око, однак поступово, знайомлячись із персона-
жами, помічаємо, наскільки вони пов’язані із часа-
ми кріпацтва. Скажімо, пияцтво Омелька Кайдаша 
автор пояснює як психологічну реакцію на темні 
часи панщини, а лицемірство Марусі Кайдашихи 
сприймається як риса, вироблена під впливом 
тривалого спілкування з поміщиками, зумовле-
на бажанням хоч у чомусь наслідувати панів.

Молодше покоління Кайдашів належить 
уже іншій добі. Карпо й Лаврін не знали пан-
щини, тож вони й дивляться на світ інакше, ніж 
батьки. На початку повісті це типові сільські па-
рубки, котрі усвідомлюють своє майбутнє гос-
подарів-хліборобів. Першим важливим кроком 
у соціальному зростанні стає для них одружен-
ня і створення власної родини. Одружившись, 
вони прагнуть бути самостійними, тому й хо-
чуть обмежити вплив батькового авторитету — 
це природний шлях їхнього зростання. Молоді 
господарі та їхні сім’ї не лише конфліктують 
з батьками, а й через нестачу життєвого про-
стору неминуче втягуються в тривале суперни-
цтво між собою.

Опрацьовуємо прочитане, виявляємо літературну, соціальну компетентності

1.  До яких проблем звернувся автор у повісті?
2.  Які соціальні процеси вплинули на життя селян?
3.  Чому автор зобразив одну селянську родину?
4.  Чи була ця родина типовою? Обґрунтуйте свої міркування прикладами з тексту.
5.  Які проблеми можна вважати вічними? 
6.  Чому до них належить проблема батьків і дітей?
7.  Чим ускладнилася ця проблема в «Кайдашевій сім’ї»?

досліджуємо самостійно 

8.  У чому полягає реалізм повісті? Підготуйте повідомлення на тему «Реалістична 
основа «Кайдашевої сім’ї».

9.  Пригадайте інші твори, у яких порушується проблема батьків і дітей.

запрошуємо до дискусії 

10.  Оберіть одне з питань і організуйте дискусію в групі.
11.  Чи винні Лаврін та Карпо в передчасній смерті батька?
12.  Чи спростились би стосунки між батьками і дітьми, якби вони жили окремо 

й мали достатньо життєвого простору? Як відповісти на це питання на при-
кладі «Кайдашевої сім’ї»?
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авторська  позиція  і  риси  національного  характеру
Письменник виявляє прагнення до реа-

лістичного, максимально правдоподібного зо-
браження селянства. Він докладно зупиняється 
на етнографічних і побутових деталях. Автор 
ніколи не переходить межі, за якою втрача-
ється природність селянських образів; у його 
повісті діють не прикрашені, а справжні народ-
ні людські типи. Окрім родинного побуту, він 
правдиво змальовує світоглядні й поведінкові 
стереотипи, релігійність, забобони, стосунки 
в сільській громаді.

Критика негативних явищ селянського жит-
тя не набуває в І. Нечуя-Левицького вигляду різ-
кої сатири. Авторське ставлення навіть до тих 
героїв, які не відзначаються зразковою поведін-
кою, стримано критичне й навіть співчутливе: він 
схильний вважати їх швидше жертвами неспри-
ятливих соціальних обставин. До того ж у повісті 
немало й світлих, позитивно позначених епізо-
дів, приміром, у змалюванні дошлюбних взаємин.

Авторові набагато ближчий гумористичний, 
а не сатиричний ракурс зображення. Гумор до-
зволяє йому уникати різких однозначних оцінок. 
Персонажі, відповідно, не постають пласкими 
й одновимірними (лише позитивними чи нега-
тивними). За допомогою гумору автор викриває 
окремі недоліки у стосунках між людьми, указує 
на моральні втрати, але не заперечує ролі се-
лянства як позитивної народної сили.

У позитивних і негативних проявах народ-
ного життя автор виділив риси, що дозволяють 
скласти загальне уявлення про ментальність 
(спосіб мислення і світосприйняття) та націо-
нальний характер (типові якості і психологічні 
особливості) українців. Найвиразніше народна 
вдача виявляється в стереотипних уявленнях, 
емоційних реакціях та поведінці людей. Дослід-
ники зазвичай виділяють такі основні прикмети 
українців: підвищена емоційність (ліризм), інди-
відуалізм, працелюбність і оптимізм.

Письменник майстерно зобразив різні типи 
людей — носіїв тих чи інших ментальних рис. 
Наприклад, емоційність і ліризм добре пред-
ставлені в образах Лавріна й Мелашки, особли-
во у змалюванні дошлюбних взаємин цієї пари. 

Специфічний гумор повісті також є яскра-
вим свідченням української емоційності та опти-
мізму.

У деяких ситуаціях емоційність у поєднан-
ні з індивідуалізмом відіграють негативну роль: 
скажімо, у дріб’язкових сварках, що спалахують 
між членами родини. Автор зумів показати, що 
навіть така важлива риса національного харак-
теру, як працелюбність, через брак життєвого 
простору використовується не завжди ефек-
тивно, а загалом значний потенціал народного 
розвитку просто марнується через несприятли-
ві соціальні умови.

Опрацьовуємо прочитане, виявляємо літературну, соціальну  
та громадянську компетентності 

1.  Пригадайте, як може виявлятись авторська позиція у творі.
2.  На які прояви народного життя звертає увагу автор? Наведіть приклади з тексту.
3.  Чому письменник майже не використовує сатири?
4.  Як ви розумієте поняття «ментальність» і «національний характер»?
5.  Укажіть, якими рисами національного характеру наділені герої «Кайдашевої 

сім’ї».
6.  Чи може одна й та сама риса мати як позитивні, так і негативні прояви? На-

ведіть приклади з тексту повісті.

запрошуємо до дискусії 

7.  На вашу думку, чи має автор повісті улюбленого персонажа? Обґрунтуйте 
свої міркування.

запрошуємо до дискусії 

8.  Чи притаманні нам, українцям ХХІ ст., риси Кайдашів? Як це впливає на наше 
життя?
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Опрацьовуємо прочитане, виявляємо читацьку,літературну компетентності

1.  Якими рисами наділений Омелько Кайдаш?
2.  Чому він поступово втрачає свій авторитет?
3.  Як закінчилося його життя?
4.  Яку вдачу має Маруся Кайдашиха? Що вона запозичила від спілкування з панами?
5.  Як Кайдашиха ставиться до невісток?
6.  Чим відрізняються Карпо та Лаврін від батьків? До чого вони прагнуть?
7.  Як вплинуло на кожного з них одруження?
8.  Схарактеризуйте Мотрю. Чому вона чинить опір свекрусі?
9.  Яку натуру має Мелашка? Чому вона втікає з дому?

досліджуємо самостійно 

10.  Визначте, що може бути основою для порівняння (спільна риса, ознака) об-
разів Карпа та Лавріна. Які параметри порівняння (вік, зовнішність, риси 
характеру, ставлення до батьків тощо) ви оберете, щоб виявити відмінність 
персонажів? Порівняйте образи Карпа та Лавріна. Результати аналізу зано-
туйте в зручній для вас формі (тексту, плану, таблиці, схеми).

11.  Здійсніть порівняльний аналіз образів Мотрі й Мелашки.
12.  Знайомлячи читачів зі своїми героями, автор зауважив, що Карпо схожий 

на батька, а Лаврін — на матір. Дослідіть, чи виявляється така схожість у ха-
рактерах героїв.

виявляємо обізнаність у сфері культури 

13.  В електронному додатку до підручника перегляньте фрагменти вистави «Кай-
дашева сім’я» в постановці Національного академічного драматичного театру 
ім. Івана Франка (Київ). Поміркуйте, які риси характерів героїв відтворили 
актори.

персонажі  повісті
Усі персонажі твору яскраві й колоритні, 

із виразними психологічними профілями. Вони 
показані переважно в межах патріархального 
сімейства. Старий Омелько Кайдаш, голова ро-
дини, поступово втрачає свій авторитет, і так 
значно зіпсований наслідками споживання го-
рілки. Побиття одним із синів батька остаточно 
руйнує видимість патріархальної ідилії. Склада-
ється враження, що в родині по-справжньому 
всім заправляють жінки.

Свою непросту вдачу Маруся Кайдашиха 
намагається приховати за ласкавими словами, 
однак витримки їй стає ненадовго. В особистос-
ті цієї селянки, яка «довго терлась коло панів», 
чимало лицемірного, нещирого. Її прагнення 
все контролювати, втручання в кожну, навіть 
дрібну справу провокують сварки, до яких до-
лучаються інші члени сім’ї.

В образах Карпа й Лавріна автор показав 
різні чоловічі типи. Карпо грубуватий, владний, 

має практичну натуру. У запалі він піднімає руку 
на батька. Лаврін — чоловік спокійної вдачі, 
більш емоційний, ліричний. Після одруження 
брати мусять дбати про власні родини, а це по-
силює напругу між ними.

Розбіжності характерів Карпа й Лавріна по-
значаються на тому, яких супутниць життя вони 
вибирають. Мотря, дружина Карпа, «відвойовує» 
у свекрухи право бути господинею. Вона гостра 
на язик, енергійна й діяльна, тому й відкрито 
конфліктує зі старою Кайдашихою, котра ревно 
оберігає право господині домашнього вогни-
ща. Лаврінова дружина Мелашка, маючи тихий 
і спокійний характер, обирає в протистоянні 
з лихою свекрухою іншу лінію поведінки — спо-
чатку терпить усі знущання, а згодом утікає. Її 
пасивне протистояння зрештою приносить ре-
зультати.
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Комічне  в  зображенні  персонажів
Комічні засоби в повісті мають переважно 

фольклорне походження. Автор використав 
дотепні прислів’я й приказки, сталі порівняння 
й епітети. Так, на основі сталих порівнянь побу-
дована розмова Карпа й Лавріна. Ось фрагмент 
діалогу. Лаврін: «Сватай Олену Голованівну. 
Олена кругла, як цибулька, повновида, як по-
вний місяць; в неї щоки мов яблука, зуби як біла 
ріпа, коса як праник, сама дівка здорова, як тур: 
як іде, то під нею аж земля стугонить». Карпо: 
«Гарна… мордою хоч пацюки бий; сама товста, 
як бодня, а шия хоч обіддя гни».

Комізм утворюється також завдяки невід-
повідності між високим стилем і побутовим ха-
рактером події: «Не чорна хмара з синього моря 
наступала, то виступала Мотря з Карпом з-за 
своєї хати до тину. Не сиза хмара над дібровою 
вставала, то наближалася до тину стара ви-
дроока Кайдашиха, а за нею вибігла з хати Ме-
лашка з Лавріном…».

Щоб досягти комічного ефекту, ав-
тор використав анекдотичні ситуації, навіть 

міні-анекдоти. Таким є випадок із прочанами 
в Києві: чернець уночі мав намір позалицятися 
до молодиці, та в темряві переплутав її з бабою 
Палажкою: «Що це таке? — думав чернець. — 
Така гарна молодиця, а лице таке тверде, як 
дірявий горщик; аж губи щемлять!»

Письменник ужив анекдотичні засоби для 
висміювання забобонності й пияцтва. Коли 
в Кайдаша трапились галюцинації, баба Палажка 
дала такий рецепт «ліків»: «…утопить в горілці 
маленьке цуценя, намочить в тій горілці на три 
дні оселедця і дати ту горілку Кайдашеві на по-
хмілля». Звичайно, «лікування» лише зашкодило: 
«Кайдаш, нічого не знаючи, як напився тієї зна-
хурської горілки, заправленої цуценям та оселед-
цем, то пив поспіль три дні».

Залучаючи засоби комічного, письменник 
не ставив за мету лише висміяти селян. Він 
указував на проблеми, які слід вирішувати; його 
сміх — це більшою мірою «сміх крізь сльози».

виявляємо читацьку, літературну компетентності 

1.  Які засоби комічного використав автор? Яке походження вони мають?
2.  Що таке анекдот? Наведіть приклад анекдотичних ситуацій у повісті.
3.  Як ви розумієте вислів «сміх крізь сльози»? Чи згодні ви, що у творі пере-

важає саме такий сміх? Обґрунтуйте свою думку.

виявляємо обізнаність у сфері культури 

4.  На с. 34, 36 розгляньте ілюстрації А. Базилевича до твору. Якими постають 
на них герої повісті? Які епізоди твору ви пригадуєте завдяки ілюстраціям? 
На вашу думку, що переважає в цих ілюстраціях — комічне чи драматичне? 
Обґрунтуйте свої міркування.

готуємо проект 

5.  У читачів повісті сварки Кайдашихи з невістками часто викликають сміх. Але 
поміркуйте, чому Кайдашиха так хоче «хоч на старість одпочить»? Яку що-
денну роботу мала виконувати селянська жінка в часи, коли відбувається 
дія твору? Спробуйте дослідити це за текстом твору. Підготуйте презентацію 
своїх досліджень.
заувага. Для виконання цього завдання краще об’єднайтеся в групи. Кожна група 
обере певний аспект дослідження теми «Один день із життя селянської жінки 
ХІХ  ст. на прикладі персонажів повісті І. Нечуя-Левицького»: зима, весна, літо, 
осінь. 
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Прочитайте уривки з повісті. Виконайте завдання.

Кайдашева сім’я
Повість

(Уривки)

I
Недалеко от Богуслава, коло Росі, в довго-

му покрученому яру розкинулось село Семи-
гори. Яр в’ється гадюкою між крутими гора-
ми, між зеленими терасами; од яру на всі боки 
розбіглись, неначе гілки дерева, глибокі рука-
ви й поховались десь далеко в густих лісах. 
На дні довгого яру блищать рядками ставочки 
в очеретах, в осоці, зеленіють левади. Греб лі 
обсаджені столітніми вербами. В глибокому 
яру ніби в’ється оксамитовий зелений пояс, 
на котрому блищать ніби вправлені в зелену 
оправу прикраси з срібла. Два рядки білих хат 
попід горами біліють, неначе два рядки перлів 
на зеленому поясі. Коло хат зеленіють густі 
старі садки.

На високих гривах гір кругом яру зеленіє 
старий ліс, як зелене море, вкрите хвилями. 
Глянеш з високої гори на той ліс, і здається, 
ніби на гори впала оксамитова зелена ткан-
ка, гарно побгалась складками, позападала 
в вузькі долини тисячами оборок та жмутів. 
В гарячий ясний літній день ліс на горах сяє, 
а в долинах чорніє. Над долинами стоїть си-
зий легкий туман. Ті долини здалека ніби ди-
шуть тобі в лице холодком, лісовою вогкістю, 
манять до себе в тінь густого старого лісу.

Под однією горою, коло зеленої лева-
ди, в глибокій западині стояла чимала хата 
Омелька Кайдаша. Хата потонула в старому 
садку. Старі черешні росли скрізь по дворі 
й кидали од себе густу тінь. Вся Кайдашева 
садиба ніби дихала холодком.

Одного літнього дня перед Паликопою1 
Омелько Кайдаш сидів в повітці на ослоні 
й майстрував. Широкі ворота з хворосту були 
одчинені навстіж. Густа тінь у воротах  повітки, 

1 Пали копа — за церковним календарем, свято на честь свя-
того Пантелеймона (27 липня за старим стилем).

при ясному сонці, здавалась чорною. Ніби на-
мальований на чорному полі картини, сидів 
Кайдаш в білій сорочці з широкими рукавами. 
Кайдаш стругав вісь. Широкі рукава закача-
лись до ліктів; з-під рукавів було видно здоро-
ві загорілі жилаві руки. Широке лице було су-
хорляве й бліде, наче лице в ченця. На сухому 
високому лобі набігали густі дрібні зморшки. 
Кучеряве посічене волосся стирчало на голові, 
як пух, і блищало сивиною.

Коло повітки на току два Кайдашеві сини, 
молоді парубки, поправляли поди під стіж-
ки: жнива кінчались, і наставала возовиця. 
Старшого Кайдашевого сина звали Карпом, 
меншого — Лавріном. Кайдашеві сини були 
молоді парубки, обидва високі, рівні станом, 
обидва довгобразі й русяві, з довгими, тонки-
ми, трошки горбатими носами, з рум’яними 
губами. Карпо був широкий в плечах, з бать-
ківськими карими гострими очима, з блідува-
тим лицем. Тонкі пружки його блідого лиця 
з тонкими губами мали в собі щось неласкаве. 
Гострі темні очі були ніби сердиті.

