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Моєму батькові
присвячую...
àíîâíі äåâ’ÿòèêëàñíèêè! Âè çíîâó ðîççãîðíóëè ïіäðó÷íèê,
ÿêèé ïîâåäå âàñ øëÿõàìè óêðàїíñüêî
îãî Ñëîâà, äîïîìîæå
âіäíàéòè ñêàðáè, çàõîâàíі òàëàíîâèòèìè ïðåäêàìè â ðÿäêàõ õóäîæíіõ òâîðіâ.
Íèíі âè ðîáèòå íàäçâè÷àéíî âіäïîâіä
äàëüíèé êðîê – ïåðåõîäèòå ç äèòèíñòâà â þíіñòü. Âè íàáëèæ
æàєòåñÿ äî äîðîñëîãî
æèòòÿ – і âæå ç òåïëîþ ïîáëàæëèâіñòþ äèâèòèìåòåñÿ íà ìîëîäøèõ çà ñåáå.
Òîæ і ïіäðó÷íèê ó âàñ òåïåð «äîðîñëèé», ó ÿêîìó âæ
æå íå áóäå õóäîæíіõ
òåêñòіâ, à ëèøå êîìåíòàðі äî íèõ. Âàì äîâåäåòüñÿ âіäïîâіäàòè íà íåïðîñòі
çàïèòàííÿ, ÿêі ïîñòàâëÿòü âàì її âåëè÷íіñòü Ëіòåðàòóð
ðà і ñàìå æèòòÿ.
Ïåðåä òèì ÿê ðîçïî÷àòè ðîáîòó, óâàæíî îïðàöþéòå âñòóï. Àäæå â íüîìó
ðîçãëÿíóòî îñíîâíі ïîíÿòòÿ, ÿêèìè âè áóäåòå ïîñëóãîâ
âóâàòèñÿ ïіä ÷àñ àíàëіçó ëіòåðàòóðíèõ åïîõ, íàïðÿìіâ і òâîðіâ.
Âè ïðàöþâàòèìåòå ç íàäçâè÷àéíî öіêàâèìè ðóáðèê
êàìè: «Çàïèòàííÿ і
çàâäàííÿ», «Âàø ëіòåðàòóðîçíàâ÷èé ñëîâíèê», «Ðîáîòà â ãðóïàõ»,
«Äіçíàéòåñÿ áіëüøå», «Ïîäîðîæ ëіòåðàòóðàìè ñâіò
òó», «Âàøå ïîðòôîëіî» (ùî îá’єäíóє ðóáðèêè «Òâîð÷і çàâäàííÿ» òà «Ïðàöþєìî ç ïðîåêòîì»),
«Âіäïî÷èâàþ÷è, â÷èìîñÿ», «Ïîãëèáëþєìî çíàííÿ, ðîçøèðþєìî ñâіòîãëÿä» і «Ëіòåðàòóðíî-ìèñòåöüêà âіòàëüíÿ». Äâіі ïåðøі ðóáðèêè –
îáîâ’ÿçêîâі, ðåøòà – äîäàòêîâі, ïðîòå, îïðàöþâàâøè їõ, âè îòðèìàєòå êîðèñíó іíôîðìàöіþ, ùî íåîäìіííî ñòàíå âàì ó ïðèãîäі, çáàãàòèòå ñâіé
æèòòєâèé äîñâіä, óðіçíîìàíіòíèòå íåïðîñòèé øëÿõ ïііçíàííÿ. Íàïðèêіíöі
ïіäðó÷íèêà, ó Äîäàòêó, âìіùåíî ïîâíіñòþ àáî â óðèâ
âêàõ òåêñòè íàéâàæëèâіøèõ ïðîãðàìîâèõ òâîðіâ. Ó ïîâíîìó îáñÿçі іç õóä
äîæíіìè òâîðàìè âè
ìîæåòå îçíàéîìèòèñÿ íà ñàéòі ukrlib.com.ua.
Íàïåâíî, âè çâåðíåòå óâàãó íà òå, ùî àâòîðñüêі ñòàòòі ïåðåðèâàþòüñÿ
çàïèòàííÿìè. Óâàæíî îïðàöüîâóéòå їõ, àäæå âîíè äîï
ïîìîæóòü âàì ïðèãàäàòè âèâ÷åíå ðàíіøå, çîñåðåäèòè óâàãó íà îñîáëèâî çíà
à÷óùіé іíôîðìàöії.
Íà çàâåðøàëüíîìó óðîöі âè ïіäñóìóєòå âàøі çíàííÿ, çäîáóòі çà ðіê, ñàìîñòіéíî îçíàéîìèòåñÿ ç òâîðàìè ïèñüìåííèêіâ âàøîããî êðàþ.
Òîæ äî ïðàöі, þíі äîñëіäíèêè! Óñïіõó âàì, òâîð÷èõ çâ
âåðøåíü і âіäêðèòòіâ!

Ш

Îëåíà Ìіùåíêî
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Áëàãîñëîâåííà òà ÿñíà ãîäèíà,
Êîëè áóêâàð äî ðóê áåðå äèòèíà,
Êîëè ÷èòàє «Êîáçàðÿ» þíàê,
Êîëè Ôðàíêà «îãðîìíії ñîíåòè»
Ïіäíîñÿòü äóõ, êîëè ãîâîðÿòü Ґåòå,
Øåêñïіð, Ìіöêåâè÷, Ëåðìîíòîâ, Áàëüçàê.
Äìèòðî Ïàâëè÷êî

«НЕ ГІДНИЙ ПИСАТИ
НІХТО, В КОГО
НЕЧИСТІ ВНУТРІШНІ
ПОМИСЛИ...»
àøó ðîçìîâó, ïåâíî, âàðòî ðîçïî÷àòè çі ñëіâ âіäîìîãî ñó÷àñíîãî ïèñüìåííèêà é ëіòåðàòóðîçíàâöÿ Þðіÿ Êîâàëіâà,
ÿêèé â îäíіé çі ñâîїõ ïðàöü çàçíà÷èâ, ùî â іñòîðії Óêðàїíè
âïðîäîâæ áàãàòüîõ ñòîëіòü «ìàéæå íå çíàõîäèëîñÿ... іíøîї
íàöіîíàëüíî ñâіäîìîї ñèëè, êðіì ïèñüìåííèêіâ, ÿêі çâàæèëèñÿ íà ñâіé ñòðàõ і ðèçèê çàïîâíþâàòè âèïîðîæíåíі íіøі íàöіîíàëüíîї
êóëüòóðè çà ðàõóíîê ñâîãî òàëàíòó, ùî ïðèíîñèâñÿ â æåðòâó çàðàäè
âåëèêîї ìåòè – ïîðÿòóíêó ðіäíîãî êðàþ... Àäæå çàâäÿêè ëіòåðàòóðі òà
ïîçàëіòåðàòóðíіé äіÿëüíîñòі íàøèõ ïèñüìåííèêіâ Óêðàїíà íå çíèêëà
áåçâіñòè». Öієї òî÷êè çîðó òàêîæ äîòðèìóєòüñÿ é ÷èìàëî іíøèõ äîñëіäíèêіâ.

Н

Прокоментуйте думки науковця. Чи справді література могла протягом віків зберегти, вирятувати
і врешті відбудувати нашу державу? Чи, може, це перебільшення?

Òî â ÷îìó æ òàєìíèöÿ ìîãóòíîñòі Ëіòåðàòóðè,
ùî çäàòíà âåðøèòè äîëþ äåðæàâ? Äîâіäàéìîñÿ, ÿê íàðîäæóâàëàñÿ âîíà, ÿê ïîñòàâàëà ç íàñêåëüíèõ ìàëþíêіâ і ïåðøèõ íåõèòðèõ ïîåçіé,
ÿê ìóæíіëà і âäîñêîíàëþâàëàñÿ, çàâîëîäіâàëà
äóøàìè é ñåðöÿìè ìіëüéîíіâ ÷èòà÷іâ, öіëèì ñâіòîì!
Ôåäіð Êîíîâàëþê.
Îáêëàäèíêà
äî ïåðøîãî
óêðàїíñüêîãî áóêâàðÿ.
1925 ðіê
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Òåðìіíîì «ëіòåðàòóðà» (ìèñòåöòâî ñëîâà) âèçíà÷àþòü
ñóêóïíіñòü ðóêîïèñíèõ і äðóêîâàíèõ òâîðіâ ïåâíîãî íàðîäó, ïåðіîäó ÷è äîáè. Éîãî ïî÷àëè âèêîðèñòîâóâàòè ëèøå ó XVIII ñòîëіòòі çàìіñòü òåðìіíіâ «ïîåçіÿ», «ïîåòè÷íå ìèñòåöòâî».

ВСТУП

Ëіòåðàòóðà ïîñòàëà ç óñíîї íàðîäíîї òâîð÷îñòі â ãëèáîêó äàâíèíó,
ó ïåðіîä ñòàíîâëåííÿ äåðæàâíîñòі é ðîçâèòêó ïèñåìíîñòі. Ó íàéäàâíіøèõ ïàì’ÿòêàõ êóëüòóðè ñëîâåñíå ìèñòåöòâî íåðîçðèâíî ïîâ’ÿçàíå
ç ìіôîëîãієþ, ðåëіãієþ, ïåðøîïî÷àòêàìè ïðèðîäíè÷èõ òà іñòîðè÷íèõ
íàóê, åòè÷íèìè çàêîíàìè é ïðàêòè÷íèì äîñâіäîì íàðîäó.
Ëіòåðàòóðíà ñïàäùèíà íàéäàâíіøèõ öèâіëіçàöіé –
Ìåñîïîòàìії, Єãèïòó, Êèòàþ, Іíäії, Ãðåöії, Ðèìó –
є ñâîãî ðîäó ôóíäàìåíòîì ñâіòîâîї ëіòåðàòóðè. Òåðìіí «ëіòåðàòóðà» çàïðîâàäèâ â àíòè÷íіé ôіëîëîãії Öèöåðîí.
Які літературні пам’ятки найдавніших цивілізацій ви знаєте? Навіщо, на
вашу думку, сучасне суспільство звертається до них? Яка інформація в цих
творах є для нас найважливішою?

Ëіòåðàòóðà ÿê ïèñüìîâà ôîðìà ïîáóòóâàííÿ ìèñòåöòâà ñëîâà ôîðìóєòüñÿ çі ñòàíîâëåííÿì ñóñïіëüñòâà. Ïåðåòâîðþþ÷èñü óæå íå â óñíîìó, à
â ÷èòàöüêîìó ñïðèéíÿòòі, òâîðè ïåðåõîäèëè â íîâå, ëіòåðàòóðíå áóòòÿ.
Âîäíî÷àñ ëіòåðàòóðà îá’єäíóє âñі åëåìåíòè íàðîäíîãî ìîâëåííÿ, її ñëîâåñíèé ìàòåðіàë ñòàє óíіâåðñàëüíèì.
Ïîñòóïîâî ñëîâåñíіñòü çàâîéîâóє ñâîє ïðàâî íà äóõîâíó ñâîєðіäíіñòü,
óòâåðäæóєòüñÿ ÿê íîâà ôîðìà õóäîæíüîãî ïіçíàííÿ ñâіòó, òâîð÷îї äіÿëüíîñòі, ñòàє òàêîþ ôîðìîþ õóäîæíüîї òâîð÷îñòі, ÿêà çàéìàє â ñèñòåìі ìèñòåöòâ îñîáëèâå ìіñöå.
Ïèñüìåííèêè äîëó÷àþòüñÿ äî ëіòåðàòóðíîãî ïðîöåñó õóäîæíіìè âіäêðèòòÿìè, ùî äîñèòü ÷àñòî ìàþòü íàöіîíàëüíó îñíîâó, çìіíþþ÷è ïðèíöèïè ïіçíàííÿ ëþäèíè і ñâіòó.
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Íàöіîíàëüíå â ëіòåðàòóðі – îðãàíі÷íà ÿêіñòü ïèñüìåíñòâà, çóìîâëåíà ãåíåòè÷íîþ ïàì’ÿòòþ, çâè÷àÿìè, òðàäèöіÿìè, ìîâîþ, òèïîì ñâіòîñïðèéíÿòòÿ íàðîäó.
Çâåðíіòü óâàãó, ñàìå ÷åðåç ïðîíèêíåííÿ â ãëèáèíè äóøі ñâîãî íàðîäó ïіäíÿâñÿ äî âèñîò ñâіòîâîї êëàñèêè Òàðàñ Øåâ÷åíêî. Âè çàïèòàєòå: ÿê òàêå ìîæëèâî? Àäæå êîæåí íàðîä ìàє ñâîþ іñòîðіþ, і íàâðÿä
÷è çíàéäåòüñÿ іíîçåìåöü, ÿêîìó áóäóòü áëèçêі ïåðåæèâàííÿ ÷óæîãî
ëþäó!
Òîæ ïîìіðêóéìî, ÿê õóäîæíіé òâіð ñòàє íàäáàííÿì ñâіòîâîї êëàñèêè.
Ó âñі ÷àñè, âіäêîëè іñíóє öèâіëіçàöіÿ, ëþäèíó öіêàâèëè âі÷íі öіííîñòі: ñåíñ æèòòÿ, äîáðî і âñåïðîùåííÿ, ëþáîâ і ÷åñòü, âіääàíіñòü і
ïðàâäà... Ñàìå íà öèõ ãóìàíіñòè÷íèõ іäåàëàõ ïîñòàëà òâîð÷іñòü Âåëèêîãî Êîáçàðÿ, çàâäÿêè ÷îìó óêðàїíñüêà ëіòåðàòóðà îòðèìàëà êëàñèêà
ñâіòîâîãî ðіâíÿ. Âîäíî÷àñ âàæêî íàçâàòè іíøîãî ìèòöÿ, ÿêèé áè òàê
ãëèáîêî é óñåáі÷íî, ïîòóæíî é ìàñøòàáíî íàïîâíèâ ñêàðáíèöþ ëіòåðàòóðè íàöіîíàëüíîї.
Пригадайте вивчені вами раніше твори Тараса Шевченка і на конкретних
прикладах проаналізуйте, що в цих творах свідчить про їхню національну
закоріненість, а що – про приналежність до світової класики.

Îñü ÿê ñêàçàâ ïðî çàãàëüíîëþäñüêó ñêëàäîâó òâîð÷îñòі Êîáçàðÿ
âèäàòíèé óêðàїíñüêèé ïèñüìåííèê, êóëüòóðíèé і ãðîìàäñüêèé äіÿ÷
Ìèõàéëî Ñòàðèöüêèé:
І çàïîâіò áðàòåðñòâà òà ëþáîâі,
Ùî âіí íàì äàâ, ÿê ñòÿã, íà áîðîòüáó,
Ïåðåëåòèòü ëóíîþ â іíøі ìîâè
І ïðàâäîþ ïîäóæàє çëîáó.

À Іâàí Ôðàíêî ïðîäîâæèâ ðîçäóìè: «Êîæåí ÷іëüíèé ñó÷àñíèé ïèñàòåëü – ÷è âіí ñëîâ’ÿíèí, ÷è ôðàíöóç, ÷è ñêàíäèíàâåöü... – ìîæå ìàòè
ÿêåñü çíà÷åííÿ, õòî ìàє і âìіє öіëіé îñâі÷åíіé ëþäñüêîñòі ñêàçàòè ÿêåñü
ñâîє ñëîâî â òèõ âåëèêèõ ïèòàííÿõ, ùî âîðóøàòü її äóøåþ, òà çàðàçîì
ñêàçàòè òå ñëîâî â òàêіé ôîðìі, ÿêà á íàéáіëüøå âіäïîâіäàëà éîãî íàöіîíàëüíіé âäà÷і».
Êîæåí òâіð – ÿñêðàâå ñàìîáóòíє ÿâèùå, íîâà ðåàëüíіñòü, ñòâîðåíà
óÿâîþ ìèòöÿ. Öå îêðåìèé ñâіò, ùî ñòàє äîêóìåíòîì ñâîãî ÷àñó. Âè çàïèòàєòå: ÿê ìîæå áóòè ñâіò, ñòâîðåíèé óÿâîþ ìèòöÿ, äîêóìåíòîì? Óñå
ïðîñòî: àâòîð íàëåæèòü ñâîєìó ïîêîëіííþ, âіí æèâå â ïåâíó åïîõó,
ÿêà âèçíà÷àє ïðîáëåìè, ñþæåòè, îñîáëèâîñòі ñòèëþ і ìîâè. Êîæåí òâіð
íàðîäæóєòüñÿ ó âèçíà÷åíîìó іñòîðèêî-êóëüòóðíîìó ïðîñòîðі і є éîãî
âіäîáðàæåííÿì, òèì ñàìèì äîêóìåíòîì äîáè.
Ïðåäìåòîì äîñëіäæåííÿ і çîáðàæåííÿ â ìèñòåöòâі
є íàâêîëèøíіé ñâіò ó ñïðèéíÿòòі ëþäèíè, ðіçíі
ïðîÿâè її ñòàâëåííÿ äî ðåàëüíîñòі. Îäíàê ñàìå â ìèñòåöòâі ñëîâà
(à òàêîæ â òåàòðі é êіíî, ùî âèíèêëè íà éîãî îñíîâі) ëþäèíà ÿê íîñіé
äóõîâíîñòі ñòàє ïðÿìèì îá’єêòîì ïіçíàííÿ і âіäòâîðåííÿ.
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ßê æå òâîðèòüñÿ òîé óíіêàëüíèé ñâіò,
ÿêèé òàê çàõîïëþє ÷èòà÷à? Ó ÷îìó òàєìíèöÿ áåçñìåðòÿ îäíèõ òâîðіâ і îäíîäåííîї ñëàâè іíøèõ? ×îìó ëіòåðàòóðíèé
òâіð, ðîçêëàäåíèé íà îêðåìі ñëîâà і ôðàçè, âòðà÷àє ñâîþ íåïîâòîðíіñòü, ìàãіþ,
âëàäó íàä íàøèìè ñåðöÿìè? Íà öі çàïèòàííÿ ëþäñòâî íàìàãàєòüñÿ çíàéòè âіäïîâіäі òèñÿ÷îëіòòÿìè. Ó êîæíîãî ïîêîëіííÿ, ÿê і â êîæíîї ëþäèíè, âіäïîâіäü
ñâîÿ. І ìè ñïðîáóєìî ïîìіðêóâàòè íàä
öèì і çáàãíóòè, íàâіùî áåðåìî äî ðóê
êíèæêó, ÷îìó íàâіòü ó äîáó íîâіòíіõ
òåõíîëîãіé íіùî íå ìîæå çàìіíèòè æèâîãî ñëîâà, íàïîâíèòè äóøó ñâіòëîì і
äîáðîì òàê, ÿê öå ðîáèòü Ëіòåðàòóðà.
Ñïåðøó ç’ÿñóéìî, ÷è ïîòðіáíі äëÿ
àíàëіçó òâîðó ñïåöіàëüíі çíàííÿ. ×îìó,
ïðî÷èòàâøè òâіð, âèâ÷èâøè áіîãðàôіþ
ìèòöÿ, âè ÷àñòî áàéäóæå ïåðåãîðòàєòå
îñòàííþ ñòîðіíêó êíèæêè – і íі÷îãî íå
Îëåêñà Íîâàêіâñüêèé.
ëèøàєòüñÿ íі â äóøі, íі â ïàì’ÿòі? ×îìó
Ïàííî-àëåãîðіÿ
âèñòðàæäàíі, іíîäі êðîâ’þ ñåðöÿ íàïèñàíі ðÿäêè íå òðèâîæàòü äóøåâíèõ ñòðóí?
Âàðòî çíàòè ãîëîâíå: òîé, õòî õî÷å çðîçóìіòè ëіòåðàòóðíèé òâіð,
ãëèáèííèé çàäóì àâòîðà, ïîâèíåí ïіçíàòè òàєìíèöі éîãî òâîð÷îї
ëàáîðàòîðії, óâіéòè â óíіêàëüíèé, іíîäі õèìåðíèé ñâіò ïèñüìåííèêà,
ñòàòè ñïіâàâòîðîì.
Як ви розумієте поняття «співавторство»? Чи кожна людина здатна стати
співавтором? Пригадайте, як змінювалося з віком ваше сприйняття книжки.

Ñïіâïðàöÿ ç àâòîðîì âèìàãàє ãëèáîêîãî і âäóìëèâîãî àíàëіçó òâîðó
â äâîõ êîíòåêñòàõ – іñòîðè÷íîìó é åñòåòè÷íîìó. Òàê, іñòîðè÷íèé êîíòåêñò ïåðåäáà÷àє âèçíà÷åííÿ ìіñöÿ і ðîëі òâîðó â іñòîðèêî-êóëüòóðíîìó, ëіòåðàòóðíîìó ïðîöåñàõ äîáè, éîãî àêòóàëüíіñòü, çëîáîäåííіñòü ó
ïåâíîìó іñòîðè÷íîìó ÷àñі, îðãàíі÷íіñòü ñþæåòó äëÿ іñòîðè÷íîї åïîõè
(іñòîðèçì ñþæåòó). Çíà÷óùèì є é åñòåòè÷íèé êîíòåêñò àíàëіçó, ïіä ÷àñ
ÿêîãî íåîáõіäíî ðîçêðèòè åñòåòè÷íі іäåàëè àâòîðà, âèçíà÷èòè õóäîæíþ
âàðòіñòü ëіòåðàòóðíîãî òâîðó, éîãî õóäîæíüî-åìîöіéíó ïðèðîäó, îñîáëèâîñòі ïîåòèêè.
Ïіä ÷àñ àíàëіçó òâîðó ñëіä ñõàðàêòåðèçóâàòè:
æàíð òâîðó, éîãî іäåéíî-òåìàòè÷íèé çìіñò, ñþæåò,
êîìïîçèöіþ, ñèñòåìó îáðàçіâ, îñîáëèâîñòі ìîâè, àêòóàëüíіñòü, âèõîâíå
é åñòåòè÷íå çíà÷åííÿ, õóäîæíþ ìàéñòåðíіñòü àâòîðà.
Пригадайте, які елементи аналізу ви вже застосовували під час вивчення
літературних творів.
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Ëіòåðàòóðà – íàéóíіâåðñàëüíіøèé âèä ìèñòåöòâà. Їé ïіä ñèëó ïіäêîðèòè ÷àñ: ðîçãîðíóâøè êíèæêó, ìè âìèòü îïèíÿєìîñÿ íà ìàðìóðîâèõ
ïëèòàõ ïàëàöіâ, ÿêèìè ïðîõîäèëè ùå Ñîêðàò і Öåçàð... Ëіòåðàòóðі ïіäâëàäíèé і ïðîñòіð, àäæå ñòîðіíêè îäíîãî òâîðó ìîæóòü ïåðåíîñèòè íàñ
іç ìàëüîâíè÷èõ Êàðïàò íà áåðåãè ×îðíîãî ìîðÿ, ó äàëåêó Ëàïëàíäіþ
÷è çàãàäêîâó Àôðèêó. Âîíà ìîæå çìàëþâàòè áóäü-êîãî і áóäü-ùî – âіä
âðîäëèâîї Àôðîäіòè äî ïîòâîðíîãî ôàíòàñòè÷íîãî ÷óäîâèñüêà. Ëіòåðàòóðà çäàòíà ïðîíèêíóòè â íàéïîòàєìíіøі êóòî÷êè ëþäñüêîї äóøі, ñïîñòåðåãòè íàїâíå ïîðèâàííÿ і âåëè÷ ñòðàæäàííÿ...
Які функції, на вашу думку, виконують інші види мистецтва?

Òîæ ìè ïåðåêîíàëèñÿ: êîæåí òâіð – íåïîâòîðíå ìèñòåöüêå ÿâèùå,
óíіêàëüíå çà ñâîєþ ñóòòþ. Ùî æ є îñíîâîþ öієї óíіêàëüíîñòі? Íàñàìïåðåä òâîð÷à іíäèâіäóàëüíіñòü ìèòöÿ. Àäæå ñàìîáóòíіñòü õóäîæíіõ
òâîðіâ ïîðîäæåíà ñàìîáóòíіñòþ îñîáèñòîñòі, ùî їõ ñòâîðþє. Îñü ÿê
ïîâ÷àâ ñâîїõ ñòóäåíòіâ Îëåêñàíäð Äîâæåíêî: «Òðåáà âèñîêî ìèñëèòè,
íå áîÿ÷èñü ñâîє õóäîæíèöüêå çíàìåíî íåñòè ÿêîìîãà âèùå».
Âàðòî çãàäàòè і ïðî ïñèõîëîãіþ òâîð÷îñòі, ÿêà âіäêðèâàє òâîð÷ó іíäèâіäóàëüíіñòü ïèñüìåííèêà. Öå ïîíÿòòÿ є íàäçâè÷àéíî öіêàâèì, áàãàòîãðàííèì і ñêëàäíèì. Òâîð÷à îñîáèñòіñòü, ïîçà ñóìíіâîì, є óíіêàëüíîþ.
І îñåðäÿ öієї óíіêàëüíîñòі – іíäèâіäóàëüíèé ñòèëü ïèñüìåííèêà.
Òâîð÷à іíäèâіäóàëüíіñòü – íåïîâòîðíà ñâîєðіäíіñòü
òâîð÷îї äіÿëüíîñòі ìèòöÿ, çóìîâëåíà éîãî òàëàíòîì, ñâіòîãëÿäîì, õàðàêòåðîì, æèòòєâèì äîñâіäîì, õóäîæíіì ñìàêîì.
Іíäèâіäóàëüíèé ñòèëü – ñïåöèôіêà ïèñüìà àâòîðà, éîãî õàðàêòåðíі
ìîâíі îñîáëèâîñòі, íåïîâòîðíå åìîöіéíî-åêñïðåñèâíå çàáàðâëåííÿ.
Âàñ óæå ìîæíà ââàæàòè äîñâіä÷åíèìè ÷èòà÷àìè: àäæå âè íå ñïëóòàєòå ïîåçіþ Ëåñі Óêðàїíêè ç ðÿäêàìè Ëіíè Êîñòåíêî àáî Іâàíà Ôðàíêà.
Áåçïåðå÷íî, ñòèëü áóäü-ÿêîãî ïèñüìåííèêà – öå ñêëàäíà ñèñòåìà, ùî
ґðóíòóєòüñÿ íà ïåâíîìó âèçíà÷àëüíîìó ïðèíöèïі. І ÿêùî ç’ÿñóєìî öåé
ïðèíöèï, òî çíàéäåìî òîé îñíîâíèé ñòðèæåíü òâîð÷îñòі ïèñüìåííèêà,
ÿêèé і âèðіçíÿє éîãî ç-ïîìіæ іíøèõ.
Порівняйте два твори одного жанру різних авторів і визначте, чим вони різняться між собою. Зробіть висновок, чи справді кожен митець – неповторна
творча особистість.

Òàê ñàìî і êîæåí òâіð – ÿñêðàâå ñàìîáóòíє ÿâèùå, íîâà ðåàëüíіñòü,
ñòâîðåíà óÿâîþ ìèòöÿ. Öå îêðåìèé ñâіò, ùî ñòàє äîêóìåíòîì ñâîãî
÷àñó. Âè çàïèòàєòå: ÿê ìîæå áóòè ñâіò, ñòâîðåíèé óÿâîþ ìèòöÿ, äîêóìåíòîì? Óñå ïðîñòî: àâòîð íàëåæèòü ñâîєìó ïîêîëіííþ, âіí æèâå
â ïåâíó åïîõó, ÿêà âèçíà÷àє ïðîáëåìè, ñþæåòè, îñîáëèâîñòі ñòèëþ і
ìîâè. Êîæåí òâіð íàðîäæóєòüñÿ ó âèçíà÷åíîìó іñòîðèêî-êóëüòóðíîìó
ïðîñòîðі і є éîãî âіäîáðàæåííÿì, òèì ñàìèì äîêóìåíòîì äîáè.
Æèòòÿ, ùî íóðòóє âñåðåäèíі òâîðó, ÿê ìàëåíüêèé âñåñâіò, âіäîáðàæàє Âñåñâіò ñïðàâæíіé, ïîâíîòó і öіëіñíіñòü ëþäñüêîãî æèòòÿ.
À çóñòðі÷ àâòîðà é ÷èòà÷à â õóäîæíüîìó ñâіòі ëіòåðàòóðíîãî òâîðó є
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ñïîñîáîì äîëó÷åííÿ äî öüîãî âåëè÷íîãî ñâіòó, çàñîáîì âèõîâàííÿ іñòèííîї ëþäÿíîñòі, ôîðìóâàííÿ âñåáі÷íî ðîçâèíåíîї îñîáèñòîñòі.
Íàøà ðîçìîâà áóëà á íåçàâåðøåíîþ, ÿêáè ìè íå çãàäàëè, ùî òàëàíîâèòі ïèñüìåííèêè – öå ùå é íåàáèÿêі æàðòіâíèêè! Îñü ÿêèé öіêàâèé
«ðåöåïò» íàïèñàííÿ õóäîæíüîãî òâîðó âèãàäàâ ôðàíöóçüêèé ïîåò Êåíî:
Áåðіòå ñëîâî çà îñíîâó
І íà âîãîíü ïîñòàâòå ñëîâî.
Äåùèöþ ìóäðîñòі âіçüìіòü,
Íàїâíîñòі øìàòîê âëîìіòü,
Ùå òðîõè çіð, ùå òðîõè ïåðöþ,
Øìàòîê òðåìòÿ÷îãî ùå ñåðöÿ.

І íà ìàéñòåðíîñòі ïëèòі
Âñå òå íå ðàç ïðîêèï’ÿòіòü,
Îòàê і ðàç, і äâà, і âòðåòє.
Òåïåð ïèøіòü! І âñå æ, і âñå æ –
Ñëіä íàðîäèòèñÿ ïîåòîì!

Спробуйте скористатися цим рецептом – а раптом ви народилися поетом!

Ïîâòîðþєìî
1. Пригадайте, як виник термін «література» і хто його запровадив.
2. Назвіть мистецькі епохи, які знайшли своє відображення в національній літературі.
3. Поясніть, як ви розумієте термін «книжна» література.
4. Які зразки усної народної творчості ви пам’ятаєте? Чи зустрічаються елементи
або цілі фольклорні твори в текстах художньої літератури? Наведіть приклад
з прочитаного.

Ìіðêóєìî
1. Поясніть, як у художньому творі поєднуються національне й загальнолюдське.
Творчість яких митців є цьому взірцем у вітчизняному та світовому письменстві?
2. Яке значення має література для кожної людини? Аргументуйте свою думку.
3. Прокоментуйте слова М. Старицького та І. Франка про секрети літературної майстерності. Як ви їх розумієте?
4. Поміркуйте, чи може літературний твір вплинути на хід історії тієї чи іншої держави. Спробуйте навести приклади, якщо ви знаєте такі твори.

Àíàëіçóєìî
1. Виберіть із запропонованих правильне твердження і прокоментуйте відповідь.
А. Книжна література постала з усної народної творчості наприкінці XVIII століття.
Б. Усна народна творчість у наші дні розвивається так само активно, як і література.
В. Художній текст не може включати в себе фольклорні елементи.
Г. Потужна національна література здатна виконувати функцію консолідації народу.
2. Поясніть, як приходить література в життя кожної людини. Чи може людина взагалі обходитися без літератури?
3. Пригадайте вивчені твори Тараса Шевченка і на конкретних прикладах проаналізуйте, що в цих творах свідчить про їхню національну закоріненість, а що – про
приналежність до світової класики.
4. У чому сила впливу літературного твору? Чи всі твори однаково потужно впливають на свідомість читача? Аргументуйте свою думку.
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Äèñêóòóєìî
1. Чим відрізняється усна словесність від «книжкової» літератури? Свою думку доведіть.
2. Що, на вашу думку, потрібно людині, щоб стати письменником?
3. Порівняйте такі поняття, як роль особистості в історії і роль літератури в житті
нації. Що відіграє важливішу роль: непересічна особистість письменника, який
є активним громадським і культурним діячем, чи його твори, визнані народом?
Аргументуйте прикладами з життя і творчості відомих вам митців.
4. Наскільки важливою є роль фольклору для розвитку літератури? Чи може література виникнути сама по собі, без опертя на значний масив усної народної
творчості?

Об’єднайтеся в кілька груп, оберіть якийсь класичний твір вітчизняної чи зарубіжної
літератури з вивчених раніше і, проаналізувавши, визначте його національні риси й загальнолюдські цінності, що забезпечили йому всесвітню славу та визнання. Зверніться
до творів різних жанрів (скажімо, драми Вільяма Шекспіра, поеми Тараса Шевченка,
детективного оповідання Артура Конан Дойля, поезії Лесі Українки, пригодницького роману Роберта Льюїса Стівенсона, казки Ганса Крістіана Андерсена). Після презентації
кожного аналізу проведіть колективне обговорення і підбийте підсумки.

ПРАЦЮЄМО З ПРОЕКТОМ
Укладіть альбом, дібравши максимальну кількість творів, висловів
українських письменників про слово, секрети творчої майстерності,
літературу, мистецтво. Організуйте презентацію цього альбому, для
якої підготуйте цікаві розповіді про долю письменників, декламацію поезій, записи
музичних творів на слова авторів, згаданих в альбомі. З такою літературно-музичною композицією ви можете виступити перед молодшими школярами, які тільки-но
починають свою мандрівку неповторною країною Літературою. Скористайтеся інформацією з бібліотеки, Інтернету, порадами вчителя музики.

ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ
Проведіть конкурс на найцікавіше запитання до письменника, яке стосується
проблем літератури і творчої майстерності. Зверніться з електронним або звичайним листом до будь-кого з письменників, які мешкають у вашому місті, районному центрі, селі, думка якого вам цікава. Якщо можна організувати особисту зустріч,
проведіть її у формі інтерв’ю і поставте підготовлені запитання.

1. Ковалів Ю.І. Літературознавча енциклопедія. – К., 2007.
2. Фролова К.П. Цікаве літературознавство. – К., 1991.
3. Словник літературознавчих термінів: https://onlyart.org.ua/dictionary-literaryterms/.
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У мене вмить заб’ється в грудях серце,
Коли до болю рідна й чарівна
Десь українська пісня розіллється
І жайвором над нами залуна.
Ігор Муратов

Поезія народних пісень... дотепність повір’їв,
забобонів — все це становить багатий скарб для балад,
легенд, дум: це джерело незаймане.
Іван Франко
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...Óêðàїíñüêå ñëîâî.
Òè ÷àñòêà òèõ, ùî âæå äàâíî ïîìåðëè,
їõ êðîâ æèâóùà, їõ æàãà íåòëіííà,
áåçñìåðòíå і âåëè÷íå, ÿê Ãîâåðëà,
áàãàòå і äçâіíêå, ÿê Óêðàїíà.
Çàêîõàíèì – òè ëàãіäíå, ÿê ìàòè,
à íåäðóãàì – ÿê ïîñòðіë іç ãàðìàòè.
Áåðó òåáå, ÿê ñêàðá, â ïіñåííіé âðîäі
ç äæåðåë, ùî íå ìіëіþòü ó íàðîäі.
Äìèòðî Ëóöåíêî

УСНА
НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ
«...ГОЛОСНА
ТА ПРАВДИВА,
ЯК ГОСПОДА
СЛОВО»

ñêðàâèìè áàðâàìè âèãðàє âåñåëêà óêðàїíñüêîãî ôîëüêëîðó,
âèòâîðåíà íàðîäíèì ãåíієì. ßê і êîëèñü, ìàíäðóþòü ñâіòîì
êîáçàðі, íåñó÷è äî íàéâіääàëåíіøèõ êóòî÷êіâ ïëàíåòè êðàñó
é íåïîâòîðíіñòü íàøèõ äóì, ïіñåíü, áàëàä. Çáèðàþòü àíøëàãè â êðàùèõ ñâіòîâèõ êîíöåðòíèõ çàëàõ óíіêàëüíі íàöіîíàëüíі òâîð÷і êîëåêòèâè – õîð іìåíі Ãðèãîðіÿ Âåðüîâêè, àíñàìáëü іìåíі
Ïàâëà Âіðñüêîãî... І âêîòðå ìè ïðèïàäàєìî äî öüîãî âі÷íîãî äæåðåëà
êðàñè, ÿêå æèâèòü ëіòåðàòóðó, æèâîïèñ, ìóçèêó, íàøі äóøі. І äîêè òà
æèâà âîäà âëèâàòèìåòüñÿ â ñåðöå êîæíîї ëþäèíè, äîòè âèâèùóâàòèìóòüñÿ íàøà äóõîâíіñòü, íàöіîíàëüíà ãîðäіñòü.

Я

Які сучасні народнопісенні фестивалі, вокальні гурти, що виконують фольклорну музику, ви знаєте? Чи популярний нині цей музичний напрям?

Íàðîäíà òâîð÷іñòü – öå çàêîäîâàíі ïîòóæíі êóëüòóðíі ïëàñòè, öå
åïîõè ñêîíäåíñîâàíîãî â ñëîâі íàðîäíîãî òàëàíòó, ùî äàâ ñâіòîâі íåïåðåâåðøåíі ïåðëèíè íàðîäíîї äóõîâíîñòі: êðàïëі äіâî÷èõ ñëіç, ùî çàêàì’ÿíіëè â äіàìàíòàõ ïіñåíü, âèáóõè ùèðîãî ñìіõó, ùî ðîçñèïàëèñÿ
ñàìîöâіòàìè ïðèêàçîê, ïðèñëіâ’їâ, çàãàäîê, âі÷íó òóãó ìàòåðèíñüêèõ
ñåðäåöü, çàñòèãëó â ñìàðàãäîâèõ ðîçñèïàõ ëåãåíä, áàëàä, äóì...
Òåðìіí «ôîëüêëîð», ÿêèé ïîõîäèòü ç àíãëіéñüêîї ìîâè, îçíà÷àє «íàðîäíà ìóäðіñòü». Éîãî âïåðøå âæèâ 1846 ðîêó àíãëіéñüêèé ó÷åíèé Âіëüÿì Òîìñîí, і íèíі öåé òåðìіí є çàãàëüíîïðèéíÿòèì ó âñüîìó ñâіòі.
Ôîëüêëîð àêóìóëþє äóõîâíі íàäáàííÿ íàðîäó, éîãî æèòòєâèé äîñâіä,
ôіëîñîôіþ, ïñèõîëîãіþ, ìîðàëü, ðåëіãіéíå ñâіòîáà÷åííÿ, ðîäèííі âçàєìèíè, іñòîðè÷íó ïàì’ÿòü. «Öå îäíî ç íàéöіííіøèõ íàäáàíü і îäèí ç
ïðåäìåòіâ îïðàâäàíîї íàøîї ãîðäîñòі», – ïèñàâ Іâàí Ôðàíêî.
Âèòîêè ôîëüêëîðó ñÿãàþòü ó ãëèáèíó âіêіâ, êîëè ëþäñòâî ùå íå çíàëî ïèñåìíîñòі. Àëå âæå òîäі íàøі ïðåäêè ïðàãíóëè ðîçïîâіñòè ïðî ñâîї
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ïî÷óòòÿ, íàñòðîї, ïåðåæèâàííÿ, âðàæåííÿ. Ïîòóæíà ïðèðîäíà ñòèõіÿ,
âі÷íі ìîðàëüíі öіííîñòі – äîáðî, çëî, ìóäðіñòü, êðàñà, íàòõíåííÿ – óñå
âіäíàéøëî ñâîє âіäîáðàæåííÿ â íàðîäíіé ñëîâåñíîñòі.
Ðèñè, ÿêі âіäðіçíÿþòü ôîëüêëîðíèé òâіð âіä òâîðó
âëàñíå ëіòåðàòóðíîãî:
1. Óñíіñòü (òâîðè íå çàïèñóâàëè, à ïåðåïîâіäàëè).
2. Àíîíіìíіñòü (іìåíà ïåðøîòâîðöіâ, ÿê ïðàâèëî, íåâіäîìі).
3. Âàðіàíòíіñòü (ìîæå ïîáóòóâàòè êіëüêà âàðіàíòіâ îäíîãî òâîðó,
çàïèñàíîãî âіä ðіçíèõ âèêîíàâöіâ ó ðіçíèõ ðåãіîíàõ).
4. Êîëåêòèâíèé õàðàêòåð òâîðåííÿ (íà âіäìіíó âіä ñïіâàâòîðñòâà).
Âè âæå áàãàòî çíàєòå ïðî ôîëüêëîð. І ïåðø íіæ ìè ïåðåéäåìî äî
íîâèõ âіäêðèòòіâ ó öіé áåçìåæíіé і ïðåêðàñíіé öàðèíі ëþäñüêîї äóõîâíîñòі, ïðèãàäàéìî:
  ßêі ôîëüêëîðíі æàíðè âè çíàєòå? ßêі òâîðè ïðî÷èòàëè, çàïàì’ÿòàëè?
  ßêі òâîðè óêðàїíñüêîãî ôîëüêëîðó ââàæàþòü íàéäàâíіøèìè? Ïîÿñíіòü ÷îìó.
  Âèçíà÷òå, ó ÷îìó ñïåöèôіêà âèêîíàííÿ êîæíîãî ç âèâ÷åíèõ âàìè
ôîëüêëîðíèõ æàíðіâ.
  ×è ñòâîðþþòüñÿ ôîëüêëîðíі òâîðè â íàø ÷àñ? ßêùî òàê, òî ÿêі
ñàìå і ÿê öåé ïðîöåñ âіäáóâàєòüñÿ?
Íåâè÷åðïíå áàãàòñòâî íàðîäíîї òâîð÷îñòі ñïîêîíâіêó áóëî ùåäðèì
äæåðåëîì íàòõíåííÿ äëÿ óêðàїíñüêèõ ïèñüìåííèêіâ. Ñàìå óêðàїíñüêі
ïіñíі, äóìè é áàëàäè æèâèëè Øåâ÷åíêіâ ãåíіé, çàâäÿêè ÷îìó éîãî ïîåçії íèíі ñòàëè íàðîäíèìè ïіñíÿìè é íàïîþþòü äóøі íàñíàãîþ.
Які з них співають у вашій родині? Які можете виконати ви?

І ÿêùî ìè ìàєìî ÷åñòü ïèøàòèñÿ õóäîæíüîþ ñïàäùèíîþ Іâàíà Ôðàíêà é Ëåñі Óêðàїíêè, Ïàâëà Òè÷èíè é Ëіíè Êîñòåíêî òà áàãàòüîõ-áàãàòüîõ іíøèõ ìèòöіâ ñëîâà, òî ïîâèííі ïàì’ÿòàòè: âèïëåêàíі öі
òàëàíòè íàðîäíîþ òâîð÷іñòþ! Íåäàðìà îäèí ç íàéâèäàòíіøèõ óêðàїíñüêèõ ïîåòіâ ÕÕ ñòîëіòòÿ Ìàêñèì Ðèëüñüêèé ñòâåðäæóâàâ: «Íàðîäíà
òâîð÷іñòü – öå òîé ґðóíò, íà ÿêîìó âèðîñòàþòü і ëіòåðàòóðà, і òåàòð, і
ìóçèêà, і îáðàçîòâîð÷å ìèñòåöòâî – і áåç ÿêîãî âîíè á çàñîõëè».
Çâ’ÿçîê ôîëüêëîðó é ëіòåðàòóðè ìîæíà ïðîñòåæèòè íà íàéãëèáøîìó, ðîäîâîìó ðіâíі, àäæå ó ôîëüêëîðі, ÿê і â ïèñåìíіé òâîð÷îñòі, є æàíðè åïі÷íі, ëіðè÷íі é äðàìàòè÷íі.
Äî åïі÷íèõ ôîëüêëîðíèõ æàíðіâ íàëåæàòü äóìè,
ëåãåíäè, êàçêè, äî ëіðè÷íèõ і ëіðî-åïі÷íèõ –
іñòîðè÷íі ïіñíі, äî ëіðè÷íèõ – ëіðè÷íі ïіñíі, äî äðàìàòè÷íèõ – îáðÿäè, îáðÿäîâі іãðè.
Зобразіть графічно «дерево фольклору», присвятивши кожному жанрові свою гілку. Окрім того, доберіть приклади творів до кожної гілки, адже ви
знаєте їх уже достатньо. Можете скористатися знаннями із зарубіжної літератури, запропонувавши приклади з народної творчості інших країн світу.
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Âòіõî ìîÿ, ïіñíå óêðàїíñüêà!..
Âåëèêà, íåçðіâíÿííà, ïåâíî,
òâîÿ ñèëà, êîëè òè çà÷óäóâàëà
Єâðîïó, ïåðåéøëà íåòðі Àçії,
ïðèéíÿëàñÿ â Àìåðèöі...
І ëóíàєø òè íà ñëàâó ðіäíîї êðàїíè
і òîãî ëþäó âåëèêîñòðàäíîãî,
â ñåðöі êîòðîãî çàðîäèëàñÿ,
ñåðåä ìóê òà ëèõîëіòòÿ êîòðîãî
ïîáà÷èëà ñâіò.
Î, òâîї ÷óäîâі, òèõîâіéíі çâóêè!
Ïàâëî Ãðàáîâñüêèé

УСНА
НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ
РОДИННО-ПОБУТОВІ
ПІСНІ

å âèêëèêàє ñóìíіâó òâåðäæåííÿ, ùî ñâіò íå ìîæå іñíóâàòè
áåç ïіñíі. Ãåíіàëüíèé íіìåöüêèé ïèñüìåííèê Ôðіäðіõ Øèëëåð ðàäèâ: «Äå ñïіâàþòü, òàì îõî÷å ëèøàéñÿ æèòè, ëèõі
ëþäè íå ìàþòü ïіñåíü». À â Óêðàїíі ñïіâàëè çàâæäè. Ñïіâàëà ìàòè, ñõèëÿþ÷èñü íàä êîëèñêîþ íîâîíàðîäæåíîї äèòèíè, ñïіâàëà íàðå÷åíà, éäó÷è ïіä âіíåöü, ñïіâàëè-òóæèëè ìàòè é áàòüêî,
ïðîùàþ÷èñü іç ñèíîì-ðåêðóòîì, ñïіâàëè çàêîõàíі, ìèëóþ÷èñü êðàñîþ
òèõîї óêðàїíñüêîї íî÷і, ñïіâàëî ñëàâíå íàøå êîçàöòâî, іäó÷è â áіé...
Ëіðè÷íі ïіñíі âèíèêëè, âî÷åâèäü, òîäі, êîëè ëþäèíà âіä÷óëà ïîòðåáó
âèñëîâèòè ñâîї ïî÷óòòÿ, ïîäіëèòèñÿ çі ñâіòîì ñâîїì ùàñòÿì ÷è ãîðåì.
Ëіðè÷íі ïіñíі – íàéïîòóæíіøèé і íàäçâè÷àéíî âåëèêèé çà îáñÿãîì ìàñèâ íàðîäíîї òâîð÷îñòі, íàïðî÷óä áàãàòèé íà æàíðîâі ðіçíîâèäè.

Н

Äî ëіðè÷íèõ íàëåæàòü êàëåíäàðíî-îáðÿäîâі, ðîäèííî-îáðÿäîâі, ðîäèííî-ïîáóòîâі òà ñîöіàëüíî-ïîáóòîâі ïіñíі.
Пригадайте, які календарно-обрядові та соціально-побутові пісні вам уже
відомі.

Ðîäèííî-ïîáóòîâі ïіñíі – îäèí ç íàéöіêàâіøèõ і íàéáàãàòøèõ íàáóòêіâ íàøîãî ôîëüêëîðó. Öå òâîðè, ùî äîòåïåð àêòèâíî òðàíñôîðìóþòüñÿ çàâäÿêè íåàáèÿêіé ïîïóëÿðíîñòі: ÷àñòî òàëàíîâèòі âèêîíàâöі äîäàþòü âëàñíі êóïëåòè, çìіíþþòü àêöåíòè, ìóçè÷íèé ñóïðîâіä.
Ðîäèííî-ïîáóòîâі ïіñíі ïîäіëÿþòü íà äâі òåìàòè÷íі ãðóïè: ïіñíі ïðî êîõàííÿ òà ïіñíі ïðî ñіìåéíå
æèòòÿ. Ó ñâîþ ÷åðãó äî ïіñåíü ïðî ðîäèííå æèòòÿ íàëåæàòü êîëèñêîâі, äèòÿ÷і, æàðòіâëèâі, ñèðіòñüêі, âäîâèíі.
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Îäèí ç íàéòàëàíîâèòіøèõ ïîëüñüêèõ ïîåòіâ-ðîìàíòèêіâ Àäàì Ìіöêåâè÷ ïèñàâ: «Óêðàїíñüêі ïðîñòîðè є ñòîëèöåþ ëіðè÷íîї ïîåçії. Çâіäñè
ïіñíі íåâіäîìèõ ïîåòіâ ïîøèðþâàëèñÿ ÷àñòî ïî âñіé Ñëîâ’ÿíùèíі».
Çâåðíіìîñÿ äî ïіñåíü, ÿêі, ïîçà ñóìíіâîì, ñïîâíþþòü ñåðöå êîæíîї
ëþäèíè, êîëè âîíà êîõàє, êîëè ïіñíÿ ïðèõîäèòü ñàìà – çà òèìè çàãàäêîâèìè çàêîíàìè ãåíåòè÷íîї ïàì’ÿòі, çà ÿêèìè ëþäèíà ïàì’ÿòàє іñòîðіþ ñâîãî íàðîäó, ìàòåðèíó êîëèñêîâó, çàïàõ òåïëîãî æèòíüîãî õëіáà...
Òàê, öå ïіñíі ïðî êîõàííÿ.
Çàêîõàíі çàâæäè çíàõîäÿòü íàéíіæíіøі ñëîâà, ùîá âèñëîâèòè ñâîї
åìîöії, íàïîâíþþòü îñâіä÷åííÿ íåçâè÷àéíèìè îáðàçàìè-ñèìâîëàìè.
Àäæå êîæåí ñâîє êîõàííÿ ââàæàє íåïîâòîðíèì, ãіäíèì ïåíçëÿ õóäîæíèêà é ïåðà ïîåòà.
Ìîòèâè ïіñåíü ïðî êîõàííÿ íàäçâè÷àéíî ðîçìàїòі:
âіðíіñòü і ïðèñòðàñòü, çðàäà і ðåâíîùі, êîõàííÿ
íåðîçäіëåíå і çíåâàæåíå, ðîçëóêà, íіæíіñòü, ïðèâîðîò òîùî.
Чому, на вашу думку, люди часом вірили, що можна приворожити? Чим це
пояснюється?

Ìèêîëà Ïèìîíåíêî. Ñâÿòî÷íå âîðîæіííÿ
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Îäíà ç íàéâіäîìіøèõ â Óêðàїíі ïіñåíü – «Ìіñÿöü íà íåáі, çіðîíüêè
ñÿþòü». Êіëüêà êóïëåòіâ óìіñòèëè â ñîáі іñòîðіþ æèòòÿ äâîõ çàêîõàíèõ (ïіñíþ ìîæíà âèêîíóâàòè äóåòîì). Çâåðíіòü óâàãó: «êîçàê ÷óє» –
îòæå, ïіñíÿ ñòâîðåíà, î÷åâèäíî, â ÷àñè êîçà÷÷èíè, êîëè ñі÷îâèé íåòÿãà òіëüêè é ñïîäіâàâñÿ ïіñëÿ êðèâàâîãî áîéîâèùà çóñòðіòè òó єäèíó,
ç ÿêîþ âіäïî÷èíå ñåðöåì, âіäіãðієòüñÿ äóøåþ. «ßê ìè ëþáèëèñü òà é
ðîçіéøëèñÿ» – ó öüîìó ðÿäêó íåìàє òðîïіâ, à ïðîòå â íüîìó є ùîñü
ïðèõîâàíî äðàìàòè÷íå, ùî çàâäàє áîëþ, ÿêіñü ãіðêі ñïîãàäè ÷è ïðî îáðàçó, ÷è ïðî çðàäó, ÷è ïðî ãіðêó ïðèìõó äîëі. «Âè æ ìåíі, î÷і, âіê
âêîðîòèëè» – ïðèâîðîæèëà äіâ÷èíà êîõàíîãî íàâіê. Äî ðå÷і, öåé ðÿäîê
є òèïîâèì ñâіä÷åííÿì âàðіàíòíîñòі ôîëüêëîðíèõ òâîðіâ: іíøèé éîãî âàðіàíò – «Âè æ ìåíå, î÷і, ïëàêàòü íàâ÷èëè».
Öåíòðàëüíèé îáðàç òâîðó – «î÷і äіâî÷і». Íåâіäîìèé àâòîð ñêîðèñòàâñÿ òðàäèöіéíèì ïîðіâíÿííÿì – «òåìíі, ÿê íі÷êà, ÿñíі, ÿê äåíü». Ñàìå
î÷і äіâ÷èíè íàâіêè ïîëîíèëè ñåðöå êîçàêà, à áåç íèõ æèòòÿ íåìàє: «Äå
æ âè íàâ÷èëèñü çâîäèòü ëþäåé?».
Ìîòèâ ðîçëóêè, çíåâàæåíîãî êîõàííÿ ïðîíèçóє ïіñíþ «Öâіòå òåðåí,
öâіòå òåðåí». Öå ìîíîëîã äіâ÷èíè, ùî íàðіêàє íà çðàäëèâîãî êîõàíîãî: «Äåñü ïîїõàâ ìіé ìèëåíüêèé іíøîї øóêàòè». Ïіñíÿ òóæëèâà, ùî
ñèìâîëі÷íî óâèðàçíåíî îáðàçîì òåðíó. Öÿ ðîñëèíà äóæå ãàðíî öâіòå, à
ïðîòå òîðêíóòèñÿ ñâîãî êâіòó íå äîçâîëèòü: íàäòî ãîñòðі ìàє øïè÷àêè.
Òàê і íåðîçäіëåíå êîõàííÿ: êâіòíå áóéíî, àëå êîëþ÷êàìè áîëþ áåçæàëüíî ðàíèòü ñåðöå. І â öіé ïіñíі äіâ÷èíà çâèíóâà÷óє î÷і, àäæå ñàìå âîíè
îáðàëè òîãî íåãіäíîãî ïàðóáêà, ÿêîãî «ëþäè îáìèíàëè». Îáðàç î÷åé ó
íàðîäíèõ ïіñíÿõ ïðî êîõàííÿ íàäçâè÷àéíî ãëèáîêèé: íåäàðåìíî êàæóòü, ùî ñëîâà íå ïîòðіáíі, êîëè ãîâîðÿòü î÷і çàêîõàíèõ.
Які ще образи є важливими в поезіях, піснях про кохання? Які образи використовують у сучасних піснях?

À îò ó ïіñíі-äіàëîçі «Ñîíöå íèçåíüêî, âå÷іð áëèçåíüêî» – іñòîðіÿ çóñòðі÷і äâîõ çàêîõàíèõ: ëóíàþòü ëàãіäíі çâåðòàííÿ ïàðóáêà äî äіâ÷èíè é
íàâçàєì: «ðèáîíüêî», «äîðîãèé êðèøòàëþ», «ñåðäåíüêî». Íіæíі ïî÷óòòÿ
çàêîõàíèõ ïіäñèëåíі ïåñòëèâèìè ñóôіêñàìè, ðåôðåíàìè, ùî âèäіëÿþòü
êëþ÷îâі ñëîâà ïіñíі. Òóò âàðòî çâåðíóòè óâàãó íà ùå îäíó ñóòòєâó îñîáëèâіñòü ïіñåíü ïðî êîõàííÿ: ëіðè÷íèìè ãåðîÿìè â íèõ çàâæäè є àáî äâîє
çàêîõàíèõ, àáî îäèí ç íèõ. Ïðîòå ÷àñòî çãàäóþòü і ïðî іíøèõ ëþäåé,
ïåðåâàæíî ïðî ìàòåðіâ, ÿêі òàê ÷è іíàêøå âèçíà÷àþòü äîëþ äіòåé.
Ïðî ìàòіð çãàäàíî é ó ïіñíі «Çà ãîðîäîì êà÷êè ïëèâóòü»:
Îé íå õî÷å òâîÿ ìàòè
Ìåíå, áіäíó, çíàòè,

Õî÷å ñîáі áàãàòóþ
Íåâіñòêó øóêàòè!

À îñü îäèí ç âàðіàíòіâ ïіñíі «Â êіíöі ãðåáëі øóìëÿòü âåðáè»:
Íå ÿ éîãî ïîëþáèëà –
Ïîëþáèëà ìàòè.

Çàñòàâèëà ìåíå ìàòè
Ðóøíè÷êè â’ÿçàòè.

Öі ïіñíі âèðіçíÿþòüñÿ òàêîæ òèì, ùî öå íå ïðîñòî ìîíîëîãі÷íå
(«Â êіíöі ãðåáëі øóìëÿòü âåðáè») ÷è äіàëîãі÷íå («Çà ãîðîäîì êà÷êè
ïëèâóòü») ìîâëåííÿ. ×àñòèíà ïіñíі âèêîíóєòüñÿ íіáè âіä òðåòüîї îñîáè,
ÿêà é âèçíà÷àє îñíîâíèé êîíôëіêò òâîðó: «Âáîãі äіâêè çàìіæ іäóòü, à
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Поясніть зміст цієї картини Ìèêîëè Ïèìîíåíêà. Наскільки характерні
для свого часу персонажі, зображені художником? Свою думку аргументуйте.

áàãàòі ïëà÷óòü» àáî «Ðîñëà, ðîñëà äіâ÷èíîíüêà òà é íà ïîðі ñòàëà; æäàëà, æäàëà êîçà÷åíüêà òà é ïëàêàòè ñòàëà».
Ïðîâіäíèì ìîòèâîì ïіñíі «Â êіíöі ãðåáëі øóìëÿòü âåðáè», ÿê і ïіñíі
«Öâіòå òåðåí, öâіòå òåðåí», є ìîòèâ íåðîçäіëåíîãî êîõàííÿ, ðîçëóêè,
ñàìîòíîñòі. Â îäíîìó ç її âàðіàíòіâ äðàìàòèçì òâîðó ïîñèëþє çãàäêà
ïðî òå, ùî âèáіð íàâ’ÿçàëà äіâ÷èíі ìàòіð. À îò ó ïіñíі «Çà ãîðîäîì
êà÷êè ïëèâóòü» çâó÷èòü ìîòèâ ñîöіàëüíîї íåðіâíîñòі: ìàòіð çàìîæíîãî
íàðå÷åíîãî íå áàæàє áіäíîї íåâіñòêè, òà ïàðóáîê õî÷å ïîáðàòèñÿ ëèøå ç
êîõàíîþ äіâ÷èíîþ. Òàêèé ìîòèâ áóâ íàäçâè÷àéíî ïîïóëÿðíèì ó ïіñíÿõ
ïðî êîõàííÿ òà é çàãàëîì â óêðàїíñüêіé ëіòåðàòóðі.
Пригадайте, у яких вивчених вами творах є подібний мотив. Чи актуальний
він для сучасної літератури?

Ðîäèííî-ïîáóòîâà ïіñíÿ «Îé ïіä âèøíåþ, ïіä ÷åðåøíåþ» äàâíî ïіäêîðèëà ñåðöÿ ìіëüéîíіâ óêðàїíöіâ. Її æàðòіâëèâèé õàðàêòåð ïðèïàâ äî
äóøі áàãàòüîì âèêîíàâöÿì, à ñâîþ íàéãîëîâíіøó ðîëü ïіñíÿ, íàïåâíî,
âіäіãðàëà ó ï’єñі Іâàíà Ïåòðîâè÷à Êîòëÿðåâñüêîãî «Íàòàëêà Ïîëòàâêà».
Âè çàïèòàєòå, ÷îìó âîíà áóëà òàêîþ âàæëèâîþ äëÿ îäíієї ç íàéâіäîìіøèõ óêðàїíñüêèõ ï’єñ? À òîìó, ùî ñàìå â íіé, îïóáëіêîâàíіé ùå äî
ïîÿâè òâîðó Êîòëÿðåâñüêîãî, íåâіäîìèé àâòîð ðîçïîâіâ êîëèñü ôàêòè÷íî
ñþæåò ï’єñè, ÿêó Іâàí Ïåòðîâè÷ íàïèøå çíà÷íî ïіçíіøå. І òåïåð íàðîäíà
ïіñíÿ íàñòіëüêè «çðîñëàñÿ» ç іñòîðієþ ñòâîðåííÿ «Íàòàëêè Ïîëòàâêè»,
ùî çà îáðàçàìè öієї ÷óäîâîї ïіñåííîї ïåðëèíè – «ñòîÿâ ñòàðèé ç ìîëîäîþ» – ìè íåãàéíî óÿâëÿєìî ñîáі Âîçíîãî, ùî çàëèöÿєòüñÿ äî êðàñóíі Íàòàëêè, à ó æàðòіâëèâèõ âіäïîâіäÿõ ìîëîäîї äіâ÷èíè âèðàçíî ÷óєìî
ñëîâà ãåðîїíі ï’єñè, ÿêà íå ñïîêóñèëàñÿ ñòàòêàìè çàìîæíîãî íàðå÷åíîãî.
Îáðàçíà òà íåñêëàäíà çà ôîðìîþ, öÿ íàðîäíà ïіñíÿ, îäíàê, є íàäçâè÷àéíî ãëèáîêîþ çà çìіñòîì: âîíà ïіäêðåñëþє, ùî ìàéíîâà íåðіâíіñòü
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Фрагмент опери «Наталка Полтавка» Миколи Лисенка

÷àñòî êàëі÷èëà ëþäñüêі äîëі, äàâàëà çìîãó çàìîæíèì ëþäÿì ïðèíàéìíі
ïðîáóâàòè «êóïóâàòè» ïî÷óòòÿ áіäíіøèõ çà ñåáå, ñèëóâàòè їõ ïðèéìàòè
òі ÷è іíøі ðіøåííÿ. Ñòâîðåíà ó ôîðìі äіàëîãó, âîíà ïіäêðåñëþє åìîöіéíіñòü ñòîñóíêіâ ïîäðóæíüîї ïàðè. Ìîëîäà æіíêà ïðîáóє æàðòóâàòè,
ïîÿñíþþ÷è ñòàðîìó äіäîâі ñâîє áàæàííÿ æèòè ÿñêðàâèì ïîâíîêðîâíèì
æèòòÿì, àëå ôіíàëüíèì àêîðäîì ïіñíі âñå æ є її çіçíàííÿ â òîìó, ùî â
òàêîìó øëþáі íà її äîëþ âèïàäóòü õіáà ùî ãіðêі ñëüîçè.
Öþ ÷óäîâó ïіñíþ ïðåçåíòóâàëè íà óêðàїíñüêіé ñöåíі ÷èìàëî âèêîíàâöіâ: Áîðèñ Ãìèðÿ, òðіî Ìàðåíè÷іâ, Íàòàëÿ Êîí÷àêіâñüêà. Âîíà áóëà
і є îêðàñîþ óêðàїíñüêîãî ïіñåííîãî ñâіòó, íåçãëèáèìå áàãàòñòâî ÿêîãî
âèçíàíå â óñüîìó ñâіòі.
Îñíîâíі ðèñè ïîåòèêè ïіñåíü ïðî êîõàííÿ:
 âèðàçíî âèÿâëåíі ðîìàíòè÷íі ïî÷óòòÿ;
 ñåíòèìåíòàëüíèé ïàôîñ;
 íàÿâíіñòü îáðàçіâ-ñèìâîëіâ, ïîðіâíÿíü, ïîñòіéíèõ åïіòåòіâ.
Ñèìâîëіêà â ïіñíÿõ ïðî êîõàííÿ ïîâ’ÿçàíà ïåðåâàæíî ç ïðèðîäîþ,
ùî ïðîåêòóєòüñÿ íà ñòàí äóøі ëіðè÷íîãî ãåðîÿ (ãåðîїâ). Öå ìîæå áóòè
åòþä ìіñÿ÷íîї óêðàїíñüêîї íî÷і àáî æ çãàäêà ïðî áîëîòî іç ÷îðòàìè –
çàëåæíî âіä õàðàêòåðó ïіñíі. ×àñòî çâåðòàþòüñÿ â ïіñíÿõ äî îáðàçó
âîäè: âîíà ìîæå ñèìâîëіçóâàòè ÷èñòîòó ïî÷óòòіâ, ïëèí ÷àñó; â îäíó é
òó ñàìó âîäó äâі÷і âñòóïèòè íå ìîæíà; òèõà âîäà øåïî÷å òàê ì’ÿêî é
ëàãіäíî, ÿê çàêîõàíà äіâ÷èíà, à áóðõëèâà – íóðòóє, ÿê ïî÷óòòÿ â ñåðöÿõ çàêîõàíèõ. Âèäàòíèé óêðàїíñüêèé ãðîìàäñüêèé і êóëüòóðíèé äіÿ÷,
ïèñüìåííèê Ìèêîëà Êîñòîìàðîâ ïèñàâ: «Îñìèñëåííÿ íàðîäîì ïðèðîäè ïîêàçóє ðàçîì іç ðåëіãієþ, ùî òàêå íàðîä... à öå âåäå äî ðîçóìіííÿ
ïîäàëüøèõ іñòîðè÷íèõ ïèòàíü – ÷îìó íàðîä äіÿâ òàê, à íå іíàêøå».
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Відшукайте у вивчених піснях образи-символи, проаналізуйте, які з них
сталі, традиційні, а які трапилися вам уперше.

Öіêàâî, ùî ïіñíі ïðî êîõàííÿ ÷àñòî ìàþòü ðîìàíñîâèé õàðàêòåð,
ñòàþòü äæåðåëîì äëÿ ïðèñëіâ’їâ, ïðèêàçîê («Õòî â ëþáîâі íå çíàєòüñÿ,
òîé ãîðÿ íå çíàє»).

Ïîâòîðþєìî
1. Пригадайте відомі вам жанри і види народних пісень. До якого жанру належать
пісні про кохання?
2. Перелічіть образи, які найчастіше використовують у піснях про кохання.
3. В якій формі було створено народну пісню «Ой під вишнею…»?

Ìіðêóєìî
1. Проілюструйте прикладами роль фольклору в житті народу.
2. Продовжте твердження:
А. Українські народні пісні про кохання розповідають про...
Б. Відомі мені пісні про нещасливе кохання – це...
В. Пісні про кохання можуть бути побудовані у формі...
Г. Часто в піснях про кохання згадується про...
3. Поясніть, чому провідним образом-символом пісень про кохання є вода.

Àíàëіçóєìî
1. Узагальніть здобуті знання про фольклор. Наскільки вагомою є його роль у розвитку літератури? Чим це зумовлено?
2. Чому Іван Котляревський включив пісню «Ой під вишнею…» до п’єси «Наталка
Полтавка»?
3. Проаналізуйте особливості поетики календарно-обрядових і родинно-побутових
пісень, визначте їхні спільні й відмінні риси.

Äèñêóòóєìî
1. Обговоріть кожну з розглянутих пісень за такими характеристиками: а) провідний
мотив; б) особливості поетики, наявність образів-символів; в) центральні образи;
г) провідний настрій та особливості пісенної форми.
2. Поміркуйте, чому пісня «Ой під вишнею…» мала таку популярність у народі та
привертала увагу стількох знаменитих виконавців.
3. Висловте свою думку щодо змісту, який вкладали невідомі автори в певні пісенні
образи. Що саме вони прагнули виділити в кожному конкретному випадку?

Оберіть для дослідження творчість певного поета і підготуйте повідомлення на
тему «Роль фольклору у творчості Тараса Шевченка (Івана Франка, Лесі Українки,
Василя Симоненка та ін.)». У повідомленні проаналізуйте твори, укажіть жанри,
види народної творчості, які вплинули на творчість або на конкретний твір поета.
Неодмінно залучіть інформацію про фольклористичну діяльність зазначених письменників, літературно-критичні статті, довідкову літературу, відомості з Інтернету.
Роботу слід оцінювати за такими критеріями:
 новизна, ексклюзивність інформації;
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доказовість та оригінальність висновків;
широта охопленого матеріалу;
уміння працювати колективно.

ПРАЦЮЄМО З ПРОЕКТОМ
Пропонуємо укласти музичний диск з народними піснями для презентації його за кордоном на спеціальному заході, присвяченому українській культурі, історії. Потрібно дібрати десять фольклорних творів,
обґрунтувати, що саме вони допоможуть іноземцям якнайкраще пізнати нашу країну, народ, ментальність, мистецтво, традиції. Виконавців ви можете запропонувати
самі або скористатися вже відомими фольклорними записами.
Для втілення проекту клас має розділитися на виконавців, експертів і журі, яке й
підіб’є підсумки.

ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ
Розгляньте репродукції картин Миколи Пимоненка, Сергія Васильківського та прокоментуйте, яку саме пісню можна проілюструвати певною картиною і чому. Самостійно, користуючись мистецькими альбомами, Інтернетом, доберіть ілюстративний
матеріал до вивчених пісень. Поясніть, який критерій є визначальним для вас у доборі ілюстрацій: настрій пісні, сюжет, тло, на якому відбуваються описані події, тощо.

Ô î ë ü ê ë î ð è ç ì – çàöіêàâëåííÿ ïèñüìåííèêіâ óñíîþ íàðîäíîþ
òâîð÷іñòþ, çàñòîñóâàííÿ її â ëіòåðàòóðíîìó òâîðі (çàïîçè÷åííÿ, ñòèëіçàöіÿ, íàñëіäóâàííÿ, ïåðåñïіâ òîùî). Öå îñíîâíå äæåðåëî òâîð÷îñòі
ïîåòіâ-ðîìàíòèêіâ. Ôîëüêëîðèçì õàðàêòåðíèé äëÿ òâîð÷îñòі Òàðàñà
Øåâ÷åíêà, Іâàíà Ôðàíêà, Ëåñі Óêðàїíêè, Áîðèñà Ãðіí÷åíêà, Ïàíàñà
Ìèðíîãî, Ïàíòåëåéìîíà Êóëіøà òà áàãàòüîõ іíøèõ ïèñüìåííèêіâ.1
Ô î ë ü ê ë î ð è ñ ò è ê à – íàóêà ïðî ôîëüêëîð. Íàéâèäàòíіøі óêðàїíñüêі ôîëüêëîðèñòè: Ìèõàéëî Ìàêñèìîâè÷, Ëåâêî Áîðîâèêîâñüêèé,
Ìèêîëà Êîñòîìàðîâ, Ïàíòåëåéìîí Êóëіø, Ïàâëî ×óáèíñüêèé, Іâàí
Ôðàíêî, Âîëîäèìèð Ãíàòþê, Äìèòðî ßâîðíèöüêèé, Ìèõàéëî Ãðóøåâñüêèé, Ôіëàðåò Êîëåññà.

Найдавніші згадки про українську пісню – у спогадах посла Венеціанської республіки Амброджо Контаріні, який, їдучи 1473 року через Україну до Персії, згадував, яких
чудових пісень йому співали в Києві. Народну баладу «Дунаю, Дунаю, чому смутен
течеш?» опублікував Ян Благослов у «Граматиці чеській» (близько 1550–1570 років), прокоментувавши: «Є в тій мові пісень і віршів або рим дуже багато». Польський
учений Олександр Брюкнер зазначав, що українська пісня «користувалася в Польщі
найбільшою славою». Він мав на це підстави, бо при дворі короля Яна Собеського
(XVII століття) одним з найпочесніших співців був наш кобзар Веселовський.
1 Ðóáðèêó «Âàø ëіòåðàòóðîçíàâ÷èé ñëîâíèê» óêëàäåíî íà îñíîâі «Ëіòåðàòóðîçíàâ÷îї åíöèêëîïåäії» Þ.І. Êîâàëіâà.
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Згодом українські пісні були відомі вже в Англії. У XVIII столітті, завдяки сербським і хорватським студентам, що навчалися в Київській академії, наші пісні помандрували на Балкани: у рукописних пісенниках того часу збереглися такі перлини
українського фольклору, як «Ой хто, хто Миколая любить», «Ой погнала дівчина овечок у поле» та ін. А видатний німецький поет того часу Фрідріх Гагедорн 1747 року
писав: «Козацькі думи, яких співають, приграючи на бандурі... можуть змагатися за
першість з найулюбленішими піснями французів та італійців».
Багато українських народних пісень, зокрема літературного походження, були
надзвичайно популярними в Болгарії. Там у ХІХ–ХХ століттях співали «Хусточку» на
слова Григорія Квітки-Основ’яненка, «Повій, вітре, на Вкраїну» Степана Руданського та ін. Шевченкова пісня «Реве та стогне Дніпр широкий...» часто звучить в Америці й Канаді, а Мадрид і Барселона знають «Де ти бродиш, моя доле» – цю пісню
привезли із собою українські бійці інтербригад, що допомагали іспанцям боротися з
фашизмом напередодні Другої світової війни.
Поміркуйте, як нині мандрують світом наші пісні.
Неабияку роль відіграли українські пісні у світовій музичній класиці: мотиви знаменитого «Козачка» легко впізнати у фіналі «Апасіонати» Людвіга ван Бетховена,
а «Віють вітри, віють буйні» та «Ой не ходи, Грицю...» геніально інтерпретовані Ференцом Лістом; чимало українських пісень використав для своїх творів Петро Чайковський.
Якщо хтось із вас цікавиться музикою, знає її історію, розкажіть, хто ще з
композиторів-класиків скористався надбаннями нашого фольклору.

Прослухайте музичні записи народних пісень у виконанні артистів України Ніни
Матвієнко, Дмитра Гнатюка, Анатолія Солов’яненка та ін. Організуйте літературно-музичний вечір на тему «Вічні народні пісні про головне», завчасно оголосивши
конкурс на кращий сценарій. Для підготовки скористайтеся записами музики Миколи Лисенка, Якова Степового, Віктора Косенка, Анатолія Кос-Анатольського.

1. Дей О. Поетика української народної пісні. – К., 1978.
2. Закувала зозуленька. Антологія української народної поетичної творчості. – К., 1998.
3. Королюк Н. Маленькі історії про українських композиторів XVIII–ХХ ст. – К.,
1998.
4. Мишанич О. Система жанрів в українському фольклорі // Українознавство:
Посібник. – К., 1994.
5. Нудьга Г
Г. Слово і пісня. – К., 1994.
6. Погребенник Ф. Наша дума, наша пісня... Нариси-дослідження. – К., 1991.
7. Руснак І. Український фольклор у школі // Українська мова й література в
середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 1999. – № 2,3; 2000. – № 3.
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Ïðè äîáðіé ãîäèíі ÷óæі êóìàþòüñÿ,
Ïðè ëèõіé ãîäèíі ñâîї öóðàþòüñÿ.
Íàðîäíà áàëàäà

УКРАЇНСЬКІ
УКРАЇ
НАРОДНІ БАЛАДИ
«ДОВЕДЕТЬСЯ
УСЮ ПРАВДУ
ЛЮДЯМ
РОЗКАЗАТИ...»
êðàїíñüêà áàëàäà ìàє äàâíþ і ñëàâíó іñòîðіþ, àäæå öå îäèí
іç æàíðіâ óêðàїíñüêîãî ôîëüêëîðó, çàâäÿêè ÿêîìó ñâіò
ïіçíàâàâ Óêðàїíó. Îñü ÿê ïèñàâ ïðî öå âèäàòíèé äîñëіäíèê
óêðàїíñüêîãî ôîëüêëîðó Ãðèãîðіé Íóäüãà: «Áàëàäíі ïіñíі...
çàõіäíîєâðîïåéñüêі â÷åíі ùå â ÕІÕ ñòîëіòòі çàðàõîâóâàëè äî
÷èñëà íàéêðàùèõ áàëàä ñâіòó. Ïåðåãîðíåìî àíãëіéñüêі, іñïàíñüêі ÷è
іíøі ïåðіîäè÷íі âèäàííÿ àáî æ ôіëîëîãі÷íі äîñëіäæåííÿ òîãî ÷àñó, і ìè
íåîäìіííî íàòðàïèìî íà çàãîëîâêè “Áàëàäè Óêðàїíè”, “Êîçàöüêі áàëàäè”, “Áàëàäè ñòåïó”... Ïîåòè÷íà Óêðàїíà äëÿ çàðóáіæíîãî äîñëіäíèêà,
ïèñüìåííèêà ÷è ïðîñòî ÷èòà÷à íåîäìіííî àñîöіþєòüñÿ ç áàëàäîþ...».

У

Існують кінокартини, названі баладами: «Балада про доблесного лицаря Айвенго», «Балада про солдата» тощо. Як ви вважаєте, чим особливі такі
фільми? Можливо, ви бачили якийсь із них?

Áàëàäà ÿê ëіòåðàòóðíèé æàíð çàðîäèëàñÿ â XII–
ÕІІІ ñòîëіòòÿõ. Ñïî÷àòêó òàê íàçèâàëè ëþáîâíó
ïіñíþ äî òàíöþ â Ïðîâàíñі (ïðîâіíöіÿ Ôðàíöії). Çãîäîì ó òâîð÷îñòі іòàëіéöÿ Äàíòå Àëіґ’єðі áàëàäà âòðàòèëà ñâîє «òàíöþâàëüíå» çàáàðâëåííÿ.
Ó ôðàíöóçüêіé ïîåçії XVI ñòîëіòòÿ áàëàäà íàáóëà êàíîíі÷íèõ ëіòåðàòóðíèõ îçíàê: ïîñòіéíі òðè ñòðîôè, ñòàëà ñõåìà ðèìóâàííÿ,
îáîâ’ÿçêîâèé ðåôðåí, çâåðòàííÿ äî ïåâíîї îñîáè. Ðîçêâіò ëіòåðàòóðíîї
áàëàäè ïðèïàâ íà åïîõó Âіäðîäæåííÿ. Éîãî ïîâ’ÿçóþòü іç òâîð÷іñòþ
ôðàíöóçüêîãî ïîåòà Ôðàíñóà Âіéîíà.
Які інші відомі вам фольклорні жанри поступово трансформувалися, втрачали свої первинні ознаки?
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Áàëàäè ïîäіëÿþòüñÿ íà:
 ìіôîëîãі÷íі;
 ëåãåíäàðíî-іñòîðè÷íі;
 ðîäèííî-ïîáóòîâі;
 ëþáîâíі.
Íàéäàâíіøèìè є áàëàäè ç ìіôîëîãі÷íèì ìîòèâîì. Â îñíîâі ñþæåòó
òàêèõ áàëàä ëåæàòü ôàíòàñòè÷íі іñòîðії ïðî ïåðåòâîðåííÿ þíîї âðîäëèâèöі íà òîïîëþ, ïðî êóù êàëèíè ÷è ñîïіëêó, ùî îçèâàþòüñÿ òóæëèâèì
ñïіâîì, äіâ÷èíó-çîçóëþ, ùî çãîðüîâàíà ïðèëåòіëà äî âáèòîãî êîçàêà...
Пригадайте вивчену в 7-му класі баладу Тараса Шевченка «Тополя». Про яке
перевтілення там ідеться? Що ви пам’ятаєте про жанр літературної балади?

Êàðïî Òðîõèìåíêî, Âàñèëü Êðàâ÷åíêî. Âåñíà 1648 ðîêó
Що відображено на картині? Поясніть її назву.

Îäíà ç íàéïðîíèçëèâіøèõ óêðàїíñüêèõ áàëàä – «Îé ëåòіëà ñòðіëà».
Îñíîâà òâîðó – ðåàëіñòè÷íà, à ôàíòàñòè÷íі åëåìåíòè ñâіä÷àòü ïðî ãåíåòè÷íèé çâ’ÿçîê ôîëüêëîðó ç ìіôîëîãієþ. Ó öіé áàëàäі ðîçïîâіäàєòüñÿ
ïðî çàãèáåëü óäîâèíîãî ñèíà. Âäîâà – íàéòðàãі÷íіøèé îáðàç óêðàїíñüêîãî ôîëüêëîðó, òîìó é åìîöіéíå íàïðóæåííÿ áàëàäè ìàêñèìàëüíå.
Äîëÿ ñàìîòíüîї æіíêè â óÿðìëåíіé Óêðàїíі áóëà íåçìіðíî âàæêîþ, à
âòðàòà єäèíîãî ñèíà äëÿ ìàòåðі – ãіðøå ñìåðòі.
Çîçóëÿìè ïðèëåòіëè îïëàêàòè þíàêà ìàòè, ñåñòðèöÿ é êîõàíà. Îáðàç
çîçóëі â öіé áàëàäі ìàє öіêàâó òðіàäó âàðіàöіé.
Пригадайте, у яких фольклорних творах використовувався принцип тріади. Чому він такий популярний у народній творчості?
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Îáðàç ìàòåðі-çîçóëі – îäèí ç íàéïîøèðåíіøèõ ó âіò÷èçíÿíîìó
ôîëüêëîðі. Íàòîìіñòü ñåñòðà ÷è êîõàíà â îáðàçі ñóìíîї ïòàõè ç’ÿâëÿþòüñÿ çíà÷íî ðіäøå, àäæå òіëüêè ìàòè ïëàêàòèìå âі÷íî:
Îé ìàòіíêà ïëà÷å,
Ïîêè æèòè áóäå.

Ùî æ äî ñåñòðè òà ìèëîї çàãèáëîãî þíàêà, íåâіäîìèé àâòîð õî÷à é
æîðñòîêèé, ïðîòå ñïðàâåäëèâèé:
À ñåñòðèöÿ ïëà÷å,
Ïîêè íå çàáóäå;
À ìèëåíüêà ïëà÷å,
Ïîêè éîãî áà÷èòü...

Ñàìå â öèõ ðÿäêàõ – ãëèáîêà æèòòєâà ìóäðіñòü, ðåàëіñòè÷íіñòü òâîðó.
Çà÷èí áàëàäè ïîáóäîâàíèé ó ôîðìі äіàëîãó. Ñïðàâäі, ïåðåêàçàìè ç
óñò â óñòà ðîçïîâñþäæóâàëèñÿ ñâіòîì ó äàâíèíó íîâèíè, âіä ïîäîðîæíіõ ÷åêàëè çâіñòîê ïðî ñâîїõ äіòåé çãîðüîâàíі ìàòåðі.
À äàëі ïëèíå òóæëèâà ðîçïîâіäü, ïåðåñèïàíà ïåñòëèâèìè ñëîâàìè:
«çîçóëåíüêè», «ãîëîâîíüêàõ», «ñåðäåíüêà», «íіæåíüêàõ». Ñóìíèé ðå÷èòàòèâ áàëàäè, íàñè÷åíèé òàêèìè ñëîâîôîðìàìè, ïîñèëþє òðàãіçì
ïðîùàííÿ ç äîðîãîþ ëþäèíîþ.
Áàëàäè, ó ÿêèõ іäåòüñÿ ïðî òðàãі÷íó ñìåðòü ãåðîїâ, ïðîùàííÿ іç çàãèáëèìè, ñïîðіäíåíі ç òàêèì
ôîëüêëîðíèì æàíðîì, ÿê ãîëîñіííÿ (îçíàêè ñïîðіäíåíîñòі: òóæëèâèé
íàñòðіé, ñïіëüíі õóäîæíі çàñîáè).
Ñïîâíåíà ãëèáîêèìè ïî÷óòòÿìè, íàäçâè÷àéíî âèðàçíèìè îáðàçàìèñèìâîëàìè áàëàäà «Îé íà ãîðі âîãîíü ãîðèòü». Ëèöàð-êîçàê çàãèíóâ
ó æîðñòîêîìó áîþ, íà ùî âêàçóþòü äîâîëі ïðîìîâèñòі åïіòåòè: «ïîðóáàíèé, ïîñòðіëÿíèé, êèòàéêîþ ïîêðèâàíèé». Òàê, ñàìå ÷åðâîíîþ êèòàéêîþ çàêðèâàëè î÷і çàãèáëèì ãåðîÿì. À ïîðÿä ñõèëèâ ãîëîâó âіðíèé
êіíü, ÿêèé íå ðàç ðÿòóâàâ òîâàðèøà âіä ñìåðòі, òà öüîãî ðàçó íå çìіã.
Ó áàãàòüîõ íàðîäíèõ ïіñíÿõ ïîñòàє îáðàç ìóäðîãî êîíÿ, ÿêîãî êîçàê
øàíîáëèâî íàçèâàє і äðóãîì, і áðàòîì.
Які елементи козацького спорядження символізовані, персоніфіковані,
яким з них надавалося магічне значення в баладі?

Ñëîâà âæå ìåðòâîãî êîçàêà, çâåðíåíі äî âіðíîãî êîíÿ-ïîáðàòèìà,
ñâіä÷àòü ïðî âіðó ëþäåé ó ïîòîéáі÷íèé ñâіò, ó áåçñìåðòÿ äóøі. Òіëüêè
òàêîãî âіðíîãî äðóãà ìîæå êîçàê ïðîñèòè, àáè òîé ñïîâіñòèâ áàòüêіâ ïðî
éîãî ñìåðòü. Ñàìîòíіé êіíü ñóìíî іðæàâ áіëÿ âîðіò, і âæå íå òðåáà áóëî
ñëіâ: êіíü áåç âåðøíèêà ïîâåðòàâñÿ äîäîìó ëèøå â îäíîìó âèïàäêó...
Óÿâíèé äіàëîã ìàòåðі é êîíÿ ïîñèëþє äðàìàòèçì áàëàäè, âіäòâîðþє
ïîòóæíіñòü îáðàçíîãî ìèñëåííÿ óêðàїíöіâ, çäàòíіñòü ãàðìîíіéíî ñïіâіñíóâàòè ç íàâêîëèøíіì ñâіòîì:
Íå ïëà÷, ìàòè, íå æóðèñÿ,
Òà âæå æ òâіé ñèí îæåíèâñÿ.
Òà âçÿâ ñîáі ïàíÿíî÷êó –
Â ÷èñòіì ïîëі çåìëÿíî÷êó.
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Äієñëіâíі ðèìè íàäàþòü òâîðîâі äèíàìіçìó, ñþæåòíîãî ðóõó, ÿêèé
îêðåñëþєòüñÿ ëèøå ïðîõàííÿì, ç ÿêèì çàãèáëèé êîçàê çâåðòàєòüñÿ äî
ñâîãî êîíÿ.
Ñåðåä іíøèõ ïіñåííèõ æàíðіâ áàëàäó âèðіçíÿþòü:
 ðîìàíòè÷íèé ïàôîñ;
 ôàíòàñòè÷íі åëåìåíòè;
 òðàãі÷íèé ôіíàë;
 ìîðàëіçàòîðñòâî.
Íàäçâè÷àéíî öіêàâèé ìàñèâ ðîäèííî-ïîáóòîâèõ áàëàä. Ó öèõ òâîðàõ
ïîðóøåíî íèçêó ïðîáëåì, ÿêі õâèëþâàëè ñóñïіëüñòâî: ñîöіàëüíà íåðіâíіñòü, ìîðàëüíі êîíôëіêòè, øëþá ç íåëþáîì, ðîäèííèé äåñïîòèçì
òîùî.
Пригадайте, який конфлікт призвів до перетворення красуні дівчини на тополю в баладі Тараса Шевченка «Тополя».

Óêðàїíñüêі ëіòåðàòóðíі áàëàäè ïîñòàëè íà ґðóíòі
Ó
áàëàä íàðîäíèõ, íà âæå ñôîðìîâàíèõ îñîáëèâîñòÿõ æàíðó. ×àñòî ëіòåðàòóðíі áàëàäè ïåðåéìàëè ìîòèâè ôîëüêëîðíèõ
áàëàä.
Â óêðàїíñüêіé ïîåçії áàëàäà, æàíðîâî ñïîðіäíåíà ç äóìîþ òà ðîìàíñîì, ïîøèðþâàëàñÿ òàêîæ ó òâîð÷îñòі ïîåòіâ-ðîìàíòèêіâ, ÿêó âè áóäåòå
âèâ÷àòè çãîäîì. Ó äðóãіé ïîëîâèíі ÕІÕ ñòîëіòòÿ öåé æàíð ïðåäñòàâëåíèé ó òâîð÷îñòі Þðіÿ Ôåäüêîâè÷à, Áîðèñà Ãðіí÷åíêà òà іíøèõ ïîåòіâ.
Ó ÕÕ ñòîëіòòі áàëàäà ç’ÿâëÿєòüñÿ â óêðàїíñüêіé ëіðèöі çðіäêà. Âîíà
íàáóëà ñîöіàëüíî-ïîáóòîâîãî çâó÷àííÿ, àëå íå âòðàòèëà і ñâîãî äðàìàòè÷íîãî íàïðóæåííÿ, ïðî ùî ñâіä÷èòü áàëàäíà òâîð÷іñòü Іâàíà Äðà÷à і
éîãî çáіðêà «Áàëàäè áóäíіâ».
Твори кого з вищеназваних письменників ви знаєте?

Ïîâòîðþєìî
1. Поясніть, що таке балади.
2. Назвіть, до якої групи належить кожна з вивчених вами балад.
3. Вивчіть напам’ять баладу або пісню (за вибором).

Ìіðêóєìî
1. Поясніть, чим балада вирізняється з-поміж інших пісенних жанрів. Аргументуйте
свою відповідь.
2. Підтвердьте відповідними цитатами, що в баладах використовуються традиційні
для інших фольклорних творів художні засоби.
3. Застосуйте до кожної з балад прийом коментованого читання. Коментар повинен містити вказівки, де слід ставити логічний наголос, яку з балад потрібно
виконувати речитативом, а яка передбачає виразне читання.
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Àíàëіçóєìî
1. Проаналізуйте поетику текстів прочитаних балад.
2. Зіставте прочитані твори зі зразками раніше вивчених балад і виберіть ті сюжетні
елементи й поетичні особливості, які їх споріднюють, і ті, за якими вони різняться.
3. Чим пояснюється наявність у баладі реалістичного й фантастичного? Свою точку зору доведіть.

Äèñêóòóєìî
1. Доведіть, що літературна балада споріднена з фольклорною баладою.
2. Визначте роль і місце балади в системі фольклорних жанрів.
3. Чому, на вашу думку, дума, наприклад, була надбанням фольклорної творчості
лише українського народу, а балада стала одним з найпоширеніших жанрів світової літератури?
4. Чи актуальними для людини ХХІ століття є моральні проблеми, про які йдеться
в прочитаних баладах? Яким є для вас значення давньої культурної спадщини
народу?

Об’єднайтеся в кілька груп, оберіть для аналізу будь-яку літературну баладу
вітчизняного чи зарубіжного автора і, підготувавшись, презентуйте її. Презентація передбачає коротку довідку про письменника та історичну епоху, у яку він жив,
інформацію про перекладачів цього твору українською мовою, історію написання
твору, його аналіз в аспекті жанрової специфіки балади, декламацію.
У рубриці «Подорож літературами світу» зазначено, твори яких письменників
стали надбанням класики світової баладної творчості.

ПРАЦЮЄМО З ПРОЕКТОМ
Обговоріть і визначте три-чотири сюжети для сучасної балади. Врахуйте класифікацію балад: ви повинні запропонувати сюжети міфологічного, легендарно-історичного, родинно-побутового та любовного
характеру; продумайте можливі сюжетні колізії.

ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ
Доберіть музичний супровід до прочитаних балад, визначте, до репертуару яких
сучасних виконавців могли б увійти ці твори. Поміркуйте також, які музичні інструменти вдало передають настроєву тональність балад і чому. Можливо, вам відомі
твори сучасних іноземних виконавців, що належать до жанру балади. Влаштуйте
імпровізований концерт, на якому частину творів можна прослухати в записах, а частину виконати самим.

Á à ë à ä à (ôðàíö. òàíöþâàòè) – æàíð ëіðî-åïі÷íîї ïîåçії ôàíòàñòè÷íîãî, іñòîðèêî-ãåðîї÷íîãî àáî ñîöіàëüíî-ïîáóòîâîãî çìіñòó ç äðàìàòè÷íèì ñþæåòîì. Äëÿ áàëàäè õàðàêòåðíі: íàïðóæåíіñòü, ãîñòðîòà,
÷àñîì òðàãі÷íіñòü ñþæåòó, âèñîêà åìîöіéíіñòü, çîáðàæåííÿ îäíієї ïîäії
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ç æèòòÿ ãîëîâíîãî ãåðîÿ, íåòðèâàëèé ÷àñ äії, ñòèñëіñòü ðîçïîâіäі, íåâåëèêà êіëüêіñòü ãåðîїâ.
На прикладі однієї з вивчених балад ретельно продемонструйте кожну із
зазначених ознак балади.

Í à ð î ä í à ï ѕ ñ í ÿ – ïðîäóêò êîëåêòèâíîї óñíîї òâîð÷îñòі, ùî âіäáèâàє íàöіîíàëüíі îñîáëèâîñòі íàðîäó, çâè÷àї, ïîáóò, іñòîðè÷íі ïîäії.
Âіäçíà÷àєòüñÿ æàíðîâîþ ñâîєðіäíіñòþ, îñîáëèâіñòþ ïîáóäîâè, ìóçè÷íîї
ìîâè. Íàðîäíі ïіñíі áóâàþòü îäíîãîëîñі é áàãàòîãîëîñі. Іñíóє áàãàòî âàðіàíòіâ îäíієї é òієї æ ïіñíі.

Певно, вам цікаво буде довідатися, що на сюжет української балади «Бондарівна» Іван Карпенко-Карий написав драму під такою самою назвою. Блискучі переспіви творів Адама Міцкевича «Рибалка» і «Пані Твардовська» створив Петро
Гулак-Артемовський, а балада Левка Боровиковського «Маруся» сюжетно пов’язана
з баладою німецького поета Готфріда Бюргера «Ленора» та російського поета
Василя Жуковського «Світлана».
Пригадайте, із життям якого класика української літератури пов’язане ім’я
Василя Жуковського. Що вам відомо про цю людину?

Балада, як відомо, виникла в романських народів у середньовіччі. Уже в ХІІІ столітті в лицарській літературі жанр набуває певних канонічних ознак (обов’язкові три
строфи, рефрен, певний вид римування). У Німеччині й Англії баладою називали
народну епічну пісню з фантастичним, часто похмурим і таємничим колоритом, яка
оповідала про події та героїв, що лишили слід у пам’яті народу (Карл Великий, Дуглас, Робін Гуд).
Що про цих героїв вам відомо з історії?
Розповсюджувачами й виконавцями балад були менестрелі, жонглери, барди.
Серед музичних баладних шедеврів – твори Франца Шуберта, Михайла Глинки,
Фридерика Шопена.
Музичне мистецтво яких країн представляють названі композитори? Яку
роль, на вашу думку, відіграє музична класика в наш час?
Серед блискучих світових взірців жанру – балади Фрідріха Шиллера «Івікові
журавлі», «Полікратів перстень», «Кубок»; Адама Міцкевича «Фарис», «Пані Твардовська»; Йоганна Вольфґанґа Ґете «Рибалка»; Василя Жуковського «Світлана»;
Олександра Пушкіна «Пісня про віщого Олега», «Біси», «Утопленик»; Михайла Лермонтова «Повітряний корабель».
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Сьогодні учасникам гри пропонуються слова, сюжетно пов’язані з однією з балад, і кілька зайвих слів. Кожен гравець під час жеребкування отримує слово, з яким
повинен скласти речення. Фрази виголошують по черзі, так утворюється оповідання, як правило, доволі смішне. Напевно, ця гра припаде вам до душі. Тож грайтеся
частіше, адже, як казав класик німецької літератури Фрідріх Шиллер, «...у грі людина отримує таку саму насолоду від вільного виявлення своїх здібностей, яку художник почуває в процесі творчості».

ÔÅÄІÐ ÊÎÍÎÂÀËÞÊ
«Äóøà óêðàїíñüêîãî ïåéçàæó»
Цей талановитий художник був гідно поцінований лише після того, як відійшов у
вічність. Але його творча спадщина стала здобутком класики українського живопису
ХХ століття.
Федір Коновалюк народився 1890 року на Вінниччині в бідній родині селянина-наймита. Бідування та сирітська доля (батько помер, коли Федорові було десять
років) незагоєними ранами ятрили душу вразливого й чулого хлопця. Він, як ніхто інший, розумів, що довелося пережити в дитинстві Тарасові Шевченку, тож, узявшись
за пензлі та фарби, став малювати героїв Шевченкового «Кобзаря».
Федір Коновалюк навчався спершу в Петербурзькій академії мистецтв, далі –
у Києві, у Художньому інституті, у майстерні Федора Кричевського. Його вчителями
були видатні українські художники – Іван Їжакевич, Олександр Мурашко, Володимир
Маковський. Шевченкіана Коновалюка – понад 100 робіт – це справжній творчий
подвиг! Він проілюстрував 35 творів, написав 97 картин, зобразивши події життя Великого Кобзаря, пейзажі його рідного села, місця, де бував Кобзар, пам’ятники в
різних містах України.
Чимало творів написано й на історичну тематику: «Княгиня Ольга на могилі Ігоря», «Греки в князя Володимира», «Жертва ідолу».

1. Балади. Серія «Народна творчість». – К., 1987.
2. І прадіди в струнах бандури живуть. – К., 1991.
3. Закувала зозуленька. Антологія української народної творчості. – К., 1989.
4. Наша дума, наша пісня. – К., 1966.
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Ти так і не збагнув до яких народів себе записати, бо отой тисячолітній протяг що утворився —
коли одні повернули на північ

а інші на південь – зберіг лише
піщаний вітер і ти розгадуєш
темні слова: і чуєш — приглушене іржання сполоханих коней.
Василь Махно
(«Приватний коментар
до історії»)
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Âñå ìîæåø, êîëè õî÷åø. Áî æ ñå
íå òÿæêî, êîëè òè íàñèòèâñÿ ñòðàâîþ, íàêîðìèòè ãîëîäíîãî, à íàïèâøèñÿ, íàïîїòè ïðàãíóùîãî; êîëè òè
îãðіâñÿ, çîãðіé і òîãî, ùî òðÿñåòüñÿ
âіä õîëîäó...
Êîëè òè çàäîâîëèâ ñåáå ïðè ñòîëі,
çâåñåëè çàòóðáîâàíîãî; êîëè âðàäîâàâñÿ ÷èìîñü, ïîðàäóé çàñóìîâàíîãî.
Êîëè òåáå ïî÷åñòèëè ÿê áàãà÷à,
ïî÷åñòè é òè óáîãèõ.
Іçáîðíèê Ñâÿòîñëàâà 1076 ðîêó

«ОКУНІТЬСЯ Ж ВИ В ДЖЕРЕЛО,
ЩО СРІБЛИТЬСЯ ПЕРЕД ВАМИ...»
è âèðóøàєìî â îïîâèòó òàєìíèöÿìè ìèíóâøèíó, â òі
÷àñè, êîëè êíÿçü Âîëîäèìèð, æèâèé і ïîâíèé ñèë, âäèâëÿâñÿ â çàäíіïðîâñüêі äàëі é äóìàâ âàæêó êíÿæó äóìó:
ÿêîþ áóòè éîãî Âіò÷èçíі? І çíàéøîâ âіäïîâіäü, ïðî ùî òàê
çàïèñàâ íà ñêðèæàëÿõ іñòîðії íåâіäîìèé àâòîð: «Äèâíî æå
єñòü ñå, êîëèêî äîáðå ñîòâîðèâ Âîëîäèìèð Ðóñüêіé çåìëі, õðåñòèâ þ,
ìè æ, õðèñòèÿíè ñóùå, íå âîçäàєìî ïî÷åñòі ñóïðîòè îäíîãî âîçäàíіþ...». Çàçèðíåìî ìè і äî êåëії ìóäðîãî ìèòðîïîëèòà Іëàðіîíà, ÿêèé
ãîðäî ñïîâіùàâ, ùî Ðóñü «âіäîìà é ñëèøèìà єñòü âñіìè êîíöі çåìëі»...

М

Õðåùåííÿ Ðóñі âіäáóëîñÿ 988 ðîêó çà ÷àñіâ ïðàâëіííÿ êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, íàçâàíîãî çãîäîì Õðåñòèòåëåì і êàíîíіçîâàíîãî ïðàâîñëàâíîþ öåðêâîþ. Ìèòðîïîëіþ1 íà Ðóñі
çàïðîâàäæåíî 1051 ðîêó çà ÷àñіâ ïðàâëіííÿ ßðîñëàâà Ìóäðîãî, ñèíà
Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî. Ïåðøèì ðóñüêèì ìèòðîïîëèòîì áóâ ó÷åíèé і
ïèñüìåííèê Іëàðіîí.
Що ви знаєте з історії про запровадження християнства на Русі? Як це відбувалося? Яку роль відіграла ця подія в історії Київської Русі?

Ó ëіòåðàòóðíîìó êîíòåêñòі íàñ ïåðåäóñіì öіêàâèòü ðîçâèòîê ïèñåìíîñòі â Ðóñі-Óêðàїíі, іñòîðіÿ êóëüòóðè, ìèñòåöòâà, òі íåòëіííі ïàì’ÿòêè
ëþäñüêîї ìóäðîñòі, ÿêі é îïîâіëè íàì ïðî æèòòÿ íà áëàãîñëîâåííèõ
äíіïðîâñüêèõ ñõèëàõ áіëüøå òèñÿ÷і ðîêіâ òîìó... Äëÿ öüîãî çàíóðèìîñÿ
â äàâíîìèíóëі ÷àñè, êîëè íàðîäæåííÿ êíèãè áóëî äèâîâèæíèì òàїíñòâîì, ùî âåðøèëîñÿ â ïіâòåìðÿâі êåëіé ìîâ÷àçíèõ ïîíóðèõ ÷åíöіâ.
1
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Ì è ò ð î ï î ë і ÿ – öåðêîâíî-àäìіíіñòðàòèâíèé îêðóã, ÿêèì âіäàє ìèòðîïîëèò.

ДАВНЯ ЛІТЕРАТУРА

Пригадаймо, що таке давня література.
Що вам уже відомо про неї?

Äàâíÿ ëіòåðàòóðà – òðèâàëèé ïåðіîä
іñòîðії íàöіîíàëüíîãî ïèñüìåíñòâà, ùî
îõîïëþє ÕІ–XVІІІ ñòîëіòòÿ. Äî ëіòåðàòóðíèõ ïàì’ÿòîê öüîãî ïåðіîäó íàëåæàòü
íå ëèøå âëàñíå ëіòåðàòóðíі òâîðè, à é
іñòîðè÷íі (ëіòîïèñè òà ëіòîïèñíі ïîâіñòі), îïèñè ìàíäðіâ, ùî çâàëèñÿ «õîäіííÿìè», ïîó÷åíіÿ, æèòіÿ ñâÿòèõ, àáî æ àãіîãðàôі÷íі òâîðè (ðîçïîâіäі ïðî æèòòєâèé
øëÿõ ëþäåé, êàíîíіçîâàíèõ õðèñòèÿíñüêîþ öåðêâîþ), òâîðè îðàòîðñüêîãî æàíðó òîùî.
Іìåíà òîãî÷àñíèõ àâòîðіâ ïåðåâàæíî íå çáåðåãëèñÿ. Òîæ çíà÷íà êіëüêіñòü
òåêñòіâ – àíîíіìíà, ùî ñïîðіäíþє äàâíþ
ëіòåðàòóðó ç íàðîäíîþ òâîð÷іñòþ.
Поміркуйте, з яких причин імена творців
давньої літератури нам не відомі. Чому автори часто не підписували свої твори?

Êèїâñüêèé Ïñàëòèð.
1397 ðіê

Äàâíÿ ëіòåðàòóðà ðóêîïèñíà: òâîðè ðîçïîâñþäæóâàëè ïåðåïèñóþ÷è.
Òàëàíîâèòі ïåðåïèñóâà÷і íåðіäêî äîäàâàëè ùîñü äî òåêñòó, çìіíþâàëè
â íüîìó ÿêіñü äåòàëі, êîðèãóâàëè âіäïîâіäíî äî çàïèòіâ äîáè ÷è çàáàãàíîê ÷åðãîâîãî çàìîâíèêà. Äåõòî íàìàãàâñÿ ïðîäåìîíñòðóâàòè çìіíè
ëіòåðàòóðíèõ ñìàêіâ àáî âëàñíі ìîâíî-ñòèëіñòè÷íі âïîäîáàííÿ. Öèì і
çóìîâëåíà âàðіàòèâíіñòü ëіòåðàòóðíèõ ïàì’ÿòîê. Íèíі íàóêîâöі-òåêñòîëîãè ðåòåëüíî âèâ÷àþòü їõ, ùîá ç’ÿñóâàòè, ÿêèé ç âàðіàíòіâ ðóêîïèñó
áóâ ïåðâèííèì, àâòîðñüêèì, ÿê âіí çìіíþâàâñÿ âïðîäîâæ ñòîëіòü.
Äàâíþ ëіòåðàòóðó óìîâíî ïîäіëÿþòü íà:
 êèєâîðóñüêèé;
 ðåíåñàíñíèé;
 áàðîêîâèé;
 ïðîñâіòíèöüêèé ïåðіîäè.
Õàðàêòåðíîþ ðèñîþ äàâíüîóêðàїíñüêîї ëіòåðàòóðè є ïîâòîðþâàíіñòü
ó ðіçíèõ òâîðàõ ïåâíèõ ñèòóàöіé, õàðàêòåðèñòèê, ïîðіâíÿíü, åïіòåòіâ,
ìåòàôîð, à òàêîæ «åòèêåòíіñòü»: ãåðîé ÷èíèòü і ïîâîäèòüñÿ òàê, ÿê òîãî
âèìàãàþòü çàêîí і óìîâíîñòі òîãî ÷àñó; ïîäії çìàëüîâàíî çà äîïîìîãîþ
ñòàëèõ îáðàçіâ і ôîðì, ç âèðàçíîþ öåðåìîíіàëüíіñòþ. Äàâíüîóêðàїíñüêà
ëіòåðàòóðà óðî÷èñòà, âåëè÷íà, ïîâ÷àëüíà.
Âèíèêëà äàâíüîóêðàїíñüêà ëіòåðàòóðà â êіíöі Õ ñòîëіòòÿ. Ïðèéíÿòòÿ õðèñòèÿíñòâà ÿê äåðæàâíîї ðåëіãії çóìîâèëî ïîÿâó ñëóæáîâèõ òà іñòîðèêî-îïîâіäíèõ òåêñòіâ öåðêîâíîñëîâ’ÿíñüêîþ ìîâîþ. Êèїâñüêà Ðóñü
îäðàçó äîëó÷èëàñÿ äî âèñîêîðîçâèíåíîї âіçàíòіéñüêîї ëіòåðàòóðè, ïðîòå
іíòåðåñè ôåîäàëüíîї äåðæàâè âèìàãàëè ñòâîðåííÿ âëàñíèõ, îðèãіíàëüíèõ òâîðіâ і íîâèõ æàíðіâ. Ëіòåðàòóðà ìàëà âèõîâóâàòè ïàòðіîòèçì,
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óòâåðäæóâàòè іñòîðè÷íó é ïîëіòè÷íó єäíіñòü ðóñüêèõ çåìåëü, âèêðèâàòè
òà çàñóäæóâàòè êíÿçіâñüêі ìіæóñîáèöі.
Îáøèð òåìàòèêè ëіòåðàòóðè ÕІ – ïî÷àòêó ÕІІІ ñòîëіòòÿ – іñòîðіÿ
âèíèêíåííÿ Ðóñі, іñòîðіÿ Êèїâñüêîї Ðóñі â її çâ’ÿçêàõ ç іñòîðієþ âñåñâіòíüîþ, áîðîòüáà іç çîâíіøíіìè âîðîãàìè, ïå÷åíіãàìè òà ïîëîâöÿìè,
ïðîòèáîðñòâî êíÿçіâ çà êèїâñüêèé ïðåñòîë. Óñå öå âèçíà÷èëî çàãàëüíèé
õàðàêòåð ñòèëþ òîãî÷àñíîї ëіòåðàòóðè – ìîíóìåíòàëüíîãî іñòîðèçìó.
Íàéäàâíіøèìè ðóêîïèñíèìè êíèãàìè ïåðіîäó
Êèїâñüêîї Ðóñі ïðèéíÿòî ââàæàòè Îñòðîìèðîâå
єâàíãåëіє òà Іçáîðíèê Ñâÿòîñëàâà.
Îñòðîìèðîâå єâàíãåëіє – íàéäàâíіøà ïàì’ÿòêà öåðêîâíîñëîâ’ÿíñüêîї
ïèñåìíîñòі. Ç áîëãàðñüêîãî îðèãіíàëó â 1056–1057 ðîêàõ öþ êíèãó ïåðåïèñàâ äÿê Ãðèãîðіé íà çàìîâëåííÿ íîâãîðîäñüêîãî ïîñàäíèêà Éîñèïà
(äî õðåùåííÿ ìàâ іì’ÿ Îñòðîìèð), êîòðèé âіä іìåíі êèїâñüêîãî êíÿçÿ
Іçÿñëàâà êåðóâàâ Íîâãîðîäñüêîþ çåìëåþ.
Òàëàíîâèòèé äÿê çàçíà÷èâ ó ñâîєìó ðóêîïèñі: «Àç, Ãðèãîðіé Äèÿêîí,
íàïèñàõ Єâàíãåëіє ñå, äà õòî ëіïøå íàïèøå, òî íå ìîæå çàçäðèòè ìåíі,
ãðіøíîìó. Ïî÷àõ æå ÿ ïèñàòè ìіñÿöÿ îêòîáðÿ 21, íà ïàì’ÿòü Іëàðіîíà,
à êîí÷èõ ìіñÿöÿ ìàÿ â 12, íà ïàì’ÿòü Єïіôàíà.
Ìîëþ æå âñіõ ïî÷èòàþùèõ, íå ìîæåòå êëÿñòè, íі іñïðàâëÿøå ïî÷èòàéòå,
òàêî áî і Ñâÿòèé àïîñòîë Ïàóëî êàæå:
“Áëàãîñëîâіòå, à íå êëÿíіòå. Àìіíü”».
Як ви зрозуміли слова переписувача? На
чому він наголошував у своїй праці?

Íàïèñ «Єâàíãåëіє Ñîôіéñüêє àïðàêîñ»
óêàçóє íà òå, ùî êíèãà íàëåæàëà Ñîôіéñüêîìó ñîáîðó ó Âåëèêîìó Íîâãîðîäі і
ïðèçíà÷àëàñÿ äëÿ òèæíåâîãî ÷èòàííÿ,
ñåáòî îêðåìі єâàíãåëüñüêі ãëàâè â íіé
ðîçìіùåíі íå â õðîíîëîãі÷íîìó ïîðÿäêó,
à çà òèæíÿìè, ïî÷èíàþ÷è ç Âåëèêîäíÿ.
Äóæå öіêàâîþ є іñòîðіÿ âіäíàéäåííÿ
Єâàíãåëіñò Ëóêà.
ðóêîïèñó:
1805 ðîêó ïàì’ÿòêó çíàéäåíî
Ìіíіàòþðà ç Îñòðîìèðîâîãî
â
ãàðäåðîáі
ïîêіéíîї іìïåðàòðèöі Êàòåðèєâàíãåëіÿ
íè ІІ і ïåðåäàíî äî Ïåòåðáóðçüêîї ïóáëі÷íîї áіáëіîòåêè, ÿêó íèíі íàçâàíî íà ÷åñòü Ìèõàéëà Ñàëòèêîâà-Ùåäðіíà.
Óïåðøå Îñòðîìèðîâå єâàíãåëіє áóëî îïóáëіêîâàíî 1843 ðîêó äîñëіäíèêîì Îëåêñàíäðîì Âîñòîêîâèì, ÿêèé і äàâ éîìó òàêó íàçâó.
Навіщо, на ваш погляд, учені дошукуються подробиць написання та зберігання таких літературних пам’яток?

Єâàíãåëіє íàïèñàíå êèðèëèöåþ íà 294 ïåðãàìåíòíèõ àðêóøàõ ðîçìіðîì 8 âåðøêіâ çàâäîâæêè òà ìàéæå 7 âåðøêіâ çàâøèðøêè (35  30 ñì).
Ñòîðіíêè ïðèêðàøåíі çàñòàâêàìè é áóêâèöÿìè. Òåêñò íàïèñàíèé ó äâà
ñòîâï÷èêè ïî 18 ðÿäêіâ ó êîæíîìó, êðóïíèì óñòàâîì. Çàãîëîâêè ïèñàíі ñåðåäíіì óñòàâîì, ïіñëÿìîâà – äðіáíèì.
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Óñòàâîì íàçèâàëè óðî÷èñòå ïèñüìî, ùî âіäçíà÷àëîñÿ ñèìåòðè÷íèìè ëіòåðàìè, êîìáіíàöіÿìè ïðÿìèõ і çàîêðóãëåíèõ ëіíіé, ÷åðâîíèìè ëіòåðàìè íà ïî÷àòêó àáçàöіâ.
Ó XIV ñòîëіòòі óñòàâ çàìіíåíî íà ïіâóñòàâ – íàïіâêðóãëå ïîõèëå ïèñüìî.
Ó êíèçі є òðè õóäîæíі çàñòàâêè (ðàìè) – ìіíіàòþðè іç çîáðàæåííÿìè
єâàíãåëіñòіâ Іîàííà, Ëóêè òà Ìàðêà. Òåõíіêà âèêîíàííÿ ìàëþíêіâ –
іíêðóñòîâàíà åìàëü, ùî çàñòîñîâóâàëàñÿ òîäі âèêëþ÷íî ó Âіçàíòії.
Ùå îäíієþ íàéäàâíіøîþ ðóêîïèñíîþ êíèãîþ Êèїâñüêîї Ðóñі є Іçáîðíèê Ñâÿòîñëàâà. Âіäîìі äâà ðóêîïèñè ç òàêîþ íàçâîþ, äàòîâàíі 1073 òà
1076 ðîêàìè.
Іçáîðíèêàìè íàçèâàþòü ïàì’ÿòêè ïèñåìíîñòі êèєâîðóñüêîї äîáè, ðóêîïèñíі õðåñòîìàòії, ùî ìіñòèëè
öіêàâі âèñëîâè, óðèâêè ç áîãîñëîâñüêèõ òâîðіâ òîùî.
Ïåðøà ç òàêèõ õðåñòîìàòіé – Іçáîðíèê 1073 ðîêó, ïåðåïèñàíèé
äÿêîì Іâàíîì òà іíøèìè ïåðåïèñóâà÷àìè äëÿ êèїâñüêîãî êíÿçÿ Ñâÿòîñëàâà ßðîñëàâè÷à ç áîëãàðñüêîãî îðèãіíàëó, ñêëàäåíîãî â X ñòîëіòòі
äëÿ áîëãàðñüêîãî öàðÿ Ñèìåîíà.
Ïàì’ÿòêà öÿ íàäçâè÷àéíî îá’єìíà, ó íіé ïîíàä 380 ñòàòåé, ùî
íàëåæàòü ïîíàä 20 àâòîðàì, ïåðåâàæíî âіçàíòіéöÿì. Ñåðåä íèõ – Іîàíí
Çîëîòîóñòèé, Ãðèãîðіé Íіññüêèé, Àòàíàñіé Ñèíàїò. Îêðåìî ñëіä çãàäàòè ïðî Ãåîðãіÿ Õіðîâîñêà. Öå ïåðøèé íà ñëîâ’ÿíñüêèõ çåìëÿõ àâòîð
ðèòîðè÷íîãî ïîñіáíèêà ïðî òðîïè òà ñòèëіñòè÷íі ôіãóðè. Éîãî ïðàöÿ
íàçèâàєòüñÿ «Î îáðàçàõ». Ó íіé ðîçêðèòî çíà÷åííÿ òàêèõ ïîíÿòü, ÿê
«àëåãîðіÿ», «ìåòàôîðà», «ãіïåðáîëà».
Пригадайте, що це за тропи. Поміркуйте, чому цю працю було вміщено в
такий поважний збірник. Яку роль відіграють ці тропи в давніх текстах?

Öіêàâî, ùî â Іçáîðíèêó áóâ óìіùåíèé òàêîæ ñïèñîê ðåêîìåíäîâàíèõ
і çàáîðîíåíèõ êíèã, äîëó÷åíèé äî íàéäàâíіøîãî ñïèñêó àïîêðèôіâ.
Àïîêðèôè – öå ñòàðîäàâíі ðåëіãіéíî-ëåãåíäàðíі
òåêñòè, çìіñò ÿêèõ íå öіëêîì âіäïîâіäàâ îôіöіéíîìó âіðîâ÷åííþ. Òàê íàçèâàëè і çіïñîâàíі ïåðåïèñóâà÷àìè ÷è ïîøêîäæåíі îðèãіíàëè, âèëó÷åíі ç ðåëіãіéíîãî âæèòêó. Äî àïîêðèôіâ íàëåæàòü і äåÿêі áіáëіéíі òåêñòè, íå âèçíàíі êàíîíàìè öåðêâè. Áóëè âîíè
íàäçâè÷àéíî ïîïóëÿðíèìè, ïîøèðþâàëèñÿ óñíî é ó ñïèñêàõ.
Â Іçáîðíèêó 1073 ðîêó âìіùåíî ìàéñòåðíî âèêîíàíèé ãðóïîâèé
ïîðòðåò êíÿæîї ñіì’ї, à òàêîæ íà ðîçêіøíіé çàñòàâöі íà òëі õðàìó –
çîáðàæåííÿ ñіìîõ ñâÿòèõ, îçäîáëåíå õèìåðíèìè ãåîìåòðè÷íèìè òà ðîñëèííèìè îðíàìåíòàìè.
Çíàéäåíî áëèçüêî äâàäöÿòè ðóêîïèñіâ, ùî є ïîâíèìè àáî ÷àñòêîâèìè êîïіÿìè Іçáîðíèêà 1073 ðîêó. Îðèãіíàë öієї ïàì’ÿòêè çáåðіãàєòüñÿ
â Ìîñêîâñüêîìó іñòîðè÷íîìó ìóçåї, à îäèí çі ñïèñêіâ – ó Ëüâіâñüêîìó
ìóçåї óêðàїíñüêîãî ìèñòåöòâà.
Іçáîðíèê 1076 ðîêó – âіäîìà ïàì’ÿòêà äàâíüîї óêðàїíñüêîї ëіòåðàòóðè. Âіí áóâ óêëàäåíèé íà îñíîâі ðóêîïèñіâ âåëèêîêíÿçіâñüêîї áіáëіîòåêè
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Ñîôіéñüêîãî ñîáîðó. Çáіðíèê ìіñòèòü ïåðåêëàäè ç âіçàíòіéñüêîї ëіòåðàòóðè, óðèâêè ç áіáëіéíîї êíèãè «Ïðåìóäðîùі Іñóñà...», òâîðè ñõіäíîñëîâ’ÿíñüêèõ àâòîðіâ, ôðàãìåíòè æèòіé ñâÿòèõ òà іí. Єäèíèé ñïèñîê
öієї ïàì’ÿòêè, ùî äіéøîâ äî íàñ, çáåðіãàєòüñÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðçі.
Äî ðå÷і, ñàìå ïðî öåé çáіðíèê íàïèñàâ äîñëіäíèöüêó ïðàöþ Іâàí
Ôðàíêî, ùî áóâ îäíèì ç íàéâіäîìіøèõ ìåäієâіñòіâ1. Îñü ÿê îöіíþâàâ
âіí òâîðè äàâíüîї ëіòåðàòóðè: «Çáіðíèê ç 1076 ðîêó íå âèçíà÷àєòüñÿ
îá’єìîì. Ñå ïåðãàìåíòîâèé ðóêîïèñ, çëîæåíèé іç 276 êàðòîê ìàëîãî
ôîðìàòó, òàê ùî íà îäíó ñòîðîíó âèõîäèòü 13 ðÿäêіâ, à â êîæíіì ðÿäêó
ëåäâå ïî 16–18 áóêâ. Ðóêîïèñ íå çàõîâàâñÿ âåñü, áî âñåðåäèíі áðàêóє
äåÿêèõ êàðòîê. Çìіñò éîãî äîñèòü ìіøàíèé і òіëüêè â ìàëіé ÷àñòі çãіäíèé іç çìіñòîì çáіðíèêà іç 1073 ðîêó».
Ó öüîìó çáіðíèêó âìіùåíі íàäçâè÷àéíî àêòóàëüíі òà âàæëèâі òâîðè.
Ó òðàêòàòі ïðî ÷èòàííÿ êíèã, ñêàæіìî, çàïèñàíî: «Íå çáóäóєòüñÿ êîðàáåëü
áåç ãâîçäіâ, àëå і ïðàâåäíèê áåç ÷èòàííÿ êíèæîê. ßê íåâîëüíèêà äóøà áіæèòü äî ñâîїõ ðîäè÷іâ, òàê ïðàâåäíèê äî ÷èòàííÿ êíèæîê. Ïðèêðàñà âîїíó
îðóææÿ, à êîðàáëþ âіòðèëà, òàê ñàìî ïðàâåäíèêó ÷èòàííÿ êíèæîê».
Ãëèáîêі äóìêè âèñëîâëåíі â ïîâ÷àííі, ÿêå çãîäîì ëÿãëî â îñíîâó «Ïîâ÷àííÿ äіòÿì» Âîëîäèìèðà Ìîíîìàõà: «Äèòèíî, ïðèáëèçè ðîçóì ñåðöÿ
ñâîãî і ïî÷óé ñëîâà ðîäèòåëÿ òâîãî, áî âîíè íå ïіäóòü íà øêîäó äóøі òâîєї; àëå êîëè ïðèéìåø їõ ðîçóìíî, òî áóäóòü òîáі ïîâîäàðÿìè äî öàðñòâà
íåáåñíîãî. Íàñòàâ ïîñóäèíó ñåðöÿ òâîãî, ùîá íàêàïàëè òîáі ñëîâà, ñîëîäøі âіä ìåäó, ùî ìîæóòü îæèâèòè òåáå і çðîáèòè áåçñìåðòíèì».
Òàêèìè âîíè áóëè, äàâíі êíèãè, і ñòîðіíêè їõíі, ïîæîâêëі é êðèõêі
âіä ÷àñó, íèíі äëÿ íàñ íà âàãó çîëîòà. Âîíè ïåðåêîíóþòü íàñ ó òîìó,
ùî ëþäñüêà ìóäðіñòü – âі÷íà. І ùî æîäíі âèíàõîäè öèâіëіçàöії íå çíåöіíÿòü ãîëîâíîãî – äóõîâíèõ іñòèí, ÿêèìè æèâå ëþäñòâî.
А що ви вважаєте вічними, незмінними істинами?

Біблія
...Ìóäðіñòü óâіéäå äî ñåðöÿ òâîãî, і áóäå
ïðèєìíå çíàííÿ äëÿ òâîєї äóøі!
Áіáëіÿ. Êíèãà ïðèò÷ Ñîëîìîíîâèõ

Ìè ïåðåêîíàëèñÿ, ùî є âі÷íі іñòèíè і є êíèãè, ó ÿêèõ öі іñòèíè çàêàðáîâàíі. Ó íèõ – ïðàäàâíÿ ìóäðіñòü ëþäñüêà, ùî é òðèìàє ëþäñòâî
íà Çåìëі, íå äîçâîëÿє éîìó çíèêíóòè, ðîç÷èíèòèñÿ â áåçâіñòі Âñåñâіòó.
Äåÿêі äîñëіäíèêè íàâіòü ââàæàþòü, ùî â òàêèõ êíèãàõ çàêîäîâàíî íå
òіëüêè íàøå ìèíóëå, à é ìàéáóòíє. І îäíà ç òàêèõ êíèã – Áіáëіÿ.
Áіáëіÿ – îäíà ç íàéäàâíіøèõ ïàì’ÿòîê ñâіòîâîї
ïèñåìíîñòі, çіáðàííÿ ðіçíèõ çà çìіñòîì і ôîðìîþ
òåêñòіâ, ùî ç’ÿâèëèñÿ â ïåðіîä âіä ÕІІ ñòîëіòòÿ äî í. å. äî IV ñòîëіòòÿ í. å., і çáåðåæåííÿ їõ ðåãëàìåíòóєòüñÿ ñóâîðèìè ïðàâèëàìè. Íàçâà
ïîõîäèòü âіä ñèðіéñüêîãî ïîðòó Áіáë, çâіäêè äî Ãðåöії çàâîçèëè ïàïіðóñ. Ãðåöüêîþ æ öå ñëîâî îçíà÷àє «êíèãè».
1
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Ì å ä і є â і ñ ò – äîñëіäíèê äàâíüîї ëіòåðàòóðè.
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Яке значення для сучасної людини має віра? Чи згодні ви з тим, що це суто
інтимна сфера людського життя?

Áіáëіÿ ìàє äâі ñàìîñòіéíі ÷àñòèíè. Ïåðøà – Ñòàðèé Çàïîâіò (Çàêîí),
íàïèñàíèé äàâíüîєâðåéñüêîþ ìîâîþ â äîõðèñòèÿíñüêó äîáó. Ñòàðèé
Çàïîâіò âèçíàє âіðîâ÷åííÿ єäèíîãî áîãà ßãâå. Äðóãà ÷àñòèíà – Íîâèé
Çàïîâіò (Áëàãîäàòü), óêëàäåíèé ðàííіìè õðèñòèÿíàìè, çàâåðøåíèé íå
ðàíіøå IV ñò. í. å. і 364 ðîêó êàíîíіçîâàíèé õðèñòèÿíñüêîþ öåðêâîþ
íà Ëàîäèêіéñüêîìó öåðêîâíîìó ñîáîðі.
Õðèñòèÿíè, ùî ñïîâіäóþòü ó÷åííÿ
Іñóñà Õðèñòà, ââàæàþòü Áіáëіþ ñâîєþ
ñâÿùåííîþ êíèãîþ і ïðèéìàþòü її â ïîâíîìó îáñÿçі (Ñòàðèé і Íîâèé Çàïîâіòè),
à іóäåї âèçíàþòü òіëüêè Ñòàðèé Çàïîâіò.
Ñòàðèé Çàïîâіò ñòàíîâèòü áëèçüêî
òðüîõ ÷åòâåðòèõ óñієї Áіáëії. Âіí ìіñòèòü
39 êíèã, íàïèñàíèõ ïåðåâàæíî äàâíüîєâðåéñüêîþ ìîâîþ. Ó íüîìó ðîçïîâіäàєòüñÿ ïðî ñòâîðåííÿ ñâіòó, ãðіõîïàäіííÿ,
ñòàíîâëåííÿ é çàíåïàä єâðåéñüêîãî íàðîäó âîëåþ Áîãà. Ãîëîâíà ÷àñòèíà Ñòàðîãî
Çàïîâіòó – «Ï’ÿòèêíèææÿ» – áóëà îñòàòî÷íî çàâåðøåíà â V ñò. äî í. å. Ó ï’ÿòè êíèãàõ ïðîðîêà Ìîéñåÿ – «Áóòòÿ»,
Іêîíà ÕVІІІ ñòîëіòòÿ
«Іñõîä», «Ëåâіò», «×èñëà», «Âòîðîçàêîííÿ» – ðîçïîâіäàєòüñÿ ïðî ñòâîðåííÿ
ñâіòó Áîãîì çà øіñòü äíіâ, ïðî ïåðøèõ ëþäåé – Àäàìà òà Єâó, ÿêі æèëè
â ðàþ, àëå, ïîðóøèâøè íàêàç Áîæèé, áóëè âèãíàíі çâіäòè. Çà öåé íåïîñëóõ, àáî ãðіõîïàäіííÿ, Áîã ïðîêëÿâ óâåñü ðіä ëþäñüêèé. Êíèãà «Іñõîä»
ðîçïîâіäàє ïðî Ìîéñåÿ – ïðîðîêà, ÿêîãî Ãîñïîäü îáðàâ ïîñåðåäíèêîì
ìіæ ñîáîþ òà єâðåéñüêèì íàðîäîì; ïðî òå, ÿê Ìîéñåé âèâіâ єâðåéñüêèé
íàðîä ç єãèïåòñüêîãî ðàáñòâà äî çåìëі îáіòîâàíîї – Ïàëåñòèíè.
Îêðіì «Ï’ÿòèêíèææÿ», äî Ñòàðîãî Çàïîâіòó âõîäÿòü іñòîðè÷íі êíèãè,
àáî «Êíèãè Ïðîðîêіâ», і Ïèñàííÿ – «Ïñàëìè» (Ïñàëòèð), «Ïðèò÷і
Ñîëîìîíîâі», «Êíèãà Åêêëåçіàñòà», «Ïіñíÿ ïіñåíü» òà ÷èñëåííі ïðîðîöòâà, ëіòîïèñíі ïåðåêàçè, êàçêîâі îïîâіäі òîùî.
Íîâèé Çàïîâіò – äðóãà ÷àñòèíà Áіáëії, ó ÿêіé âèêëàäåíî âëàñíå іäåîëîãіþ õðèñòèÿíñòâà. Öÿ ÷àñòèíà ìіñòèòü 27 êíèã, ùî ïîäіëÿþòüñÿ
íà ÷îòèðè Єâàíãåëіÿ (ñâ. Ìàòâіÿ, ñâ. Ìàðêà, ñâ. Ëóêè òà ñâ. Іîàííà),
«Îäêðîâåííÿ Іîàííà» (Àïîêàëіïñèñ), «Äіÿííÿ àïîñòîëіâ» òà іí. Ó Íîâîìó Çàïîâіòі ðîçïîâіäàєòüñÿ ïðî íåïîðî÷íå çà÷àòòÿ, íàðîäæåííÿ òà
æèòòÿ Іñóñà Õðèñòà, ÷óäåñà, ÿêі âіí òâîðèâ, ñìåðòü çà ñïîêóòó ãðіõіâ
ëþäñòâà і éîãî âîñêðåñіííÿ. Òàêîæ òóò іäåòüñÿ ïðî âèíèêíåííÿ òà äіÿëüíіñòü öåðêâè. Àïîñòîëè ó ñâîїõ ïîñëàííÿõ (ëèñòàõ) äî öåðêîâ äàþòü
ïîðàäè, ÿê æèòè і äіÿòè, àáè ïîðÿòóâàòè äóøó. Îñòàííÿ êíèãà Íîâîãî
Çàïîâіòó – «Îá’ÿâëåííÿ» (Îäêðîâåííÿ Іîàííà) – ñïîâіùàє ïðî äðóãèé
ïðèõіä Ñïàñèòåëÿ íà çåìëþ, ïðî âі÷íó êàðó äëÿ òèõ, õòî íå ïîâіðèâ ó
Õðèñòà, òà ïðî íåáåñíå ìіñòî, ñòâîðåíå Áîãîì äëÿ ñïàñåííèõ.
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Біблія є святим письмом для християн та іудеїв. Які священні книги мають
інші релігії? Які відомості про унікальні писемні пам’ятки людства ви отримали, вивчаючи курс історії стародавнього світу?

Òîæ ñïðîáóéìî ïіäіéíÿòè çàâіñó íàä çàãàäêîâèì ñâіòîì áіáëіéíèõ òåêñòіâ.

Біблійні легенди
Ìèëіñòü òà ïðàâäà íåõàé íå çàëèøàòü òåáå,
Ïðèâ’ÿæè їõ äî øèї ñâîєї,
Íàïèøè їõ íà òàáëèöі ñåðöÿ ñâîãî –
І çíàéäåø òè ëàñêó òà äîáðó ïðåìóäðіñòü
Â î÷àõ Áîãà é ëþäèíè!
«Ïðèò÷і Ñîëîìîíîâі»

Ëåãåíäîþ ïðî ñòâîðåííÿ ñâіòó ðîçïî÷èíàєòüñÿ Ñòàðèé Çàïîâіò. І óÿâà
íàøà âèìàëüîâóє íà òëі òåíäіòíîãî ñâіòàíêó æèòòÿ äâі ïîñòàòі – Àäàìà
òà Єâè – ïåðøèõ ëþäåé, ùî ïîñòàëè ç ïðàõó çåìíîãî øîñòîãî äíÿ òâîðіííÿ... І âïåðøå ÷èòàєìî òóò ñëîâî «Áîã».
Ñàìà Áіáëіÿ òðàêòóє ïîíÿòòÿ «Áîã» òàê: «Áîã – öå
äóõ áåçêîíå÷íèé, âі÷íèé і íåçìіííèé ó ñâîїì áóòòі, ìóäðîñòі, ñèëі, ñâÿòîñòі, äîáðîòі (ìèëîñåðäі) і ïðàâäі» (Єâàíãåëіє âіä
Іîàííà).
А як ви розумієте поняття «Бог»?

Ëåãåíäà ïðî ñòâîðåííÿ ñâіòó îïîâіäàє ïðî òå, ÿê Ãîñïîäü ñòâîðèâ óñå
ñóùå çà øіñòü äíіâ. Ñïåðøó – íåáî і çåìëþ, ïîòіì – ñâіòëî, ðîç’єäíàâøè äåíü і íі÷. «Õàé ñòàíåòüñÿ ñâіòëî» – ïåðøèé äåíü òâîðіííÿ.
Íàñòóïíîãî äíÿ ç’ÿâèëîñÿ íåáåñíå
ñêëåïіííÿ. Âåëèêå äèâî òðàïèëîñÿ òðåòüîãî äíÿ, êîëè Áîã ñêàçàâ: «Íåõàé çáåðåòüñÿ âîäà ç íåáà äî ìіñöÿ îäíîãî, і íåõàé ñóõîäіë áóäå âèäíèé». «І íàçâàâ Áîã
ñóõîäіë çåìëåþ, à çãðîìàäæåííÿ âîä íàçâàâ ìîðåì» (Êíèãà Áóòòÿ). Áîã çâåëіâ –
і âèðîñëà òðàâà, äåðåâà, êâіòè... ×åòâåðòîãî äíÿ Áîã ñòâîðèâ ñîíöå, áî íіùî íå
ñïðîìîæíå æèòè áåç ñîíöÿ íà çåìëі, à
òàêîæ ìіñÿöü і çîðі, ùîá ñâіòèëè âíî÷і.
Поясніть, спираючись на знання з біології,
фізики, чому без сонця неможливе життя на
землі. А яка роль місяця в природних процесах?

Іâàí Ìàð÷óê.
Áіëÿ äæåðåë æèòòÿ
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Íà ï’ÿòèé äåíü ç’ÿâèëèñÿ ðèáè ó âîäі
é ïòàõè â íåáі. Òà íàéïëіäíіøèì áóâ øîñòèé äåíü: íà çåìëі ç’ÿâèëèñÿ òâàðèíè,
êîìàõè... À îïіñëÿ Áîã ñîòâîðèâ ëþäèíó
«çà âëàñíèì îáðàçîì і ïîäîáîþ». І ëèøèâñÿ âäîâîëåíèé ñâîєþ ïðàöåþ.
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Âè çàïèòàєòå: òèæäåíü ìàє ñіì äíіâ, ùî æ âіäáóâàëîñÿ ñüîìîãî äíÿ?
À â íåäіëþ Áîã ñïî÷èâàâ âіä òðóäіâ ñâîїõ. І äåíü öåé ñòàâ ó ëþäåé äíåì
óñëàâëåííÿ Âñåâèøíüîãî, ÿêèé ïîäàðóâàâ їì æèòòÿ.
Чому, на вашу думку, саме в такій послідовності за Біблією Бог створював
світ? Поясніть це, використовуючи знання з природничих наук.

Ëåãåíäà ïðî ïåðøèõ ëþäåé ïðîäîâæóє ëåãåíäó ïðî ñòâîðåííÿ ñâіòó.
Іì’ÿ ïåðøîї ëþäèíè – Àäàì – íå âèïàäêîâå: îçíà÷àє «âçÿòèé іç çåìëі»,
àäæå ñàìå іç çåìëі éîãî áóëî çëіïëåíî! Áîã äàâ ëþäèíі äóøó, ùîá âîíà
ïіçíàëà Áîãà. Ç ðåáðà Àäàìà, ïîêè òîé ñïàâ, Áîã ñòâîðèâ æіíêó і äàâ
їé іì’ÿ Єâà – «ìàòіð óñіõ æèâèõ ëþäåé». Áîã áëàãîñëîâèâ їõ íà øëþá,
äîçâîëèâ æèòè â Åäåìі (ðàþ), çâåëіâøè îáåðіãàòè ðàéñüêèé ñàä.
Чому, на вашу думку, за легендою Бог дав людині душу передусім для віри
у Творця?

Òà çìіé-ñïîêóñíèê (Áіáëіÿ ïîâіäîìëÿє, ùî â îáðàçі çìіÿ Єâі ÿâèâñÿ
Ñàòàíà) óìîâèâ æіíêó ñêóøòóâàòè ÿáëóêî ç äåðåâà «ïіçíàííÿ äîáðà і
çëà», äî ÿêîãî Áîã çàáîðîíèâ òîðêàòèñÿ ëþäèíі. Єâà ç’їëà çàáîðîíåíèé
ïëіä і ïðèãîñòèëà íèì Àäàìà. Ðîçãíіâàíèé Ãîñïîäü âèãíàâ ëþäåé ç ðàþ
çà íåïîñëóõ і ïðèñóäèâ їì íàäàëі â ïîòі
÷îëà çäîáóâàòè õëіá ñâіé, àëå çìèëîñòèâèâøèñü, ïîîáіöÿâ їì ñïàñèòåëÿ. Íèì і
ñòàâ Іñóñ Õðèñòîñ.
Ñòðàøíèé ãðіõ ó÷èíèâ ñèí Àäàìà òà
Єâè Êàїí: âіí óáèâ áðàòà ñâîãî Àâåëÿ,
ïîçàçäðèâøè éîìó. À äіòè іíøîãî ñèíà –
Ñèòà, ïåðåéíÿâøè ëèõі çâè÷êè äіòåé Êàїíîâèõ, ñòàëè áåçáîæíèêàìè. І òîäі Áîã
âèðіøèâ çíèùèòè âñå, ùî ñòâîðèâ: òàßêîïî Òіíòîðåòòî.
êèì áóâ éîãî ãíіâ íà ëþäåé, ùî íå øàÀäàì і Єâà
íóâàëè Òâîðöÿ é íå äîòðèìóâàëèñÿ çàïîâіäåé éîãî.
Ëåãåíäà ïðî ïîòîï îïîâіäàє, ùî ëèøå ïðàâåäíèêó Íîєâі Áîã ñïîâіñòèâ ïðî ìàéáóòíє ëèõî. Òâîðåöü çàãàäàâ Íîєâі çìàéñòðóâàòè êîâ÷åã, íà
ÿêîìó âіí і ïîðÿòóâàâñÿ çі ñâîєþ ðîäèíîþ, âçÿâøè òóäè ðіçíèõ òâàðèí
ïî ïàðі, їæó, õëіáíі çåðíà, ïëîäè é ñіíî. Ñîðîê äíіâ çàëèâàâ çåìëþ âåëèêèé äîù. І ñòî ï’ÿòäåñÿò äíіâ íå áóëî íі÷îãî, îêðіì âîäè é Íîєâîãî êîâ÷åãà. І ëèøå ïîòіì êîâ÷åã ç ïîðÿòîâàíèìè çóïèíèâñÿ áіëÿ Àðàðàòñüêèõ
ãіð. Íèíі ìåøêàíöі ìіñòà Íàõі÷åâàíü, ùî ðîçòàøîâàíå ïîðÿä ç іìîâіðíîþ ñòîÿíêîþ êîâ÷åãà, ñòâåðäæóþòü, ùî ñàìå òàì – äîìîâèíà ïðàâåäíèêà. Àäæå íàçâà ìіñòà îçíà÷àє: «òóò îñåëèâñÿ Íîé».
Ó ëåãåíäі ïðî ïîòîï, ïðîâîäèòüñÿ äóìêà, ùî ïîðÿòóâàòèñÿ âіä áîæîãî
ãíіâó ìîæå òіëüêè ëþäèíà ïðàâåäíà, ùî æèâå çà áîæèìè çàïîâіäÿìè.
Íîÿ çàâæäè ñòàâëÿòü ó ïðèêëàä òèì, õòî çíåâàæàє çàêîíè ìîðàëі, íå
äîòðèìóєòüñÿ ïðèïèñіâ âіðè, íå ïëåêàє ÷åñíîòè ó ñâîїé äóøі.
Ïîäіáíà ëåãåíäà ãëèáîêî çàêîðіíåíà ó ñâіäîìîñòі ðіçíèõ íàðîäіâ.
Ó âñåñâіòíіé ïîòîï (õî÷à ïî-ñâîєìó) âіðÿòü ìåêñèêàíöі òà ïîëіíåçіéöі,
єãèïòÿíè é ãðåêè, êèòàéöі é іíäóñè. À çíàєòå ÷îìó? Áî є íàóêîâі ïіä-
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òâåðäæåííÿ òîãî, ùî âåëèêèé ïîòîï ìіã áóòè іñòîðè÷íèì ôàêòîì, ñåðåä
íèõ òàêі: äîùå÷êè ç íàïèñàìè; åïі÷íà ïîåìà ïðî Ãіëüãàìåøà, çíàéäåíà
ïîáëèçó Íіíåâії; àðõåîëîãі÷íі äàíі ïðî ïîòîïíі îñàäè é íàíîñè; çíèùåíі
ðàííі öèâіëіçàöії, ùî ìåøêàëè â äîëèíі Єâôðàòó, òîùî.
Спираючись на знання з історії, біології, спробуйте з’ясувати, чи міг насправді відбутися всесвітній потоп, – як його уявляють народи Сходу.

Ëåãåíäà ïðî Âàâèëîíñüêó âåæó ïîÿñíþє, ÷îìó âñі ëþäè òàêі ðіçíі.
Êîëèñü âîíè çàáàæàëè ñÿãíóòè íåáà, çáóäóâàâøè âèñî÷åííó âåæó.
Êåðóâàëà íèìè ãîðäèíÿ: ëþäè ïðàãíóëè óñëàâèòèñÿ, äîðіâíÿòèñÿ äî
Âñåäåðæèòåëÿ. Òîìó Áîã âèðіøèâ ïðèïèíèòè öå çóõâàëå áóäіâíèöòâî â
íàäçâè÷àéíî îðèãіíàëüíèé ñïîñіá: âіí ñòåð ç ïàì’ÿòі ëþäåé ðіäíó ìîâó,
ÿêîþ ñïіëêóâàëèñÿ âñі, é ïåðåìіøàâ ìîâè òàê, ùîá ëþäè íå ìîãëè
ðîçóìіòè îäíå îäíîãî. Âіäòàê ïðîäîâæèòè áóäіâíèöòâî áóëî íåìîæëèâî.
Ëþäè ïîêèäàëè çíàðÿääÿ é ðîçіéøëèñÿ ñâіòîì, ðîçäіëèâøèñü íà íàðîäè,
à íåäîáóäîâàíå ìіñòî íàçâàëè Âàâèëîíîì, ùî îçíà÷àє «çìіøàííÿ».
А що для вас символізує Вавилонська вежа? Чим повчальна ця легенда?

Ëåãåíäà ïðî Ìîéñåÿ. Ìîéñåé – îäíà ç íàéâèçíà÷íіøèõ ïîñòàòåé
äàâíüîєâðåéñüêîї іñòîðії, ïðîðîê, ðåëіãіéíèé ðåôîðìàòîð, çàêîíîäàâåöü. Öå ëþäèíà, ùî ïðîæèëà áóðõëèâå öіêàâå æèòòÿ. Âіí çìіöíèâ
ñâîþ âîëþ, íàâ÷èâñÿ ïіäïîðÿäêîâóâàòè її âîëі áîæіé, â óñüîìó âèÿâëÿòè àáñîëþòíèé ïîñëóõ Òâîðöåâі. Ìîéñåé î÷îëèâ ïëåì’ÿ ðàáіâ і â òÿæêèõ óìîâàõ âèãíàííÿ ïåðåòâîðèâ éîãî íà ìîãóòíіé ñëàâíèé íàðîä.
Іñòîðіÿ íàðîäæåííÿ Ìîéñåÿ íåçâè÷àéíà: єãèïåòñüêèé ôàðàîí çâåëіâ
çíèùóâàòè âñіõ íîâîíàðîäæåíèõ іçðàїëüñüêèõ õëîï÷èêіâ, ùîá íå ìíîæèâñÿ ðіä іçðàїëüòÿí, ÿêі ïåðåáóâàëè â
єãèïåòñüêîìó ðàáñòâі. Àëå ìàòіð Ìîéñåÿ
íå âòîïèëà ñèíà, à ñõîâàëà. Êîëè éîìó
âèïîâíèëîñÿ òðè ìіñÿöі, ïîêëàëà íåìîâëÿ â ïðîñìîëåíèé êîøèê і ïóñòèëà çà
âîäîþ. Ó õðåñòîìàòії âè ïðî÷èòàєòå, ÿê
äèâîì óðÿòóâàâñÿ Ìîéñåé, ÿê ïîòðàïèâ
äî äâîðó ôàðàîíà é îïàíîâóâàâ íàóêó, íå
çàáóâàþ÷è ïðî ñâіé óÿðìëåíèé íàðîä.
Ïіñëÿ âòå÷і âіä ôàðàîíà Ìîéñåé, îäðóæèâøèñü іç äîíüêîþ ìіäіéñüêîãî æåðöÿ,
æèâ ó ïóñòåëі, ïàñ îòàðè. І îäíîãî ðàçó
ïîáà÷èâ òåðíîâèé êóù, ç ÿêîãî ïàëàõêîòіëî ïîëóì’ÿ, òà ñàì êóù íå ãîðіâ. Ìîéñåé ïî÷óâ ãîëîñ, ùî çâåðòàâñÿ äî íüîãî.
Öå ïðîìîâëÿâ Áîã. Ñàìå òîäі Ãîñïîäü
ïðèçâàâ Ìîéñåÿ âèâåñòè ç íåâîëі єâðåéñüêèé íàðîä.
Ìîéñåé áіëÿ âîãíÿíîãî
òåðíîâîãî êóùà
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Âàæêî áóëî Ìîéñåєâі çìóñèòè ôàðàîíà âіäïóñòèòè іçðàїëüñüêèé
íàðîä ç Єãèïòó. Íå ðàç êàðàâ Áîã Єãèïåò... І ëèøå íàéñòðàøíіøà
êàðà – ñìåðòü óñіõ ïåðâîðîäíèõ äіòåé – çìóñèëà ôàðàîíà âіäïóñòèòè
іçðàїëüòÿí äî çåìëі îáіòîâàíîї – çåìëі Õàíààí. Ãîñïîäü óáåðіã íåùàñíèõ, ÿêі ïîçíà÷èëè ñâîї áóäèíêè êðîâ’þ æåðòîâíîãî ÿãíÿòè, і âñі äіòè
іçðàїëüñüêі ëèøèëèñÿ æèâèìè. À єãèïòÿí Áîã ñêàðàâ çà òå, ùî âîíè
æîðñòîêî çíóùàëèñÿ çі ñâîїõ ðàáіâ. Ëåãåíäà çàñâіä÷óє íåâіäâîðîòíіñòü
êàðè äëÿ òèõ, õòî çáèòêóєòüñÿ ç áëèæíіõ.
×èìàëî äèâ òðàïèëîñÿ íà øëÿõó іçðàїëüñüêîãî íàðîäó ç єãèïåòñüêîãî ðàáñòâà äî çåìëі îáіòîâàíîї, ùî òðèâàâ ñîðîê ðîêіâ.
Íåàáèÿêèì âèïðîáóâàííÿì áóëà öÿ ïóòü і äëÿ Ìîéñåÿ: çìó÷åíі òðèâàëîþ äîðîãîþ ëþäè çíåâіðþâàëèñÿ і â óñіõ áіäàõ çâèíóâà÷óâàëè éîãî.
Äåõòî íàâіòü íàðіêàâ íà òå, ùî ÷åðåç íüîãî âîíè ïîêèíóëè Єãèïåò.
І ñàìå çà çíåâіðó Áîã ïîêàðàâ íàðîä òàêèì äîâãèì øëÿõîì äî âîëі,
àäæå ìóñèëè ïîìåðòè òі, õòî áóëè ðàáàìè, ùîá ðàáñüêà ñâіäîìіñòü íå
òüìàðèëà ðîçóì. Ó öіé ëåãåíäі ïîðóøåíî âіêîâі÷íó ïðîáëåìó ñòîñóíêіâ
âîæäÿ é íàðîäó.
Як, на вашу думку, вирішується ця проблема в наш час? Якою є роль лідера
нації? Як боротися зі зневірою, що полонить душі людей на шляху до мети?

Іäåéíèì îñåðäÿì ëåãåíäè є îïîâіäü ïðî òå, ÿê Áîã âèãîëîñèâ іçðàїëüñüêîìó íàðîäîâі äåñÿòü çàïîâіäåé íà ãîðі Ñèíàé. Âè, íàïåâíî, íå ðàç їõ
÷óëè, àäæå öі çàïîâіäі – ñâîєðіäíèé ìîðàëüíèé êîäåêñ, ïåðåëіê ÷åñíîò,
ÿêі ìóñèòü ó ñîáі ñôîðìóâàòè êîæíà ïîðÿäíà, áëàãîðîäíà, ÷åñíà ëþäèíà. Ó íèõ íàãîëîøóєòüñÿ, ùî òðåáà âіðèòè, ïîêëàäàþ÷èñü íà Áîãà, ïðàöþâàòè é ðîçáóäîâóâàòè ñâîє æèòòÿ, øàíóâàòè ñâîїõ áàòüêіâ; íå ìîæíà
âáèâàòè, êðàñòè, ÷èíèòè ïåðåëþáó, çàçіõàòè íà ÷óæå ìàéíî é íåïðàâäèâî ñâіä÷èòè... Äåñÿòü çàïîâіäåé áóëè çàïèñàíі íà êàì’ÿíèõ ñêðèæàëÿõ,
ÿêі çâóòüñÿ ñêðèæàëÿìè Çàïîâіòó.
Âè ìàєòå ðîçóìіòè: Áîã ñòâîðèâ ëþäèíó
çà ñâîїì îáðàçîì і ïîäîáîþ, äàâ їé äóøó é
çìîãó áåçòóðáîòíî æèòè â ðàþ. Ïðîòå âіí
íå ñòâîðèâ ëþäèíó ðîáîòîì, ÿêèé àâòîìàòè÷íî ëþáèâ áè Áîãà, áåçâіëüíî âèêîíóþ÷è éîãî âîëþ. Áîã äàâ ëþäèíі ïðàâî
âèáèðàòè ìіæ äîáðîì і çëîì.
Вам уже доводилося вивчати твори, у яких
було порушено проблему вибору. Чи завжди
людині просто зробити вибір між добром і
злом? Чи повсякчас між ними є чітка межа?

Öÿ ëåãåíäà çàêіí÷óєòüñÿ ìóäðèì ïîâ÷àííÿì: óêîòðå çíåâіðèâñÿ íàðîä ó ñâîєìó ïðîðîêîâі é çà çíåâіðó Ãîñïîäü êàðàâ
ëþäåé. Òà, íåçâàæàþ÷è íі íà ùî, çíîâó
é çíîâó Ìîéñåé áëàãàâ ó Áîãà ìèëîñåðäÿ äëÿ çíåâіðåíèõ. І Áîã ïðîùàâ. Ëèøå
ïåðåä ñìåðòþ Ìîéñåé çіéøîâ íà âèñîêó

Ç Íàãіðíîї ïðîïîâіäі
Іñóñà Õðèñòà
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ãîðó, çâіäêè ïîáà÷èâ çåìëþ îáіòîâàíó (Ïàëåñòèíó). Âіí ïîäÿêóâàâ Áîãîâі çà ïîäàðîâàíå ùàñòÿ і âіäðàçó ïîìåð. Ó ëåãåíäі âîçâåëè÷åíî äóõîâíó
ìіöü Ìîéñåÿ, âîëüîâèé õàðàêòåð, ìóæíіñòü. Öå ëþäèíà, ùî ïіçíàëà
áіëüøå, íіæ іíøі, çäàòíà áóëà ïðîçèðàòè ìàéáóòíє. Ìîéñåé ðîçóìіâ
ãîëîâíå – іñòîðè÷íó íåîáõіäíіñòü äëÿ ñâîãî íàðîäó ðóõàòèñÿ âïåðåä. Âіí
ïðàãíóâ äîíåñòè äî ëþäåé іäåþ áîãîîáðàíîñòі іçðàїëüñüêîãî íàðîäó, àëå
íå âñіì âîíà áóëà äî âïîäîáè. Ïðîðîê âèêîíàâ ñâîþ іñòîðè÷íó ìіñіþ:
ïіñëÿ éîãî ñìåðòі íàðîä іçðàїëüñüêèé óâіéøîâ ó çåìëþ îáіòîâàíó.
Що саме вас найбільше вразило в цій легенді? Яким постає у вашій уяві
пророк Мойсей?