Лаврінове молоде довгасте лице було 
рум’яне. Веселі сині, як небо, очі світились 
привітно й ласкаво. Тонкі брови, русяві дрібні 
кучері на голові, тонкий ніс, рум’яні губи — 
все подихало молодою парубочою красою. Він 
був схожий з виду на матір.

Лаврін проворно совав заступом по землі. 
Карпо ледве володав руками, морщив лоба, 
неначе сердився на свого важкого й тупого 
заступа. Веселому, жартовливому меншому 
братові хотілось говорити; старший знехотя 
кидав йому по кілька слів.

— Карпе! — промовив Лаврін. — А кого ти 
будеш оце сватать? Адже ж оце перед Семе-
ном тебе батько, мабуть, оженить.

— Посватаю, кого трапиться, — знехотя 
обізвався Карпо.

Читацький практикум
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— Сватай, Карпе, Палажку. Кращої од Па-
лажки нема на всі Семигори. 

— То сватай, як тобі треба, — сказав Карпо.
— Якби на мене, то я б сватав Палажку, — 

сказав Лаврін. — В Палажки брови як шну-
рочки; моргне, ніби вогнем сипне. Одна брова 
варта вола, другій брові й ціни нема. А що вже 
гарна! Як намальована!

— Коли в Палажки очі витрішкуваті, як 
у жаби, а стан кривий, як у баби.

— То сватай Хіврю. Хівря доладна, як пи-
санка.

— І вже доладна! Ходить так легенько, 
наче в ступі горох товче, а як говорить, то но-
сом свистить.

— То сватай Вівдю. Чим же Вівдя негар-
на? Говорить тонісінько, мов сопілка грає, 
а тиха, як ягниця.

— Тиха, як телиця. Я люблю, щоб дівчина 
була трохи бриклива, щоб мала серце з пер-
цем, — сказав Карпо.

— То бери Химку. Ця як брикне, то й пе-
рекинешся, — сказав Лаврін.

— Коли в Химки очі як у сови, а своїм 
кирпатим носом вона чує, як у небі млинці 
печуть. А як ходить, то неначе решетом горох 
точить, такі викрутаси виробляє…

Карпо прикинув таке слівце, що батько 
перестав стругати і почав прислухаться. Він 
глянув на синів через хворостяну стіну. Сини 
стояли без діла й базікали, поспиравшись 
на заступи. Кайдаш скочив з ослона й вибіг 
з стругом у руці з повітки. Старий Омелько 
був дуже богомільний, ходив до церкви щоне-
ділі не тільки на службу, а навіть на вечерню, 
говів два рази на рік, горнувся до духовенства, 
любив молитись і постить; він понеділкував 
і постив дванадцять п’ятниць на рік, перед 
декотрими празниками. Того дня припадала 
п’ятниця перед Паликопою, котрого народ 
дуже поважає. Кайдаш не їв од самого ранку; 
він вірив, що хто буде постить у ту п’ятницю, 
той не буде в воді потопати.

— А чого це ви поставали, та руки позгор-
тали, та ще й верзете бог зна що? — загомо-
нів Кайдаш до синів. — Чи то можна в таку 
п’ятницю паскудить язики? Ви знаєте, що 
хто сьогодні спостить цілий день, той ніколи 
не потопатиме в воді і не вмре наглою смертю.

— В Семигорах нема де і втопиться, бо 
в ставках старій жабі по коліна, — сказав Карпо.

— Говори, дурню! Нема де втопиться. 
Як Бог дасть, то і в калюжі втопишся, — ска-
зав батько.

— Хіба з корчми йдучи… — сердито сказав 
Карпо і тим натякнув батькові, що батько лю-
бить часто ходити до корчми.

— Ти, Карпе, ніколи не вдержиш язика! 
Все допікаєш мені гіркими словами…

Кайдаш плюнув і знов пішов у повітку 
стругать вісь.

Хлопці трохи помовчали, але перегодя 
знов почали балакати спершу тихо, а далі все 
голосніше, а потім зовсім голосно. <…>

— Коли я буду вибирать собі дівчину, то 
візьму гарну, як квіточка, червону, як калина 
в лузі, а тиху, як тихе літо, — сказав веселий 
Лаврін.

— Мені аби була робоча, та проворна, 
та щоб була трохи куслива, як мухи в спасів-
ку, — сказав Карпо.

— То бери Мотрю, Довбишеву старшу до-
чку. Мотря й гарна, й трохи бриклива, і в неї 
й серце з перцем, — сказав Лаврін.

Лаврінові слова запали Карпові в душу. 
Мотря не виходила в його з думки, нена-
че стояла тут на току недалечко од його, під 
зеленою яблунею, і дивилась на його своїми 
темними маленькими, як терен, очима. Він 
неначе бачив, як пашіло її лице з рум’янцем 
на всю щоку, як біліли її дрібні зуби між тон-
кими червоними губами. Карпо задумався, 
сперся на заступ і не зводив очей з того місця 
під яблунею, де він ніби вглядів свою гарячу 
мрію в червоних кісниках на голові, в черво-
ному намисті з дукачем. <…>

Сонце почало повертать на вечірній пруг. 
Кайдашиха вийшла з хати і прикрила очі до-
лонею. Вона була вже не молода, але й не ста-
ра, висока, рівна, з довгастим лицем, з сірими 
очима, з тонкими губами та блідим лицем. 
Маруся Кайдашиха замолоду довго служила 
в дворі, у пана, куди її взяли дівкою. Вона 
вміла дуже добре куховарить, і ще й тепер її 
брали до панів та до попів за куховарку на ве-
сілля, на хрестини та на храми. Вона довго 
терлась коло панів і набралась од їх трохи 
панства. До неї прилипла якась облесливість 
у розмові й повага до панів. Вона любила ці-
лувать їх у руки, кланятись, підсолоджувала 
свою розмову з ними. Попаді й небагаті панії 
частували її в покоях, садовили поруч з собою 
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на стільці як потрібну людину. Маруся пи-
шала губи, осміхалась, сипала облесливими 
словами, наче дрібним горохом. До природної 
звичайності української селянки в неї при-
стало щось вже дуже солодке, аж нудне. Але 
як тільки вона трохи сердилась, з неї спада-
ла та солодка луска, і вона лаялась і кричала 
на ввесь рот. Маруся була сердита.

— А йдіть, діточки, полуднувать та й батька 
кличте! — крикнула Кайдашиха тонким голосом.

Лаврін покинув заступа й пішов до хати. 
Карпо стояв, спершись на заступ.

— Карпе! Йди, серденько, полуднувать! 
Кидай роботу. Омельку, кидай майструвать. 
Вже з півдня звернуло.

— Покинь мені полудень на столі: я зараз 
прийду, — обізвався Кайдаш з повітки, не по-
вертаючи голови.

Сини з матір’ю пішли в хату, а батько все 
сидів на ослоні та майстрував. Він не обідав 
тієї п’ятниці і не пішов полуднувати.

Сини пополуднували й пішли знов до ро-
боти, а старий Кайдаш все працював. Вже 

сонце низько спустилось над лісом, а він 
і не думав полуднувать.

На дзвіниці вдарили в дзвін, і тонкий 
дзвінкий гук задрижав і розлився по селі 
на всі долини. Він ударився об близьку гору, 
вкриту лісом, од скочив і залунав коло дальшо-
го шпиля, а там далі розлився десь далеко по-
над густим лісом та все лунав слабко та тихі-
ше й замирав десь в тихих лісових западинах. 
Старий Кайдаш кинув струга і перехрестився. 
Він надів свиту й шапку, підперезався й пішов 
на гору до церкви.

— Омельку! Омельку! — гукнула Кай-
дашиха тонким голосом. — Не забудь зайти 
з церкви до пана та візьми гроші за вози, 
бо завтра треба йти в Богуслав на ярмарок. 
Адже ж завтра в Богуславі ярмарок. Чи чуєш?

— Та чую, чую! — обізвався Кайдаш з-за 
двора й пішов на гору до церкви.

— Та, будь ласка, не заходь до шинку. 
Проп’єш гроші, не матимеш з чим іти на яр-
марок, — знов крикнула Кайдашиха, вигляда-
ючи з сіней.

виявляємо читацьку, літературну компетентності

1.  Яке враження справляє пейзаж на початку повісті? Які емоції виникали у вас 
під час читання цього фрагмента?

2.  Визначте, які образи (зорові, звукові, дотикові тощо) використовує автор для 
створення пейзажу. Які із цих образів викликали у вас найбільше позитивних 
емоцій? Чи є у створеному автором пейзажі образи, які викликають у вас 
негативні емоції?

3.  Знайдіть у тексті епітети, метафори, порівняння. Як засоби художньої вираз-
ності мови допомагають вам уявити те, що описує письменник?

4.  Яке враження на читача справляє опис садиби Кайдаша? Завдяки яким де-
талям ви уявляєте садибу?

5.  Прочитайте виразно портрет Кайдаша. Яке перше враження справляє цей 
герой? На яких деталях зовнішності героя зосереджує увагу читача автор?

6.  Прочитайте виразно портрети Карпа, Лавріна. Які відмінності між братами 
підкреслює автор?

7.  Як риси характерів героїв увиразнює розмова про дівчат?
8.  Як Карпо ставиться до майбутнього одруження? Якою він хоче бачити свою 

жінку?
9.  Поміркуйте, чому в розмові про одруження хлопці жодного разу не вжили 

слова кохання.
10.  Як ви гадаєте, чому слова Лавріна про Мотрю так глибоко запали Карпові в душу?
11.  Якою ви уявляєте Кайдашиху? Як ви гадаєте, скільки їй років? Обгрунтуйте 

свої міркування.
12.  Які чинники формування її характеру визначає автор?
13.  Визначте, як у мовленні героїні виявляються риси характеру, окреслені автором.
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III
Після Другої Пречистої Карпо повінчався 

з Мотрею. Чотири дні грали музики, чотири 
дні пили й гуляли гості в Довбиша.

В четвер ранесенько, тільки що почало 
на світ благословиться, Кайдашиха прокину-
лась і збудила невістку.

— Мотре! Вставай, моя дитино, затопи 
в печі, та як будеш розкладать дрова, то по-
клади на двох полінах переклад, та вибирай, 
моє серденько, товстенький переклад, щоб 
дрова швидше розгорілись. А як приставиш 
окріп, то піди видій корову та оджени вівці 
до череди.

Мотря прокинулась і через сон насилу 
розчовпала, що свекруха вчить її розкладать 
дрова в печі, неначе її й того мати не навчила. 
Мотря встала, розпалила в печі й приставила 
чавун з водою.

— Піди ж, моя доню, видій корівку. Я тро-
хи ще полежу. Чогось я нездужаю. Так у мене 
болять ноги! Ох-ох-ох! — застогнала на печі 
Кайдашиха, укриваючись рядном.

В хаті ще всі спали. Мотря пішла, видоїла 
корову, процідила на цідилок молоко й погна-
ла до череди корову. Вертається вона в хату, 
а свекруха спить на печі, аж хропе. <…>

Минув тиждень. Кайдашиха перестала зва-
ти Мотрю серденьком і вже орудувала нею, 
наче наймичкою. Вона просто загадувала їй 
робити роботу, третього тижня вже почала 
на невістку кричать, а далі й докоряти. Мотря 
насилу вдержувала язика й тільки поглядала 
на свекруху сердитим оком.

Настала Пилипівка. Потяглися довгі, як 
море, ночі. Молодиці на селі почали вставати 
вдосвіта прясти.

— Мотре! — кричала з печі Кайдашиха. — 
Вставай прясти. Чи ти не чуєш? Вже треті пів-
ні проспівали, а ти спиш. Треба прясти на по-
лотно. Мотре! Чи ти спиш?

Мотря встала, засвітила світло, розпали-
ла в челюстях тріски й сіла коло печі пряс-
ти. Карпо й Лаврін повставали й стали коло 
припічка ногами м’яти коноплі, а Кайдашиха 
вкрилась з головою й знов заснула. Вже Мо-
тря напряла півпочинка й почала приставлять 
до печі обід, як Кайдашиха злізла з печі й сіла 
за гребінь. Вже надворі стало світати. Мотря 
стала оджимать сорочки з відмоки, а Кай-
дашиха навіть хати не вимела. <…> Мотрю 

� Фрагмент коміксу «Кайдашева сім’я»  
(Ганна Пурей, 2017)
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взяла злість. «Не буду замітать хати, — по-
думала вона, — ану, чи вимете свекруха».  
<…>

Настав вечір, а в хаті було сміття трохи 
не по кісточки. Кайдашиха стала й собі оджи-
мать сорочки, а хати не замела.

— Чому це у вас і досі хата не метена? — 
спитав Карпо, увійшовши в хату.

— Бо твою жінку сьогодні перелоги на-
пали, — сказала вже сердито Кайдашиха. <…>

— Чому ти, Мотре, і досі не замела 
хати? — промовив Карпо до жінки.

— Не замела, бо гуляю од самої півночі. 
Ось уже й рук і ніг не чую, так натанцюва-
лась, — промовила Мотря. <…>

— А хіба ж ти робиш сама? — спитала 
Кайдашиха.

— А хто ж мені помагає, коли хата й досі 
не заметена, — крикнула Мотря.

— Чого це ти, Мотре, кричиш на матір? 
Мати тебе не наводить на злий розум, а на 
добрий, — обізвався Карпо.

— Мала розум, а в вас, мабуть, оце загу-
била, — сказала через зуби Мотря. Вона од-
жимала так здорово, що аж намисто бряжчало 
і дукачі коливались.

Мотря поскладала плаття на коромис-
ло й пішла прати на ставок. В хаті стало 
тихо. Кайдашиха взяла віник і вимела хату  
й сіни.

— Ти, Карпе, не потурай своїй жінці, а то 
вона мене не слухає, ще й лає. Вона мене зо-
всім не має за матір. Що з того, що вона робо-
ча, коли хата три дні стоїть неметена?

— Не три дні-бо, а тільки один день, — 
сказав Карпо.

— Так, сину, так! Держи руку за жінкою, 
а матері не можна буде далі в своїй хаті й сло-
ва промовити. Мотря молода, то нехай робить, 
а я вже стара, підтопталась. Мені можна й од-
почити. А ти жінці не потурай, бо вона й над 
тобою далі коверзуватиме.

Карпо узяв шапку та мерщій з хати. Йому 
було жаль жінки, жаль і матері.

Поки Мотря прала сорочки, Кайдашиха 
затопила в печі й приставила вечерю. Вже 
смерком прийшла Мотря з сорочками й скла-
ла їх на лаві. <…>

Чоловіки посходились у хату й сіли за стіл. 
Мотря кинулась насипать галушки в миску.

— Геть! — крикнула Кайдашиха. — Сама 
зумію насипать. Не ти напартолила. Сідай 
та запихайся!

Мотря одійшла набік, згорнула руки й собі 
зітхнула. <…> 

Всі вечеряли мовчки. Мотря стала коло 
мисника, мов укопана. Вона не сіла вечерять. 
<…> Всі встали з-за стола, подякували Богові 
та Кайдашисі, а Мотря все стояла на одному 
місці, наче сирота в чужій сім’ї. <…>

виявляємо читацьку, літературну компетентності

1.  Яке враження справив на вас цей розділ?
2.  Як Кайдашиха прийняла невістку? Чого вона очікувала від Мотрі? Чи справ-

дила невістка очікування Кайдашихи?
3.  Якою була позиція Карпа щодо стосунків матері й Мотрі?
4.  Поміркуйте, чи міг Карпо допомогти Мотрі, полегшити її життя.
5.  Визначте авторське ставлення до Мотрі, Кайдишихи. Якими засобами 

автор виявляє це ставлення?

виявляємо творчі здібності

6.  Розгляньте ілюстрації на с. 32. Це фрагмент коміксу Г. Пурей за мотивами по-
вісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я». Яку «історію» з життя Кайдашів 
розповіла в малюнках художниця? Поміркуйте, що дало більше поживи вашій 
уяві — малюнки чи художнє слово? Які епізоди повісті ви б хотіли проілю-
струвати? Обґрунтуйте свій вибір.
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ІХ
Цілу зиму й весну Кайдашенки прожили 

в ладу. <…> Але настала весна. Хати Кайда-
шенків стояли дуже близько одна коло одної, 
а їх городи були перегороджені тільки пога-
неньким тином.

Мелашка посадила огірки коло самого 
тину. Огірки зійшли, як зелене руно. Показа-
лись ранні огірочки. Мотрин півень переско-
чив через тин та давай вибирати Мелашчині 
огірки. Півень сокотав та скликав курей. Всі 
Мотрині кури перелетіли через тин в огірки. 
За курми полізли крізь тин курчата. Квочка 
вигребла яму саме серед огудиння.

Стара Кайдашиха вийшла на город, угля-
діла таку шкоду та аж за голову вхопилась. 
Вона налапала під ногами палицю та й попер-
ла нею на курей. Палиця влучила в півня; пі-
вень киркнув і потяг через тин перебиту ногу. 
Двоє курчат лягло на місці.

Мотря вибігла і вгляділа свого півня. Пі-
вень тяг ногу по землі.

— Чи це ви, мамо, перебили моєму півневі 
ногу? — гукнула Мотря через тин до Кайда-
шихи.

— А то ж хто? А як ще раз твої кури пі-
дуть на наші огірки, то я їх поріжу та поїм.

— То й заплатите! Хіба в нас волості 
нема, — говорила Мотря. — Не було, пак, вам 
на городі місця для огірків: насадили під самим 
перелазом. Карпе, чи ти бачиш, що то таке?

— А що? Півень ногу волочить, — спокій-
но обізвався Карпо.

— Карпе! Піди до матері та скажи їй, не-
хай вона другий раз не б’є моїх курей, — чіп-
лялась Мотря.

— Гм? — мукнув Карпо, стоячи коло хати.
— Карпе! Чи ти чуєш, чи тобі позаклада-

ло? — кричала Мотря.
Карпо стояв і дивився на півня.
— Карпе! Чи ти глухий, чи ти хочеш мене 

з світу зогнати? Піди та вилай свою матір.
— Іди та й лайся, про мене, хоч до само-

го вечора, — сказав дуже спокійно Карпо. <…>

Не чорна хмара з синього моря наступа-
ла, то виступала Мотря з Карпом з-за сво-
єї хати до тину. Не сиза хмара над дібровою 
вставала, то наближалася до тину стара ви-
дроока Кайдашиха, а за нею вибігла з хати 
Мелашка з Лавріном, а за ними повибігали 
всі діти. Дві сім’ї, як дві чорні хмари, на-
ближались одна до другої, сумно й понуро. 
Мотря стояла коло тину висока та здорова, 
така заввишки, як Карпо, з широким лобом, 
з загостреним лицем, з блискучими, як жар, 
чорними маленькими очима. Вона була в од-
ній сорочці і в вузькій запасці. Хазяйнови-
та, але скупа, вона втинала одежу, як тільки 
можна було обтяти. Вузька запаска влипла 
кругом її стану. В великій, як макітра, хустці 
на голові Мотря була схожа на довгу швайку 
з здоровою булавою. За Мотрею стояв Карпо 
у вузькій сорочці з короткими та вузькими 
рукавами, в широких білих штанях з товстого 
полотна. Позад їх стояла купа Карпових дітей 

� Іллюстрації до повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» (Анатолій Базилевич, 1961)
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у вузьких штанцях, у сороченятах з коротки-
ми рукавами, в спідничках вище колін.

По другий бік тину стояла баба Кайда-
шиха, висока та суха, неначе циганська гол-
ка, в запасці, в рясній білій, як сніг, сорочці, 
в здоровій хустці на голові. Сліпе око біліло 
ніби наскрізь, як вушко в голці, хоч туди нит-
ку затягай. За бабою стояла Мелашка в білій 
сорочці, в червоній новій хустці з зеленими 
та синіми квітками, в зеленій ситцевій рясній 
спідниці. Рядом з Мелашкою стояв Лаврін 
у широких рясних синіх з білими смугами 
штанях, у чоботях. Мелашка розцвіла і стала 
повніша на виду. Її очі, її тонкі брови блища-
ли на сонці, а лице горіло рум’янцем од ви-
сків до самого підборіддя. Гаряче сонце лляло 
світ на двір, на людей, обливало їх од голови 
до ніг. Чорна здорова хустка чорніла на бабі 
Кайдашисі, неначе горщик, надітий на висо-
кий кілок.

Мелашка сяла, як кущ калини, посадже-
ний серед двору. А сонячне марево заливало 
всіх, дрижало, переливалося між жіночими 
та дитячими головами, неначе якась золота 
вода крутилась поміж людьми, неначе якась 
основа з тонких золотих ниточок снувалась 
по двору кругом людей, кругом хат, навкруги 
садка. Собаки стояли коло хат і крутили хвос-
тами, дивлячись на людей. Їм здавалося, що 
їх от- от покличуть і нацькують ними когось.

<…> Минула зима. Знов настало літо. Зо-
лоте літо несло за собою нелад між Кайдашен-
ками. Той нелад знову почався за грушу.

Як громада ділила між братами двір ста-
рого Кайдаша, до Карпової половини одійшла 
груша. Тин пройшов на аршин поза грушею. 
Та груша була Лаврінова. Ще хлопцем Лав-
рін прищепив своїми руками щепу на старому 
пні. Груша погналася вгору, як верба. Батько 
подарував Лаврінові ту грушу на багату кутю 
тоді, як Лаврін чхнув за вечерею. В сім’ї всі 
звали ту грушу Лавріновою. За це знали всі 
на кутку.

Груша росла широко й високо і довго 
не родила. Сам Лаврін натякав Карпові не раз 
і не два, що в Карпів двір одійшла його гру-
ша. Але доки груша не родила, доти й лиха 
не було.

На біду того літа груша вродила, та ще 
й дуже рясно. Груші були здорові, як кулаки, 

та солодкі, як мед. Таких груш не було в ціло-
му селі. Груш уродило так рясно, що гілля аж 
гнулось додолу.

Лаврінові діти довідались, що та груша 
не дядькова, хоч стоїть в дядьковому городі, 
а батькова. Стара бабуся їм докладно все роз-
казала й намовила їх полізти через тин та на-
рвать груш.

Діти тільки того й ждали. Хлопці полізли 
на грушу та й давай трусить, а дівчата збира-
ли в пазухи. Коли тут з хати вискочила тітка 
Мотря. 

— А нащо це ви рвете наші груші! — крик-
нула Мотря на небожів та небог.

— Еге! Це не ваші груші. Бабуся сказали, 
що це груша батькова, а не дядькова, — гово-
рили діти та все збирали груші.

— Ось я вам дам груш! Зараз повикидайте 
мені груші з пазух, бо я нарву кропиви, та по-
задираю вам спіднички, та дам таких груш, що 
ви не потрапите, кудою втікати.

Мотря кинулась до кропиви. Діти підня-
ли ґвалт і кинулись на тин, як котенята. На їх 
крик вибігла з хати Мелашка.

— А навіщо оце ти, Мотре, б’єш моїх ді-
тей? — спитала в Мотрі Мелашка.

— За те, щоб не крали моїх груш, — обі-
звалась з-за тину Мотря.

— А хіба ж це твої груші? Це наша гру-
ша; хіба ж ти не знаєш, чи що? — говорила 
Мелашка.

— Ще що вигадай! На нашому городі 
та виросла ваша груша! Це, мабуть, свекруши-
ще тобі наговорила на вербі груші, а на осиці 
кислиці, — говорила Мотря.

З хати вийшов Лаврін і почав оступаться 
за дітей. Він кричав до Мотрі, що то груша 
його, що про те знає все село, що його діти 
мають право рвати груші, коли схотять. Кай-
дашиха вискочила й собі з хати й вже лаяла 
Мотрю на всю пельку.

— Ідіть, діти, та рвіть груші сміливо! 
Це наша груша, — говорила до дітей Кайда-
шиха.

— Нехай тільки влізуть у мій огород вдру-
ге, то я їм ломакою ноги поперебиваю! — кри-
чала Мотря.

А груші висіли, як горнята, та жовті, як 
віск! Лаврінові діти дали б їм гарту, хоч би 
вони зовсім були чужі, а тут бабуся й мамуся 
кажуть, що можна й треба рвать.
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Діти знов полізли крадькома на грушу. Мо-
тря вискочила з дубцем і побила дітям спини.

На Лавріновому дворі піднявся ґвалт. Че-
рез тин лаялись вже не жінки, а чоловіки. 
Лаврін доказував, що то груша його, бо він її 
прищепив, бо йому подарував батько, а Кар-
по доказував, що груша його, бо росте в його 
городі.

— Коли вже на те пішло, то я маю право 
на половину груш, бо груша моя. Про мене, 
йди позивай мене в волость, — говорив Лаврін.

— Ба не дам і половини, бо груша росте 
на моїй землі. Мало чого там батько не гово-
рив колись, — говорив Карпо.

А діти все лазили в дядьків огород, а Мо-
тря все частувала їх різкою. Брати мусили йти 
в волость. У волості присудили, щоб Карпо 
давав щороку половину груш Лаврінові або 
щоб одгородив до Лаврінового двору грушу 
з землею на два аршини та й продав Лаврінові 
ту землю навіки.

— Авжеж! Так оце продам два аршини 
землі! — кричав Карпо. — Я й Лаврінових гро-
шей не хочу і землі не дам. Про мене, нехай 
приймає собі грушу на свій двір!

— Але ж, чоловіче, груші не можна при-
йнять, — говорив у волості голова, — а рубати 
доброго дерева гріх. Давай щороку половину 
груш Лаврінові, та й ідіть собі з Богом.

Лаврін і Карпо вийшли з волості і нібито 
помирилися. Карпо пристав на те, щоб давати 
половину груш Лаврінові.

Прийшли вони додому. Карпова жінка за-
співала іншої.

— За що їм давати половину? Чи то мож-
на? Це вони схотять, щоб ми давали їм по-
ловину картоплі та буряків. Це все свекруха 
наговорює в волості.

Мотря знов ганяла Лаврінових дітей з сво-
го города ломакою, доки груші зовсім не обі-
рвали то Мотрині, то Лаврінові діти.

Минула зима, знов настало літо. Капосна 
груша, неначе на злість, ще більше розрослась 
і вшир і вгору, знов уродила і стояла рясна, 
як облита. Груш уродило мішків зо три, коли 
не більше. Груші були здорові і дорого кошту-
вали на ярмарку. Тут уже пахло карбованцями, 
а це для селян було не жарти.

Знов почалась така сама комедія. Ще гру-
ші не достояли, а Лаврінові діти кинулись 
на їх, як бджоли на мед. Мотря вибігла з ко-
цюбою, побила  дітей, ще й груші пооднімала. 
Мелашка розлютувалась за своїх дітей, як 
вовчиця, кинулася до Мотрі й трохи не здерла 
з неї очіпка. Карпо і Лаврін пішли до свяще-
ника. <…>

— Нехай так буде, батюшко, як ви скаже-
те. Так, як ви присудите, так воно вже нехай 
і буде! — сказали брати.

— То я ж кажу, щоб Карпо заплатив тобі 
три або чотири карбованці, та й нехай буде 
груша його, то й сварки більше не буде між 
вами, — знов сказав священик.

— Зроду на це не згоджусь! — сказав Лав-
рін. — Там, батюшко, груші, вибачайте, коли 
ласка, як ваші кулаки. Я щороку продам груш 
два або й три мішки за три або й за чотири 
карбованці.

— Ну, то ти, Карпе, одріж йому землю 
з грушею.

— Хіба я таки сказився чи з глузду з’їхав, 
щоб одрізувать землю, — сказав Карпо.

— То йдіть собі та, про мене, вдавіться 
тими грушами разом з своїми жінками, — ска-
зав священик, пішов у кімнату та й зачинив 
двері.

Карпо і Лаврін постояли й пішли додому 
та все лаялись. Лаврін кричав, що візьме со-
киру та й зрубає грушу. Вони застали на дво-
рі коло груші колот нечу: Мотря лупила ко-
цюбою Лаврінових дітей, Мелашка з бабою 
одгризались од Мотрі і неначе гавкали через 
тин. Люди з кутка почали збігаться. Прибігла 

� Ілюстрація до повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева 
сім’я» (Анатолій Базилевич, 1961)
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й баба Палажка Солов’їха, а за нею баба Па-
раска Гришиха.

— Ой, господи! Якби хто взяв Лаврінову 
хату та одіпхнув її, — сказала премудра баба 
Палажка, — геть- геть на гору або й за гору, 
а Карпову хату одсунув ген- ген за ставок, аж 
у діброву, то вони б помирились.

— Навчай, навчай! Яка пак премудра! — 
не втерпіла баба Параска. — Подивись лишень 
на себе! Коли б твого чоловіка хто посунув 
за діброву,  а твою дочку аж за Рось, а тебе аж 
у саме пекло, то, може б, і між вами був мир.

Діло з грушею скінчилось несподівано. 
Груша всохла, і дві сім’ї помирились. В обох 
садибах настала мирнота й тиша.
1878

виявляємо читацьку, літературну компетентності

1.  Пригадайте, які наслідки мав епізод з півнем. Відтворіть перебіг «бойових 
дій» між двома гілками Кайдашевої родини, поки не зійшлися дві «сім’ї, як 
дві чорні хмари».

виявляємо обізнаність у сфері культури

2.  Яке враження справили на вас ілюстрації до твору? Роботи якого ілюстратора 
сподобалися більше? Аргументуйте свій вибір. 

3.  Завітайте до «Віртуальної картинної галереї» (див. «Електронний додаток 
до підручника»), знайдіть роботи українських художників-реалістів. Помір-
куйте, які роботи українських пейзажистів  могли б стати ілюстраціями до по-
вісті І. Нечуя-Левицького.

4.  Поміркуйте, з якою метою автор описує одяг членів родини.
5.  Які порівняння використовує автор, щоб створити зорові образи Мотрі, 

Кайдашихи, Мелашки? Розкрийте смисл цих порівнянь.
6.  В останньому розділі повісті виразно протиставляються два образи — хмар 

і сонячного світла. Розкрийте смисл кожного образу.
7.  Які засоби комічного використав автор у цьому фрагменті твору?
8.  Яке враження справив на вас фінал повісті?
9.  Маючи достатньо інформації про характери героїв твору, чи вірите ви в те, 

що «мирнота й тиша» настали надовго?
10.  Існує думка, що письменник завершив повість таким чином через цензурні 

заборони. У першому виданні твір мав відкритий фінал: груша розросталася, 
а сварки не припинялись. Який фінал, на вашу думку, є більш реалістичним? 
А який фінал подобається більше особисто вам? Якби ви видавали повість 
і мали право обрати фінал, який варіант запропонували б читачам? Поясніть 
свій вибір.

� Натюрморт із кошиком із грушами  
(Зінаїда Серебрякова, 1932)
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Село, де жили Кайдаші

Уже майже півтора століття минуло, відко-
ли Іван Семенович Нечуй-Левицький написав 
свою «Кайдашеву сім’ю», а Семигори, що непо-
далік Богуслава, де відбуваються події повісті, 
майже не змінилися.

Здається, що час над ними не владний: 
ті ж покручені, порослі лісом ярки, буяють 
яблуні та черешні, блищать ставки, біліють 
хати. Щоправда, серед останніх трапляються 
пофарбовані жовтогарячою вохрою, як ось ця 
біля повороту перед греблею.

— От як візьмете праворуч, — пояснює 
мені господар обійстя, — та підніметеся 
на гору, де стоїть кам’яний хрест, то десь там 
жили Кайдаші.

Напевне, саме з цієї гори, на яку вказав 
чоловік і на котру й сьогодні видертися не-
просто, Карпо задивився на Мотрю й потрапив 
у халепу, коли вози перекинулись.

— Не було ніяких Кайдашів, а були Мазури, 
котрих дражнили Кайдашами, — виявляє обі-
знаність в історії села жіночка, яку зустрічаємо 
по дорозі на ту круту гору. — Вони й тепер тут 
живуть, он в акаціях дві хатки стоять… Ганну 
Гнатівну, якій трохи не 90, й сьогодні кличуть 
Кайдашиха.