Ãëèáîêі çà çìіñòîì і ïîâ÷àëüíі ëåãåíäè òà ïðèò÷і Íîâîãî Çàïîâіòó.
Íàâ÷àþ÷è íàðîä, Іñóñ Õðèñòîñ ÷àñòî ãîâîðèâ ïðèïîâіäêàìè, ùîá äîñòóïíіøå é âèðàçíіøå âèñëîâèòè ñâîї äóìêè – íàñòàíîâè ëþäñòâó íà
òèñÿ÷і ðîêіâ. Òîæ çâåðíіìîñÿ äî éîãî ôіëîñîôñüêèõ ïðèò÷, ùîá ñòàòè
õî÷ íà äåùèöþ ìóäðіøèìè!
Ïðèò÷à ïðî áëóäíîãî ñèíà ïîðóøóє
âі÷íó ïðîáëåìó ñòîñóíêіâ ìіæ áëèçüêèìè ëþäüìè, ìіæ áàòüêàìè é äіòüìè. Öÿ
іñòîðіÿ â÷èòü øàíóâàòè áàòüêіâ, âèçíàâàòè ñâîї ïðîâèíè é êàÿòèñÿ, âîçâåëè÷óє
ñèëó áàòüêіâñüêîї ëþáîâі é âñåïðîùåííÿ.
Іñóñ ïåðåêîíóє, ùî íàéâèùîþ ðàäіñòþ є
ðàäіñòü âіäíàéäåííÿ âòðà÷åíîãî – íàéäîðîæ÷îї ëþäèíè: «Âåñåëèòèñü і òіøèòèñü
òðåáà áóëî, áî öåé áðàò òâіé áóâ ìåðòâèé – і îæèâ, áóâ ïðîïàâ – і çíàéøîâñÿ». Áàòüêî, ÷èþ ìóäðіñòü óñëàâèâ ñâîєþ
ïðèò÷åþ Іñóñ Õðèñòîñ, íàëåæíî îöіíèâ
ïðàöåëþáíіñòü і âіääàíіñòü ñòàðøîãî
ñèíà, ùî ïðàöþâàâ ïîðÿä ç íèì äåíü ó
äåíü, і ùèðå êàÿòòÿ ìîëîäøîãî, ÿêèé
Òàðàñ Øåâ÷åíêî.
ïіñëÿ äîâãîãî áëóêàííÿ òàêè óñâіäîìèâ
Ïðîãðàâñÿ â êàðòè (іç ñåðії
ñâîї
ïîìèëêè é ïîêàÿâñÿ.
іëþñòðàöіé äî «Ïðèò÷і ïðî
Íàéãîëîâíіøà îñîáëèâіñòü ïðèïîâіäîê
áëóäíîãî ñèíà»)
Іñóñîâèõ – їõ áàãàòîçíà÷íіñòü: êîæåí,
Який епізод притчі про блудного
õòî ïðî÷èòàâ їõ ÷è ïî÷óâ, ìàє çìîãó çðîсина відображений на картині?
áèòè âëàñíі âèñíîâêè.
Як часто в літературних творах порушують подібні проблеми? Які паралелі з прочитаним раніше ви могли б провести?

Ïðèò÷à ïðî ñіÿ÷à, ÿê і ðåøòà ïîâ÷àíü Іñóñà, ñòîñóєòüñÿ íàäçâè÷àéíî âàæëèâîї ñôåðè ëþäñüêîãî æèòòÿ – âіðè. Ñàìå çäàòíіñòü ëþäèíè
ïðèéìàòè ó ñâîє ñåðöå ñëîâî Áîæå ñòàëà ïðåäìåòîì öієї ïðèïîâіäêè
Õðèñòà. Çâіñíî, âіí ìàâ íà óâàçі íå ïðîñòî íàñіííÿ, à ñëîâî Áîæå. Âîíî
æ áî – ÿê çåðíî: òå, ùî âïàëî êðàé äîðîãè і äіñòàëîñÿ ïòàõàì, – öå ñëîâî, ïî÷óòå ëþäüìè, ÿêі éîãî íå çðîçóìіëè é âіäêèíóëè. À òîìó Ñàòàíà
ëåãêî âèêðàäå éîãî іç ñåðöÿ òàêîї ëþäèíè. Íàòîìіñòü ñëîâî Áîæå, ùî,
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ÿê і çåðíî, âïàëî â ïîñóøëèâå ãðóääÿ, òàêè äіñòàëîñÿ äî ñåðöÿ ëþäèíè,
òà íå çìîãëî â íüîìó âêîðіíèòèñÿ. Òàêà ëþäèíà âòðàòèòü âіðó çà íàéìåíøèõ âèïðîáóâàíü. Çåðíà, ùî ïàäàëè â êîëþ÷èé òåðåí, îçíà÷àþòü
ñëîâî Áîæå, ñïðèéíÿòå ëþäüìè çàêëîïîòàíèìè, îáòÿæåíèìè çåìíèìè
òóðáîòàìè. Âîíè íå âìіþòü æèòè äóõîâíèì æèòòÿì, à òîìó òі áóäåííі
êëîïîòè ãëóøàòü òåíäіòíі ïàãîíè ñëîâà Áîæîãî â їõíіõ äóøàõ. À äîáðèé ґðóíò äëÿ çåðíèí, ÿêі âèñіÿâ ñіÿ÷, – öå ëþäè, êîòðі і ÷óþòü, і ïðèéìàþòü ñëîâî Áîæå, à âîíî ïðîðîñòàє â íèõ äîáðèì íàñіííÿì ó ñòîêðàò.
Так за Євангелієм пояснив свою притчу сам Ісус Христос. А як ви її зрозуміли? Які ще повчальні думки приховані в цьому тексті?

Ïåâíî, âàì íå ðàç äîâîäèëîñÿ ÷óòè ñëîâî «ïñàëîì». Ó ïåðåêëàäі ç
ãðåöüêîї âîíî îçíà÷àє «ïіñíÿ». 150 ïіñåíü ðåëіãіéíîãî çìіñòó âõîäÿòü äî
çíàìåíèòîãî Ïñàëòèðÿ, ÿêèé є ÷àñòèíîþ Áіáëії і íàâ÷àëüíîþ êíèãîþ
äëÿ õðèñòèÿí. Àâòîðîì äåÿêèõ ïñàëìіâ ââàæàþòü áіáëіéíîãî öàðÿ
Äàâèäà, äâà òåêñòè ïðèïèñóþòü ïðîðîêîâі Ìîéñåþ òà öàðåâі Ñîëîìîíó,
ðåøòà – òâîðè àíîíіìíі.
Êîðіíü ñëîâà «ïñàëîì» îçíà÷àє ïðîñëàâëåííÿ, çàõîïëåííÿ âіä ÷îãîñü àáî êîãîñü äîáðîãî, ìîãóòíüîãî
і ãàðíîãî. Òîæ ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî ïñàëìè âèêîíóâàëè ïіä ÷àñ
ñòàðîєâðåéñüêîї ëіòóðãії, êîëåêòèâíîãî áîãîñëóæіííÿ і ïåðñîíàëüíîї
ìîëèòâè.
Ïñàëìè ïîäіëÿþòü íà êіëüêà âèäіâ: õâàëіííÿ Áîãà, ïñàëìè-ïëà÷і,
öàðñüêі ïñàëìè, ïñàëìè âäÿ÷íі é ïîêàÿííі.
Ïñàëìè ââіéøëè äî îáîâ’ÿçêîâîї ùîäåííîї ìîëèòâè õðèñòèÿí. Ó íèõ
ïîєäíàíі ôіëîñîôñüêі ðîçäóìè, ðåëіãіéíà ëіðèêà, ãåðîї÷íèé åïîñ. Ïîåòè÷íà îáðàçíіñòü, ðèòìі÷íіñòü і ùèðіñòü ñòàëè çàïîðóêîþ ïîïóëÿðíîñòі
öèõ òâîðіâ. Ïîòóæíà ìåòàôîðè÷íіñòü і ãëèáèííіñòü ïñàëìіâ ñïîíóêàëè
áàãàòüîõ ïèñüìåííèêіâ íàñòóïíèõ ïîêîëіíü ïåðåîñìèñëþâàòè, ïåðåñïіâóâàòè їõ. Îäíèì ç íàéÿñêðàâіøèõ òàêèõ òâîðіâ є Øåâ÷åíêîâі «Äàâèäîâі ïñàëìè». Íåâäîâçі âè îçíàéîìèòåñÿ ç òâîð÷іñòþ Ãðèãîðіÿ Ñêîâîðîäè,
çîêðåìà ç éîãî ïîåòè÷íîþ çáіðêîþ «Ñàä áîæåñòâåííèõ ïіñåíü», ó ÿêіé
òàêîæ äîñèòü âіä÷óòíèé âïëèâ Ïñàëòèðÿ. Çâåðòàëèñÿ äî íåîöіíåííîãî
äóõîâíîãî äîñâіäó ïñàëìіâ і Ïàâëî Òè÷èíà («Ïñàëîì çàëіçó»), і Ëіíà
Êîñòåíêî («Äàâèäîâі ïñàëìè»).
Чому, на вашу думку, різні письменники в різні епохи зверталися до цієї
вічної книги? Що їх приваблювало в ній?

Äëÿ ëþäèíè, ÿêó íå âèõîâóâàëè íà Áіáëії і íå ïðèâ÷àëè ÷èòàòè її
ðåãóëÿðíî, òåêñò Ïñàëòèðÿ ìîæå çäàòèñÿ äåùî îäíîìàíіòíèì. Ïðîòå
ÿêùî çâèêíóòè äî òàâòîëîãі÷íèõ і àíòîíіìі÷íèõ ïðèéîìіâ ñòàðîєâðåéñüêîї ïîåçії, òî ïîâіëüíå, ìåäèòàòèâíå ÷èòàííÿ ïñàëìіâ ìîæå ïðèíåñòè íåéìîâіðíó íàñîëîäó, äóõîâíå ïіäíåñåííÿ.
Óíіêàëüíîþ êíèãîþ є «Ïіñíÿ ïіñåíü», àáî «Ïіñíÿ íàä ïіñíÿìè», – çіáðàííÿ ïіñåííîї ëіðèêè äàâíіõ єâðåїâ, óêëàäåíîї ïðîòÿãîì І òèñÿ÷îëіòòÿ
äî í. å. Àâòîðñòâî òâîðó ïðèïèñóþòü öàðåâі Ñîëîìîíó. Öå îäèí ç íàéäàâíіøèõ ó ñâіòі ãіìíіâ ëþáîâі, ëþáîâі ïðèñòðàñíіé, îäóõîòâîðåíіé, ùî
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Іâàí Ìàð÷óê.
Ïіñíÿ ïіñåíü
Як художник
відтворив
біблійний образ?

«ñèëüíà, ÿê ñìåðòü». Ãîëîâíі ãåðîї òâîðó – äіâ÷èíà Ñóëàìіô і çàêîõàíèé ó íåї þíàê. Âîíè äîëàþòü óñі ïåðåøêîäè, ÿêі ÷èíÿòü íà øëÿõó äî
їõíüîãî ùàñòÿ ðîäè÷і, äðóçі, âàðòà. Ïàëіòðà õóäîæíіõ çàñîáіâ íàñòіëüêè
ÿñêðàâà, ùî ñóõîãî îïèñó â ïіäðó÷íèêó çàìàëî – âè ñàìі ïåðåêîíàєòåñÿ
â öüîìó, ïðî÷èòàâøè íàâіòü íåâåëèêèé óðèâîê: «Ïîêëàäè ìåíå, ÿê ïå÷àòêó, íà ñåðöå òâîє, ÿê ïåðñòåíü, íà ðóêó òâîþ: áî ñèëüíà, ÿê ñìåðòü,
ëþáîâ; ëþòі, ÿê ïåêëî, ðåâíîùі; ñòðіëè її – ñòðіëè âîãíåííі; âîíà –
ïîëóì’ÿ äóæå ñèëüíå. Âåëèêі âîäè íå ìîæóòü ïîãàñèòè ëþáîâè, і ðіêè
íå çàëëþòü її. ßêáè õòî äàâàâ óñå áàãàòñòâî äîìó ñâîãî çà ëþáîâ, òî âіí
áóâ áè âіäêèíóòèé іç ïðåçèðñòâîì».
Якими художніми засобами скористався автор у цьому уривкові для вираження своїх почуттів?

«Ïіñíÿ íàä ïіñíÿìè» – âі÷íà ñêàðáíèöÿ íàòõíåííÿ. Ç íåї ïîâñÿê÷àñ ÷åðïàëè íàñíàãó ìàéñòðè õóäîæíüîãî ñëîâà. Âіäãîìîíè áåçñìåðòíîї
êíèãè çâó÷àòü ó òâîð÷îñòі єâðåéñüêèõ êëàñèêіâ – Õàїìà Íàõìàíà Áÿëèêà, Øîëîì-Àëåéõåìà; ìîòèâè ñòàðîâèííîãî ìàíóñêðèïòó çàíîâî îæèëè ó òâîð÷îñòі Òàðàñà Øåâ÷åíêà, Ëåñі Óêðàїíêè, Іâàíà Ôðàíêà, Єâãåíà
Ìàëàíþêà.
ßê áà÷èìî, Áіáëіÿ ïðîòÿãîì áàãàòüîõ ñòîëіòü áóëà îäíієþ ç íàéãîëîâíіøèõ êíèã õðèñòèÿíñüêîãî ñâіòó. Òàê, òåêñò Ïñàëòèðÿ áóâ îäíèì
ç íàéäàâíіøèõ ïåðåêëàäіâ ñëîâ’ÿíñüêîþ ìîâîþ і ïîøèðèâñÿ â Óêðàїíі
âіäðàçó ïіñëÿ ïðèéíÿòòÿ õðèñòèÿíñòâà, äî òîãî æ іç òëóìà÷åííÿì íåÿñíèõ ìіñöü. Íà íüîìó â äàâíèíó âîðîæèëè, і òåêñò òàê çâàíîãî ãàäàòåëüíîãî Ïñàëòèðÿ, ó ÿêîìó äî êîæíîãî ïñàëìà äîäàâàëè ðіçíі æèòòєâі ïîðàäè, áóâ âіäîìèé óæå â ÕІ ñòîëіòòі. Ïñàëòèð áóâ îäíієþ ç íàéäàâíіøèõ
áіëîðóñüêî-óêðàїíñüêèõ äðóêîâàíèõ êíèã Ôðàíöèñêà Ñêîðèíè òà Іâàíà
Ôåäîðîâà1.
1 Ô ð à í ö è ñ ê Ñ ê î ð è í à, І â à í Ô å ä î ð î â – âèäàòíі ñõіäíîñëîâ’ÿíñüêі
ïåðøîäðóêàðі.
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Öþ êíèãó âіêàìè âèêîðèñòîâóâàëè ÿê øêіëüíèé ïіäðó÷íèê, ÷èòàëè
íàä õâîðèìè òà ïîìåðëèìè. Öèòàòè ç Ïñàëòèðÿ òðàïëÿþòüñÿ â óêðàїíñüêіé ëіòåðàòóðі âæå ç ÕІ ñòîëіòòÿ і äî íàéíîâіøèõ ÷àñіâ. Óêðàїíñüêîþ
ìîâîþ éîãî ïåðåêëàäàëè Іâàí Ïóëþé (1903), î. Îëåêñàíäð Áàêèíñüêèé
(1903), Ìèõàéëî Êîáðèí (1936, 1941), Іâàí Îãієíêî (ìèòðîïîëèò Іëàðіîí) (1962), Іâàí Õîìåíêî (1963) òà іí.
Âàæëèâèìè êíèãàìè äëÿ äàâíüîãî ñóñïіëüñòâà áóëè і Єâàíãåëіÿ.
«Єâàíãåëіє» – ãðåöüêå ñëîâî, ÿêå ñïî÷àòêó îçíà÷àëî äàð, íàãîðîäó çà äîáðó çâіñòêó, à çãîäîì
óâіéøëî â óæèòîê ó çíà÷åííі áëàãîї çâіñòêè – áëàãîâіñòó. Äîáðà çâіñòêà
äëÿ õðèñòèÿí – îäêðîâåííÿ ïðî ñïàñіííÿ, ïðî Íîâèé Çàïîâіò (òîáòî íîâèé ñîþç) Áîãà ç ëþäèíîþ, ïðî ñïîêóòó ñèíîì Áîæèì ãðіõіâ ëþäñòâà,
éîãî õðåñíó æåðòâó, ïðî öåðêâó, çàñíîâàíó íèì íà çåìëі, ïðî íîâå, áëàãîäàòíå æèòòÿ, ïðî îáîæíåííÿ ëþäèíè. Îòæå, Єâàíãåëіÿìè íàçèâàþòü
êíèãè ïðî çåìíå æèòòÿ і â÷åííÿ Іñóñà Õðèñòà.
Â óêðàїíñüêіé ëіòåðàòóðі âàãîìèì íàäáàííÿì ñòàëè єâàíãåëіÿ, ïåðåêëàäåíі öåðêîâíîñëîâ’ÿíñüêîþ ìîâîþ ç åëåìåíòàìè äàâíüîóêðàїíñüêîї,
ñåðåä ÿêèõ íàéâіäîìіøі – Îñòðîìèðîâå òà Ïåðåñîïíèöüêå єâàíãåëіÿ.
Ñàìå íà Ïåðåñîïíèöüêîìó єâàíãåëії ç 1991 ðîêó ïðèñÿãàþòü ïðåçèäåíòè Óêðàїíè.
Чому, на ваш погляд, глава держави присягає саме на цій книзі?

Âàæëèâèìè äëÿ õðèñòèÿíñüêîãî âіðîâ÷åííÿ êíèãàìè áóëè é Àïîñòîëè.
Àïîñòîë – ñêîðî÷åíà íàçâà ñàêðàëüíèõ êíèã, ó
ÿêèõ îïèñàíî äіÿííÿ äâàíàäöÿòè ó÷íіâ Õðèñòà.
Öі êíèãè ïðèçíà÷åíі äëÿ ùîäåííèõ áîãîñëóæіíü.
Ëüâіâñüêèé Àïîñòîë 1574 ðîêó, àáî «Äіÿííÿ òà ïîñëàííÿ àïîñòîëüñüêі», òðàäèöіéíî ââàæàþòü íàéäàâíіøîþ òî÷íî äàòîâàíîþ êíèãîþ,
íàäðóêîâàíîþ íà óêðàїíñüêèõ çåìëÿõ. Âèäàâ Àïîñòîë âèçíà÷íèé ïåðøîäðóêàð Іâàí Ôåäîðîâ íà âëàñíі òà çіáðàíі ëüâіâñüêèìè ìіùàíàìè
êîøòè.
Äóæå öіêàâèé ïðèìіðíèê Àïîñòîëà 1574 ðîêó ç âåëèêèì âêëàäíèì
çàïèñîì Êàòåðèíè Іâàíіâíè Âèøíåâåöüêîї-Õîäêåâè÷, ñåñòðè ñëàâíîçâіñíîãî Äìèòðà Âèøíåâåöüêîãî, ÿêîãî îòîòîæíþþòü ç ãåðîєì íàðîäíîї
ïіñíі Áàéäîþ. Çàïèñ çðîáëåíî 1575 ðîêó. Î÷åâèäíî, Âèøíåâåöüêà
îòðèìàëà Àïîñòîë áåçïîñåðåäíüî âіä ñàìîãî Іâàíà Ôåäîðîâà. Ïðèìіðíèêè Àïîñòîëà є ïðàêòè÷íî â óñіõ íàéáіëüøèõ êíèãîçáіðíÿõ Óêðàїíè òà
іíøèõ êðàїí ñâіòó.
Як ви вважаєте, чому найбільші бібліотеки світу збирають і вивчають
давні тексти?

Âàðòî çãàäàòè і ïðî ïåðåêëàäà÷іâ Áіáëії, àäæå â íàøó êóëüòóðó
Áіáëіÿ ïðèéøëà ñàìå çàâäÿêè áëèñêó÷èì ïåðåêëàäàì ðіäíîþ ìîâîþ.
Ó ÕІÕ ñòîëіòòі Ãðèãîðіé Êâіòêà-Îñíîâ’ÿíåíêî â Õàðêîâі, à Ìàðêіÿí
Øàøêåâè÷ – íà Ãàëè÷èíі (âèâ÷àòè їõíþ òâîð÷іñòü âè áóäåòå çãîäîì)
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ìàéæå îäíî÷àñíî ïî÷èíàþòü ïåðåêëàäàòè óðèâêè ç Íîâîãî Çàïîâіòó
óêðàїíñüêîþ ìîâîþ. Öіêàâå âèäàííÿ – «Ïñàëüìè, ïåðåëîæåíі íà ìàëîðóñêîє íàðє÷іє» ïðîôåñîðà Ìèõàéëà Ìàêñèìîâè÷à, ïåðøîãî ðåêòîðà
Êèїâñüêîãî óíіâåðñèòåòó Ñâÿòîãî Âîëîäèìèðà (íèíі Êèїâñüêèé íàöіîíàëüíèé óíіâåðñèòåò іìåíі Òàðàñà Øåâ÷åíêà). Âèäàòíà ïàì’ÿòêà
ÕІÕ ñòîëіòòÿ – ïåðåêëàä Єâàíãåëіÿ òà «Äіÿíü àïîñòîëіâ», ùî éîãî
çðîáèâ Ïèëèï Ìîðà÷åâñüêèé. Íà æàëü, Ñèíîä çàáîðîíèâ äðóêóâàòè
ïåðåêëàä Єâàíãåëіÿ óêðàїíñüêîþ ìîâîþ. Òіëüêè 1906 ðîêó ïіä òèñêîì
ðåâîëþöіéíèõ ïîäіé öåé ïåðåêëàä áóëî îïóáëіêîâàíî.
Ïèñüìåííèê Ïàíòåëåéìîí Êóëіø ðàçîì ç âèäàòíèì ó÷åíèì Іâàíîì
Ïóëþєì ñïіëüíèìè çóñèëëÿìè ïåðåêëàäàþòü ìàéæå âåñü êîäåêñ Áіáëії.
Öå áóâ ïåðøèé ïîâíèé ïåðåêëàä Áіáëії ç
єâðåéñüêèõ і ãðåöüêèõ òåêñòіâ óêðàїíñüêîþ íîâіòíüîþ ìîâîþ. ×àñòèíàìè éîãî
äðóêóâàëè ó Ëüâîâі é ó Âіäíі. Ïðîòå ïіä
÷àñ ïîæåæі çãîðіâ ðóêîïèñ ïåðåêëàäó
Ñòàðîãî Çàïîâіòó. Íåâòîìíèé Ïàíòåëåéìîí Êóëіø óäðóãå âçÿâñÿ çà öþ ïðàöþ,
òà, íà æàëü, íå âñòèã çàêіí÷èòè її. Çàâåðøèëè ïåðåêëàä Іâàí Ïóëþé і ïèñüìåííèê Іâàí Íå÷óé-Ëåâèöüêèé (âіí ïåðåêëàâ
Ïñàëòèð). Ïðàâî âëàñíîñòі íà ïåðåêëàä
çäîáóëî Áðèòàíñüêå áіáëіéíå òîâàðèñòâî,
ÿêå âïåðøå âèäàëî Áіáëіþ óêðàїíñüêîþ
ìîâîþ 1903 ðîêó. Â Óêðàїíі æ öі âèäàííÿ áóëè çàáîðîíåíі. Çãîäîì Áðèòàíñüêå
áіáëіéíå òîâàðèñòâî çàìîâèëî Іâàíîâі
Îãієíêó (ìèòðîïîëèòîâі Іëàðіîíó) íîâèé
ïåðåêëàä êàíîíі÷íîї Áіáëії 1936 ðîêó,
îñêіëüêè íàêëàä âèäàííÿ Áіáëії â ïåðåêëàäі Êóëіøà–Ïóëþÿ âæå ðîçіéøîâñÿ,
à ïåðåäðóêîâóâàòè éîãî íå áóëî ñåíñó,
Єâàíãåëіñò Ëóêà. Ãðàâþðà
àäæå óêðàїíñüêà ìîâà çà öåé ÷àñ ñóòòєâî
ç Àïîñòîëà. 1574 ðіê
çìіíèëàñÿ.
Ñòîêãîëüìñüêå òîâàðèñòâî äëÿ ïîøèðåííÿ Єâàíãåëіÿ â ÑÐÑÐ âèäàëî 1942 ðîêó Íîâèé Çàïîâіò і Ïñàëòèð ó
ïåðåêëàäі ïðîôåñîðà Іâàíà Îãієíêà. Éîãî ïåðåêëàäîì, ïåðåâèäàíèì
1962 ðîêó, íèíі ïîñëóãîâóєòüñÿ áіëüøіñòü ïðîòåñòàíòñüêèõ öåðêîâ, ÷àñòêîâî ïðàâîñëàâíà і ãðåêî-êàòîëèöüêà.
Ñåðåä іíøèõ âіäîìèõ ïåðåêëàäіâ – «Êíèãà Áóòòÿ», ïåðåêëàäåíà
Іâàíîì Ôðàíêîì, òà îäèí ç îñòàííіõ ïåðåêëàäіâ Áіáëії, çäіéñíåíèé
íèíіøíіì Ïàòðіàðõîì ÓÏÖ Êèїâñüêîãî ïàòðіàðõàòó Ôіëàðåòîì.
Поміркуйте, чому впродовж віків виникала потреба знову і знову перекладати Біблію, окремі її частини.

Òîæ ìè ðîçïî÷àëè òðèâàëó é âàæëèâó ðîçìîâó ïðî âі÷íі äóõîâíі
öіííîñòі ëþäñòâà, çàâäÿêè ÿêèì ëþäèíà ìîæå і ïîâèííà éòè ó ñâіò ç
ìóäðîþ ãîëîâîþ òà ÿñíèì ïîãëÿäîì, ëþáèòè æèòòÿ, øàíóâàòè ëþäåé,
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ñâîþ çåìëþ, êóëüòóðó, ìîâó. À ïðîäîâæóâàòèìåìî її çàâäÿêè òèì, õòî
öþ ìóäðіñòü ïåðåîñìèñëþâàâ ó ñâîїé òâîð÷îñòі, íàìàãàþ÷èñü äîïîìîãòè
íàì ïіçíàòè íàéïîòàєìíіøі ãëèáèíè áóòòÿ, – Ãðèãîðієâі Ñêîâîðîäі, Òàðàñîâі Øåâ÷åíêó, Ïàíòåëåéìîíîâі Êóëіøó і áàãàòüîì-áàãàòüîì іíøèì.

Ïîâòîðþєìî
1. Назвіть найдавніші рукописні книги Київської Русі.
2. З яких двох частин складається Біблія? Коротко схарактеризуйте кожну з них.
3. До яких частин Біблії належать вивчені вами легенди і про що в них розповідається?
4. Хто з письменників, учених, релігійних діячів перекладав Біблію українською мовою?

Ìіðêóєìî
1. Які рукописні книги Давньої Русі називались Ізборниками?
2. Обґрунтуйте прикладами з вашого життя чи з життя ваших друзів справедливість і мудрість притчі про блудного сина.
3. Перекажіть і прокоментуйте притчу про сіяча.
4. Закінчіть розпочате висловлювання: «Більшість талановитих українських письменників зверталися до Біблії, перекладали її українською мовою, використовували біблійні мотиви у своїй творчості, тому що...».

Àíàëіçóєìî
1. Використовуючи знання з історії України, схарактеризуйте епоху, коли в Україні
з’являлися перші друковані книги.
2. Зіставте легенду про створення світу Богом і свої знання з біології. Як пояснити
співіснування біблійної легенди і теорії Чарльза Дарвіна?
3. Які моральні чесноти визначає в житті людини Біблія? Назвіть їх, прокоментуйте
свою відповідь, підтверджуючи її посиланнями на біблійні тексти.
4. Поясніть, чому до основоположної релігійної книги, якою є Біблія, було додано
«Пісню над піснями».
5. Подивіться на географічну карту і поясніть, навіщо Бог змусив євреїв сорок років
блукати пустелею, не дозволивши за короткий час пройти незначну відстань від
Єгипту до Палестини.
6. Поясніть, чому Біблія – духовне надбання Сходу – стала осердям релігійного
життя християн різних частин світу.

Äèñêóòóєìî
1. Доведіть чи спростуйте думку, що давня література вплинула на весь подальший розвиток українського красного письменства.
2. Висловіть власну думку з приводу того, чому Біблія та окремі її частини були
найпопулярнішими серед перших перекладних і друкованих книг в Україні.
3. Використовуючи знання з історії України, а також ресурси інтернету, спробуйте
визначити, чим відрізнялася християнська релігія від вірувань наших далеких
пращурів.
4. Спробуйте пояснити значення понять «віра», «надія», «любов», «гріх», «покута», «рай», «пекло». Свою точку зору аргументуйте.
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Підготуйте повідомлення про найдавніші літературні й релігійні пам’ятки інших
народів, зокрема такі: Коран, Махабхарата, І-Дзин (Книга змін), Авеста, Веди, епос
про Гільгамеша. Для цього скористайтеся довідковою літературою з бібліотеки, попрацюйте в Інтернеті, проконсультуйтеся з фахівцями.
Проаналізуйте, що спільного мають усі ці нетлінні духовно-мистецькі
пам’ятки і чим вони різняться. Які особливості кожного тексту?

ПРАЦЮЄМО З ПРОЕКТОМ
Пропонуємо підготувати для учнів молодших класів розповідь про Біблію (на 10–15 хв), про легенди, з якими ви щойно ознайомилися,
притчі. Доберіть до своєї розповіді ілюстрації, продемонструйте різні
видання Біблії. Обов’язково складіть план такої бесіди й погодьте його з учителем.

ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ
Із запропонованих крилатих висловів, що народилися з біблійних текстів, оберіть
той, який вам до вподоби, і напишіть коротеньку історію з життя, стосовно якої доречно було б ужити цей вислів.
Адамове ребро – жартівливе найменування жінки.
Адамові діти
и – рід людський, нащадки першої людини.
Блудний син
н – людина, що розкаялася у своїх помилках.
Вавилонське стовпотворіння – збіговисько, шум, безлад.
Всесвітній потоп
п – страшна катастрофа, лихо.
Обітована земля
я – багатий край, сподівана мета.
Ви також можете дібрати власні крилаті вислови, що запам’яталися вам під час
читання Біблії.

Ï ð è ò ÷ à – íåâåëèêà çà îáñÿãîì ïîâ÷àëüíà àëåãîðè÷íà îïîâіäü,
ìàêñèìàëüíî òèïіçîâàíà, ïîáóäîâàíà çà ïðèíöèïîì àíàëîãії. Ñþæåò
ïðèò÷і ïðÿìî ïіäïîðÿäêîâàíèé її ìîðàëіçàòîðñüêіé ÷àñòèíі. Ïðèò÷à
ìîæå ìàòè ïðîçîâó, ïîåòè÷íó ÷è äðàìàòè÷íó ôîðìó. Ó íіé ðîçêðèâàþòüñÿ âàæëèâі åòè÷íі, åñòåòè÷íі, ôіëîñîôñüêі íàñòàíîâè. Ïðèò÷à ìàє
ñèìâîëі÷íèé ïіäòåêñò. Îñíîâíå ïðèçíà÷åííÿ öüîãî òâîðó – ïîÿñíèòè,
ÿê ëþäèíà ïîâèííà ÷èíèòè â ïåâíіé ñèòóàöії. Áіáëіéíі ïðèò÷і âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ âèðàæåííÿ äóõîâíèõ íàñòàíîâ â àëåãîðè÷íіé ôîðìі.
Äî æàíðó ïðèò÷і çâåðòàëèñÿ òàêі óêðàїíñüêі ïèñüìåííèêè, ÿê Ïàíòåëåéìîí Êóëіø, Іâàí Íå÷óé-Ëåâèöüêèé, Ãðèãîðіé Êâіòêà-Îñíîâ’ÿíåíêî, Іâàí Ôðàíêî, à Òàðàñ Øåâ÷åíêî ñòâîðèâ íàâіòü ñåðіþ іëþñòðàöіé äî
ïðèò÷і ïðî áëóäíîãî ñèíà.
Визначте ознаки жанру притчі у прочитаних вами творах.
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Біблійні сюжети у світовій літературі чи не найпопулярніші, а твори на біблійні мотиви давно увійшли до класики. Якісь із них ви вже прочитали, з деякими ознайомитеся в старших класах. І йдеться не лише про літературу. Адже геніальні літературні
шедеври надихали композиторів творити музику, живописців – писати полотна...
Серед світових шедеврів на біблійні мотиви – «Божественна комедія» Данте
Аліґ’єрі, поема Джорджа Гордона Байрона «Каїн», Йоганна Вольфґанґа Ґете «Фауст». Перлини світового малярства – графічні шедеври Доре, який ілюстрував більшість біблійних сюжетів, полотна Мурільйо, Караваджо, Тінторетто, Рафаеля – цей
перелік можна довго продовжувати. Зокрема, «Повернення блудного сина» – краща
з картин геніального голландського художника Рембрандта.
Поцікавтеся, які твори світової музичної класики пов’язані з біблійними
мотивами та сюжетами.

Прочитайте бувальщину про славетного першодрукаря Івана Федорова, у якій
знайдете відомості про нього самого, його характер, а також перегуки з біблійною
притчею про сіяча.
«Коли першодрукарі Іван Федоров і Петро Мстиславець, звинувачені в єресі,
змушені були тікати з Москви, притулок їм надав великий гетьман литовський Григорій Ходкевич. Та недовго й тут працювали першодрукарі. Мстиславець з невідомих
причин переїхав у Вільно, а Федорову Ходкевич незабаром запропонував залишити
друкарську справу й займатися хліборобством.
Федоров на це відповів так: “Не випадає мені проводити дні свого життя за ралом – займатися сіянням зерен житніх: духовні зерна повинен я розсівати по світу,
не рало у мене в руках – художество”.
І залишив гетьмана. Чимало злигоднів перетерпів друкар, поки дістався до Львова, а потім до Острога, звідки й розсіялися його “духовні зерна” і дали буйні сходи».
Із книги «Цікаві бувальщини»
Прокоментуйте цю історію. Як у ній переосмислена біблійна притча про сіяча? Як ця ситуація характеризує Івана Федорова?

1. Історія православної церкви в Україні: Зб. наук. праць. – К., 1997.
2. Історія релігії в Україні: Навч. посібник / За ред. А.М. Колодного, П.Л. Яроцького. – К., 1999.
3. Біблія. – К., 2004.
4. Повернення до Божого Храму. – К., 2004.
5. Ісаєвич Я.Д. Літературна спадщина Івана Федорова. – К., 1989.
6. Довідник з історії України / За ред. І. Підкови та Р. Шуста. – К., 1993.
7. Гайдай Л. Історія України в особах, термінах, назвах і поняттях. – Луцьк,
2000.
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ßê õî÷åòüñÿ ðîçñóíóòè ìåæі ëіòîïèñó...
Ïîáà÷èòè, ùî òàì!
Òà ìè äî êіíöÿ íå îñâîїëè ùå é öüîãî ìàòåðèêà íàøîї ïåðøîіñòîðії, òîìó êîæíå
íîâå éîãî ïðî÷èòàííÿ ìàє ðîçãëÿäàòèñÿ
ÿê íàáëèæåííÿ äî âè÷åðïíіøîãî çíàííÿ
ïî÷àòêіâ íàøîї âåëèêîї іñòîðії...
Ïàâëî Çàãðåáåëüíèé

ПАМ’ЯТКИ
ПАМ’Я
ОРИГІНАЛЬНОЇ
ЛІТЕРАТУРИ КНЯЖОЇ
РУСІ-УКРАЇНИ

ЛІТОПИСИ ЯК ІСТОРИКОХУДОЖНІ ТВОРИ
Х
ðèãіíàëüíà ëіòåðàòóðà Êèїâñüêîї Ðóñі Õ – ñåðåäèíè ÕІІІ ñòîëіòòÿ є îðãàíі÷íîþ ÷àñòèíîþ äóõîâíîї êóëüòóðè âñüîãî
ñëîâ’ÿíñüêîãî ñâіòó. Ïåðåêëàäíà ëіòåðàòóðà і òðàäèöії
íàðîäíîї ñëîâåñíîñòі äàëè ïî÷àòîê óêðàїíñüêîìó ëіòîïèñàííþ, ïðîïîâіäíèöüêіé, àãіîãðàôі÷íіé (æèòіéíіé) ëіòåðàòóðі.
Ó öåé ÷àñ âіäáóëîñÿ ñòàíîâëåííÿ ñâіòñüêîãî ïèñàííÿ, çîêðåìà ç’ÿâèëèñÿ òàêі øåäåâðè äàâíüîї ëіòåðàòóðè, ÿê «Ïîâ÷àííÿ äіòÿì» Âîëîäèìèðà Ìîíîìàõà, «Ñëîâî ïðî ïîõіä Іãîðіâ» òà іí. Äàâíüîðóñüêі êíèæíèêè – Íåñòîð Ëіòîïèñåöü, ïðîïîâіäíèêè Іëàðіîí, Êèðèëî Òóðîâñüêèé,
іãóìåí Äàíèëî, ìîíàñòèðñüêі ëіòîïèñöі Ñèìîí і Ïîëіêàðï, äåñÿòêè
àíîíіìíèõ àâòîðіâ – òîðóâàëè íåëåãêèé øëÿõ, çáàãà÷óþ÷è іäåéíî-òåìàòè÷íó é æàíðîâó ðîçìàїòіñòü äàâíüîðóñüêîãî ïèñüìåíñòâà òà ââîäÿ÷è
éîãî ó ñâіòîâèé ëіòåðàòóðíèé ïðîöåñ.

О

Ëіòîïèñ – öå æàíð іñòîðè÷íî-ìåìóàðíîї ïðîçè, ó
ÿêîìó â õðîíîëîãі÷íîìó ïîðÿäêó, ïîðі÷íî çàïèñóâàëè ïîäії, à òàêîæ ôðàãìåíòè ìіôіâ, æèòіé ñâÿòèõ, ëåãåíä, îðàòîðñüêîї ïðîçè, äðóæèííîãî åïîñó òîùî. Ëіòîïèñ çà ñâîєþ ñòðóêòóðîþ íàãàäóє ðіçíîæàíðîâèé, ðіçíîñòèëüîâèé êîëàæ. Ëіòîïèñè є ïàì’ÿòêàìè
êèєâîðóñüêîãî ïåðіîäó.
Ç íàéäàâíіøîãî êèїâñüêîãî ëіòîïèñàííÿ íàéâіäîìіøі òðè ïàì’ÿòêè –
Ïî÷àòêîâèé ëіòîïèñ (1093), «Ïîâіñòü âðåìåííèõ ëіò» (1113) òà Êèїâñüêèé ëіòîïèñ (1200).
Îñåðåäêîì òâîðåííÿ îðèãіíàëüíîї ëіòåðàòóðè êíÿæîї äîáè áóëà Êèєâî-Ïå÷åðñüêà ëàâðà. Ñïåðøó öå áóâ ìîíàñòèð. Éîãî çàñíóâàëè 1051 ðîêó
ìîíàõè Àíòîíіé і Ôåîäîñіé ó ïå÷åðàõ áіëÿ ëіòíüîї êíÿæîї ðåçèäåíöії
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Òðèïòèõ «Áîãîìàòіð ç Àíòîíієì і Ôåîäîñієì». Êèєâî-Ïå÷åðñüêà ëàâðà.
Áëèçüêî 1470 ðîêó

Áåðåñòîâå ïîáëèçó Êèєâà. Â ÕІ ñòîëіòòі ìîíàñòèð ñòàâ öåíòðîì óòâåðäæåííÿ õðèñòèÿíñòâà â Êèїâñüêіé Ðóñі. Ó ÕІІ ñòîëіòòі ìîíàñòèð îòðèìàâ ñòàòóñ
ëàâðè, òîáòî âåëèêîãî ïðàâîñëàâíîãî ìîíàñòèðÿ, ùî ïіäïîðÿäêîâóâàâñÿ ó
ñâîїé äіÿëüíîñòі íàéâèùіé öåðêîâíіé âëàäі. Ó XVIII ñòîëіòòі Êèєâî-Ïå÷åðñüêà ëàâðà ñòàëà íàéáіëüøèì öåðêîâíèì ôåîäàëîì â Óêðàїíі, ÿêîìó áóëî
ïіäïîðÿäêîâàíî áàãàòî äðіáíèõ ìîíàñòèðіâ і òàê çâàíі ïóñòîøі (çîêðåìà,
Êèòàїâñüêà, Ìèêіëüñüêà òà іíøі ïіä Êèєâîì) ç їõíіìè óãіääÿìè é êðіïàêàìè. Ó ñòіíàõ ëàâðè ïåðåêëàäàëè öåðêîâíîñëîâ’ÿíñüêîþ ìîâîþ і ïåðåïèñóâàëè òâîðè іíîçåìíèõ àâòîðіâ. Ñàìå òóò áóëî óêëàäåíî ñëàâíîçâіñíó
«Ïîâіñòü âðåìåííèõ ëіò», à â ÕІІІ ñòîëіòòі – Êèєâî-Ïå÷åðñüêèé ïàòåðèê –
ïàì’ÿòêó, ùî ñòàëà îñíîâíèì äæåðåëîì іñòîðії Êèєâà.

«Повість временних літ»
«Ïîâіñòü...» ñòàëà åïîõîþ íå òіëüêè
â êóëüòóðíîìó æèòòі Êèїâñüêîї Ðóñі.
Âîíà íàêëàëà âіäáèòîê íà âñå íàñòóïíå
ëіòîïèñàííÿ ñõіäíèõ ñëîâ’ÿí.
Ëіòîïèñöі ìàéáóòíіõ ïîêîëіíü... ñòàâèëè
ìèíóëå â ïðèêëàä ñó÷àñíèêàì.
Îëåêñà Ìèøàíè÷

«Ïîâіñòü âðåìåííèõ ëіò» є îêðàñîþ äàâíüîї óêðàїíñüêîї ëіòåðàòóðè.
Äî ðå÷і, ñàìå âîíà äàëà íàçâó æàíðó ëіòîïèñó, áî ïî÷èíàєòüñÿ ñëîâàìè: «Â ëіòî...». Öÿ ïàì’ÿòêà îá’єäíàëà â ñîáі äîêóìåíòè, ïåðåêàçè,
ëåãåíäè, îïîâіäі, äðóæèííèé åïîñ, çàïèñè âіçàíòіéñüêèõ õðîíіê. Ïåðøó ðåäàêöіþ1 öієї ïîâіñòі óêëàâ ÷åðíåöü Íåñòîð íà îñíîâі ïîïåðåäíіõ
1 Ð å ä à ê ö і ÿ – òóò: âàðіàíò ÿêîãî-íåáóäü ëіòåðàòóðíîãî ÷è ìóçè÷íîãî òâîðó
àáî îêðåìîї éîãî ÷àñòèíè.
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ëіòîïèñíèõ çâåäåíü, àâòîðàìè ÿêèõ áóëè êíèæíèê Íèêîí òà іãóìåí
Êèєâî-Ïå÷åðñüêîãî ìîíàñòèðÿ Іâàí. Ó ëіòîïèñі Íåñòîð ìàéñòåðíî ïîєäíàâ íàðîäíі ïåðåêàçè é óðèâêè ç Áіáëії, ïåðåêëàäíèõ ãðåöüêèõ і
áîëãàðñüêèõ òåêñòіâ, ñâіä÷åííÿ î÷åâèäöіâ, âëàñíі ðîçäóìè.
Äðóãó ðåäàêöіþ óêëàâ çà äîðó÷åííÿì êíÿçÿ Âîëîäèìèðà Ìîíîìàõà
іãóìåí Âèäóáèöüêîãî ìîíàñòèðÿ Ñèëüâåñòð (1117), òðåòþ 1118 ðîêó –
Ìñòèñëàâ, ñèí Âîëîäèìèðà Ìîíîìàõà.
Поміркуйте, чим була зумовлена необхідність тричі змінювати «Повість
временних літ», доповнювати й переписувати її.

Òðàäèöіéíî àâòîðîì «Ïîâіñòі âðåìåííèõ ëіò» ââàæàþòü Íåñòîðà, àäæå éîãî
ÿê àâòîðà öüîãî òâîðó äâі÷і çãàäóþòü ó
Êèєâî-Ïå÷åðñüêîìó ïàòåðèêó.
ßêèìè æ âîíè áóëè, öі äàâíі êíèæíèêè, ùî äîâãèìè âå÷îðàìè ïіä ìåðåõòіííÿ
ñâі÷êè âèâîäèëè íà ïàïåðі õèòðîìóäðó
â’ÿçü1 ñòàðîñëîâ’ÿíñüêèõ ëіòåð? Ãåíіàëüíó ñêóëüïòóðó Íåñòîðà Ëіòîïèñöÿ ñòâîðèâ Ìàðêî Àíòîêîëüñüêèé. Íèíі âîíà
ñòîїòü ó Êèїâñüêîìó ìóçåї ðîñіéñüêîãî
ìèñòåöòâà: Íåñòîð, âі÷íî ñõèëåíèé íàä
ïèñàííÿì, ç ïåðîì ó ðóöі, òâîðèòü ùîäåííèé ïîäâèã – çàïèñóє äëÿ íàùàäêіâ
âåëè÷íó іñòîðіþ... і ñàì íàâіêè âõîäèòü
ó íåї. Ó ìîíàñòèðñüêіé áіáëіîòåöі áóëî
çíàéäåíî îïèñ çîâíіøíîñòі Íåñòîðà: «Íåñòîð Ëåòîïèñåö ïîäîáèåì ñåä, áðàäà íå
ðàçäâîèëàñü, íà ïëå÷àõ êëîáóê2, â ïðàâîé ðóêå ïåðî, à â ëåâîé – ÷åòêè...».
Âіäîìî, ùî âіí íàðîäèâñÿ ìіæ 1040–
Íåñòîð Ëіòîïèñåöü
1056 ðîêàìè, íàéâіðîãіäíіøå, ïîõîäèâ
ç áàãàòîї ðîäèíè. Áóâ âèñîêîîñâі÷åíîþ
ëþäèíîþ, çíàâ êіëüêà іíîçåìíèõ ìîâ. Ó âіöі ñіìíàäöÿòè ðîêіâ éîãî
ïðèéíÿëè äî Ïå÷åðñüêîãî ìîíàñòèðÿ. Íå äèâóéòåñÿ, àäæå â òі ÷àñè íàâіòü êíÿçіâñüêі äіòè øóêàëè ïðèòóëêó çà ìóðàìè ñâÿòîї îáèòåëі: äåõòî
õîâàâñÿ òàì âіä òóðáîò ñâіòñüêîãî æèòòÿ, äåõòî ñàìîçðå÷åíî âіääàâàâñÿ
óëþáëåíіé êíèæíіé ñïðàâі. Òàê ó÷èíèâ і Íåñòîð.
Яким ви уявляєте давнього ченця, книжника, перекладача і переписувача
книг? Чим, на вашу думку, відрізняється Нестор від сучасних учених?

«Ïîâіñòü âðåìåííèõ ëіò» óêëàäåíà çà ïðèíöèïîì êëàñè÷íîãî ëіòîïèñó – ïîðі÷íî. Öå äàâàëî çìîãó âіäòâîðèòè ïîñòóïàëüíіñòü іñòîðè÷íîãî
ðîçâèòêó Êèїâñüêîї Ðóñі, âíîñèòè çìіíè òà äîïîâíåííÿ, âñòàíîâëþâàòè
1 Â ’ ÿ ç ü – âèä ñòàðîâèííîãî äåêîðàòèâíîãî ïèñüìà, ó ÿêîìó îêðåìі ëіòåðè
é ñëîâà çëèâàþòüñÿ â ñóöіëüíèé îðíàìåíò.
2 Ê ë î á ó ê – âèñîêèé öèëіíäðè÷íîї ôîðìè ãîëîâíèé óáіð ç ïîêðèâàëîì,
ÿêèé íîñÿòü ïðàâîñëàâíі ÷åíöі.
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ãåíåàëîãіþ êèїâñüêèõ êíÿçіâ, ÷èì îñîáëèâî ïåðåéìàâñÿ Íåñòîð. Ïðîïàãóþ÷è çàãàëüíîäåðæàâíі іäåàëè, àâòîð ïðîñëàâëÿє òіëüêè òèõ ïðàâèòåëіâ, ÿêі áîðîëèñÿ çà îá’єäíàííÿ âñіõ ðóñüêèõ çåìåëü, óìіëè «òâîðèòè
ìèð і áëþñòè çåìëі Ðóñüêі», ÿê öå âäàâàëîñÿ ßðîñëàâîâі Ìóäðîìó ÷è
Âîëîäèìèðó Ìîíîìàõó.
У якому відомому творі давньої літератури позиція автора щодо цього
питання відповідає поглядам Нестора?

Ïîâíà íàçâà òâîðó – «Ñå ïîâіñòі âðåìåííèõ ëіò çâіäêè ïî÷àëàñü
Ðóñüêà çåìëÿ, õòî â Êèєâі ïåðøèé ñòàâ êíÿæèòè і çâіäêè Ðóñüêà çåìëÿ
ñòàëà áóòü». ßê áà÷èòå, ñàìà íàçâà íàëàøòîâóє íàñ íà ïàòðіîòè÷íèé
ëàä – àâòîð íàïîëÿãàє, ùîá ìè ïàì’ÿòàëè ñâîїõ ñëàâíèõ ïðåäêіâ, ïèøàëèñÿ ñâîєþ áàòüêіâùèíîþ, її âåëè÷íîþ іñòîðієþ.
Ëіòîïèñ îïîâіäàє íàñàìïåðåä ïðî âèíèêíåííÿ і ðîçñåëåííÿ ñëîâ’ÿíñüêèõ ïëåìåí, ïðî їõíþ ðîëü â іñòîðії. Íåñòîð ðîçãëÿäàâ ñëîâ’ÿíñüêі
ïëåìåíà òà іñòîðіþ Ðóñі ÿê îðãàíі÷íó ÷àñòèíó іñòîðії ëþäñòâà, ñâіòó,
íàìàãàâñÿ äîâåñòè, ùî Ðóñü áóëà ìîãóòíüîþ äåðæàâîþ і âіäіãðàâàëà
êëþ÷îâó ðîëü â іñòîðії Єâðîïè. Ñàìå òîìó àâòîð òàê äîêëàäíî ðîçïîâіâ ïðî ñòàíîâëåííÿ Êèїâñüêîї Ðóñі, її çîâíіøíþ ïîëіòèêó, ðîçøèðåííÿ
êîðäîíіâ, âіéñüêîâó ìіöü. «Ïîâіñòü âðåìåííèõ ëіò» ðîçïîâіäàє і ëåãåíäó
ïðî çàñíóâàííÿ ñòîëèöі íàøîї äåðæàâè òðüîìà áðàòàìè-êíÿçÿìè –
Êèєì, Ùåêîì, Õîðèâîì òà їõíüîþ ñåñòðîþ Ëèáіääþ. Ó ëіòîïèñі âîçâåëè÷åíî ìóäðіñòü êíÿãèíі Îëüãè ÿê æіíêè-äåðæàâîòâîðöÿ, âîїíñüêó
äîáëåñòü êíÿçÿ Ñâÿòîñëàâà, äàëåêîãëÿäíіñòü Âîëîäèìèðà, ÿêèé, ïåðåäáà÷èâøè íàïðÿì ðóõó öèâіëіçàöії, çàïðîâàäèâ íà Ðóñі õðèñòèÿíñòâî.
Âåëèêîþ ïîøàíîþ óäîñòîєíî і ßðîñëàâà Ìóäðîãî ïåðåäîâñіì çà êóëüòóðíó äіÿëüíіñòü – çâåðøåííÿ íà íèâі îñâіòè, íàóêè, çîä÷åñòâà.
«Ïîâіñòü âðåìåííèõ ëіò» áóëà íàïèñàíà â äîáó êíÿçіâñüêèõ ìіæóñîáèöü ïіñëÿ ñìåðòі ßðîñëàâà, і öåé ðîçáðàò íàéáіëüøå ãíіòèâ àâòîðà.
Âіí ç áîëåì ñïîãëÿäàâ çàíåïàä âåëèêîї äåðæàâè, âіä êîëèøíüîї ñëàâè é
ìîãóòíîñòі ÿêîї íå ëèøèëîñÿ é ñëіäó.
Пригадавши історію України цього періоду, доповніть картину соціально-політичного становища Київської Русі, докладніше поясніть, які саме події
найбільше тривожили автора.

«Ïîâіñòü âðåìåííèõ ëіò» – íå ëèøå іñòîðè÷íèé,
à é âèñîêîõóäîæíіé ëіòåðàòóðíèé òâіð.
ßê ëіòåðàòóðíèé òâіð «Ïîâіñòü...» íåðîçðèâíî ïîâ’ÿçàíà ç ôîëüêëîðîì. Àâòîð ëіòîïèñó äîáðå çíàâ і øàíóâàâ íàðîäíó òâîð÷іñòü, à òîìó
ìàéñòåðíî âèêîðèñòàâ îáðÿäîâó ïîåçіþ, çìàëüîâóþ÷è ïîáóò ñëîâ’ÿí,
їõíі çâè÷àї, âіðóâàííÿ. Íàðîäíîïîåòè÷íèìè îáðàçàìè ñïîâíåíà îïîâіäü
ïðî âіùîãî Îëåãà, ÿêèé ðîçãàäàâ õèòðîùі ïіäñòóïíèõ ãðåêіâ і ïîìåð,
ÿê і ïðîðîêóâàâ âîëõâ-ÿçè÷íèê, âіä âëàñíîãî êîíÿ. Âіäãîìіí ôîëüêëîðíîї òðàäèöії â÷óâàєòüñÿ â îïîâіäі ïðî ïîìñòó êíÿãèíі Îëüãè äðåâëÿíàì:
âîíà ïîïðîñèëà â ìåøêàíöіâ Іñêîðîñòåíÿ äàíèíó âіä êîæíîãî äâîðó –
ïî òðè ãîðîáöі é ïî òðè ãîëóáè. Ïîòіì ïðèâ’ÿçàëà äî íіæîê ïòàõіâ
çàïàëåíі âіõòèêè é âіäïóñòèëà – ïòàõè ñïàëèëè ñòîëèöþ äðåâëÿí, ÿêі
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âáèëè її ÷îëîâіêà, êíÿçÿ Іãîðÿ. Çðàçêîì äðóæèííîãî åïîñó є îïîâіäü
ïðî êíÿçÿ Ñâÿòîñëàâà. Íàòõíåííî ðîçïîâіäàєòüñÿ і ïðî õðåùåííÿ Êèїâñüêîї Ðóñі êíÿçåì Âîëîäèìèðîì, çàðîäæåííÿ ñëîâ’ÿíñüêîї ïèñåìíîñòі.
Про що свідчить глибока фольклорна закоріненість літопису?

ßêùî â ïåðøіé ÷àñòèíі ëіòîïèñó ïåðåâàæàþòü íàðîäíîïîåòè÷íі
ìîòèâè, òî â äðóãіé, ÿêà îõîïëþє ïåðіîä âіä ÕІ äî ÕІІІ ñòîëіòòÿ, äîìіíóþòü êíèæíі ìîòèâè, îïèñàíî ïîäії çі ñâіä÷åíü î÷åâèäöіâ àáî ñàìîãî
àâòîðà ëіòîïèñó. Âàæëèâî, ùî ñàìå â öіé ÷àñòèíі âìіùåíî ñêàçàííÿ
ïðî ñòâîðåííÿ Ïå÷åðñüêîãî (íèíі Êèєâî-Ïå÷åðñüêîãî) ìîíàñòèðÿ (1051),
îïîâіäàííÿ ïðî íàïàä ïîëîâöіâ íà Ïå÷åðñüêèé ìîíàñòèð (1096), ïðî
ñïіëüíèé ïîõіä ðóñüêèõ êíÿçіâ ïðîòè ïîëîâöіâ (1107), îïîâіäü ïðî
çàìèðåííÿ êíÿçіâ. Àâòîð ïîâіäàâ íàì і ïðî âáèâñòâî êíÿçіâ Áîðèñà
і Ãëіáà, ïðî îñëіïëåííÿ êíÿçÿ Âàñèëüêà Òåðåáîâëÿíñüêîãî, ùî ñòàëî
ñòðàøíèì ñâіä÷åííÿì ïіäñòóïíîї áîðîòüáè ìіæ êíÿçÿìè çà âëàäó.
Ó «Ïîâіñòі...» ìàéñòåðíî ïîєäíàíі ÷àñîâі òà ïðîñòîðîâі ïëàñòè,
æàíðè ôîëüêëîðíîãî òà êíèæíîãî ïîõîäæåííÿ, ùî ðàçîì ñòàíîâëÿòü
єäèíèé ìîíóìåíòàëüíèé òâіð çі ñâîєðіäíîþ ôіëîñîôієþ, ç âëàñíèì ïîòðàêòóâàííÿì äîáðà і çëà, ñïðàâåäëèâîñòі é íåñïðàâåäëèâîñòі, Áîæîї
âîëі, ãðіõà і ïîêàðàííÿ.
Іäåÿ «Ïîâіñòі âðåìåííèõ ëіò» – óñëàâèòè Ðóñü, çàêëèêàòè ñïіëüíî áîðîòèñÿ іç çîâíіøíіìè âîðîãàìè,
îá’єäíàòè ðóñüêі çåìëі é çàñóäèòè áðàòîâáèâ÷і âіéíè çà êíÿæèé ïðåñòîë.
Ìîâà ëіòîïèñó ñïîâíåíà ðîçìîâíîþ ëåêñèêîþ, ïðîòå âîäíî÷àñ âèðàçíî ïðîñòóïàє íàðî÷èòà êíèæíіñòü. Òâіð çà æèâîìîâíîþ òðàäèöієþ
áàãàòèé íà ïîåòè÷íі çâîðîòè, ïðèñëіâ’ÿ, ïðèêàçêè, àôîðèçìè: «ñі÷à
ëþòà», «ñòðіëè, ÿê äîù», «çëîìèòè ñïèñ», «âіéñüêî ñòîїòü, ÿê ëіñè»...
«Ïîâіñòü âðåìåííèõ ëіò» çàñâіä÷èëà âèñîêèé ðіâåíü äàâíüîóêðàїíñüêîї êóëüòóðè, ñòàëà àâòîðèòåòíîþ іñòîðè÷íîþ ïàì’ÿòêîþ і ñïðàâèëà íåàáèÿêèé âïëèâ íà ñòàíîâëåííÿ
ëіòîïèñàííÿ òà ðîçâèòîê íàöіîíàëüíîї ëіòåðàòóðè é êóëüòóðè çàãàëîì.
Îäíèì ç íàéöіêàâіøèõ òåêñòіâ, âìіùåíèõ ó «Ïîâіñòі âðåìåííèõ ëіò»,
áóâ öèêë òâîðіâ ïіä íàçâîþ «Ïîó÷åíіє Âîëîäèìèðà Ìîíîìàõà». Öå
óíіêàëüíèé òâіð, âèêîíàíèé ó ôîðìі ëіòîïèñó-àâòîáіîãðàôії, ÿêèé óâіéøîâ ó ëіòåðàòóðó ïіä íàçâîþ «Ïîâ÷àííÿ Ìîíîìàõà ñâîїì äіòÿì» і
õðîíîëîãі÷íî îõîïëþє ïåðіîä âіä 1066 äî 1117 ðîêó. Çà çìіñòîì âіí
ïîäіëÿєòüñÿ íà äâі ÷àñòèíè: âëàñíå ïîâ÷àííÿ і êíèãó øëÿõіâ Ìîíîìàõà – êîðîòêèé ëіòîïèñ éîãî êíÿçіâñüêèõ ïîõîäіâ і ïåðåìîã. Ó ïîâ÷àííі
Âîëîäèìèð ðîçìіðêîâóє íàä âі÷íîþ ïðîáëåìîþ äîáðà і çëà, ïðàâåäíîñòі é
ãðіõà. Çâåðòàííÿ Ìîíîìàõà ç ïîâ÷àííÿì äî äіòåé ÷àñîì çëèâàєòüñÿ ç ìîëèòâàìè äî Áîãà і Áîãîðîäèöі, â ÿêèõ êíÿçü ïðîõàє ñïàñіííÿ, ïîðÿòóíêó âіä âîðîãіâ, ëþäåé, ÿêі òâîðÿòü áåççàêîííÿ, æèâóòü íåïðàâäîþ і ïіäñòóïíèöòâîì, à òàêîæ ñïàñіííÿ âіä âëàñíîї ãîðäîñòі òà ñóєòè ìèðñüêîї.
Âîëîäèìèð Ìîíîìàõ óâіéøîâ â іñòîðіþ ÿê íàéâèäàòíіøèé ïîëіòè÷íèé і äåðæàâíèé äіÿ÷ Êèїâñüêîї Ðóñі îñòàííüîї ÷âåðòі XI – ïåðøîї
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ïîëîâèíè XII ñòîëіòòÿ. Âіí åíåðãіéíî і âìіëî îðãàíіçîâóâàâ ïîõîäè ïðîòè ïîëîâöіâ, íåïðèìèðåííî ñòàâèâñÿ äî óñîáèöü. Çà éîãî êíÿçþâàííÿ
çìіöíèëèñÿ ìîãóòíіñòü і єäíіñòü Êèїâñüêîї Ðóñі, ïîëіïøèâñÿ äîáðîáóò
íàðîäíèõ ìàñ, ðîçâèâàëàñÿ êóëüòóðà. Ñàì êíÿçü ìàâ âåëèêèé àâòîðèòåò
ÿê ñåðåä ñïіââіò÷èçíèêіâ, òàê і â êðàїíàõ Çàõіäíîї Єâðîïè. (Ìàòè Âîëîäèìèðà áóëà äî÷êîþ âіçàíòіéñüêîãî іìïåðàòîðà Êîñòÿíòèíà Ìîíîìàõà;
äðóæèíà Ãіòà – äî÷êîþ àíãëîñàêñîíñüêîãî êîðîëÿ Ãàðîëüäà). Âіí
áóâ âèñîêîîñâі÷åíîþ ëþäèíîþ, çíàâöåì ïåðåêëàäíîї òà îðèãіíàëüíîї
ëіòåðàòóðè.
Ïîâ÷àííÿ Ìîíîìàõà íå àáñòðàêòíі,
äîáðî÷åñíіñòü äіòåé, íà éîãî äóìêó, äîïîìîæå їì æèòè ïî ñïðàâåäëèâîñòі, äóìàòè
ïðî áіäíèõ, ñèðіò і óäîâèöü, íå äîçâîëÿòè
ñèëüíèì çíåâàæàòè іíøèõ ëþäåé. Ìóäðèé êíÿçü íàãîëîøóє íà øâèäêîïëèííîñòі çåìíîãî æèòòÿ і ñëàâè.
Çà âçіðåöü ìîëîäèì êíÿçÿì Ìîíîìàõ
ïðîïîíóє âçÿòè áàòüêà Âñåâîëîäà, ÿêèé,
ñèäÿ÷è âäîìà, âèâ÷èâ ï’ÿòü іíîçåìíèõ
ìîâ, à òàêîæ ñåáå, ÿêèé óñå æèòòÿ ïðîâіâ ó òðóäàõ, íå ïîêëàäàþ÷èñü íà іíøèõ
íі ó âåëèêèõ ñïðàâàõ, íі â ìàëèõ. Íå
çàáóâ âіí òàêîæ âіäçíà÷èòè і ñâîє äîáðå
ñòàâëåííÿ äî áіäíèõ ëþäåé.
Îòæå, ó ñâîєìó «Ïîâ÷àííі...» Ìîíîìàõ çìàëþâàâ іäåàëüíèé îáðàç ìóäðîãî і
Êíÿçü Âîëîäèìèð Ìîíîìàõ
ñïðàâåäëèâîãî êíÿçÿ, ÿêèì áàæàâ áà÷èòè íå ëèøå ñâîїõ ñèíіâ, à é êíÿçіâ-âàñàëіâ. Â óìîâàõ ïîñòіéíèõ êíÿçіâñüêèõ ÷âàð і ìіæóñîáèöü çâåðíåííÿ Ìîíîìàõà áóëî çëîáîäåííèì, àëå
ìåòè ñâîєї íå äîñÿãëî. Íі çà ÷àñіâ Ìîíîìàõà, íі ïіñëÿ íèõ Ðóñü íå ìàëà
òàêîãî іäåàëüíî ñïðàâåäëèâîãî ïðàâèòåëÿ.
Ó «Ïîâ÷àííі...» Âîëîäèìèðà Ìîíîìàõà âèðàçíî ïîìіòíі òðè ÷àñòèíè,
ÿêі êîìïîçèöіéíî ïîâ’ÿçàíі ìіæ ñîáîþ.
Ó âñòóïíіé ÷àñòèíі Âîëîäèìèð Ìîíîìàõ çàñâіä÷óє ñâîє àâòîðñòâî
òâîðó, íàïèñàíîãî íå òіëüêè äëÿ âëàñíèõ äіòåé, à é äëÿ іíøèõ ÷èòà÷іâ
ÿê ïîðàäà â ïðàêòè÷íіé äіÿëüíîñòі. Çãàäóє âіí і ïðî ïðè÷èíó, ÿêà ñïîíóêàëà éîãî âçÿòèñÿ çà ïåðî, – ðіøó÷ó âіäìîâó áðàòè ó÷àñòü ó êíÿçіâñüêèõ ÷âàðàõ òà äóøåâíèé íåñïîêіé ó çâ’ÿçêó ç ïîðóøåííÿìè áðàòàìèêíÿçÿìè ìèðíèõ äîãîâіðíèõ óìîâ.
Ó äèäàêòè÷íіé ÷àñòèíі Âîëîäèìèð Ìîíîìàõ ïîâ÷àє äіòåé ó äóñі õðèñòèÿíñüêîї ìîðàëі: ñòåðåãòèñÿ ãîðäèíі, ñëóõàòèñü ñòàðøèõ, øàíóâàòè
ìîëîäèõ, äáàòè ïðî óáîãèõ, ñèðіò і âäіâ; íå äàâàòè êëÿòâ áåç ïîòðåáè, à
äàâøè – òâåðäî їõ äîòðèìóâàòèñü, íå ïîêëàäàòèñü íі íà òіóíіâ, íі íà
ñëóã, íі íà âîєâîä, à âõîäèòè â óñі ïîäðîáèöі æèòòÿ; îñòåðіãàòèñÿ áðåõíі,
ïèÿöòâà і ðîçïóñòè; ïîâàæàòè æіíîê, àëå é íå äàâàòè їì âëàäè íàä ñîáîþ;
áóòè ïèëüíèì ïіä ÷àñ ïîõîäіâ, æèòè îäíèì æèòòÿì ç äðóæèííèêàìè.
Âåëèêèì çëîì, ÿê ïîâ÷àє àâòîð, є ëіíîùі, ÿêі ãóáëÿòü ëþäèíó. Âçàãàëі êíÿçü ìóñèòü áóòè óîñîáëåííÿì ñïðàâåäëèâîñòі é óñіõ ÷åñíîò, íå
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áîÿòèñÿ ïðàöі, ðîáèòè âñå çàëåæíå âіä íüîãî â іì’ÿ çáåðåæåííÿ і çìіöíåííÿ ðіäíîї çåìëі.
Äèäàêòè÷íó ÷àñòèíó ïîâ÷àííÿ àâòîð ïіäêðіïëþє àâòîáіîãðàôі÷íîþ,
ùîá íà îñíîâі âëàñíîãî æèòòÿ çàñòåðåãòè äіòåé âіä íåðîçâàæëèâèõ ó÷èíêіâ. Âіí äîáðîâіëüíî ïîñòóïèâñÿ Îëåãîâі ×åðíіãіâñüêèì êíÿçіâñòâîì;
âіäìîâèâñÿ âіä ó÷àñòі ó çìîâі áðàòіâ ïðîòè Ðîñòèñëàâè÷іâ; çäіéñíèâ
83 òіëüêè âåëèêèõ ïîõîäè; óêëàâ 19 ìèðíèõ óãîä ç ïîëîâöÿìè, âіäïóñòèâ ç ïîëîíó áëèçüêî 100 їõíіõ êíÿçіâ, à íàéëþòіøèõ íà îñòîðîãó
ïåðåáèâ.
Çâè÷àéíî, ïðàöі, ïîäіáíі äî «Ïîâ÷àííÿ...», íå ïèøóòüñÿ ç áóäü-ÿêîãî ïðèâîäó і òèì áіëüøå äëÿ äîñÿãíåííÿ ÿêîãîñü ïðîïàãàíäèñòñüêîãî
åôåêòó. Öå, ïî ñóòі, äóõіâíèöÿ Ìîíîìàõà. Âîíà ìîãëà áóòè íàïèñàíà,
íàéіìîâіðíіøå, ó 1117 ðîöі. Íàïåâíî, ñàìå ÿê çàïîâіò і ñëіä ðîçãëÿäàòè
òâіð Ìîíîìàõà. Ãîòóþ÷èñü äî ïåðåõîäó â іíøèé ñâіò, âåëèêèé êèїâñüêèé êíÿçü ïіäñóìóâàâ ó òàêèé ñïîñіá ñâîє áóðõëèâå æèòòÿ.

Ïîâòîðþєìî
1. Назвіть героїв «Повісті временних літ». Коли і де саме відбуваються події, описані в цьому творі?
2. Опишіть, яким у вашій уяві постає Нестор Літописець.
3. Пригадайте, що вам відомо про Києво-Печерську лавру.

Ìіðêóєìî
1. Доповніть інформацію з історії Києво-Печерського монастиря сучасними відомостями про нього. Скористайтеся Інтернетом, відвідайте саму лавру, попрацюйте в бібліотеці, поспілкуйтеся зі священиком місцевої церкви.
2. Доведіть або спростуйте думку, що «Повість временних літ» є унікальною
пам’яткою давньоукраїнської літератури.
3. Чому в першій частині літопису переважають фольклорні мотиви?

Àíàëіçóєìî
1. Проаналізуйте наукову й загальнокультурну цінність відомостей, записаних
Нестором у «Повісті временних літ».
2. Доберіть епіграф до «Повісті временних літ». Проведіть міні-конкурс на кращий
епіграф до твору.
3. Чому, на вашу думку, Нестор Літописець долучив до свого літопису «Повчання
дітям» Володимира Мономаха?

Äèñêóòóєìî
1. Схарактеризуйте жанрові особливості «Повісті временних літ».
2. Доведіть або спростуйте думку, що мета житійних творів давньої літератури –
привернути увагу віруючих до певних християнських осередків, святинь.
3. У чому полягає історичне значення «Повісті временних літ»? Свою думку аргументуйте.
4. Наскільки актуальне сьогодні «Повчання...» Володимира Мономаха? Свою
думку доведіть.
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ПРАЦЮЄМО З ПРОЕКТОМ
Створіть аудіовізуальний альбом «Храми та святині України». Для
цього оберіть кілька найвизначніших, на вашу думку, святинь, доберіть історичні матеріали, зображення, відеоматеріали, відповідний
музичний супровід, укладіть карту культурно-релігійних пам’яток нашої держави.
Презентуйте свій проект у молодших класах, влаштуйте конкурс таких проектів між
паралельними класами.

ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ
Створіть літопис вашої школи. Зустріньтеся з випускниками попередніх років,
візьміть інтерв’ю в керівників школи, перегляньте архіви, а якщо вашу школу збудували нещодавно, започаткуйте такий літопис і передайте традицію його ведення
наступникам – учням молодших класів.
Повірте, вас неодмінно згадають добрим словом, адже ви збережете для нащадків історію вашого навчального закладу!

На території Києво-Печерської лаври з ХІ століття проводилося масштабне будівництво (Успенський собор, Троїцька надбрамна церква). Наприкінці ХІІ століття
навколо лаври було зведено оборонні стіни, проте вже 1240 року їх було зруйновано під час нападу Батия. У 1698–1701 роках спорудили нові фортечні стіни з бійницями й баштами. У 1731–1744 роках споруджено велику лаврську дзвіницю, висота
якої – 96,52 м. На території лаври поховано багато видатних осіб, зокрема, біля
трапезної церкви – генерального суддю українського війська Василя Кочубея і полтавського полковника Івана Іскру, у церкві Спаса на Берестові – засновника Москви
Юрія Долгорукого.

1. Гайдай Л. Історія України в особах, термінах, назвах і поняттях. – Луцьк,
2000.
2. Довідник з історії України / За ред. І. Підкови та Р. Шуста. – К., 1993.
3. Історія Русів / Переклад І. Драча. – К., 2003.
4. Патерик Києво-Печерський / Переклад та прим. І. Жиленко. – К., 2001.
5. Писемність Київської Русі і становлення української літератури. – К., 1988.
6. Повість минулих літ / Переклад В. Близнеця. – К., 1989.
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Ñàìà ñîáîþ òà ñõîæіñòü, ÿêó ìè çíàõîäèìî ìіæ ïîåòè÷íîþ ïàì’ÿòêîþ äàâíîìèíóëèõ ÷àñіâ – «Ñëîâî ïðî ïîõіä Іãîðіâ» – і
âñіìà øåäåâðàìè ñó÷àñíîї ñëîâ’ÿíñüêîї
ïîåçії, íåçìіííî ñâіä÷èòü ïðî âі÷íó íåâ’ÿíó÷ó êðàñó öієї ïîåìè. Âñі êàðòèíè íàìàëüîâàíі ç íàòóðè, âñі ãåðîї âçÿòі ç æèòòÿ, і äîòè, ïîêè íåçìіííèìè ëèøàþòüñÿ
ñëîâ’ÿíñüêà ïðèðîäà é ñëîâ’ÿíñüêèé õàðàêòåð, ïîåìà öÿ ïî ïðàâó áóäå ââàæàòèñÿ
íàöіîíàëüíîþ і çàâäÿêè ñâîїé ïðàâäèâîñòі
çáåðåæå íàâіòü ïåâíîþ ìіðîþ ñâîþ àêòóàëüíіñòü.
Àäàì Ìіöêåâè÷

«У ВІКАХ
БЕЗСМЕРТНЕ
“СЛОВО ПРО
ПОХІД ІГОРІВ”»

«Я П’Ю ІЗ БИТВИ
Г
ГРОЗОВОЇ...»
è äàâíèíà... Îïîâèòà ñåðïàíêîì òàєìíè÷îñòі іñòîðіÿ Êèїâèâà
ññüêîї Ðóñі, âåëè÷íîї äåðæàâè, ÿêà áóëà ñåðöåì òîãî÷àñíîї
Єâðîïè, ÷åðåç ÿêó ïðîñòÿãàëèñÿ øëÿõè іç ïіâíî÷і íà ïіâЄ
äåíü, іç çàõîäó íà ñõіä...
Ïðèñëóõàéòåñÿ: ãóäå çåìëÿ ñîòíÿìè êіíñüêèõ êîïèò. Òî
âèñòóïèâ çі ñâîїì âіéñüêîì ó ïîõіä çàâçÿòèé і õîðîáðèé âîїí êíÿçü Іãîð.
Ïðèäèâіòüñÿ: ÿñêðàâèé ñîíÿ÷íèé äåíü ïîñòóïîâî áëÿêíå, ëÿãàþòü
äîâêðóã çëîâіñíі òіíі, õîëîäíèé äðîæ ïðîéìàє íàâіòü çàãàðòîâàíèõ âîÿêіâ: òî íåìîâáè ÷îðíèì çàïèíàëîì çàêðèëîñÿ ñîíöå.
Âіä÷óéòå: íåñïîäіâàíî ðіçêî çàïàõ ñòåï ÷åáðåöåì і ïîëèíîì, çàòðåìòіëè íàïîëîõàíі ïòàõè, òðèâîæíî çàêðè÷àëè çâіðі, ïåðåä÷óâàþ÷è áіäó.
Òàêèì áóâ ïî÷àòîê ïîõîäó, ÿêîìó ñóäèëîñÿ ñòàòè ïіñíåþ ïіñåíü äàâíüîї óêðàїíñüêîї ëіòåðàòóðè, – ïîõîäó êíÿçÿ Іãîðÿ ïðîòè ïîëîâöіâ, õèæèõ і çóõâàëèõ ñòåïîâèõ êî÷іâíèêіâ, ÿêі ñіÿëè ñìåðòü і ãîðå íà çåìëі
íàøіé...

С

До яких образів ми щойно звернулися? Які з них вам найлегше ідентифікувати, зрозуміти, створити у своїй уяві?

Іñòîðіÿ óêðàїíñüêîãî ïèñüìåíñòâà ñÿãàє ó ãëèáèíó âіêіâ. Çâіäòè ïðèéøëè äî íàñ óâіí÷àíі ñëàâîþ ãåðîї, ÿêі äîñі áóäÿòü íàøå ïðèñïàíå ñóìëіííÿ, ñóâîðèìè î÷èìà äèâëÿòüñÿ ïðÿìî â äóøó і çàïèòóþòü: ÷è íå äàðåìíî âіääàëè âîíè ñâîї æèòòÿ çà ñâîáîäó ðіäíîї çåìëі, áîðîíÿ÷è її âіä
âîðîãà ëþòîãî, ïіäñòóïíîãî, õèæîãî? Їõíÿ äóõîâíà ñèëà і ìîãóòíÿ âîëüîâèòіñòü, ïðàãíåííÿ і ñâіòëі ñïîäіâàííÿ çáåðåãëèñÿ, íà ùàñòÿ, ó âèöâіëèõ
ðÿäî÷êàõ ëіòîïèñіâ, ñïèñàíèõ çàãàäêîâîþ ñòàðîñëîâ’ÿíñüêîþ â’ÿççþ.