В улоговині, що закінчується левадою, 
яка дуже нагадує описану Нечуєм-Левицьким, 
й справді стоять біленькі хатки. Ледь вище 
однієї з садиб кучерявиться порепана груша. 
Якби Нечуй-Левицький наприкінці повісті 
не написав, що Лаврінова груша всохла, то я, 
напевне, повірив би, що перед моїми очима 
саме те старезне дерево, яке стало причиною 
найбільших суперечок Кайдашів.

З гори можна потрапити на греблю ставка, 
де господарюють орендарі. Зараз тут смикають 
дрібних карасиків київські дачники, а колись 
по ній до шинку поспішав Омелько Кайдаш, 
поки не допився до бісиків в очах.

Леонід Логвиненко  
(З газети «Сільські вісті» за 30 червня 2017 року)

актуальний додаток

виявляємо читацьку, літературну, соціальну та громадянську компетентності

Яке враження справив на вас нарис? Які почуття, думки він викликав? Чому, 
на вашу думку, сучасного кореспондента зацікавили Семигори? Як твір І. Не-
чуя-Левицького вплинув на його сприйняття мальовничого куточка нашої землі? 
Доведіть, що твір «Кайдашева сім’я» належить до «вічно живої класики».

готуємося до знО

Опрацювавши матеріал, присвячений творчості І. Нечуя-Левицького, занотуйте 
в зошиті для підготовки до ЗНО відомості про письменника, його твір «Кайда-
шева сім’я». Складіть схему «Образи повісті «Кайдашева сім’я», випишіть цитати 
для характеристики образів-персонажів.

� Дорожній вказівник
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панас мирний
(1849—1920)

Панас Якович Рудченко (літературний псевдонім — Панас Мирний) наро-
дився 1 (13) травня 1849 року в Миргороді на Полтавщині в сім’ї бухгалтера. 
Добрі родинні традиції виховували в дітей любов до батьківщини. У спога-
дах письменник засвідчив: «Козача кров батьків, змішана з грецькою кров’ю 
(по матері), швидко бігла по жилах і змушувала битися молоде серце любов’ю 
до свого краю, до свого обездоленого народу, а чудові казки та пісні, що змалку 
тішили дитячу душу, схиляли його до рідного слова».

Навчання в Миргородському та Гадяцькому училищах заклало основу для 
подальшої самоосвіти. Юнак багато читав, вивчав іноземні мови, мріяв про лі-
тературне майбутнє. Та в чотирнадцять років через матеріальні нестатки мусив 
піти на службу, спочатку до повітового суду Гадяча, а потім до гадяцького казна-
чейства. Пізніше довелося декілька років попрацювати у Прилуках та Миргороді.

У 1871 році письменник оселився в Полтаві, був бухгалтером у казначей-
стві, згодом обіймав різні посади в губернській казенній палаті — тодішній ад-
міністративно-фінансовій установі. Хоча він і не надто переймався кар’єрою, 
однак завдяки своїм здібностям дослужився до високого чину дійсного стат-
ського радника. Чиновницька праця дозволяла підтримувати родинний до-
бробут, однак справою всього життя стала література.

Через цензурні заборони твори письменника виходили переважно в за-
кордонних виданнях. Часто вони потрапляли до українських читачів нелегаль-
но. Досить довго не було відомо, хто ж насправді приховується за псевдонімом 
Панаса Мирного. Розсилаючи листи про розшук активного учасника україн-
ського руху, російські жандарми навіть не уявляли, що мова йде про поваж-
ного службовця в генеральському чині, нагородженого багатьма орденами.

Справжнім випробуванням стало для прозаїка останнє десятиліття його 
життя. Під час Першої світової війни загинули двоє його синів, а переживання 
згубно позначились на його здоров’ї. Помер Панас Рудченко (Панас Мирний) 
28 січня 1920 року, похований у Полтаві.

Опрацьовуємо прочитане, виявляємо читацьку  компетентність, уміння вчитися

1.  Дайте короткі відповіді на запитання.
�� Якими є справжнє ім’я та прізвище Панаса Мирного?
�� Де й коли він народився?
�� Яку освіту здобув письменник?
�� Які факти біографії письменника викликали у вас емоційний відгук (вразили, 
здивували, зацікавили тощо)? Про який період його життя ви хотіли б дізнати-
ся більше? Поміркуйте, у який спосіб ви можете задовольнити свою цікавість.

2.  У зручній для вас формі (тексту, плану, таблиці, схеми) запишіть відомості 
про життя письменника.

виявляємо вміння вчитися, ініціативу та підприємливість 

3.  Виявіть ініціативу: у довільній формі (плаката, повідомлення на уроці або 
в соціальній мережі, презентації тощо) підготуйте цікаву інформацію про 
життя Панаса Мирного, поділіться нею з однокласниками.

� Панас Мирний 
(Олексій Артамонов, 
1956)
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виявляємо літературну, соціальну та громадянську компетентності 

4.  У Полтавському літературно-меморіальному музеї Панаса Мирного зберігаєть-
ся чимало цікавих експонатів. Серед них і спогади сучасників про письмен-
ника. Наприклад, П. Г. Латиш, який товаришував із синами Панаса Яковича, 
згадував, що письменник мав напрочуд урівноважений характер: «Найбільший 
осуд з його боку — це пильний і, можливо, трохи невдоволений погляд його 
темно-карих очей. Про нього в народі говорили, що це людина, яка вміє очима 
лаятися». Поміркуйте, такі риси характеру допомагають чи заважають кар’єрі 
службовця, менеджера. Аргументуйте свої міркування.

Літературна  творчість
Свій шлях до літератури Панас Рудченко розпочав ще в юному віці. З ди-

тинства захопився творами Т. Шевченка, пізніше полюбив прозу І. Нечуя-Ле-
вицького. Старший брат Іван, відомий фольклорист, перекладач і літератур-
ний критик, став для письменника-початківця добрим другом і порадником.

Перші твори Панас Мирний написав наприкінці 60-х рр. Через цензурні за-
борони вірш «Україні» та оповідання «Лихий попутав» побачили світ за кордо-
ном — у львівському журналі «Правда». Пізніше були опубліковані нарис «По-
доріжжя од Полтави до Гадячого», оповідання «П’яниця», повість «Лихі люди».

Найбільшу славу й літературне визнання приніс Панасові Мирному роман 
«Хіба ревуть воли, як ясла повні?», уперше виданий у Женеві в 1880 році. 
Зацікавив читачів і його наступний роман «Повія», що друкувався частинами 
й повністю був опублікований уже після смерті автора. Перу письменника 
належать оповідання «Морозенко», новела «Лови», цикл нарисів «Як ведеться, 
так і живеться», повість «За водою».

Панас Мирний відомий також як поет і драматург, автор драми «Лиме-
рівна», комедії «Перемудрив» та інших творів. Писав він і гострі публіцистичні 
статті на захист української культури («Про мову», «Рідна мова»). Йому нале-
жать такі слова: «Найбільше і найдорожче добро в кожного народу — це його 
мова, ота жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ 
складає і своє давнє життя, і свої сподіванки, розум, досвід, почування».

Маючи значні заслуги в різних галузях творчої діяльності, до історії літе-
ратури Панас Мирний увійшов як визнаний майстер реалістичної прози. Його 
творчість відзначається масштабним змалюванням дійсності, точним відтворен-
ням народного побуту, гострою соціальною проблематикою та психологізмом.

Опрацьовуємо прочитане, виявляємо читацьку компетентність  

1.  Складіть план статті «Літературна творчість». За планом підготуйте розповідь 
про творчий шлях письменника.

2.  Які проблеми порушував Панас Мирний у публіцистичних статтях?
3.  Як ви зрозуміли наведений у статті підручника вислів письменника про мову? 

Чи згодні ви зі словами Панаса Мирного про те, що мова — це «жива схо-
ванка людського духу»? Обґрунтуйте свої міркування.

виявляємо інформаційно-цифрову компетентність, обізнаність у сфері культури

4.  Скориставшись матеріалами електронного додатка до підручника, сайту літе-
ратурно-меморіального музею Панаса Мирного (м. Полтава), підготуйте вір-
туальну екскурсію «Гостини до Панаса Мирного».

� Пам’ятник письменнику 
в Полтавському 
літературно-
меморіальному музеї 
Панаса Мирного
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УКРАїНСьКЕ НАРОДНЕ ЖиТТЯ 
В РЕАЛІСТиЧНОМУ ОСВІТЛЕННІ 
(«ХІБА РЕВУТь ВОЛи, ЯК ЯСЛА ПОВНІ?»)

історія  створення  роману
У роботі над романом «Хіба ревуть воли, 

як ясла пов-ні?» Панасові Мирному допомагав 
його рідний брат і співавтор — Іван Білик. Разом 
вони склали «братську спілку» — злагоджену 
й ефективну творчу співдружність.

Іван Якович Рудченко (Іван Білик — літера-
турний псевдонім) народився 21 серпня (2 ве-
ресня) 1845 року в Миргороді. Після закінчення 
повітового училища працював чиновником по 
різних канцеляріях у Гадячі, Полтаві, Житомирі, 
Вітебську, Херсоні, Петербурзі. Записував і ви-
вчав фольклор, видав збірники народних казок 
і чумацьких пісень. Іван Білик був талановитим 
літературним критиком і перекладачем. Помер 
Іван Рудченко (Іван Білик) 18 вересня (1 жовтня) 
1905 року в Петербурзі.

Робота над твором тривала (з перервами) 
майже чотири роки. Задум виник після однієї 
випадкової розмови. У квітні 1872 року перед 
Великодніми святами Панас Мирний їхав із Пол-
тави до Гадяча, де на той час жили його батьки. 
Дорогою почув від візника історію Василя Гнид-
ки, заможного селянина, котрий очолив банду 
злодіїв, що грабувала і вбивала людей. Думки 
про це не давали письменнику спокою: «Далі 
я вже не пам’ятаю, що ми балакали з машта-
ліром; знаю тільки, що цілу дорогу балакали, 
але все те Гнидка собою затер, зарівняв у моїй 
пам’яті; тільки сам зостався, як здоровенний ір-
жавий цвях, забитий у білу гладеньку стіну мого 
спомину…».

Панас Мирний вирішив вивчити соціальні 
обставини, що змусили звичайну людину стати 
на злочинний шлях. Написав нарис «Подоріжжя 
од Полтави до Гадячого», а потім повість «Чіп-
ка», що й стала основою майбутнього роману.

Ознайомившись із повістю, Іван Білик під-
тримав художні наміри брата, однак зробив 
декілька посутніх зауважень щодо композиції, 
а також подав ідею створити «народний ро-
ман на основі щирого реалізму». Наголошуючи 
на необхідності зміцнення реалістичної основи, 

Іван Білик виступив за розширення історичного 
та соціального тла.

Урахувавши поради, Панас Мирний значно 
розширив повість, унаслідок чого суттєво змі-
нилася організація твору, набувши романного 
характеру. Окремою сюжетною лінією була ви-
писана історія Максима Ґудзя, чіткіше  поставав 
образ Чіпчиного товариша Грицька. Важливу 
роль почав відігравати екскурс у минуле, що 
знайомив читачів з історією та соціальними змі-
нами в житті селянства.

Окрім копіткої роботи з редагування тек-
сту, Іван Білик сам написав розділи «Новий вік», 
«Старе — та поновлене», у яких широко окрес-
лив конкретні соціальні реалії доби.

У 1875 році роман був завершений, однак 
через цензурні заборони довго не видавав-
ся. Він побачив світ лише 1880 року в Женеві. 
У Російській імперії його вперше опублікували 
в 1903 році під назвою «Пропаща сила».

� Іван Білик (ліворуч) та Панас Мирний (1881)
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назва  твору
Роман Панаса Мирного та Івана Білика ви-

давався під двома назвами. Перша — «Хіба ре-
вуть воли, як ясла повні?» — була запропонова-
на Іваном Біликом. Вона запозичена з біблійної 
книги Йова, героя якої спіткали різні земні не-
щастя, однак, попри все, він зберіг віру й ли-
шився доброчесною людиною.

Завдяки зверненню до такого авторитет-
ного джерела, як Біблія, автори увиразнили 
проблему вибору та відповідальності кожного 

за своє життя. Назва роману подається у фор-
мі риторичного питання. Вона має алегорич-
ний характер: чи можливі конфлікти в су-
спільстві, у якому забезпечені основні права 
трудівників?

Пізніша зміна назви була викликана насам-
перед цензурними вимогами. Заголовок «Про-
паща сила» вказував на марнування можливос-
тей людини й усього народу в несправедливих 
соціальних умовах.

Опрацьовуємо прочитане, виявляємо читацьку компетентність    

1.  У зручній для вас формі (тексту, плану, схеми) запишіть відомості про співав-
тора роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?», зазначивши в записі справ-
жнє ім’я та прізвище Івана Білика, роки його життя, інформацію про освіту, 
професійну та культурну діяльність.

2.   Складіть розповідь про історію створення роману «Хіба ревуть воли, як ясла 
повні» за планом: виникнення задуму; твори, що лягли в основу роману; роль 
Івана Білика у його написанні; завершення і публікація твору. Чому, на вашу 
думку, історія про селянина-злодія справила на письменника глибоке враження?

Опрацьовуємо прочитане, виявляємо читацьку компетентність

1.  Хто запропонував назву твору?
2.  Звідки запозичені слова, що стали назвою?
3.  У чому полягає алегоричний зміст назви роману?
4.  Яке значення вкладали автори в назву «Пропаща сила»?

виявляємо літературну компетентність, беремо участь у дискусії 

5.  Уявіть, що ви завітали до книгарні або бібліотеки. На полиці дві книги при-
вернули вашу увагу. Одна має назву «Хіба ревуть воли, як ясла повні?», 
інша — «Пропаща сила». Припустімо, що з епічних жанрів ви віддаєте пе-
ревагу романам, а не повістям чи оповіданням. Яку із цих двох книжок ви 
переглянули б першою? Яка назва більше відповідає вашим уявленням про 
роман? Обґрунтуйте свою позицію.

виявляємо обізнаність у сфері культури 

6.  Розгляньте ілюстрації на с. 43. Поміркуйте, чому обаз волів набув популяр-
ності в реалістичному мистецтві.

Читацький практикум 

7.  Улітку ви мали прочитати роман Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла 
повні?». Звірте власні враження від твору з матеріалом, запропонованим 
у статтях підручника.
порада. Роман Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» складається 
з З0 розділів і поділений на чотири частини. Перегляньте твір, пригадайте, про 
які події йдеться в кожній частині, зробіть у зошиті нотатки. Оберіть таку форму 
запису, яка допоможе вам найточніше відтворити в пам’яті твір (в електронному 
додатку до підручника ви знайдете повний текст твору).
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жанрові  особливості   
і  проблемно-тематична  основа  твору

Одним із важливих завдань реалізму є ши-
роке й докладне зображення життя. Через це 
реалісти віддавали перевагу епічним жанрам. 
Чільне місце у творчості реалістів посів ро-
ман — великий за обсягом і складний за своєю 
художньою організацією епічний твір, у якому 
змальовано багатьох персонажів, а сама дійс-
ність представлена повно й багатогранно.

Існує чимало різновидів роману, наприклад: 
історичний, пригодницький, інтелектуальний, 
біографічний. «Хіба ревуть воли, як ясла пов-
ні?» — роман соціально-психологічний, оскільки 
дійсність та персонажі в ньому представлені пере-
важно в соціальному та психологічному вимірах.

Автори змалювали масштабну панораму 
народного життя з усім комплексом суспіль-
них процесів, що відбувалися майже півтора 
століття. У романі окреслені основні суспільні 
конфлікти, розкриті соціальні чинники поведін-
ки персонажів. Багато уваги приділено аналізу 
психологічних мотивів життєвого вибору цент-
рального персонажа, майстерно виписані осо-
бистісні профілі інших героїв твору, висвітлені 
прояви соціальної й національної психології.