56
6

ДАВНЯ ЛІТЕРАТУРА

І ÿêùî ïîðèíóòè â òі óíіêàëüíі ïèñüìåíà, ÷óþòüñÿ ãîëîñè âіäâàæíèõ
êíÿçіâ, і êâèëèòü ÷àéêîþ âіðíà ßðîñëàâíà, і òèõî øåïî÷å ñòåïîâèé ïîëèí, і ãóäóòü êіíñüêі êîïèòà, âіùóþ÷è ïåðåìîãó äîáëåñíîìó âîїíñòâó
ðóñüêîìó...
Íà æàëü, çáåðåãëàñÿ ëèøå íåçíà÷íà ÷àñòî÷êà ðóêîïèñíîї ëіòåðàòóðè.
Ïàëàëà âîíà â ïîæåæàõ, áóëà ðîçãðàáîâàíà àáî íàâìèñíî çíèùåíà
âîðîãàìè...
Óöіëіëî â îñíîâíîìó òå, ùî áóëî âèâåçåíî ç Óêðàїíè ÷óæèíöÿìè
àáî «åìіãðàíòàìè, ÿêі éøëè øóêàòè ñïîêіéíіøèõ і ñèòíіøèõ ïðèñòàíîâèù ïіä ÷àñ áóð, ùî ñïàäàëè íà Óêðàїíó» (Ìèõàéëî Ãðóøåâñüêèé).
Ïîâåðòàëèñÿ öі êîøòîâíі ïàì’ÿòêè іíîäі íàâіòü âèïàäêîâî, à áіëüøіñòü
çíèêëà áåçñëіäíî...
А які пам’ятки давньої літератури інших країн ви знаєте? Чи в усіх літературах світу, на вашу думку, так драматично зникали літописи й інші книжкові
раритети1? Наведіть конкретні приклади, а також обставини, за яких знищувалися історичні пам’ятки.

Íà ùàñòÿ, çáåðіãñÿ áåçöіííèé ñêàðá – «Ñëîâî ïðî ïîõіä Іãîðіâ» –
ãåðîї÷íà ïîåìà ïðî íåâäàëèé ïîõіä íîâãîðîä-ñіâåðñüêîãî êíÿçÿ Іãîðÿ
Ñâÿòîñëàâè÷à íà ïîëîâöіâ 1185 ðîêó.
***

Êіíåöü ÕVІІІ ñòîëіòòÿ. Íåâåëèêèé çàòèøíèé áóäèíîê. Ó çàïîâíåíіé
êíèæêîâèìè ñêàðáàìè áіáëіîòåöі âіäîìèé çáèðà÷ ñòàðîæèòíîñòåé і ëіòåðàòóðíèõ ïàì’ÿòîê ãðàô Îëåêñіé Ìóñіí-Ïóøêіí, ñèäÿ÷è çà ïèñüìîâèì ñòîëîì, ãîðòàє æîâòàâі, êðèõêі âіä ÷àñó ñòîðіíêè ùîéíî ïðèäáàíîї
â êîëèøíüîãî àðõіìàíäðèòà2 Ñïàñî-ßðîñëàâñüêîãî ìîíàñòèðÿ ðóêîïèñíîї çáіðêè. Íåñïîäіâàíî éîãî çíàõіäêà ïåðåòâîðþєòüñÿ íà ñïðàâæíє
âіäêðèòòÿ: ñåðåä çáëÿêëèõ ñòîðіíîê äàâíî íіêèì íå ÷èòàíîãî ðóêîïèñó
íåìîâáè îæèâàє íàïèñ: «Ñëîâî ïðî ïîõіä Іãîðіâ».
Як, на вашу думку, зберігся і був віднайдений рукопис?

Ó÷åíèé ïîðèíóâ ó ÷èòàííÿ. І çàãðàëè âіäáëèñêè ñîíöÿ íà øîëîìàõ
ñòàðîäàâíіõ âîїíіâ, çàáðÿæ÷àëà çáðîÿ õîðîáðîї äðóæèíè, ùî âèðóøàëà
â ïîõіä íà ñïîêîíâі÷íèõ âîðîãіâ Êèїâñüêîї Ðóñі – ïîëîâöіâ. À ïîïåðåäó
íà áàñêіì êîíі – êðàñåíü-êíÿçü Іãîð, õîðîáðèé, âіäâàæíèé, òà íåðîçâàæëèâèé ñèí Ðóñі.
À ïîòіì – áіé, âіä÷àéäóøíèé, çàïåêëèé. Ïîëîí і ùàñëèâå ïîâåðíåííÿ íà áàòüêіâùèíó.
Ïåðåãîðíóòî îñòàííþ ñòîðіíêó ðóêîïèñó. Ðàäіñòü âіäêðèòòÿ ñïîâíèëà
çíàíîãî áіáëіîôіëà3: âіí çðîçóìіâ, ùî ìóñèòü çáåðåãòè äëÿ íàùàäêіâ áåçöіííó çíàõіäêó. Ãðàô çàìîâèâ äåêіëüêà êîïіé, îäíà ç ÿêèõ çáåðåãëàñÿ â
áіáëіîòåöі Êàòåðèíè ІІ. Ó÷åíі, ïîïðàöþâàâøè íàä ðóêîïèñîì, ïіäãîòóâàëè
éîãî äî âèäàííÿ. І 1800 ðîêó «Ñëîâî...» âіäêðèëî ñâîї òàєìíèöі ëþäñòâó.
1

Ð à ð è ò å ò – öіííà ðіäêіñíà ðі÷.
À ð õ і ì à í ä ð è ò – íàéâèùå äóõîâíå çâàííÿ â ìîíàõіâ; òèòóë іãóìåíà
ìîíàñòèðÿ.
3 Á і á ë і î ô і ë – ëþäèíà, ÿêà çàõîïëþєòüñÿ çáèðàííÿì êíèæîê, êíèãîëþá.
2
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Âіäòîäі ïî÷àëîñÿ éîãî äðóãå æèòòÿ...
Чому саме твори давньої літератури є неоціненним скарбом для кожної нації? Що, окрім власне літературного надбання, ми бачимо в таких знахідках?
Які ще таємниці вони нам відкривають? Які науки живляться відомостями
давніх літературних шедеврів?

Öþ ÷óäîâó ïîåòè÷íó ïàì’ÿòêó ñïåðøó äîñëіäæóâàëè òàêі çíàâöі
äàâíіõ ðóêîïèñіâ, ÿê Ì. Áàíòèø-Êàìåíñüêèé, Ì. Êàðàìçіí. Íà ïðåâåëèêèé æàëü, ðóêîïèñ çãîðіâ ðàçîì іç âåëè÷åçíîþ áіáëіîòåêîþ Ìóñіíà-Ïóøêіíà ïіä ÷àñ ïîæåæі â Ìîñêâі 1812 ðîêó. Òîäі òðèâàëà âіéíà ç
Íàïîëåîíîì.
Íåâіäîìèé àâòîð, çäàâàëîñÿ á, ìіã îáðàòè äëÿ ñâîãî òâîðó ÿêóñü ãåðîї÷íó ñòîðіíêó ç іñòîðії Êèїâñüêîї Ðóñі. À âіí âèáðàâ òåìîþ íåâäàëèé
ïîõіä Іãîðÿ. ×îìó? À òîìó, ùî ìóäðèé ñïіâåöü ïðàãíóâ äàòè óðîê ïîëіòè÷íîї ìóäðîñòі êíÿçÿì, ÿêі ñâîїìè ìіæóñîáèöÿìè çíåêðîâëþâàëè
ðіäíó çåìëþ, øòîâõàëè її äî çàãèáåëі. Àäæå òіëüêè єäèíà Ðóñü ìîãëà
ñïèíèòè îðäè õèæèõ êî÷іâíèêіâ, ÿêі ñóíóëè çâіäóñіëü.
Як ви розумієте поняття «єдність держави»? Наскільки воно важливе й актуальне нині?

Ñþæåò òà іñòîðè÷íà îñíîâà òâîðó. Іãîð Ñâÿòîñëàâîâè÷, íîâãîðîä-ñіâåðñüêèé êíÿçü, âîїí çàòÿòèé і çâèòÿæíèé, à ïðîòå íåðîçâàæëèâèé, âèðóøèâ ó ïîõіä іç íå÷èñëåííîþ äðóæèíîþ. Ïîðó÷ íà êîíÿõ їõàëè áèòèñÿ
ç ïîëîâöÿìè éîãî ñèí Âîëîäèìèð, êíÿçü Ïóòèâëüñüêèé, і ïëåìіííèê
Ñâÿòîñëàâ Îëüãîâè÷, êíÿçü Ðèëüñüêèé.
Òÿãëàñÿ äîâãà âіéñüêîâà âàëêà ïðîñòîðàìè Ðóñі. Àëå ó âåðõіâ’ÿõ Äіíöÿ ìóñèëà ñïèíèòèñÿ – íåñïîäіâàíî ùåçëî ñîíöå і çåìëþ îïîâèëè òðèâîæíі, çàãðîçëèâі ñóòіíêè. Íå â îäíîãî âîїíà çàùåìіëî ñåðöå: ñòðàøíîþ
áóëà ïåðåñòîðîãà, ïîâіð’ÿ âіùóâàëî ëèõî, íàéïåâíіøå – ïîðàçêó.
Àëå âіä÷àéäóøíèé Іãîð íå ïîâіðèâ ó çíàìåííÿ і ðóøèâ äàëі. Âèñîêå óñâіäîìëåííÿ ÷åñòі âîїíà, óñòðåìëіííÿ äî îá’єäíàííÿ êíÿçіâ, õî÷à á і
âëàñíèì ïðèêëàäîì, áàæàííÿ âіäâåðíóòè íåáåçïåêó âіä ñâîєї çåìëі – îñü
ùî êåðóâàëî â÷èíêàìè êíÿçÿ-âîїíà, êíÿçÿ-ïîëіòèêà, êíÿçÿ-ïàòðіîòà.
Òðàïèëîñÿ öå çàòåìíåííÿ 23 êâіòíÿ 1185 ðîêó, à 10 òðàâíÿ Іãîðåâå
âіéñüêî çóñòðіëîñÿ ç ïîëîâöÿìè. Ñïåðøó ðóñè÷і çäîáóëè ïåðåìîãó. Àëå
íàñòóïíîãî äíÿ ïîëîâöі îáñòóïèëè ðóñüêå âіéñüêî, ÿê ãóñòèé áіð. І òîäі
ïî÷àëàñÿ áèòâà íå íà æèòòÿ, à íà ñìåðòü. Çäàâàëîñÿ, âñÿ ïîëîâåöüêà
çåìëÿ ñòàëà ïðîòè Іãîðÿ. Êíÿçÿ áóëî ïîðàíåíî, à ïîòіì óçÿòî â ïîëîí. Êíÿæà äðóæèíà áèëàñÿ âіä÷àéäóøíî. Òðè äîáè òðèâàëà æîðñòîêà
ñі÷à1 – Іãîð íàìàãàâñÿ ïðîáèòèñÿ çі ñâîїì âіéñüêîì íàçàä äî Äіíöÿ. Àëå
ñèëè áóëè íåðіâíі. Ó ïîëîí ïîòðàïèâ і ñèí Іãîðÿ, Âîëîäèìèð. À êíÿçü
ïðîñèâ äëÿ ñåáå ñìåðòі: íåñèëà áóëî áà÷èòè, ÿê ãèíóòü éîãî âîїíè. Їõ
ïîðÿòóâàëîñÿ ëèøå ï’ÿòíàäöÿòü...
Ïîðàçêà áóëà ñòðàøíîþ. Êèїâñüêèé êíÿçü Ñâÿòîñëàâ Âñåâîëîäîâè÷,
äîâіäàâøèñü ïðî öþ òðàãі÷íó ïîäіþ, âèãîëîñèâ ñâîє «çîëîòå ñëîâî», ó
ÿêîìó îïèñàâ çàãðîçëèâі íàñëіäêè Іãîðåâîãî ïîõîäó äëÿ Êèїâñüêîї Ðóñі:
âîðîòà äî íåї ñâîєþ ïîðàçêîþ íåðîçóìíèé êíÿçü âіäêðèâ íàïàäíèêàì
1
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íàäîâãî. Ñàì Іãîð і äåõòî ç ðóñè÷іâ çà äîïîìîãîþ õðåùåíîãî ïîëîâ÷àíèíà Îâëóðà çìîãëè âòåêòè ç ïîëîíó é äіñòàòèñÿ äîäîìó.
Òàê çàêіí÷óєòüñÿ îïîâіäü íåâіäîìîãî àâòîðà. Àëå іñòîðè÷íà îñíîâà òâîðó çíà÷íî ãëèáøà. Ìіæóñîáèöі êíÿçіâ, ÿêі íå ïîëèøàëè çìàãàíü çà çåìëþ,
à íàäòî – çà êèїâñüêèé ïðåñòîë, íàñòіëüêè ðîçõèòàëè ìîãóòíіñòü äåðæàâè,
ùî êî÷îâі ïëåìåíà ïîñòіéíî íàïàäàëè íà ñëîâ’ÿíñüêі çåìëі, çàõîïëþþ÷è
â íåâîëþ ëþäåé, ãðàáóþ÷è é íèùà÷è âñå íà ñâîєìó øëÿõó. Òðàïëÿëîñÿ
íàâіòü, ùî äåõòî ç êíÿçіâ óêëàäàâ ñïіëêó ç æîðñòîêèìè êî÷іâíèêàìè ïðîòè âëàñíèõ áðàòіâ-ñïàäêîєìöіâ – òàêîþ íåñòðèìíîþ áóëà æàäîáà âëàäè.
Îñü ïðîòè ÷îãî ãíіâíî ëóíàâ ãîëîñ íåâіäîìîãî àâòîðà «Ñëîâà...», áî іñòèííèé ïàòðіîò ðîçóìіâ і ïðè÷èíè, і íàñëіäêè òîãî, ùî âіäáóâàëîñÿ.
Êîìïîçèöіÿ і æàíð òâîðó. Êîìïîçèöіÿ «Ñëîâà...» íàäçâè÷àéíî äèíàìі÷íà. Ó âñòóïі àâòîð ðîçìіðêîâóє íàä òèì, ÿê îïèñàòè, ïåðåäàòè òðàãіçì ïîäіé, ÿê äîíåñòè äî ñó÷àñíèêіâ і íàùàäêіâ ïðîâіäíі іäåї, çàðàäè
ÿêèõ âіí, âëàñíå, і âçÿâñÿ çà ïåðî.
Îñíîâíà ÷àñòèíà âêëþ÷àє êіëüêà ñþæåòíî çàâåðøåíèõ, ïðîòå îá’єäíàíèõ ñïіëüíèì çàäóìîì îïîâіäàíü: âèñòóï Іãîðåâîї äðóæèíè, ïîõіä,
ñàìà áèòâà íà ðі÷öі Êàÿëі, «çîëîòå ñëîâî» Ñâÿòîñëàâà, ïëà÷ ßðîñëàâíè
і, íàðåøòі, âòå÷à êíÿçÿ ç ïîëîíó. Êîìïîçèöіÿ õàðàêòåðèçóєòüñÿ òàêîæ
óíіêàëüíèì ïîєäíàííÿì äâîõ íà÷àë: åïі÷íîãî é ëіðè÷íîãî. Äî åïі÷íîãî
íàëåæèòü ñàìà äåðæàâíèöüêà òåìà, ïîëіòè÷íі ìіðêóâàííÿ ïðî äîëþ
Êèїâñüêîї Ðóñі, âëàñíå îïèñ ñàìîãî ïîõîäó і áèòâè. Ëіðè÷íå íà÷àëî
âèÿâëÿєòüñÿ â çìàëþâàííі äðóæèíè Іãîðÿ ßðîñëàâíè, êíÿçіâ, ïî÷óòòіâ
і ïåðåæèâàíü ãåðîїâ.
Êіíöіâêà òâîðó – óñëàâëåííÿ Іãîðÿ, éîãî äðóæèíè, іíøèõ êíÿçіâ.
Öіêàâîþ îñîáëèâіñòþ êîìïîçèöії «Ñëîâà...» є âіäñóòíіñòü ÷іòêîї
õðîíîëîãі÷íîї ïîñëіäîâíîñòі âèêëàäó ïîäіé. Ó ðîçïîâіäü âïëіòàþòüñÿ
ñïîãàäè àâòîðà ïðî ìèíóëі ïîäії, ïðî òå, ùî âіäáóâàëîñÿ â öåé ÷àñ â
іíøèõ ìіñòàõ – Êèєâі, Ïóòèâëі, ëіðè÷íі âіäñòóïè, ñïîâíåíі ìóäðèõ і
ðîçâàæëèâèõ ìіðêóâàíü àâòîðà.
Поміркуйте, чим викликана така авторська побудова тексту.

Òâіð íåâіäîìîãî äàâíüîãî àâòîðà ïîєäíóє â ñîáі åëåìåíòè äâîõ æàíðіâ – ïîåòè÷íîãî òà ïðîçîâîãî. Â åïі÷íó îïîâіäü ïðî Іãîðіâ ïîõіä âïëіòàєòüñÿ ïîåòè÷íà ìåëîäіÿ ïëà÷ó ßðîñëàâíè. Ïåðøі äîñëіäíèêè, ÿêі
âèâ÷àëè ðóêîïèñ, íàçâàëè «Ñëîâî...» ãåðîї÷íîþ ïіñíåþ. Ñàì àâòîð âèçíà÷èâ її ÿê ñëîâî (ïðèêëàä îðàòîðñüêîãî æàíðó), àäæå òâіð, î÷åâèäíî,
âèêîíóâàëè ðå÷èòàòèâîì1, øâèäøå çà âñå â ñóïðîâîäі ãóñëіâ. Íàçèâàâ
àâòîð ñâіé òâіð і ïîâіñòþ, õî÷à âè ðîçóìієòå, ùî éîãî âèçíà÷åííÿ ïîâіñòі íàâðÿä ÷è çáіãàëîñÿ ç íàøèì ñó÷àñíèì ðîçóìіííÿì öüîãî æàíðó.
Íèíі ïðîâіäíі äîñëіäíèêè öієї ïåðëèíè äàâíüîóêðàїíñüêîї ëіòåðàòóðè
âіäíîñÿòü її äî æàíðó ëіðî-åïі÷íîї ïîåìè çàâäÿêè ïîòóæíîìó ñòðóìåíþ
ïîåòè÷íîñòі, ðèòìі÷íіé áóäîâі òåêñòó, âèñîêіé åìîöіéíîñòі.
Îáðàçíà ñèñòåìà «Ñëîâà...». Óíіêàëüíîþ îñîáëèâіñòþ òâîðó є òå, ùî
àâòîðîâі âäàëîñÿ âіäîáðàçèòè íåïîâòîðíó єäíіñòü ëþäèíè, ïðèðîäè,
1

Ð å ÷ è ò à ò è â – íàñïіâíå äåêëàìóâàííÿ òâîðó.
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âñåñâіòó. Âñå äîâêîëà ãîëîâíîãî ãåðîÿ ðóõàєòüñÿ, äіє, ñòðàæäàє, ïåðåæèâàє, ðàäіє, çàñòåðіãàє. І ïðèðîäà, і ðіäíà çåìëÿ – íå àáñòðàêòíі, à
êîíêðåòíі îáðàçè, æèâі, îäóõîòâîðåíі, îïîåòèçîâàíі, ïåðñîíіôіêîâàíі.
Öåíòðàëüíèì îáðàçîì òâîðó є Ðóñüêà çåìëÿ. Ïðî ùî á íå ãîâîðèâ
íåâіäîìèé àâòîð, ÿêі á ïîäії íå çìàëüîâóâàâ, óñі éîãî ïîìèñëè, ñïîäіâàííÿ ñïðÿìîâàíі äî ðіäíîї çåìëі, äåðæàâè âåëè÷íîї і ñèëüíîї, ìàòåðі
âіäâàæíèõ і âîëåëþáíèõ ðóñè÷іâ – íàøèõ äàëåêèõ ïðåäêіâ.
Íåîñÿæíі ïðîñòîðè Ðóñüêîї çåìëі àâòîð «Ñëîâà...» íіáè îãëÿäàє ç
âèñîòè ïòàøèíîãî ïîëüîòó, âіä÷óâàє її ÿê æèâèé îðãàíіçì. Îáøèðè ðіäíîї çåìëі âіí îõîïëþє õóäîæíіì âіäòâîðåííÿì ïîäіé ó ðіçíèõ її êіíöÿõ:
íèçüêîðîñëі ïîëîâåöüêі êîíі іðæóòü çà ïðèêîðäîííîþ ðі÷êîþ Ñóëîþ;
Іãîð âåäå ñâîї ïîëêè äî Äîíó âåëèêîãî; ó Êðèìó çâіñòöі ïðî ïîðàçêó
Іãîðÿ ðàäіþòü; ó Êèєâі Ñâÿòîñëàâ áà÷èòü ïîãàíèé ñîí і âèãîëîøóє
«çîëîòå ñëîâî»; Êàðïàòè ïіäïåðòі çàëіçíèìè ïîëêàìè ßðîñëàâà Ãàëèöüêîãî; ïîâåðíåííÿ Іãîðÿ ç ïîëîíó âіòàþòü ñâîїì ñïіâîì äіâ÷àòà.
Íà òëі áåçìåæíîї Ðóñüêîї çåìëі ãіïåðáîëіçóєòüñÿ1 і ìîãóòíіñòü її õîðîáðèõ ñèíіâ: íå âіðèòüñÿ, ùî ìîæíà ïåðåìîãòè áîãàòèðÿ-ðàòîáîðöÿ
Âñåâîëîäà; íå ìîæíà ñïèíèòè Âîëîäèìèðà Ìîíîìàõà, ÿêèé óñå ñâîє æèòòÿ ïðîâіâ ó ïåðåìîæíèõ áèòâàõ іç çîâíіøíіìè âîðîãàìè Ðóñüêîї çåìëі;
äëÿ íåäðóãіâ áàòüêіâùèíè çà÷èíèâ âîðîòà íà Äóíàї ßðîñëàâ Îñìîìèñë.
Ó «Ñëîâі...» îæèâàє é äàâíÿ ñëîâ’ÿíñüêà ìіôîëîãіÿ, òîìó òàêèìè
ÿñêðàâèìè, ïîåòè÷íèìè, çðèìèìè ïîñòàþòü і ïåéçàæі. Ñèëè ïðèðîäè
óîñîáëåíі â îáðàçàõ ÿçè÷íèöüêèõ áîãіâ – Äàæáîãà, Õîðñà, Ñòðèáîãà.
Çàãàëîì, îáðàçè ïðèðîäè є âàæëèâèì åëåìåíòîì õàðàêòåðèñòèêè ïåðñîíàæіâ ïîåìè.
Ïðèðîäà, ÿê öå íåïîâòîðíî çìàëüîâàíî â ïîåìі, ñïіâ÷óâàє ó÷àñíèêàì
ïîõîäó. Õàðàêòåðíî, ùî íà ïî÷àòêó òâîðó êàðòèíè ïðèðîäè çàáàðâëåíі
â ïîõìóðі òîíè («Ñîíöå òüìîþ éîìó ïóòü çàñòóïàëî; íі÷, ñòîãíó÷è
éîìó ãðîçîþ, ïòàñòâî ïîáóäèëà; ëþòèé ñâèñò ïіäíÿâñÿ ïîáëèçó»,
«îðëè êëåêîòîì íà êîñòі çâіðіâ êëè÷óòü»). Íàïåðåäîäíі ïîðàçêè
Іãîðÿ íàñòàє êðèâàâèé ñâіòàíîê ç ÷îðíèìè õìàðàìè, ùî ñèìâîëіçóþòü
ïîëîâåöüêі îðäè. À äîïîìàãàþ÷è êíÿçåâі âòåêòè ç ïîëîíó, ïðèðîäà
íіáè ïåðåòâîðþєòüñÿ, íàáèðàє ñâіòëèõ, ðàäіñíèõ òîíіâ («ñîëîâ’ї âåñåëèìè
ïіñíÿìè ñâіòàííÿ ïðîâіùàþòü»). À ïîòіì ÿñêðàâèì ëіòíіì ñîíöåì
çóñòðіëà Іãîðÿ áàòüêіâùèíà.
Àâòîð ïîåìè âïëіòàє åëåìåíòè ïåéçàæó і â ëіðè÷íі âіäñòóïè: ó ìіðêóâàííÿõ ïðî âèíó ïåðåä Ðóñüêîþ çåìëåþ êíÿçÿ Îëåãà «Ãîðèñëàâè÷à» íàðîäæóєòüñÿ îáðàç ñïóñòîøåíîãî ïîëÿ, ÿêå äàâíî íå ÷óëî ãîëîñó
îðà÷à, êâіòó÷à çåìëÿ ïåðåòâîðèëàñÿ íà ïóñòåëþ...
Ñâіò ïðèðîäè äàâ ïèñüìåííèêîâі ìàòåðіàë äëÿ áàãàòüîõ çàñîáіâ
îáðàçíîñòі: ìåòàôîð, ãіïåðáîë, ïîðіâíÿíü. Àâòîð ïîåìè ïðàãíå çáëèçèòè
áàòàëüíі ñöåíè ç ãðіçíèìè ÿâèùàìè ïðèðîäè.
Êíÿçü Іãîð – ãîëîâíèé ãåðîé ïîåìè – âèêëèêàє äâîÿêі, ñóïåðå÷ëèâі
ïî÷óòòÿ. ×è íå òàê? Ç îäíîãî áîêó – öå õîðîáðèé, ìóæíіé âîїí, ïàòðіîò,
ÿêîìó íåáàéäóæà äîëÿ âіò÷èçíè. Ç äðóãîãî – íåðîçâàæëèâèé, ñëàâî1 Ã і ï å ð á î ë і ç ó â à ò è – òóò: ïåðåáіëüøóâàòè ç ìåòîþ âèðàçíîñòі; ïðèáіëüøóâàòè.
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ëþáíèé і íåäàëåêîãëÿäíèé êíÿçü, ÿêèé ñâîїì çóõâàëèì ïîõîäîì ëèøå
ïîãіðøèâ ñòàíîâèùå âіò÷èçíè.
А що переважає у вашому ставленні до Ігоря – симпатія чи докори? Якими
характеристиками його наділяє автор?

Â îáðàçі êíÿçÿ Іãîðÿ àâòîð âòіëèâ íàéêðàùі ðèñè ëèöàðÿ é ïàòðіîòà: ÿê ñïðàâæíіé âîїí, âіí íàäàє ïåðåâàãó ñìåðòі ïåðåä ïîëîíîì. Ñëîâà
âіäâàæíîãî êíÿçÿ «ëó÷÷å ïîòÿòèì áóòè, àíіæ ïîëîíåíèì» ñòàëè êðèëàòèìè. Íåõàé і ïðî íåðîçâàæëèâó, ïðîòå âèíÿòêîâó ìóæíіñòü Іãîðÿ
ñâіä÷èòü і òîé ôàêò, ùî âіí çíåõòóâàâ ñòðàøíèì äëÿ òîãî÷àñíîї ëþäèíè
çíàìåííÿì – çàòåìíåííÿì ñîíöÿ.
Çà íåîáà÷íèì êíÿçåì òóæèòü óñÿ Ðóñüêà çåìëÿ. І öå ïåðåäàíî àâòîðîì іç íàäçâè÷àéíîþ ìàéñòåðíіñòþ, ïîåòè÷íіñòþ. Çâåðíіòü óâàãó íà
óðèâîê, ó ÿêîìó éäåòüñÿ ïðî âòå÷ó Іãîðÿ ç ïîëîíó: íàâіòü çâіðі, ïòàõè,
ïðèðîäà äîïîìàãàëè éîìó ïîðÿòóâàòèñÿ. Îòæå, íå ïëàêàëà á óñÿ Ðóñü
çà êíÿçåì, ÿêèé íå çàæèâ áè íàðîäíîї ëþáîâі. «Ñîêîëîì» íàçèâàëè Іãîðÿ – і íåäàðåìíî.
Прокоментуйте цю характеристику. Якою мала бути людина, яку називали
так і прості люди, і князі?

Íå ìåíø öіêàâèì ïîñòàє â ïîåìі îáðàç êèїâñüêîãî êíÿçÿ Ñâÿòîñëàâà.
Ñëàâà ïðî éîãî ðàòíі ïîäâèãè øèðèëàñÿ äàëåêî çà ìåæàìè Ðóñі. Àäæå
ñàìå âіí íåùîäàâíî îäåðæàâ áëèñêó÷ó ïåðåìîãó íàä ïîëîâöÿìè, «íàñòóïèâ íà çåìëþ Ïîëîâåöüêóþ».
Àâòîð çìàëüîâóє êíÿçÿ Ñâÿòîñëàâà ìóäðèì ïîëіòèêîì і äåðæàâíèì
äіÿ÷åì. Âіí ïàòðіîò і áëàãîðîäíà ëþäèíà, ùî æèâå іíòåðåñàìè äåðæàâè.
Ó éîãî ñëîâàõ – çàêëèê äî єäíîñòі, äî ïîðÿòóíêó âіò÷èçíè: «Çà çåìëþ
Ðóñüêóþ, çà ðàíè Іãîðåâі, ñìіëèâîãî Ñâÿòîñëàâè÷à». ×îìó, ðîçóìіþ÷è
ïðîâèíó Іãîðÿ, âіí âіääàє íàëåæíå ìóæíüîìó âîїíîâі?
Чи відповідають, на вашу думку, історичним джерелам образи князя Святослава й інших князів? Чи це лише власна оцінка автора поеми?

І, íàðåøòі, íàéïîåòè÷íіøèé îáðàç íàøîї ëіòåðàòóðè – êðàñóíÿ ßðîñëàâíà, ùî ñèëîþ ñâîãî êîõàííÿ, âіðîþ ïîðÿòóâàëà êîõàíîãî êíÿçÿ ç
ïîëîíó. Її ïëà÷ ñòàâ óîñîáëåííÿì òóãè âñієї çåìëі Ðóñüêîї çà ïîëåãëèìè
âîїíàìè. Âіí çâó÷èòü ó âіêàõ, ïåðåëèâàþ÷èñü ó òàëàíîâèòі ïåðåñïіâè
óêðàїíñüêèõ êëàñèêіâ. Óïðîäîâæ ñòîëіòü ïëàêàëà êíÿçіâíà ñëîâàìè
Òàðàñà Øåâ÷åíêà é Ïàâëà Òè÷èíè, Àíäðіÿ Ìàëèøêà é Ìàêñèìà Ðèëüñüêîãî, Іâàíà Ôðàíêà, Þðіÿ Ôåäüêîâè÷à òà áàãàòüîõ іíøèõ.
Äî÷êà ãàëèöüêîãî êíÿçÿ ßðîñëàâà Îñìîìèñëà Єôðîñèíіÿ ßðîñëàâíà
áóëà ãіäíîþ ñâîãî ÷îëîâіêà. Âîíà çâåðòàëàñÿ äî íåáåñíèõ ñòèõіé, äî
âіòðó і Äíіïðà, äî âåëè÷íîãî Ñîíöÿ, áëàãàþ÷è ïðî ïîðÿòóíîê, áî íàä
óñå áàæàëà ïîâåðíåííÿ äîäîìó ìóæíіõ âîїíіâ, êîõàíîãî ÷îëîâіêà.
Чому саме до цих стихій зверталася князівна? Що ви знаєте про вірування
давніх слов’ян? Якими силами наділяли вони планети, стихії, ідолів?

І ñàìå ñèëè ïðèðîäè äîïîìîãëè ßðîñëàâíі, ïîòóæíі ñòèõії ïіäêîðèëèñÿ äóøåâíîìó ïîðèâîâі âåëèêîї êíÿãèíі. Äîëåòіëè її ñëîâà і äî âіòðó
áóéíîãî, ùî øóãàâ ó âèñîêîñòі, і äî Äíіïðà ìîãóòíüîãî, ùî êîòèâ ñâîї

6
61

ДАВНЯ ЛІТЕРАТУРА

õâèëі äî ìîðÿ äàëåêîãî, і äî Ñîíöÿ âåëèêîãî, ùî ïðîáà÷èëî íåñëóõíÿíîìó êíÿçåâі, ÿêèé íå ïîñëóõàâ ïåðåñòîðîãè...
Öåé îáðàç æіíêè, çàêîõàíîї і ñìóòíîї, óñòàìè ÿêîї àâòîð âèñëîâèâ óñþ
òóãó і ñêîðáîòó Ðóñі çà ïîëåãëèìè âîїíàìè, âñþ êðèõêó íàäіþ íà їõíє ïîâåðíåííÿ, íàâіêè çàêàðáóâàâñÿ â íàöіîíàëüíîìó äóõîâíîìó ïàíòåîíі.

Іëþñòðàöіÿ äî òâîðó Â. Ëîïàòè
Які епізоди «Слова про похід Ігорів» висвітлює ілюстрація?

Âè çíàєòå, ùî ßðîñëàâíà òàêè äî÷åêàëàñÿ ñâîãî êíÿçÿ. Àëå çîâñіì
ñêîðî ïîòîìó ïîìåðëà – â 1187 ðîöі...
Íå ìåíø âàæëèâèì äëÿ ðîçóìіííÿ âñіõ ãëèáèííèõ âàðòîñòåé öüîãî
òâîðó є îáðàç àâòîðà. Âіí òàê і çàëèøèâñÿ íåâіäîìèì. Ó÷åíі âïðîäîâæ
ñòîëіòü íàìàãàëèñÿ ç’ÿñóâàòè: õòî æ òàê äîâåðøåíî, ïîåòè÷íî ìàéñòåðíî äîíіñ äî íàùàäêіâ öþ äðàìàòè÷íó ñòîðіíêó íàøîї іñòîðії? Âèçíà÷íèé äîñëіäíèê óêðàїíñüêîї êóëüòóðè Іâàí Îãієíêî òàê âèñëîâèâñÿ іç
öüîãî ïðèâîäó: «Àâòîð “Ñëîâà ïðî ïîõіä Іãîðіâ” áóâ âåëèêèì óêðàїíñüêèì ïàòðіîòîì».
À îñü äóìêà çíàíîãî óêðàїíñüêîãî â÷åíîãî Ìèõàéëà Ìàêñèìîâè÷à:
«Ó ñïіâöі Іãîðÿ âãàäóєòüñÿ íå òіëüêè éîãî ñó÷àñíèê, àëå é ó÷àñíèê ó
éîãî íåùàñëèâîìó ïîõîäі íà ð. Êàÿëó».
Âåðñіé – áåçëі÷. Àâòîðàìè íàçèâàëè Ïåòðà Áîðèñëàâèíà, êèїâñüêîãî
òèñÿöüêîãî áîÿðèíà, òîãî÷àñíîãî іñòîðèêà і ïóáëіöèñòà. Âіí áóâ âіäîìèì ïðîòèâíèêîì êíÿçіâñüêèõ ìіæóñîáèöü, áîÿðè â òîé ÷àñ àêòèâíî
âèñòóïàëè çà îá’єäíàííÿ ç ìåòîþ çàõèñòó ïіâäåííèõ êîðäîíіâ Ðóñі.
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Іíøà âåðñіÿ, òàê çâàíà «êíÿçіâñüêà», íàçèâàëà àâòîðîì «Ñëîâà...»
îäíîãî іç êíÿçіâ, ó÷àñíèêіâ ïîõîäó, à ñàìå – êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, áðàòà
ßðîñëàâíè, ñèíà ßðîñëàâà Îñìîìèñëà. Íà ïіäòâåðäæåííÿ öієї âåðñії
â÷åíі âèñóâàëè òàêі àðãóìåíòè: àâòîð âіëüíî ïî÷óâàєòüñÿ â êíÿçіâñüêîìó êîëі, çíàє ñèëüíі é ñëàáêі ñòîðîíè âñіõ êíÿçіâ, çâåðòàєòüñÿ äî íèõ
«áðàòіє» – ÿê äî ðіâíèõ.
Ñåðåä âіðîãіäíèõ àâòîðіâ áóëè é іìåíà âіäîìîãî òîãî÷àñíîãî ãàëèöüêîãî ñïіâöÿ Ìèòóñè, ó÷àñíèêà ïîõîäó Áіëîâîäà Ïðîñîâè÷à, іíøîãî
áðàòà ßðîñëàâíè Îëüñòèíà Îëåêñè÷à, «ïðåìóäðîãî êíèæíèêà Òèìîôіÿ», çãàäàíîãî â ëіòîïèñі 1205 ðîêó, ïðîñòîãî äðóæèííèêà ç Іãîðåâîãî âіéñüêà...
Íåâіäîìèé ïèñüìåííèê áóâ ïðèõèëüíèêîì ñèëüíîї êíÿçіâñüêîї âëàäè, ñïðÿìîâàíîї íà ïðèïèíåííÿ ñâàâîëі äðіáíèõ êíÿçіâ â іì’ÿ єäíîñòі
Ðóñüêîї çåìëі. Âіí ââàæàâ, ùî âñі êíÿçіâñòâà Ðóñі â äåðæàâíèõ іíòåðåñàõ ìàþòü áóòè îá’єäíàíі ïіä âëàäîþ ìîãóòíüîãî і ìóäðîãî êíÿçÿ.
Öåíòðîì Ðóñі áóâ і çàëèøàâñÿ Êèїâ. Ñàìå òîìó â ïîåìі äåùî іäåàëіçîâàíî é îáðàç êèїâñüêîãî êíÿçÿ Ñâÿòîñëàâà, à Іãîð ó «Ñëîâі...» ïîâåðòàєòüñÿ äî Êèєâà, äî öåðêâè Áîãîðîäèöі Ïèðîãîùîї, àáè âêëîíèòèñÿ
êíÿçþ êèїâñüêîìó, õî÷ íàñïðàâäі âіí ç ïîëîíó ïîäàâñÿ îäðàçó äî Íîâãîðîä-Ñіâåðñüêîãî êíÿçіâñòâà, ñâîєї âîò÷èíè.
Наскільки виправданою, на вашу думку, була така позиція автора?

Âàæëèâî, ùîá âè ðîçóìіëè ùå é òå, ùî öå ñâіòñüêà, à íå ðåëіãіéíà
ëіòåðàòóðíà ïàì’ÿòêà. Àâòîð, íà âіäìіíó âіä öåðêîâíèõ õðîíіñòіâ, ùî
ïðîñòî ôіêñóâàëè â ëіòîïèñàõ і õðîíіêàõ ïîäії, óçàãàëüíþє, îñìèñëþє
æèòòÿ â Êèїâñüêіé Ðóñі, êðèòè÷íî îöіíþє ìèíóëå é ñó÷àñíå, âèñëîâëþє
âëàñíó òî÷êó çîðó.
Найцінніші відомості про автора містить сам твір. Знайдіть їх у тексті
твору, висуньте свою гіпотезу щодо авторства, влаштуйте із цього приводу
дискусію і визначте, чия думка виявиться найбільш переконливою.

Ïîåòèêà òâîðó. «Ñëîâî...», ÿê âè âæå ïîìіòèëè, ñïîâíåíå ÿñêðàâèìè
ïî÷óòòÿìè, åìîöіÿìè, ðіçíîìàíіòíèìè îáðàçàìè, ÿêі òіëüêè â ãàðìîíіéíіé ñóâ’ÿçі òâîðÿòü âåëè÷íó ïіñíþ íàøîї іñòîðії.
Ó ïîåìі âіä÷óâàєòüñÿ âіëüíèé ïîäèõ òîãî÷àñíîї æèâîї, ðîçìîâíîї
ìîâè. Äëÿ íåї áóëè õàðàêòåðíі і áàãàòîçíà÷íіñòü ñëîâà, і ñèìâîëіêà, à
ìåòàôîðè÷íèé çìіñò ìàëè íå ñëîâà, à ñàìі ðå÷і, çâè÷àї, ÿâèùà.
Àâòîð «Ñëîâà...» íåðіäêî çâåðòàєòüñÿ äî ÷èòà÷іâ òàê, íіáè âîíè âæå
çíàþòü ïðî îïèñóâàíі íèì ïîäії. Åôåêò äîâіðëèâîї ðîçìîâè іç ÷èòà÷åì
ñòâîðåíî çà ðàõóíîê ëіðè÷íèõ і ïóáëіöèñòè÷íèõ âіäñòóïіâ, åìîöіéíèõ
âèãóêіâ, êëè÷íîї ôîðìè («Î Ðóñüêà çåìëå, óæå òè çà ãîðîþ!», «À òàêîї
áèòâè íå ÷óâàíî!», «Ñâіòå ñâіòëèé!», «ßð-òóðå Âñåâîëîäå!»).
Öåé òâіð, íà âіäìіíó âіä іíøèõ òâîðіâ äàâíüîóêðàїíñüêîї ëіòåðàòóðè,
ïîçáàâëåíèé âèøóêàíîñòі é ìîâíèõ óñêëàäíåíü. Íàòîìіñòü àâòîð íàìàãàєòüñÿ âèêîðèñòîâóâàòè ïðîñòі ðå÷åííÿ. Ïðè÷îìó ÷àñòî ðîçïî÷èíàє
ðå÷åííÿ ñàìå òèìè ñëîâàìè, íà ÿêі ïðèïàäàє ëîãі÷íèé íàãîëîñ: «Áóòè
ãðîìó âåëèêîìó!», «Ðóñè÷і âåëèêі ïîëÿ ÷åðâîíèìè ùèòàìè ïåðåãîðîäèëè...».
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Äàâíÿ ëіòåðàòóðà áóëà íå íàäòî ùåäðà íà îïèñè ïðèðîäè. Îäíàê àâòîð «Ñëîâà...» ñòâîðèâ ÷óäîâі ïåéçàæíі êàðòèíè, òіñíî ïåðåïëіâøè їõ іç
äîëåþ ñâîїõ ãåðîїâ.
Ìîâà ãåðîїâ òâîðó іíäèâіäóàëіçîâàíà, і íå ëèøå ñòîñîâíî ëåêñèêè, à
é ùîäî åìîöіéíîãî íàïîâíåííÿ, ïåâíîї ðèòìіêè, іíòîíàöіé.
Проаналізуйте звернення Ігоря до воїнів, слово князя Святослава, плач
Ярославни і визначте, що саме відрізняє мову цих персонажів.

Íàì âàðòî óâàæíî ðîçãëÿíóòè é ôîëüêëîðíó îñíîâó òâîðó. Àäæå óñíà
íàðîäíà òâîð÷іñòü – ðîäîíà÷àëüíèöÿ ïèñåìíîї ëіòåðàòóðè. Öå áóëî îäíå
ç òèõ íåçãëèáèìèõ äæåðåë, çâіäêè ÷åðïàâ ñâîþ ïîåòè÷íó íàñíàãó íåâіäîìèé àâòîð áåçñìåðòíîї ëіòåðàòóðíîї ïàì’ÿòêè – «Ñëîâà ïðî ïîõіä Іãîðіâ».
Çðàçêîì íàðîäíî-êàçêîâîї ñèìâîëіêè є, íàïðèêëàä, äіàëîã êíÿçÿ Іãîðÿ ç Äіíöåì, ÿêèé ðàäіє ïîâåðíåííþ êíÿçÿ íà áàòüêіâùèíó. Ïëà÷ ßðîñëàâíè ñâîїì ëіðèçìîì, ïîâòîðàìè, òðèðàçîâèìè çâåðòàííÿìè, ïåðñîíіôіêàöієþ ñèë ïðèðîäè íàãàäóє íàðîäíі ïіñíі. Äî íèõ òàê ñàìî áëèçüêèé
і ïëà÷ ðóñüêèõ æіíîê, ùî òóæàòü çà ïîëåãëèìè ó áèòâі âîїíàìè: «Óæå
íàì ñâîїõ ìèëèõ-ëþáèõ íі ìèñëþ ïîìèñëèòè, íі äóìêîþ çäóìàòè, íі
î÷èìà ïîáà÷èòè, à çîëîòà і ñðіáëà òîãî íå ìàëî çàãóáèòè».
Які ще народнопісенні символи використав автор?

Ôîëüêëîðíå ïîõîäæåííÿ ìàþòü òóò, çîêðåìà, òèïîâі òàâòîëîãі÷íі
ïîâòîðåííÿ: «ìèñëþ ïîìèñëèòè», «äóìêîþ çäóìàòè», «ìîñòè ìîñòèòè» òîùî.
Âëàñòèâà ôîëüêëîðíèì òâîðàì ãіïåðáîëіçàöіÿ âèÿâèëàñü ó «Ñëîâі...»
îñîáëèâî â îïèñàõ êíÿçіâ: êíÿçü áóé-òóð Âñåâîëîä íàãàäóє êàçêîâîãî
áîãàòèðÿ íà áîéîâèùі, ìîãóòíіé Ñâÿòîñëàâ «ÿê âèõîð âèðâàâ» õàíà Êîáÿêà çі ñòåïіâ ïîëîâåöüêèõ. ßðîñëàâ Îñìîìèñë «ïіäïåð Êàðïàòè» і ñòðіëÿє «ñàëòàíіâ çà ìîðÿìè і çåìëÿìè».
Знайдіть у тексті твору інші приклади гіперболізації.

Ç íàðîäíîþ òâîð÷іñòþ «Ñëîâî...» ñïîðіäíþє é âèêîðèñòàííÿ ñòàëèõ
ïîðіâíÿíü, ïîáóäîâàíèõ íà áëèçüêèõ äëÿ òîãî÷àñíèõ ðóñè÷іâ îáðàçàõ
іç çåìëåðîáñüêîї ïðàöі. Áèòâó ïîðіâíÿíî іç ñіâáîþ, æíèâàìè, ïðè÷îìó
öі ïîðіâíÿííÿ ðîçãîðíóòі: «×îðíà çåìëÿ ïіä êîïèòàìè êіñòüìè áóëà
çàñіÿíà, à êðîâ’þ ïîëèòà», «ñíîïè ñòåëÿòü іç ãîëіâ, ìîëîòÿòü öіïàìè
áóëàòíèìè, íà òîêó æèòòÿ êëàäóòü...». Ïîðіâíÿéòå ç òåêñòîì óêðàїíñüêîї íàðîäíîї ïіñíі:
×îðíà ðіëëÿ çàîðàíà
І êóëÿìè çàñіÿíà,
Áіëèì òіëîì çâîëî÷åíà
І êðîâ’þ ñïîëîùåíà.

Ñåðåä õóäîæíіõ çàñîáіâ, ùî ñïîðіäíþþòü òâіð іç ôîëüêëîðîì, òàêîæ
óæèòî ïîñòіéíі åïіòåòè, àíàôîðè, çâóêîâі ïîâòîðè.
Віднайдіть у тексті ці художні засоби, проаналізуйте їхню роль.

Íå ìîæíà íå çâåðíóòè óâàãè é íà ðèòìіêó ïîåìè. Ñïðîáóéòå âèðàçíî, âãîëîñ ïðî÷èòàòè òâіð – і ïîáà÷èòå, ùî ðèòìіçîâàíі ïðîçàї÷íі óðèâ-
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êè ÷åðãóþòüñÿ â íüîìó ç âіðøîâàíèìè. Âðàæåííÿ ðèòìі÷íîñòі ñòâîðþþòü òàêîæ ðåôðåíè.
Íàïåâíî, âè âæå ïåðåêîíàëèñÿ, ùî «Ñëîâî ïðî ïîõіä Іãîðіâ» –
áåçöіííà ïàì’ÿòêà äàâíüîóêðàїíñüêîãî ìèñòåöòâà, êóëüòóðè, íàöіîíàëüíîї äóõîâíîñòі.
Íå âèïàäêîâî ñàìå ïðî öåé òâіð çãàäàâ âèäàòíèé óêðàїíñüêèé ïîåò
Ìàêñèì Ðèëüñüêèé ó ñâîїé ïîåìі «Ñëîâî ïðî ðіäíó ìàòіð», íàïèñàíіé
òîäі, êîëè íà çåìëþ Óêðàїíè ñòóïèëè ôàøèñòñüêі îêóïàíòè â 1941 ðîöі:
...Êîëè øóìëÿòü-äçâåíÿòü ñâіòè
Âіä ðèêó ðàíåíîãî ëåâà,
Ëèñèöі áðåøóòü íà ùèòè
І êëè÷å äèâ ïîâåðõó äðåâà!
Õòî çîëîòó ïîðâå ñòðóíó,
Êîëè ó ãóñëÿõ – äóõ Áîÿíіâ...

Ïîâòîðþєìî
1. Перелічіть усіх героїв, згаданих у «Слові...». Визначте, хто з них головний, а
хто – другорядний.
2. Назвіть імовірних авторів поеми і причини, якими пояснювалося їхнє можливе
авторство.
3. Підготуйте докладне повідомлення про віднайдення рукопису «Слова...», його
долю (додатковий матеріал можна знайти в інтернеті, бібліотеці).
4. Що віщувало Ігореві поразку?
5. Які історичні місця згадано у творі? Укажіть, якщо знаєте, їхні сучасні назви.

Ìіðêóєìî
1. Перекажіть своїми словами уривки, які вам найбільше сподобалися. Прокоментуйте їх, поясніть ваш вибір.
2. Яких князів згадав у своєму «золотому слові» князь Святослав?
3. Чому саме їх, на яких рисах наголосив, чим докоряв? Знайдіть у тексті відповідні
цитати і прокоментуйте ставлення князя Святослава до Ігоря Святославича.
4. Схарактеризуйте особливості композиції та стилістичні засоби «Слова...». Чим,
на вашу думку, пояснюється їх вибір?
5. Складіть докладний цитатний план опису першої і другої битв. Порівняйте ці
описи, поясніть, чим саме вони відрізняються і як автор цього досягнув.

Àíàëіçóєìî
1. Узагальніть усе, що ви знаєте про князів, які брали участь у поході, і зробіть
висновок, чому Ігор та інші князі не залишили свого війська.
2. Дайте характеристику образу княгині Ярославни. Які фольклорні мотиви використав автор для її зображення?
3. Чому, на вашу думку, саме похід князя Ігоря став приводом до написання патріотичної поеми?
4. Пригадайте особливості суспільно-політичного ладу Київської держави наприкінці ХІІ століття. Відображення яких історичних реалій можна віднайти у
«Слові...»?
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Äèñêóòóєìî
1. Поясніть, які духовні традиції заклала давня література.
2. Складіть порівняльну характеристику князів, змальованих у поемі. Про що свідчить різне ставлення автора до них і чим це зумовлено?
3. Ми називаємо «Слово про похід Ігорів» твором художньо довершеним. Доведіть це.
4. Яким є історичне значення «Слова...»? Чи актуальний цей твір і досі? Чому
саме? Доведіть.
5. Які твори давніх літератур, героїчного епосу інших народів ви знаєте? Що споріднює їх зі «Словом про похід Ігорів»?

Про популярність цього безсмертного твору давньоукраїнської літератури свідчить той факт, що більшість видатних українських письменників черпали в ньому
наснагу, пристрасть, натхнення. Переклади та переспіви здійснено багатьма мовами світу.
До світової музичної скарбниці увійшла опера композитора Олександра Бородіна «Князь Ігор», написана за сюжетом «Слова про похід Ігорів».
Одним з найвідоміших уривків із цієї опери стали «Половецькі танці». А український композитор Микола Лисенко написав музичну композицію «Плач Ярославни».
Прослухайте уривок з опери, а також арію князя Ігоря, плач Ярославни з
композиції Миколи Лисенка. Що саме допомагає зрозуміти музика в характері
цих героїв, у характерах ворогів Русі – половців?
Серед перекладачів «Слова...» українською мовою, як ви вже знаєте, був і
український поет Дмитро Загул. Він навіть брав участь у написанні кіносценарію
до фільму «Слово про похід Ігорів» (роботу над фільмом було розпочато в 1926–
1927 роках, але так і не завершено).
Серед живописців, що ілюстрували цей витвір людського генія, такі всесвітньо
відомі художники, як Василь Касіян, Георгій Нарбут, Віктор Васнецов, Микола
Еріх, Олена Кульчицька, Володимир Фаворський та багато інших.

Ви вже знаєте, що в різних народів однакові уявлення про честь і гідність, любов
і зраду, звитяжність і підступність. І уславлюють національні літератури однакових
героїв – сильних, мужніх, відданих своїй вітчизні, чесних і благородних.
Так, «Слово про похід Ігорів» перегукується з іспанським епосом – «Піснею про
мого Сіда».
Цей відомий герой іспанського народу уславився війнами проти маврів1, які постійно намагалися завоювати Іспанію. У творі багато реальних історичних подій,
але немало й елементів авторської вигадки. Щоправда, це вже набуток літератури
середньовіччя, тоді як «Слово про похід Ігорів» – взірець давньої художньої літератури.

1 Ì à â ð è – ó ïåðіîä àíòè÷íîñòі òà ñåðåäíüîâі÷÷ÿ єâðîïåéñüêà íàçâà êîðіííîãî íàñåëåííÿ Ïіâíі÷íîї Àôðèêè (êðіì Єãèïòó).
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***
Âіäâàæíî áèëèñÿ â çîëîòіì ñіäëі
Ìіé Ñіä Ðóé Äіàñ, âîїí ïðåñëàâíèé,
Àëüâàð Ôàíüєñ Ìіíàéÿ, ñåíüéîð Ñîðіòè,
Áóðãîñåöü ñìіëèâèé Ìàðòіí Àíòîëіíåñ,
Âèõîâàíåöü Ñіäà Ìóíüî Ãóñòіîñ,
Ìàðòіí Ìóíüîñ, Ìîíòåìàéîðà âîëîäàð,
Äâà Àëüâàðè, äâîє áіéöіâ çíàìåíèòèõ –
Ñàëüâàäîðåñ і Àëüâàðåñ áåçñòðàøíèé,
Ñìіëèâåöü àðàãîíñüêèé Ãàëіíä Ãàðñіà І
Ôåëåñ Ìóíüîñ, ïëåìіííèê Ñіäà.
Ïіä ïðàïîðîì Ñіäà іøëè âîíè â áіé.
Зверніть увагу, як багато спільного в описах битви, у характеристиці її учасників.
Віднайдіть інші паралелі зі «Словом про похід Ігорів».

ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ
Сьогоднішнє завдання буде надзвичайно важливим і цікавим. Об’єднайтеся
в групи, кожна з яких створить власний кіносценарій за мотивами «Слова про похід Ігорів», запропонує кандидатури сучасних акторів на головні й другорядні ролі.
Кіногрупи повинні обрати режисера; кастинг-директора, який мотивуватиме той чи
інший вибір акторів; музичного редактора, який запропонує музичний супровід до
різних сцен (спробуйте дібрати музику не з відомих творів, написаних за мотивами
«Слова...», а з інших); художника, який спеціально попрацює в Інтернеті, бібліотеці
й добере ілюстративний матеріал, на основі якого можна було б створити декорації;
художника-костюмера, який зробить точний опис костюмів героїв фільму; реквізитора,
який складе список необхідних предметів для зйомок і також зробить їх докладний
опис (зброя, облаштування, предмети інтер’єру, посуд, побутові деталі). Звісно, для
цього вам доведеться додатково попрацювати з довідковою літературою, Інтернетом,
погортати підручники з історії, побувати в краєзнавчих музеях. До речі, свого часу
український письменник Гнат Хоткевич створив інсценізацію «Слова...». Знайдіть
цей твір у бібліотеці, скористайтеся досвідом свого талановитого попередника.
Влаштуйте конкурс сценарних груп, за кращим зі сценаріїв підготуйте інсценізацію у шкільному драмгуртку або на літературному вечорі.
Які основні епізоди твору ви одразу б запланували інсценізувати? Чому?

Ë і ð î - å ï і ÷ í è é ò â і ð – òâіð, ùî ïîєäíóє ó ñîáі åëåìåíòè ëіðèêè
é åïîñó. Õàðàêòåðèçóєòüñÿ äîìіíóþ÷èì àâòîðñüêèì «ÿ» òà çíà÷íîþ
åìîöіéíіñòþ ìîâè.
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Іñòîðіÿ ìèñòåöòâà çíà÷íîþ ìіðîþ ñòàє
іñòîðієþ ñòèëіâ.
Äìèòðî ×èæåâñüêèé

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
ДОБИ РЕНЕСАНСУ
І ДОБИ БАРОКО
«ОДНА З НАЙЗАГАДКОВІШИХ,
НАЙБАГАТШИХ І НАЙВЕЛИЧНІШИХ
КУЛЬТУРНИХ ЕПОХ»
К
ïî
îõà Ðåíåñàíñó, àáî Âіäðîäæåííÿ, ïî ïðàâó ââàæàєòüñÿ íàéïð
ðîãðåñèâíіøèì ïåðåâîðîòîì â іñòîðії ëþäñòâà.
Ó Єâðîïі öÿ äîáà òðèâàëà ç äðóãîї ïîëîâèíè XIV äî êіíöÿ
ÕV
VІ ñòîëіòòÿ. Íàéâèçíà÷íіøèìè її ïðåäñòàâíèêàìè â ìèñòåöòâі ñòàëè Åðàçì Ðîòåðäàìñüêèé, Ôðàíñóà Ðàáëå, Äàíòå
Àëіґ’єðі, Ôðàí÷åñêî Ïåòðàðêà, Äæîâàííі Áîêêà÷÷î, Ëåîíàðäî äà Âіí÷і,
Ðàôàåëü Ñàíòі, Ìіãåëü äå Ñåðâàíòåñ Ñààâåäðà, Ìіêåëàíäæåëî Áóîíàððîòі. Öåé ïåðåëіê ãåíіїâ íåñêіí÷åííèé, ùî і є ñâіä÷åííÿì âèíÿòêîâîñòі åïîõè. Âіäðîäæåííÿ ñëàâíå íàóêîâèìè âіäêðèòòÿìè Äæîðäàíî Áðóíî, Ãàëіëåî Ãàëіëåÿ, Òîìàñà Ìîðà òà Òîìàçî Êàìïàíåëëè, Õðèñòîôîðà
Êîëóìáà, Àìåðèãî Âåñïó÷÷і, Âàñêî äà Ãàìè, ÿêі êàðäèíàëüíî çìіíèëè
óÿâëåííÿ ïðî ñâіò.
Âàæëèâèì äëÿ ðîçóìіííÿ ñóòíîñòі åïîõè є âèíèêíåííÿ Ðåôîðìàöії – ðóõó çà îíîâëåííÿ öåðêâè, ÿêèé ïðèâіâ äî ïîÿâè íîâîї êîíôåñії ó
õðèñòèÿíñüêіé öåðêâі (ïðîòåñòàíòèçìó).

Е

Åïîõà Âіäðîäæåííÿ ïîçíà÷åíà ãóìàíіçìîì – ïîòóæíèì іíòåëåêòóàëüíèì íàïðÿìîì, ÿêèé ïðîïàãóâàâ çâіëüíåííÿ êóëüòóðè âіä òîòàëüíîãî ïàòðîíàòó öåðêâè, óòâåðäæåííÿ öіííîñòі çåìíîãî іñíóâàííÿ ëþäèíè, ñâîáîäó ëþäñüêîї äóìêè.
Ìèñòåöòâî çíîâó çâåðíóëîñÿ äî êëàñè÷íèõ òâîðіâ àíòè÷íîñòі, ñóñïіëüñòâî óòâåðäæóâàëî êóëüò çíàíü. Îñâі÷åíà Єâðîïà ïðàãíóëà áà÷èòè ñâîїì
іäåàëîì âñåáі÷íî ðîçâèíåíó ãàðìîíіéíó îñîáèñòіñòü.
Ó ëіòåðàòóðі ôîðìóâàâñÿ ñòіéêèé іíòåðåñ äî ëþäñüêîї іíäèâіäóàëüíîñòі, äî îñîáèñòîñòі òâîðöÿ. Іøëîñÿ ïðî îñîáèñòіñòü, ÿêà ñïîâіäóâàëà
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іíäèâіäóàëіçì, ìàëà íåïåðåáîðíó æàãó ïіçíàííÿ, ÿñíіñòü ìèñëåííÿ,
ïðàãíóëà ìàêñèìàëüíî ïîâíî ïіçíàòè âñі ïðèíàäè æèòòÿ.
Öåíòðàëüíîþ ïîñòàòòþ åïîõè Âіäðîäæåííÿ áóâ
ìèòåöü, ÿêèé ïðàãíóâ óäîñêîíàëþâàòè ñâіò çà
çàêîíàìè êðàñè, ãàðìîíії òà äîâåðøåíîñòі.
Ðåíåñàíñ ñïðàâäі ñòàâ îäíèì ç ïîâîðîòíèõ ïóíêòіâ äóõîâíîãî æèòòÿ Єâðîïè. Ùî æ ñàìå âіäðîäæóâàëîñÿ â ñåðöÿõ і óìàõ єâðîïåéöіâ?
Íàéãîëîâíіøå, ùî ñâіò óæå íå ñïðèéìàâñÿ ÿê ïðèòóëîê äèÿâîëà, ÿêèé
ëþäèíà ïîâèííà ïîêèíóòè çàäëÿ âèùîãî ùàñòÿ â Öàðñòâі Íåáåñíîìó.
Íàòîìіñòü ñâіò ïðåäñòàâíèêè ðåíåñàíñíîї êóëüòóðè òà Ðåôîðìàöії
ñïðèéìàëè ÿê ñâÿòèëèùå êðàñè é ãàðìîíії, à ëþäèíó – ÿê îðãàíі÷íó
÷àñòêó ïðèðîäè.
Як ви вважаєте, чи актуальні ідеї ренесансної культури, естетики для
сьогодення, сучасного мистецтва?

Åïîõà Âіäðîäæåííÿ ïðèéøëà â Óêðàїíó ç òèìè ñàìèìè ãàñëàìè: ïîøèðåííÿ ãóìàíіñòè÷íèõ іäåé, ãàðìîíіéíå ïîєäíàííÿ íàñòàíîâ âіðè òà
ðàäîùіâ çåìíîãî æèòòÿ... Ïðîòå îá’єêòèâíі іñòîðè÷íі îáñòàâèíè âíåñëè
ïåâíі êîðåêòèâè â êóëüòóðíі ïðîöåñè òèõ ÷àñіâ íà íàøèõ çåìëÿõ. Ðåíåñàíñ â Óêðàїíі áóâ ëèøå îäíієþ ç åñòåòè÷íèõ òå÷іé і ïîçíà÷èâñÿ áіëüøå
íà ñóñïіëüíіé ñâіäîìîñòі, íіæ íà ìèñòåöòâі.
Ðåíåñàíñîâі ÿâèùà â ñóñïіëüíîìó é êóëüòóðíîìó æèòòі óêðàїíñüêîãî íàðîäó çàÿâèëè ïðî ñåáå â ÕV–ÕVІ ñòîëіòòÿõ. Íà òîé ÷àñ ðîçïî÷àâ ñâîþ êíèãîâèäàâíè÷ó äіÿëüíіñòü Іâàí Ôåäîðîâ – ñëàâíîçâіñíèé
ñëîâ’ÿíñüêèé ïåðøîäðóêàð, ÿêèé 1572 ðîêó çàñíóâàâ äðóêàðíþ ó Ëüâîâі. À âæå 1574-ãî âèäàâ îäíó ç ïåðøèõ óêðàїíñüêèõ äðóêîâàíèõ êíèã –
Àïîñòîë, äî ÿêîãî äîäàâ íàäçâè÷àéíî âàæëèâó äëÿ íàñ, íàùàäêіâ, ïіñëÿìîâó, äå âìіñòèâ âіäîìîñòі ïðî ñâîє æèòòÿ, ïðî òå, ÿê çàðîäæóâàëîñÿ
äðóêàðñòâî íà íàøèõ çåìëÿõ. Òîãî ñàìîãî ðîêó âіí âèäàâ «Áóêâàð», ùî
íà äîâãі ðîêè ñòàâ çðàçêîì äëÿ âñіõ ïîäіáíèõ âèäàíü íå ëèøå â Óêðàїíі, à é ó Ðîñії òà â Áіëîðóñі. Öі âèäàííÿ äàþòü íàì ïіäñòàâè ââàæàòè
Іâàíà Ôåäîðîâà, «äðóêàðÿ êíèã ïåðåä òèì íåáà÷åíèõ», îñíîâîïîëîæíèêîì äðóêàðñòâà â Óêðàїíі.
Çàñíîâàíà çãîäîì, 1581 ðîêó, äðóêàðíÿ ïðè Îñòðîçüêіé àêàäåìії
çãóðòóâàëà ïîòóæíі íàóêîâî-ëіòåðàòóðíі ñèëè, ðåïðåçåíòóâàëà âèñîêèé
íàóêîâèé çëåò óêðàїíñüêîї ïåäàãîãі÷íîї íàóêè. Òóò áóëî íàäðóêîâàíî
ïîíàä 30 êíèã. Іâàí Ôåäîðîâ íàäðóêóâàâ ó öіé äðóêàðíі 1581 ðîêó
ïåðøó â іñòîðії äðóêàðñòâà ïîâíó Áіáëіþ ñëîâ’ÿíñüêîþ ìîâîþ îáñÿãîì
1252 ñòîðіíêè. Ãîòóâàëè її äî äðóêó ïîíàä 10 ðîêіâ.
Äðóãèì ïîòóæíèì öåíòðîì òîãî÷àñíîãî óêðàїíñüêîãî êíèãîäðóêóâàííÿ ñòàëà Ëüâіâñüêà áðàòñüêà äðóêàðíÿ, çàñíîâàíà 1591 ðîêó íà áàçі
âèêóïëåíîї â ëèõâàðіâ äðóêàðíі âæå ïîìåðëîãî íà òîé ÷àñ Іâàíà Ôåäîðîâà. Íå÷óâàíå äëÿ òîãî ïåðіîäó ÷èñëî âèäàíü – ñòî òèñÿ÷ ïðèìіðíèêіâ –
ç ëîãîòèïîì Ëüâіâñüêîї áðàòñüêîї äðóêàðíі ðîçіéøëîñÿ ñëîâ’ÿíñüêèìè
çåìëÿìè, ïîòðàïèëî äî êðàїí Çàõіäíîї Єâðîïè.
Пригадайте з курсу історії імена культурно-освітніх діячів цього періоду.
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Мистецька епоха бароко
Áàðîêî ÿê íàïðÿì ó ìèñòåöòâі é ëіòåðàòóðі ïðèéøëî íà çìіíó Âіäðîäæåííþ, àëå íå áóëî éîãî çàïåðå÷åííÿì. Áàðîêî ñèíòåçóâàëî ìèñòåöòâî
ãîòèêè é Ðåíåñàíñó.
Âèçíà÷àëüíèìè ðèñàìè áàðîêî є:
 ïîñèëåííÿ ðîëі öåðêâè é äåðæàâè, ïîєäíàííÿ
ðåëіãіéíèõ і ñâіòñüêèõ ìîòèâіâ, îáðàçіâ;
 ìіíëèâіñòü, ïîëіôîíі÷íіñòü, óñêëàäíåíà ôîðìà;
 òÿæіííÿ äî ðіçêèõ êîíòðàñòіâ, ñêëàäíîї ìåòàôîðè÷íîñòі, àëåãîðèçìó;
 ïðàãíåííÿ âðàçèòè ÷èòà÷à ïèøíèì, áàðâèñòèì ñòèëåì, ðèòîðè÷íèì îçäîáëåííÿì òâîðó;
 íàïðóæåíіñòü, òðàãі÷íå ñâіòîñïðèéìàííÿ;
 íàñòðîї ïåñèìіçìó, ñêåïñèñó, ðîç÷àðóâàííÿ.
Óêðàїíñüêå áàðîêî âèíèêëî â ïåðøіé ÷âåðòі XVII ñòîëіòòÿ é ðîçâèâàëîñÿ ïðîòÿãîì äâîõ ñòîëіòü â óñіõ æàíðàõ òîãî÷àñíîї ëіòåðàòóðè, çîêðåìà ó ïðîïîâіäÿõ Іîàíèêіÿ Ãàëÿòîâñüêîãî, Àíòіíà Ðàäèâèëîâñüêîãî,
â ïîåçії Ëàçàðÿ Áàðàíîâè÷à, Іâàíà Âåëè÷êîâñüêîãî, Ãðèãîðіÿ Ñêîâîðîäè
òà іíøèõ. Ïðîâіäíèì æàíðîì áàðîêîâîї ïîåçії áóëà äóõîâíà ïіñíÿ, ïðîòå ñâіòñüêà ïîåçіÿ òàêîæ ìàëà ðіçíîìàíіòíі æàíðîâі ôîðìè: ôіëîñîôñüêà é åðîòè÷íà ëіðèêà, ïàíåãіðèê òà åïіãðàìà, ïåéçàæíі é åìáëåìàòè÷íі âіðøі òîùî.
Áàðîêîâèé ñòèëü òàêîæ ìàâ ðіçíі іäåéíî-ñòèëüîâі âàðіàöії: «âèñîêå»
áàðîêî, òîáòî îôіöіéíå, àðèñòîêðàòè÷íå, «ñåðåäíє» і «íèçîâå», ÿêå ùå
íàçèâàëè «êîçàöüêèì», àáî «íàðîäíèì», áàðîêî. Ñàìå íà ґðóíòі «íèçîâîãî» áàðîêî òâîðèëèñÿ æàðòіâëèâà, ïàðîäіéíà, ðіçäâÿíà òà âåëèêîäíÿ ïîåçіÿ, âåðòåïíà äðàìà, іíòåðìåäії, à çãîäîì – áóðëåñêíî-òðàâåñòіéíі
òâîðè.
Áàðîêîâèé
іíòåð’єð öåðêâè
Ñâÿòîãî Àíäðіÿ
Ïåðâîçâàíîãî
ó Ëüâîâі
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Äîáà áàðîêî òðèâàëà äîñèòü äîâãî, òîìó âèäіëÿþòü òðè її åòàïè –
ðàííє, ðîçâèíåíå é ïіçíє áàðîêî, ùî ìàëè ñâîї âèçíà÷àëüíі îçíàêè é
òàëàíîâèòèõ ïðåäñòàâíèêіâ.

Іван Вишенський:
людина, що будила народ зі сну
Ñàìå â ïåðіîä ðàííüîãî áàðîêî ç’ÿâèëàñÿ ïîëåìі÷íà ëіòåðàòóðà, ïðèñâÿ÷åíà áîðîòüáі ç óíієþ. Íàéÿñêðàâіøèì її ïðåäñòàâíèêîì â Óêðàїíі
áóâ Іâàí Âèøåíñüêèé, ïðî ÿêîãî é íàïèñàâ ñâîþ ïîåìó Іâàí Ôðàíêî.
Пригадайте, що ви знаєте про Брестську (або Берестейську) унію. Чому
вона викликала значний опір?

Ïîëåìі÷íі òâîðè Іâàíà Âèøåíñüêîãî – ìàñøòàáíà ïàíîðàìà æèòòÿ óêðàїíñüêîãî íàðîäó íàïðèêіíöі XVI – íà ïî÷àòêó XVII ñòîëіòòÿ.
Ïàëêèé ãîëîñ òðèáóíà é ïîëóì’ÿíîãî ïàòðіîòà ëóíàâ ó ñêëàäíèé äëÿ
Óêðàїíè ïåðіîä ñòàíîâëåííÿ íàöії òà äåðæàâíîñòі, ó ÷àñ, êîëè çàçіõàííÿ іíîçåìöіâ çíåêðîâëþâàëî íàøó çåìëþ. Âàæëèâî, ùî ãîñòðå ñëîâî
Âèøåíñüêîãî áóëî ñêåðîâàíå íå ëèøå ïðîòè ïîëÿêіâ, ÿêі ïî÷óâàëèñÿ
ãîñïîäàðÿìè íà óêðàїíñüêіé çåìëі. Âіí ãíіâíî òàâðóâàâ і óêðàїíñüêèõ
ïàíіâ òà ïіäïàíêіâ, ùî íàìàãàëèñÿ, íåõòóþ÷è ñâîїì êîðіííÿì, â óñüîìó
íàñëіäóâàòè ïèõàòå ïîëüñüêå ïàíñòâî.
Іâàí Ôðàíêî, ÿêèé íå ëèøå ñòâîðèâ áëèñêó÷èé îáðàç Іâàíà Âèøåíñüêîãî, à é ïðîâіâ ґðóíòîâíó íàóêîâó ðîçâіäêó «Іâàí Âèøåíñüêèé і éîãî
òâîðè», ïèñàâ: «Іâàí Âèøåíñüêèé íàëåæèòü äî òèõ äіÿ÷іâ, ÿêі ñâîїì
ãàðÿ÷èì і ÷óäîâî-êðàñíèì ñëîâîì áóäèëè íàø íàðîä çî ñíó, ïіäíіìàëè
éîãî äî ñâіäîìîñòі ñâîєї ëþäñüêîї і íàöіîíàëüíîї ãіäíîñòі... Íåáàãàòî â
íàñ ó äàâíèíó áóëî ëþäåé, êîòðі ïîñìіëè á і çóìіëè á òàê áëèçüêî äîòîðêàòèñÿ äî íàñóùíèõ äóõîâíèõ ïîòðåá íàøîãî íàðîäó».
Âè ïàì’ÿòàєòå, ùî Іâàí Âèøåíñüêèé íàðîäèâñÿ áëèçüêî 1550 ðîêó â
ìіñòå÷êó Ñóäîâіé Âèøíі íà Ëüâіâùèíі. Çãîäîì æèâ ó Ëóöüêó é Îñòðîçі,
íàéâіðîãіäíіøå, ïðèáóâøè òóäè íà çàïðîøåííÿ Êîñòÿíòèíà Îñòðîçüêîãî. Ó 70-õ ðîêàõ XVI ñòîëіòòÿ Âèøåíñüêèé îñåëèâñÿ íà Àôîíі. Ïîìåð
ó ãðåöüêіé îáèòåëі, íåçàäîâãî äî ñìåðòі çáèðàâñÿ ùå ðàç âіäâіäàòè áàòüêіâùèíó.
Пригадайте, які риси Вишенського виділив письменник. На чому саме наголосив у своїй поемі? Які символічні образи використав?

Ùî æ äî ïîëåìі÷íèõ òâîðіâ ïèñüìåííèêà, òî íàéâèçíà÷íіøèìè ñåðåä íèõ є «Ïîñëàííÿ äî єïèñêîïіâ», «Âèêðèòòÿ äèÿâîëà-ñâіòîäåðæöÿ»,
«Ïîñëàíіє äî Ëüâіâñüêîãî áðàòñòâà», «Ïðî єðåòèêіâ».
Іâàí Âèøåíñüêèé – îäèí ç ïåðøèõ óêðàїíñüêèõ ïèñüìåííèêіâ, òâîðàì ÿêîãî âëàñòèâі ðèñè áàðîêî. Îêðіì òîãî, ìîâà éîãî òâîðіâ áëèçüêà
äî æèâîї íàðîäíîї. Âèøåíñüêèé çâåðòàâñÿ äî âñіõ æàíðіâ òîãî÷àñíîї
ïîëåìі÷íîї ëіòåðàòóðè – ïîñëàííÿ, ïàìôëåòó, òðàêòàòó, äіàëîãó, ÷àñòî
ïîєäíóþ÷è їõ â îäíîìó òâîðі.
Ïîëåìі÷íà òâîð÷іñòü Âèøåíñüêîãî ìàëà äâà ïðîâіäíèõ іäåéíèõ
ñòðèæíі: çàïåðå÷åííÿ óíії, à òàêîæ âèêðèòòÿ і ñàòèðè÷íå çìàëþâàí-
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íÿ ñâіòñüêèõ ìîæíîâëàäöіâ, ÿêі «íàä Áîãà áîãàìè âèùèìè äëÿ ñâîїõ
ïіäðó÷íèõ ïіääàíèõ ïîðîáèëèñÿ». Ïðè öüîìó íàãîëîøóє: ïðèíöèïîâîї
ðіçíèöі ìіæ ïîëüñüêèìè é óêðàїíñüêèìè ïàíàìè íåìàє, áî ÷àñòî ñâîї
«ëóïëÿòü íå ãіðøå ÷óæèõ».
Âèøåíñüêèé çàñóäæóє ìàíіðíå æèòòÿ âåðõіâêè òîãî÷àñíîãî ñóñïіëüñòâà, òàâðóþ÷è òèõ, õòî ïåðåòâîðèâ æèòòÿ â Óêðàїíі íà ïåêëî. Éîãî
îáóðþþòü «...áðåõíÿ, êðèâäà, ïåðåõèòðóâàííÿ, ïåðåñïіðêè, íàêëåï,
ëèöåìіðñòâî, ëåñòîùі é íàñèëüñòâî... âіä÷àé, íåíàâèñòü, çàçäðіñòü і
ìåðçîòà... ðîçïóñòà, ïëþãàâñòâî і îãèäíèé áðóä».
Íàéïîòóæíіøèé íàñòóï íà óíіþ ÿê çàñîáó ïîíåâîëåííÿ óêðàїíñüêîãî
íàðîäó é çíèùåííÿ äåðæàâè çäіéñíèâ ïèñüìåííèê ó «Ïîñëàííі äî єïèñêîïіâ». Âіí äîâîäèâ, ùî òі, õòî òàê ðåâíî ïіêëóєòüñÿ ïðî îá’єäíàííÿ
öåðêîâ, íå ìàþòü ìîðàëüíîãî ïðàâà âèðіøóâàòè äîëþ öіëîãî íàðîäó:
«Òії õëîïè ïðîñòії â ñâîїõ õèæàõ ñèäÿòü. À ìè â ïàëàöàõ єïèñêîïñüêèõ
ëåæèìî! Òії õëîïè ç îäíієї ìèñî÷êè ïîëèâêó àáî áîðùèê õëåï÷óòü, à
ìè ïî êіëüêàíàäöÿòü ïîëóìèñêіâ, ðіçíèìè ñìàêàìè óôàðáîâàíèõ, ïîæèðàєìî!».
Які слова та мовні звороти є застарілими?