Панас Мирний та Іван Білик додали до тво-
ру промовистий підзаголовок — «Роман 

з народного життя». За тематикою, особливо 
в  зображенні суспільних відносин, роман перегу-
кується з повістю І. Нечуя-Левицького «Кайдаше-
ва сім’я». Однак, на відміну від повісті, роман має 
значно більше художнього потенціалу. У творі 
Панаса Мирного повніше представлена соціаль-
на дійсність, глибше розкрита психологія героїв.

У романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» 
порушується ціла низка проблем: людина й су-
спільство, мораль і соціальна відповідальність, 
людина і воля, селянин і земля, виховання й ро-
динне життя. А основною виступає проблема 
«пропащої сили».

Урядова реформа 1861 року, що скасувала 
кріпацтво, на ділі знехтувала справжніми інтере-
сами селян, замінивши одні форми поневолення 
на інші. Унаслідок цього потужна народна енер-
гія, обмежена несправедливими соціальними 
бар’єрами, витрачалася марно, а то й на шкоду 
суспільству.

Важливою в морально-етичному та психоло-
гічному плані є проблема вибору. Найяскравіше 
ця проблема розкривається на прикладі долі го-
ловного героя — Чіпки Варениченка, який у сво-
їх «пошуках правди» порушив засвоєні з дитин-
ства моральні приписи й обрав злочинний шлях.

Опрацьовуємо прочитане, виявляємо літературну компетентність 

1.  Визначте особливості соціально-психологічного роману.
2.  На що вказує підзаголовок роману Панаса Мирного та Івана Білика?
3.  Які основні проблеми порушили автори роману? На які соціальні обставини 

вони звернули увагу?
4.  Яку роль у творі відіграє проблема вибору?

� Віз із волами, що перетинає затоплену 
рівнину під час повені  
(Іван Айвазовський, 1897)

� На Харківщині. Пейзаж із волами  
(Сергій Васильківський, 1890-ті)
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Композиція  і  сюжет
Співавторство різних особистостей, а та-

кож тривалий час роботи над текстом зумо-
вили сюжетно-композиційну складність і ба-
гатоплановість роману. Не випадково відомий 
учений Олександр Білецький назвав твір «бу-
динком із багатьма прибудовами і надбудова-
ми, зробленими неодночасно і не за строгим  
планом».

У романі поєдналися різні сюжетні лінії: 
доля головного героя Чіпки Варениченка, життя 
Максима Ґудзя, лінія Чіпчиного товариша Гриць-
ка Чупруненка, історія села Пісок та роду панів 
Польських.

Після тривалої роботи з упорядкування 
тексту автори поділили роман на чотири великі 
частини, кожна з яких має по декілька розділів.

Перша частина виконує експозиційну роль: 
розповідає про батьків Чіпки, його дитин-
ство, юність, товаришування з Грицьком Чу-
пруненком. Друга — ретроспективна, містить 

передісторію основних подій. У ній знаходимо 
відомості про минуле села, про рід Максима Ґу-
дзя та панів Польських.

Розвиток вирішальних подій припадає 
на третю частину. Чіпка втрачає землю, «шукає 
правду» і зрештою обирає злочинний шлях. 
У наступній, четвертій частині перетинаються 
лінії Чіпки й Максима Ґудзя. Галя, дочка Макси-
ма, стає Чіпчиною дружиною. Тоді самого Чіпку 
обирають до земської управи, однак за давні 
гріхи відсторонюють від виборної посади.

Розв’язкою роману стають криваве вбивство 
козацької родини Хоменків і арешт Чіпки.

В історії життя головного героя роману 
можна виділити не один, а декілька кульміна-
ційних моментів: утрата землі, що підштовхну-
ла до морального занепаду, вигнання із земства 
та остаточне виродження «правдошукача» — 
його участь у жорстокому вбивстві односельців 
заради наживи.

Опрацьовуємо прочитане, виявляємо літературну компетентність 

1.  Схарактеризуйте сюжет і композицію роману за планом: поділ на частини 
та розділи; сюжетні лінії твору; у яких частинах відбувається розвиток основ-
ної дії; розв’язка твору; кульмінаційні епізоди.

2. Як схарактеризував художню організацію роману О. Білецький? Що, 
на вашу думку, дало вченому підстави для такої характеристики?

Образ  головного  героя:   
від  пошуків  правди  до  моральної  деградації

Образ Чіпки представлений у розвитку: від 
народження й до того часу, коли він перетво-
рився на засудженого злочинця і вбивцю.

Автори змалювали формування особистості 
героя та розкрили мотиви, якими він керується 
у своїй поведінці. Осмислюючи життя з реаліс-
тичних позицій, вони не оминули й можливос-
тей натуралізму. Зокрема, урахували спадковість 
героя по батьківській лінії.

Цей підхід поєднався в романі з соціаль-
но-психологічним, що стосується умовностей 
селянського звичаєвого права. Становище 
байстрюка, тобто народженого поза законним 
шлюбом, відчутно вплинуло на психіку хлопця. 

Уже змалку він починає усвідомлювати свою 
неповноцінність. Показовим є ставлення одно-
сельців до народження позашлюбної дитини: 
«Пішло знов по селу шушукання, глум, таєм-
ні страхи…». Навіть реакція священика, який 
мав би бути виразником християнської любові, 
доволі показова: «Понесли до батюшки. А па-
нотець і собі: «Як його такого виродка у хрест 
уводити?!»

Відчуття власної соціальної вторинності 
та водночас гострий і допитливий розум зму-
шують Чіпку з самого дитинства замислюва-
тись над несправедливим улаштуванням світу. 
Від початку автори окреслюють конфліктний 
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характер персонажа, передусім з огляду на його 
маргінальне становище в межах селянського ко-
лективу.

Поряд із ним (для порівняння) вони зо-
бражують бідного сироту Грицька, який усе ж, 
на відміну від байстрюка Чіпки, має більше шан-
сів соціально адаптуватися: сироті співчувають, 
а байстрюка дражнять і зневажають. Маючи схо-
жі початкові матеріальні можливості, ці персо-
нажі по-різному реалізують себе в житті. З по-
гляду звичаєвого права, навіть сирота Грицько 
мав кращі перспективи, ніж народжений поза 
законним шлюбом Чіпка.

Особливу роль у зростанні Чіпки відіграють 
персонажі, до яких він ставиться з глибокою 
повагою. Це літні люди з багатим життєвим до-
свідом. Вони передають хлопцеві народне уяв-
лення про мораль і справедливість, сприяють 
формуванню в нього позитивного світогляду. 
Утрата бабусі Оришки та кривди, що чинять 
старому й беззахисному дідові Уласу, негатив-
но впливають на Чіпчине сприйняття світу, ста-
ють важливими ланками його життєвих розча-
рувань.

Подією, що підштовхнула Чіпку до мораль-
ного виродження, стала втрата землі. Діставши 
від громади земельний наділ, парубок долучив-
ся до загального ритму хліборобського життя. 
Його сила нарешті знайшла позитивну реаліза-
цію — він став господарем, подолав свою соці-
альну неповноцінність. Однак утрата землі знову 
робить його людиною другого сорту, а розча-
рування в законних шляхах відновлення спра-
ведливості штовхає в бік стихійного бунтарства.

Невдовзі Чіпка потрапляє під згубний вплив 
злодійського товариства — колишніх дворових 
кріпаків, озлоблених на весь світ. Винуватячи 
всіх у своїх бідах, вони морально деградували 
і вдалися до крадіжок та розбою. Чіпка при-
ймає зручне виправдання злодійського життя: 

для нього це відновлення порушеної справед-
ливості. Він, мовляв, «своє відбирає».

Енергія сильної особистості скеровуєть-
ся таким чином в антигромадську площину, 
марнується й обертається на «пропащу силу». 
Пояснюючи свої злочини як вимушену форму 
соціального протесту, персонаж вступає в го-
стрий конфлікт із суспільством та його мораллю. 
А вже після випадку із земством бунтарство Чіп-
ки остаточно перероджується на сліпе бажання 
помсти, набуваючи у фіналі твору крайнього ви-
яву ненависті до всіх людей.

Дуже показовим є епізод, у якому Чіпка 
зображений під час прощання з арештантами: 
«Плакали розбишаки, навіки прощаючись з рід-
ним селом, з своїми людьми — рідними й нерідни-
ми. Один Чіпка не плакав. Як той сич насуплений, 
стояв він нарізно всіх, звісивши на груди важку 
голову, в землю потупивши очі, — тільки коли-
не-коли з-під насуплених брів посилав на людей 
грізний погляд… Не знайшлося душі, щоб піді-
йшла до його — попрощалася…».

Чіпка — справді пропаща сила: повний найкращих замірів, він якось непоміт-
но для себе заплутавсь у нетрях життя, загруз у драговині нерозважених 
суперечностей і всю енергію свою, розум та хист віддав справі нерозумного 
протесту, викресливши себе цим із гурту людей, що виконують творчу 
роботу в житті.

С. Єфремов, історик літератури

Коментар фахівця

� Молодий український 
селянин  
(Василь Тропінін,  
1820-ті рр.)

� Голова українського 
селянина в солом’яному 
капелюсі  
(Архип Куїнджі, 1895)
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виявляємо літературну компетентність 

1.  Звернувшись до тексту роману, дайте відповіді на запитання.
�� Який проміжок із життя головного героя представлений у романі?
�� Які риси характеру виявились у хлопця вже з дитинства?
�� Яку роль у зображенні Чіпки відіграє порівняння з Грицьком?
�� Чи змінився Чіпка, одержавши від громади землю?
�� Що для нього значило «бути господарем»? Чому Чіпка втратив землю?
�� Чому він не знайшов правди в суді?
�� З ким потоваришував Чіпка після втрати землі?
�� Як на Чіпку вплинуло «злодійське товариство»?
�� Як сам Чіпка пояснював вибір злодійського життя?
�� Чи змінився Чіпка після обрання в земську управу?
�� Як до нього поставилося повітове панство?
�� Чому Чіпку звільнили із земської управи? Як це на нього вплинуло?
�� Після чого Чіпку заарештували? Чи розкаявся Чіпка у своїх вчинках?

досліджуємо самостійно

2.  Доведіть, що Чіпка — герой реалістичного твору. Чи наявні в його образі 
риси натуралістичного зображення? Якщо так, то які?

ділимося думками і враженнями 

3.  Чи викликає Чіпка співчуття? Чи могла якось інакше скластися його доля?

запрошуємо до дискусії 

4.  Хто, на вашу думку, Чіпка Варениченко: жертва соціальних обставин чи при-
роджений злочинець?

виявляємо творчі здібності, обізнаність у сфері культури 

5.  Роздивіться портрети українських селян на с. 45. Як ви вважаєте, чи могла б 
картина В. Тропініна бути портретом Чіпки? Чому? Створіть словесний портрет 
героя. Чи могла б картина А. Куїнджі бути портретом когось із персонажів 
роману? Якщо так, то кого саме?

жіночі  образи
У романі є декілька героїнь, які по-різному 

вплинули на долю Чіпки. Найсвітліші враження 
лишила по собі бабуся Оришка, проста селянка 
з добрим і щирим серцем. Саме вона передала 
йому народне уявлення про добро і зло, прище-
пила оптимізм і віру в справедливість. Розказані 
нею казки й бувальщини захоплювали уяву ма-
лого Чіпки, схиляли його в бік добротворення.

Дуже непрості стосунки склалися в Чіпки 
з матір’ю. Мотря була вимогливою: підтриму-
вала сина в усьому доброму, та не могла про-
бачити злого. У їхніх стосунках сварки змінюва-
лися примиренням. Криваве вбивство хуторян, 
до якого був причетний Чіпка, стало останньою 
краплею, що остаточно унеможливила згоду між 
матір’ю та сином. Глибоко вражена трагедією 

дівчинки, рідних якої вбили розбійники, Мотря 
нарешті зважилась розповісти про синові зло-
чини.

«Польова царівна» і «розбишацька дочка» — 
так означено в романі доньку Максима Ґудзя 
Галю. У неї щиро закохався Чіпка, а вона робила 
все, аби відвернути його від злодійського життя. 
Усім серцем кохаючи чоловіка, Галя намагалася 
вірити в його пояснення про «пошуки правди», 
до останнього сподівалася відродити його сум-
ління. «Так оце та правда?!» — зі сповненими 
розпачу й розчарування словами звернулась 
вона до Чіпки, коли дізналася про криваве вбив-
ство хуторян. Доведена до відчаю, Галя вчинила 
самогубство, ставши ще однією жертвою знавіс-
нілого «правдошукача».
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виявляємо літературну компетентність 

1.  Звернувшись до тексту роману, дайте відповіді на запитання.
�� Чого навчила Чіпку баба Оришка?
�� Як до Чіпки ставилась його мати?
�� Чому мати розповіла представникам влади про сина-злочинця?
�� Кого в романі названо «польовою царівною»?
�� Ким були батьки Галі? Чи перейняла вона їхні життєві принципи?
�� Як Галя впливала на Чіпку?
�� На що вона сподівалася, покриваючи його злочини?
�� Чому Галя вчинила самогубство?

виявляємо творчі здібності, обізнаність у сфері культури 

2.  Розгляньте репродукцію картини на с. 50. Які риси українських дівчат на них 
відображено? Чи наділений такими рисами хтось із героїнь Панаса Мирного? 
Поясніть свою думку.

3.  Письмово складіть порівняльну характеристику жіночих образів роману 
(Оришка, Мотря, Галя) у формі таблиці або схеми. Зазначте, як ставилася 
кожна з героїнь до Чіпки, як на нього впливала.

грицько  Чупрун  і  його  дружина  Христя
У народній ліриці є наймитські та заробіт-

чанські пісні. Вони дуже тужливі й песимістич-
ні. Це пісні людей, котрі мусять задля заробітку 
працювати на чужому полі. Їхнє життя нещас-
ливе, майже без майбутнього. Така доля чека-
ла й на Чіпчиного товариша сироту Грицька 
Чупруненка, однак він зумів з нею позмагати-
ся й переміг, знайшов вихід зі скрути: важкою 
працею заробив на власне господарство — став 
хазяїном, а не наймитом. Мріяв про багатство, 
про посаг заможної дружини, та знайшов вре-
шті собі до пари наймичку, сироту Христю. У ній 
чоловіка привабило інше, важливіше багатство: 
її душевна щедрість і доброта. Грицько і Христя 
зажили тихим родинним життям, не дуже роз-
багатіли, але й не бідували.

У цій парі втілено багато чого від народ-
ного ідеалу, оспіваного у фольклорі. Це проста 

й дещо сентиментальна історія здійсненої мрії, 
досягнутого родинного щастя. 

Автори роману не прикрасили своїх 
персонажів, а надали їм індивідуальних рис. 
Грицько має у своїй натурі чимало супереч-
ливого: він занадто обережний і дещо корис-
ливий, бо дбає про родинний добробут і не 
готовий ним ризикувати. Але при цьому він аж 
ніяк не позбавлений людяності: після арешту 
Чіпки приймає його стареньку матір до своєї 
родини «доживати віку». Христя емоційніша 
за чоловіка, здатна до глибшого співчуття. 
Автори змалювали її зовні непоказною, наго-
лосивши на душевній красі героїні. Подружжю 
Чупрунів зовсім не байдуже до тієї страшної 
трагедії, що сталася на селі: «Цілий день вони 
обоє мовчали: смутні, бліді, неспокійні — мов 
дожидали смерті».

виявляємо літературну, соціальну компетентності 

1.  Яке враження справив на вас Грицько Чупрун?
2.  Як сироті Грицькові вдалося стати господарем?
3.  Чи властиві Грицькові негативні риси? Які?
4.  Які життєві цінності сповідує дружина Грицька? Аргументуйте відповіді при-

кладами з тексту.

запрошуємо до дискусії 

5.  Чому Грицько Чупрун не обрав, як Чіпка, злочинного шляху?
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максим  Ґудзь  і  «злодійське  товариство»
Проблема «пропащої сили» розкривається 

також в образі запеклого злодія Максима Ґудзя. 
У романі подано історію його життя, а в ній ви-
ділено важливі моменти. Зокрема, докладно 
висвітлені дитячі та юнацькі роки Максима, бо 
саме тоді визначились риси його особистос-
ті. Автори не оминули й чинника спадковості, 
актуального в літературі натуралізму. Вони під-
креслили, що Максим успадкував козацьку вда-
чу свого діда-запорожця: мовляв, звідси його 
байдужість до хліборобської праці, енергійність, 
сміливість і товариськість.