Ó öüîìó ïîñëàííі Âèøåíñüêèé âèñëîâèâ ãîëîâíó іäåþ ñâîєї òâîð÷îñòі:
óñі ëþäè ðіâíі ïåðåä Áîãîì. Òîìó òàê ïðèñòðàñíî âіí âèêðèâàє òèõ, ùî
«іç îáîðè êîíі, âîëè, âіâöі ó áіäíèõ ïіääàíèõ» âіäáèðàþòü і «їõíüîãî ïîòó
ìіøêè ïîâíі ãðіøìè çîëîòèìè íàïèõàþòü». Âіí òâîðèòü ïðîìîâèñòó,
ÿñêðàâó àíòèòåçó – âîâêè і âіâöі. Ñàìå «âіâöі» «ç äіòüìè ñåáå óòèñêóþòü,
ïàéêó ñîáі óðіçóþòü, áîÿ÷èñü, ùî їì õëіáà äî íîâîãî âðîæàþ íå äîñÿãíå... À òії áіäàêè ïіääàíі і ïðîñòîї ñіðÿ÷èíè ïóòÿùîї, ÷èì áè íàãîòó ñâîþ
ïðèêðèòè ìîãëè, íå ìàþòü... Øåëÿãà, çà ùî ñîëі êóïèòè, íå ìàþòü».
Кого змальовує Вишенський в образі овець?

Ó òâîð÷îñòі Âèøåíñüêîãî â÷óâàєòüñÿ ïîòóæíèé ôîëüêëîðíèé ñòðóìіíü, îñîáëèâî öå ñòîñóєòüñÿ òðàäèöіé íàðîäíîї ñàòèðè. Ñàìå ó ôîëüêëîðíîìó êëþ÷і çìàëüîâàíî ïèõàòîãî ïàíà ó òâîðі «Ïîðàäà»: «Ùå òè
êðîâîїä, ì’ÿñîїä, âîëîїä, ñêîòîїä, çâіðîїä, ñâèíîїä, êóðîїä, ãóñêîїä, ïòàõîїä, ñèðîїä, ñëàñòîїä, ìàñëîїä, ïèðîãîїä! Ùå òè ïåðèíîñïàë, ì’ÿêîñïàë,
ïîäóøêîñïàë! Ùå òè òіëó óãîäíèê! Ùå òè òіëîëþáèòåëü! Ùå òè êðîâîïðàãíèòåëü! Ùå òè ïåðöåëþáåöü, øàôðàíîëþáåöü... öóêðîëþáåöü!».
Поясніть кожне зі звинувачень. Які риси барокового стилю простежуються
в цьому уривку?

Õóäîæíÿ ñèëà òâîðіâ ïîëåìіñòà – ó ÿñêðàâèõ êàðòèíàõ òîãî÷àñíîãî
æèòòÿ, åìîöіéíîñòі âèêëàäó, âëó÷íîñòі äîêàçіâ, ïðèêëàäіâ, ó ïåðåêîíëèâîñòі àâòîðñüêîї ïîçèöії.
Äî Іâàíà Âèøåíñüêîãî â óêðàїíñüêіé ëіòåðàòóðі íіõòî ç òàêèì çàâçÿòòÿì íå âèêðèâàâ æîðñòîêîї ïðàâäè æèòòÿ óÿðìëåíîãî óêðàїíñüêîãî
ëþäó â Ðå÷і Ïîñïîëèòіé, íіõòî òàê ðіøó÷å íå ïðîòåñòóâàâ ïðîòè
íåñïðàâåäëèâîñòåé ôåîäàëüíîãî ñóñïіëüíîãî óñòðîþ, ïðîòè ïîíåâîëåííÿ
ëþäèíè ëþäèíîþ. Ïðî ùî á âіí íå ïèñàâ, ïîâñÿê÷àñ óòâåðäæóâàâ
ïðàâäó, íå âäàþ÷èñü äî «áàñíîñëîâіÿ», îïèðàþ÷èñü íà ðåàëüíі ôàêòè.
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Ïîâòîðþєìî
1. Укажіть, коли саме і в якій послідовності змінювалися в Україні мистецькі епохи.
Назвіть найвидатніших європейських представників кожної з них.
2. Розкажіть про осередки українського книгодрукування ХVІ–ХVІІ століть.
3. З якими книгами пов’язують початок книгодрукування в Україні?
4. Назвіть найвидатніші твори Івана Вишенського, їхні жанр і провідні теми.

Ìіðêóєìî
1. Чому доба Ренесансу вважається найпрогресивнішим переворотом в історії
людства?
2. Які ідейно-стильові особливості характерні для барокового стилю?
3. Перелічіть визначальні ознаки ренесансу й бароко. Як ці напрями співіснували
в українській культурі?
4. Яка основна ідея творів Івана Вишенського?

Àíàëіçóєìî
1. Яку роль відіграли провідні діячі доби Ренесансу та бароко в розвитку української культури?
2. Проаналізуйте діяльність Івана Федорова, оцініть її історичне значення.
3. Чому ми вважаємо Івана Вишенського представником раннього бароко?

Äèñêóòóєìî
1. Порівняйте мистецькі принципи Ренесансу й бароко, визначте їхні спільні та відмінні риси. Запропонуйте своє бачення ролі кожної з проаналізованих епох і напрямів для подальшого розвитку української культури.
2. Наскільки актуальні нині твори Івана Вишенського з огляду на сьогоднішнє становище греко-католицької церкви та її роль у суспільному житті?
3. Спробуйте сформулювати моральний кодекс полеміста: якими якостями повинна володіти людина, що бере участь у серйозній полеміці?

Групи отримують завдання презентувати будь-кого з видатних випускників Острозької чи Києво-Могилянської академій. Експертна група визначить, кого з видатних діячів нашої історії представлено найоригінальніше й найцікавіше.

ПРАЦЮЄМО З ПРОЕКТОМ
Назва проекту – «Видатні люди нашої школи». Спробуйте відшукати
серед випускників вашої школи тих, хто уславив свою батьківщину.
Зберіть про них інформацію, виготовте інформаційний стенд «Гордість нашої школи».
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Â óðî÷èñòі äíі é ñâÿòà ñåìіíàðèñòè
òà áóðñàêè âіäïðàâëÿëèñÿ ïî äîìàõ ç
âåðòåïàìè.
Ìèêîëà Ãîãîëü

ДРАМАТУРГІЯ
УКРАЇНСЬКА
ВЕРТЕПНА
ДРАМА
äðóãіé ïîëîâèíі XVII – íà ïî÷àòêó XVIII ñòîëіòòÿ â äåÿêèõ
íàðîäіâ Єâðîïè íàáóâ ïîøèðåííÿ íàðîäíèé ëÿëüêîâèé òåàòð
í
(ï
ïîëüñüêà øîïêà, ôðàíöóçüêèé êðåø, áіëîðóñüêà áàòëåéêà).
Óêðàїíñüêèé ðіçíîâèä öüîãî òåàòðó îòðèìàâ íàçâó âåðòåï
Ó
(â
âіä ñòàðîñëîâ’ÿíñüêîãî ñëîâà «ïå÷åðà»), çáàãàòèâøè öå ìèñòåöòâî ñâîїì
ìè îñîáëèâèìè, âëàñòèâèìè ëèøå éîìó íàöіîíàëüíèìè ðèñàìè.
Âèñòàâè â
âåðòåïó âіäáóâàëèñÿ ó ñïåöіàëüíèõ äâîÿðóñíèõ ÿùèêàõ, ùî
ñëóãóâàëè ñöåíîþ. Âñåðåäèíі ÿùèêіâ íà ïàëè÷êàõ àáî äðîòèêàõ «ðóõàëèñÿ» ëÿëüêè, ÿêі âèãîòîâëÿëèñÿ ç äåðåâà àáî òêàíèíè. Ïðèâîäèâ
ëÿëüêè â äіþ âåðòåïíèê. Òàêèì âåäó÷èì ìіã áóòè áóäü-õòî: ìàíäðіâíèé
äÿê, ÷åíåöü, ñåëÿíèí, áóðñàê, ñêîìîðîõ, àáî ìàíäðіâíі íàðîäíі âèêîíàâöі. ×àñîì âåðòåïíèê ìàâ ïîìі÷íèêіâ. Çà ìîæëèâîñòі, âèñòàâè äîïîâíþâàëèñÿ õîðîâèì àáî ìóçè÷íèì ñóïðîâîäîì.

У

Âåðòåïíі ëÿëüêè.
Ó öåíòðі –
ïîðöåëÿíîâèé
îðèãіíàë ÕVIII ñòîëіòòÿ.
Äåðæàâíèé ìóçåé
òåàòðàëüíîãî,
ìóçè÷íîãî
òà êіíîìèñòåöòâà
Óêðàїíè.
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Чи так ви уявляли собі вертепні ляльки? Чому саме? Свою думку аргументуйте.

Âåðòåïíі âèñòàâè ñêëàäàëèñÿ ç äâîõ ÷àñòèí – ðåëіãіéíîї ðіçäâÿíîї äðàìè і ñâіòñüêîї ñàòèðè÷íî-ïîáóòîâîї іíòåðìåäії. Ïåðøà ÷àñòèíà
âåðòåïó, òàê çâàíà ñâÿòà, äåìîíñòðóâàëàñÿ çàâæäè ó âåðõíüîìó ÿðóñі
ñêðèíüêè-ñöåíè; òàêîæ âîíà ìàëà äîñèòü ñòіéêó êîìïîçèöіþ òà ÷іòêî
îêðåñëåíó êіëüêіñòü ïåðñîíàæіâ, ðîçïîâіäàþ÷è ïðî îáñòàâèíè, ïîâ’ÿçàíі іç íàðîäæåííÿì Іñóñà Õðèñòà.
Éøëîñÿ ïðî ñòðàøíèé çëî÷èí öàðÿ Іóäåї Іðîäà, ÿêèé, çà áіáëіéíîþ
âåðñієþ, íàêàçàâ çíèùèòè ó Âіôëåєìі âñіõ õëîï÷èêіâ-íåìîâëÿò ç ìåòîþ ïîçáóòèñÿ áîæîãî ñèíà. Çà ñþæåòîì âèñòàâè, äî ìàòåðі Іñóñà Ìàðії
ïðèõîäèëè âêëîíèòèñÿ âîëõâè, ÿíãîëè, ïàñòóõè. Ñìåðòü êàðàëà Іðîäà,
ñòèíàþ÷è éîìó ãîëîâó, à ×îðò âîëіê éîãî äî ïåêëà.







Ðåëіãіéíà äіÿ âåðòåïíîї äðàìè òåìàòè÷íî ðîçïîäіëÿëàñÿ íà ï’ÿòü ÷àñòèí:
çâåðíåííÿ äî ãëÿäà÷іâ;
âèêëàä äії;
çàâ’ÿçêà;
êóëüìіíàöіÿ (ìàêñèìàëüíå íàïðóæåííÿ çìіñòó ñþæåòó);
ðîçâ’ÿçêà.

Çàâäÿêè ðåëіãіéíіé ñêëàäîâіé òàêèõ âèñòàâ, їõ âèêîíàííÿ òðèâàëèé
÷àñ çàîõî÷óâàëîñÿ öåðêâîþ – âåðòåï ó ñâÿòêîâі äíі äîçâîëÿëîñÿ ïðîâîäèòè íàâіòü ó õðàìàõ. Ïðîòå çãîäîì äîâіëüíå òðàêòóâàííÿ ðåëіãіéíèõ ñþæåòіâ âèêëèêàëî íåçàäîâîëåííÿ öåðêîâíîñëóæèòåëіâ, òîæ äâåðі
öåðêîâ äëÿ ñàìîáóòíіõ íàðîäíèõ ëÿëüêîâèõ òåàòðіâ âèÿâèëèñü çà÷èíåíèìè. Ùî, íà äóìêó äåÿêèõ äîñëіäíèêіâ, ïіçíіøå ïðèâåëî äî ïîÿâè
êîëÿäíèöòâà.
Чому євангельські сюжети вертепних спектаклів виконавці намагалися
максимально наблизити до реалій народного життя?

Ñâіòñüêà, «ðîçâàæàëüíà» ÷àñòèíà âèñòàâè âіäáóâàëàñÿ çàâæäè íà
íèæíüîìó ÿðóñі «ñöåíè» é áóëà, ïî ñóòі, ãóìîðèñòè÷íîþ ÷è ñàòèðè÷íîþ ï’єñîþ íà çëîáó äíÿ. Âіäïîâіäíî, çìіñò її âàðіþâàâñÿ çàëåæíî âіä
ìіñöåâîñòі òà çäіáíîñòåé, äîòåïíîñòі âåðòåïíèêà. ×èñëî ëÿëüîê ñÿãàëî
іíîäі ñîðîêà.
Òàêèì ÷èíîì, ãëÿäà÷і âåðòåïó ñïî÷àòêó ïðèãàäóâàëè áіáëіéíó
іñòîðіþ, à ïîòіì âіä äóøі ñìіÿëèñÿ ç ïåðñîíàæіâ, ñåðåä ÿêèõ áåç òðóäíîùіâ óïіçíàâàëè äîáðå âіäîìèõ ñîáі îñіá: îäíîñåëüöіâ, ïàíіâ, ÷èíîâíèêіâ.
Âëàñíå, òàêà âèñòàâà ïðåçåíòóâàëà óêðàїíñüêå ñóñïіëüñòâî XVII–
XVIII ñòîëіòü, àäæå ïðåäñòàâíèêè âñіõ ñòàíіâ і ðіçíèõ íàöіîíàëüíîñòåé
áóëè ãåðîÿìè âåðòåïíîãî äіéñòâà.
Âåðòåï ÷èìàëî çàïîçè÷èâ ç óêðàїíñüêîãî ôîëüêëîðó: ðèñè, ÿêèìè
íàäіëåíî ãåðîїâ, їõíі õàðàêòåðèñòèêè, ïіñíі, ÿêі âîíè âèêîíóþòü, і ò. ï.
Äî ðå÷і, îäíó ç íàéïîïóëÿðíіøèõ ó âåðòåïі ïіñåíü «Îé ïіä âèøíåþ, ïіä
÷åðåøíåþ» çãîäîì âèêîðèñòàâ ó ï’єñі «Íàòàëêà Ïîëòàâêà» Іâàí Êîòëÿðåâñüêèé. Âåðòåïíі äðàìè íàñè÷åíі íàðîäíèìè ïðèñëіâ’ÿìè, ïðèêàçêà-
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ìè, ôðàçåîëîãі÷íèìè çâîðîòàìè, ó ñþæåòè âèñòàâ îðãàíі÷íî âïëіòàëè
íàðîäíі àíåêäîòè, îðèãіíàëüíі ìîâíі çâîðîòè, ïðèïîâіäêè.
Скориставшись інтернетом, зберіть відомості про польський відповідник
вертепу – шопку. Порівняйте їх, знайдіть спільні й відмінні риси.

Ìèêîëà Ìàðêåâè÷, ùî âèäðóêóâàâ
òåêñò âåðòåïíîãî òâîðó 1860 ðîêó, ïèñàâ ó ïåðåäìîâі: «Ïåðâіñíå ïîõîäæåííÿ
âåðòåïó ìîæíà âіäíåñòè äî ÷àñіâ ãåòüìàíà Êîíàøåâè÷à-Ñàãàéäà÷íîãî, äî 1600–
1620 ðîêіâ, êîëè âіí ïî÷àâ âіäíîâëþâàòè
Êèїâñüêå áðàòñòâî é àêàäåìіþ».
Пригадайте, якими ще славними ділами
ввійшов в українську історію гетьман Петро
Сагайдачний.

Ïîëüñüêî-óêðàїíñüêèé åòíîãðàô Åðàçì
Іçîïîëüñüêèé íàâîäèòü áëèçüêі äî öèõ
äàòè – 1591–1639 ðîêè. Ó ìàòåðіàëàõ
Ëüâіâñüêîãî áðàòñòâà є ïèñüìîâà çãàäêà
ïðî âåðòåï, äàòîâàíà 1666 ðîêîì. Âåðòåïíі âèñòàâè çàæèëè íàéáіëüøîї ñëàâè
Ñêðèíüêà âåðòåïó
â äðóãіé ïîëîâèíі XVIII ñòîëіòòÿ, êîëè
Розглянувши ілюстрацію,
÷èñëî âåðòåïíèêіâ ïîïîâíþâàëîñÿ âèõîопишіть будову вертепу.
âàíöÿìè ðіçíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ, ùî
éøëè â íàðîä ïîïóëÿðèçóâàòè óêðàїíñüêèé ëÿëüêîâèé òåàòð. «Â óðî÷èñòі äíі é ñâÿòà ñåìіíàðèñòè òà áóðñàêè
âіäïðàâëÿëèñÿ ïî äîìàõ ç âåðòåïàìè», – ïèñàâ ó òâîðі «Âіé» Ìèêîëà
Ãîãîëü. Òàêà ôîðìà, ç îãëÿäó íà ïåðåñëіäóâàííÿ ç áîêó ìіñöåâîї âëàäè
÷è óðÿäó, áóëà íàéçðó÷íіøîþ, ùîá ïëåêàòè ëþáîâ äî íàðîäíîї òâîð÷îñòі
é ïîøèðþâàòè ïðàâäó ïðî àêòóàëüíі àáî іñòîðè÷íі ïîäії (çîêðåìà, ïðî
ðóéíóâàííÿ Çàïîðîçüêîї Ñі÷і éäåòüñÿ ó âåðòåïі «Çàïîðîæåöü»).
Âàæëèâî, ùî âåðòåïíі âèñòàâè ìàëè âèêëþ÷íî íàöіîíàëüíèé êîëîðèò. Çàìіñòü òðàäèöіéíèõ єâàíãåëüñüêèõ ïåðñîíàæіâ ëþäè іç çàäîâîëåííÿì ñëóõàëè ñïіâè çâè÷àéíèõ ñіëüñüêèõ ïàñòóõіâ.
Íàäçâè÷àéíî öіêàâèì і äèíàìі÷íèì âèäîâèùåì áóëà äðóãà ÷àñòèíà
âåðòåïíîãî ñïåêòàêëþ. Òóò ðîçãîðòàëèñÿ âåñåëі, äîòåïíі ñöåíêè іç
æèòòÿ çâè÷àéíèõ ëþäåé, ÿêі ñïіâàëè, òàíöþâàëè, çàëèöÿëèñÿ, ïèëè
ãîðіëêó, ðîçïîâіäàëè àíåêäîòè, êåïêóâàëè îäíå ç îäíîãî.
Êîæíîãî ãåðîÿ íàäіëåíî ïðîìîâèñòèìè ðèñàìè: òàê íàðîä âèñëîâëþâàâ ñâîє ñòàâëåííÿ äî ãåðîїâ óëþáëåíèõ і òèõ, êîãî âèñìіþâàâ, çíåâàæàâ ÷è íåíàâèäіâ. Ó âåðòåïі ìîæíà áóëî ïîáà÷èòè ïèõàòîãî ïîëüñüêîãî
Ïàíà, ÿêèé íàêèâàâ ï’ÿòàìè ïðè îäíіé çãàäöі ïðî ãàéäàìàöüêå ïîâñòàííÿ, âèãàäëèâîãî é äîòåïíîãî Ñîëäàòà, ùî äóðèâ äîâіðëèâèõ Äіäà
é Áàáó, і õèòðîãî Ïîïà, ÿêèé íå çàâæäè äîòðèìóâàâñÿ öåðêîâíèõ ïðèïèñіâ. Óëþáëåíèì ïåðñîíàæåì âåðòåïó áóâ Çàïîðîæåöü, ùî âòіëþâàâ
êðàùі ðèñè áîðöÿ çà âîëþ. Ó òðàäèöіéíîìó êîçàöüêîìó âáðàííі, ç îñåëåäöåì, ñïіâàâ âіí, òðèìàþ÷è áàíäóðó:
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Ñëó÷àëîñü ìåíі, –
І íå ðàç,
Â ñòåïó âàðèòü ïèâî.
Ïèâ òóð÷èí, ïèâ òàòàðèí,
Ïèâ і ïîëÿê, íà äèâî.
Áàãàöüêî ëåæèòü
І òåïåð ç ïîõìіëëÿ
Ìåðòâèõ ãîëîâ і êіñòîê
Îä òîãî âåñіëëÿ.

Ó öіé ïіñíі ñêîíäåíñîâàíà іñòîðіÿ âèçâîëüíîї áîðîòüáè íàøîãî íàðîäó ïðîòè іíîçåìíèõ ïîíåâîëþâà÷іâ. Çàïîðîæåöü – áіäíèé ñіðîìà, ùî
«é ñîðî÷êè íå ìàє». Ñàìå òàêі íåòÿãè ïіñëÿ çðóéíóâàííÿ Êàòåðèíîþ ІІ
Çàïîðîçüêîї Ñі÷і ñòàëè áåçïðàâíèìè êðіïàêàìè, ÷èї ñïèíè äî êðîâі ñïèñóâàëè ïàíñüêі êàí÷óêè.
À âåðòåïíà äðàìà âòіëþâàëà âіêîâі÷íó ìðіþ íàðîäó ïðî íåïåðåìîæíîãî ëèöàðÿ: Çàïîðîæåöü äîëàє âñі ïåðåøêîäè, ðîçãàäóє õèòðîùі Öèãàíêè òà ïіäñòóïíіñòü Øèíêàðÿ, êàðàє ï’ÿíè÷êó Ïîïà, âèãàíÿє ãîíîðèñòîãî Ëÿõà.
Çàêіí÷óєòüñÿ âåðòåïíà âèñòàâà âåñåëèì і ÿñêðàâèì äіéñòâîì, öіëêîì
íàðîäíèì çà ñâîєþ ñóòòþ і çìіñòîì: ñåëÿíèí Êëèì ïëàòèòü Äÿêîâі çà
îñâіòó íàïіâçäîõëîþ ñâèíåþ, òàíöþє ç êîçîþ, à Çëèäàð çáèðàє ãðîøі çà
âåðòåïíó âèñòàâó, íàñïіâóþ÷è:
– Ïðîøó íà õàð÷, íà ãîðіëêó. Õòî äàñòü øàã, à õòî ðóá, ïðèéìó і
êîïіéêó.
Ïðàâäèâіñòü, æèòòєâіñòü ñöåí âåðòåïó äîñÿãàëèñÿ çàâäÿêè âëó÷íèì
õàðàêòåðèñòèêàì êîæíîãî ïåðñîíàæà: âîíè ïîâîäèëèñÿ, ãîâîðèëè, äіÿëè âіäïîâіäíî äî ñâîãî ñîöіàëüíîãî ñòàíó, ñòàòі, îñâіòè, óÿâëåíü, ùî
ïîáóòóâàëè ïðî íèõ ó íàðîäі.
Як, на вашу думку, було індивідуалізовано мову персонажів?

Çãîäîì óêðàїíñüêà âåðòåïíà äðàìà ñòàëà òèì íåçãëèáèìèì äæåðåëîì, ç ÿêîãî æèâèëàñÿ íîâà óêðàїíñüêà ëіòåðàòóðà, à îñîáëèâî – òåàòð.
Ó ìèñòåöòâі âåðòåïó ñèíòåçóâàëèñÿ ìàéñòåðíіñòü õóäîæíüîãî ñëîâà àêòîðà, îðèãіíàëüíі ïðèéîìè íàðîäíîãî ëÿëüêîâîãî òåàòðó, ñëîâåñíà íàðîäíà òâîð÷іñòü, ìóçèêà, îáðàçîòâîð÷å ìèñòåöòâî – óñå òå, ùî ïðåçåíòóâàëî ñâіòîâі òàëàíòè óêðàїíñüêîãî íàðîäó.
Ïðîâіäíі äîñëіäíèêè âèäіëÿþòü òàêі ðіçíîâèäè
âåðòåïó:
 Ìіìîäðàìà (ðåëіãіéíі é ìèðñüêі åëåìåíòè òåêñòó ïåðåïëіòàþòüñÿ,
äіàëîãè òà ìîíîëîãè ñëàáêî ðîçâèíóòі, ðîëі âèêîíóþòü ëÿëüêè ïіä ñïіâ
õîðó).
 Ëÿëüêîâèé âåðòåï (ðåëіãіéíà é ìèðñüêà ÷àñòèíè òåêñòó ÷іòêî
ðîçìåæîâàíі (çàëåæíî âіä ñèòóàöії ìîãëè âèñòàâëÿòèñÿ îêðåìî); äîñèòü
ðîçâèíóòі äіàëîãè é ìîíîëîãè, ñöåíîþ є ôóíêöіîíàëüíî àêòèâíèé áóäèíî÷îê, ðîëі âèêîíóþòü ðóõîìі ëÿëüêè, çà ÿêèõ, âіäïîâіäíî çìіíþþ÷è
ãîëîñ, ãîâîðèòü ëÿëüêîâîä (àáî êіëüêà ëÿëüêîâîäіâ); ó âèñòàâàõ іíîäі
áðàâ ó÷àñòü àíñàìáëü).
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 Æèâèé âåðòåï (ó äåÿêèõ òåêñòàõ ñëàáêî ðîçâèíóòà ìèðñüêà ÷àñòèíà, ðîëі âèêîíóє áàãàòî ëþäåé, ëÿëüêè ñòàòè÷íі, à áóäèíî÷îê ñöåíîþ
íå ñëóæèòü; äіàëîãè ðîçâèíóòіøі, íіæ ó äðàìі ëÿëüêîâîãî âåðòåïó; àêòîð âèêîíóâàâ â îäíіé âèñòàâі ëèøå îäíó ðîëü).
 Êîìáіíîâàíà ôîðìà (ïîєäíàíî ãðó ëþäåé і ëÿëüîê; ñïðîáè òàêîãî
ïîєäíàííÿ âіäîìі â íàø ÷àñ і â ïðîôåñіéíîìó òåàòðі).
Äіéñòâî óêðàїíñüêîãî íàðîäíîãî âåðòåïó íèíі âіäíîâëåíî â áàãàòüîõ
ðåãіîíàõ Óêðàїíè. Çîêðåìà, ó Ïîëòàâі â îñòàííі ðîêè áіëÿ ëÿëüêîâîãî
òåàòðó ïіä ÷àñ íîâîðі÷íèõ ñâÿò âñòàíîâëþєòüñÿ âåðòåï іç òðàäèöіéíèì
ðіçäâÿíèì ñþæåòîì. Ëÿëüêîâі âåðòåïíі âèñòàâè, âåðòåïíі õîäè ç óñïіõîì âіäáóâàþòüñÿ ó Òåðíîïîëі, Ëüâîâі, Ðіâíîìó, Êèєâі.
З допомогою Інтернету дізнайтеся, які форми вертепу збереглися, відроджуються і розвиваються в наш час.

Ïîâòîðþєìî
1. Що означає слово «вертеп»?
2. Назвіть європейські аналоги вертепу.
3. Пригадайте й перелічіть види вертепу.

Ìіðêóєìî
1. З яких частин складається релігійна частина вертепної драми?
2. Назвіть найбільш характерних персонажів світської частини вистави.
3. Опишіть, як ви уявляєте собі вертепну виставу.

Àíàëіçóєìî
1. Спробуйте пояснити той факт, що сьогодні поняття «вертеп» має також і негативне значення.
2. Проаналізуйте історію виникнення вертепу.
3. Розкажіть, як змінювався вертеп протягом століть і які причини лежали в основі.

Äèñêóòóєìî
1. Спробуйте оцінити роль вертепу в культурному житті України того періоду. Свою
точку зору обґрунтуйте.
2. Чи можна, на вашу думку, вважати український вертеп звичайним ляльковим театром?
3. Чи можна вважати вертеп прообразом майбутнього професійного театру? Свою
точку зору доведіть.

Групи, обравши для презентації одного героя вертепної драми, спробують максимально повно й точно його представити. Обов’язково розкажіть про костюм, характер героя, його роль у вертепі, взаємини з іншими персонажами, особливості
цього героя в різних регіонах України.
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ПРАЦЮЄМО З ПРОЕКТОМ
Підготуйте доповідь про історію лялькового театру в Україні. Скористайтеся бібліотекою, Інтернетом, за змоги відвідайте ляльковий
театр у вашому місті. Поцікавтеся, які лялькові персонажі є в інших
народів. Доберіть ілюстрації, виготовте моделі вертепних ляльок, спробуйте зіграти
невеличку виставу для учнів молодших класів.

ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ
Придумайте сценарій вертепу, сюжет якого будуватиметься на подіях із життя
вашої школи, а також виступіть з ним на святі.

Â å ð ò å ï (ñòàðîñëîâ’ÿí. ïå÷åðà) – íàðîäíèé òåàòð ëÿëüîê-ìàðіîíåòîê, ïîøèðåíèé â Óêðàїíі â áàðîêîâó äîáó (XVII–XVIII ñòîëіòòÿ). Âåðòåïîì íàçèâàëè íåâåëèêó çà ðîçìіðîì ïåðåíîñíó ñêðèíüêó, ùî ìàëà
âèãëÿä äâîïîâåðõîâîãî áóäèíî÷êà, âèãîòîâëåíîãî ç äåðåâà. Ëÿëüêè ïåðåñóâàëèñÿ íà äðîòèêàõ, à âіâ âèñòàâó âåðòåïíèê. Íà âåðõíüîìó ïîâåðñі
éøëè âèñòàâè ðåëіãіéíîãî çìіñòó. Ïåðåâàæíî öå áóëè äðàìè ðіçäâÿíі,
ïðî íàðîäæåííÿ Іñóñà Õðèñòà.
Ïіñëÿ çàêіí÷åííÿ ðåëіãіéíîї âèñòàâè íà íèæíüîìó ïîâåðñі ïîêàçóâàëè íàðîäíî-ïîáóòîâі іíòåðìåäії, ñöåíêè, ó ÿêèõ ïåðñîíàæàìè áóëè
çâè÷àéíі ëþäè. Âèðіçàíі ç äåðåâà ëÿëüêè áóëè ðîçôàðáîâàíі âіäïîâіäíî äî òîãî, ÿêó ðîëü âîíè âèêîíóâàëè. Äåðåâ’ÿíèìè áóëè é ôіãóðêè
òâàðèí.
Âèñòàâà ìîãëà ñóïðîâîäæóâàòèñÿ ìóçèêîþ, ñïіâîì, íàâіòü õîðîì,
ÿêùî âåðòåïíèê ìàâ ïîìі÷íèêіâ і êåðóâàâ ëÿëüêàìè íå ñàìîñòіéíî.

ІСТОРИЧНО-МЕМУАРНА ПРОЗА
Ñëàâà êîíі ñâîї òàì îñòðîãàìè áèëà,
І áîéîâèùå âîíà òðóïàìè ïîêðèëà.
Âàøà ìàòіð, äàâíÿ Ðóñü,
ñìàê ïіçíàëà ñëàâè –
Õàé çà ìóæíіñòü âàøó ñêðіçü
ðèöàð ñâіòó ç’ÿâèòü.
Îëåêñàíäð Áó÷èíñüêèé-ßñêîëüä
(Ç ëіòîïèñó Ñàìіéëà Âåëè÷êà)

Âèçíà÷àëüíó ðîëü ó ðîçâèòêó ëіòåðàòóðè XVIII ñòîëіòòÿ âіäіãðàâàëè êàíîíè áàðîêî. À âіäòàê ïіä âïëèâîì öüîãî íàïðÿìó ç’ÿâëÿþòüñÿ é
íàéÿñêðàâіøі ëіòåðàòóðíі òâîðè òієї äîáè – êîçàöüêі ëіòîïèñè, äðàìàòóðãіÿ, ìåìóàðíà ëіòåðàòóðà, ñàòèðè÷íà é ëіðè÷íà ïîåçіÿ.
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Áåçóìîâíî, ñàìå іñòîðè÷íà ëіòåðàòóðà
áóëà äæåðåëîì іíôîðìàöії ïðî æèòòÿ íàøîї êðàїíè òîãî ÷àñó. Íàñàìïåðåä öå ëіòîïèñè – óíіêàëüíèé æàíð, ÿêèé òâîðèëè
íà îñíîâі іñòîðè÷íèõ õðîíіê, äîêóìåíòіâ,
ìåìóàðіâ (ñïîãàäіâ î÷åâèäöіâ), íàðîäíèõ
ïåðåêàçіâ і ëåãåíä, æèòіé ñâÿòèõ, âëàñíèõ ñïîñòåðåæåíü і ðîçäóìіâ.
Çðàçêàìè êîçàöüêîãî ëіòîïèñàííÿ є
ëіòîïèñè Ñàìîâèäöÿ, Ãðèãîðіÿ Ãðàá’ÿíêè, Ñàìіéëà Âåëè÷êà. Öå ìàñøòàáíі іñòîðè÷íі ïîëîòíà, ÿêі íàéïîâíіøå âèñâіòëþþòü ïîäії Íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíîї âіéíè
óêðàїíñüêîãî íàðîäó 1648–1654 ðîêіâ і
çàãàëîì æèòòÿ Óêðàїíè öüîãî ïåðіîäó.

Íåâіäîìèé õóäîæíèê.
Ïîêðîâà ç ïîðòðåòîì ãåòüìàíà
Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî.
Êіíåöü ÕVІІ – ïî÷àòîê
ÕVІІІ ñòîëіòòÿ

Êîçàöüêі
ëіòîïèñè – іñòîðèêî-ëіòåðàòóðíі òâîðè êіíöÿ XVII–XVIII ñòîëіòòÿ, ùî ìàþòü ìåìóàðíèé õàðàêòåð,
çîáðàæóþòü іñòîðè÷íі ïîäії â Óêðàїíі.
Îñíîâíà ÷àñòèíà öèõ òâîðіâ ïðèñâÿ÷åíà
àíàëіçó Íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíîї áîðîòüáè ïіä ïðîâîäîì Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî
òà äîáè Ðóїíè.

Літопис Самовидця
Ëіòîïèñ Ñàìîâèäöÿ – òâіð, àâòîðà ÿêîãî äîòåïåð íå âñòàíîâëåíî.
Â÷åíі âèñëîâëþâàëè ÷èñëåííі ïðèïóùåííÿ, ïðèïèñóþ÷è éîãî òî ïåðó
ãåíåðàëüíîãî âіéñüêîâîãî ïіäñêàðáіÿ Ðîìàíà Ðàêóøêè-Ðîìàíîâñüêîãî
(ñàìå âіí і çàëèøàєòüñÿ íàéâіðîãіäíіøèì ïðåòåíäåíòîì íà àâòîðñòâî), òî
êîðñóíñüêîìó ïîëêîâíèêîâі Ôåäîðîâі Êàíäèáі, òî ïèñàðåâі Іâàíîâі Áèõîâöþ. Ïðîòå íåìàє ñóìíіâó, ùî öå ëþäèíà âіéñüêîâà, ç ÷èñëà êîçàöüêîї
ñòàðøèíè, ÿêà íåîäìіííî áóëà ñâіäêîì і ó÷àñíèêîì çîáðàæóâàíèõ ïîäіé.
Öåé ëіòîïèñ ìàє äâі ÷àñòèíè. Ïåðøà îá’єäíóє íèçêó îêðåìèõ îïîâіäàíü і âèñâіòëþє ïîäії äî 1667 ðîêó. Äðóãà áіëüøå ñêèäàєòüñÿ íà
òðàäèöіéíó ëіòîïèñíó õðîíіêó é äîêëàäíî îïèñóє ïîäії äî 1702 ðîêó.
Ñàìîâèäöåì àâòîðà íàçâàâ Ïàíòåëåéìîí Êóëіø,
ÿêèé íå ëèøå ïіäãîòóâàâ öåé ëіòîïèñ äî äðóêó,
à é íàïèñàâ íà éîãî îñíîâі ñâіé çíàìåíèòèé ðîìàí «×îðíà ðàäà»,
ÿêèé âèâ÷àòèìåòå çãîäîì. Àäæå Ñàìîâèäåöü äóæå äîêëàäíî çìàëþâàâ
ïðè÷èíè é ïåðèïåòії äîáè Ðóїíè, à òàêîæ ×îðíó ðàäó 1663 ðîêó –
àïîãåé áîðîòüáè çà ãåòüìàíñüêó áóëàâó.
Ïåðñîíàæàìè ëіòîïèñó Ñàìîâèäöÿ є óêðàїíñüêі ãåòüìàíè, êîæåí ç
ÿêèõ – íåïðîñòà îñîáèñòіñòü. Ñó÷àñíèêіâ íàéáіëüøå öіêàâèòü ïîãëÿä
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àâòîðà íà êîæíîãî ãåðîÿ. Àëå ñëіä âðàõóâàòè òàêó äåòàëü: àâòîð, ÿê
äîâåëè äîñëіäíèêè, ñïèðàâñÿ ó ñâîїõ îöіíêàõ íà âèäàòíó ïðàöþ «Ìèð
ñ Áîãîì ÷åëîâåêó» Іíîêåíòіÿ Ãіçåëÿ (ÿêîãî ïðîôåñîðè Êèєâî-Ìîãèëÿíñüêîї àêàäåìії íàçèâàëè «íàøèì Àðіñòîòåëåì»). Öÿ êíèãà, ïðèçíà÷åíà
äëÿ äóõіâíèöòâà, ñòàëà íà òîé ÷àñ ñâîєðіäíèì ìîðàëüíèì êîäåêñîì,
çâåäåííÿì åòè÷íèõ çàêîíіâ äëÿ âñüîãî ñóñïіëüñòâà. І Ñàìîâèäåöü
ñòàâèâñÿ äî ñâîїõ ãåðîїâ – ãåòüìàíіâ, ìîíàðõіâ, âîїíіâ і ìіùàí, ïðåäñòàâíèêіâ іíøèõ ñóñïіëüíèõ âåðñòâ – âіäïîâіäíî äî âèçíà÷åíèõ êàíîíіâ.
Âіí çàñóäæóє ïîëіòèêó Äåì’ÿíà Ìíîãîãðіøíîãî, ùî îðієíòóâàâñÿ íà
ñîþç іç òóðêàìè, ãåòüìàíà Äîðîøåíêà, ÿêèé òàêîæ áðàâ ó ñïіëüíèêè
òóðêіâ, õî÷ і ç äèïëîìàòè÷íèõ ìіðêóâàíü. Îñîáëèâî ãîñòðî âèñâіòëþє
Ñàìîâèäåöü ñâàâіëëÿ ïîëüñüêîї øëÿõòè â Óêðàїíі.
Àâòîð öüîãî ëіòîïèñó óòâåðäæóâàâ ãóìàíіñòè÷íі ìîðàëüíі ïðèíöèïè.
Òîæ çðîçóìіëèì є ùèðèé ãíіâ, ñïðÿìîâàíèé íà çðàäíèêіâ ïðàâîñëàâ’ÿ,
ùî, ñòàâøè êàòîëèêàìè, ïåðåòâîðèëèñÿ íà æîðñòîêèõ ãîíèòåëіâ
ïðàâîñëàâíîї âіðè: «À íàéãіðøå íàñìіõîâèñüêî é óòèñêè òåðïіâ íàðîä
ðóñüêèé âіä òèõ, êîòðі ç ðóñüêîї âіðè ïðèéíÿëè ðèìñüêó âіðó».
Öåðêâó àâòîð ñïðèéìàâ ÿê äóõîâíå îïåðòÿ ñóñïіëüñòâà. Âіí íàãîëîøóâàâ, ùî ðóéíóâàííÿ õðàìіâ ñïîêîíâіêó ââàæàëîñÿ ãðіõîì,
íåâіãëàñòâîì, æîðñòîêіñòþ. Òîìó çàñóäæóє íå ëèøå ñïóñòîøåííÿ é
ðóéíóâàííÿ ïðàâîñëàâíèõ öåðêîâ êàòîëèêàìè, à é âàðâàðñüêå ñòàâëåííÿ óêðàїíñüêèõ ñîþçíèêіâ – òóðêіâ і òàòàð – äî êàòîëèöüêèõ ñâÿòèíü
і õðàìіâ. Âîíè ñïóñòîøóâàëè êàòîëèöüêі êîñòüîëè, ðóéíóâàëè ñêëåïè,
ðîçäÿãàëè çàìîæíî âáðàíèõ ïîêіéíèêіâ і íàòÿãàëè òîé îäÿã íà ñåáå.
Ç ðîçïîâіäі ïðî íàïàä òóðêіâ íà Êàì’ÿíåöü äіçíàєìîñÿ, ùî òîäі іêîíàìè
«áóñóðìàíè» ìîñòèëè âóëèöі... Çà öå àâòîð ëіòîïèñó і äîðіêàâ ãåòüìàíîâі Äîðîøåíêó.
Ñàìîâèäåöü áóâ íå ëèøå ñóâîðèì ïîáîðíèêîì ìîðàëі, âіí íàéáіëüøå
øàíóâàâ çàêîí і ïðàâî, òîìó é çàñóäæóâàâ áóäü-ÿêі ïîðóøåííÿ ïðàâ
ëþäèíè. Îïèñóþ÷è ñòîðіíêè Âèçâîëüíîї
âіéíè, âіí íàãîëîøóє: «Ðіäêî õòî â òіé
êðîâі íà òîé ÷àñ ðóê ñâîїõ íå âìî÷èâ і
òîãî ãðàáóíêó òèõ äîáð íå ÷èíèâ».
Ñàìîâèäåöü ñõèëÿâ ñâîїõ ÷èòà÷іâ íåîäìіííî ðîáèòè âèñíîâêè ç óðîêіâ іñòîðії.
Âіí çàñóäæóâàâ óñå òå, ùî ñòàâàëî íà
çàâàäі îá’єäíàâ÷èì, äåðæàâîòâîð÷èì
ïðîöåñàì â Óêðàїíі. Òà іíàêøå é íå ìîãëî
áóòè, êîëè «ïîëêîâíèê ïðîòè ãåòüìàíà,
ñâÿùåíèêè ìåæè ñîáîþ... ìåæè êîçàêàìè é ïîñïîëèòèìè ñâàðè, ïîçâè...».
Що засуджує цими словами автор літопису? Проти чого виступає?

Іíîäі Ñàìîâèäåöü íå êîìåíòóє çîáðàæóâàíå, àëå ÷èòà÷, âèõîâàíèé ó äóñі
õðèñòèÿíñüêîї ìîðàëі, ñàì äàє îäíîçíà÷íó îöіíêó ôàêòàì. Âèñîêî îöіíþþ÷è ïî-

Áîãäàí Õìåëüíèöüêèé
ç ïîëêàìè
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ëіòèêó Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, âіí íàäçâè÷àéíî ñòðèìàíèé â îöіíöі
éîãî ÿê ëþäèíè òà ïîëêîâîäöÿ.
Çìàëüîâóþ÷è êîçàöüêó âіéíó, àâòîð çàçíà÷àâ, ùî «âñå æèâå ïіäíÿëîñÿ â êîçàöòâî», õòî ñàì íå ìіã, ïîñèëàâ ñèíà ÷è ñëóãó-ïàðóáêà. Îõîïèâøè òàêó íåïðîñòó іñòîðè÷íó åïîõó, Ñàìîâèäåöü íå ìіã îáìåæèòèñÿ
ðàìêàìè ëіòîïèñíîãî æàíðó. À âіäòàê, ÿê ïðåäñòàâíèê іñòîðіîãðàôі÷íîї ëіòåðàòóðè áàðîêîâîї äîáè, íàñè÷óє òâіð ôîëüêëîðíîþ ñèìâîëіêîþ,
ïðèêàçêàìè, ïðèñëіâ’ÿìè, òðàäèöіéíèìè åïі÷íèìè çâîðîòàìè: «ïіøëà
ñâіòîì êîçàöüêà ñëàâà», «áèëèñÿ òàê... ùî êðîâ òåêëà ðіêàìè» òà іí.
Ç íàéñèëüíіøèì îñóäîì ñòàâèâñÿ ëіòîïèñåöü äî ìіæóñîáíèõ âіéí, ùî
òðèâàëè ïіñëÿ ñìåðòі Õìåëüíèöüêîãî â Óêðàїíі â äîáó Ðóїíè. Ñàìå ïіä
âïëèâîì öèõ äîêіðëèâèõ і ïðàâäèâèõ ñëіâ ëіòîïèñó íàïèøå ñâіé ïîåòè÷íèé øåäåâð «Çà ëіòîïèñîì Ñàìîâèäöÿ» Âàñèëü Ñòóñ, íàìàãàþ÷èñü
ïіäíÿòè ç êîëіí ñâîїõ ñïіââіò÷èçíèêіâ ó ÕÕ ñòîëіòòі.

Літопис Григорія Граб’янки
Íà äóìêó áàãàòüîõ äîñëіäíèêіâ, ëіòîïèñ Ãðèãîðіÿ
Ãðàá’ÿíêè – îäíà ç íàéäîêëàäíіøèõ ëіòîïèñíèõ
ïàì’ÿòîê, ùî є ïðàêòè÷íî ïîâíîþ іñòîðієþ Óêðàїíè âіä ÷àñіâ âèíèêíåííÿ êîçàöòâà äî 1709 ðîêó.
Ìèõàéëî Ìàêñèìîâè÷ ñâîãî ÷àñó âêàçóâàâ, ùî Ãðàá’ÿíêà – âèñîêîîñâі÷åíà і â÷åíà ëþäèíà, ãëèáîêî îáіçíàíà ç âіò÷èçíÿíèì і çàðóáіæíèì,
çîêðåìà ïîëüñüêèì, ëіòîïèñàííÿì. Ìåòà àâòîðà ëіòîïèñó áóëà íàäçâè÷àéíî áëàãîðîäíîþ: âіí ñàì íàïèñàâ, ùî ïðàãíå іñòîðіþ áîðîòüáè óêðàїíñüêîãî êîçàöòâà çáåðåãòè äëÿ íàùàäêіâ. Éîãî ëіòîïèñ – êîëîñàëüíà
çáіðêà êîçàöüêèõ äîêóìåíòіâ, óðèâêіâ ç іíîçåìíèõ ëіòîïèñіâ, îïîâіäåé
î÷åâèäöіâ, çàêîíîäàâ÷èõ àêòіâ.
×àñòî ââàæàþòü, ùî òâіð Ãðàá’ÿíêè øâèäøå âåëè÷íà âîÿöüêà ïîâіñòü, àíіæ ïðîñòî ëіòîïèñ. Àâòîð íàâіòü ðîçäіëàì äàâ íàçâó «ñêàçàíіÿ» – ÿê ó òâîðàõ äàâíüîãî åïîñó. Îêðіì òîãî, âіí âèðàçíî îðієíòóâàâñÿ íà Ðîñіþ, à âіäòàê âåñü ëіòîïèñ ñëіä ðîçãëÿäàòè â öüîìó êîíòåêñòі.
Ãðàá’ÿíêà ïðèõèëüíî ñòàâèâñÿ äî òèõ óêðàїíñüêèõ äåðæàâíèêіâ, õòî
ïðàãíóâ ñîþçó ç Ðîñієþ, íàñàìïåðåä äî Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî.
Ó öåíòðі óâàãè ëіòîïèñó – Âèçâîëüíà âіéíà óêðàїíñüêîãî íàðîäó.
Ãðàá’ÿíêà ââàæàє її öіëêîì çàêîíîìіðíîþ, àäæå íåñèëà áóëî òåðïіòè
áåç÷èíñòâà øëÿõòè â Óêðàїíі. Àâòîð îêðåìî çìàëüîâóє íàéâàæëèâіøі
áèòâè – ïіä Æîâòèìè Âîäàìè, ïіä Êîðñóíåì.
Які ще визначні битви Визвольної війни ви знаєте?

ßê і Ñàìîâèäåöü, Ãðàá’ÿíêà îïèñóє æàõëèâі êàðòèíè ïîëüñüêîãî
ïàíóâàííÿ â Óêðàїíі, îêðåñëþþ÷è ïðè÷èíè ïîòóæíîї âіéíè, íà ÿêó
ïіäíÿâñÿ âåñü íàðîä.
Поміркуйте, хто може краще змалювати історичні події: сторонній спостерігач, іноземець, запрошений літописець чи людина, що є безпосереднім
учасником подій і переймається проблемами національної історії.
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Літопис Самійла Величка
Íå ìîæíà îìèíóòè óâàãîþ і íàéôóíäàìåíòàëüíіøó ïðàöþ ïðî ïîäії
ÕVІІ ñòîëіòòÿ, ùî íàëåæèòü ïåðó Ñàìіéëà Âåëè÷êà. Â÷åíі é äîñі äèñêóòóþòü ç ïðèâîäó òîãî, ÷è öå êëàñè÷íèé ëіòîïèñ, ÷è áëèñêó÷èé õóäîæíіé âèòâіð.
Öþ ïðàöþ óêëàäåíî â ÷îòèðüîõ òîìàõ. Її ðîçïî÷àòî â ñåëі Æóêàõ
Ïîëòàâñüêîãî ïîâіòó, à çàâåðøåíî 1720 ðîêó і ïðèñâÿ÷åíî çåìëÿêàì,
ùî ìåøêàþòü «â Ìàëîðîñіéñüêіé Óêðàїíі ïîîáèäâàáі÷ Äíіïðà».
Ïðî àâòîðà öüîãî ëіòîïèñó âіäîìî çíà÷íî áіëüøå, íіæ ïðî іíøèõ. Âіí
áóâ êàíöåëÿðèñòîì Çàïîðîçüêîãî âіéñüêà, à âіäòàê ìàâ áåçïîñåðåäíіé
äîñòóï äî ðіçíèõ äîêóìåíòіâ. Íàéáіëüøå éîãî, çâіñíî, öіêàâèëè ãåðîї÷íі ñòîðіíêè іñòîðії Âèçâîëüíîї âіéíè, і âіí, êîðèñòóþ÷èñü äæåðåëàìè
äîñòîâіðíîї іíôîðìàöії, ñòâîðèâ ìîíóìåíòàëüíèé ëіòîïèñ ïðî ãåðîї÷íó
áîðîòüáó íàøîãî íàðîäó ïðîòè ïîëüñüêîãî ãíîáëåííÿ.
Îïóáëіêîâàíî öåé ëіòîïèñ ïðîòÿãîì 1848–1864 ðîêіâ. Íèì ïîñëóãîâóâàâñÿ Òàðàñ Øåâ÷åíêî, ïîêëàâøè ïîäії, îïèñàíі â ëіòîïèñі, â îñíîâó
ñâîїõ ïîåçіé.
Öåé ëіòîïèñ áëèçüêèé äî õóäîæíüîãî òâîðó, çîêðåìà äî «Ñëîâà ïðî
ïîõіä Іãîðіâ», àäæå ðîçïîâіäü ïðî Âèçâîëüíó âіéíó Âåëè÷êî òàêîæ ðîçïî÷èíàє ç îïèñó çíàìåííÿ: çàòåìíåííÿ ñîíöÿ, íåáà÷åíîї êîìåòè, íàïàäó ñàðàíè. Ïðîòå àâòîð íàãîëîøóâàâ: éîãî òâіð – ïðàâäèâà îïîâіäü
ïðî ãåðîї÷íå ìèíóëå ìóæíüîãî і íåçëàìíîãî óêðàїíñüêîãî íàðîäó. Ñëіä
çàóâàæèòè òàêîæ, ùî Ñàìіéëî Âåëè÷êî îäíèì ç ïåðøèõ óæèâ ïîíÿòòÿ
«Óêðàїíà» é «óêðàїíñüêèé íàðîä». Âіí âèñëîâëþâàâñÿ ç ïðèâîäó äðàæëèâèõ ïîëіòè÷íèõ ïèòàíü, õî÷à é äîñèòü îáåðåæíî, íå ñïîòâîðþþ÷è
іñòîðè÷íèõ ôàêòіâ.
Пригадайте, яке знамення описано в «Слові...» і що воно віщувало.

Íàéòðàãі÷íіøі ñòîðіíêè ëіòîïèñó òі, äå ðîçïîâіäàєòüñÿ ïðî ñìåðòü
Õìåëüíèöüêîãî òà ìіæóñîáèöі, ùî ðîçïî÷àëèñÿ çãîäîì. «Óìåð äîáðèé
âîæäü íàø, îñòàâèâøè ïî ñîáі áåçñìåðòíóþ ñëàâó... » – öå ñëîâà ïèñàðÿ
Õìåëüíèöüêîãî Ñàìіéëà Çîðêè, çàôіêñîâàíі â ëіòîïèñі.
Âèêëèêàëè îñóä ïіäñòóïíі äії ãåòüìàíà Âèãîâñüêîãî, ÿêèé ïðàãíóâ
ïîâåðíóòè Óêðàїíó ïіä ïðîòåêòîðàò Ïîëüùі. Ïðîòå Ñàìіéëî Âåëè÷êî,
ïîçà ñóìíіâîì, âèÿâèâ ñåáå âåëèêèì ãóìàíіñòîì, àäæå âіí òîëåðàíòíî
ñòàâèòüñÿ äî âñіõ íàðîäіâ, âіääàþ÷è їì íàëåæíå çà їõíі äîñÿãíåííÿ.
Ó äðóãîìó òîìі éäåòüñÿ ïðî ñïðîáó êðèìñüêîãî õàíà çíèùèòè Çàïîðîçüêó Ñі÷ 1675 ðîêó. Àëå êîçàêè ñïðîìîãëèñÿ âіäñòîÿòè êîëèñêó ñâîєї
âîëüíîñòі, çíèùèëè íåïðîõàíèõ ãîñòåé. Íàéáіëüøå óâàãè ïðèñâÿ÷åíî
ïîäâèãàì ëåãåíäàðíîãî êîøîâîãî Іâàíà Ñіðêà. Âðàæàє ðîçïîâіäü ïðî
ñòðàòó ÷àñòèíè âèçâîëåíèõ íèì óêðàїíñüêèõ ïîëîíåíèõ, ùî çàáàæàëè
ïîâåðíóòèñÿ íàçàä äî Êðèìó, áî âæå âñòèãëè ïðèæèòèñÿ òàì. Òàêèõ
âèÿâèëîñÿ áëèçüêî òðüîõ òèñÿ÷. Ëіòîïèñåöü, ïðàâäèâî ïåðåäàâøè âàãàííÿ êîøîâîãî îòàìàíà ïåðåä ïðèéíÿòòÿì òàêîãî æîðñòîêîãî ðіøåííÿ, óñå-òàêè ñõâàëèâ éîãî.
Чому, на ваш погляд, так учинив отаман і чому Самійло Величко поставився до його вчинку схвально?
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Òðåòіé òîì ìіñòèòü ïåðåâàæíî äîêóìåíòè òà ëèñòè. Âîäíî÷àñ àâòîð
ïðèäіëÿє óâàãó òèì іñòîðè÷íèì îñîáàì, ÿêі âіäіãðàëè íàéáіëüøó ðîëü ó
ïîëіòè÷íîìó æèòòі Óêðàїíè XVII – ïî÷àòêó XVIII ñòîëіòòÿ.
Ó ëіòîïèñі âèðàçíî ïðîñòåæóєòüñÿ áàðîêîâà ïîåòèêà. Òâіð íîñèòü
ìîíóìåíòàëüíèé õàðàêòåð òà ìàє îçíàêè ðіçíèõ æàíðіâ, íàâіòü åëåìåíòè
ïðèãîäíèöüêèõ îïîâіäàíü, âèêîðèñòàíî íàðîäíîïîåòè÷íó îáðàçíіñòü,
òðàâåñòіþ і ñàòèðó.
Îêðіì òîãî, ëіòîïèñ ìіñòèòü 10 öіííèõ ïîðòðåòіâ âèäàòíèõ іñòîðè÷íèõ
îñіá – Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, Іâàíà Âèãîâñüêîãî, Þðіÿ Õìåëüíèöüêîãî, Іâàíà Áðþõîâåöüêîãî, Ïàâëà Òåòåðі, Ïåòðà Äîðîøåíêà, Äåì’ÿíà
Ìíîãîãðіøíîãî, Ìèõàéëà Õàíåíêà, Іâàíà Ñàìîéëîâè÷à é Іâàíà Ìàçåïè.
Чому, на вашу думку, так важливо зберегти портрети тих часів?

Âàëåðіé Øåâ÷óê, ÿêèé âіäêðèâ äëÿ óêðàїíñüêîãî ÷èòà÷à ïåðëèíè
äàâíüîї óêðàїíñüêîї ëіòåðàòóðè, ïèñàâ: «Ñàìіéëî Âåëè÷êî – ìîíóìåíòàëüíà íàøà ëіòåðàòóðíà ïîñòàòü. Éîãî æèòòÿ, ìèíóâøè âñіëÿêі
ñëóæáè, ïіøëî äëÿ òîãî, ùîá íàïèñàòè íàéáіëüøèé ëіòîïèñ, ùî éîãî
çíàє óêðàїíñüêà іñòîðіîãðàôіÿ, і âіí, õî÷ і âòðàòèâ ïðè öіé ðîáîòі çіð,
ñïðàâó ñâîãî æèòòÿ âèêîíàâ. Éîãî ëіòîïèñ – ãðàíäіîçíå ìîçàї÷íå ïàííî,
êîòðå, ïîïðè ïîìèëêè, íàøàðóâàííÿ, ïèë, ùî ñіâ íà íüîãî, çàëèøàєòüñÿ
âðàæàþ÷èì і äî ñüîãîäíі...».
Ìîæåìî äîäàòè: âñÿ óêðàїíñüêà ëіòåðàòóðà ïîòîìó æèâèëàñÿ òèì
êîëîñàëüíèì òâîð÷èì ïîòåíöіàëîì, ÿêèé óòіëèâ Ñàìіéëî Âåëè÷êî ó
ñâîїé íåòëіííіé ïðàöі. ×åðïàâ ç íüîãî ôàêòè Ïàíòåëåéìîí Êóëіø äëÿ
íàïèñàííÿ «×îðíîї ðàäè», Іâàí Íå÷óé-Ëåâèöüêèé – äëÿ ðîìàíó «Ãåòüìàí Іâàí Âèãîâñüêèé», Ìèõàéëî Ñòàðèöüêèé – äëÿ íàéìàñøòàáíіøîãî
æèòòєïèñó Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî â òðüîõ êíèãàõ.
Як саме, на вашу думку, письменники використовували матеріали літопису? Що їх цікавило найбільше: інформація, оцінки, власне документи,
портретні характеристики?

«Історія русів»
Öåé òâіð çà æàíðîì âèçíà÷àþòü ÿê іñòîðè÷íèé ïàìôëåò1, äå âèêîðèñòàíî çàñîáè ïîëåìі÷íîї ëіòåðàòóðè, ëіòîïèñíі ïðèéîìè. Âіí ïåðåéíÿòèé
іäåÿìè áîðîòüáè, ïðàãíåííÿì âіäíîâèòè çíіâåëüîâàíèé іìïåðñüêîþ âëàäîþ ñòàòóñ ãåòüìàíñòâà ÿê íåîáõіäíó óìîâó âіäðîäæåííÿ óêðàїíñüêîї
äåðæàâè, ïðèíàéìíі ó ôîðìі àâòîíîìії. Òâіð âèðàæàâ ôіëîñîôñüêó
«іäåþ íàðîäó» òà ïðîïàãóâàâ êóëüò ãåðîÿ.
«Іñòîðіÿ ðóñіâ» – ïàì’ÿòêà óêðàїíñüêîãî ïèñüìåíñòâà, ùî çìàëüîâóє êàðòèíó іñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó
Óêðàїíè âіä íàéäàâíіøèõ ÷àñіâ äî 1769 ðîêó. Àâòîð ñêîðèñòàâñÿ, ÿê âіäîìî, êîçàöüêèìè ëіòîïèñàìè, çîêðåìà òâîðàìè Ñàìîâèäöÿ і Ãðàá’ÿíêè,
à ó ñâîþ ðîçïîâіäü çàëó÷èâ ïåðåêàçè, âëàñíі ñïîãàäè, ìіðêóâàííÿ, âàæëèâі äîêóìåíòè. Óïåðøå òâіð îïóáëіêóâàâ 1846 ðîêó Îñèï Áîäÿíñüêèé.
1 Ï à ì ô ë å ò – ïóáëіöèñòè÷íèé òâіð ñàòèðè÷íîãî õàðàêòåðó, ñïðÿìîâàíèé
ïðîòè ÿêîãî-íåáóäü ïîëіòè÷íîãî àáî ñóñïіëüíîãî ÿâèùà ÷è îêðåìîї îñîáè; ñàòèðà.
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Íàïèñàíà ðîñіéñüêîþ ìîâîþ, «Іñòîðіÿ ðóñіâ» áóëà ðîçðàõîâàíà íà
÷èòà÷іâ, ÿêі íå çíàëè óêðàїíñüêîї ìèíóâøèíè, іñòîðії òà êóëüòóðè.
Íàéâіðîãіäíіøà äàòà íàïèñàííÿ òâîðó – 90-òі ðîêè ÕVІІІ – ïî÷àòîê
ÕІÕ ñòîëіòòÿ, õî÷ і öå ñóìíіâíî. Àâòîð ìàâ ïіäñòàâè ïðèõîâóâàòè ñâîє
іì’ÿ, àäæå íàäòî ðіçêèì áóëî éîãî ñòàâëåííÿ äî ðîñіéñüêîї öàðñüêîї
âëàäè, íàäòî ïàòðіîòè÷íî ÿê íà òîé ÷àñ îïèñàíî äîáëåñíі ïåðåìîãè
óêðàїíñüêîãî ëèöàðñòâà, íàäòî âіäâåðòî çâó÷àëè çàêëèêè äî ïîíîâëåííÿ
óêðàїíñüêîї äåðæàâíîñòі...
Чому так пізно твір переклали українською мовою?

Çàäóì òâîðó, çà ñëîâàìè àâòîðà, ïîëÿãàâ ó òîìó, ùîá íàïèñàòè іñòîðіþ Óêðàїíè «íà äâà ïåðіîäè»: äî íàøåñòÿ òàòàð – «åêñòðàêòîì», òîáòî
êîðîòêî, à ïîòîìó – «ïðîñòîðî é äîêëàäíî». Îêðіì òîãî, àâòîð ïåðåêîíëèâî і ïðèñòðàñíî çàïåðå÷óє òâåðäæåííÿ іñòîðèêіâ ùîäî íіáèòî âèíèêíåííÿ Óêðàїíè â XV–XVI ñòîëіòòÿõ íà «ïîðîæíіõ» äî òîãî ÷àñó çåìëÿõ,
âèñìіþє âèãàäêè ùîäî ñòâîðåííÿ êîçàöüêèõ ôîðìóâàíü ïîëüñüêîþ
êîðîíîþ, äîâîäèòü, ùî Êèїâñüêó Ðóñü ìîæíà ââàæàòè äàâíüîþ óêðàїíñüêîþ äåðæàâîþ. Íà äîêàç ñâîєї ïîçèöії àâòîð íàâîäèòü òîé ôàêò, ùî
äî òåðèòîðії Ðóñі íàëåæàëà ëèøå Íîâãîðîäùèíà, à Ìîñêîâіÿ çàâæäè
áóëà îêðåìèì äåðæàâíèì óòâîðåííÿì.
Àâòîð ìàâ âèðàçíî àíòèìîíàðõі÷íі ïîãëÿäè – êðèòèêà ðîñіéñüêîãî
öàðèçìó â ëіòîïèñі î÷åâèäíà. Çîêðåìà, öå ïðîÿâëÿєòüñÿ ó ïðîìîâі Ïàâëà
Ïîëóáîòêà, äå êðèòè÷íî îöіíåíî äіÿëüíіñòü Ïåòðà I (öþ ïðîìîâó âèêîðèñòàâ äëÿ ñâîєї ïîåìè «Ñîí» Òàðàñ Øåâ÷åíêî). Ïðàâäèâî çîáðàæåíî
êàðòèíè ðîçïðàâè öàðñüêîãî ôàâîðèòà Ìåíøèêîâà â Óêðàїíі. Éîãî «ðåìåñëî», ÿê çàçíà÷àє àâòîð, ïîëÿãàëî â òîìó, ùîá «êîëåñóâàòè, ÷åòâåðòóâàòè і íà ïàëþ âáèâàòè», à çà іãðàøêó ââàæàëîñÿ «âіøàòè é ãîëîâè
ðóáàòè». Ëіòîïèñåöü íåãàòèâíî îöіíèâ Ïåðåÿñëàâñüêó óãîäó: íà éîãî
äóìêó, öå áóëî ñåðéîçíå ïîðóøåííÿ ïîëіòè÷íîї ðіâíîâàãè â Єâðîïі,
îñêіëüêè ïіñëÿ ïðèєäíàííÿ çåìåëü Óêðàїíè ñóòòєâî ðîçøèðèëàñÿ òåðèòîðіÿ Ðîñіéñüêîї іìïåðії і ïîñèëèâñÿ її âïëèâ ó ñâіòі.
À âіäòàê єâðîïåéñüêі äåðæàâè áóëè çàöіêàâëåíі â ñàìîñòіéíîñòі Óêðàїíè.
Схарактеризуйте сучасне геополітичне
становище України, її взаємини з іншими
державами. Які спільні проблеми можна віднайти в політичних суперечностях ХVIII і
ХХІ століть? Аргументуйте.

Íàéÿñêðàâіøі ñòîðіíêè ëіòîïèñó –
ðîçïîâіäü ïðî áîðîòüáó ç Òóðå÷÷èíîþ,
Êðèìñüêèì õàíñòâîì, Ðі÷÷þ Ïîñïîëèòîþ.
Àâòîð çàëó÷èâ äî òâîðó äóìè, іñòîðè÷íі
ïіñíі, ïðèñëіâ’ÿ, ïðèêàçêè. Ìîíóìåíòàëüíèìè іñòîðè÷íèìè ïîñòàòÿìè â «Іñòîðії
ðóñіâ» є Іâàí Ïіäêîâà, Ñåâåðèí Íàëèâàéêî,
Іâàí Áîãóí, Іâàí Ñіðêî, Ñåìåí Ïàëіé,
Òàðàñ Òðÿñèëî. Çìàëüîâóþ÷è ãåðîїâ, àâòîð

Ìèõàéëî Äåðåãóñ.
Áîãäàí Õìåëüíèöüêèé
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ïіøîâ íå ëèøå çà ñóõèìè ðÿäêàìè іñòîðè÷íèõ õðîíіê, à é çà íàðîäíèìè ïåðåêàçàìè é ëåãåíäàìè, ùî ñâіä÷èòü ïðî îçíàêè ïðåðîìàíòèçìó
â ëіòîïèñі.
Çìàëüîâàíî òóò і Íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíó âіéíó 1648–1654 ðîêіâ ïіä
ïðîâîäîì Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî. ßê і â êîçàöüêèõ ëіòîïèñàõ, àâòîð
«Іñòîðії ðóñіâ» ââàæàâ її åïîõàëüíîþ ïîäієþ óêðàїíñüêîї іñòîðії, òîæ і
÷іëüíèé ãåðîé òâîðó – Áîãäàí Õìåëüíèöüêèé. Àäæå, íà äóìêó àâòîðà,
ñàìå öüîìó ãåòüìàíîâі âïåðøå â іñòîðії âäàëîñÿ ñòàòè ñïðàâæíіì «áàòüêîì íàöії».
Ó òâîðåííі õàðàêòåðіâ ãåðîїâ âåëèêó ðîëü âіäіãðàþòü ìîíîëîãè.
Éäåòüñÿ ïåðåäóñіì ïðî Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, Іâàíà Ìàçåïó, Ïàâëà
Ïîëóáîòêà, Ïåòðà I. Çâè÷àéíî, öі ìîíîëîãè ïåðåäàþòü ëèøå îñîáèñòå
áà÷åííÿ ñèòóàöії àâòîðîì òâîðó, éîãî ïîçèöіþ, àëå âîíè äîäàþòü «Іñòîðії ðóñіâ» îñîáëèâîãî ëіòåðàòóðíîãî êîëîðèòó.
Чому, на вашу думку, саме цим образам і подіям української історії автор
приділяє так багато уваги? Кому з перелічених осіб присвячені народні думи
й пісні, а кому – ні? Чому? Свою думку аргументуйте.

Àâòîð «Іñòîðії ðóñіâ» íå ïðèéìàâ íàçâè «Óêðàїíà»
é «óêðàїíöі». Ðóññþ òà ðóñàìè áàæàâ âіí áà÷èòè і
íàçèâàòè ñâîїõ çåìëÿêіâ, ñëàâíèõ ñïàäêîєìöіâ âåëè÷íîї äåðæàâè, ùî
ââіéøëà â іñòîðіþ ïіä íàçâîþ «Êèїâñüêà Ðóñü».

Ïîâòîðþєìî
1. Назвіть козацькі літописи, з якими ви ознайомилися. Що відомо про їхніх авторів?
2. Хто вперше опублікував «Історію русів»?
3. Визначте, які події з історії України найяскравіше відображені в літописах і які
вам найбільше запам’яталися завдяки талантові літописців.

Ìіðêóєìî
1. Поясніть, чому не всі імена літописців відомі.
2. Доповніть своїми міркуваннями інформацію про важливість літописних документів для нащадків.
3. Чому, на вашу думку, автор «Історії русів» вважав Богдана Хмельницького «батьком нації»? Свою думку доведіть.

Àíàëіçóєìî
1. Порівняйте характеристики історичних постатей у різних літописах. Що спільного
і що відмінного можна спостерегти в цих творах?
2. Використавши знання з історії України, прокоментуйте, в яких випадках автор
кожного літопису йшов за чіткою історичною хронікою, а в яких – послуговувався
переказами та легендами, застосовував художній домисел.
3. Доведіть чи спростуйте, опираючись на тексти творів, що кожен з авторів літопису був патріотом, талановитою та освіченою людиною, належав до привілейованої верстви суспільства, мав широкий світогляд і надійні джерела інформації.
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Äèñêóòóєìî
1. Чи має право літописець, створюючи свою працю, висловлювати власне ставлення до зображуваних подій? І якщо він так чинить, то чим це зумовлено?
2. Доведіть чи спростуйте думку, що козацькі літописи відіграли важливу роль у
формуванні національної самосвідомості українців.
3. Проаналізуйте, які спільні риси можна віднайти в давніх літописних творах
(«Слово про похід Ігорів», «Повість временних літ») і козацьких літописах.
4. Поміркуйте й аргументовано доведіть, наскільки позиція автора літопису щодо
певної події могла вплинути на подальше потрактування цієї події істориками
наступних поколінь. Як, на вашу думку, переосмислюють історичні події з часом і
чи переосмислюють їх узагалі?

Кожна група обере для дослідження одного з героїв «Історії русів» – будь-яку
історичну постать – і максимально повно представить його за сторінками літопису.
Спробуйте визначити, у чому автор «згрішив» проти історичної правди, а де описав
свого героя і події, в яких той брав участь, максимально точно, об’єктивно й повно.

ПРАЦЮЄМО З ПРОЕКТОМ
Спробуйте створити літопис життя нашої України за будь-який рік за
вибором. Обов’язково мотивуйте, чому ви вмістили до літопису певні
події (зважте, що літописці, як правило, зупинялися лише на значущих, доленосних для країни та народу подіях). Проект може містити фотографії,
відеоматеріали, музичні фрагменти.

ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ
Напишіть творчу роботу на тему «Минуле України в козацьких літописах».

Сьогодні подорож буде незвичайною. Здійснити її вдасться за допомогою контурних карт. Використавши знання із зарубіжної літератури, створіть літературні
карти епохи Ренесансу й бароко в Європі. Кожну країну означте відомостями про
найвидатніші літературні, музичні, живописні твори цих епох. Деякі підказки можна
знайти в цьому розділі підручника.

1. Шевчук В. Муза Роксоланська: У 2 кн. – К., 2004.
2. Європейське Відродження та українська література ХІV–ХVІІІ століть. – К.,
1993.
3. Історія русів / Передм. В. Шевчука. – К., 1991.
4. Величко Самійло. Літопис: У 2 т. – К., 1991.
5. Українські гуманісти епохи Відродження. Антологія: У 2 ч. – К., 1995.
6. Луценко Ю. Григорій Граб’янка та його літопис // Літопис гадяцького полковника Григорія Граб’янки. – К., 1992.
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...Òâîðè âèñîêîї ïîåòè÷íîї ñòіéíîñòі,
ÿêèõ íå ïîñòèäàëàñü áè æîäíà ëіòåðàòóðà
íà ñâіòі і êîòðі ñìіëî ìîæóòü âèäåðæàòè
ïîðіâíÿííÿ ç íàéêðàùèì... òâîðè, êîòðі
ñïðàâåäëèâî і ïî çàñëóçі çäîáóëè ñîáі ñåðåä
íàðîäó òàêó øèðîêó ïîïóëÿðíіñòü.
Іâàí Ôðàíêî

ПОЕЗІЯ
«САД
ПОЕТИЧНИЙ»
à äðóãó ïîëîâèíó XVII ñòîëіòòÿ ïðèïàâ ðîçêâіò íå ëèøå
ïðîçè, à é âіðøîâàíîї ëіòåðàòóðè. Ïðîâіäíó ðîëü òóò âіäіã
ãðàâàëà
Êèєâî-Ìîãèëÿíñüêà àêàäåìіÿ. Â àêàäåìії ÷èòàëè
óíіêàëüíі êóðñè ïîåòèêè é ðèòîðèêè ñïðàâæíі ñâіòî÷і
ó
íàóêè, ïèñüìåííèêè, ãðîìàäñüêі, êóëüòóðíі, ðåëіãіéíі äіÿ÷і:
í
Ëàçàð Áàðàí
íîâè÷, Іîàíèêіé Ãàëÿòîâñüêèé, Ôåîôàí Ïðîêîïîâè÷, Ìèòðîôàí Äîâãàëååâñüêèé òà áàãàòî іíøèõ. Їõíі íàóêîâі ïðàöі, ëåêöії ñòàëè
îñíîâîþ âèê
êëàäàííÿ ïîåòè÷íîãî ìèñòåöòâà â àêàäåìії, çîêðåìà öå «Íàñòàíîâè â ïî
îåòè÷íîìó ìèñòåöòâі» Ãðèãîðіÿ Êîíèñüêîãî, «Ñàä ïîåòè÷íèé» Ìèòðîô
Ìèòðîôàíà Äîâãàëåâñüêîãî òà «Ïðî ïîåòè÷íå ìèñòåöòâî» Ôåîôàíà
Ïðîêîïîâè÷à.

Н

Ó òîãî÷àñíèõ òðàêòàòàõ âèäіëÿëè òàêі ðîäè і âèäè
ïîåçії: åïі÷íà, äðàìàòè÷íà (òðàãåäії, êîìåäії òà
òðàãіêîìåäії), ñàòèðè÷íà, áóêîëі÷íà (ïîåçіÿ ïàñòóõіâ), åëåãіéíà (ñêîðáîòíà), åïіñòîëÿðíà, ëіðè÷íà, åïіãðàìàòè÷íà, êóðéîçíà і ôіãóðíà
(âіðøі ó ôîðìі «ðàêіâ», õðåñòіâ, çіðîê, ëàáіðèíòіâ, àêðîâіðøі), åìáëåìàòè÷íà, âіðøîâі çàãàäêè òà ïàðîäії.
Ñïðîáóéìî ç’ÿñóâàòè îñîáëèâîñòі êóðéîçíîї ïîåçії, íàéòàëàíîâèòіøèì ïðåäñòàâíèêîì ÿêîї є Іâàí Âåëè÷êîâñüêèé.