Але якщо дідова вдача здобула позитивну 
реалізацію в запорозькому війську, то в мирно-
му сільському побуті діяльна натура Максима 
знайшла лише руйнівний вихід. У селі він став 
учасником вуличних бійок і бешкетів, пиячив, 
а згодом призвичаївся до крадіжок. Зрештою 
потрапив до війська і там прижився.

Але й у війську Максим не надто змінив-
ся — ніколи не цурався кримінальних оборудок. 

Зійшовся з колишньою офіцерською утриман-
кою Явдохою, яка стала йому вірною товариш-
кою в темних справах. Обоє жили бажанням 
збагатитися, навіть не добираючи засобів. Тіль-
ки після народження доньки Максим Ґудзь зва-
жився на зміни: вийшов у відставку, оселився 
на хуторі і про людське око зайнявся торгів-
лею. Тоді й знайшов собі нового злодійського 
«побратима» — Чіпку Варениченка, який «своє 
відбирав».

«Шукати правду» допомагали Чіпці його 
«товариші» Лушня, Матня і Пацюк — сільські 
волоцюги й пияки, з якими він зблизився після 
втрати землі. Разом пиячили, нарікали на долю, 
несправедливий світ, лаяли панів, а потім по-
становили «відбирати своє». Коли грабували 
панську комору, убили сторожа — безневинну 
людину. Саме це товариство не в останню чергу 
підштовхнуло Чіпку на криву стежку злодійсько-
го життя: із бунтаря й правдошукача хлопець 
остаточно перетворився на затятого розбишаку.

виявляємо літературну компетентність 

1.  Перекажіть історію життєвого шляху Максима Ґудзя. Поміркуйте, яку роль 
відіграє цей персонаж у системі образів роману.

2.  Як кріпацтво позначилося на долях Лушні, Матні, Пацюка? Як автор ставиться 
до цих персонажів? У який спосіб автор виявляє це ставлення?

Прочитайте уривки з роману. Виконайте завдання.Читацький практикум

Хіба ревуть воли, як ясла повні?
Роман з народного життя

(Уривки)

Частина ПеРша

I 
Польова царівна

Надворі весна вповні. Куди не глянь — 
скрізь розвернулося, розпустилося, за цвіло 
пишним цвітом. Ясне сонце, тепле й при-
язне, ще не вспіло наложити палючих слідів 

на землю: як на Великдень дівчина, красується 
вона в своїм розкішнім убранні… Поле — що 
безкрає море — скільки зглянеш — розіслало 
зелений килим, аж сміється у очах. Над ним 
синім шатром розіп’ялось небо — ні плямоч-
ки, ні хмарочки, чисте, прозоре — погляд так 
і тоне… З неба, як розтоплене золото, ллється 
на землю блискучий світ сонця; на ланах грає 
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сонячна хвиля; під хвилею спіє хліборобська 
доля… Легенький вітрець подихає з теплого 
краю, перебігає з нивки на нивку, живить, 
освіжає кожну билинку… І ведуть вони між 
собою тиху -таємну розмову: чутно тільки 
шелест жита, травиці… А згори лине жайво-
ронкова пісня: доноситься голос, як срібний 
дзвіночок, — тремтить, переливається, застигає 
в повітрі… Перериває його перепелячий крик, 
зірвавшись угору; заглушає докучне сюрчан-
ня трав’яних коників, що як не розірвуться, — 
і все те зливається докупи у якийсь чудний 
гомін, вривається в душу, розбуркує в ній 
добрість, щирість, любов до всього… Гарно 
тобі, любо, весело! На серці стихають негоди; 
на думку не лізуть клопоти: добра надія обгор-
тає тебе добрими думками, бажаннями… Хо-
четься самому жити й любити; бажаєш кожно-
му щастя. Недаром в таку годину — аби неділя 
або яке свято — хлібороби виходять на поле 
хліба обдивлятись!

Отакої саме пори, в неділю, після раннього 
обіднього часу, — тим шляхом, що, звившись 
гадюкою, пославсь од великого села Пісок 
аж до славного колись Ромодану, — ішов мо-
лодий чоловік. «Не багатого роду!» — казала 
проста свита, накинута наопашки. «Та чепур-
ної вдачі», — одмовляла чиста, біла, на грудях 
вишивана сорочка, виглядаючи з-під свити. 
Червоний з китицями пояс теліпався до колін, 
а висока сива шапка з решетилівських смуш-
ків, перехиляючись набакир, натякала про па-
рубоцьку вдачу…

Ішов справді парубок. На перший погляд 
йому, може, літ до два дцятка добиралося. 
Чорний шовковий пух тільки що висипався 
на верхній губі, де колись малося бути вусам; 
на мов стесаній бородці де-не-де поп’ялось 
тонке, як павутиння, волоссячко. Ніс неве-
личкий, тонкий, трохи загострений; темні карі 
очі — теж гострі; лице довгобразе — козаче; 
ні високого, ні низького зросту, — тільки плечі 
широкі та груди високі… Оце й уся врода. Та-
ких парубків часто й густо можна зустріти по 
наших хуторах та селах. Одно тільки в цього 
неабияке — дуже палкий погляд, бистрий, як 
блискавка. Ним світилася якась незвичайна 
сміливість і духова міць разом з якоюсь хи-
жою тугою…

Парубок плівся повагом, позакладавши 
руки назад себе; позирав навкруги своїми 

блискучими очима; іноді зупинявся й дов-
го розглядав зелене нив’я. То знову йшов; то 
знов становився де -небудь на згірку — і знов 
оглядав поле. Ось перейшов і драний місточок 
посеред лук, на низині, у балці. Під ним ще 
не висохли весняні калюжі — аж зацвіли, по-
зеленіли: кумкають в них жаби рано й вечір. 
От опинивсь на невеличкім горбку по той бік 
місточка; став, обернувся лицем до його; гля-
нув на рудку, перевів погляд на крайнє жито. 
«Отже, тут кращі хліба, ніж під селом, — по-
думав сам собі, — тут, мабуть, сильніший дощ 
пройшов…» Знов повернувся і рушив далі.

Спустившись в долину, повернув з курно-
го шляху на обніжок — і пішов поміж зелени-
ми житами. Ось підійшов до однієї ниви, на-
хилився, вирвав при самім корені пучок жита, 
глянув на його, далі глянув на ниву, — і лице 
засвітилось одрадою: «От де моя праця, — не-
мов казали його очі, — не марно потрачена: 
вона зробила з мене чоловіка, хазяїна!.. Повер-
тівши в руках вирване жито, він скинув очима 
на другий бік межі; знову глянув на свою ниву, 
наче рівняв дві ниви між собою, — і промовив 
вголос: «Бач… на нашому полі жито краще, 
ніж у дядька Кабанця: моє таке густе та гонке, 
а в його — ледве од землі одлізло — низеньке, 
жовте, засмоктане…»

Не вспів доказати останнього слова, — чує: 
недалеко, з-за жита, хтось співає… Він прита-
їв дух; насторошив уші, слуха… Голос тонкий, 
гнучкий, дзвінкий, так і розходився на всі 
боки: то розлягався в високім просторі; то 
слався по землі, по зелених житах; то зами-
рав оддалеки на полях розлогих; то вливався 
в душу якимсь несвідомим щастям. Парубок 
стояв, як зачарований. Йому здалося — він 
зроду не чув такого свіжого, гнучкого голосу. 
У його в очах засвітилась одрада; лице про-
яснилося, наче хто збризнув його свіжою во-
дою; серце затіпалось, немов хто доторкнувся 
до його. «Хто б це?» — подумав він та й пішов 
на голос.

Не встиг ступить десяти ступнів, як пісня 
стихла, — тільки одна луна її бриніла ще над 
головою у його. Ще ступінь, ще… зашелесті-
ло жито, заколихалося, немов у йому щось 
борсалось, билось… Ще хвилина — і з жита 
заманячила дівоча постать… Парубок став. 
Дів чина, як перепілка, знялась — і помчалась 
вподовж ниви. Низенька, чорнява, заквітчана 
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польовими квітками, вона й трохи не схожа 
була на селянок, часто запечених сонцем, ви-
соких, іноді дуже неповоротних дівчат. Ма-
ленька, кругленька, швидка й жвава, одягнена 
в зелене убрання, між високим зеленим жи-
том, — вона здавалася русалкою…

Парубок спершу, мабуть- таки, чи й не при-
йняв її за ту польову царівну, бо стояв, як уко-
паний, розтягши й без того довгобразе лице, 
широко розкривши здивовані очі…

Дівчина одбігла трохи і собі стала. Озир-
нулась, глянула на його веселими очима, 
усміхнулась свіжим, молодим личком. Тут 
її краще розглядів парубок. Чорне кучеря-
ве волосся, заквітчане польовими квітками, 
чудовно вилося коло білого чола; тоненькі 
пасма того чорного, аж полискуваного хмелю 
спадали на біле, рум’яне личко, як яблучко 
наливчате; очі оксамитові, чорні, — здається, 
сам огонь говорив ними… Дві чорні брови, мов 
дві чорні п’явки, повпивалися над очима, зле-
генька прикритими довгими густими віями. 
Сама — невеличка, метка й жвава, з веселою 
усмішкою на виду, вона так і вабила до себе. 
Зелена байова керсетка з червоними мушка-
ми, червона в букетах спідниця, на шиї дорогі 

коралі, хрести, золоті дукати — усе гарно при-
стало до хорошої дівоцької вроди.

Вона стояла навпроти парубка, як нама-
льована, — наче манила своєю дивною красою. 
Не спускаючи з очей, він підходив до неї.

— Чого ти тут ходиш? — обізвалась вона 
перша.

— А ти чого хліб толочиш? — не зовсім 
ласкаво одказав він.

— Хіба се твій хліб?
— Не чий же… А що?..
— Цур тобі, як мене злякав!.. — та й замов-

кла. Парубок і собі мовчав.
— А ти хто така? — трохи згодом питає 

він, ковтаючи слова. — Де ти взялася? звідкіля 
сюди прийшла?..

Дівчина почула, як тільки чують дівчата, 
чого в його запнувся голос: очі в неї заіскрили, 
заграли…

— Навіщо тобі? — прядучи ними, вона пи-
тає в його.

— А чого ж ти прийшла сюди, на чуже 
поле? — каже він. — Хто ти така? чого тобі тут 
треба?.. — Чутно — аж дух спира йому в гру-
дях од кожного слова.

— Не ск а ж у! — одмовила вона нарозтяг, 
осміхаючись, і подалася трохи личком впе-
ред, згорнувши пухкі білі руки попід ліктя-
ми. — А при йшла сюди, бо недалечко живу… 
А ти хто?

— Сюди йди! — каже він, усміхаючись 
і разом запрохуючи очима. — Посідаємо тут… 
побалакаємо… я тоді й розкажу — хто я…

Як стрель стрельнув у дівчину. Сплеснула 
в долоні, зареготалася та й по мчалася буйни-
ми житами… Далі — вискочила на зелену луку, 
що красувалася польовими квітками; потім — 
повернула круто наліво, почесала яриною; як 
білочка на деревину в лісі, так вона збігла 
прудко на згірок; стала, перевела дух, озир-
нулася, осміхнулась, махнула правою рукою: 
«сюди, мов!» — та, наче мана яка, спустилася 
униз — і скрилася за горою.

Парубок ні з місця. Стоїть та дивиться 
вслід їй ще дивнішими очима — мовби пере-
глянув через гору!.. У вухах його ще вчував-
ся її голос свіжий, тонкий, її сміх молодий 
та дзвінкий; перед очима, як та причуда, маня-
чила її постать метка, жвава; йому усміхалося 
її личко, біло- рум’яне, з ясними очима, з чор-
ними бровами; уся вона, з зеленою керсеткою, 

� Подруги 
(Фотій Красицький, 1900-ті рр.)
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з червоною спідницею, привиджувалась йому, 
як жива… «Що це? — думав він. — Чи справді, 
чи ввижається? …І відкіля б це?… чи не моска-
лівна?.. так же, казали, у москаля дочка вмер-
ла… гм… мов, бачся, на хуторах нікого такого 
й немає… Хіба Хоменкова? — так же не блигий 
світ од Хоменкового хутора сюди теліпатися… 
А видно — хутірська: на селі, окрім попівни, 
здається, нікого підхожого… Оже й не попівна: 
попівну я знаю — попівна не така, та й не піде 
за п’ять верстов од села… Чия б же це?..»

Не розв’язавшись з такою думкою, він 
вийшов на згірок — подивитись, куди пішла 
дівчина. Було уже пізно. Дівчини не видно, — 
тільки зеленіли то там, то там, обложившись 
полями, хутірські сади, як розкішні квітники, 
а між зеленою листвою вишняку, груш, слив 
та яблунь біліли чепурні хаточки. Парубок по-
стояв на згірку, помилувався красою околиці, 
задивився на один хутір, на другий; пригаду-
вав хазяїнів їх, перебирав у пам’яті їх дочок, — 
та, теряючись в догадках, і повернув назад — 
додому.

Ішов він такою ж тихою ходою, як і сюди, 
а може, ще й тихшою, — та все думав та ду-
мав… А в серці — почував він — прокидалось 
щось невідоме, чудне: і важко мов, і легко, 
і сумно, й весело, і хочеться співати, й хо-
четься плакати… Сльози не ллються, а голос 
рветься; несподіваний сум обіймає голову; 
думка думку гонить: нігде пристати, ні за що 
зачепитися — так і ганяє за маною… А перед 
очима — зелена керсетка, червона спідниця, 
знадний з усміш кою погляд, червоні, як кар-
мазин, уста, з котрих виглядає рядок дрібних, 
як перли, зубів… У його аж мороз пішов поза 
спиною… «Оце так!! — промовив він уголос. — 
Чи не здурів, бува, я, чи не збожеволів?.. Дома 
худоба не напована, а я блукаю тут — і дума-
ти забув!» Та, піднявши вгору голову, чимдуж 
придав ходи в ноги.

Ось незабаром і Піски. На самому краї 
села, од вигону, стояла невеличка хатка, ві-
кнами на широкий шлях. З-за хатки вигляда-
ли невеличкі хлівці, повіточки; трохи далі — 
тік; за током — огород; а все кругом обнесено 
низенькою ліскою. Зразу видно було, що то 
плець не дуже заможного хазяїна. Не достат-
ки, а тяжка праця кидалась в вічі. Хата хоч 
старенька, та чепурна, біла, — видно, біля 
неї ходили хазяйські руки; двір виметений, 

чистий; огорожа ціла, хоч і низенька, а ворота 
дощані, хрещаті.

Недалечко від хатнього порогу стояла не-
молода вже молодиця, бідненько зодягнена, — 
і, розсипаючи з миски зерно, голосно скликала 
курей. Натомість з хлівця прожогом вискочи-
ла невеличка свинка й кабанчик — і давай по-
хапцем хламати зерно, не підпускаючи курей. 
Молодиця спершу кричала на непроханих 
гостей: «аря, гладкі, аря!», потім того плес-
кала в долоні й штовхнула кабанчика ногою; 
а як побачила, що нічого з такими ненаже-
рами не вдієш ні криком, ні бійкою, — вона 
висмикнула з мітли держално — і давай по-
тягати «ненаситну прожир» і вздовж, і впопе-
рек, — аж поки не хруснуло держално… «От, 
прокляті! каторжні!.. Через них знівечила дер-
жално…» — на весь голос гукала молодиця — 
й кинула в свиноту надтріснутим держалном.

Саме на цей крик у двір повернув пару-
бок. Не вспів він ще гаразд і воріт причинити 
за собою, — як уже на його напустилась роз-
серджена молодиця.

— І де ти, Чіпко, ходиш? де ти бродиш? — 
докоряла вона. — Ось до якої пори виходив! 
Ні корова, ні кобила не наповані, а він  блукає…

— Я, мамо, на полі був… до ярини дові-
дувався, — одказав він.

Мати пильно подивилася йому в вічі, наче 
вивіряла — чи правда тому? Та син уже по-
вернувся — пішов прямо до загороди, а вона 
з порожньою помийницею — в хату.