«ДВІ КНИЖЕЧКИ ВКУПІ ЗВ’ЯЗАНІ»
ÒÂÎÐ×ІÑÒÜ ІÂÀÍÀ ÂÅËÈ×ÊÎÂÑÜÊÎÃÎ
...Íå äëÿ ÿêîãîñü, êðèé Áîæå, ìàðíîñëàâñòâà, àëå öіëêîì äëÿ õâàëè Áîãà і ñëàâåòíîї âîëîäàðêè íàøîї і çàâæäè Äіâè Ìàðії,
і íà îçäîáó Âіò÷èçíè íàøîї òà âòіõó ìàëîðîñіéñüêèì ñèíàì її, îñîáëèâî äëÿ ÷èòàííÿ îõî÷èì òà ëþáîìóäðèì.
Іâàí Âåëè÷êîâñüêèé
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Іâàí Âåëè÷êîâñüêèé – ïîåò íàäçâè÷àéíèé. Ñàìå ïîåò, à íå âіðøîïèñåöü. Áî íàäіëèëà éîãî ïðèðîäà іñêðîþ õóäîæíüîãî òàëàíòó – çäàòíіñòþ
ïèëüíî âäèâëÿòèñÿ ó ñâіò, ãîñòðî é ïàðàäîêñàëüíî îñìèñëþâàòè éîãî,
âèëèâàòè ñâîї äóìêè â ìіñòêі àñîöіàöії, êîëîðèòíі îáðàçè, âëó÷íі äîòåïè. Âіðòóîçíî âîëîäіþ÷è ñëîâîì і âіðøåì, âіí ïîëþáëÿâ åêñïåðèìåíòóâàòè, øóêàòè òà ðîçðîáëÿòè íîâі é íåçâè÷íі ëіòåðàòóðíі ôîðìè. Öå
áóëà òèïîâà ëþäèíà åïîõè áàðîêî – ðåíåñàíñíà æèòòєðàäіñíіñòü і æèòòєëþáíіñòü ïîєäíóâàëèñÿ â íüîìó ç ãëèáîêîþ, ùèðîþ ðåëіãіéíіñòþ, à
öå æèâèëî ïîòóæíîþ åíåðãієþ éîãî òâîð÷іñòü – òàêà îäíîñòàéíà äóìêà
äîñëіäíèêіâ éîãî ïîåçії. Öіêàâèé âіí ùå é òèì, ùî íå çàéìàâ âèñîêèõ
ïîñàä, íå ìàâ ïîâàæíèõ òèòóëіâ і, áóâøè îñâі÷åíîþ ëþäèíîþ, ëèøàâñÿ
âñå æèòòÿ ðÿäîâèì îðà÷åì ðіäíîї êóëüòóðíîї íèâè.
Òî÷íà äàòà íàðîäæåííÿ Âåëè÷êîâñüêîãî íåâіäîìà, äîñëіäíèêè ïðèïóñêàþòü, ùî íàðîäèâñÿ âіí íà Íіæèíùèíі áëèçüêî 1651 ðîêó. Çàãàëîì
âіäîìîñòåé ïðî éîãî æèòòÿ íåáàãàòî, àëå ìàєìî çíàòè: íàâ÷àâñÿ â
Êèєâî-Ìîãèëÿíñüêіé àêàäåìії, ïðàöþâàâ ó ×åðíіãіâñüêіé äðóêàðíі,
íàëåæàâ äî êóëüòóðíî-îñâіòíüîãî îñåðåäêó, ñòâîðåíîãî Ëàçàðåì Áàðàíîâè÷åì. Ó ×åðíіãîâі ìåøêàëè éîãî ðіäíі áðàòè – ÷åðíåöü Âіêòîð і íàìіñíèê Ñâÿòî-Ìèêіëüñüêîãî ìîíàñòèðÿ Ëàâðåíòіé. Òóò Âåëè÷êîâñüêèé і
îäðóæèâñÿ, ñòàâ ñâÿùåíèêîì. Ó ñåðåäèíі 1680-õ ðîêіâ ïåðåїõàâ äî Ïîëòàâè, äå çàéíÿâ ïîñàäó ïðåñâіòåðà ñîáîðíîї Óñïåíñüêîї öåðêâè. Çãîäîì
íàìіñíèêîì öієї öåðêâè äîâãі ðîêè áóâ éîãî ñèí. Ïîìåð Іâàí Âåëè÷êîâñüêèé ó âåðåñíі 1701 ðîêó.
Òâîð÷іñòü Іâàíà Âåëè÷êîâñüêîãî є îäíèì ç íàéÿñêðàâіøèõ çðàçêіâ
óêðàїíñüêîãî áàðîêî. Äîðîáîê öüîãî íåïåðåñі÷íîãî àâòîðà – ïàíåãіðèê
íà ÷åñòü Ëàçàðÿ Áàðàíîâè÷à, «Âіðøі ïðî Äåäàëà», ñêëàäåíі íà ÷åñòü
Іâàíà Ñàìîéëîâè÷à òà ïîäàðîâàíі ãåòüìàíîâі â Ïîëòàâі 1687 ðîêó. Öåé
ôàêò, äî ðå÷і, âіäîìèé íàì ç ëіòîïèñó Ñàìіéëà Âåëè÷êà, à ñàì àâòîð ëіòîïèñó, îöіíþþ÷è ëіòåðàòóðíó ñïàäùèíó ïîåòà, íàçâàâ Âåëè÷êîâñüêîãî
«ìóæåì, íàäіëåíèì ìóäðіñòþ é áîæîþ áëàãîäàòòþ»! Íàéâèäàòíіøèìè
ñòàëè äâі ðóêîïèñíі çáіðêè «Çåґàð1 ç ïîëóçåґàðêîì» і «Ìëåêî». Îêðіì
òîãî, çáåðіãñÿ âåëèêèé ðóêîïèñíèé çáіðíèê, êóäè àâòîð çàïèñóâàâ
ÿê ïàíåãіðèêè ðåëіãіéíîãî õàðàêòåðó, òàê і ëіðè÷íі òâîðè, åïіãðàìè,
ïåðåêëàäè òîùî. Ñâîї çáіðêè «Çåґàð ç ïîëóçåґàðêîì» òà «Ìëåêî» Іâàí
Âåëè÷êîâñüêèé ïîäàðóâàâ êèїâñüêîìó ìèòðîïîëèòîâі Âàðëààìó ßñèíñüêîìó.
Іâàí Âåëè÷êîâñüêèé ÿê ëþäèíà òâîð÷à ïîñòàâèâ ïåðåä ñîáîþ äîâîëі
àìáіòíó ìåòó: «âïèñàòè» óêðàїíñüêó ëіòåðàòóðó â çàãàëüíîєâðîïåéñüêèé ëіòåðàòóðíèé ìèñòåöüêèé ïðîñòіð, ïðî ùî ñâіä÷èòü éîãî âëàñíå
çіçíàííÿ â ïåðåäìîâі äî êíèæêè «Ìëåêî»: «ß æ, ÿê ñïðàâæíіé ñèí
Ìàëîðîñіéñüêîї âіò÷èçíè íàøîї, óáîëіâàþ÷è çà òå ñåðöåì... іç ãîðëèâîñòі
ñâîєї äî ìèëîї Âіò÷èçíè, ïðèêëèêàâøè Áîãà òà Áîæó Ìàòіð і ñâÿòèõ,
óìèñëèâ, ñêіëüêè ìîæëèâіñòü ïðîñòîãî ðîçóìó ìîãî äîçâîëÿëà, äåÿêі
çíà÷íіøі ïîåòè÷íі øòóêè ç’ÿâèòè ðóñüêîþ ìîâîþ... ÿêі ÷óæîþ ìîâîþ
íå ìîæóòü áóòè ç’ÿâëåíі».
1 Ç å ґ à ð (ç ïîëüñüêîї) – âåëèêèé ãîäèííèê, íàé÷àñòіøå ç áîєì, íà áóäèíêó
àáî íà âåæі.
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Прокоментуйте ці міркування Величковського.

Ïîáóòóє äóìêà, ùî Іâàí Âåëè÷êîâñüêèé òâîðèâ äëÿ ëþäåé îñâі÷åíèõ, ìóäðèõ, ùî ãëèáîêî ðîçóìіëèñÿ íà ïîåòè÷íîìó ñëîâі. Îêðіì òîãî,
òàêèé ÷èòà÷ óìіâ ðîçãàäóâàòè ïîåòè÷íі çàãàäêè. Òîìó íå ìîæíà ïðèñòóïèòè äî ðîçìîâè ïðî íèõ, íå äîñëóõàâøèñü äî ðåêîìåíäàöіé àâòîðà:
«Êîëè öі âіðøі ìîї âіí (÷èòà÷. – Î.Ì.) øâèäêî ïðîéäå, íå äîáà÷èâøè,
ÿêà â êîæíîìó øòó÷êà õîâàєòüñÿ, ìàëî àáî æîäíîãî íå äîñÿãíå ïîæèòêó. Àëå êîëè íàä êîæíèì âіðøèêîì òàê áàãàòî çàáàâèòüñÿ, àæ ïîêè
çðîçóìіє, ùî â íüîìó çà ðі÷ çàõîâàíà, âåëüìè їõ ïîëþáèòü». À âіäòàê
ïðîäîâæóє: «Òîæ, ïðåöіíü, ëàñêàâèé
÷èòàëüíèêó, êîëè ç íèõ õî÷åø âіäíåñòè
âòіõó, äîâãî ðîçóìіé їõ, à êîëè êîòðàñü
øòó÷êà çäàñòüñÿ äëÿ ðîçóìіííÿ ïðåâàæêà, ñëóøíà ðі÷, îäíîãî é äðóãîãî ïðèêëèêàâøè, ñïіëüíî äîìèñëþéòåñÿ. Àäæå
óñі âñå ìîæåìî, à îäèí óñüîãî çíàòè íå
ìîæå, âіäòàê Áîã äàâ ðîçóì ïðè ïèñàííі,
äàñòü і ïðè ÷èòàííі».
Іâàí Âåëè÷êîâñüêèé ââàæàâ çà öіëêîì
äîïóñòèìå çàñòîñîâóâàòè äî «õðèñòèÿíñüêèõ ìàòåðіé» «êóðéîçíó» ôîðìó (äèâіòüñÿ âàø ëіòåðàòóðîçíàâ÷èé ñëîâíèê),
ïðàãíó÷è äî ñèíòåçó çìіñòó òà ôîðìè.
Õóäîæíіñòü éîãî òâîðіâ ìîæíà îñÿãíóòè,
ÿêùî ðîçãëÿäàòè їõ ó єäíîñòі îáîõ öèõ
ñêëàäíèêіâ. «Õðèñòèÿíñüêèé» çìіñò íå
ìîæíà
іãíîðóâàòè – ñëіä ñïðîáóâàòè çíàÐóêîïèñíà òèòóëêà
éòè
â
íüîìó
âіäëóííÿ çìіñòó «íàöіîíàëüäâîõ êíèæîê
íîãî»
–
ñîöіàëüíîї
äіéñíîñòі òîãî÷àñíîї
Іâàíà Âåëè÷êîâñüêîãî
Óêðàїíè.
Çáіðêà «Çåґàð ç ïîëóçåґàðêîì» íåâåëèêà çà îáñÿãîì. Äî íåї âõîäÿòü
çâåðòàííÿ äî ÷èòà÷à, ùî є çàøèôðîâàíîþ àíàãðàìîþ1 «Іîàí Âåëè÷êîâñüêèé», âіðøі òà ïðîçîâå çâåðíåííÿ äî Âàðëààìà ßñèíñüêîãî, à
òàêîæ òðè ïîåòè÷íі öèêëè «Çåґàð öіëèé, ùî ñêëàäàєòüñÿ ç 24 ãîäèí»,
«Ïîëóçåґàðåê, ùî âêëþ÷àє â ñåáå ãîäèíè äåííі, à îñîáëèâî ãîäèíè
íі÷íі», «Êâàäðàíñ, òîáòî ðîçäіëåííÿ ãîäèí íà ÷îòèðè ÷àñòèíè» (öå äóæå
öіêàâà ôîðìà, àäæå ïèñüìåííèê íàìàãàâñÿ óÿâèòè ñâіò, ùî ìàє ÷îòèðè
ñêëàäíèêè – âåñíà, ëіòî, îñіíü, çèìà; ñõіä, çàõіä, ïіâäåíü, ïіâíі÷). Âè
çíàєòå, ùî é ñèíîïòè÷íèõ Єâàíãåëіé íàñïðàâäі ÷îòèðè – âіä Ìàòâіÿ,
Ìàðêà, Ëóêè, Іîàííà.
Çáіðêà «Çåґàð» äóõîâíà. Ó âіðøîâàíіé ôîðìі àâòîð ðîçïîâіäàє іñòîðіþ æèòòÿ і âîñêðåñіííÿ Іñóñà Õðèñòà òà éîãî ìàòåðі Äіâè Ìàðії.
Ïîëóçåґàðåê âèáóäîâóє öіííіñíі îðієíòèðè âіðóþ÷îї ëþäèíè.
Äåùî âіäîêðåìëåíèì ó öіé çáіðöі є öèêë «Ìèíóòè», äå ïîñòàþòü
êàðòèíè ñâіòó, â ÿêîìó æèâå çâè÷àéíà ëþäèíà. Іäåÿ öüîãî öèêëó ïî1 À í à ã ð à ì à – ïåðåñòàâëåííÿ ëіòåð ó ñëîâі ó çâîðîòíîìó ïîðÿäêó, çàâäÿêè
÷îìó ç’ÿâëÿєòüñÿ íîâå ñëîâî.
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ëÿãàє â òîìó, ùî âñå ìèíàє, – àâòîð óâèðàçíþє öþ äóìêó, íàçâàâøè
ïîñòóïîâî âіõè ëþäñüêîãî æèòòÿ âіä íàðîäæåííÿ äî ïîêàÿííÿ ïåðåä
ñìåðòþ. «Ìèíóòàìè çëèìè» Іâàí Âåëè÷êîâñüêèé íàçèâàє ñëàâó, áàãàòñòâî, ÷åñòü, ïèÿöòâî, ìñòèâіñòü, ãîðäіñòü, ïèõó, õâàëüáó, âèñîêі
äóìè, áàíêåòè, ñëóæáó, äðóæáó, æàðòè, óòіõó, ðîçêîøі, ñêàðáè, çðàäè,
õèòðіñòü, îøóêàíñòâî, çàçäðіñòü, íåíàâèñòü òîùî. Óñå öå ìàðíîñòі ñüîãî
ñâіòó, íåñòàëі і íåòðèâàëі. Âñі âîíè ìèíóòü – êîëè ïðèéäå ñìåðòü.
Íà ïðîòèëåæíîìó ïîëþñі – â «ìèíóòàõ äîáðèõ» – ïîåò êîíöåíòðóє
ÿâèùà, ÿêі àñîöіþþòüñÿ ç ïðèíèæåíèìè é óïîñëіäæåíèìè: õâîðîáè,
ïåðåñëіäóâàííÿ, ìóêè, áіäè, æàëі, ñëüîçè, îáðàçè, íàðóãè, ãîëîä,
ñïðàãó, íàãîòó, óáîçòâî, êàëіöòâî, ñëіïîòó, íіìîòó, òðóäè, íåñïîêîї –
óñå òå, ùî òåðïèòü ëþäèíà ïðîòÿãîì æèòòÿ. ßâèùà öі – «âñÿêîє çëî»,
àëå òåðïіòè éîãî äîâîäèòüñÿ çäåáіëüøîãî «äîáðèì», áіäíèì, ïîðÿäíèì
ëþäÿì. Çâіëüíèòü їõ òàêîæ òіëüêè ñìåðòü.
Чи могли б ви додати щось від себе до «минут злих і добрих»?

Îòæå, ÿê ñëóøíî ââàæàє Âàëåðіé Øåâ÷óê, âі÷íèé çåґàð Âåëè÷êîâñüêîãî ìàє
äâі ñòðіëêè, îäíà ç ÿêèõ âêàçóє íà ãîäèíè, òîáòî ãîâîðèòü ïðî Áîãà é ëþäèíó, à
äðóãà – «ìèíóòíà», ùî ïðåäñòàâëÿє ëþäñüêèé ñâіò ó âñіé éîãî «áàãàòîìàíіòíîñòі,
ñêëàäíîñòі, òëіííîñòі é áåçïîäіáíîñòі».
Іâàí Âåëè÷êîâñüêèé çìîëîäó çíåâàæàâ
ãîíèòâó çà áàãàòñòâîì і ïàíñòâî çàãàëîì
(öå âèðàçíî çàñâіä÷óє éîãî åïіãðàìà ïðî
âåëèêîãî ïàíà-ìàãíàòà, êîòðèé ïðèòÿãàє
çîëîòî, ÿê ìàãíіò çàëіçî; ïîåò ãðàє íà
ñëîâàõ-îìîíіìàõ «ìàãíàñ» і «ìàãíåñ»).
Як ви вважаєте, чи реалізує автор соціальні мотиви у своїй духовній ліриці?

Ïî-õðèñòèÿíñüêè îáñòîþþ÷è òðàêòîâàíó іäåþ ðіâíîñòі âñіõ ëþäåé, Іâàí
Âåëè÷êîâñüêèé ïðèäіëÿє áàãàòî óâàãè
íàäçâè÷àéíî ïîïóëÿðíіé ó ìèñòåöòâі
åïîõè áàðîêî òåìі íåìèíó÷îñòі, íåâіäÑòîðіíêà çі çáіðêè «Çåґàð»
âîðîòíîñòі, âñåâëàäíîñòі ñìåðòі, áàéäóç ìàëþíêàìè
æîї äî ñîöіàëüíèõ ãðàäàöіé òà ієðàðõіé,
Іâàíà Âåëè÷êîâñüêîãî
і âçàєìîïîâ’ÿçàíіé ç òåìîþ ñìåðòі òåìі
÷àñó – éîãî øâèäêîïëèííîñòі, íåâïèííîñòі. Öі òåìè íå âòðàòèëè ñâîєї
àêòóàëüíîñòі і â íîâі ÷àñè.
Íàñòóïíà çáіðêà, «Ìëåêî», ùî ìàє ïîâíó íàçâó «Ìëåêî, îä âіâöі ïàñòèðó íàëåæíîє», öіêàâà íàñàìïåðåä «Ïåðåäìîâîþ äî ÷èòà÷à», ïðî ÿêó ìè
âæå çãàäóâàëè, òà 23-ìà âіðøàìè, ÿêі àâòîð íàçâàâ «ïîåòèöüêі øòó÷êè».
Äìèòðî ×èæåâñüêèé, âèäàòíèé äîñëіäíèê óêðàїíñüêîї ëіòåðàòóðè,
çàóâàæèâ: «Іíêîëè âіðøі ïèñàëè òà äðóêóâàëè ÿê ïåâíó ôіãóðó: õðåñò,
ïіâìіñÿöü, ÿéöå, ÷àðêó і ò.ï. Ó òàêèõ іãðàøêàõ âèÿâëÿëàñÿ ÷èñòà ðà-
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äіñòü іç âіðòóîçíîãî âіðøîâîãî âìіííÿ, ç âіðøîâàíîї ôîðìè. Çìіñò íå
çàâæäè ãðàâ âåëèêó ðîëü».
Ñàì àâòîð íàçèâàâ òàêі êóðéîçíі âіðøі: «åõî», «ðіçíі òèïè ðàêіâ»,
«àçáó÷íі» âіðøі, «àíàãðàìè», «àêðîâіðøі», «ëàáіðèíòè», «ôіãóðíі» ó
âèãëÿäі òðèêóòíèêіâ òà іíøі – äî òîãî æ ñóïðîâîäæóâàâ ñâîї âèçíà÷åííÿ âëàñíèìè ïðèêëàäàìè.
Àâòîð ïîÿñíþє çìіñò êîæíîãî âèäó ñâîїõ êóðéîçíèõ âіðøіâ: «åõî» –
âіðø, ó ÿêîìó ïåðåãóêóþòüñÿ îñòàííі ñêëàäè êіíöåâèõ ñëіâ ó ðÿäêàõ;
«ðàê ëіòåðàëüíèé» (òîáòî áóêâåíèé) – âіðø, ó ÿêîìó ëіòåðè â ñëîâàõ,
íàâіòü ÷èòàþ÷èñü íàâïàêè, çáåðіãàþòü çìіñò ñëіâ; ñõîæèé íà íüîãî і
«ðàê ñëîâåñíèé», ó ÿêîìó ÷èòàþòüñÿ íàâïàêè íå ëіòåðè, à öіëі ñëîâà.
Íàòîìіñòü «ðàê ïðåêîñëîâíèé» – çîâñіì ïðîòèëåæíà ôîðìà âіðøà, ó
íüîìó ñëîâà, ùî ÷èòàþòüñÿ íàâïàêè, âèðàæàþòü і ïðîòèëåæíå çíà÷åííÿ. À ùå є âіðøі «îäíîãëàñíі», ùî çàâåðøóþòüñÿ îäíàêîâîþ ãîëîñíîþ,
«æàðòîâíі» (æàðòіâëèâі), ó ÿêèõ ñëîâà ïåðåñòàâëåíі òàê, ùî âèêëèêàþòü ñìіõ, «åïіãðàìè» òà іí.
Спробуйте визначити, який з наведених прикладів якому видові курйозного вірша відповідає.

1. Ìåíå
Àííà
Àííà
Àííà
Àííà

ðàäè íà ðàäîñòü áîãîì ìіðó äàííà
âî äàð áî èìÿ ìè îáðàäîâàííà,
äàð è ìíѣ ñѣí ìèðà äàííà,
ìè ìàòè è òà ìè ìàííà,
ïèòà ìÿ ÿ ìàòè ïàííà.

2. – ×òî ïà÷åøè, Àäàìå: çåìíàãî ëè êðàÿ?
Ðàÿ. ×åìó â îíü íå âíіéäåøè, áîèø ëè ñÿ áðàíû?
Ðàíû.
Íå ì[îæåøè] ëè âíіéòè âíóòð єãî ïîáѣäíî?
Áѣäíî.
Èëè âîçáðàíåí òåáѣ âõîä єñò õåðóâèìè?
Èìè.
Òâîð÷іñòü Іâàíà Âåëè÷êîâñüêîãî – êëàñè÷íèé âçіðåöü íàáóòêіâ óêðàїíñüêîãî áàðîêî.

МАНДРУВАЛА СВІТОМ ПІСНЯ
(СЕМЕН КЛИМОВСЬКИЙ)
Íàì äîáðî і íіêîìó çëî – îñü çàêîííå æèòòÿ.
Ñåìåí Êëèìîâñüêèé

Ñåðåä ëіòåðàòóðíèõ ïàì’ÿòîê ÕVIII – ïî÷àòêó ÕІÕ ñòîëіòòÿ є íàñòіëüêè óíіêàëüíі, ùî íàâіòü іñòîðії їõ ïîáóòóâàííÿ, âèêîíàííÿ, ìàíäðіâ âèäàþòüñÿ ìàëî íå äåòåêòèâíèìè.
Öå áóâ ïåðіîä áóðõëèâîãî ðîçâèòêó êíèæíîї ïіñíі. Öіëà ïëåÿäà ïîåòіâ-ïіñíÿðіâ, âèêîðèñòîâóþ÷è öіííèé äîñâіä óêðàїíñüêîãî ôîëüêëîðó,
äàðóâàëè ñâîєìó íàðîäîâі íîâі é íîâі ïåðëèíè, ÿêі çãîäîì ñòàâàëè íà-
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ðîäíèìè. Öіêàâîþ є іñòîðіÿ çíàìåíèòîї ïіñíі «Їõàâ êîçàê çà Äóíàé».
Öå îäíà ç êðàùèõ óêðàїíñüêèõ íàðîäíèõ ïіñåíü ëіòåðàòóðíîãî ïîõîäæåííÿ.
Òåêñò ïіñíі âïåðøå áóëî íàäðóêîâàíî â ðîñіéñüêîìó çáіðíèêó Ëüâîâà-Ïðà÷à 1790 ðîêó. Çâіñíî, ç ïðèâîäó àâòîðñòâà ïіñíі òðèâàëè äîâãі
äèñêóñії, àëå ðîñіéñüêèé іñòîðèê і ïèñüìåííèê Ìèêîëà Êàðàìçіí ïåðøèì íàçâàâ її àâòîðà – Ñåìåíà Êëèìîâñüêîãî,
ïðî ÿêîãî íàïèñàâ òàê: «Êàæóòü, ùî
Êëèìîâñüêèé íå ìåíø, ÿê ñіì ãðåöüêèõ
ìóäðåöіâ, áóâ ñëàâíèé і øàíîâàíèé ìіæ
éîãî ïîáðàòèìàìè êîçàêàìè...». Ó÷åíі
ïðèïóñêàþòü, ùî öÿ òàëàíîâèòà ëþäèíà
òàêîæ íàëåæàëà äî ñëàâíèõ âèïóñêíèêіâ
Êèєâî-Ìîãèëÿíñüêîї àêàäåìії.
Ïðî æèòòÿ Ñåìåíà Êëèìîâñüêîãî
áіëüøå ïðèïóùåíü, àíіæ ôàêòіâ. Ïðîòå
âіí áóâ äîñèòü ïîïóëÿðíèì ñâîãî ÷àñó,
àäæå ïðî íüîãî 1812 ðîêó êíÿçü Îëåêñàíäð Øàõîâñüêèé íàïèñàâ âîäåâіëü ïіä
íàçâîþ «Êîçàê-âіðøîòâîðåöü». Çãàäàíî
Ìèõàéëî Áàøèëîâ.
éîãî ïðіçâèùå і â ï’єñі Іâàíà ÊîòëÿðåâÏîðòðåò
Ñåìåíà Êëèìîâñüêîãî
ñüêîãî «Íàòàëêà Ïîëòàâêà», ïðè÷îìó
àâòîð óêðàé íåãàòèâíî âіäãóêíóâñÿ ïðî
ñâîãî ïîáðàòèìà ïî ïåðó. Âè çàïèòàєòå ÷îìó? À ñàìå òîìó, ùî ÷èìàëî
іñòîðè÷íèõ ïëіòîê ìàíäðóâàëî â Ðîñіéñüêіé іìïåðії і îäíà ç íèõ ðîçïîâіäàëà, ùî Êëèìîâñüêèé ïèñàâ ïàíåãіðèêè Ïåòðîâі І.
Ïіñíÿ «Їõàâ êîçàê çà Äóíàé» íàïèñàíà ÿê âіäãîìіí ÷èñëåííèõ ðîñіéñüêî-òóðåöüêèõ âîєí, ÿêі òðèâàëè ó XVIII ñòîëіòòі. Äî ðå÷і, âîíà ñòàëà
íàðîäíîþ íå ëèøå â Óêðàїíі, à é ó äàëåêіé Øîòëàíäії. Ïîäîëàâøè êîðäîíè é ìîâíі áàð’єðè, ïіäêîðèëà âñþ Єâðîïó, çâó÷àëà і çâó÷èòü ÷åñüêîþ і
ôðàíöóçüêîþ, ïîëüñüêîþ і áîëãàðñüêîþ, óãîðñüêîþ і ñåðáñüêîþ ìîâàìè.
Îñü ùî ïèñàâ ïðî àâòîðà òà éîãî òâіð âèäàòíèé óêðàїíñüêèé ó÷åíèé-ôîëüêëîðèñò Ìèõàéëî Ìàêñèìîâè÷: «Ñіÿ ïіñíÿ ñêëàäåíà êîçàêîì
Ñåìåíîì Êëèìîâñüêèì, ÿêîìó, íàïåâíî, íàëåæèòü і ÷èìàëî іíøèõ,
ùî ëèøèëîñÿ íåâіäîìèì, ÿê і âçàãàëі ìè íå çíàєìî òâîðöіâ íàðîäíèõ
ïіñåíü. Êëèìîâñüêèé æèâ áëèçüêî 1724 ðîêó... Ïіñíÿ ñіÿ ïåðåõîäèòü ç
îäíîãî ïіñåííèêà â іíøèé çі ñòîðîííіìè íàðîñòàìè, ÿêі ëåäâå ÷è ìîæíà
ïðèïèñàòè Êëèìîâñüêîìó».
Що, на вашу думку, вчений назвав «сторонніми наростами»? Як і чому
змінюється пісня, поширюючись у народі?

Ïіñíÿ íàïèñàíà áåçäîãàííîþ óêðàїíñüêîþ íàðîäíîþ ìîâîþ. Àâòîð
âèêîðèñòàâ ñèëàáі÷íå âіðøóâàííÿ. Çâіñíî, ïіä ÷àñ ïåðåêëàäó іíøèìè
ìîâàìè òåêñò óòðà÷àâ ïåðâèííó ñþæåòíó îñíîâó, êîæåí íàðîä äîïîâíþâàâ éîãî åëåìåíòàìè ðåàëіé âëàñíîãî æèòòÿ: òàê âèíèêàâ ùîðàçó
íîâèé òâіð. Àëå çáåðіãàâñÿ ïðîâіäíèé ìîòèâ îðèãіíàëó, âі÷íèé, ÿê ñàìå
æèòòÿ, – ðîçëóêà çàêîõàíèõ. Êàðòèíà ïðîùàííÿ êîçàêà, ùî їäå âîþâà-
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òè, ç äіâ÷èíîþ ñïîâíåíà ñâіòëèì ñìóòêîì і íåïîâòîðíîþ âíóòðіøíüîþ
êðàñîþ ëþäñüêèõ âçàєìèí – ùèðèõ, ñïðàâæíіõ, ãëèáîêèõ...
Íіìåöüêèé ôîëüêëîðèñò і ïèñüìåííèê Ãåîðã Êîëü çіáðàâ íåçàïåðå÷íі
äîêàçè òîãî, ùî ñàìå óêðàїíñüêà ïіñíÿ ïðèéøëà äî Єâðîïè і ñòàëà îñíîâîþ íàðîäíèõ ñïіâàíîê ó ðіçíèõ êðàїíàõ. Ó÷åíèé äîñëіäèâ іñòîðіþ ïîäîðîæåé ïіñíі, çіáðàâ іíôîðìàöіþ ïðî æèòòÿ Ñåìåíà Êëèìîâñüêîãî і ùèðî
äèâóâàâñÿ, ùî â Óêðàїíі ïðî öüîãî òàëàíîâèòîãî àâòîðà ìàëî õòî çíàє.
Âèÿâëÿєòüñÿ, ïіñíþ Êëèìîâñüêîãî ïåðåêëàäàëè êðàùі єâðîïåéñüêі
ïîåòè, äî íåї çâåðòàëèñÿ íàéâіäîìіøі êîìïîçèòîðè (äî ïðèêëàäó,
Ëþäâіã âàí Áåòõîâåí ñòâîðèâ äâі ìóçè÷íі âàðіàöії íà òåìó ïіñíі «Їõàâ
êîçàê çà Äóíàé»).

Шлях подвижника (Данило Туптало)
Îäíèì іç íàéâèçíà÷íіøèõ äóõîâíèõ äіÿ÷іâ Óêðàїíè, â÷åíèõ, ïîäâèæíèêіâ áóâ Äàíèëî Òóïòàëî.
Âіí íàðîäèâñÿ ó ãðóäíі 1651 ðîêó â ðîäèíі êîçàöüêîãî ñîòíèêà Ñàâè.
Ñîòíèê Ñàâà Òóïòàëî áóâ çàìîæíèì øëÿõòè÷åì, ðåâíèì і áëàãî÷åñòèâèì õðèñòèÿíèíîì.
Ïî÷àòêîâó ãðàìîòó Äàíèëî çäîáóâàâ óäîìà, à â 11 ðîêіâ áàòüêî
âіääàâ éîãî â Ìîãèëÿíñüêó êîëåãіþ, äå âèâ÷àëè ãðåöüêó, ëàòèíñüêó òà
öåðêîâíîñëîâ’ÿíñüêó ìîâè. Ñïîêіéíèé òà çäіáíèé ó÷åíü Äàíèëî âèÿâëÿâ íåàáèÿêó ñõèëüíіñòü äî áîãîñëîâñüêèõ äèñöèïëіí, à âåëèêà ðîäèííà
ðåëіãіéíіñòü òà âіäïîâіäíå ñåðåäîâèùå ôîðìóâàëî â õëîïöÿ ïîêëèêàííÿ
äî ÷åðíåöòâà.
Òîæ 5 ëèïíÿ 1668 ðîêó âіñіìíàäöÿòèëіòíіé Òóïòàëåíêî ïîñòðèãñÿ
â ÷åíöі ç іìåíåì Äìèòðî і âñòóïèâ äî ÷èñëà áðàòії Êèðèëіâñüêîãî
ìîíàñòèðÿ. Êèðèëіâñüêèé ìîíàñòèð ìàâ ãàðíó áіáëіîòåêó, òà é Êèїâ
âіääàâíà ñëàâèâñÿ ñâîїìè êíèãîçáіðíÿìè.
Òàê, íåçàáàðîì îòåöü іãóìåí âèÿâèâ, ùî íîâîïîñòðèæåíèé ÷åðíåöü
Äìèòðî ãîòîâèé ïðèéíÿòè ïåðøèé äóõîâíèé ñàí – äèÿêîíñòâî. Îòîæ, ó
áåðåçíі 1669 ðîêó Äìèòðî ç іãóìåíñüêèì
ëèñòîì âèðóøàє â Êàíіâ äî ìèòðîïîëèòà
Êèїâñüêîãî Éîñèïà Íåëþáîâè÷à-Òóêàëüñüêîãî (1663–1675), ÿêèé âèñâÿ÷óє éîãî
íà äèÿêîíà. Âàðòî çàóâàæèòè, ùî òîãî
÷àñó ìèòðîïîëèò Éîñèï íàëåæàâ äî ïàòðіîòè÷íî íàëàøòîâàíîãî äóõîâåíñòâà, áóâ
áëèçüêèì ðàäíèêîì ãåòüìàíà Äîðîøåíêà,
ðåâíèòåëåì ïðàâîñëàâ’ÿ, ÿêå çàçíàâàëî â
òі ÷àñè óòèñêіâ ç áîêó Ïîëüùі. Ïðèéíÿâøè äèÿêîíñüêі ñâÿ÷åííÿ, Òóïòàëî ïîâåðòàєòüñÿ äî Êèðèëіâñüêîãî ìîíàñòèðÿ, äå
ïðîäîâæóє íàâ÷àííÿ òà âïðàâëÿєòüñÿ ó
ïðîïîâіäíèöòâі.
Çãîäîì ×åðíіãіâñüêèé àðõієïèñêîï Ëàçàð
Áàðàíîâè÷ âèñâÿ÷óє Äìèòðà íà ієðåÿ
Äìèòðî Ðîñòîâñüêèé
òà
îäðàçó
æ çàïðîøóє éîãî â ×åðíіãіâ ÿê
(Äàíèëî Òóïòàëî)

94
4

ДАВНЯ ЛІТЕРАТУРА

ïðîïîâіäíèêà. Òàê ðîçïî÷àëàñÿ íåâïèííà ñëóæáà ієðîìîíàõà Äìèòðà
óêðàїíñüêîìó íàðîäîâі і éîãî öåðêâі. Âіäòîäі Äìèòðî çàïðèÿçíèâñÿ іç
àðõієïèñêîïîì Ëàçàðåì і âñå æèòòÿ øàíóâàâ éîãî, ÿê áàòüêà.
Ñàìå Ëàçàð Áàðàíîâè÷ áëàãîñëîâèâ ìîëîäîãî îñâі÷åíîãî ìîíàõà
Äìèòðà íà éîãî ïåðøó ïèñüìåííèöüêó ïðàöþ – «×óäà Ïðåñâÿòîї і
Ïðåáëàãîñëîâåííîї Äіâè Ìàðії, äіþ÷іїñÿ îò Îáðàçà єї ÷óäîòâîðíîãî â
ìîíàñòèðó ñâ. ñëàâíîãî ïðîðîêà Іëëії ×åðíіãіâñêîì» (1677). Êíèãó áóëî
âіääðóêîâàíî ó Íîâãîðîäі-Ñіâåðñüêîìó, ïðàöþ íàïèñàíî æèâîþ óêðàїíñüêîþ ìîâîþ.
Çà ÷àñ ñâîãî ïåðåáóâàííÿ â ×åðíіãîâі Äìèòðî àêòèâíî ñïіëêóєòüñÿ
çі ñâîїìè íàñòàâíèêàìè Ëàçàðåì Áàðàíîâè÷åì òà Іîàíèêієì Ãàëÿòîâñüêèì, ïîäіëÿє їõíі ïîãëÿäè íà öåðêîâíå òà íàöіîíàëüíå æèòòÿ.
Íåçàáàðîì Äìèòðà Òóïòàëà ÿê ìîëîäîãî â÷åíîãî і çäіáíîãî ïðîïîâіäíèêà çàïðîøóþòü äî ãåòüìàíñüêîї ñòîëèöі Áàòóðèíà. Ãåòüìàí Іâàí
Ñàìîéëîâè÷ ïðèéíÿâ Äìèòðà ÿê ñâîãî ïðîïîâіäíèêà, à òîé âîäíî÷àñ
ðåâíî âèêîíóâàâ îáîâ’ÿçêè áàòóðèíñüêîãî ïðîïîâіäíèêà; ó âіëüíèé ÷àñ
íàâ÷àâñÿ òà ïèñàâ ñâіé «Äèÿðіé» – «Ùîäåííèê».
Ïіñëÿ íåòðèâàëîãî ïåðåáóâàííÿ íà ×åðíіãіâùèíі â 1684 ðîöі Äìèòðî
Òóïòàëî îñіäàє â Êèїâñüêîìó Ïå÷åðñüêîìó ìîíàñòèðі é ñòàє ïðîïîâіäíèêîì Ïå÷åðñüêîї ëàâðè. Òóò âіí ìіã ïîâñÿê÷àñíî êîðèñòóâàòèñÿ âåëèêîþ
öіííîþ áіáëіîòåêîþ. Éîìó áóëî äîðó÷åíî óêëàñòè ïîâíó çáіðêó «Æèòіé
ñâÿòèõ», àáî «×åòüї Ìіíåї». Öÿ ïðàöÿ òðèâàëà äîâãèõ äâàäöÿòü ðîêіâ
(1684–1705).
Íåçàáàðîì (ó 1686 ð.), íà ïðîõàííÿ ãåòüìàíà Ñàìîéëîâè÷à, Äìèòðî
çíîâó âèðóøàє â Áàòóðèí é ñòàє ãåòüìàíñüêèì ïðîïîâіäíèêîì.
Öå áóâ íàéâàæ÷èé ïåðіîä ó æèòòі ñâÿòèòåëÿ, ÿêîìó äîâåëîñÿ áîðîòèñÿ ç ïèÿöòâîì, íåâіãëàñòâîì, öåðêîâíèì ðîçêîëîì і êàòîëèöèçìîì.
«Îïàëåíі îñòàííі ÷àñè íàøі, – ïèñàâ âіí. – ...Öåðêâà òåðïèòü óòèñêè,
ç îäíîãî áîêó, âіä çîâíіøíіõ ãîíèòåëіâ, ç äðóãîãî – âіä âíóòðіøíіõ ðîçêîëüíèêіâ. Âàæêî çíàéòè ñïðàâæíüîãî ñèíà öåðêâè, ìàéæå ó êîæíîìó
ìіñòі âèãàäóєòüñÿ îñîáëèâà âіðà». Ó öåé ÷àñ Òóïòàëî çàñíóâàâ ó÷èëèùå
ç âèêëàäàííÿì ãðåöüêîї і ëàòèíñüêîї ìîâ.
Ó áåðåçíі 1701 ðîêó іãóìåí ñòàє єïèñêîïîì і ïîñіäàє ìіñöå ìèòðîïîëèòà Òîáîëüñüêîãî і Ñèáіðó. Ïðîòå ìåíøå íіæ ÷åðåç ðіê Ïåòðî I
ïðèçíà÷àє éîãî â Ðîñòîâñüêó ìèòðîïîëіþ.
І âñå æ 1705 ðîêó âåëèêèé ïîäâèæíèê çàâåðøóє ïðàöþ ñâîãî æèòòÿ – «×åòüї Ìіíåї». Ïîòіì âіí ðîçïî÷èíàє íîâó âåëèêó ïðàöþ «Ëіòîïèñ», ïðèñâÿ÷åíó ñâÿùåííіé іñòîðії.
Âèñíàæåíèé ñòðîãèì ïîäâèæíèöòâîì, íåëåãêèì ðåâíèì ñëóæіííÿì
ñâîїé öåðêâі òà íàðîäîâі, ìèòðîïîëèò Äìèòðî çàíåïàäàâ íà ñèëàõ. Óâåñü
1709 ðіê âіí áóâ ïðèãíі÷åíèé і, ïåðåä÷óâàþ÷è íàáëèæåííÿ êіíöÿ, ïðàöþâàâ óäâі÷і áіëüøå.
Ïåðåä ñìåðòþ ìèòðîïîëèò çàëèøèâ áіëÿ ñåáå ëèøå ïîìі÷íèêà – ïåðåïèñóâà÷à ïðàöü Ñàâó... Áàãàòî ðîçïîâіâ òîäі ñâÿòèòåëü õëîïöåâі ïðî
ìèíóëі ëіòà, ïðî Óêðàїíó, à ïîòіì ïîáëàãîñëîâèâ éîãî òà é íèçüêî
âêëîíèâñÿ Ñàâі – çà ïåðåïèñóâàííÿ òâîðіâ. Õëîïåöü çáåíòåæèâñÿ é çàïëàêàâ, à ìèòðîïîëèò ùå ðàç íèçüêî âêëîíèâñÿ éîìó: «Äÿêóþ òîáі,
ñèíó, çà âñå!..». Ñàâà áóâ îñòàííіì, õòî áà÷èâ ñâÿòèòåëÿ æèâèì.
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Íàñòóïíîãî äíÿ çíàéøëè ñâÿòèòåëÿ Äìèòðà â êàïëèöі â ìîëèòîâíіé
ïîçі. Âіí ïîìåð ó âіöі 58 ðîêіâ. 1757 ðîêó ìèòðîïîëèòà Äìèòðà áóëî
ïðîãîëîøåíî ñâÿòèì. Íåòëіííі ìîùі ñâÿòèòåëÿ é ñüîãîäíі ñïî÷èâàþòü ó
Ðîñòîâі â ñîáîðі Ñïàñî-ßêîâëіâñüêîãî ìîíàñòèðÿ.
Íà äóìêó äîñëіäíèêіâ, òâîð÷èé ñïàäîê Äìèòðà Òóïòàëà íàëі÷óє
ìàéæå 20 òîìіâ. Öå ïðàöі äîãìàòè÷íі, äóõîâíî-ìîðàëüíі, ÷èñëåííі ïðîïîâіäі, іñòîðè÷íі ïðàöі («Æèòòÿ ñâÿòèõ» – 12 òîìіâ), «Ëіòîïèñ», ïîåòè÷íі òâîðè (äóõîâíі äðàìè, ñåðåä ÿêèõ çáåðåãëîñÿ äâі – «Ðіçäâÿíà
äðàìà» òà «Óñïåíñüêà äðàìà»).

Ïîâòîðþєìî
1.
2.
3.
4.

Який зі своїх творів Дмитро Туптало вважав найважливішим?
Назвіть види курйозних віршів Івана Величковського.
Визначте, які твори Величковського мають духовний, а які – світський характер.
Чим унікальна доля пісні Семена Климовського «Їхав козак за Дунай»?

Ìіðêóєìî
1. У чому ви вбачаєте подвижництво Дмитра Туптала – ученого, письменника, церковного діяча?
2. Розкажіть про збірку Величковського «Зеґар з полузеґарком». Які цикли до неї
входять, у чому їх особливість?
3. Поясніть, чому вірші Івана Величковського зі збірки «Млеко» звуться курйозними.
4. Наведіть факти, що свідчать про світову славу пісні Семена Климовського.

Àíàëіçóєìî
1. Виберіть із запропонованих правильне твердження і прокоментуйте його.
А. Іван Величковський намагався відсторонитися від засад релігійної лірики.
Б. Іван Величковський працював лише в царині світського віршування.
В. Іван Величковський писав лише панегірики можновладцям, присвячуючи їм
свої твори.
Г. Іван Величковський зажив слави як автор поетичних творів різних жанрів і
тематики.
2. Чим важлива була праця Дмитра Туптала для тогочасної України?
3. Проаналізуйте твір Семена Климовського як взірець любовної лірики.
4. Узагальніть свої знання про розвиток української поезії у ХVІІІ столітті, підготувавши коротке резюме із цього питання.

Äèñêóòóєìî
1. Чому, на вашу думку, церква долучила Туптала до лику святих?
2. Поміркуйте, як спосіб життя, погляди, переконання, світогляд вплинули на творчість Івана Величковського та Семена Климовського, що жили приблизно в один
час. Що об’єднує і що різнить цих авторів?
3. Доведіть, що в збірці Величковського «Зеґар з полузеґарком» наявні глибоко філософські мотиви.
4. Як відомо, історія життя Семена Климовського переповнена плітками. Наскільки,
на вашу думку, вони впливають на дослідження творчості поета? Чи потрібно
розвінчувати таку інформацію?
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Об’єднавшись у групи, запропонуйте своє трактування назв поетичних збірок
Івана Величковського. Група експертів визначить, чиє пояснення найбільше відповідає дійсності.

ПРАЦЮЄМО З ПРОЕКТОМ
Організуйте проект під назвою «Десять найкращих українських народних пісень». Кожен учень класу – учасник проекту – підготує і презентує свою пісню, яку він вважає найкращою. Можна залучити як
власне народні, так і пісні літературного походження, твори програмові і ті, які ви
чули від ваших рідних, друзів. Проведіть голосування, і десять пісень, що наберуть
найбільшу кількість голосів, стануть переможцями.

ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ
Ви вже зрозуміли, що курйозні вірші мають одну визначальну особливість: у них
форма важливіша, ніж зміст. Тож спробуйте самі створити будь-який варіант курйозного вірша, послуговуючись прикладами творів Івана Величковського та власними
уявленнями. Прочитайте у класі цей вірш.

З літопису Самійла Величка дізнаємося, що Іван Величковський був також знаним художником. Нащадки поета були також непересічними особистостями. Старший син, як вам уже відомо, продовжив справу батька і служив у тому самому храмі,
а другий, Василь, став ніжинським полковником – чин на той час вельми поважний.
Саме він упорядковував рукописи свого талановитого батька, певний час зберігав
«Києво-Печерський патерик».
А як добре ви знаєте своє генеалогічне дерево? Чи важливо, на ваш погляд, для сучасної людини пам’ятати своїх предків?

Фігурні, вони ж курйозні, вірші – це твори, в яких поєднуються властивості звукових і візуальних образів. Вони переважно мають графічну форму хреста, птаха,
сокири тощо.
Такі вірші народжувалися в різних літературах світу, а запроваджені вони були
александрійським поетом Сіммієм Родоським. Неповторні поетичні фігури знаходимо у збірках творів російських поетів Олександра Сумарокова («Хрест»), Гаврила
Державіна («Піраміда»). Відродження цього загадкового виду поезії відбулося на
початку ХХ століття – у творчості француза Гійома Аполлінера, українця Михайля
Семенка, росіянина Валерія Брюсова. Наприкінці ХХ століття цей вид віршування
знову ожив у різних європейських поетичних школах. Але розмова про це трохи згодом!
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Спробуйте розгадати вірш-лабіринт, який наводив Іван Величковський, і поясніть
принцип його побудови.
Яірамарія
ІраМсМарі
РаМсусМар
АМсусусМа
МсусІсусМ
АМсусусМа
РаМсусМар
ІраМсМарі
яіраМарія

1. Шевчук В. Муза Роксоланська: У 2 кн. – К., 2005.
2. Нудьга Г
Г. Слово і пісня. – К., 1985.
3. Величковський І. Твори. – К., 1972.
4. Антологія української поезії: У 2 т. – К., 1984. – Т. 1.
5. Шевчук В. Дорога в тисячу років. – К., 1990.
6. Чижевський Д. Історія української літератури. – Тернопіль, 1994.
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ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА
(1722—1794)
«ДОЛЯ ДАРУВАЛА УКРАЇНІ СКОВОРОДУ»
Çíàéäіìî íîâå ñåðöå. Îäÿãíіìîñÿ â îäåæó íîâèõ íåòëіííèõ íàäіé, â íóòðî áðàòîëþá’ÿ. Òîäі íàì âñå æèâå ïðîñâіòëèòüñÿ,
âåñü ìèð çàãðàє і çàñêà÷å. Áóäå íàì ùîäíÿ
Âåëèêäåíü, íå çàéäå ñîíöå íàì, і ìіñÿöü íå
óìàëèòüñÿ íàì. Ìè æ íàðå÷åìîñÿ íàðîäîì
ñâÿòèì, ëþäüìè îíîâëåííÿ.
Ãðèãîðіé Ñêîâîðîäà

Âèäàòíі ìèñëèòåëі ìèíóëîãî, ãîëîñ
ÿêèõ ïðîçâó÷àâ ÷èñòî і ïðàâäèâî, ñòàþòü
ãîëîñîì íàðîäó. Ñàìå äî òàêèõ ìèñëèòåëіâ íàëåæèòü Ãðèãîðіé Ñàâè÷ Ñêîâîðîäà.
Êîæíå íîâå ïîêîëіííÿ çàìèñëþâàëîñÿ
íàä éîãî ôіëîñîôñüêèìè âіäêðèòòÿìè,
і ðåëüєôíіøå îêðåñëþâàëîñÿ éîãî ìіñöå
â іñòîðії ñâіòîâîї ôіëîñîôñüêîї äóìêè,
ÿñêðàâіøîþ і çðîçóìіëіøîþ ñòàâàëà äîáà
óêðàїíñüêîãî áàðîêî, ÿêó âіí áëèñêó÷å
ðåïðåçåíòóâàâ ñâîєþ òâîð÷іñòþ. Ñêîâîðîäà áóâ íå ëèøå ôіëîñîôîì, à é ïèñüìåííèêîì, ïåäàãîãîì. ßê âèäàòíèé ãóìàíіñò
і ïðîñâіòèòåëü, âіí ïàëêî âіäñòîþâàâ
ïðàâà îñîáèñòîñòі íà âñåáі÷íèé ðîçâèòîê,
à íàðîäó – íà ñâîáîäó. Éîãî ìèñòåöüêà
ñïàäùèíà âіäіãðàëà çíà÷íó ðîëü ó ñòàíîâëåííі íîâîї óêðàїíñüêîї ëіòåðàòóðè.
À ùå âіí äîïîìіã óêðàїíñüêіé êóëüòóðі
Ãðèãîðіé Ñêîâîðîäà
ïîñіñòè ïî÷åñíå ìіñöå ó ñâіòîâîìó êóëüòóðíîìó ïðîñòîðі. Óñå ñâіäîìå æèòòÿ
öåé ïîäâèæíèê äóõó òîðóâàâ øëÿõ äî íîâèõ âçàєìèí ìіæ ëþäüìè,
çàñíîâàíèõ íà ðіâíîñòі òà ñâîáîäі, âіðèâ ó ñèëó ëþäñüêîãî ðîçóìó,
äîñâіäó, ïðàöі.
Яку роль у розвитку суспільства, на вашу думку, відіграють нові філософські ідеї?

Ãðèãîðіé Ñêîâîðîäà íàðîäèâñÿ ïіä ñîëîì’ÿíîþ ñòðіõîþ çàòèøíîї
óêðàїíñüêîї õàòè, íà âåðøå÷êó ÿêîї ùå çäàëÿ ìîæíà áóëî ïîáà÷èòè
ëåëå÷å ãíіçäî. Âіí ç’ÿâèâñÿ íà ñâіò 3 ãðóäíÿ 1722 ðîêó. І ãîðäî óñìіõíóâñÿ êîçàê Ñàâà Ñêîâîðîäà, ïðèãîðíóâøè äî ãðóäåé ñèíà...
Ãîñòèííà äîìіâêà ìàëîçåìåëüíîãî êîçàêà çàâæäè ïîâíèëàñÿ ëþäñüêèì ãîìîíîì: òóò çáèðàëèñÿ äðóçі, çíàõîäèëè ïðèòóëîê êîáçàðі òà
áàíäóðèñòè, ó ÿêèõ ìàëèé Ãðèöüêî â÷èâñÿ ñïіâàòè òà ãðàòè íà áàíäóðі
é ñîïіëöі. Øâèäêî ïðîìàéíóëè äèòÿ÷і ðîêè íà áåðåçі òèõîї Ìíîãè, ùî
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êîòèëà ñâîї ÷èñòі âîäè äî çàêîëèñàíîãî âåðáàìè Óäàþ. Ïðèéøëà ïîðà
ïðîùàòèñÿ ç áàòüêіâñüêîþ õàòîþ.
Áàòüêî ïðèïàñóâàâ ñèíîâі, ùî ðóøàâ ó íàóêó, ñâîþ ñëàâíó êîçàöüêó
øàáëþ, à ìàòè òèõåíüêî âêëàëà â äîëîíþ ñòàðîâèííèé çîëîòèé äóêàò
äàâíüîãî êîçàöüêîãî ðîäó і íàêàçàëà ïîäàðóâàòè éîãî òіé âðîäëèâèöі,
ùî ïîëîíèòü ñèíîâå ñåðöå.
Іøîâ 1734 ðіê. Ãðèãîðіé Ñêîâîðîäà ñòàâ ñïóäåєì Êèєâî-Ìîãèëÿíñüêîї àêàäåìії. Äâàíàäöÿòèðі÷íèé õëîï÷èíà ââіéøîâ ó äðåâíþ ñòîëèöþ
ç îêðàéöåì æèòíüîãî õëіáà, ïіäñîëåíèì ãіðêîþ ìàòåðèíîþ ñëüîçîþ,
òà óëþáëåíîþ ôëåéòîþ, âіðíîþ ïîäðóãîþ éîãî æèòòÿ. Äîïèòëèâèé і
ñïðàãëèé äî çíàíü þíàê âñòóïàâ ó íåçíàíèé ñâіò õðàìó íàóêè.
Чому, на ваш погляд, саме до цього навчального закладу вирушив навчатися Григорій Сковорода?

1741 ðîêó Êèїâ âіäâіäàëà ðîñіéñüêà іìïåðàòðèöÿ Єëèçàâåòà Ïåòðіâíà. Âèíÿòêîâі âîêàëüíі é ìóçè÷íі çäіáíîñòі Ñêîâîðîäè ñïðèÿëè òîìó,
ùî éîãî çàïðîñèëè äî ïðèäâîðíîї іìïåðàòîðñüêîї êàïåëè â Ïåòåðáóðã.
Òàì âіí і çðîçóìіâ, ùî íå çìîæå æèòè â ïèøíèõ ïàëàöàõ, ÿêі ãíіòèëè
ïðàöåëþáíîãî þíàêà ïàðàçèòèçìîì äâіðñüêîãî ïîáóòó.
Âіäòàê âіí çíîâó ïîâåðòàєòüñÿ â àêàäåìіþ. 1745 ðîêó â ñêëàäі äèïëîìàòè÷íîї ðîñіéñüêîї ìіñії Ñêîâîðîäà âіäâіäàâ Óãîðùèíó, Ïîëüùó,
Àâñòðіþ, Ñëîâà÷÷èíó. Çà êîðäîíîì âіí îçíàéîìëþâàâñÿ ç êóëüòóðîþ òà
ìèñòåöòâîì Єâðîïè, ïіçíàâàâ ñâіò ó âñіõ éîãî ïðîÿâàõ, òîæ іç Єâðîïè
Ãðèãîðіé Ñàâè÷ ïîâåðíóâñÿ ñïîâíåíèé çíàííÿìè, àëå «ç ïîðîæíіìè
êèøåíÿìè».
×åíöі Êèєâî-Ïå÷åðñüêîї ëàâðè ïðîïîíóâàëè Ãðèãîðіþ Ñàâè÷ó ïðèéíÿòè äóõîâíèé ñàí, ïðîðîêóþ÷è þíàêîâі ñòðіìêó êàð’єðó. «Òè... áóäåø
ñòîâïîì öåðêâè і îêðàñîþ îáèòåëі», – ïðîâіùàëè ñâÿùåííîñëóæèòåëі.
Íà ùî äîòåïíèé Ñêîâîðîäà âіäïîâіâ: «ß ñòîâïîòâîðіííÿ ïðèìíîæóâàòè
ñîáîþ íå õî÷ó, äîâîëі é âàñ, ñòîâïіâ íåîòåñàíèõ, ó õðàìі Áîæîìó!».
Ëèøå 1750 ðîêó ïîâåðíóâñÿ Ñêîâîðîäà íà áàòüêіâùèíó. Éîãî çàïðîñèëè âèêëàäàòè ïîåòèêó â Ïåðåÿñëàâñüêîìó êîëåãіóìі. Òóò âіí óêëàâ
ñâіé ïåðøèé ïіäðó÷íèê, ùî ìàâ íàçâó «Ðàçñóæäåíіє î ïîåçіè è ðóêîâîäñòâî ê èñêóññòâó îíîé», à òàêîæ íàïèñàâ òðàãіêîìåäіþ. Íà æàëü, öі
ïðàöі äî íàñ íå äіéøëè, õî÷à, ÿê ñâіä÷èòü äîñëіäíèê Ìèõàéëî Êîâàëèíñüêèé, ó çãàäàíîìó êóðñі ïîåòèêè ïðîñòî і çðîçóìіëî áóëî âèêëàäåíî
ìàòåðіàë ïðî ïîåçіþ òà çàêîíè âіðøóâàííÿ.
1751 ðîêó Ñêîâîðîäà çíîâó ïîâåðíóâñÿ â àêàäåìіþ, äå íàâ÷àâñÿ äî
1753 ðîêó. Òîäі ìèòðîïîëèò Òèìîôіé Ùåðáàöüêèé îñîáèñòî ðåêîìåíäóâàâ Ãðèãîðіÿ Ñàâè÷à äîìàøíіì ó÷èòåëåì çàìîæíîìó ïîìіùèêó Ñòåïàíîâі Òîìàðі. Òîæ íàñòóïíі øіñòü ðîêіâ ìèíóëè â ñåëі Êîâðàé (íèíі
×åðêàñüêà îáëàñòü). Öå íàäçâè÷àéíî öіêàâà ïîðà â æèòòі ìîëîäîãî
ìèñëèòåëÿ. Ñàìå â öåé ÷àñ îñòàòî÷íî ñôîðìóâàâñÿ éîãî ñâіòîãëÿä, áóëè
âèçíà÷åíі òâîð÷і ïðіîðèòåòè, ôіëîñîôñüêі ïîãëÿäè. Âіí áàãàòî ïðàöþâàâ, ïèñàâ ÿê õóäîæíі òâîðè, òàê і ôіëîñîôñüêі òðàêòàòè. Ñàìå òóò áóëî
ñòâîðåíî áіëüøó ÷àñòèíó âіðøіâ çáіðêè «Ñàä áîæåñòâåííèõ ïіñåíü».
1759 ðîêó Ñêîâîðîäà ïåðåїçäèòü äî Õàðêîâà, ïîòóæíîãî êóëüòóðíîãî
îñåðåäêó Ñõіäíîї Óêðàїíè. Òóò ó êîëåãіóìі ïðîôåñîð Ñêîâîðîäà âè-
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êëàäàє ïîåòèêó, ãðåöüêó ìîâó і ñïіâè, ïіçíіøå – êàòåõіçèñ (êîðîòêèé
âèêëàä îñíîâ õðèñòèÿíñüêîї ðåëіãії). Ó äîäàòêîâèõ êëàñàõ äëÿ äіòåé
äâîðÿí Ñêîâîðîäà ïî÷àâ âèêëàäàòè êóðñ äîáðîíðàâіÿ, à çãîäîì çàïî÷àòêóâàâ êóðñ ëåêöіé «Âñòóïíі äâåðі äî õðèñòèÿíñüêîї äîáðîíðàâíîñòі».
Öå áóâ öіêàâèé êóðñ åòèêè, ùî â àëåãîðè÷íіé ôîðìі òðàêòóâàâ õðèñòèÿíñüêі åòè÷íі êîíöåïöії òà áіáëіéíі ñþæåòè.
Ñàìå â öåé ÷àñ ìèñëèòåëü çóñòðіâ îäíîãî ç íàéâіääàíіøèõ ñâîїõ
ó÷íіâ, Ìèõàéëà Êîâàëèíñüêîãî, ÿêèé ïіñëÿ ñìåðòі â÷èòåëÿ íàïèñàâ
éîãî áіîãðàôіþ, äîêëàäíó, ґðóíòîâíó, íà ÿêó ïîñèëàëèñÿ é ïîñèëàþòüñÿ
âñі äîñëіäíèêè òâîð÷îñòі âåëèêîãî ìóäðåöÿ. Ñàìå â ëèñòàõ äî íüîãî
Ãðèãîðіé Ñàâè÷ âèñëîâëþâàâ íàéâàæëèâіøі іäåї, ùî çãîäîì ñòàâàëè
îñíîâîþ ôіëîñîôñüêèõ òðàêòàòіâ.
Ñêîâîðîäà âäðóãå âіäìîâèâñÿ ñòàòè ÷åíöåì, і çíîâó ãîðäà âіäïîâіäü
âîëåëþáíîãî ìèñëèòåëÿ îáðàçèëà äóõîâåíñòâî. Âіí çíàâ, ùî ñâÿòі îòöі
íå çàâæäè є ïðèêëàäîì âèñîêîìîðàëüíîãî òà ÷åñíîãî æèòòÿ. Êîíôëіêò
áóâ íåìèíó÷èé: 1769 ðîêó Ãðèãîðіé Ñàâè÷ çàëèøàє ïåäàãîãі÷íó ïðàöþ
і âèðóøàє â ìàíäðè, ÿêі òðèâàëè äî êіíöÿ æèòòÿ.
Поясніть, чому високоморальна, освічена людина, що спала лише чотири
години на добу, опівночі молилася, не визнавала земних марнот, не побажала
навіть на запрошення найвищих церковних сановників стати ченцем.

Ìàéæå ÷âåðòü ñòîëіòòÿ Ãðèãîðіé Ñêîâîðîäà ìàíäðóâàâ Ëіâîáåðåæíîþ Óêðàїíîþ, Âîðîíåçüêîþ, Êóðñüêîþ, Îðëîâñüêîþ ãóáåðíіÿìè. Äå á
íå ç’ÿâëÿâñÿ öåé ÷îëîâіê, òàì çíàõîäèâ ùèðó ëþáîâ і ïðèÿçíü ïðîñòèõ
ëþäåé. Äî íüîãî ñòàâèëèñÿ ÿê äî ñâÿòîãî, і íå â îäíіé ñåëÿíñüêіé îñåëі âèñіâ
ïîðòðåò âèñîêî÷îëîãî ìóäðåöÿ ç ÿñíèìè
ïðîìåíèñòèìè î÷èìà. Éîãî çâè÷íèì
ïðèñòàíîâèùåì áóëè ïðîñòі ìàçàíêè ïіä
íàñóïëåíèìè ñîëîì’ÿíèìè ñòðіõàìè, ïàñіêè, ñàäè. Íàâіòü íà çàïðîøåííÿ öàðèöі
Êàòåðèíè ІІ âіí íå ïîáàæàâ çàëèøèòè
÷àáàíñüêîї õàëóïè, ÿêà áóëà äëÿ íüîãî
ðіäíіøà é äîðîæ÷à, àíіæ öàðñüêà «ìèëіñòü». Âіí áóâ áàéäóæèé äî çåìíèõ
áëàã. Éîãî ñòèõієþ áóëà ïðèðîäà, ïіñíÿ,
ìóçèêà, і íіêîëè âіí íå ðîçëó÷àâñÿ ç
ôëåéòîþ òà ñîïіëêîþ. Ìèêîëà Êîñòîìàðîâ ïèñàâ: «Ìàëî ìîæíà âêàçàòè òàêèõ íàðîäíèõ ïîñòàòåé, ÿêîþ áóâ Ñêîâîðîäà і ÿêîãî áè òàê ïàì’ÿòàâ і ïîâàæàâ
íàðîä. Íà âñüîìó îáøèðі âіä Îñòðîãîçüêà
Ïàì’ÿòíèê Ã. Ñêîâîðîäі
äî Êèєâà, ó áàãàòüîõ áóäèíêàõ âèñÿòü
â Ëîõâèöі. Ñêóëüïòîð Іâàí
éîãî ïîðòðåòè. Éîãî ìàíäðіâíå æèòòÿ є
Êàâàëåðіäçå
ïðåäìåòîì îïîâіäàíü і ëåãåíä...».
Íà ëîíі ïðèðîäè òâîðèâ âіí і ñâîї ôіНа що саме звернув увагу
ëîñîôñüêі òðàêòàòè òà ïðèò÷і. Ïіä øóì
скульптор у постаті
Григорія Сковороди?
ìàëüîâíè÷èõ óêðàїíñüêèõ ãàїâ íàðîäæó-
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âàëèñÿ ðÿäêè ïîåçіé. Çàãàëîì âіí íàéëіïøå ïî÷óâàâñÿ ñàìå ñåðåä ïåðâіñíîї ïðèðîäè, ãіðêî íàðіêàþ÷è íà òå, ùî ëþäè ïñóþòü її, çíåâàæàþòü,
«ïåðåòâîðþþòü». Ñàìå òîìó ùå çà æèòòÿ éîãî íàçèâàëè «ñëîâ’ÿíñüêèì
Ðóññî» – òàê, ñàìå ïіä òàêèì іì’ÿì çíàëà íàøîãî âèäàòíîãî ìèñëèòåëÿ
òîäіøíÿ Єâðîïà!
Ïðîòÿãîì 1769–1774 ðîêіâ áóëî íàïèñàíî çáіðêó ïðîçîâèõ áàéîêïðèò÷ «Áàéêè õàðêіâñüêі», «Áåñіäà, íàçâàíà Äâîє, ïðî òå, ùî áëàæåííèì áóòè ëåãêî», «Äіàëîã, ÷è Ðîçìîâà ïðî ñòàðîäàâíіé ñâіò», «Ðîçìîâà
ï’ÿòè ïîäîðîæíіõ ïðî ñïðàâæíє ùàñòÿ â æèòòі», «Ðîçìîâà, çâàíà Àëôàâіò, ÷è Áóêâàð ñâіòó».
1785 ðîêó Ãðèãîðіé Ñàâè÷ íàïèñàâ ñâîþ çíàìåíèòó çáіðêó «Ñàä áîæåñòâåííèõ ïіñåíü», îá’єäíàâøè òðèäöÿòü ïîåçіé, íàïèñàíèõ ó ðіçíèé ÷àñ.
Ó âіöі 72-õ ðîêіâ Ñêîâîðîäà çäіéñíèâ äàâíî îìðіÿíó ìàíäðіâêó äî ñâîãî
óëþáëåíîãî ó÷íÿ íà Îðëîâùèíó. Âіí ïðîéøîâ ïіøêè áëèçüêî 300 âåðñò.
Ðîçóìіâ, ùî æèòòÿ äîáіãàє êіíöÿ, òîæ ïåðåäàâ Ìèõàéëîâі ñâîї òâîðè,
âòіøèâñÿ çóñòðі÷÷þ, àëå çàëèøèòèñÿ íå ïîáàæàâ: êëèêàëà Óêðàїíà.
Ïðèáóâ íåçàáàðîì äî òèõîї îñåëі Àíäðіÿ Êîâàëåâñüêîãî â ìàëüîâíè÷іé
Ïàíіâàíіâöі, ùî òåïåð çâåòüñÿ Ñêîâîðîäèíіâêîþ. Íå ìіã óæå ìàíäðóâàòè – ëèøå äóìêè øèðÿëè äàëåêî-äàëåêî, îáіéìàþ÷è ðіäíі ïðîñòîðè.
Âі÷íó îáèòåëü ñâîþ, ÿìó-äîìîâèíó, ñïîðóäèâ Ñêîâîðîäà âëàñíîðó÷.
Âіí äóæå ðåòåëüíî ãîòóâàâñÿ äî îñòàííüîї ìàíäðіâêè ñâîãî æèòòÿ. Ïіä
ãіëëÿñòîþ ëèïîþ êîïàâ ÿìó Ãðèãîðіé Ñàâè÷, íàéîñâі÷åíіøà ëþäèíà
ñâîãî ÷àñó, íîñіé іñòèíè і íàðîäîëþáñòâà. Îäÿãíóâñÿ â ÷èñòó îäіæ, ïðî÷èòàâ ìîëèòâó, ïîêëàâ ó ãîëîâàõ çøèòêè ñâîїõ òâîðіâ і ñòàðåíüêó ñіðó
ñâèòêó. Ñêëàâ ðóêè õðåñòîì і íàâіêè çàñíóâ. Òàê і çíàéøëè éîãî 9 ëèñòîïàäà 1794 ðîêó.
Íà íàäìîãèëüíîìó êàìåíі, ÿê ïîáàæàâ Ñêîâîðîäà, áóëî âèêàðáóâàíî: «Ñâіò ëîâèâ ìåíå, òà íå
ñïіéìàâ».
Як ви розумієте цей напис?

«ЩАСТЯ НАШЕ ВСЕРЕДИНІ НАС»

ФІЛОСОФСЬКІ ПОГЛЯДИ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ
Íàéãîëîâíіøà çëà ïðè÷èíà òå і є, ùî
ëþäèíà ñàìó ñåáå íå çíàє. Òîìó íàïèñ
«ïіçíàé ñàìîãî ñåáå», çðîáëåíèé íà õðàìі
äåëüôіéñüêîìó, ñïðàâåäëèâî ââàæàєòüñÿ
çà îñíîâó ïðåìóäðîñòі ëþäñüêîї.
Ôåîôàí Ïðîêîïîâè÷

XVIII ñòîëіòòÿ â іñòîðіþ єâðîïåéñüêîї êóëüòóðè ââіéøëî ÿê åïîõà
Ïðîñâіòíèöòâà. Êðàñíîìîâíà íàçâà, ùî ãîâîðèòü ñàìà çà ñåáå. Âîíà íàãàäóє ïðî òå, ÿêîãî çíà÷åííÿ íàäàâàëà ëþäèíà çíàííÿì, ÿê âîíà âіðèëà
ó ñâîþ çäàòíіñòü ïîÿñíèòè çàêîíè ñâіòîâîãî áóòòÿ і, ùî íàéâàæëèâіøå,
âëàøòóâàòè éîãî ñïðàâåäëèâî.
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Ãðèãîðіé Ñàâè÷ Ñêîâîðîäà áóâ îðèãіíàëüíèì і ñàìîáóòíіì ìèñëèòåëåì. Âіí äîáðå çíàâ ó÷åííÿ íàéâèäàòíіøèõ ôіëîñîôіâ àíòè÷íîñòі,
ñåðåäíüîâі÷÷ÿ, íîâîãî ÷àñó. Ôіëîñîôñüêі ïîãëÿäè Ñêîâîðîäè ìàþòü
áàãàòî ñïіëüíîãî ç ïîãëÿäàìè ïðîñâіòèòåëіâ XVIII ñòîëіòòÿ, çîêðåìà ç
іäåÿìè ôðàíöóçüêîãî ôіëîñîôà Æàí-Æàêà Ðóññî. Îïàíóâàâøè äîñÿãíåííÿ ñâіòîâîї ôіëîñîôñüêîї äóìêè, Ãðèãîðіé Ñêîâîðîäà ñòàâ îäíèì іç
çà÷èíàòåëіâ íîâîї ôіëîñîôії â Óêðàїíі.

Вчення про дві натури і три світи
Îñíîâíîþ ïðîáëåìîþ ôіëîñîôії Ñêîâîðîäè є ïðîáëåìà ëþäèíè, її ùàñòÿ і øëÿõіâ éîãî äîñÿãíåííÿ.
Öÿ ïðîáëåìà îðãàíі÷íî âèïëèâàє ç ó÷åííÿ ïðî äâі íàòóðè і òðè ñâіòè,
íà îñíîâі ÿêîãî ìèñëèòåëü ðîçðîáèâ åòè÷íі ïðèíöèïè, à âñå ñâîє æèòòÿ
ïіäïîðÿäêóâàâ їõ ðåàëіçàöії.
Ãðèãîðіé Ñêîâîðîäà ââàæàâ, ùî âñå ó ñâіòі ìàє äâі ïðèðîäè (íàòóðè) – çîâíіøíþ, âèäèìó, і âíóòðіøíþ, íåâèäèìó. Âіí ïåðåêîíàíèé,
ùî â óñüîìó ñëіä áà÷èòè ïîäâіéíіñòü: âèäèìå і íåâèäèìå, çîâíіøíє і
âíóòðіøíє, òіëåñíå і äóõîâíå, òëіííå é âі÷íå, ëæó òà іñòèíó, òâàð1 і
Áîãà, ñòàðå é íîâå, ÿâíå é òàєìíå. «Âñі ñâіòè ñêëàäàþòüñÿ ç äâîõ ïðèðîä: çëîї і äîáðîї», – ñòâåðäæóâàâ ôіëîñîô.
Íàñòóïíà âàæëèâà òåçà â÷åííÿ ïîëÿãàє â òîìó, ùî єäèíîþ ïîñòіéíîþ і âі÷íîþ îñíîâîþ âñüîãî ñóùîãî є Áîã. Ìè íå çíàéäåìî æîäíîї ðå÷і,
æîäíîї іñòîòè, ó ÿêèõ «Áîã áè íå ïðàâèâ çà ãîëîâó і çàìіñòü íà÷àëà».
Ïîíÿòòÿì, ïðîòèëåæíèì çà ñâîїì çìіñòîì äî ïîíÿòòÿ «Áîã», ó òâîðàõ
Ñêîâîðîäè є âèäèìà íàòóðà, àáî òâàð. Öіêàâі äóìêè іç öüîãî ïðèâîäó
âèñëîâëþє Ñêîâîðîäà ó òðàêòàòі «Ðîçìîâà, çâàíà Àëôàâіò, ÷è Áóêâàð
ñâіòó». Âіí ïèøå, ùî Áîã є íå ùî іíøå, ÿê «âі÷íà ãëàâà і òàєìíèé
çàêîí ó òâàðÿõ». Çàêîí æå öåé є Ãîñïîäíüîþ ïðèðîäîþ, òîáòî íåâèäèìîþ íàòóðîþ, ùî íå ïіäëÿãàє òëіííþ. Âèäèìèì, çîâíіøíіì Ñêîâîðîäà
íàçèâàâ ñâіò ðå÷åé, ñâіò ìàòåðіàëüíèé. Âèäèìіñòü ìèíóùà, òîìó âîíà íå
ìîæå áóòè іñòèííîþ. Іñòèííå, çà Ñêîâîðîäîþ, òіëüêè òå, ùî âі÷íå.
Ñïіââіäíîøåííÿ ìіæ äâîìà íàòóðàìè Ñêîâîðîäà ïîÿñíþє òàêîþ
àíàëîãієþ: âïðàâíèé õóäîæíèê íàìàëþâàâ îëåíÿ і ïàâè÷à. Ïîòіì âіí
ñòåð ôàðáè. Ìàëþíêè çíèêëè, àëå îáðàçè їõ æèëè, æèâóòü і æèòèìóòü
âі÷íî, âîíè íå ìîæóòü çàãèíóòè. Çíèêëà òіëüêè ôàðáà, ÿêîþ áóëè íàìàëüîâàíі òâàðèíè, à îáðàçè çàëèøèëèñÿ.
Як ви розумієте поняття матеріального й духовного, минущого та істинного?

Äðóãèì îñíîâîïîëîæíèì ïðèíöèïîì ôіëîñîôñüêîї
ñèñòåìè Ñêîâîðîäè є ïîäіë óñüîãî ñóùîãî íà òðè ñâіòè: âåëèêèé – ìàêðîêîñìîñ, ìàëèé – ìіêðîêîñìîñ, ñèìâîëі÷íèé – Áіáëіÿ.
Що ж вкладав філософ у ці поняття?
1

Ò â à ð – òâîðіííÿ, іñòîòà, ïðåäìåò.
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Âåëèêèé ñâіò – ìàêðîêîñìîñ – öå Âñåñâіò, âåñü ñâіò ðå÷åé. Âåëèêèé
ñâіò âіí ïîçíà÷àâ òåðìіíàìè «ñòàðèé ñâіò», «ñâіò ñâіòіâ», «universum».
Íà äóìêó ôіëîñîôà, âåëèêèé ñâіò ñêëàäàєòüñÿ ç áàãàòüîõ ñâіòіâ, íà÷å «âіíîê ç âіíî÷êіâ àáî ìàøèíà ç ìàøèíîê», і êіëüêіñòü ñâіòіâ íåñêіí÷åííà.
Ñêîâîðîäà áåççàñòåðåæíî ïðèéìàâ ãåëіîöåíòðè÷íó ñèñòåìó Êîïåðíèêà, ââàæàâ, ùî îñíîâîþ âñіõ ìàòåðіàëüíèõ ðå÷åé є ÷îòèðè åëåìåíòè –
âîãîíü, ïîâіòðÿ, âîäà і çåìëÿ, à òіëåñíå çäîðîâ’ÿ є ðіâíîâàãîþ ÷îòèðüîõ
íàçâàíèõ åëåìåíòіâ.
Поміркуйте, як ці погляди філософа співвідносяться з досягненнями сучасної науки.