— Не гайся ж, жени корову напувати, бо 
треба ж ще колись її й доїти! — усе -таки з до-
кором гукнула з сінешніх дверей мати.

Син уже не чув того докору. Він випустив 
з загороди корову, одв’язав од ясел кобилу — 
погнав до водопою. Хутко погнав, хутко й на-
зад вернувся. Позаганяв у загороду худобу, 
набрав оберемок свіжої трави. Зелена трава 
нагадала йому зелену керсетку; заманячила 
ніби знайома постать; він мерщій кинув у ясла 
оберемок… йому здалося, що з-під трави за-
блищали, мов дві углини, двоє чорних очей… 
«Згинь ти, марюко! — скрикнув він, випросту-
ючи з трави руки. — От, причепилася!!»

Швиденько зачинив загороду, пішов у хату. 
Повечеряли мовчки. Полягали спати.

— Чи ви, мамо, не знаєте: у москаля є до-
чка? — пита він трохи згодом.

— У якого москаля, сину?
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— Що живе коло нашого поля хутором.
— Не знаю, моя дитино. Знаю, що була, — 

та, казали, либонь, умерла. А що там?
— Та я так питаю… нічого.
Розмова увірвалася. Мати заснула на полу. 

Син лежить на лаві. Сон не йде йому в голову. 

Душно йому, млосно, пече попід боками, 
а в віччю — вона та й вона. «Пропади ти, на-
віжена!» — шепче він. Перевернувся з боку 
на бік, натяг на голову ряднину, — не спиться, 
та й годі… «Ні, вже: не швидко ти діждеш, щоб 
я пішов на поле!» 

виявляємо читацьку, літературну компетентності

У творчому діалозі автора й читача надзвичайно важливим є його початок, 
тобто сприйняття читачем перших сторінок літературного твору. Саме на них 
письменник намагається встановити з читачем емоційний контакт. Спро-
буємо й ми, уважно перечитуючи перший розділ, прислухаючись до своїх 
вражень, емоцій, долучитися до творчого діалогу з автором.

1.  Прочитайте виразно пейзаж, поданий автором на початку твору. Яке враження 
він справляє на читача? Якими засобами автор досягає цього ефекту?

2.  Установіть, які зорові, звукові образи створено для опису весняної природи.
3.  Визначте, які тропи використано, щоб надати виразності цим образам. Наведіть 

приклади порівнянь, епітетів, метафор.
4.  Установіть, які абстрактні образи виникають у пейзажній замальовці.
5.  Висловте припущення: чому автор починає роман цією пейзажною замальовкою?
6.  Прочитайте виразно другий і третій абзаци цього розділу. Яке враження справ-

ляє опис парубка? Знайдіть у фрагменті метафори. Яку роль вони відіграють?
7.  З’ясуйте, за яким принципом — узгодження чи протиставлення — подає автор 

опис природи (перший абзац) і опис людини (другий абзац). Аргументуйте 
свою думку.

8.  У третьому абзаці знайдіть деталі, які увиразнюють і конкретизують портрет 
героя. Які з цих деталей викликають у вас емоційний відгук (зацікавлення, 
подив, неспокій, острах, тривогу тощо)? Спробуйте визначити причини вашої 
емоційної реакції.

9.  З якою метою вийшов у поле парубок? Як це його характеризує?
10.  Яке враження на героя справила дівчина, яку він побачив на своєму полі?
11.  Доведіть, що письменник-реаліст психологічно вмотивував це враження.
12.  Знайдіть у тексті слова, які доводять, що в душі героя зародилося перше 

кохання. Як герой сприймає це почуття?
13.  Прослідкуйте, яких змін упродовж розділу зазнає загальний тон авторської 

оповіді. У який момент піднесений емоційний стан героя змінюється? Що 
спричинило цю зміну?

14.  Яке враження справляє картина сільського подвір’я? Які зорові, звукові об-
рази увиразнюють цю картину?

15.  У короткому есе «Польова царівна» розкрийте всі можливі, на вашу думку, 
значення назви першого розділу роману.

Ви пам’ятаєте, що другий розділ починається описом подій, які сталися «літ 
за двадцять до кріпацької волі». Поміркуйте, чому письменник-реаліст удав-
ся до ретроспекції1. Пригадайте, як громада вирішила долю злощасного 
«двужона». Як поставилися до Мотрі односельці?

1 Ретроспекція (від лат. retro — назад і specto — дивлюсь) — погляд у минуле, аналіз минулих подій, 
вражень тощо.
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Частина ЧетВеРта

ХХХ 
так оце та правда?!

<…> Ніч, як куйовда, стояла надворі; мела 
страшенна хуга; завірюха крутила; та холод 
такий, що страшно й носа виткнути з хати; 
мороз перся у хату — позамуровував шибки 
узорчатими виводами; а в димарі, як голодний 
звір, ревла та вила відьма -буря, кидаючи у ві-
кна кім’ями снігу — мов хто добивався у хату 
знадвору. Галя й Мотря сиділи собі та мовчки 
пряли. У кожної чогось так тяжко було на сер-
ці, що вони аж попригиналися до гребенів. 
Чіпка лежав на лаві, задравши голову угору, 
мовчки дивився у стелю та слухав божевіль-
ні заводи буйного  вітру. Свічка на триніжку 
неясно горіла: знай ґніт нагоряв -жужелився, 
і знай його зривала або Мотря, або Галя, кле-
нучи вогонь, що так немилосердно пік у пуч-
ки. Разів два чи три ненароком свічку зовсім 
гасили — і тоді в темряві проносився жарт 
та сміх, немов боявся світу, бо справді, коли 
знову засвічували світло, то — немов воно за-
микало уста їм — ні одне слово не зривалося 
з язика, наче то не люди сиділи, а якісь тіні — 
глухі й німі…

Коли це зразу, як грім, загуло коло хати, 
й почало щось стукати у вікно. Чіпка кинув-
ся, скочив з лави, мов хто його скинув з неї, — 
та мерщій надвір. Засов клацнув; почувся 
гомін, тупіт. Незабаром Чіпка увів у хату 
Лушню, Матню, Пацюка та ще чоловіка семи 
незнайомих людей. Були між ними москалі — 
і Сидір там, були й прості .

— Господи! — ледве вимовила стиха Мо-
тря та й прикипіла до гребеня. 

— Здорові в хату! — обізвався дехто.
— А ти, стара, вже одужала? — питає Мат-

ня Мотрі. — Оже, їй- богу, час тобі вже умира-
ти. Дивись: зуба в роті немає, а ти ще й досі 
живеш — марно тільки хліб переводиш!

— Відчепись од мене, лихий чоловіче! 
Чого ти прийшов у чужу хату насміхатись 
з старої людини? — одказала Мотря.

— Не займай її, Якиме, — обізвався Па-
цюк: — бач, як вона зуби вискиря… покусає ще!

— Щоб уже ти вискиряв та й не стуляв їх 
ніколи, розбишако! — гірко одмовила Мотря.

Гайдамацтво підняло регіт.

Галю разом ухопив за серце жаль, образа; 
серце в неї затіпалось.

— І воно так слід добрим людям роби-
ти?! — призро кинула вона цим питанням 
у вічі товариству.

Регіт стих; усі похнюпили очі у землю; 
одна тільки Галя гостро дивилася на всіх гуль-
тяїв — і червона краска грала на її щоках, тоді 
як серце підкидалося в грудях, а груди порив-
чато дихали. Разом і лиха й хороша була вона 
у ту годину. Як вовчиця, оберігаючи дітей, уся 
наїжиться, жде тільки одного замаху, щоб ра-
зом кинутись на свого ворога, так вона гордо 
й призро дожидала ще хоч одного слова… Сло-
ва не було.

Чіпка помітив скриту бурю, похопився 
промовить:

— Ходім, пани- браття, у світлицю, бо тут 
з бабами ніякого пива не звариш… хай вони 
собі прядуть.

Як ноги вломили братчики з хати — мер-
щій перейшли за Чіпкою у світлицю.

Мотрі зробилося так тяжко на душі, так 
гірко на серці, що вона аж не всиділа на гре-
бені: встала, побралася на піч, лягла — та так 
і залилася сльозами. А Галя, оставшись одна, 
думала: «Підожди ж! підуть твої братчики… 
це вже не первина… постій же … прокляті, 
каторжні!» — і лютувала разом на Чіпку й на 
його товариство.

А в світлиці тим часом обходила рядо-
ва, розв’язувала й без того смілі язики, дур-
манила безпутним життям задурені голови, 
надавала силу й без того дужій волі; несли-
ся сміхи, реготня; ґвалт окривав хату і не-
самовито вривався в другу, де була Мотря  
з Галею.

— А що, отамане? — обертається Лушня 
до Чіпки: — у яку мутну воду закинемо сю ніч 
свій невід?

— Коли б так, щоб і недалеко, і рибки 
піймати, — уставив червоний, як після лазні, 
Матня.

— Ми оце з Петром, — веде далі річ Луш-
ня, — налагодились до Хоменка на хутір…

— Воно туди й небезпешно, — обізвався 
хтось з гурту: — у його така вармія…

— Та правда, що у його три сини, як 
кати, — каже Лушня, — та й сам такий, що, 
посмоливши вірьовку, ведмедя вдержить, — 
та сількісь! Он той братко припас задля його 
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таку важну штуку, що й не здивує, — кажучи 
се, Лушня показав на москаля Сидора.

— Яку? — питає Чіпка, котрий до того 
мовчав.

Сидір витяг з-під поли рушницю, мовчки 
показав Чіпці. Той понуро глянув — і нічого 
не одказав.

Обійшла ще раз чарка кругом столу, — по-
соловіли в кожного очі ще дужче.

— Та коли йти, братця, то вже й пора, — 
своє таки Лушня.

— Чи пора, то й ходімо, — понуро відказав 
Чіпка, підводячись.

За ним повставали другі. Випили ще 
на дорогу; вийшли з хати. Чіпка погасив світ-
ло — і собі за ними… «Кукуріку!» — прокри-
чав на сідалі  пі вень, залопотавши крилами. Усі 
кинулись.

— Пху, проклятий!.. перелякав!! — обізвав-
ся Лушня. <…>

Прокричали другі півні. Коли геть за північ 
почувся здалека тупіт, гомін. Далі — ближче… 
ближче… коло самої хати… «Ідуть! — подумала 
Мотря. — Хоч би ж хоч сюди не заходили», — 
прошептала. Коли чує — повернули в світ-
лицю.

Перегодя трохи рипнули двері — увійшов 
хтось у хату.

— Хто там? — питає вона з печі.
— Це я, — одказав Чіпка.
І — чує вона — став над помийницею вми-

ватись… У серці їй наче хто гострим ножем 
шпортонув. <…>

Незабаром повходили в хату й друзі. За-
світили світло. Мотря ви глянула з-за коми-
на — і затрусилася… На кожному видні були 
сліди свіжої крові. Мотрі зробилося страшно, 
холодно. Вона забилась у самий куток печі, 
трусилася, як в лихоманці… Далі вона почу-
ла, як стали в печі огонь розводити — одежу 
палити. Вона боялася, щоб не скрикнути, бо-
ялася зітхнути — та все міцніше й щільніше 
стискувала зуби, тулилася в куток… 

Упоравшись як слід: повмивавшись, по-
паливши, яка була в крові, одежу, розбишаки 
погасили світло, побрались у світлицю.

— О -ох!.. — здихнула Мотря. — Хоч би 
Галя коло мене… Ох, Господи!.. — застогнала 
вона: — дай мені дожити до завтрього… Од-
сахнусь тебе… зречусь тебе, мій сину… моє 
лихо… перед усім світом скажу… на все село 

прокричу… Ох!.. Чого хоч ніч така довга?.. чого 
хоч вона так нешвидко тягнеться?.. Хоч би 
швидше світа діждати… Господи… Боже наш! 
сохрани й заступи…

Та злізла з печі, упала навколішки перед 
образом та тихо й чуло молилася, б’ючи зем-
ні поклони. Не чула вона, коли й треті півні 
прокричали, не помітила, коли почало на світ 
благословитися. Од щирої молитви оді рвав її, 
розбуркав несамовитий крик та стук у вікно.

— Ря -а- туй те… Ой… рят- у- у- йте!.. — крича-
ло щось під вікном молодим дитячим голосом.

Мотря кинулась до вікна.
— Хто там?.. — питала вона з хати.
— Це я… рятуйте… хто в Бога вірує… Од-

чиніть… пустіть… — аж плакало та просило.
Мотря тихенько вийшла надвір — та тро-

хи не омліла… Перед нею стояла літ десяти 
дівчинка, у одній сорочці, об’юшеній кров’ю, 
боса, розхристана, розпатлана — стояла й тру-
силася…

— Що се?.. що з тобою, дочко?.. чия ти?.. 
де ти була?.. звідки вирвалась?.. — тремтячи 
сама всім тілом, питала Мотря дівчинку.

— Ой, лишенько… бабусю… Ой… горенько 
тяжке… — з плачем ледве вимовляла дівчин-
ка. — Я з хутора… розбишаки були… усіх поби-
ли… порізали… постріляли… батька… й матір… 
діда… бабу… дядьків… дядину… маленького 
братика… усіх… усіх… Одна я зосталася… одну 
мене не знайшли… втекла…

— Як утекла?
— Поїхали… запалили хату й поїхали… 

Ой… о -ой! бабусю… горенько мені!.. — скрику-
вала дівчинка, хапаючись рученятами за Мо-
трю, — боялася, щоб та, бува, не втекла…

— Цить… ци- ить, моя дитино! — зацить-
кувала Мотря. — Я знаю, хто ті розбишаки… 
Мовчи!.. То мій син, клятий!.. Цить… а то як 
почує — не животіти тоді ні тобі, ні мені…

Дівчинка прихилилася до Мотрі та тихо 
схлипувала. Мотря увела її у хату.

— Ходім у волость… у волость ходімо! — 
шепче вона, а сама чує, що голова у неї кру-
житься, очі страшно горять, ноги трусяться… 
от -от упаде! — Ходім, дочко… поки ще сплять… 
<…>

Незабаром прибігли волосні, назбиралось 
народу повнісінький двір, обступили кругом 
хату. Ні одної душі не випустили: усіх побра-
ли, пов’язали. Піднявся крик, ґвалт.
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Від крику прокинулась Галя. Швиденько 
накинула вона на себе юпку, ви йшла з своєї ха-
тини… Як глянула вона на Чіпку, що з скруче-
ними назад руками стояв і понуро у землю ди-
вився, як угледіла об’юшену кров’ю дів чинку.

— Так оце та правда?! Оце вона!!! — 
скрикнула не своїм голосом — і несамо вито 
залилась божевільним сміхом.

Тіло в неї тряслося; очі помутилися — 
вона ними якось чудно водила; на губах 
встала кривава піна, а вона все сміялася, все 
смі ялася…

Чутка про все те, як грім, розкотилася 
на всі кінці, рознеслася на всі боки — в одну 
мить обхопила усе село. Збігалися люди, як 
на пожежу, дивитись, а вертаючись додому, від 
страху Богу молилися.

— Чула? — як божевільний, вскочивши 
в хату, скрикнув Грицько.

Христя глянула на його та й пополотніла.
— Що там? пожежа?..
— Чіпка людей порізав… усю Хоменкову 

сім’ю виполонив!
— О- о -о… — якось чудно загула Христя. 

Очі в неї розкрилися, боязко й страшно по-
вела вона ними по хаті.

— Уже погнали у город… в тюрму, — каже 
Грицько.

— А Галя? а мати? — ледве чутно спитала 
Христя.

— Не знаю… здається, дома…
Христя мерщій за кожушанку, хапаючись 

накинула її наопашки та чимдуж побігла 
з хати.

Грицько гукав, завертав, кликав. Вона ні-
чого того не чула — була вже далеко.

Перегодя трохи вернулася, як з хреста зня-
та. Вступивши в хату, перехрестилася.

— А що? — спитав Грицько.
— Галя… — знову перехрестилася: — пові-

силась…
— Отуди к лихій годині! — виторо-

пивши очі, сказав Грицько та й замовк.
Цілий день вони обоє мовчали: смутні, 

бліді, неспокійні — мов дожидали смерті. <…> 
Це вже було туди під осінь, на другий рік. 

Сонце заздалегоди, почувши її, надолужало 
своїм теплом: не гріло, а пекло. Дощ як затявся, 
і трохи не на корх лежало на шляху пилу, та сто-
яв він і в воздусі, як сивий туман, ліз у вічі, 
душив у горлі… Люди знай їздили по шляху: 

настала саме гаряча пора возовиці. По тому 
ж самому шляху простувала у Сибір, на каторгу, 
ціла валка скованих по руках, по ногах рештан-
тів. Кругом їх цілий звод москалів з ружжями.

Пройшовши Піски, валка стала коло во-
лості, на вигоні, на перепочинок. То був Чіпка 
з своїм товариством.

Як почули люди, то стали збігатись з усьо-
го села — старе й мале, мов на ярмарок.

У той час Грицько вертався з поля з сно-
пами — аж трьома возами. Він — за одним; 
Христя — за другим; а син — хрещеник Га-
лин — сидів на третім поверх снопів, тіль-
ки головка манячила. Побачивши зборище, 
вони спинили волів, а самі пішли до гурту… 
та й поторопіли обоє! Не швидко вже Грицько 
опам’ятався, підступив ближче.

— Що це, брате Чіпко? — журливо, з са-
мого глибу серця, обернувся до його Грицько.

У тому запитанні, у його голосі не було 
ні докору, ні помсти, а вчувся тяжкий жаль — 
шкода пропащого брата…

Чіпка скоса зиркнув, здвинув густі бро-
ви — та й одвернувся.

Грицько стояв, як пришиблений, дивився 
мовчки.

Незабаром старший москаль, що вів етап, 
скомандував в дорогу.

Рештанти стали підводитись, забряжчали 
важкими цепами. Почалося прощання, об-
німання, почувся плач, голосіння… Плакали 
 люди, обнімаючи своїх безталанних братів; по-
давали їм на прощання — кожен по своїй спро-
можності: той шага, той копійку, а хто й грив-
ню… Плакали розбишаки, навіки прощаючись 
з рідним селом, з своїми людьми — рідними 

� Селяни в корчмі 
(Володимир Маковський, 1882)
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й нерідними. Один Чіпка не плакав. Як той 
сич насуплений, стояв він нарізно всіх, звісив-
ши на груди важку голову, в землю потупив-
ши очі, — тільки коли -не-коли з-під насупле-
них брів посилав на людей грізний погляд… 
Не знайшлося душі, щоб підійшла до його — 
попрощалася…

Брязь!.. дзень! Брязь!.. дзень!.. Валка ру-
шила.

— Хай тобі бог помагає на все добре! — 
крикнув навздогін Чіпці Грицько. 

Чіпка озирнувся — і одгукнув з дороги:
— Грицьку! поклонись матері… Скажи: хай 

мене дожидає в гості, коли не сконіє до того 
часу…

— Господи! — заливаючись сльозами, мо-
вила Христя: — напути його на все добре! — 
та разом з Грицьком і повернула до возів.

— Воно таки правда, що цей Чіпка непев-
ний…

— Такий і батько був…
— І вродився так — прости, господи! <…>
Мотрю узяв Грицько — догодувати 

до смерті. Швидко після того вона й умерла.
Чіпчину хату опечатали, забили. У ній одні 

сови та сичі плодилися та тічки собак товк лися 
по городу, що увесь заріс бур’яном, як лісом. 

Через рік — веселе колись місце опустилося, 
зглухло. Облупана пустка стояла ще страш-
ніша, ніж та, котру купив Хрущ. Люди знову 
стали її відхрещуватись, як проходили мимо; 
а малі діти боялися й здалека глянути на того 
чоловічка, що, як те страховище, позирав з во-
ріт на шлях своїми витрішкуватими очима.

А недалеко од Пісок, над самим шляхом, 
коло Хоменкового хутора, насипана висо-
ка могила, на ній стоїть височенний хрест — 
оглядає навкруги хутори, села, всі околиці… 
Під ним тліє вісім безневинних душ, загубле-
них в одну ніч «страшним чоловіком». <…>

Минав рік; минав другий… Стояла на край 
села сиротою пустка — завидувала палацу. 
Аж ось — випало й їй несподіване щастя: купив 
її у казні за безцінок давній знайомий — жид 
Гершко, причепурив трохи зокола облупані 
боки, полатав, де прогнивала, оселю — та й за-
вів шинок. Щонеділі, щосвята, а часом і серед 
будня, щоб не одстати од вельможного сусі-
ди, — бенкетує тут п’яне море темної просто-
ти… Оже ще й досі, під пізній вечір, подирає 
мороз поза шкурою веселих гуляк, як глянуть 
вони на хрест, що геть -геть здалека чорніє над 
Ромоданом…
1875

виявляємо літературну компетентність 

1.  Яке враження справили на вас останні сторінки роману?
2.  Чому Чіпку можна назвати реалістичним героєм? Обґрунтуйте свої міркування.
3.  Який моральний урок ви винесли з цього твору?

виявляємо літературну, інформаційно-цифрову компетентності 

4.  В електронному додатку до підручника знайдіть і перегляньте відео-лекцію 
про роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Занотуйте основні тези, які 
доводить авторка лекції. З якими тезами ви погоджуєтеся?

готуємося до знО

5.  Опрацювавши матеріал, присвячений творчості Панаса Мирного, занотуйте 
в зошиті для підготовки до ЗНО відомості про авторів роману «Хіба ревуть 
воли, як ясла повні?», ідейно-тематичну основу твору. Складіть схему «Образи 
роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?».

Щоб більше дізнатися про творчість українських письменників-реалістів, ви мо-
жете завітати до віртуальної бібліотеки в електронному додатку до підручника 
і ознайомитися з творами І. Нечуя-Левицького «Дві московки», «Микола Джеря», 
«Хмари», «Над Чорним морем», Панаса Мирного «Лихі люди», «Повія».

запрошуємо до бібліотеки
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Знайомство з театром найкраще починати з вистави. Чому б не побачити 
її на власні очі? Адже в перекладі з грецької мови театр якраз і означає «ви-
довище». Гру акторів ми оцінюємо, застосовуючи зорове сприйняття.

У театральній залі спостерігаємо за подіями на сцені, тобто стаємо гляда-
чами. Перегляд допомагає краще зрозуміти драматурга, твори якого, за ви-
словом І. Франка, «мають бути призначені не для читання, а для сцени».

Драматург закладає основу майбутнього видовища. А втілюється воно за-
вдяки злагодженій праці багатьох людей: акторів, режисера, художника, ком-
позитора, хореографа, костюмерів, гримерів, робітників сцени, освітлювачів.

Драматург — один із багатьох у театральному колективі. Він має бути 
не просто літератором, а ще й знавцем театрального мистецтва, а отже, по-
винен добре розумітися на всіх нюансах театрального життя.

театр  і  «корифеї»
Розвиток театру зазвичай залежить від глядачів. У ХІХ столітті значний 

глядацький попит на українські п’єси стримували суворі цензурні заборо-
ни. У багатьох українських містах і містечках існували самодіяльні театральні 
гуртки.

Не дивно, що після послаблення тиску цензури стався справжній вибух 
театральної активності. У 1881 році в Російській імперії було дозволено про-
фесійні українські вистави, щоправда, в театрі разом з українською мала ви-
ставлятися хоч якась російська п’єса. Це було неодмінною умовою.

А в 1882 році сталася знаменна подія — був заснований перший профе-
сійний український театр. Він об’єднав талановитих виконавців, які завоювали 
прихильність багатьох глядачів.

Популярність нового українського театру швидко зростала. У 1901 році 
в Києві навіть побачила світ книга «Корифеї української сцени». Ужите в ній 
слово й дало назву «театру корифеїв».

У давньогрецькому сценічному мистецтві корифей — це керівник хору, 
заспівувач, творчий лідер. І хоча театр є справою колективною, однак у ньо-
му, як і в будь-якому колективі, є лідери, котрі ведуть інших за собою. Такі 
«корифеї» й стали засновниками першого професійного українського театру.

Беззаперечний  лідер
Ініціатором заснування й керівником нового театрального колективу став 

Марко Кропивницький. Він добирав акторів до складу професійної трупи. 
Перша вистава новоствореного театру відбулася 27 жовтня 1882 року. Це була 
«Наталка Полтавка» видатного українського драматурга І. Котляревського.

Сам М. Кропивницький володів усіма театральними професіями, був об-
дарованим драматургом. Для свого театру написав п’єси «Глитай, або ж Па-
вук», «По ревізії», «Доки сонце зійде, роса очі виїсть», «Розгардіяш», «Супро-
тивні течії», «Скрутна доба», «Перед волею», «Замулені джерела», «Страчена 
сила» та ін.

«театр корифеїв»

� Обкладинка книжки 
«Корифеї української 
сцени» (1901)

� Марко Кропивницький

� Сцена з вистави  
«По ре ві зії» (постановка 
«Това риства українських 
артистів під орудою 
М. Кропив ниць кого», 1885)
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драматург  і  театральний  діяч
Діяльним учасником театру корифеїв був драматург Михайло Стариць-

кий. Він добре знав життя акторів, вивчав і враховував глядацькі потреби. 
Більшість його п’єс постала як відповідь на актуальні запити української сце-
ни. Перу М. Старицького належать нові версії відомих творів. Це оперета «Со-
рочинський ярмарок» (за однойменною повістю М. Гоголя), комедія «Панська 
губа, та зубів нема, або За двома зайцями» (переробка п’єси І. Нечуя-Левиць-
кого «На Кожум’яках»), драма «Тарас Бульба» (за мотивами повісті М. Гоголя).

Здобули визнання й оригінальні п’єси М. Старицького «Ой не ходи, Грицю, 
та й на вечорниці», «Богдан Хмельницький», «Талан», «Маруся Богуславка».

музика  в  театральному  житті
Репертуар українського театру збагачувався здобутками талановитих 

композиторів. Петро Ніщинський створив музичну картину «Вечорниці» — 
яскраву вставну сцену до вистави за п’єсою Т. Шевченка «Назар Стодоля».

Визначними культурними явищами стали опери «Запорожець за Дунаєм» 
Семена Гулака-Артемовського і «Тарас Бульба» Миколи Лисенка.

Зіркою театру корифеїв була Марія Заньковецька. Професійну кар’єру 
вона розпочала з виконання ролі Наталки у виставі за відомим твором І. Кот-
ляревського. Акторка мала чудовий голос (драматичне сопрано), незрівнянно 
виконувала народні пісні. Першою з українських виконавиць вона одержала 
звання народної артистки.

Корифеї  з  родини  тобілевичів
Четверо «корифеїв» походили з сім’ї Тобілевичів: Іван Карпенко-Карий, 

його брати Микола Садовський і Панас Саксаганський, сестра Марія Садов-
ська-Барілотті. Творчий шлях вони розпочали в любительських театральних 
колективах, але вповні реалізували себе на професійній сцені.

Талант І. Карпенка-Карого розкрився в акторській діяльності та драма-
тургії. М. Садовський керував окремим акторським колективом, а згодом за-
снував постійний український театр у Києві. П. Саксаганський був визначним 
актором з обдаруванням коміка. Чудові вокальні дані М. Садовської-Барілотті 
забезпечили їй успіх в оперних виставах.

� Михайло Старицький  
(Фотій Красицький, 
1904)

� Театральна трупа М. Кропивницького (1890-ті) � Марія Заньковецька

� Микола Лисенко

� Марко Кропивницький, 
Микола Садовський 
(Тобілевич) та Марія 
Заньковецька

� Марко Кропивницький, 
Микола Садовський 
(Тобілевич) та Марія 
Заньковецька
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Опрацьовуємо прочитане, виявляємо читацьку компетентність 

1.  Коли було засновано перший український професійний театр?
2.  Чому його називають «театром корифеїв»?
3.  Яка роль у заснуванні цього театру належала М. Кропивницькому?
4.  Коли відбулась перша вистава «театру корифеїв»?
5.  Яким був внесок М. Старицького в розвиток українського театру?
6.  Які відомі українські музиканти співпрацювали з театром?
7.  З якої ролі розпочала свою акторську діяльність М. Заньковецька?
8.  Хто з визнаних «корифеїв» походив із родини Тобілевичів?
9.  Кому належить ініціатива заснування українського театру в Галичині?

10.  Яке товариство опікувалось театром у Галичині?
11.  Хто був першим директором українського театру в Галичині?

театр  як  «школа  життя»
Ідея заснування театру в Галичині належала Юліану Лаврівському, керів-

никові просвітницького товариства «Руська бесіда». Навесні 1864 року від-
булася перша театральна вистава. Це була мелодрама за повістю Г. Квітки-
Основ’яненка «Маруся».

Першим директором театру став Омелян Бачинський. Актори «Русь-
кої бесіди» з великим успіхом гастролювали по містах і містечках Західної  
України.

Розквіт національного театру засвідчив нестримне прагнення народу 
до культурного розвитку. На українській сцені порушувались актуальні націо-
нальні проблеми, осмислювались гострі соціальні конфлікти, висвітлювались 
важливі історичні події. Недарма І. Франко зауважив, що для багатьох укра-
їнців театр став справжньою «школою життя». Одночасно з театром зростала 
драматургія, що забезпечувала літературним матеріалом потреби української 
сцени.

� Юліан Лаврівський 

� Пам'ятна дошка театру 
товариства «Руська 
бесіда» у Львові

� Омелян Бачинський� Перша трупа театру товариства «Руська бесіда» (1864)
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іван КарпенКО-Карий
(1845—1907)

Іван Карпович Тобілевич народився 17 (29) вересня 1845 року в слобо-
ді Арсенівка на Херсонщині в сім’ї управителя поміщицького маєтку. 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. Служба задля хліба щоденного не надто приваблювала обдаровану 
людину, однак збагатила письменника цінним життєвим досвідом, що пізніше 
неабияк прислужився в роботі над драматичними творами.

Ще за часів навчання І. Тобілевич захопився театром, брав участь в ама-
торських виставах, мріяв про акторське майбутнє. Тому й залишив службу 
і приєднався до професійного українського театру, обравши псевдонім Кар-
пенко-Карий. Перша частина псевдоніма походить від батькового імені (Кар-
пенко — син Карпа), а друга — від прізвища персонажа драми Т. Шевченка 
«Назар Стодоля», хороброго козака Гната Карого.

За участь у політичній діяльності І. Тобілевич потрапив на заслання до Но-
вочеркаська. Там працював ковалем, згодом відкрив палітурну майстерню. Ма-
ючи вдосталь вільного часу, з головою поринув у драматургічну працю. Відбув-
ши заслання, митець повернувся в Україну й оселився на власному хуторі Надія.

Тривалий час І. Тобілевич з успіхом поєднував працю актора і драматурга. 
Він не лише зіграв на сцені чимало різних ролей, а й написав п’єси, що стали 
класикою української літератури й театру.

У зв’язку з погіршенням здоров’я драматург був змушений виїхати на лі-
кування за кордон. Помер Іван Карпенко-Карий 2 (15) вересня 1907 року 
в Берліні, похований на хуторі Надія.

Опрацьовуємо прочитане, виявляємо читацьку компетентність  

1.  У зручній для вас формі (тексту, плану, таблиці, схеми) запишіть відомості 
про життя драматурга.

виявляємо вміння вчитися, ініціативу та підприємливість 

2.  Виявіть ініціативу: у довільній формі (плаката, повідомлення в соціальній 
мережі, презентації тощо) підготуйте цікаву інформацію про життя І. Тобіле-
вича, поділіться нею з однокласниками.

творча  діяльність
Діти в родині Тобілевичів змалку захоплювались театром. Любов до мис-

тецтва перейняли від матері Євдокії Зіновіївни, людини простої, але дуже 
обдарованої. Брат І. Карпенка-Карого, відомий актор Панас Саксаганський, 
пригадував: «Вона знала напам’ять усю “Наталку Полтавку”, і не тільки зна-
ла, а й уміла надзвичайно цікаво проказувати окремі ролі та відображати 
різних дійових осіб… Завдяки нашій матері мої старші брати, сестра Марія 
і я теж знали всю “Наталку” напам’ять».

� Іван Карпенко-Карий 