Ìàëèé ñâіò – ìіêðîêîñìîñ – öå ëþäèíà. Ñêîâîðîäà ïîÿñíþє ñóòíіñòü ëþäèíè, ñïèðàþ÷èñü íà â÷åííÿ ïðî äâі íàòóðè: óñі ñâіòè, â òîìó
÷èñëі é ìàëèé ñâіò, ñêëàäàþòüñÿ ç âèäèìîї і íåâèäèìîї íàòóð. Îòæå, â
ëþäèíі, ÿê і â óñüîìó, ùî іñíóє, є âèäèìå і íåâèäèìå, òіëåñíå і äóõîâíå, òëіííå і âі÷íå. Ëþäèíà ïîâèííà çíàòè, ùî â íіé є «òіëî çåìëÿíå і
òіëî äóõîâíå, òàєìíå, ïðèõîâàíå, âі÷íå». І ñïðàâæíüîþ, íà äóìêó Ñêîâîðîäè, ëþäèíà ñòàє òîäі, êîëè îñÿãàє íåâèäèìå, ïðèõîâàíå. Òîäі âîíà
íàðîäæóєòüñÿ âäðóãå, ñòàє ëþäèíîþ äóõîâíîþ, і ñóòíіñòþ ëþäèíè є íå
òіëåñíå, à äóõîâíå.
Ôіëîñîô òàêîæ ñòâåðäæóâàâ, ùî çåðíà âñіõ íàóê є âñåðåäèíі ëþäèíè. Ìåòà ëþäñüêîãî æèòòÿ ïîëÿãàє â òîìó, ùîá ïіçíàòè іñòèíó і òèì
ñàìèì çäîáóòè äóøåâíèé ñïîêіé. Ñïðàâæíє ïіçíàííÿ ïîâèííî ïî÷èíàòèñÿ іç ñàìîãî ñåáå. «Ïіçíàé ñàìîãî ñåáå» – îäèí ç ïðîâіäíèõ ïðèíöèïіâ
ôіëîñîôñüêîãî â÷åííÿ âåëèêîãî ìóäðåöÿ. Êîæíà ëþäèíà ïîâèííà âìіòè
ïîáà÷èòè ïðèõîâàíó â ñâîєìó òіëі âі÷íіñòü і äîáóòè її çâіäòè, íà÷å іñêðó
ç ïîïåëó.
Зверніть увагу, якими промовистими прикладами намагався пояснити
своє вчення Сковорода. Спробуйте дібрати власні образні приклади на підтвердження цього положення його філософської системи.

Íàéâàæëèâіøèì äëÿ ëþäèíè Ñêîâîðîäà ââàæàâ ùàñòÿ. Ùàñòÿ,
ñòâåðäæóâàâ âіí, ïîëÿãàє íå â áàãàòñòâі, íå â ÷èíі, âîíî íå çàëåæèòü íі
âіä çåìëі, íі âіä íåáåñ. Íàøå ùàñòÿ – öå ñâіò äóøåâíèé, òîæ óñå ñóєòà,
îêðіì äóøåâíîї ðàäîñòі. Íàâіòü êîëè ëþäèíà ïіäêîðèòü ñîáі âåñü ñâіò,
öå íå âàðòóâàòèìå íі÷îãî áåç äóøåâíîї ðàäîñòі. Ðàäіñòü æå ïðèõîäèòü
äî ëþäèíè òîäі, êîëè âîíà ïіçíàє іñòèíó, òîáòî ñàìó ñåáå, à ÷åðåç ïіçíàííÿ ñåáå ñàìîї – і âåñü ñâіò.
Òà ñòàòè ùàñëèâîþ ìîæå íå êîæíà ëþäèíà, áî ïåðåâàæíà áіëüøіñòü
çàìіñòü òîãî, ùîá ïіçíàâàòè âі÷íå, íåòëіííå і íà öіé íåïîõèòíіé îñíîâі
áóäóâàòè ñâîє ùàñòÿ, âáà÷àє ùàñòÿ â ãîíèòâі çà ìàòåðіàëüíèì äîñòàòêîì, ñëàâîþ. Òà ÷è ìîæå öå çðîáèòè ëþäèíó ùàñëèâîþ?
Як би відповіли ви на це запитання Григорія Сковороди?

Ñâіò ñèìâîëіâ – öå Áіáëіÿ. Ïðî Êíèãó êíèã Ñêîâîðîäà ãîâîðèâ òàê:
«Áіáëіÿ є íàø âåðõîâíіøèé äðóã òà áëèæíіé, áî âåäå íàñ äî òîãî, ùî
єäèíå, íàéäîðîæ÷å òà íàéóëþáëåíіøå. Âîíà є çàïîâіò, ùî çàëèøèëè
äëÿ íàñ ïðàäіäè, çàïîâіò, ùî ïðèõîâóє ñêàðá áîãîáà÷åííÿ».
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Ó ñâіòîãëÿäі Ñêîâîðîäè Áіáëіÿ ïîñіäàє äóæå âàæëèâå ìіñöå. Íåìàє
æîäíîãî ôіëîñîôñüêîãî òâîðó, â ÿêîìó á âіí íå ïîñèëàâñÿ íà íåї. Öåé
ñâіò ñèìâîëіâ òàêîæ ôîðìóєòüñÿ äâîìà íàòóðàìè: âíóòðіøíüîþ – äóõîâíîþ òà çîâíіøíüîþ – ìàòåðіàëüíîþ. Äî çîâíіøíüîї îáîëîíêè Áіáëії
(âèêëàäó її çìіñòó çàñîáàìè ëþäñüêîї ìîâè) ìèñëèòåëü ñòàâèâñÿ âêðàé
ñêåïòè÷íî. Âіí ÷èìàëî ïèñàâ ïðî íåäîðå÷íîñòі é ñóïåðå÷íîñòі â áіáëіéíèõ òåêñòàõ. Ñàìі òåêñòè òëóìà÷èâ ÿê ñóêóïíіñòü ïåâíèõ ñèìâîëіâ, àëåãîðіé, çà ÿêèìè ïðèõîâóâàâñÿ òàєìíèé, ñïðàâæíіé ñìèñë Áіáëії. Âіäòàê
її àëåãîðè÷íèé çìіñò, «âíóòðіøíÿ íàòóðà», òðàêòóâàëèñÿ Ñêîâîðîäîþ
ÿê êîíäåíñîâàíå âèðàæåííÿ ëþäñüêîї ìóäðîñòі.
Як ви зрозуміли цю позицію мислителя?

Філософсько-етичне вчення
Âèäàòíèé äîñëіäíèê óêðàїíñüêîї ëіòåðàòóðè Äìèòðî ×èæåâñüêèé
ïèñàâ, ùî ó ôіëîñîôії Ñêîâîðîäè «ñêðèñòàëіçîâàíі âñі ðèñè óêðàїíñüêîãî íàðîäó». Îêðіì òîãî, îñìèñëþþ÷è ïðîáëåìè і çàâäàííÿ ñâîєї åïîõè,
óêðàїíñüêèé ìèñëèòåëü ñïèðàâñÿ íà ïîòóæíèé àðñåíàë íàäáàíü ñâіòîâîї
ôіëîñîôñüêîї äóìêè. Ñêîâîðîäà òðàêòóâàâ ôіëîñîôіþ ÿê íàóêó, ùî ìàє
íà ìåòі çðîáèòè âñіõ ëþäåé ùàñëèâèìè.
Çàêëèêè Ãðèãîðіÿ Ñàâè÷à äî ïðîñòîãî æèòòÿ, ïîìіðêîâàíîñòі òà ïðèáîðêàííÿ ïðèñòðàñòåé íàãàäóþòü іäåї Æàí-Æàêà Ðóññî ïðî òå, ùî áàãàòñòâî ðîçáåùóє ëþäèíó, ùî ñëіä çàäîâîëüíÿòè ëèøå «ïðèðîäíі ïîòðåáè». Іâàí Ôðàíêî çàçíà÷èâ, ùî Ñêîâîðîäà, «ïîäіáíî äî ñâîãî ñó÷àñíèêà
Æàí-Æàêà Ðóññî, âñіì ñâîїì æèòòÿì ïðîïîâіäóє âіäðå÷åííÿ âіä ãіäíîñòåé і ïî÷åñòåé ñâіòó, âіä ó÷åíîї ÷è óðÿäîâîї êàð’єðè». Îêðåìî ñëіä
íàãîëîñèòè é íà òîìó, ùî ñâіòîãëÿä ìèñëèòåëÿ, íàïåâíî, ôîðìóâàâñÿ
òàêîæ ïіä âïëèâîì íàðîäíîї ìóäðîñòі. ×èòàþ÷è òâîðè Ñêîâîðîäè, çâåðíіòü óâàãó: ìàéæå â êîæíîìó ç íèõ âіí ïîñèëàєòüñÿ íà ìóäðіñòü óêðàїíñüêèõ, ðîñіéñüêèõ, ëàòèíñüêèõ ïðèñëіâ’їâ і ïðèêàçîê. À öå îçíà÷àє, ùî
ñâîє ôіëîñîôñüêå â÷åííÿ âіí ïðàãíå îáґðóíòóâàòè, âðàõîâóþ÷è äóõîâíîïðàêòè÷íèé äîñâіä íàðîäó.

Ідея спорідненої («сродної») праці
Ñàìå öÿ іäåÿ äàëà ïіäñòàâè Іâàíîâі Ôðàíêó íàçâàòè Ñêîâîðîäó
«ïåðøèì ãëàøàòàєì ãëèáîêîãî ãóìàíіçìó».
Ïðîïàãóþ÷è ïðèíöèï ñïîðіäíåíîї ïðàöі, ôіëîñîô ìàâ íà óâàçі ïîєäíàííÿ ïðàêòè÷íîãî æèòòÿ ç ïîêëèêàííÿì. Ëþäèíà ïîâèííà, íà éîãî
äóìêó, çàéìàòèñÿ òèì, äî ÷îãî âîíà ìàє çäіáíîñòі. Öÿ òåîðіÿ ó ñâîєðіäíèé ñïîñіá çàïåðå÷óâàëà ïіäâàëèíè ôåîäàëüíî-êðіïîñíèöüêîãî ëàäó,
çà ÿêîãî ïðàöÿ ðîçïîäіëÿëàñÿ ìіæ ëþäüìè íå çà їõíіìè ïðèðîäíèìè
çäіáíîñòÿìè, à çà ñîöіàëüíèì ñòàòóñîì. Ñåëÿíèí ìóñèâ îðàòè çåìëþ,
õî÷ ìіã áè ñòàòè òàëàíîâèòèì æèâîïèñöåì, ôіëîñîôîì, ïèñüìåííèêîì.
Íàòîìіñòü áåçäàðíèé áàãàòіé çàéìàâ âèñîêó ïîñàäó, õî÷à íàñïðàâäі áóâ
íåñïðîìîæíèé âèêîíóâàòè ñâîї îáîâ’ÿçêè. Îñü ñàðêàñòè÷íèé «ðåöåïò»
âіä Ñêîâîðîäè: «ßêùî æ, ÿê ó ïðèñëіâ’ї, íà ïîñàäó ìîñòèøñÿ, ÿê êîçà
íà ïîêðіâëþ, äëÿ òîãî, ùîá ÷åðåç íåї âèñêî÷èòè íà êóïó íàäìіðíîãî
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ìàðíîñëàâñòâà, âèäíî ÿê ó äçåðêàëі, ùî òè äî ïîñàäè íå ðåòåëüíèé, à
òîìó é íå íàðîäæåíèé äëÿ íåї...».
Ñêîâîðîäà ïåðøèì ç ôіëîñîôіâ íîâîãî ÷àñó âèñóíóâ іäåþ ïåðåòâîðåííÿ ïðàöі іç çàñîáó äî æèòòÿ â
íàéïåðøó æèòòєâó ïîòðåáó і íàéâèùó íàñîëîäó. «ßêùî òè óñâіäîìëþєø,
äëÿ ÷îãî òè íàðîäæåíèé, і ïðàöþєø ç ïðèєìíіñòþ, òè ùàñëèâèé...
Ïîâíå ùàñòÿ íàéïåðøå íå â äîñÿãíåííі ÿêîãîñü ðåçóëüòàòó, à â ñàìîìó
ïðîöåñі ïðàöі çà ïîêëèêàííÿì».

Вчення про самопізнання
Âèñëіâ «ïіçíàé ñàìîãî ñåáå», ÿê âіäîìî, áóâ âèêàðáóâàíèé ùå íàä
âõîäîì äî õðàìó Àïîëëîíà â Äåëüôàõ. Óòіëåííÿ öüîãî ïðèíöèïó âèäàòíèé ôіëîñîô àíòè÷íîñòі Ñîêðàò ââàæàâ ãîëîâíîþ óìîâîþ äîáðî÷èííîñòі. Âіí íå âòðàòèâ ñâîєї çíà÷óùîñòі é äëÿ ôіëîñîôії Ñêîâîðîäè.
Òåîðіÿ ñàìîïіçíàííÿ ìàëà âèðàçíó ãóìàíіñòè÷íó ñïðÿìîâàíіñòü,
îñêіëüêè âîíà ґðóíòóâàëàñÿ íà ïåðåêîíàííі, ùî â êîæíîї ëþäèíè є
ïðèðîäíі ìîæëèâîñòі äóõîâíîãî ðîçâèòêó, ùî їé âëàñòèâå ïіçíàííÿ ñïîðіäíåíîї ïðàöі òà äîñÿãíåííÿ çåìíîãî ùàñòÿ. Ïîçà ñóìíіâîì, ó Ñêîâîðîäè ñàìîïіçíàííÿ áóëî áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàíå ç ïðîöåñîì ðîçâèòêó
íàöіîíàëüíîї êóëüòóðè.
Ñàìîïіçíàííÿ, íà äóìêó Ñêîâîðîäè, – єäèíèé øëÿõ äî ùàñòÿ. І ñàìå
öüîãî âіí ó÷èâ ñâîїõ ñó÷àñíèêіâ, ñàìå öþ ïðîñòó і ðàçîì ç òèì áåçìåæíî ãëèáîêó äóìêó ïîâèííі îñÿãíóòè é ìè. Íåõàé âàì äîïîìîæóòü ñëîâà
ñàìîãî ìèñëèòåëÿ: «Ùàñòÿ òâîє â òîáі ñàìîìó: ïіçíàâøè ñåáå, ïіçíàєø
óñå, à íå ïіçíàєø ñåáå – õîäèòèìåø ó òåìðÿâі é áîÿòèìåøñÿ òàì, äå
ñòðàõó é íå áóëî». Áàãàòî òâîðіâ çáіðêè «Áàéêè õàðêіâñüêі» ïîâ’ÿçàíі
ç îáґðóíòóâàííÿì çàëåæíîñòі ùàñòÿ âіä ïіçíàííÿ òà âäîñêîíàëåííÿ
ëþäèíîþ âëàñíîї ïðèðîäíîї ñõèëüíîñòі äî ïðàöі.
Íå ìîæíà áóòè ùàñëèâèì, ââàæàâ Ñêîâîðîäà, ÿêùî äіÿòè âñóïåðå÷
ñâîїé ïðèðîäі. Ïіçíàííÿ ïðèðîäè – öå ïіçíàííÿ Áîãà.
Àëå ïіçíàòè ñåáå і Áîãà ëþäèíà ìîæå ëèøå çà äîïîìîãîþ ñåðöÿ.
«Іñòèíîþ ëþäèíè є ñåðöå â ëþäèíі, ãëèáîêå æ ñåðöå – îäíîìó ëèøå
Áîãó äîñÿæíå, ÿê äóìîê íàøèõ áåçîäíÿ, ïðîñòî ñêàçàòè äóøà...» –
ãîâîðèâ Ñêîâîðîäà. Âіí îòîòîæíþâàâ ñåðöå ç äóøåþ, ñïèðàþ÷èñü íà
Áіáëіþ, ÿêà âèçíàâàëà ñåðöå äóøåþ і äóõîì, øëÿõîì äî âèùîї іñòèíè.
Ñàìå Ãðèãîðіé Ñêîâîðîäà ñôîðìóëþâàâ îñíîâíі
ïîëîæåííÿ «ôіëîñîôії ñåðöÿ», ÿêà ðîçâèâàєòüñÿ â
óêðàїíñüêîìó äóõîâíîìó ïðîñòîðі äîíèíі.
Ëþáîâ, ÿê ââàæàâ ôіëîñîô, є ïåðøîîñíîâîþ ñâіòó. «Ëþáîâ – ïî÷àòîê, ñåðåäèíà і êіíåöü» – îñü éîãî ïàëêå ïåðåêîíàííÿ. І ïî÷óòòÿ öå âіí
ââàæàâ âñåîõîïíèì і áàãàòîãðàííèì.
Ñêîâîðîäà îòîòîæíþє ïðåêðàñíå ç ìîðàëüíèì, êðàñó ç äîáðîì, ïîòâîðíå ç àìîðàëüíèì, òîáòî âіí îá’єäíóє åòè÷íі é åñòåòè÷íі êàòåãîðії.
ßê áà÷èìî, íå âèïàäêîâî Ãðèãîðіé Ñêîâîðîäà ââіéøîâ ó ôіíàëüíó
äåñÿòêó ïðîåêòó îäíîãî ç òåëåêàíàëіâ «Âåëèêі óêðàїíöі». Íàïåâíî, ãî-
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ëîñóâàëè çà íüîãî ñàìå òі, õòî äîñі æèâå çà éîãî çàïîâіòîì: «Óíèêàé
ìàðíîñëàâ’ÿ, îñÿãàé ñàìîòíіñòü, ëþáè áіäíіñòü, öіíóé öíîòëèâіñòü, äðóæè ç òåðïëÿ÷іñòþ, ïðèéìè â äóøó ñìèðåííÿ, ðåâíî ñëóæè Ãîñïîäîâі
Âñåäåðæèòåëþ».

Філософський трактат «Вступні двері
до християнської добронравності»
Òåïåð ìè ìîæåìî ïåðåéòè äî àíàëіçó îäíîãî ç íàéöіêàâіøèõ ôіëîñîôñüêèõ òðàêòàòіâ, ÿêîìó ìèñëèòåëü äàâ òàêèé ïіäçàãîëîâîê: «Íàïèñàíî â 1766 ðîöі äëÿ ìîëîäîãî øëÿõåòñòâà Õàðêіâñüêîї ãóáåðíії, à
îíîâëåíî â 1780 ðîöі». Öÿ ïðàöÿ, ó ÿêіé àâòîð çàïðîïîíóâàâ âëàñíå
òëóìà÷åííÿ äåñÿòè áіáëіéíèõ çàïîâіäåé, âèêëèêàëà îáóðåííÿ áіëãîðîäñüêîãî єïèñêîïà, à âіäòàê Ãðèãîðіÿ Ñàâè÷à âіäñòîðîíèëè âіä âèêëàäàöüêèõ îáîâ’ÿçêіâ. Öå êîíñïåêòèâíèé âèêëàä êóðñó ëåêöіé, ÿêі Ñêîâîðîäà ÷èòàâ ó Õàðêіâñüêîìó êîëåãіóìі. ×îìó æ öåé òðàêòàò ñâîãî ÷àñó
âèêëèêàâ òàêèé ðåçîíàíñ?
Íàñàìïåðåä âàðòî âðàõóâàòè, ùî éäåòüñÿ ïðî êóðñ åòèêè. Ñêîâîðîäà
ðîçìіðêîâóâàâ ïðî ëþäñüêå ùàñòÿ, çà ÿêå ìè ìàєìî äÿêóâàòè Áîãîâі.
Ùå ó âñòóïі, ÿêèé çâåòüñÿ «Ïåðåä äâåðèìà», àâòîð íàãîëîøóє, ùî ùàñòÿ íå «...â Àìåðèöі, ÷è â Êàíàðñüêèõ îñòðîâàõ, ÷è â àçіéñüêîìó Єðóñàëèìі...», ùàñòÿ êîæíîї ëþäèíè â íіé ñàìіé, â її çäàòíîñòі ïіçíàâàòè
іñòèííå, äóõîâíå íà÷àëî áóòòÿ.
Öåé òâіð ìàє äåñÿòü ãëàâ, êîæíà ç ÿêèõ ïðèñâÿ÷åíà àíàëіçó ïåâíîãî
ïîíÿòòÿ: Áîã, âіðà, ïðèñòðàñòі é ãðіõè, ëþáîâ і ùèðîñåðäíіñòü òîùî.
Êîæíà ãëàâà – öå ñâîєðіäíèé ìіíі-òðàêòàò, çàâåðøåíà ñèñòåìà ìіðêóâàíü, ÿêèìè ìóäðåöü ïðàãíóâ ïîäіëèòèñÿ ç ëþäüìè.
Ñàìå âñòóï є êëþ÷åì äî ðîçóìіííÿ ïîäàëüøèõ ãëàâ, äå Ñêîâîðîäà
ñêåðîâóє ëþäèíó íà òå, ùîá âîíà çàìèñëèëàñÿ íàä ñâîїì æèòòÿì, íàä
òèì, ùî їé ïîòðіáíî íàñïðàâäі і ÷îãî âîíà ïðàãíå áіëüøå âіä ìàðíîñëàâñòâà і áàæàííÿ íàæèâè. Âіí íàãîëîøóє: ùàñòÿ â ñåðöі і äóøі ëþäñüêіé.
Ôіëîñîôñüêі òðàêòàòè Ñêîâîðîäè ÷àñòî íàçèâàþòü äіàëîãàìè, àäæå
âîíè ïîáóäîâàíі ó ôîðìі çàïèòàíü і âіäïîâіäåé íà íèõ. Âіí çâåðòàєòüñÿ
äî ÷èòà÷à ç ëàñêàâèì «äðóæå ìіé», íàëàøòîâóþ÷è ëþäèíó íà äðóæíþ
áåñіäó, îáìіí äóìêàìè, ïðèєìíå і äîâіðëèâå ñïіëêóâàííÿ. Ùî, єäèíå і
íåïîâòîðíå, çàâæäè ïîòðіáíå ëþäèíі? – ñòàâèòü ïèòàííÿ ôіëîñîô. Âіäïîâіäü ïðîñòà é î÷åâèäíà – Áîã.
Ïåðøèé ðîçäіë òðàêòàòó – «Ïðî Áîãà» – ñòîñóєòüñÿ â÷åííÿ ïðî äâі
íàòóðè (âèäèìó і íåâèäèìó). Äóæå öіêàâі íàéìåííÿ äàє їì Ñêîâîðîäà:
âèäèìà – «ðå÷îâèíà àáî ìàòåðіÿ, çåìëÿ, ïëîòü, òіíü òîùî», à íåâèäèìà,
ñåáòî Áîã, – «íàòóðà, áóòòÿ ðå÷åé, âі÷íіñòü, ÷àñ, äîëÿ, íåîáõіäíіñòü,
ôîðòóíà, ðîçóì âñåñâіòíіé òîùî».
Яке визначення вам видається найвлучнішим, найточнішим?

Äðóãà ãëàâà, ó ÿêіé ôіëîñîô ìіðêóє ïðî âіðó, îðãàíі÷íî ïðîäîâæóє
ïåðøó, îñêіëüêè â íіé іäåòüñÿ çíîâ-òàêè ïðî òå, ùî íàä óñіì ñâіòîì єäèíèé âîëîäàð – Áîã і ëþäèíà ìàє âіðèòè: «Ïіääàíèé éîãî є êîæåí íàðîä,
і òàê ñàìî êîæåí âèçíàє ïåðåä íèì ðàáñòâî ñâîє».
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Ñàì Ñêîâîðîäà ñôîðìóëþâàâ ÿäðî, ïðîâіäíó іäåþ ñâîєї ïðàöі â
êіëüêîõ êîðîòêèõ ðÿäêàõ, ÿêі îçàãëàâèâ «Òâåðäü áåñіäè». Êëþ÷îâèì є
ïåðøèé ç ï’ÿòè ðÿäêіâ: «Іñòèíà Ãîñïîäíÿ çàëèøàєòüñÿ ïîâіê».
Що має на увазі автор під словом «твердь»?

Öåé òðàêòàò Ñêîâîðîäà íåäàðåìíî íàçâàâ «âñòóïíèìè äâåðèìà».
×èòà÷ ïîñòóïîâî âõîäèòü ó ñâіò éîãî äóìîê, ìіðêóâàíü, ïåðåêîíàíü і
íàñòàíîâ. Íàâіòü îñÿãíåííÿ âíóòðіøíüîї ñòðóêòóðè, óíіêàëüíîñòі êîìïîçèöії ïðàöі ïðèõîäèòü ïîñòóïîâî. Îñêіëüêè òðàêòàò ïîáóäîâàíèé çà
ïðèíöèïîì êîìåíòóâàííÿ àâòîðîì äåñÿòè áіáëіéíèõ çàïîâіäåé, âіí ìàє
äåñÿòü ãëàâ. Ñêîâîðîäà ïðàãíóâ ðîç’ÿñíèòè ñâîїì ó÷íÿì, à òàêîæ, íàïåâíî, і âñіì íàùàäêàì, ÿê âіí ðîçóìіє çìіñò öèõ âі÷íèõ і íåçìіííèõ
íàñòàíîâ ëþäñòâó. Ïðèêìåòíèì є òå, ùî âіí êîìåíòóє íå âñі çàïîâіäі,
àäæå òàêі ÿê «íå âáèâàé!», «íå ÷èíè ïåðåëþáó!», «íå êðàäè!», íà äóìêó
àâòîðà, êîìåíòàðіâ íå ïîòðåáóþòü.
Íàòîìіñòü ðåøòó çàïîâіäåé âіí êîìåíòóє, íàìàãàþ÷èñü ó äîñòóïíіé
і çðîçóìіëіé ôîðìі äîâåñòè їõíþ ãëèáèíó і âàãîìіñòü. Ñêîâîðîäà ïîâòîðþє â êîìåíòàðÿõ ïðèíöèïè ñâîєї ôіëîñîôії: òëóìà÷åííÿ çàïîâіäі «íå
æàäàé ìàéíà áëèæíüîãî ñâîãî» íåñå â ñîáі íàñòàíîâè ëþáîâі, àäæå, íà
äóìêó Ñêîâîðîäè, ëèøå çàëþáëåíå ñåðöå íå çäàòíå çãðіøèòè, à íàñòàíîâà ïàì’ÿòàòè äåíü ñóáîòíіé, ùîá ñëàâèòè Ãîñïîäà, â іíòåðïðåòàöії
Ãðèãîðіÿ Ñàâè÷à ïåðåòâîðþєòüñÿ â íàñòàíîâó òâîðèòè äîáðî, âèÿâëÿòè
ìèëîñåðäÿ äî áëèæíüîãî. À çàïîâіäü «íå ñîòâîðè ñîáі êóìèðà» âіí ïîÿñíþє òåîðієþ äâîõ íàòóð.
Прокоментуйте решту настанов філософа. Чи збігаються вони з вашим розумінням десяти заповідей, яке сформувалося після ознайомлення з Біблією?

Íàäçâè÷àéíî öіêàâі ìіðêóâàííÿ âèêëàäåíî â ãëàâі «Ïðî іñòèííó
âіðó». Ñïðàâäі, êîæíà ëþäèíà ðàíî ÷è ïіçíî çàìèñëþєòüñÿ íàä òèì,
ó ùî âîíà âіðèòü, ïðèéìàє â äóøó ñâîãî Áîãà. Òîìó ñàìå äëÿ òèõ, õòî
ñóìíіâàєòüñÿ, õòî ñòîїòü íà ðîçäîðіææі, ñëîâà Ñêîâîðîäè ïðî òå, ùî
âіðà é íàäіÿ є ãîëîâíèìè äîáðî÷åñíîñòÿìè ëþäèíè і öі äîáðî÷åñíîñòі – ñåðöå ëþäñüêå, «íåìîâ íàäіéíèé âіòåð êîðàáåëü ïðèâîäèòü íàðåøòі ó ãàâàíü ëþáîâі і їé äîðó÷àє».
Поміркуйте, як пов’язані ці думки Сковороди з його «філософією серця».

Îäíå ç îñíîâíèõ ïîëîæåíü òðàêòàòó – ó ðîçäіëі «Áëàãî÷åñòÿ і öåðåìîíії – ðіçíÿòüñÿ». Âіí âèñòóïèâ ïðîòè ïіäìіíþâàííÿ ñïðàâæíüîãî
áëàãî÷åñòÿ çîâíіøíіìè öåðåìîíіÿìè, ñàìå öþ «öåðåìîíіàëüíіñòü» âіí
ââàæàâ îñíîâîþ ëèöåìіðñòâà áàãàòüîõ ïðåäñòàâíèêіâ öåðêâè. Ôіëîñîô
íàãîëîñèâ: ñèëà éîãî äåñÿòèñëîâ’ÿ, òîáòî äåñÿòè çàïîâіäåé, óìіùåíà â
îäíîìó ñëîâі – «ëþáîâ». Âіí ïîâòîðþє çà Áіáëієþ: «ëþáîâ є Áîã». Àëå
ôіëîñîô çàëèøàєòüñÿ âіðíèì ñîáі, ïîÿñíþþ÷è âñå çíîâó æ òàêè ç ïîçèöії äâîõ íàòóð: є ëþáîâ âíóòðіøíÿ, ùî çâåòüñÿ іñòèííèì áëàãî÷åñòÿì, і
є її çîâíіøíі ïðîÿâè, ùî íàãàäóþòü «ëèñòÿ áіëÿ ïëîäó» ÷è êîìïëіìåíò
çà äîáðîçè÷ëèâîãî ñòàâëåííÿ. Ïðîòå іíîäі çîâíіøíі ïðîÿâè ëþáîâі íå
ìàþòü âíóòðіøíüîãî íàïîâíåííÿ, і òîäі ëþáîâ íåñïðàâæíÿ, íåùèðà, à
ëþäèíà íàãàäóє «òðóíó ðîçôàðáîâàíó».
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Íà ïðîòèâàãó ïðèñòðàñòÿì і ãðіõàì Ñêîâîðîäà âèêîðèñòîâóâàâ ïîíÿòòÿ
«ùèðîñåðäíіñòü». Ïëåêàþ÷è ùèðîñåðäíіñòü ó äóøі, ëþäèíà ìîæå æèòè
â «ïðåêðàñíîìó ñàäó, ùî ñïîâíåíèé âòіõîþ, òèõèìè âіòðàìè, êâіòàìè,
ùî ñîëîäêî ïàõíóòü». І ñàìå â òàêîìó ñàäó ïðîöâіòàє äðåâî «íåòëіííîãî
æèòòÿ». Ôàêòè÷íî â îñòàííіé ãëàâі «Ïðî ëþáîâ, àáî ùèðîñåðäíіñòü» àâòîð òðàêòàòó ïðîïîíóє íàì ïîðòðåò іñòèííîãî õðèñòèÿíèíà, ÿêèé çàâæäè
æèòèìå ç ìèðîì і ïîçíà÷åíèé áóäå ìèëіñòþ Áîæîþ.
À òåïåð, ïðè÷èíÿþ÷è çà ñîáîþ äâåðі äî õðèñòèÿíñüêîãî áëàãî÷åñòÿ,
ÿêі âіä÷èíèâ äëÿ íàñ Ñêîâîðîäà, çàìèñëіìîñÿ íàîñòàíîê íàä òèì, ÷è
çáèðàєìî ìè ïëîäè ùèðîñåðäíîñòі, ÿêі îáіöÿє ìóäðèé ôіëîñîô. À ïëîäè öі òàêі: «äîáðîçè÷ëèâіñòü, íåçëîñòèâіñòü, ïðèõèëüíіñòü, ëàãіäíіñòü,
íåëèöåìіðñòâî, áëàãîíàäіéíіñòü, áåçïåêà, çàäîâîëåííÿ, êóðàæ òà іíøі
íåâіä’єìíі çàäîâîëåííÿ».
Чи хотіли б ви користуватися цими плодами? Як слід жити сучасній людині, щоб досягти чеснот, про які говорив Сковорода?

Ïîâòîðþєìî
1. Коли і де народився Григорій Сковорода? З якими містами, країнами пов’язане
його життя?
2. Над чим розмірковує автор у своєму філософському трактаті «Вступні двері...»?
3. Пригадайте, які біблійні образи використав український філософ у своєму трактаті. Процитуйте відповідні уривки.
4. Визначте основні положення філософії Григорія Сковороди.

Ìіðêóєìî
1. Зіставте вузлові моменти біографії Григорія Сковороди і процес становлення його
світогляду, творчі звершення. Які періоди в житті, які події ви вважаєте найважливішими для розуміння світогляду філософа, письменника, педагога?
2. Оберіть будь-який з відомих вам афоризмів Сковороди і прокоментуйте його.
3. Перекажіть основні положення філософського трактату «Вступні двері...».
4. Які положення трактату видаються вам найважливішими і чому? Запишіть їх у
зошит і спробуйте самостійно пояснити їх значення для кожної людини.

Àíàëіçóєìî
1. Пригадайте, у якій біблійній легенді є образ голуба з оливковою гілкою. Як цей
образ трактується в четвертій главі трактату Сковороди?
2. Що має на увазі автор трактату під «кам’яними дошками» (четверта глава)?
3. Укладіть таблицю, відтворивши в ній взаємозалежність положень філософської
системи Григорія Сковороди.
4. Наведіть приклади з реального життя, які підтвердили б справедливість ідеї спорідненої праці.

Äèñêóòóєìî
1. Проаналізувавши життєвий і творчий шлях Сковороди, висловіть свої припущення з приводу того, чому він обрав шлях мандрівного філософа. Яку людину можна схарактеризувати як «сковородинівський тип»?
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2. Доведіть, що творчість Сковороди має біблійну основу.
3. У чому полягає повчальний зміст філософського трактату «Вступні двері...»?
4. Підтвердьте, спираючись на інформацію про життєвий і творчий шлях митця,
на зміст філософського трактату, що ми по праву іменуємо Григорія Сковороду
великим просвітителем.

Кожна група обере один з афоризмів Сковороди і підготує коротку історію чи то
з власного життя, чи то з прочитаного літературного твору, яка висвітлювала б актуальність крилатого вислову.
 Ні про що не турбуватися, ні за що не переживати – значить не жити, а бути
мертвим, адже турбота – рух душі, а життя – це рух.
 Правильно використав час той, хто пізнав, чого треба уникати і чого домагатися.
 Не все те невірне, що тобі незрозуміле.
 Довго сам учись, коли хочеш навчити інших.
 Як гниле дерево не склеюється з іншим гнилим деревом, так і між негідними
людьми не виникає дружби.
 Найгірша хвороба – хворіти духом.
 Уникай товариства поганих людей.
Спробуйте й самі віднайти афоризми у творах Сковороди.

«ВОСКРЕСІННЯ НАРОДУ ПОЧАЛОСЬ»

БАЙКАРСЬКА ТА ПОЕТИЧНА ТВОРЧІСТЬ
ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ
Ñïðàâæíіì íàäáàííÿì íå ëèøå íàöіîíàëüíîї, à é ñâіòîâîї êóëüòóðè
є çáіðêà Ãðèãîðіÿ Ñêîâîðîäè «Áàéêè õàðêіâñüêі». Ñàìå â öüîìó âèíÿòêîâî öіêàâîìó æàíðі âіí îáñòîþє і ñâîї ôіëîñîôñüêі ïîãëÿäè. Ñêîâîðîäà
ñòâîðèâ ïåðøó â óêðàїíñüêіé ëіòåðàòóðі çáіðêó îðèãіíàëüíèõ áàéîê, òèì
ñàìèì ïðîòîðóâàâ øèðîêó äîðîãó öüîìó æàíðîâі, çàêëàâøè îñíîâó, íà
ÿêіé çâåëàñÿ äîâåðøåíà óêðàїíñüêà êëàñè÷íà áàéêà.
Ïåðøó áàéêó áóëî íàïèñàíî 1760 ðîêó. Ñàì àâòîð óêàçàâ ïðè÷èíó,
ÿêà ñïîíóêàëà éîãî âäàòèñÿ äî öüîãî ëіòåðàòóðíîãî æàíðó, àäæå «áàãàòî õòî ç ó÷íіâ, íіòðîõè äëÿ öüîãî íå íàðîäæåíі, íàâ÷àëèñÿ». Ãіðêó ïðàâäó ïðî ñâîїõ ó÷íіâ âіí ñêàçàâ ìîâîþ âåëèêîãî Åçîïà, і, ÿê âèÿâèëîñÿ,
ñàìå òàêà ôîðìà áóëà íàéåôåêòèâíіøîþ. Áóëî íåãàéíî çâіëüíåíî áіëüøå 40 «íåäîóêіâ» – ó òàêèé ñïîñіá їõ ïîçáàâèëè «íåïîñèëüíîї ïðàöі».
Про що, на вашу думку, свідчить така «сила слова» Сковороди?

Ïèñàòè ìóäðîãî Ãðèãîðіÿ Ñàâè÷à ñïîíóêàëî áàæàííÿ äîíåñòè äî
ñâîїõ ñïіââіò÷èçíèêіâ ïðîâіäíі ïîëîæåííÿ ñâîєї ôіëîñîôії, íàâ÷èòè, ïåðåäàòè æèòòєâèé äîñâіä і ñïîñòåðåæåííÿ, ïëîäè áàãàòîðі÷íèõ ðîçäóìіâ.
Çðàçêîì äëÿ Ñêîâîðîäè áóëà êëàñè÷íà ãðåöüêà òà ðèìñüêà áàéêà, ïåðåäóñіì åçîïіâñüêà. À ùå äæåðåëîì éîãî áàéêàðñüêîї òâîð÷îñòі є óêðàїíñüêèé ôîëüêëîð – áåçäîííà êðèíèöÿ ìóäðîñòі, äîòåïíîñòі, àôîðèñòè÷íîñòі.
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Ïðîòÿãîì 1769–1774 ðîêіâ ó Õàðêîâі, â îêîëèöÿõ ìіñòà òà â ñåëі
Áàáàÿõ áóëî íàïèñàíî 30 áàéîê, ÿêі é óâіéøëè äî çíàìåíèòîї çáіðêè
«Áàéêè õàðêіâñüêі». Її âіíøóâàâ Ñêîâîðîäà ñâîєìó äðóãîâі Ïàíàñîâі
Ïàíêîâó. Ïðî òå, ÷îìó âіí ó÷èíèâ ñàìå òàê, ìè äіçíàєìîñÿ ç ïåðåäìîâè.
Öÿ ïåðåäìîâà – öіëêîì ñàìîñòіéíèé òâіð, ÿêèé ìіñòèòü ÷èñëåííі
àôîðèçìè, öіêàâі ñïîñòåðåæåííÿ, äóìêè ìèñëèòåëÿ ïðî äðóæáó, іñòèíó,
ïîõîäæåííÿ ñèìâîëіêè, ієðîãëіôіêè, ïðèò÷, áàéîê. І îñîáëèâî âàæëèâèì äëÿ íàñ є éîãî ìіðêóâàííÿ ç ïðèâîäó çíà÷óùîñòі æàíðó áàéêè:
«Áàéêà òîäі áóâàє êåïñüêà é áàáñüêà, êîëè â íіê÷åìíіé і ñìіøíіé ñâîїé
ïîëîâі íå ìіñòèòü çåðíà іñòèíè, ñõîæà òîäі íà ãîðіõ ñâèù... Іíîäі і â
äðàíòі êîøòîâíèé êðèєòüñÿ êàìіíü... ßê îáðÿä є áåç ñèëè áîæîї áåçãëóçäÿ, òàê і áàéêà áåç іñòèíè. Êîëè æ іç іñòèíîþ, õòî íàñìіëèòüñÿ íàçâàòè
áðåõëèâîþ?». ßê âåëèêèé ïåäàãîã, Ñêîâîðîäà íàãîëîøóє: «Áàòüêіâñüêå
ïîêàðàííÿ ìіñòèòü ó ãіðêîòі ñâîїé ñîëîäîùі; à ìóäðà іãðàøêà òàїòü ó
ñîáі ñèëó».
Які положення філософії Сковороди можна віднайти в цьому міркуванні?

Áàéêè íàïèñàíі ïðîçîþ, êîæíà ç íèõ ìàє äâі ÷àñòèíè: ôàáóëó, â ÿêіé, âëàñíå, âèêëàäåíî ñþæåò
òâîðó, і ìîðàëü-ïîâ÷àííÿ, ÿêó Ñêîâîðîäà íàçèâàє ñèëîþ. Îñîáëèâіñòü
áàéîê óêðàїíñüêîãî ôіëîñîôà ÿêðàç і ïîëÿãàє â òîìó, ùî éîãî ïðàãíåííÿ íàâ÷èòè, ïåðåêîíàòè, çàñòåðåãòè âïëèâàє íà êîìïîçèöіþ áàéêè: ìîðàëü іíîäі âäâі÷і àáî âòðè÷і ïåðåâèùóє ôàáóëó. І öÿ ìîðàëü, çäåáіëüøîãî
âèñëîâëåíà àôîðèñòè÷íî, çâó÷èòü âèðàçíî é ïåðåêîíëèâî.
Ó áàéêàõ Ñêîâîðîäè ïåðåâàæàþòü ôіëîñîôñüêі ìîòèâè, àâòîð òîðêàєòüñÿ àêòóàëüíèõ ïðîáëåì ñó÷àñíîї éîìó äîáè. Íàéáіëüøà ãðóïà áàéîê
(áëèçüêî ïîëîâèíè) – öå òâîðè, â ÿêèõ ôіëîñîô ïðîäîâæóє âòіëþâàòè
іäåþ ñïîðіäíåíîї ïðàöі, íåîáõіäíîñòі æèòè «çà ïðèðîäîþ», çà ïîêëèêàííÿì.
×è íå íàéêðàùå ðîçêðèòî öі äóìêè â áàéöі «Áäæîëà і Øåðøåíü».
Ó íіé іäåòüñÿ íå ëèøå ïðî ïîòðåáó îáèðàòè ñïîðіäíåíó ïðàöþ, à é ïðî
æèòòєâó íåîáõіäíіñòü ïðàöі âçàãàëі. Òâîð÷à ïðàöÿ çà ïðèðîäíèì íàõèëîì, çà çäіáíîñòÿìè – öå, çà Ñêîâîðîäîþ, äæåðåëî ñïðàâæíüîãî ùàñòÿ.
Íåùàñíà òà ëþäèíà, ÿêà ðîáèòü íå ñâîþ ñïðàâó, àäæå âîíà íå ïðèíîñèòü êîðèñòі ñóñïіëüñòâó і ñàìà íå ìîæå áóòè ùàñëèâîþ.
Àâòîð òâîðó ñëàâèòü áäæіë, ùî є ñèìâîëîì ïðàöåëþáíîñòі. Âîíè çáèðàþòü ìåä, «áî íàðîäæåíі äëÿ öüîãî». І ïðàöÿ äëÿ íèõ âàæëèâіøà é
ñîëîäøà, àíіæ ñàì ìåä. Àëå є é іíøі ñòâîðіííÿ – øåðøíі. Öå ïàðàçèòè,
«ùî æèâóòü êðàäіæêîþ ÷óæîãî». «Áäæîëà – öå ìóäðà ëþäèíà, ùî ó
ñâîєìó ñïîðіäíåíîìó äіëі ïðàöþє». Øåðøíі – ëþäè, ùî äèâëÿòüñÿ íà
íàóêó òіëüêè ÿê íà çàñіá âëàñíîãî çáàãà÷åííÿ, ÿêі íå ïðàãíóòü áóòè
êîðèñíèìè äëÿ іíøèõ. Ñêîâîðîäà ïðîòèñòàâëÿє їì òèõ, õòî íå â ðîçêîøàõ, à â ñêðîìíіé ùîäåííіé ïðàöі çíàõîäèòü ðîçðàäó і ùàñòÿ, ñåíñ
æèòòÿ.
Ðîçìіðêîâóþ÷è íàä ñóòíіñòþ áàéêè, Ñêîâîðîäà îñîáëèâèé íàãîëîñ
ðîáèòü íà ñèëі äóìêè, íà її áåçñìåðòі: «Âñå íå íàøå, âñå çàãèíå і ñàìі
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áîâäóðè íàøі. Îäíі ëèø äóìêè íàøі çàâæäè ç íàìè, îäíà ëèøå іñòèíà
âі÷íà. À ìè â íіé, ÿê ÿáëóíÿ ó ñâîєìó çåðíÿòêó, ñõîâàєìîñü».
Як ви зрозуміли цю думку Сковороди?

Çà æàíðîì áàéêè Ñêîâîðîäè âèçíà÷àþòü ÿê áàéêè-ïðèò÷і.
À ùå ôіëîñîô âèçíà÷àâ áàéêó ÿê «ìóäðó іãðàøêó», ùî õîâàє â
ñîáі íåàáèÿêó ñèëó. Éîãî áàéêè çäåáіëüøîãî ïîáóäîâàíі íà äіàëîãàõ,
êîíòðàñòàõ, óæå â ñàìèõ çàãîëîâêàõ ÷àñòî âèêîðèñòîâóєòüñÿ ïðèéîì
àíòèòåçè – çàäàєòüñÿ ïðîòèñòîÿííÿ ãîëîâíèõ ïåðñîíàæіâ çà їõíіìè ïåâíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè: «Îðåë і ×åðåïàõà», «Áäæîëà і Øåðøåíü»,
«Ãîëîâà і Òóëóá».
Öіêàâèìè є é áàéêè, â ÿêèõ ïîðóøåíî òåìó äðóæáè, òîâàðèñüêèõ
âçàєìèí, ïîðîçóìіííÿ ìіæ ëþäüìè. Öі ìîòèâè çâó÷àòü ó áàéêàõ «Ñîëîâåé, Æàéâîðîíîê і Äðîçä», «Ñîáàêà і Âîâê». Ïðîâіäíà іäåÿ òàêèõ
òâîðіâ – ñëîâà ñàìîãî Ñêîâîðîäè: «Ùàñëèâèé, õòî õî÷ ñàìó òіëüêè òіíü
äîáðîї äðóæáè íàæèòè ñïðîìіãñÿ. Íåìàє íі÷îãî äîðîæ÷îãî, ñîëîäøîãî і
êîðèñíіøîãî çà íåї».
Ìèñëèòåëü ââàæàâ, ùî ñàìå äðóæáà – âèùà єäíіñòü ëþäåé, â îñíîâі
ÿêîї ëåæèòü ñïіëüíà ïðàöÿ, áëèçüêіñòü іíòåðåñіâ, ïîãëÿäіâ, óïîäîáàíü.
ßêùî ìіæ ëþäüìè òàêîї ñïіëüíîñòі íåìàє, äðóæáà ìіæ íèìè íåìèñëèìà. Öå êðàñíîìîâíî äîâîäèòü áàéêà «Ñîáàêà і Âîâê». Âîâê íå ìîæå
ïîòîâàðèøóâàòè іç ñîáàêàìè Ëåâêîíîì òà Ôèðіäàìîì, õî÷à ìіæ íèìè
є çîâíіøíÿ ïîäіáíіñòü. І íàâïàêè, ïàñòóõ Òіòèð і ñîáàêè çîâíі çîâñіì
ðіçíі, à ïðîòå ïîєäíàíі ñïіëüíîþ ñïðàâîþ, ñïіëüíîþ âіäïîâіäàëüíіñòþ çà
îòàðó, à âіäòàê âîíè ñïðàâæíі äðóçі.
Çðåøòîþ, Ñêîâîðîäà íàãîëîñèâ, ùî «...і áàãàòñòâî, і ÷èíè, і ðîäèííі
ñòîñóíêè, і òіëåñíі îáäàðóâàííÿ, і íàóêè – íå â ñèëі óòâåðäèòè äðóæáó.
Àëå ñåðöå, â äóìêàõ ñóãîëîñíå, і îäíàêîâà ÷åñíіñòü ëþäèíîëþáíîї äóøі,
ùî æèâå ó äâîõ ÷è òðüîõ òіëàõ, ñàìå öå є іñòèííà ëþáîâ і єäíіñòü...».
Що для вас означає дружба? У яких творах ви читали про неї? Чи є у вас
справжні друзі?

Áàéêè Ñêîâîðîäè íàñíàæåíі íàöіîíàëüíèì êîëîðèòîì, ÷èñëåííèìè
ïîáóòîâèìè äåòàëÿìè, ôðàçåîëîãі÷íèìè çâîðîòàìè, àôîðèçìàìè, ïðèêàçêàìè, ïðèñëіâ’ÿìè. Ñþæåòè ïåðåâàæíî îðèãіíàëüíі, õî÷à ÷àñòèíà
áàéîê ïîáóäîâàíà íà ðîçâèòêîâі êëàñè÷íèõ áàéêîâèõ ñþæåòіâ, âіäîìèõ
іç òâîð÷îñòі Åçîïà.
Спробуйте визначити, які сюжети байок оригінальні, а які – запозичені з
творчості попередників. Для цього прочитайте не лише програмові, а ще кілька байок Григорія Савича.

Áàéêè Ñêîâîðîäè âіäêðèëè íîâó åïîõó óêðàїíñüêîãî áàéêàðñòâà, à
ïðîäîâæóâàòè éîãî ñïðàâó âçÿëèñÿ Ïåòðî Ãóëàê-Àðòåìîâñüêèé, Єâãåí
Ãðåáіíêà, Ëåâêî Áîðîâèêîâñüêèé, Ëåîíіä Ãëіáîâ.
Íàðîäíà ìóäðіñòü ñòâåðäæóє, ùî òàëàíîâèòà ëþäèíà òàëàíîâèòà â
óñüîìó. À òîìó ìè çàõîïëåíî ÷èòàòèìåìî é ïîåçії Ãðèãîðіÿ Ñàâè÷à, òàê
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ñàìî ìóäðі, ãëèáîêі, ðîçâàæëèâі. Ìàєìî íåîöіíåííèé ñêàðá – òðèäöÿòü
âіðøіâ-ïіñåíü, îá’єäíàíèõ ó çáіðêó «Ñàä áîæåñòâåííèõ ïіñåíü». Íàïèñàíі âîíè áóëè ïðîòÿãîì 1757–1785 ðîêіâ. Ïîâíà íàçâà çáіðêè – «Ñàä
áîæåñòâåííèõ ïіñåíü, ùî ïðîðîñëè іç çåðåí Ñâÿòîãî Ïèñüìà». Ñïðàâäі,
äî êîæíîãî òâîðó àâòîð äіáðàâ âëó÷íі åïіãðàôè ç áіáëіéíèõ òåêñòіâ, ó
êîæíіé ïіñíі îñìèñëèâ ïåâíó іäåþ ç Áіáëії. Òîìó öі ïіñíі є äîâåðøåíèì
öèêëîì.
Éîãî ïîåçіÿ – öå âäóìëèâå ñïîãëÿäàííÿ íàâêîëèøíüîãî æèòòÿ ç óñіìà ïðîáëåìàìè, öå ñåðéîçíі ðîçäóìè íàä ñåíñîì і ñóòíіñòþ ëþäñüêîãî
áóòòÿ, íàä âçàєìèíàìè ìіæ ëþäèíîþ і ïðèðîäîþ, ìіæ ëþäüìè âçàãàëі.
Øèðîêі òåìàòè÷íі îáøèðè, ãëèáèíà ôіëîñîôñüêîї äóìêè – òàêèìè є âèçíà÷àëüíі
ðèñè éîãî ïîåòè÷íîї òâîð÷îñòі.
Öå ëіòîïèñ äóøåâíèõ ïåðåæèâàíü,
ùèðà ñïîâіäü áëàãîðîäíîї ëþäèíè, ñïîñіá
ñïіëêóâàííÿ ç íàâêîëèøíіì ñâіòîì. Ïðî÷èòàâøè çáіðêó, âè âіä÷óєòå, ùî Ñêîâîðîäà ñïіçíàâ і ãіðêîãî ñìóòêó («Ïіñíÿ 19-òà» – «Îé òè, òóãî ïðîêëÿòà!»),
îáóðþâàâñÿ ïðîòè íåñïðàâåäëèâîñòі, і
ãíіâ õâèëåþ ñêèïàâ ó áëàãîðîäíіé äóøі
(«Ïіñíÿ 17-òà»). Àëå áóâàëè é õâèëèíè ùàñòÿ âіä çäîáóòîãî óìèðîòâîðåííÿ
(«Ïіñíÿ 16-òà» – «Ïðîéøëà âñÿ òóãà.
Ñâіòëî íàì çáëèñíóëî»).
Íàïèñàíі ïіä âïëèâîì ôîëüêëîðó,
ïіñíі Ñêîâîðîäè çі çáіðêè «Ñàä áîæåІâàí Ìàð÷óê.
ñòâåííèõ ïіñåíü» ñòàëè íàðîäíèìè: «Îé
Ïðèðîäà äèâóє íàñ
ïòàøèíî æîâòîáîêà», «Àõ, ïîëÿ, ïîëÿ
Прокоментуйте назву та
çåëåíі». Ó íèõ áðèíèòü ùèðèé ëіðèçì,
символічний
зміст картини
ó ïðîòèñòàâëåííі êàðòèí ïðèðîäè і ëþäв контексті філософських поглядів
ñüêîãî æèòòÿ â÷óâàþòüñÿ íåïîõèòíі ïåГригорія Сковороди.
ðåêîíàííÿ àâòîðà: ùàñòÿ íå â áàãàòñòâі
÷è ïàíіâíîìó ñòàíîâèùі:
Òî ó òèõ õàé ìîçîê ðâåòüñÿ,
Õòî âèñîêî âãîðó ïíåòüñÿ.

Ñêðîìíіñòü, ãàðìîíіéíå ñïіâіñíóâàííÿ ç ïðèðîäîþ – îñü íåòëіííі
ñêàðáè, ÿêі ëþäèíà ïîâèííà âçÿòè äî ñåðöÿ і öіííіñòü ÿêèõ óñâіäîìèòè.
Íàéâіäîìіøèì òâîðîì çáіðêè є ôіëîñîôñüêî-ñàòèðè÷íèé âіðø «Âñÿêîìó ìіñòó – çâè÷àé і ïðàâà...» («Ïіñíÿ 10-òà»). Âіí òåæ ñòàâ íàðîäíîþ
ïіñíåþ, ÿêó çãîäîì çàñïіâàє âîçíèé Òåòåðâàêîâñüêèé – ãåðîé ï’єñè
Іâàíà Êîòëÿðåâñüêîãî «Íàòàëêà Ïîëòàâêà».
Ïî÷èíàєòüñÿ òâіð ðîçâàæëèâèìè îïîâіäíèìè іíòîíàöіÿìè: àâòîð ðîçìіðêîâóє ïðî ìåòó і ñåíñ æèòòÿ, ïðî ñìàêè é óïîäîáàííÿ, àäæå êîæåí
їõ ðîçóìіє ïî-ñâîєìó.
Іäåàë, íà ÿêîìó íàãîëîøóє àâòîð, – ÷åñíіñòü, áåçêîðèñëèâіñòü,
ÿñíіñòü ðîçóìó, ÷èñòà ñîâіñòü.
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Ñàìå â öіé ïîåçії Ñêîâîðîäà ïðîäåìîíñòðóâàâ ñâіé ÿñêðàâèé òàëàíò
ñàòèðèêà: âіí ãîñòðî âèêðèâ ïîòâîðíі ÿâèùà òîãî÷àñíîї äіéñíîñòі,
«óçâè÷àєííÿ» ïàíñòâà, ÷èíîâíèöòâà, êóïåöòâà, øàõðàїâ і çëî÷èíöіâ.
Óñå öå çìàëüîâàíî ïåðåêîíëèâî, ÿñêðàâî, õî÷ і ñòèñëî. Öå íàãàäóє òâіð
æèâîïèñó, êîëè òàëàíîâèòèé õóäîæíèê åêîíîìíèìè, àëå òî÷íèìè ìàçêàìè íàìàãàєòüñÿ ìàêñèìàëüíî óâèðàçíèòè çîáðàæóâàíå:
Ïàíñüêі Ïåòðî äëÿ ÷èíіâ òðå êóòêè,
Ôåäіð êóïåöü îáäóðèòè ïðóäêèé.
Òîé çâîäèòü äіì ñâіé íà ìîäíèé ìàíіð,
Іíøèé ãåíäëþє, âіçüìè ïåðåâіð.

Àíòèòåçà öèì ÿñêðàâèì êàðòèíàì – âèñîêі ìîðàëüíі іäåàëè ñàìîãî
àâòîðà:
Â ìåíå æ òóðáîòè òіëüêè îäíі,
Ùîá ç ÿñíèì ðîçóìîì âìåðòè ìåíі.

Ñêîâîðîäà âèñìіþє ïàíñüêèé ïîáóò ç ï’ÿíèìè îðãіÿìè â øèíêàõ і
ìàєòêàõ, ðîçïóñòó òà ñâàâîëþ «ãîñïîäàðіâ æèòòÿ», ïðîäàæíіñòü ñóäî÷èíñòâà, âіäіðâàíіñòü âіä æèòòÿ øêîëè, íàóêè:
Ëàäèòü þðèñòà íà ñìàê ñâіé ïðàâà,
Ç äèñïóòіâ ó÷íþ òðіùèòü ãîëîâà.

Ó öіé ïіñíі âàäè òîãî÷àñíîãî ñóñïіëüñòâà é ñàòèðè÷íі òèïè ïîñòàþòü
іç æèâèõ, öіëêîì ðåàëüíèõ ÿâèù і äåòàëåé. Çìàëüîâàíі ïåðñîíàæі – íå
ñèìâîëè і ìàñêè, íå äîâіëüíà é ñòðîêàòà æèòòєâà ìîçàїêà. Ïåðåä íàìè
öіëіñíà, ÿñêðàâà êàðòèíà äіéñíîñòі, óçàãàëüíåíà àâòîðîì.
Що із сучасного життя можна висміяти і затаврувати за допомогою цього
твору Сковороди?

Òâîðè çі çáіðêè «Ñàä áîæåñòâåííèõ ïіñåíü» – öå ãіìí ãóìàíіçìîâі,
ñâîáîäі. Іäåÿ íåîöіíåííîñòі âîëі äëÿ êîæíîї ëþäèíè ëåæèòü â îñíîâі
îäíієї ç êðàùèõ ïîåçіé – «De Libertate» («Ïðî ñâîáîäó»).
Âîíà є âçіðöåì âèñîêîї ãðîìàäÿíñüêîї ïàòðіîòè÷íîї ëіðèêè, â ÿêіé
ïîåò ïîâ’ÿçóє âîëþ ç áîðîòüáîþ çà íàöіîíàëüíå âèçâîëåííÿ. Àâòîð ðîçìіðêîâóє íàä äîëåþ ïîêðіïà÷åíîãî íàðîäó, âîçâåëè÷óє âîëüíіñòü – єäèíå, íà éîãî äóìêó, ùî âàðòå áîðîòüáè.
Ïîêàçîâî, ùî «áàòüêîì âîëüíîñòі» Ñêîâîðîäà ââàæàє Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî. Íåàáèÿêó ñìіëèâіñòü ìàâ àâòîð öієї ïîåçії, àäæå íàñìіëèâñÿ
â ÷àñè, êîëè ðîñіéñüêà öàðèöÿ Êàòåðèíà ІІ, çðóéíóâàâøè Çàïîðîçüêó
Ñі÷, ïðàãíóëà çíèùèòè ñàìó ïàì’ÿòü ïðî óêðàїíñüêå êîçàöòâî, óñëàâëþâàòè âåëèêîãî ãåòüìàíà.
Ùî є ñâîáîäà? Äîáðî â íіé ÿêåє?
Êàæóòü, íåíà÷å âîíî çîëîòåє?
Íі æ áî, íå çëîòíå: çðіâíÿâøè âñå çëîòî,
Ïðîòè ñâîáîäè âîíî ëèø áîëîòî.

Î, ÿêáè â äóðíі ìåíі íå ïîøèòèñü,
Ùîá áåç ñâîáîäè íå ìіã ÿ ëèøèòèñü.
Ñëàâà íàâіêè áóäå ç òîáîþ,
Âîëüíîñòі îò÷å, Áîãäàíå-ãåðîþ!

Íàéöіííіøîþ ïîåò çàâæäè ââàæàâ îñîáèñòó ñâîáîäó. Âіí òëóìà÷èâ її
ÿê ñâîáîäó ñóìëіííÿ, ÿê íåçàëåæíіñòü âіä êðіïîñíîãî òà êîëîíіàëüíîãî
ðàáñòâà.
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У цьому вірші втілено естетичні та соціальні ідеали Сковороди. Сформулюйте їх тезово.

Ñïàäùèíà Ãðèãîðіÿ Ñêîâîðîäè â íàöіîíàëüíîìó äóõîâíîìó ïðîñòîðі – îêðåìà âіõà. Іâàí Ôðàíêî ïèñàâ: «Ãëèáîêèé ãóìàíіçì, ÿêîãî âіñòóíîì áóâ Ñêîâîðîäà, ðîáèòüñÿ îñíîâîþ âñіõ êðàùèõ òâîðіâ óêðàїíñüêîї
ëіòåðàòóðè ÕІÕ âіêó». Ïðîãðåñèâíі іäåї Ñêîâîðîäè íå âòðàòèëè ñâîєї
çíà÷óùîñòі é íèíі. Éîãî ïåðåêîíàíіñòü ó íåîäìіííіé ïåðåìîçі äîáðà ñòàëà çàïîâіòîì ñóñïіëüñòâó, ÿêå âіí òàê ïðàãíóâ âèëіêóâàòè âіä âèðàçîê.

Ïîâòîðþєìî
1. Назвіть збірки Сковороди, роки, коли їх було створено, відомі твори, що ввійшли
до них.
2. Вивчіть напам’ять «Всякому місту – звичай і права».
3. Визначте, які філософські ідеї втілив Григорій Савич у поезії та байкарській
творчості.

Ìіðêóєìî
1. Прочитайте в ролях байку «Бджола і Шершень». Які інтонації потрібно використати, щоб схарактеризувати кожного з персонажів?
2. Доберіть з хрестоматії афоризми Сковороди, якими можна проілюструвати провідні ідеї його поетичних творів і байок.
3. Поясніть, чому твір «De Libertatе» був надзвичайно актуальним у час його написання.

Àíàëіçóєìî
1. Наскільки важливими є, на вашу думку, для самореалізації ідеї самопізнання і
гармонії зі світом? Свою думку доведіть.
2. Продовжте думку: «Бджола з байки-притчі Сковороди – це символ ..., а шершень – ...».
3. Чому саме Богдан Хмельницький став утіленням ідеалів свободи для Григорія
Сковороди?

Äèñêóòóєìî
1. Доведіть або спростуйте думку, що збірка «Сад божественних пісень» має
біблійну основу.
2. Поясніть, чому за жанром твори Сковороди є притчами.
3. Доведіть чи спростуйте, що творчість Григорія Сковороди підготувала прихід
нової української літератури, вплинула на творчість Тараса Шевченка, Івана
Франка, інших письменників.
4. Чи реально в наш час повторити духовний подвиг Сковороди? Чи може нині
людина стати мандрівним філософом?

Об’єднайтеся в пари. Підготуйте запитання за творчістю Григорія Сковороди. По
черзі ставте їх іншим групам, які мають дати вичерпну відповідь на них, користуючись цитатами з творів, філософських трактатів, знаннями з біографії видатного
мислителя.
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ПРАЦЮЄМО З ПРОЕКТОМ
Назва проекту – «Вшанування пам’яті Григорія Сковороди в Україні
та у світі». Поцікавтеся, де саме встановлено пам’ятники видатному
мислителю, віднайдіть інформацію про меморіальний музей Сковороди. Доповніть інформацію про відтворення образу Григорія Савича в малярстві,
музиці, літературі. Довідайтеся, у яких країнах світу вшановують геніального сина
України.

ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ
Спробуйте скласти власну байку, мораль якої містила б цікавий афоризм. Найвдаліші афоризми з вказівкою на автора розмістіть у шкільній газеті або виготовте
плакат для вашого кабінету.

À ô î ð è ç ì (ãðåö. âіäîêðåìëþþ, âèçíà÷àþ) – öå êîðîòêèé âëó÷íèé
îðèãіíàëüíèé âèñëіâ, óçàãàëüíåíà ãëèáîêà äóìêà, âèðàæåíà â ëàêîíі÷íіé ôîðìі.
Àôîðèçì íå ìіñòèòü àðãóìåíòàöії, íàòîìіñòü âïëèâàє íà ñâіäîìіñòü
ëþäèíè ãëèáèíîþ, à іíîäі é ïàðàäîêñàëüíіñòþ ñóäæåííÿ. Ñîêðàò êîëèñü ñêàçàâ: «ß çíàþ, ùî ÿ íі÷îãî íå çíàþ», à ðèìñüêèé іìïåðàòîð
Îêòàâіàí Àâãóñò çàóâàæèâ: «Ïîñïіøàé ïîâіëüíî!».
Поміркуйте, що об’єднує і що різнить афоризми та фразеологізми.

Образ Григорія Савича Сковороди, його виняткове життя вражало не лише його
сучасників, а й нащадків. У таїну таланту цієї непересічної особистості прагнули
проникнути всі наступні покоління українців, які жили й творили, дотримуючись
заповітів видатного земляка.
Ви можете прочитати симфонію «Сковорода» Павла Тичини, вірші Івана Драча,
Дмитра Павличка, Миколи Вінграновського, Бориса Олійника, Андрія Малишка.
Привертає увагу поема Пантелеймона Куліша «Сковорода» та повість Тараса
Шевченка «Близнецы» (саме в цьому творі Шевченко створив незабутній образ
Сковороди-педагога).
До образу мандрівного філософа звернулися класики українського малярства
Сергій Васильківський, Іван Їжакевич, Карпо Трохименко, Василь Касіян, Тетяна
Яблонська. У скульптурі безсмертний образ Сковороди відтворили Іван Кавалерідзе та Валентин Зноба, в музиці – Борис Лятошинський.
Віднайдіть ці репродукції, музичні записи, підготуйте з допомогою вчителя
урок-презентацію «Образ Григорія Сковороди в українському мистецтві».
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Сковорода, як син свого часу, багато зробив для того, щоб люди зрозуміли сенс
і значущість самопізнання, а відтак – духовного самовизволення. Жан-Жак Руссо,
наприклад, у своїй відомій праці «Чи сприяло відродження наук і мистецтв очищенню нравів» так само рекомендував «увійти в самого себе і прислухатись до голосу
совісті». На цікаві роздуми наштовхує це гасло і геніального німецького письменника Йоганна Вольфґанґа Ґете. І навіть у першій чверті ХІХ століття його підхоплює
Байрон у своїй містерії «Каїн», де Люцифер, демонструючи Каїнові всесвітні простори, каже: «Ти хотів знання? А в тім, що показав тобі, хіба ж ти не пізнав самого
себе?».
Як ви вважаєте, чому ідея самопізнання заволоділа на той час світом, свідомістю митців?

Спробуйте закінчити розпочаті афоризми Григорія Сковороди, а потім перевірте
за будь-яким виданням його творів, чи збігаються ваші думки з думками вашого видатного пращура. Можливо, так народиться новий афоризм!
Не суди лиця, суди...
Чисте серце перебуває в любові, а любов залишається...
Хороша любов є та, яка є...
Я не люблю ніякого дару, якщо він не пов’язаний з...
Найкраща помилка та, яку допускають при...
Сміх є рідний брат...
З усіх втрат втрата часу...
Не можна збудувати словом, коли те ж саме руйнувати...

ГЕОРГІЙ ЯКУТОВИЧ
Ñõèëèâøèñü íàä àðêóøåì íåçàâåðøåíîãî ìàëþíêà, ìàéñòåð çàñíóâ
íàâіêè. Òîãî âå÷îðà òðàíñëþâàëè ôіëüì «Òіíі çàáóòèõ ïðåäêіâ». Êîæåí
êàäð ó íüîìó âèáóäóâàâ õóäîæíèê-ïîñòàíîâíèê Ãåîðãіé ßêóòîâè÷...
Íàä Êàðïàòàìè і â îñåëі ìàéñòðà ñóìíî é òðèâîæíî ïëàêàëè òðåìáіòè.
Ãåîðãіé ßêóòîâè÷, àêàäåìіê, ëàóðåàò Äåðæàâíîї ïðåìії іìåíі Òàðàñà
Øåâ÷åíêà, ïðîôåñîð Óêðàїíñüêîї àêàäåìії ìèñòåöòâ, ìàéñòåð ãðàôіêè,
ñèìâîëіçóâàâ ñîáîþ â іñòîðії óêðàїíñüêîãî ìèñòåöòâà çëàì ñòàðîãî ìèñëåííÿ é íàðîäæåííÿ ïðèíöèïîâî íîâîї õóäîæíüîї ñèñòåìè.
1960-òі ðîêè – ÷àñ êîðîòêîòðèâàëîї «õðóùîâñüêîї âіäëèãè» – äàëè
ïîòóæíèé іìïóëüñ äî ÷åðãîâîãî âіäðîäæåííÿ. Ïîâіòðÿ іëþçîðíîї ïî-
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ëіòè÷íîї òà òâîð÷îї ñâîáîäè íàäèõàëî íà åêñïåðèìåíòè é âіäêðèòòÿ.
«Êîæíà åïîõà âèðіçíÿєòüñÿ âëàñíèì ñïіââіäíîøåííÿì ôîðìè òà ïðîñòîðó», – ÷àñòî ïîâòîðþâàâ ñëîâà Âîëîäèìèðà Ôàâîðñüêîãî ìîëîäèé
ãðàôіê. Ñòâîðåíå ßêóòîâè÷åì ìèñòåöòâî – öå ïîëіò ðîçêóòîї òâîð÷îї
âîëі é âîäíî÷àñ ðåçóëüòàò ñàìîâіääàíîї ðîáîòè ÿñêðàâîї, àðòèñòè÷íîї
îñîáèñòîñòі. Çäîáóâøè ùå çàìîëîäó àâòîðèòåò ó õóäîæíüîìó ñåðåäîâèùі, âіí ñòàâ çíàêîâîþ ïîñòàòòþ â ìèñòåöòâі Óêðàїíè.
Ó òîé ÷àñ íàðîäíà ñòèõіÿ ñòàëà äóõîâíî íåîáõіäíîþ ÷àñòèíîþ æèòòÿ
ñóñïіëüñòâà. Ïðîòå ôîëüêëîðíå, íàöіîíàëüíå áóëî íàñòіëüêè ãîñòðîþ, à
÷àñîì і òðàãі÷íîþ òåìîþ, ùî çà ïðàâî áóòè íàöіîíàëüíèì õóäîæíèêîì
іíêîëè ðîçïëà÷óâàëèñÿ íå ëèøå ñâîáîäîþ, à é æèòòÿì. Áåç ïåðåáіëüøåííÿ ìîæíà òâåðäèòè, ùî âіäðîäèâ óêðàїíñüêó åòíîêóëüòóðó åíåðãіéíèé òàëàíò ßêóòîâè÷à. Іëþñòðàòîð òâîð÷îñòі âèäàòíèõ ïèñüìåííèêіâ,
ëþäèíà ÷åñòі, ñïîäâèæíèê Ñåðãіÿ Ïàðàäæàíîâà, òîâàðèø Іâàíà Äçþáè
é Іâàíà Äðà÷à, Ãåîðãіé ßêóòîâè÷ ñòàâ ïîòóæíèì êàòàëіçàòîðîì îíîâëåííÿ іíòåëåêòóàëüíîãî æèòòÿ â Óêðàїíі. Ñàìå çàâäÿêè éîìó òâîð÷à
ìîëîäü çà÷àðîâóâàëàñÿ ïîåòèêîþ Êàðïàò, çà÷èòóâàëàñÿ Ìèõàéëîì Ãðóøåâñüêèì, Âîëîäèìèðîì Âèííè÷åíêîì, ñëóõàëà òâîðè þíèõ Іâàíà Äðà÷à, Ìèêîëè Âіíãðàíîâñüêîãî, Ëіíè Êîñòåíêî. Îñåëÿ õóäîæíèêà ñòàëà â
òі ÷àñè âîіñòèíó «âіëüíîþ àêàäåìієþ».
Â óêðàїíñüêîìó ìèñòåöòâі Ãåîðãіÿ ßêóòîâè÷à ïàì’ÿòàþòü íàñàìïåðåä ÿê íåïåðåâåðøåíîãî іëþñòðàòîðà òâîðіâ Іâàíà Ôðàíêà, Ìèõàéëà
Êîöþáèíñüêîãî, Âàñèëÿ Ñòåôàíèêà, «Ñëîâà ïðî ïîõіä Іãîðіâ» і «Ïîâіñòі
âðåìåííèõ ëіò». Êðіì êíèæíîї ãðàôіêè, õóäîæíèê ñòâîðèâ îêðåìі іëþñòðàöії íà іñòîðè÷íі òåìè: «Іâàí Âèøåíñüêèé», «Îëåã Ãîðèñëàâè÷», à
òàêîæ öèêëè íà ìîòèâè óêðàїíñüêèõ íàðîäíèõ ïіñåíü і êàçîê.

1. Багалій Д. Український мандрівний філософ Григорій Сковорода. – К.,
1992.
2. Життя і творчість Г. Сковороди: http://scovoroda.info/.
3. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. – К., 1992.
4. Ковалинський М. Життя Григорія Сковороди. – К., 1963.
5. Пільгук І. Григорій Сковорода. – К., 1971.
6. Повна академічна збірка творів / Григорій Сковорода. За ред. проф. Леоніда Ушкалова. – 2-ге вид., стер. – Харків, 2016.
7. Шевчук В. Дорога в тисячу років. – К., 1990.
8. Драч І., Кримський С., Попович М. Григорій Сковорода. Біографічна повість. – К., 1984.
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На літопису незатертім
Креслю циклоїду доби, —
Ще тут в моїм земнім посмерті
Вібрують луни боротьби...

І знаю: буде. Знаю: вдарить.
І знов, і знов хитнеться світ:
І прокривавить гімном кари
и
Непереможний заповіт.
Євген Маланюк
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×îëî íå âіí÷àëè ëàâðîâії âіòè,
Òåðíіâ íå ñêðàøàëè íі çëîòî, íі êâіòè, –
Ñòðàæäàëè ñïіâöі â ñàìîòі;
Íà íèõ íå ñіÿëè æóïàíè-ëóäàíè,
Êîëè æ íà ðóêàõ їõ äçâåíіëè êàéäàíè,
Òî âæå íå áóëè çîëîòі...
Ëåñÿ Óêðàїíêà

НОВА
УКРАЇНСЬКА
ЛІТЕРАТУРА
«НОВЕ СЛОВО
МІЖ НАРОДАМИ»
îçì
ìîâó ïðî íîâó åïîõó â íàøіé êóëüòóðі ìè ðîçïî÷àëè ïðîìîâèñòèìè ðÿäêàìè ïîåçії Ëåñі Óêðàїíêè, íàïèñàíîї íà ñòîëіòíіé
é þâіëåé íîâîї óêðàїíñüêîї ëіòåðàòóðè 1898 ðîêó. Ïîïåðåäó
âí
íàñ – äîâãà äîðîãà ÷åðåç äâà ñòîëіòòÿ, ÷åðåç âåðõîãіð’ÿ òâîð÷èõ çâåðøåíü і íåòðі ðîç÷àðóâàíü, ÷åðåç ïåðåïîíè é âèïðîáóâàííÿ – äî ïåðåìîãè,
ï
äî òîãî ÷àñó, êîëè íà çìіíó íîâіé ëіòåðàòóðі ïðèéøëà ëіòåðàòóðà íîâіòíÿ.

Р

Ââàæàєòüñÿ, ùî õðîíîëîãі÷íî äîáà íîâîї óêðàїíñüêîї ëіòåðàòóðè òðèâàëà ç êіíöÿ ÕVIІІ (1798 ð.)
äî êіíöÿ ÕIÕ ñòîëіòòÿ.

Суспільно-історичні обставини
Íàïðèêіíöі ÕVІІІ – íà ïî÷àòêó ÕІÕ ñòîëіòòÿ Óêðàїíà ïåðåæèâàëà ñêëàäíі ÷àñè. Її òåïåðіøíÿ òåðèòîðіÿ áóëà ðîç’єäíàíîþ і ïåðåáóâàëà ó ñêëàäі êіëüêîõ äåðæàâ – Àâñòðії (ïіçíіøå – Àâñòðî-Óãîðùèíè) і
Ðîñіéñüêîї іìïåðії. Öå íå ìîãëî íå ïîçíà÷èòèñÿ íà çàãàëüíîìó ñòàíі
âñіõ ñôåð æèòòÿ óêðàїíñüêîãî ñóñïіëüñòâà – ãðîìàäñüêîї, êóëüòóðíîї,
ïîëіòè÷íîї. Ëіêâіäàöіÿ Çàïîðîçüêîї Ñі÷і îñòàòî÷íî ïîçáàâèëà óêðàїíöіâ ðåøòîê àâòîíîìії. Âіäáóëîñÿ çàêðіïà÷åííÿ óêðàїíñüêîãî ñåëÿíñòâà
і ÷àñòêîâî êîçàöòâà, áóëà ïðèïèíåíà äіÿëüíіñòü óêðàїíñüêèõ ïî÷àòêîâèõ øêіë. Òÿæêèé ôåîäàëüíèé ãíіò ñïðè÷èíþâàâ ìàñîâó åìіãðàöіþ çà
îêåàí ç Àâñòðî-Óãîðùèíè òà âíóòðіøíі ïåðåñåëåííÿ óêðàїíöіâ ó Ðîñії.
Íàéòàëàíîâèòіøі ïðåäñòàâíèêè ìîëîäîãî ïîêîëіííÿ іíòåëіãåíöії çàîõî÷óâàëèñü çäîáóâàòè îñâіòó òà ïðàöþâàòè â Ìîñêâі, Ïåòåðáóðçі, Âіäíі.
Çàëèøèâøèñü òàì, âîíè æèâèëè ñâîїìè òàëàíòàìè іíøі êóëüòóðè.
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Як ви вважаєте, чи актуальна нині проблема «переманювання» талановитої молоді? Якщо так, то як, на вашу думку, її можна
вирішити?

Ïðîòå âñі öі ÿâèùà íå çìîãëè çíіâåëþâàòè íàöіîíàëüíі ïðîÿâè â óêðàїíñüêîìó
ñóñïіëüñòâі, ïðèòëóìèòè äóõ ñâîáîäè;
íàâïàêè, âîíè çðîäèëè ïîòóæíó õâèëþ
íàöіîíàëüíîãî âіäðîäæåííÿ ñåðåä ðіçíèõ
ñóñïіëüíèõ âåðñòâ. Òàê ñàìå â Óêðàїíі çàðîäæóþòüñÿ ïåðøі ãóðòêè é òîâàðèñòâà
ìàéáóòíіõ äåêàáðèñòіâ, à â 40-õ ðîêàõ
XIX ñòîëіòòÿ âèíèêàþòü òàєìíі ïîëіòè÷íі îðãàíіçàöії, ÷ëåíè ÿêèõ ïðàãíóëè íàöіîíàëüíîї ñâîáîäè Óêðàїíè.
Íå ïðèïèíÿëèñÿ é ïîòóæíі âèñòóïè
ñåëÿíñòâà: ïàëàëè âîãíі íåïîêîðè â ñåëі
Òóðáàÿõ, íà Êàòåðèíîñëàâùèíі, Ïîëòàâùèíі. Íà Ïðàâîáåðåææі ÷åðåç êіëüêà
äåñÿòèëіòü ïіñëÿ Êîëіїâùèíè ñòàє ëåãåíäîþ Óñòèì Êàðìàëþê...
Пригадайте відому вам знамениту пісню
про Кармалюка. Які реалії буття тогочасної
України змальовано в ній?

Іâàí Ïàäàëêà. Îáêëàäèíêà
äî ïîåìè «Åíåїäà»
Іâàíà Êîòëÿðåâñüêîãî

Ó 1848 ðîöі âèáóõíóëî ïîâñòàííÿ áóêîâèíñüêèõ ñåëÿí ïіä ïðîâîäîì
Ë. Êîáèëèöі, ùî òðèâàëî äî ëіòà íàñòóïíîãî ðîêó. À ïіä ÷àñ Êðèìñüêîї âіéíè îõîïèëî êіëüêà ïîâіòіâ Êèїâùèíè ïîâñòàííÿ ðóõó Êèїâñüêà
êîçà÷÷èíà – ñåëÿíè ïðèïèíèëè âèêîíóâàòè ïàíùèíó і âèìàãàëè âіä
ñâÿùåíèêіâ, ùîá òі ïðèâîäèëè їõ äî ïðèñÿãè і çàïèñóâàëè â êîçàêè.
Öі òà ïîäіáíі âèñòóïè æîðñòîêî ïðèäóøóâàëèñÿ, òèñÿ÷і ñåëÿí áóëè
ïîêàðàíі ðіçêàìè і ñîòíі çàñëàíі äî Ñèáіðó.

Розвиток культури
Îñíîâíèìè îñåðåäêàìè íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíîї áîðîòüáè óêðàїíöіâ
ñòàëè äåêіëüêà âèùèõ øêіë, çàñíîâàíèõ öàðñüêèì óðÿäîì, – Õàðêіâñüêèé (1805) і Êèїâñüêèé (1834) óíіâåðñèòåòè, Ðіøåëüєâñüêèé ëіöåé â
Îäåñі (1817) òà Ãіìíàçіÿ âèùèõ íàóê ó Íіæèíі (1820). Ñàìå öèì êóëüòóðíèì çàêëàäàì ñóäèëîñÿ ñòàòè çàñîáîì єäíàííÿ íàöіîíàëüíî ñâіäîìîãî óêðàїíñòâà. Òàê, çîêðåìà, ç Õàðêіâñüêèì óíіâåðñèòåòîì ïîâ’ÿçàíà
äіÿëüíіñòü Ïåòðà Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî, Ãðèãîðіÿ Êâіòêè-Îñíîâ’ÿíåíêà.
Âèêëàäà÷і öüîãî óíіâåðñèòåòó À. Ìåòëèíñüêèé, Ë. Áîðîâèêîâñüêèé ç
îäíîäóìöÿìè ñòâîðèëè ëіòåðàòóðíå îá’єäíàííÿ, ÿêå íàçèâàëè ãóðòêîì
õàðêіâñüêèõ ðîìàíòèêіâ.
Â іñòîðії Êèїâñüêîãî óíіâåðñèòåòó ïî÷åñíå ìіñöå ïîñіäàþòü éîãî ïåðøèé
ðåêòîð, âèäàòíèé ó÷åíèé-іñòîðèê, åòíîãðàô, ôіëîñîô, ëіòåðàòóðîçíàâåöü
Ìèõàéëî Ìàêñèìîâè÷ і, çâіñíî, Òàðàñ Øåâ÷åíêî. Íіæèíñüêà ãіìíàçіÿ
çðîñòèëà Ìèêîëó Ãîãîëÿ, Єâãåíà Ãðåáіíêó, Ëåîíіäà Ãëіáîâà òà іí.
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Які видатні культурні діячі, громадські й політичні лідери народилися у
вашому селі, містечку, регіоні? Чи пишаєтеся ви своїми земляками? Якими
саме? Чому?

Óêðàїíñüêà òâîð÷à іíòåëіãåíöіÿ àêòèâíî áåðåòüñÿ çà äîñëіäæåííÿ ðіçíèõ ãàëóçåé íàöіîíàëüíîї êóëüòóðè – ìîâè, іñòîðії, ôîëüêëîðó.
1818 ðîêó â Ïåòåðáóðçі âèõîäèòü ó ñâіò ïåðøà ãðàìàòèêà óêðàїíñüêîї
ìîâè Îëåêñіÿ Ïàâëîâñüêîãî, ùî ñòàëî ÷åðãîâèì ñïðîñòóâàííÿì ìіôó
ïðî íåïîâíîöіííіñòü óêðàїíñüêîї ìîâè.
Ñàìå â öåé ÷àñ íà ñàìîñòіéíó íàóêîâó ãàëóçü ïåðåòâîðþєòüñÿ ôîëüêëîðèñòèêà. Ñïðàâæíіì êóëüòóðíèì çâåðøåííÿì ñòàëè âèäàííÿ óêðàїíñüêèõ ïіñåíü, óêëàäåíі Ìèõàéëîì Ìàêñèìîâè÷åì: «Ìàëîðîñіéñüêі
ïіñíі» (1827), «Óêðàїíñüêі íàðîäíі ïіñíі» (1834), «Çáіðíèê íàðîäíèõ
óêðàїíñüêèõ ïіñåíü» (1849).
Ðîçâèâàєòüñÿ é åòíîãðàôіÿ1: ôîëüêëîðíî-åòíîãðàôі÷íі ïðàöі íàäðóêóâàëè Îñèï Áîäÿíñüêèé, Ìèêîëà Êîñòîìàðîâ, òà íàéáіëüøèì äîñÿãíåííÿì ñòàëî äâîòîìíå âèäàííÿ «Íîòàòêè ïðî Ïіâäåííó Ðóñü»
Ïàíòåëåéìîíà Êóëіøà. Öі äîñëіäæåííÿ ñïðèÿëè ñòàíîâëåííþ òà óòâåðäæåííþ óêðàїíñüêîї íàöії, âèõîâóâàëè ïîêîëіííÿ íàöіîíàëüíî ñâіäîìîї
іíòåëіãåíöії. Іç öüîãî ïðèâîäó Ìèêîëà Ãîãîëü ïèñàâ Ìèõàéëîâі Ìàêñèìîâè÷ó: «Ùî âñі ÷åðñòâі ëіòîïèñè, â ÿêèõ ÿ òåïåð ðèþñü, ïåðåä öèìè
äçâіíêèìè, æèâèìè ëіòîïèñàìè!».
Ñàìå â öåé áóðåìíèé ÷àñ ïî÷àëà ïðèâåðòàòè óâàãó ðÿäó òàëàíîâèòèõ
ìèòöіâ ñâіòó ñêëàäíà, ãåðîї÷íà і ìàëîâіäîìà іñòîðіÿ Óêðàїíè. Ó ñâіòîâó
ëіòåðàòóðó ïåðåìîæíîþ õîäîþ óâіéøëè Âîéíàðîâñüêèé і Íàëèâàéêî,
Áîãäàí Õìåëüíèöüêèé òà Іâàí Áîãóí...
Чи траплялися вам українські історичні постаті у творах зарубіжної літератури? А хто з історичних діячів інших народів став героєм нашої літератури?
Чим це викликано? Наведіть конкретні приклади.

Íåîöіíåííó ðîëü â íàóêîâîìó ïîñòóïі âіäіãðàëà äіÿëüíіñòü ôіëîëîãà
Іçìàїëà Ñðåçíåâñüêîãî. Òâîðè é ìàòåðіàëè, îïóáëіêîâàíі â éîãî іñòîðèêîëіòåðàòóðíîìó çáіðíèêó «Çàïîðîæñêàÿ ñòàðèíà», âèêîðèñòîâóâàëè äëÿ
ñâîїõ òâîðіâ Ïàíòåëåéìîí Êóëіø, Îëåêñà Ñòîðîæåíêî, Òàðàñ Øåâ÷åíêî.
Іâàí Ôðàíêî ñâîãî ÷àñó ïèñàâ: «Ìè íå ïîâèííі çàáóâàòè, ùî é ïåðåä
Êîòëÿðåâñüêèì ó íàñ áóëî ïèñüìåíñòâî і áóëè ïèñàòåëі, áóëî äóõîâíå
æèòòÿ, áóëè ëþäè, ùî ñÿê ÷è òàê âèáіãàëè äóìêîþ ïîçà òіñíèé êðóã
áóäåííèõ ìàòåðіàëüíèõ іíòåðåñіâ... îò òèì-òî é âèéøëî, ùî âіä êіíöÿ
ÕVІІІ ñòîëіòòÿ і óêðàїíöі, âіäêëèêàþ÷èñü íà âіÿííÿ ÷àñó і ïîòðåáè ñóñïіëüíîñòі, ïî÷àëè é ñîáі òâîðèòè íîâó ëіòåðàòóðó íà íàðîäíіé ìîâі і
ïðîéíÿòó íîâî÷àñíèìè ãóìàííèìè òà ïðîñâіòíіìè іäåàëàìè». Öå îçíà÷àє, ùî òâîðèëàñÿ ëіòåðàòóðà âëàñíà, îðèãіíàëüíà çà çìіñòîì і ôîðìîþ,
íàöіîíàëüíî ñàìîáóòíÿ. Ôóíäàìåíò öієї ëіòåðàòóðè çàêëàëè â ñõіäíіé
÷àñòèíі Óêðàїíè Іâàí Êîòëÿðåâñüêèé, Ïàíòåëåéìîí Êóëіø, Ìèêîëà
Ãîãîëü, Ïåòðî Ãóëàê-Àðòåìîâñüêèé, Єâãåí Ãðåáіíêà, Ãðèãîðіé Êâіòêà1 Å ò í î ã ð à ô і ÿ – ãàëóçü іñòîðè÷íîї íàóêè, ÿêà âèâ÷àє êóëüòóðó і ïîáóò
íàðîäó, éîãî ïîõîäæåííÿ, ðîçñåëåííÿ òà êóëüòóðíî-ïîáóòîâі çâ’ÿçêè ç іíøèìè
íàðîäàìè.
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Îñíîâ’ÿíåíêî. Àäæå äîñі Óêðàїíà ñìієòüñÿ çàëèâèñòèì ñìіõîì Êîòëÿðåâñüêîãî, êåïêóє ç Ïіñòðÿêà é Çàáðüîõè Êâіòêè-Îñíîâ’ÿíåíêà, íàïðóæåíî ñòåæèòü çà çìàãàííÿì ãåòüìàíіâ ó Êóëіøåâіé «×îðíіé ðàäі», à
Ðіçäâÿíі ñâÿòà íå ïðîõîäÿòü áåç «Íî÷і ïåðåä Ðіçäâîì» Ìèêîëè Ãîãîëÿ...
Ñâіæèì ïîäèõîì ó ðîçâèòêó íîâîї óêðàїíñüêîї ëіòåðàòóðè ñòàëà òâîð÷іñòü Òàðàñà Øåâ÷åíêà. Éîãî ââàæàþòü îñíîâîïîëîæíèêîì íîâîї óêðàїíñüêîї ëіòåðàòóðè, àäæå âіí óòâåðäèâ òі ïðèíöèïè õóäîæíüîї òâîð÷îñòі,
ÿêі ïіçíіøå ñòàëè âèçíà÷àëüíèìè äëÿ òâîð÷îñòі ìèòöіâ óñіõ íàñòóïíèõ
ïîêîëіíü. Ïàíòåëåéìîí Êóëіø âëó÷íî íàçâàâ íîâó óêðàїíñüêó ëіòåðàòóðó
«íîâèì ñëîâîì ìіæ íàðîäàìè», àäæå ðÿäêè Øåâ÷åíêîâîãî «Êîáçàðÿ»
ñòàëè îäêðîâåííÿì äëÿ âñіõ, õòî öіíóâàâ ùèðå é âіäâåðòå ñëîâî.
«Íåîöіíåííà ñïàäùèíà Øåâ÷åíêà – íàöіîíàëüíà
ñâÿòèíÿ і âñåëþäñüêèé ñêàðá, Íîâèé Çàïîâіò
ðіäíîìó íàðîäó é óñüîìó êóëüòóðíîìó êîñìîñó», – ïèñàâ Âîëîäèìèð
Ïîãðåáåííèê. Àäæå ó éîãî òâîð÷îñòі çàêàðáîâàíà ñâіòîãëÿäíà ìîäåëü
óêðàїíñüêîãî íàðîäó, êîíöåïöіÿ ðîçâèòêó âіò÷èçíÿíîї ëіòåðàòóðè.
Як ви вважаєте, чи впливає творчість Шевченка на сучасний літературний
процес, чи, можливо, її вплив обмежився літературою ХІХ – початку ХХ століття?

Іíàêøå ñêëàëàñÿ ñèòóàöіÿ íà çàõіäíîóêðàїíñüêèõ çåìëÿõ. 1784 ðîêó
ó Ëüâîâі áóëî âіäêðèòî óíіâåðñèòåò, ó 1814–1815 ðîêàõ ó Ïåðåìèøëі –
êóëüòóðíî-îñâіòíє òîâàðèñòâî. Õî÷à öі óêðàїíñüêі çåìëі çíàõîäèëèñÿ â
îñåðäі Єâðîïè, äå íà òîé ÷àñ àêòèâíî ïîøèðþâàëèñÿ íîâі ôіëîñîôñüêі,
ïîëіòè÷íі, åêîíîìі÷íі é ìèñòåöüêі іäåї, óêðàїíñüêà êóëüòóðà öüîãî
ðåãіîíó áóëà çàíåäáàíà. Ôðàíêî ãіðêî äîðіêàâ: «Ìîãóòíіé ðîçâèòîê
єâðîïåéñüêîї ëіòåðàòóðè і ëіòåðàòóðè ïîëüñüêîї, ùî âіäáóâàâñÿ ó òîé
÷àñ, ïðîéøîâ ïîâç ãàëèöüêèõ óêðàїíöіâ áåç ñëіäó, íå âèêðåñàâ ó íèõ
àíі æîäíîї æèâîї іñêðè. Öåðêîâùèíà âáèâàëà æèâèé äóõ ñåðåä íå÷èñëåííîї іíòåëіãåíöії...».
«Òіëüêè â 30-õ ðîêàõ ïî÷èíàєòüñÿ íîâà äîáà â äóõîâíіì æèòòі
Ãàëèöüêîї Ðóñі», – ïðîäîâæóâàâ Ôðàíêî. Ñêîëèõíóâ Ãàëè÷èíó ãóðòîê
óêðàїíñüêîї іíòåëіãåíöії ïіä íàçâîþ «Ðóñüêà òðіéöÿ», çàñíîâàíèé òðüîìà ñòóäåíòàìè ôіëîñîôñüêîãî ôàêóëüòåòó Ëüâіâñüêîãî óíіâåðñèòåòó –
Ìàðêіÿíîì Øàøêåâè÷åì, ßêîâîì Ãîëîâàöüêèì òà Іâàíîì Âàãèëåâè÷åì.
Çãîäîì íà çåìëÿõ Çàõіäíîї Óêðàїíè çàëóíàє ùèðèé і ÷èñòèé ãîëîñ
«áóêîâèíñüêîãî ñîëîâ’ÿ», «áóêîâèíñüêîãî Êîáçàðÿ» Þðіÿ Ôåäüêîâè÷à.
Îñïіâàâ ïîåò ïîäâèãè Îëåêñè Äîâáóøà, ùî ïіäíÿâ îïðèøêіâ íà áîðîòüáó çà âîëþ. Ó éîãî ïîåçіÿõ âèïîâіäàëè ñâîþ òóãó çãîðüîâàíі áóêîâèíñüêі
ìàòåðі... Éîãî ïіñíÿ ëèíóëà íàä ïîëåãëèìè íà ÷óæіé âіéíі óêðàїíñüêèìè õëîïöÿìè-ðåêðóòàìè, ùî ìóñèëè áðàòè â ìîçîëÿñòі õëіáîðîáñüêі
ðóêè íåíàâèñíі ðóøíèöі...
Ïðîòå і íà çàõіäíèõ, і íà ñõіäíèõ çåìëÿõ íîâà óêðàїíñüêà ëіòåðàòóðà çàðîäæóâàëàñÿ ç ãëèáèí íàðîäíîãî æèòòÿ, ÷åðïàëà äóõîâíó íàñíàãó
ç ðіäíîї ìîâè. Ïðî öå ñâіä÷àòü «Íàòàëêà Ïîëòàâêà» Іâàíà Êîòëÿðåâñüêîãî, «Ìàðóñÿ» òà «Êîíîòîïñüêà âіäüìà» Ãðèãîðіÿ Êâіòêè-Îñíîâ’ÿíåíêà, îïîâіäàííÿ Ïàíòåëåéìîíà Êóëіøà. Ìàáóòü, ñàìå ïðî òі ÷àñè êàçàâ Єâãåí Ñâåðñòþê – ïèñüìåííèê, ïîëіòè÷íèé â’ÿçåíü ÕÕ ñòîëіòòÿ,
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ÿêîãî â äàëåêèõ òþðìàõ ïіäíіìàëè íà íîãè ðÿäêè óêðàїíñüêîї êëàñèêè:
«Íàøà ëіòåðàòóðà ïî-ñâîєìó âèіäåàëіçîâóє íàðîä, àëå íå çâåðõó і çäàëåêó, à çñåðåäèíè: âîíà ïіäíîñèòü ç ãëèáèíè éîãî äóøі ïåðëè, âèáèðàє
ç éîãî ãóùі îáäàðîâàíèõ äóøåâíîþ êðàñîþ é ñèëîþ, âèâèùóє їõ і äîñëіäæóє їõíþ äîëþ ñåðåä ñіðèõ, ñòåðòèõ, ñêàëі÷åíèõ і ïðèáèòèõ óáîãіñòþ
áóäíіâ óêðàїíñüêîãî æèòòÿ».

Основні художні напрями
Íà îñîáëèâó óâàãó çàñëóãîâóє îðèãіíàëüíà ñòèëüîâà ïàëіòðà òîãî÷àñíîї
óêðàїíñüêîї ëіòåðàòóðè.
Õàðàêòåðíîþ îñîáëèâіñòþ öüîãî ïåðіîäó ëіòåðàòóðè áóëî ñâîєðіäíå
ñïіâіñíóâàííÿ ðіçíèõ òå÷іé і íàïðÿìіâ, ñòèëіâ і õóäîæíіõ ìàíåð. Òàê,
ñêàæіìî, ó òâîð÷îñòі Іâàíà Êîòëÿðåâñüêîãî ñïîñòåðіãàєìî і áóðëåñêíîòðàâåñòіéíі ðèñè, і îçíàêè ñåíòèìåíòàëіçìó, ïîäåêóäè ðîìàíòèçìó і,
çðåøòîþ, ðåàëіçìó. Öå ñòîñóєòüñÿ і òâîð÷îñòі Ìèêîëè Ãîãîëÿ, Ãðèãîðіÿ
Êâіòêè-Îñíîâ’ÿíåíêà, Ïåòðà Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî, Єâãåíà Ãðåáіíêè òà
іíøèõ.
Ïіñëÿ çàâåðøåííÿ áàðîêîâîї äîáè â óêðàїíñüêіé ëіòåðàòóðі ïî÷àâ
ðîçâèâàòèñÿ êëàñèöèçì, ùî íà òîé ÷àñ óæå ãëèáîêî âêîðіíèâñÿ â єâðîïåéñüêіé ëіòåðàòóðі.
Êëàñèöèçì (ëàò. âçіðöåâèé) – íàïðÿì ó єâðîïåéñüêіé ëіòåðàòóðі, ùî âèíèê íà ïðîòèâàãó áàðîêî.
Äëÿ êëàñèöèçìó õàðàêòåðíі òàêі îñîáëèâîñòі: îðієíòàöіÿ íà êóëüò àíòè÷íîñòі, ïðîãîëîøåíîї іäåàëüíîþ, íà ãіäíó íàñëіäóâàííÿ îñîáèñòіñòü,
âèñîêîìîðàëüíó òà ñâіäîìó ñâîãî ãðîìàäÿíñüêîãî îáîâ’ÿçêó, íà âèøóêàíèé ñìàê âіäïîâіäíî äî âі÷íèõ, íåïîðóøíèõ çàêîíіâ ìèñòåöòâà.
Êëàñèöèçì çàðîäèâñÿ â іòàëіéñüêіé ëіòåðàòóðі ÕVІ ñòîëіòòÿ äîáè
Âіäðîäæåííÿ, à íàéáіëüøîãî ðîçêâіòó äîñÿã ó ìîíàðõі÷íіé Ôðàíöії
ÕVІІ ñòîëіòòÿ. Іíòåðåñ äî öüîãî ñòèëþ âèÿâëÿâ îñîáèñòî êàðäèíàë Ðіøåëüє, ÿêèé íàâіòü äàâ çàâäàííÿ Ôðàíöóçüêіé àêàäåìії ñôîðìóëþâàòè
îñíîâíі ïðèíöèïè öüîãî ñòèëþ äëÿ òîãî, ùîá ïåðåòâîðèòè ëіòåðàòóðó
íà іäåîëîãі÷íå çíàðÿääÿ àáñîëþòíîї ìîíàðõії.
Що вам відомо з історії та літератури про кардинала Рішельє?

Êëàñèöèçì îðієíòóâàâñÿ íà àâòîðèòåòíі àíòè÷íі òåêñòè Àðіñòîòåëÿ,
Ãîðàöіÿ, ùî ââàæàëèñÿ іäåàëüíèìè, êëàñè÷íèìè, çðàçêîâèìè, ãіäíèìè íàñëіäóâàííÿ. Ïèñüìåííèêè ÷àñòî çàïîçè÷óâàëè ñþæåòè ç àíòè÷íîї
ìіôîëîãії, іñòîðії, âèêîðèñòîâóâàëè æàíðè àíòè÷íîї ëіòåðàòóðè. Âïëèâ
êëàñèöèçìó íà ìèñòåöüêå æèòòÿ Єâðîïè áóâ íàäçâè÷àéíî ïîòóæíèì і
òðèâàëèì, à â àðõіòåêòóðі âіí âіä÷óâàâñÿ àæ äî ÕІÕ ñòîëіòòÿ.
Äëÿ êëàñèöèçìó õàðàêòåðíі ðàöіîíàëіçì (ïðàãíåííÿ ïîáóäóâàòè ìèñòåöòâî íà çàñàäàõ ðîçóìó), âіäìîâà âіä ðåëіãіéíîї ñõîëàñòèêè (ñóõîї,
ìåðòâîї íàóêè, âіäіðâàíîї âіä æèòòÿ). Ó êëàñèöèñòè÷íіé ïîåçії âèêîðèñòîâóâàëè òіëüêè ïåâíі âіðøîâі ðîçìіðè; ìîâà ìàëà áóòè ÿñíîþ, ÷èñòîþ, àôîðèñòè÷íîþ; àâòîð ìóñèâ äîòðèìóâàòèñÿ ñóâîðèõ âèìîã ðåãëàìåíòîâàíèõ ñòèëіâ і æàíðіâ.
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Äî âèñîêîãî ñòèëþ â êëàñèöèçìі íàëåæàëè òàêі
æàíðè, ÿê òðàãåäіÿ, îäà, åïîïåÿ; äî ñåðåäíüîãî –
åëåãіÿ, ìîðàëіçàòîðñüêèé äіàëîã, ïîâ÷àëüíà ïîåìà; äî íèçüêîãî –
іäèëіÿ, ñàòèðà, êîìåäіÿ, áàéêà, åïіãðàìà, òðàâåñòіÿ, ëіòåðàòóðíà êàçêà.
Äëÿ êëàñèöèçìó õàðàêòåðíèì є òàêîæ ïðàãíåííÿ äî àðèñòîêðàòèçìó:
ùîá äîãîäèòè ñìàêàì ïàíіâíèõ âåðñòâ ñóñïіëüñòâà, òðåáà áóëî ïîçáàâèòè ëіòåðàòóðó îçíàê áóäåííîñòі, âòіëþâàòè â íіé âèêëþ÷íî «âèñîêèé»
çìіñò, ïðè÷îìó ìàêñèìàëüíî іäåàëіçîâàíèé. Öå і ñòàëî ïðè÷èíîþ íàäìіðíîї âèñîêîïàðíîñòі êëàñèöèñòè÷íîї ëіòåðàòóðè, âіäіðâàíîñòі її âіä
æèòòÿ, ïîáóòó é ìîâè íàðîäó. Îêðіì òîãî, ãåðîÿìè êëàñèöèñòè÷íèõ
òâîðіâ ìàëè áóòè ëþäè ëèøå âèñîêîãî ïîõîäæåííÿ.
Öіêàâî, ùî â êîæíіé êðàїíі, ó êîæíіé íàöіîíàëüíіé ëіòåðàòóðі êëàñèöèçì íàáóâàâ ñâîєðіäíèõ, íåïîâòîðíèõ îçíàê. Âèäàòíèìè ïðåäñòàâíèêàìè öüîãî íàïðÿìó ó Ôðàíöії áóëè Ï’єð Êîðíåëü, Æàí Ðàñіí, Æàí
Áàòèñò Ìîëüєð, Æàí äå Ëàôîíòåí; ó ðîñіéñüêіé ëіòåðàòóðі – Ìèõàéëî
Ëîìîíîñîâ, Ãàâðèëî Äåðæàâіí, â àíãëіéñüêіé – Äæîí Ìіëüòîí, ó ïîëüñüêіé – Іãíàöіé Êðàñіöüêèé.
Пригадайте, які ознаки класицизму властиві творчості Мольєра. Як у
комедіях французького драматурга втілено один з основних принципів класицизму: краси та істини можна досягти розумом?

Â óêðàїíñüêіé ëіòåðàòóðі ÷åðåç íåñïðèÿòëèâі іñòîðè÷íі óìîâè, ÿê çàñâіä÷èâ àâòîðèòåòíèé äîñëіäíèê Äìèòðî ×èæåâñüêèé, êëàñèöèçì íå çìіã
ðîçâèíóòèñÿ ÿê öіëіñíà õóäîæíÿ ñèñòåìà, ìîæëèâî, ÷åðåç ñèëüíèé âïëèâ
íèçîâîãî êîçàöüêîãî áàðîêî. Îäíàê ïåâíі òåíäåíöії êëàñèöèçìó â óêðàїíñüêіé ëіòåðàòóðі âіäîáðàçèëèñÿ â òðàãіêîìåäії «Âîëîäèìèð» Ôåîôàíà
Ïðîêîïîâè÷à, ïîåçіÿõ Іâàíà Íåêðàøåâè÷à, ïîåìі «Åíåїäà» Іâàíà Êîòëÿðåâñüêîãî, òâîð÷îñòі Ïåòðà Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî òà іíøèõ ïèñüìåííèêіâ. Âïëèâ êëàñèöèçìó âіä÷óòíèé і â ï’єñі «Íàòàëêà Ïîëòàâêà» (äîòðèìàíî êëàñèöèñòè÷íîãî ïðèíöèïó òðüîõ єäíîñòåé: ìіñöÿ, ÷àñó òà äії).
Які класицистичні жанри були представлені в українській літературі і чому?

Íàïðèêіíöі ÕVIII – íà ïî÷àòêó ÕІÕ ñòîëіòòÿ êëàñèöèçì ó áіëüøîñòі
ëіòåðàòóð Єâðîïè, à âіäòàê і â óêðàїíñüêіé, ïåðåæèâàє êðèçó. Âіí
ïîñòóïîâî âòðà÷àє çâ’ÿçîê ç ðåàëüíèì æèòòÿì, çàìèêàєòüñÿ ó âóçüêîìó
êîëі âëàñíèõ óìîâíîñòåé. Ðîçïî÷àëàñÿ äîáà ðîìàíòèçìó – íàïðÿìó, ùî
âèíèê ÿê æîðñòêà îïîçèöіÿ êëàñèöèçìîâі.
Ðîìàíòèçì çàÿâèâ ïðî ñåáå íà ïî÷àòêó ÕІÕ ñòîëіòòÿ і ïîøèðèâñÿ
â ëіòåðàòóðі áіëüøîñòі êðàїí Єâðîïè, à òàêîæ ó Ñïîëó÷åíèõ Øòàòàõ
Àìåðèêè. Òâîð÷іñòü ðîìàíòèêіâ ó êîæíіé êðàїíі ìàє, çâіñíî, ñâîþ
ñïåöèôіêó, ùî âèçíà÷àєòüñÿ îñîáëèâîñòÿìè íàöіîíàëüíîãî іñòîðè÷íîãî
ðîçâèòêó, ïðîòå ìîæíà âèçíà÷èòè êіëüêà çàãàëüíèõ ðèñ íàïðÿìó.
Ðîìàíòèçì (ôðàíö. ìàëüîâíè÷èé, íàñòðîєâèé,
ìðіéëèâèé) – íàïðÿì ó ëіòåðàòóðі òà ìèñòåöòâі
çàãàëîì, îñîáëèâіñòþ ÿêîãî áóëî ïðîòèñòàâëåííÿ áóäåííîìó æèòòþ
âèñîêèõ іäåàëіâ. Ó öåíòðі óâàãè ðîìàíòèêіâ – íåïåðåñі÷íèé ãåðîé,
ñõèëüíèé äî áóðõëèâèõ ïåðåæèâàíü, ïðèñòðàñòåé, óâàæíèé äî äóøåâ-
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íèõ ïîðèâіâ. Âèçíà÷àëüíі ðèñè ðîìàíòèçìó – çàïåðå÷åííÿ êóëüòó
ðîçóìó, óâàãà äî âñіõ ïðîÿâіâ ëþäñüêîї îñîáèñòîñòі, ôîëüêëîðèçì.
Проаналізуйте історичні умови виникнення романтизму у світі та в Україні.
Прокоментуйте риси цього художнього напряму в історичному контексті.

Ïèñüìåííèêè-ðîìàíòèêè ðåàëüíіé äіéñíîñòі, ÿêà їõ íå çàäîâîëüíÿє,
ïðîòèñòàâëÿþòü êàðòèíè æèòòÿ áàæàíîãî, âèòâîðåíîãî âëàñíîþ óÿâîþ.
Îáðàç ðîìàíòè÷íîãî ãåðîÿ ñòâîðþєòüñÿ çà ïðèíöèïîì êîíòðàñòó äî
ðåàëüíîãî ñó÷àñíèêà: öå ëþäèíà âåëèêèõ ïðèñòðàñòåé, âèäàòíèõ ìîæëèâîñòåé, ñèëüíîãî õàðàêòåðó, çäàòíà íà íåçâè÷àéíі â÷èíêè. Äіþòü
òàêі ãåðîї ÷àñòî ó ôàíòàñòè÷íèõ îáñòàâèíàõ.
Ïðîâіäíîþ â ðîìàíòèçìі ñòàëà òåìà ñàìîòíîñòі. Ñàìîòíіìè є ãåðîї
Ìèõàéëà Ëåðìîíòîâà, Äæîðäæà Ãîðäîíà Áàéðîíà, Àäàìà Ìіöêåâè÷à.
Öå âèíÿòêîâі ãåðîї ó âèíÿòêîâèõ îáñòàâèíàõ.
ßñêðàâîþ, ðîçìàїòîþ áóëà ïàëіòðà õóäîæíіõ çàñîáіâ ðîìàíòèêіâ.
Ïåéçàæі â ðîìàíòè÷íèõ òâîðàõ – öå çäåáіëüøîãî êàðòèíè ðîçáóðõàíîї
ñòèõії, øòîðìó, ñòðàõіòëèâèõ ñêåëÿñòèõ óðâèù і çàãàäêîâèõ ëіñîâèõ
íåòðіâ.
Ðîìàíòèêè âіäіéøëè âіä òðàäèöіé íàñëіäóâàííÿ àíòè÷íîñòі, âіäêèíóëè ñóâîðі êàíîíè êëàñèöèçìó і ïîíàä óñå öіíóâàëè íàòõíåííÿ òà
íåçàëåæíіñòü ó òâîð÷îñòі.
Ôîëüêëîð ðîìàíòèêè ðîçãëÿäàëè ÿê äæåðåëî íàöіîíàëüíîї êóëüòóðè, âîíè âіäêðèëè êðàñó íàðîäíîãî ìèñòåöòâà – êàçîê, ëåãåíä, ïіñåíü,
ïåðåêàçіâ íà ïðîòèâàãó êëàñèöèñòàì, ÿêі íå öіêàâèëèñÿ òâîð÷іñòþ ïðîñòîëþäó.
Ðîìàíòèêè òàêîæ ñòâåðäæóâàëè äóõîâíó íåïîâòîðíіñòü êîæíîї ëþäèíè. Öèì âîíè âіäðіçíÿëèñÿ âіä ïðîñâіòíèêіâ, ÿêі ââàæàëè, ùî âñі
ëþäè îäíàêîâі, àäæå æèâóòü çà ñòðîãèìè і ñòàëèìè çàêîíàìè ðîçóìó.
Ðîìàíòèêè öóðàëèñÿ ñâіòó íàæèâè, åãîїçìó, ëèöåìіðñòâà, âіäñòîþâàëè
ñâîáîäó îñîáèñòîñòі, ùèðі é âіäêðèòі ñòîñóíêè ìіæ ëþäüìè.
Ïðîâіäíèì æàíðîì áóëî ïðîãîëîøåíî ðîìàí. Âіäêðèòòÿì ñòàâ іñòîðè÷íèé ðîìàí Âàëüòåðà Ñêîòòà. Ïîøèðåíèìè áóëè é òàêі æàíðè, ÿê
ïîåìà é áàëàäà, çîêðåìà ó òâîð÷îñòі Áàéðîíà, Øèëëåðà, Ãåéíå, Ïóøêіíà òà Ëåðìîíòîâà.
Твори кого із названих письменників ви читали? Пригадайте, які риси
романтизму проявилися в них.

Ðîìàíòèçì â Óêðàїíі âіäіãðàâ çíà÷íó ðîëü ó ïðîáóäæåííі íàöіîíàëüíîї ñâіäîìîñòі, â îáґðóíòóâàííі іñòîðè÷íîї ñàìîáóòíîñòі íàðîäó, ó çáåðåæåííі é ðîçâèòêó ìîâè, êóëüòóðè çàãàëîì.
Ïðîÿâè ðîìàíòèçìó ñïîñòåðіãàєìî ó òâîð÷îñòі Îëåêñè Ñòîðîæåíêà,
Þðіÿ Ôåäüêîâè÷à òà іíøèõ ìàéñòðіâ ñëîâà. Öåé íàïðÿì ñïіâіñíóâàâ ç
ðåàëіçìîì, àäæå éîãî ïåðøîïî÷àòêè çíàõîäèìî âæå ó òâîð÷îñòі ïèñüìåííèêіâ ïåðøîї ïîëîâèíè ÕІÕ ñòîëіòòÿ.
Ó 30-õ ðîêàõ ÕІÕ ñòîëіòòÿ ó ôðàíöóçüêіé, à çãîäîì і â іíøèõ єâðîïåéñüêèõ ëіòåðàòóðàõ, çîêðåìà â óêðàїíñüêіé, ïîøèðèâñÿ ðåàëіçì.
Â óêðàїíñüêîìó ïèñüìåíñòâі ðåàëіçì çàÿâèâ ïðî ñåáå ñïåðøó â ðàìêàõ

126
6

НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ðîìàíòèçìó, à îñòàòî÷íî óòâåðäèâñÿ â 50–60-õ ðîêàõ ÕІÕ ñòîëіòòÿ â
òâîð÷îñòі Òàðàñà Øåâ÷åíêà, Ìàðêà Âîâ÷êà òà іíøèõ ïèñüìåííèêіâ. Ùå
äîâîëі äîâãèé ÷àñ ó êëàñè÷íіé ëіòåðàòóðі ÕІÕ–ÕÕ ñòîëіòü ðåàëіñòè÷íèé
ìåòîä îðãàíі÷íî ïîєäíóâàâñÿ ç åëåìåíòàìè ðîìàíòèçìó. Öå çàñâіä÷èëè
òâîðè Îíîðå äå Áàëüçàêà, Àíòîíà ×åõîâà, Іâàíà Íå÷óÿ-Ëåâèöüêîãî, Ïàíàñà Ìèðíîãî.
Òà äåòàëüíіøå ïðî ðåàëіçì ìè ìàòèìåìî íàãîäó ïîãîâîðèòè çãîäîì, і
öÿ ðîçìîâà, ïîâіðòå, áóäå íàäçâè÷àéíî öіêàâîþ òà ïіçíàâàëüíîþ!
Ç ðîìàíòè÷íèì íàïðÿìîì â íîâіé óêðàїíñüêіé ëіòåðàòóðі îðãàíі÷íî
ïîєäíóâàëàñÿ òàêîæ áóðëåñêíà ñòèëüîâà òå÷іÿ.
Ïîíÿòòÿ áóðëåñêó çàïðîâàäèâ ó ñâîїé òâîð÷îñòі
ôëîðåíòієöü Ôðàí÷åñêî Áåðíі. Çãîäîì áóðëåñêîì
íàçèâàëè ðіçíîâèä êîìі÷íîї ïîåçії òà äðàìàòóðãії, ãåíåòè÷íî ïîâ’ÿçàíèé
ç íàðîäíîþ ñìіõîâîþ êóëüòóðîþ, ñåðåäíüîâі÷íèìè êàðíàâàëàìè. Äëÿ
íüîãî õàðàêòåðíà ñâіäîìà íåâіäïîâіäíіñòü ìіæ çìіñòîì і ôîðìîþ, êàðèêàòóðíіñòü. Áóðëåñê áóâ ïîïóëÿðíèì ó ñåðåäíüîâі÷íîìó єâðîïåéñüêîìó
ïèñüìåíñòâі, ïåðåäóñіì ó òâîð÷îñòі ìàíäðіâíèõ ñïіâöіâ.
Ó ëіòåðàòóðі áóðëåñê ïîâ’ÿçóþòü іç òðàâåñòіéíîþ òðàäèöієþ – «ïåðåëèöþâàííÿì» àíòè÷íèõ òâîðіâ. Öþ òðàäèöіþ óòâåðäèâ ôðàíöóçüêèé
ïîåò Ïîëü Ñêàððîí, ÿêèé «âèñîêèì» ñòèëåì ïèñàâ ïðî «íèçüêі» ÿâèùà
æèòòÿ і íàâïàêè.
Â Óêðàїíі áóðëåñê âіäîìèé çà ôîëüêëîðíèìè äæåðåëàìè («áіñіâñüêі
іãðèùà», «ñîðîìіöüêі ïіñíі» òîùî). Öÿ ñòèëüîâà òå÷іÿ áóëà ïîøèðåíà â
äîáó áàðîêî, ðîçâèâàëàñÿ çàâäÿêè ìàíäðіâíèì äÿêàì і ñòóäåíòàì áðàòñüêèõ øêіë, ÿêі ïèñàëè ïàðîäії, âèêðèâàþ÷è ñëіïå äîòðèìàííÿ öåðêîâíèõ äîãì. Ó ðіçäâÿíèõ і âåëèêîäíіõ ïіñíÿõ-òðàâåñòіÿõ ñâÿòі ïîñòàþòü
â îáðàçàõ ïðîñòèõ ëþäåé (ó òàêèé ñïîñіá ñòâîðþâàëè êîìі÷íèé åôåêò).
Íàéïîâíіøå æàíðîâі îñîáëèâîñòі áóðëåñêó áóëè ïðåäñòàâëåíі â іíòåðìåäіÿõ, âåðòåïі. Öåé õóäîæíіé äîñâіä âèêîðèñòàâ Іâàí Êîòëÿðåâñüêèé ó
ãåðîї÷íî-êîìі÷íіé ïîåìі «Åíåїäà», âçÿâøè â íіé çà îñíîâó íàöіîíàëüíі
íàáóòêè áóðëåñêó і єâðîïåéñüêó áóðëåñêíó êóëüòóðó. Öіêàâèé áóðëåñêíèé ëіòåðàòóðíèé åêñïåðèìåíò ïðîäåìîíñòðóâàâ Ïàíòåëåéìîí Êóëіø ó
ïîåìі «Êóëіø ó ïåêëі».
Áóðëåñê çðåàëіçóâàâñÿ і â ìóçè÷íîìó ìèñòåöòâі, çîêðåìà ó òâîð÷îñòі
Âîëüôґàíґà Àìàäåÿ Ìîöàðòà, Äæîàêêіíî Ðîññіíі, Éîãàííà Ñåáàñòüÿíà
Áàõà. Òðàäèöіþ áóðëåñêó ðîçâèâàëè é êіíåìàòîãðàôіñòè ÕÕ ñòîëіòòÿ,
ÿñêðàâèé ïðèêëàä öüîãî – íіìå êіíî çà ó÷àñòþ ×àðëі ×àïëіíà.

Ïîâòîðþєìî
1. Пригадайте особливості розвитку українського письменства до періоду нової
української літератури.
2. Назвіть найвизначніших письменників нової української літератури.
3. Назвіть учасників «Руської трійці».
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Ìіðêóєìî
1. Укажіть фактори, що визначали розвиток нової української літератури.
2. Поясніть, чому цікавість до життя народу стала неодмінною ознакою творів різних напрямів післякласицистичного періоду.
3. Які відмінності в розвитку літератури Східної та Західної України можна спостерегти на межі ХVIІІ та ХІХ століть?

Àíàëіçóєìî
1. Використавши свої знання з історії України, доповніть інформацію про суспільноісторичні обставини формування нової української літератури.
2. Узагальніть відомості про етнографічні здобутки українських дослідників на початку ХVІІІ ст.
3. Яку роль у пробудженні національної свідомості українців відіграв романтизм?

Äèñêóòóєìî
1. Чому Тараса Шевченка вважають основоположником нової української літератури?
2. Доведіть або спростуйте думку, що надбання літератури кінця ХVІІІ – початку
ХІХ століття відчутно позначилися на сучасному українському мистецтві.
3. Чим важливий фольклор сьогодні? Свою думку доведіть.

ІВАН КОТЛЯРЕВСЬКИЙ
(1769—1838)
«ВІН МІЖ НАМИ ТЕПЕР! ВІН ЗІБРАВ НАС УСІХ!»
...Ó ùàñëèâèé ÷àñ
Âêðàїíñüêèì ñëîâîì ðîçïî÷àâ ñïіâàòè.
І ñïіâ òîé âèãëÿäàâ ÿê ñìіõ íå ðàç.
Òà áóâ ó íіì çàâäàòîê ñèë áàãàòèé,
І îãíèê, íèì çàñâі÷åíèé, íå çãàñ,
À ðîçãîðіâñü, ùîá âñіõ íàñ çîãðіâàòè.
Іâàí Ôðàíêî
Іâàí Êîòëÿðåâñüêèé
òà îáêëàäèíêà
äðóãîãî âèäàííÿ
«Åíåїäè»,
1808 ð.
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Âàæêі ÷àñè ïåðåæèâàëà Óêðàїíà, êîëè ïðîëóíàëî ÿñêðàâå, ïîâíîêðîâíå, æèâå ñëîâî Іâàíà Ïåòðîâè÷à Êîòëÿðåâñüêîãî.
Æèòòєñòâåðäíà åíåðãіÿ òâîð÷îñòі Іâàíà Êîòëÿðåâñüêîãî äàëà ïіäñòàâè Òàðàñîâі Øåâ÷åíêó çãîäîì ñêàçàòè:
Áóäåø, áàòüêó, ïàíóâàòè,
Ïîêè æèâóòü ëþäè;
Ïîêè ñîíöå ç íåáà ñÿє,
Òåáå íå çàáóäóòü!
Поясніть, чому Великий Кобзар так звертався до свого попередника.

Ïàíòåëåéìîí Êóëіø, Іâàí Ôðàíêî, Ñåðãіé Єôðåìîâ ïîâ’ÿçóâàëè ç «Åíåїäîþ» íîâîíàðîäæåííÿ
óêðàїíñüêîãî õóäîæíüîãî ñëîâà, âіäðîäæåííÿ óêðàїíñüêîї íàöії.
«Éîãî ïèñàííÿ, – çàçíà÷àâ Іâàí Ôðàíêî, – ñèíòåç óñüîãî òîãî äóõîâíîãî
ñòàíó, òèõ òå÷іé, ùî áóëè â Ëіâîáåðåæíіé Óêðàїíі ïðè êіíöі ÕVІІІ âіêó».
Êîòëÿðåâñüêèé óçÿâñÿ òâîðèòè óêðàїíñüêó ëіòåðàòóðó ðіäíîþ, íàðîäíîþ
ìîâîþ, ïëåêàòè іäåї ãóìàíіçìó, íàöіîíàëüíîї ãіäíîñòі, ïðîáóäèòè ó ñâîїõ
ñïіââіò÷èçíèêàõ âèñîêі іäåàëè äóõîâíîñòі é ïàòðіîòèçìó.
Íàðîäèâñÿ Іâàí Ïåòðîâè÷ Êîòëÿðåâñüêèé 9 âåðåñíÿ 1769 ðîêó â Ïîëòàâі. Ìàëüîâíè÷å óêðàїíñüêå ìіñòî íàçàâæäè ñòàëî äëÿ íüîãî ñèìâîëîì
äîìàøíüîãî çàòèøêó, і âіí ùîðàçó ïîâåðòàâñÿ ñþäè, ùîá âіäíîâèòè
ñèëè äëÿ ïîäàëüøîї áîðîòüáè.
1789 ðîêó, íå çàêіí÷èâøè íàâ÷àííÿ â äóõîâíіé ñåìіíàðії, ìàéáóòíіé
ïèñüìåííèê, óæå òîäі âіäîìèé ñåðåä îäíîëіòêіâ ÿê «ðèôìà÷», äіñòàâ ïîñàäó äðіáíîãî ñëóæáîâöÿ, à òðîõè çãîäîì – äîìàøíüîãî â÷èòåëÿ â ïîìіùèêіâ. Îäèí іç ñó÷àñíèêіâ Êîòëÿðåâñüêîãî ïðèãàäóâàâ, ùî ñàìå òîäі
«...âіí ñïîñòåðіãàâ çâè÷àї, ïîâіð’ÿ і ïåðåêàçè óêðàїíöіâ, áóâàâ íà çáîðèùàõ і çàáàâàõ ïðîñòîëþäèíіâ і ñàì, ïåðåîäÿãíåíèé, áðàâ ó÷àñòü ó íèõ...».
Âèâ÷èâøè â ñåìіíàðії ãðåöüêó é ëàòèíñüêó ìîâè, þíàê ïðî÷èòàâ â îðèãіíàëі Ãîðàöіÿ, Îâіäіÿ, Âåðãіëіÿ. Õòî çíàє, ìîæëèâî, ùå òîäі âïåðøå ïîñòàëè â éîãî óÿâі îáðàçè ñëàâíèõ òðîÿíöіâ і áóíòіâëèâîãî Åíåÿ...
Òàðàñ Øåâ÷åíêî.
Áóäèíîê Іâàíà
Êîòëÿðåâñüêîãî
â Ïîëòàâі
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Íàñòóïíà ñòîðіíêà æèòòÿ Іâàíà Êîòëÿðåâñüêîãî ñïîâíåíà ãåðîїçìó.
Âіí ñëóæèâ ó âіéñüêó, äіñòàâ çâàííÿ øòàáñ-êàïіòàíà, áóâ ëþäèíîþ
âèñîêîї âіéñüêîâîї äîáëåñòі. Âіäçíà÷èâñÿ â ðîñіéñüêî-òóðåöüêіé âіéíі –
ó áèòâàõ ïіä Áåíäåðàìè é Іçìàїëîì. Òàëàíîâèòèé ñòðàòåã, âіí óëàøòóâàâ ñïðàâæíіé òåàòð íà ïîëі áîþ – ðîçіãðàâ «âèñòàâó-îïåðàöіþ» ç ïðèáóòòÿì âäàâàíîãî ïіäêðіïëåííÿ, ùî é äàëî çìîãó ðîñіéñüêèì âіéñüêàì
îâîëîäіòè ìіñòîì áåç áîþ. Äâі÷і áóâ óäîñòîєíèé îñîáèñòîї ïèñüìîâîї
ïîäÿêè ìîíàðõà, çà áëèñêó÷ó âіéñüêîâî-äèïëîìàòè÷íó îïåðàöіþ íàãîðîäæåíèé îðäåíîì Àííè.
Що вам відомо з історії про російсько-турецьку війну? Чому ці військові
події викликають інтерес в істориків?

Ñëîâåñíèé ïîðòðåò Іâàíà Êîòëÿðåâñüêîãî çàëèøèâ çàõіäíîóêðàїíñüêèé ïèñüìåííèê ßêіâ Ãîëîâàöüêèé: «Çðіñò éîãî áóâ ñåðåäíіé, ñîáîþ
áóâ õóäîùàâèé, ëèöå ìàâ ïðîäîâãîâàòå, î÷і íåâåëèêі, ÷îðíі і áèñòðі,
âîëîññÿ òàêîæ ÷îðíå, ó âèðàçі ëèöÿ áóâ óì і áàãàòî ïðîñòîäóøіÿ».
Ïîëòàâöі çíàëè Êîòëÿðåâñüêîãî ÿê ëþäèíó ùèðó é ñåðäå÷íó, òîæ
і äîâіðèëè éîìó ïîñàäó íàãëÿäà÷à Áóäèíêó âèõîâàííÿ äіòåé áіäíèõ
äâîðÿí, ïîïå÷èòåëÿ «áîãîóãîäíèõ çàêëàäіâ» Ïîëòàâè. Âèõîâàíöі ùèðî
ëþáèëè ñâîãî íàñòàâíèêà, ñóâîðîãî, âèìîãëèâîãî, òà ñïðàâåäëèâîãî.
Âіäîìî òàêîæ, ùî Іâàí Êîòëÿðåâñüêèé áóâ ÷ëåíîì ìàñîíñüêîї ëîæі1
«Ëþáîâ äî іñòèíè», éîãî äîïèòóâàëè ïіä ÷àñ ðîçñëіäóâàííÿ ñïðàâè
äåêàáðèñòіâ.
Що вам відомо про діяльність декабристів в Україні? Які пам’ятні місця
нашої держави пов’язані із цим рухом?

Ïåðåä ñìåðòþ Іâàí Êîòëÿðåâñüêèé (õî÷ äî óêàçó ïðî ëіêâіäàöіþ êðіïîñíèöòâà ëèøàëîñÿ ùå äîâãèõ 23 ðîêè!) âіäïóñòèâ íà âîëþ ñâîїõ êðіïàêіâ, ðîçäàâ çíàéîìèì і ðîäè÷àì íà çãàäêó íàéöіííіøі îñîáèñòі ðå÷і.
Âіäіéøîâ ó âі÷íіñòü 10 ëèñòîïàäà 1838 ðîêó. Çà ñïîãàäàìè ñó÷àñíèêіâ,
«...öіëі þðáè íàðîäó ïðîâîäæàëè äî ìîãèëè ñâîãî äîñòîéíîãî ñïіâãðîìàäÿíèíà. Ïî÷óòòÿ íåâèìîâíîї âòðàòè áóëî çàãàëüíèì íå äëÿ ñàìèõ
òіëüêè äðóçіâ éîãî...».
30 ñåðïíÿ 1903 ðîêó â Ïîëòàâі âäÿ÷íі íàùàäêè íà
ãóðòîì çіáðàíі êîøòè âіäêðèëè ïàì’ÿòíèê Іâàíó
Êîòëÿðåâñüêîìó.
Îñòàï Ëèñåíêî, ñèí âèäàòíîãî óêðàїíñüêîãî êîìïîçèòîðà Ìèêîëè
Ëèñåíêà, çãàäóâàâ: «Îñâіòëåíèé ÿñêðàâèì ïðîìіííÿì, çіãðіòèé ñîíöåì
і íàðîäíîþ ëþáîâ’þ, áðîíçîâèé Êîòëÿðåâñüêèé ëàñêàâî ïîñìіõàâñÿ ëþäÿì, ÿêèì ñëóæèâ âіðîþ і ïðàâäîþ âñå ñâîє æèòòÿ. Öÿ “íåîôіöіàëüíà”,
íåïåðåäáà÷åíà ïðîãðàìîþ çóñòðі÷ íàðîäó ç Êîòëÿðåâñüêèì íàéáіëüøå
ñõâèëþâàëà áàòüêà. ßêіñü íåçíàéîìі ëþäè ïіäõîäèëè äî íàñ, öіëóâàëèñü ç áàòüêîì, ÿê íà Âåëèêäåíü, ïîçäîðîâëÿëè...».
1 Ì à ñ î í ñ ò â î – ðåëіãіéíî-åòè÷íèé ðóõ, ùî âèíèê íà ïî÷àòêó ÕVІІІ ñòîëіòòÿ â Àíãëії, à çãîäîì ïîøèðèâñÿ ó âèãëÿäі òàєìíèõ òîâàðèñòâ â іíøèõ êðàїíàõ Єâðîïè, íåðіäêî ïîєäíóâàâ çàâäàííÿ «ìîðàëüíîãî ñàìîâäîñêîíàëåííÿ» ç
êîíñåðâàòèâíèìè ïîëіòè÷íèìè ïîãëÿäàìè.

130
0

НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Òîãî æ äíÿ áóëî âëàøòîâàíî áåíêåò äëÿ ïî÷åñíèõ ãîñòåé: îðãàíіçàòîðè âèðіøèëè ïîâòîðèòè ñëàâíîçâіñíèé «îáіä Äіäîíè», îïèñàíèé â
«Åíåїäі»: íà äîâæåëåçíі äóáîâі ñòîëè âèñòàâèëè âñі íàїäêè, ïåðåëі÷åíі
Êîòëÿðåâñüêèì. Îêðàñîþ ñâÿòêóâàííÿ ñòàëà âèñòàâà «Íàòàëêà Ïîëòàâêà», äå âèáîðíîãî Ìàêîãîíåíêà çіãðàâ Ìèõàéëî Êðîïèâíèöüêèé,
âîçíîãî Òåòåðâàêîâñüêîãî – Іâàí Êàðïåíêî-Êàðèé, Ìèêîëó – Ìèêîëà
Ñàäîâñüêèé, Òåðïèëèõó – Ñîôіÿ Òîáіëåâè÷. Çàâåðøóâàâ âå÷іð õîð
Ìèêîëè Ëèñåíêà, ùî ñïіâàâ çíàìåíèòó êàíòàòó íà ñëîâà Òàðàñà Øåâ÷åíêà «Íà âі÷íó ïàì’ÿòü Êîòëÿðåâñüêîìó». «Êîëè äіéøëî äî âåëè÷íîãî
ôіíàëó êàíòàòè і âåñü õîð çàñïіâàâ áàäüîðî, óïåâíåíî “Áóäåø, áàòüêó,
ïàíóâàòè...”, – íåìîâ áóðÿ ïðîíåñëàñü ïî çàëі і âñіõ ïіäíÿëà ç ìіñöü.
Äîâãî íå âùóõàëè îïëåñêè, çàõîïëåíі âèãóêè. Ñòîÿ÷è âøàíóâàëè ïðèñóòíі ïîñëàíöі âñієї Óêðàїíè âåëèêèõ òâîðöіâ âі÷íî æèâîãî ñëîâà –
Øåâ÷åíêà, Êîòëÿðåâñüêîãî і Ëèñåíêà» (Îñòàï Ëèñåíêî).

«“ЕНЕЇДА” — НЕЗРІВНЯННО НАРОДНІША
ВІД УСІХ СВОЇХ ПОПЕРЕДНИЦЬ»
...Ñòіëüêè ñåðäå÷íîãî òåïëà, òîíêîãî ãóìîðó і æèâèõ áàðâ ñâîєї áàòüêіâùèíè, ùî
éîãî «Åíåїäà» і äî öüîãî ÷àñó íå âòðàòèëà
ñâîєї ÷àðіâíîñòі.
Іâàí Ôðàíêî

Ïîåìà Іâàíà Êîòëÿðåâñüêîãî «Åíåїäà» – âîіñòèíó áåçñìåðòíèé òâіð.
Íå îäíå ïîêîëіííÿ ÷èòà÷іâ çàõîïëþâàëîñÿ іñêðîìåòíèì ãóìîðîì і ïîòóæíîþ ãåðîїêîþ, êàðêîëîìíèìè ïðèãîäàìè òà їäêîþ ñàòèðîþ ïîåìè.
Ëåãêå ïåðî ãåíіàëüíîãî óêðàїíñüêîãî ïèñüìåííèêà ñòâîðèëî äîâåðøåíó
êàðòèíó æèòòÿ óêðàїíñüêîãî ñóñïіëüñòâà ïîìåæіâ’ÿ ñòîëіòü, òîìó ÷àñòî
«Åíåїäó» íàçèâàþòü åíöèêëîïåäієþ æèòòÿ óêðàїíñüêîãî íàðîäó.
Òà ïåðø íіæ îçíàéîìèòèñÿ ç ïîåìîþ, ñëіä ç’ÿñóâàòè, ÿê íàðîäèâñÿ
çàäóì òâîðó, ÿêîþ áóëà іñòîðіÿ éîãî ñòâîðåííÿ, ùî çàêîäóâàâ ìіæ
ðÿäêіâ äîòåïíèé àâòîð.
Іñòîðіÿ íàïèñàííÿ òà âèõîäó ó ñâіò «Åíåїäè» ñó÷àñíîþ ìîâîþ ìàëî
íå äåòåêòèâíà. Êîòëÿðåâñüêèé ïî÷àâ ïðàöþâàòè íàä òâîðîì 1795 ðîêó.
Äîâіäóєìîñÿ ïðî öå ç ëèñòà ïèñüìåííèêà: «ß íàä ìàëîðîññèéñêîé
“Ýíåèäîþ” 26 ëåò áàþøêè áàþ». Ïåðøі òðè ÷àñòèíè ïîåìè áóëè íàäðóêîâàíі 1798 ðîêó áåç âіäîìà àâòîðà, êîëè òîé âіäáóâàâ âіéñüêîâó ñëóæáó
â Ïåòåðáóðçі. Íà òèòóëüíіé ñòîðіíöі âèäàííÿ áóëî çàçíà÷åíî: «Ýíåèäà,
íà ìàëîðîññèéñêèé ÿçèê ïåðåëèöîâàííàÿ È. Êîòëÿðåâñêèì». Âèäàâöåì
çíà÷èâñÿ Ìàêñèì Ïàðïóðà. 1808 ðîêó іñòîðіÿ ïîâòîðèëàñÿ: òîé ñàìèé
âèäàâåöü çíîâó âèäàâ ïåðøі òðè ÷àñòèíè òâîðó і áåç âіäîìà àâòîðà.
1798 ðіê – çíàìåííà äàòà, ùî ñèìâîëіçóє íàðîäæåííÿ íîâîї óêðàїíñüêîї ëіòåðàòóðè. Ïîåìà Іâàíà Êîòëÿðåâñüêîãî «Åíåїäà» çàïî÷àòêóâàëà íîâó äîáó óêðàїíñüêîãî ïèñüìåíñòâà.
Іâàí Ôðàíêî ñêàçàâ, ùî òіëüêè ç ïðèõîäîì ó ëіòåðàòóðó Êîòëÿðåâñüêîãî
ïèñüìåíñòâî «ïðèéìàє õàðàêòåð íîâî÷àñíîї ëіòåðàòóðè, ñòàє ÷èìðàç
áëèæ÷å ðåàëüíîãî æèòòÿ, ÷èìðàç âіäïîâіäíіøå äî éîãî ïîòðåá».
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Óêðàé ðîçëþ÷åíèé Êîòëÿðåâñüêèé íå ìіã çìîâ÷àòè і «ïîêàðàâ» ñâàâіëüíîãî âèäàâöÿ, çàòàâðóâàâøè Ïàðïóðó òàêèìè ðÿäêàìè:
Íàòóðó ìàâ âіí äóæå áðèäêó,
Êðèâèâ äóøåþ äëÿ ïðèáèòêó,
×óæåє îääàâàâ â ïå÷àòü;
Áåç ñîðîìó, áåç Áîãà áóâøè
І âîñüìó çàïîâіäü çàáóâøè,
×óæèì ïóñòèâñÿ ïðîìèøëÿòü.
Пригадайте, яку саме заповідь мав на увазі Котляревський.

Ïðîòå ãíіâ Іâàíà Ïåòðîâè÷à, âіäâåðòî êàæó÷è, áóâ íåñïðàâåäëèâèì.
Íàâðÿä ÷è Ìàêñèì Ïàðïóðà – âèñîêîîñâі÷åíèé êîíîòîïñüêèé ïîìіùèê, ëіêàð çà ôàõîì, çíàâåöü і ñïðàâæíіé ïîöіíîâóâà÷ óêðàїíñüêîãî
ñëîâà, ïåðåêëàäà÷, âèäàâåöü – ïðàãíóâ ìàòè çèñê іç âèäàííÿ «Åíåїäè».
Íàñïðàâäі, âіí óáîëіâàâ çà ðîçâèòîê óêðàїíñüêîãî ïèñüìåíñòâà, òîæ і
âìіñòèâ òàêó ïðèñâÿòó äî ïîåìè: «Ëþáèòåëÿì ìàëîðîñіéñüêîãî ñëîâà».
Ïðî äîáðî÷èííіñòü öієї ëþäèíè ñâіä÷èòü і òå, ùî â çàïîâіòі âіí âіäïèñàâ
áëèçüêî 100 òèñÿ÷ êàðáîâàíöіâ íà ëіêàðíі, øêîëè òà Õàðêіâñüêèé óíіâåðñèòåò.
І òіëüêè òðåòє âèäàííÿ ïîåìè ïіäãîòóâàâ ñàì àâòîð. Âèéøëî âîíî
1809 ðîêó âæå áåç ïåðåêðó÷åíü і íåòî÷íîñòåé (àäæå Ïàðïóðà âèäàâàâ
òâіð çà ðóêîïèñíèìè ñïèñêàìè). Ïîâíіñòþ «Åíåїäà» ïîáà÷èëà ñâіò ëèøå
1842 ðîêó, óæå ïіñëÿ ñìåðòі Êîòëÿðåâñüêîãî.
Яке ваше ставлення до видавця поеми Максима Парпури? Ви схвалюєте
чи засуджуєте його вчинок?

«Åíåїäà» – ïåðøèé äðóêîâàíèé òâіð, íàïèñàíèé
æèâîþ óêðàїíñüêîþ ðîçìîâíîþ ìîâîþ.
Óæå ïåðøі ðîçäіëè «Åíåїäè» íàáóëè òàêîї ïîïóëÿðíîñòі, ùî ïîøèðþâàëèñÿ â ðóêîïèñíèõ ñïèñêàõ. Ïåðåïîâіäàþòü, ùî ç Êîòëÿðåâñüêèì
òðàïèâñÿ ÿêîñü êóìåäíèé âèïàäîê: Іâàíîâі Ïåòðîâè÷ó ïіä ÷àñ âіéñüêîâîї ñëóæáè äîâåëîñÿ çóñòðіòèñÿ іç çàïîðîæöÿìè Çàäóíàéñüêîї Ñі÷і, ÿêі,
äîâіäàâøèñü, ùî ïåðåä íèìè «òîé, ùî ñêîìïîíóâàâ “Åíåїäó”», çàïðîøóâàëè éîãî äî ñåáå «çà ñòàðøîãî».
У якому з вивчених творів є згадка про Задунайську Січ?

Æàíð. Ñþæåò. Ïðîâіäíі ìîòèâè òâîðó. Ç àíòè÷íîї ìіôîëîãії âіäîìî,
ùî Åíåé – îíóê öàðÿ Ïðіàìà, ñèí áîãèíі Âåíåðè (ó Ãðåöії – Àôðîäіòè)
і öàðÿ Àíõіçà. Êîëè ãðåêè çðóéíóâàëè Òðîþ, çà âåëіííÿì áîãіâ, ùî
ìåøêàëè íà ñëàâíîçâіñíіé ãîðі Îëіìï, Åíåé âèðóøèâ øóêàòè ëàòèíñüêó çåìëþ, ùîá çàñíóâàòè íà íіé íîâå öàðñòâî.
Що символізує гора Олімп нині?

Ïðî öå ùå â І ñòîëіòòі äî í. å. íàïèñàâ ñëàâíîçâіñíó ïîåìó «Åíåїäà» ðèìñüêèé ïîåò Ïóáëіé Âåðãіëіé Ìàðîí. Ñàìå її «ïåðåëèöþâàâ»
Іâàí Êîòëÿðåâñüêèé, âèêîðèñòàâøè ëіòåðàòóðíó ïåðåðîáêó öüîãî òâîðó,
çäіéñíåíó ðîñіéñüêèì ïèñüìåííèêîì Îñèïîâèì.
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Çà æàíðîì óêðàїíñüêà «Åíåїäà» – áóðëåñêíî-òðàâåñòіéíà ïîåìà (çàçèðíіòü ó
âàø ëіòåðàòóðîçíàâ÷èé ñëîâíèê). Çàãàëîì öåé òâіð – ñàìîáóòíє õóäîæíє ïîëîòíî, ùî âäàëî ïîєäíóє íàöіîíàëüíó
ôîëüêëîðíó îñíîâó ç ãåðîї÷íèì ñþæåòîì
ðèìñüêîãî àâòîðà, ïðèéîìè êëàñèöèçìó,
ïðîñâіòèòåëüñüêі іäåї – ç êîìі÷íîþ ôîðìîþ, ãðîìàäÿíñüêó âіäïîâіäàëüíіñòü àâòîðà і ÿñêðàâå ïåðåëèöþâàííÿ, âèñîêå
çâó÷àííÿ ãåðîї÷íèõ ñöåí і âèðàçíî çíèæåíèé îïèñ «âèñîêèõ» ÿâèù.
Æàíð òðàâåñòії âèìàãàâ, ùîá ïèñüìåííèê ïîâíіñòþ çáåðіã çàïîçè÷åíèé ñþæåò,
ïðîòå äîçâîëÿâ òâîðèòè âëàñíі îáðàçè.
Ñåêðåòè ñâîєї òâîð÷îї ïðàöі àâòîð ðîçêðèâ ÷èòà÷àì ó òåêñòі ïîåìè:
ß, ìîæå, ùî-íåáóäü ïðèáàâëþ,
Ïåðåìіíþ і ùî îñòàâëþ,
Ïèñíó – ÿê îä ñòàðèõ ÷óâàâ...

Àíàòîëіé Áàçèëåâè÷.
Åíåé ó áîþ. Іëþñòðàöіÿ
äî òâîðó Іâàíà
Êîòëÿðåâñüêîãî «Åíåїäà»
Чи відповідає образ, створений
художником, концепції образу
Енея в поемі?

Îòîæ Åíåé Êîòëÿðåâñüêîãî, ñïðàâæíіé óêðàїíñüêèé êîçàê, «ïàðóáîê ìîòîðíèé», «çàâçÿòіøèé îä âñіõ áóðëàê», ñіì
ðîêіâ áëóêàє ìîðÿìè, ïîêè âðåøòі-ðåøò ïðèáóâàє íà çåìëі íèíіøíüîї
Іòàëії. Ïðîòå ãîñòèííèé ïðèéîì öàðÿ ëàòèíñüêîї çåìëі Ëàòèíà ùå íå
ãàðàíòóâàâ, ùî ïðèãîäè Åíåÿ çàêіí÷èëèñÿ. Ðіøåííÿ çàâçÿòîãî ãîñòÿ
îäðóæèòèñÿ ç Ëàâіíієþ, äîíüêîþ Ëàòèíà, ñïîíóêàє âîëîäàðÿ ñóñіäíüîãî
ðóòóëüñüêîãî öàðñòâà Òóðíà éòè íà Åíåÿ âіéíîþ, îñêіëüêè âіí òàêîæ
áàæàâ ïîáðàòèñÿ ç Ëàâіíієþ. Ïðîòè Åíåÿ âèñòóïèëè і äðóæèíà Ëàòèíà
Àìàòà, і ìåøêàíöі ëàòèíñüêîї çåìëі. Öÿ áîðîòüáà çàêіí÷èëàñÿ ëèøå
òîäі, êîëè â áîþ Åíåé óáèâ Òóðíà і ñòàâ öàðåì ëàòèíñüêîї çåìëі.
Ïîåìà àíòè÷íîãî êëàñèêà ìàëà ãåðîї÷íèé ïàôîñ, à іäåÿ її ïîëÿãàëà â
ïіäòâåðäæåííі áîæåñòâåííîãî ïîõîäæåííÿ âëàäè іìïåðàòîðіâ Ðèìñüêîї
äåðæàâè, ÿêó ôàêòè÷íî çàïî÷àòêóâàâ Åíåé. Íàòîìіñòü ïîåìà Êîòëÿðåâñüêîãî ñâіä÷èòü ïðî öіëêîì ñàìîñòіéíå ïîòðàêòóâàííÿ áіëüøîñòі ïîäіé.
Æèâі êàðòèíè óêðàїíñüêîãî íàðîäíîãî ïîáóòó, îðèãіíàëüíі çîáðàæåííÿ
ïåêëà é ðàþ, âèïèñàíі ÿñêðàâî, êîëîðèòíî, є öіëêîì ñàìîäîñòàòíіìè.
Òîæ ìîæíà âïåâíåíî êîíñòàòóâàòè: ïîåìà, íàïèñàíà íà çàïîçè÷åíèé
ñþæåò, є òâîðîì öіëêîì îðèãіíàëüíèì.
Пригадайте, які інші твори світової літератури написано на запозичені чи
так звані мандрівні сюжети.

Òâіð ìàє øіñòü ÷àñòèí. Ó ïåðøіé іäåòüñÿ ïðî іñòîðіþ ïîíåâіðÿíü òðîÿíöіâ, ïðèáóòòÿ â Êàðôàãåí, çíàéîìñòâî Åíåÿ ç Äіäîíîþ. Ó äðóãіé –
ðîçïîâіäü ïðî ïîäàëüøі ìàíäðè Åíåÿ і òðîÿíöіâ, æèòòÿ íåáîæèòåëіâ.
Òðåòÿ ÷àñòèíà ïðèñâÿ÷åíà ïåðåáóâàííþ Åíåÿ і òðîÿíöіâ íà Êóìñüêіé
çåìëі, çìàëþâàííþ êàðòèí ïåêëà. ×åòâåðòà ÷àñòèíà îïèñóє ïðèãîäè
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òðîÿíöіâ íà îñòðîâі çëîї ÷àðіâíèöі Öіðöåї. Ó öüîìó ðîçäіëі є âàæëèâèé
äëÿ ðîçóìіííÿ іäåї òâîðó åïіçîä: ïîðîìíèê, ùî ïåðåâîçèâ òðîÿíöіâ,
íàçèâàє ñâіé (ðîçóìієìî – óêðàїíñüêèé) íàðîä äîâі÷íî ïåðåîáòÿæåíèì
âàæêîþ ðîáîòîþ âîëîì. Ï’ÿòà ÷àñòèíà – ãåðîї÷íå ïðîòèñòîÿííÿ òðîÿíöіâ і ìåøêàíöіâ ëàòèíñüêîї çåìëі, ó õîäі ÿêîãî âіäãðàíþþòüñÿ îáðàçè
Íèçà é Åâðіàëà – ãåðîїâ-êîçàêіâ, ùî çíàìåíóþòü ïåðåõіä âіä êîìі÷íèõ
ñòðîô ïîåìè äî âèñîêîïàòðіîòè÷íèõ і ãåðîї÷íèõ ðÿäêіâ. Ó øîñòіé,
çàâåðøàëüíіé, ÷àñòèíі Çåâñ íàðåøòі çàáîðîíÿє íåáîæèòåëÿì âòðó÷àòèñÿ â ñïðàâè çåìíèõ ìåøêàíöіâ, і çàõîïëèâà ðîçïîâіäü çàâåðøóєòüñÿ
ÿñêðàâèì і ñèìâîëі÷íèì ïîєäèíêîì Åíåÿ і Òóðíà.
Îëіìïіéñüêі áîãè â ïîåìі ïîäіëèëèñÿ íà äâà òàáîðè: îäíі äîïîìàãàþòü Åíåєâі, іíøі – øêîäÿòü. Ìіæ íèìè, ÿê і ìіæ ëþäüìè, òðèâàє
íåâïèííà áîðîòüáà.
«Енеїду» вважають епічним твором. Чим це можна підтвердити?

Ïðèíöèïîâî ðіçíèòü òâîðè Âåðãіëіÿ òà
Êîòëÿðåâñüêîãî îáðàçíà ñèñòåìà. Ó ïîåìі
íàøîãî ñïіââіò÷èçíèêà ïîñòàþòü êàðòèíè
æèòòÿ íå ðèìñüêèõ, à óêðàїíñüêèõ
ïàíіâ, ÷èíîâíèêіâ, ñåëÿí ÕVІІІ ñòîëіòòÿ.
Çãîäîì âèäàòíèé óêðàїíñüêèé ïèñüìåííèê і â÷åíèé Ìèêîëà Êîñòîìàðîâ ïèñàâ,
ùî Êîòëÿðåâñüêèé â «Åíåїäі» «ïåðåíіñ її
îñòîâ íà ìàëîðîñіéñüêèé ìóæè÷èé ñâіò і
çîáðàçèâ öåé ñâіò íàäçâè÷àéíî òî÷íî і òàëàíîâèòî». Éîãî òðîÿíöі – öå çàïîðîçüêі
êîçàêè, «ãîëîäðàíöі», ÿêèõ ïîçáèðàâ
Åíåé.
Îáðàç ãîëîâíîãî ãåðîÿ Åíåÿ âèïèñàíèé ó äèíàìіöі. ßêùî íà ïî÷àòêó òâîðó
Åíåé î÷îëþє âàòàãó ðîçáèøàê, «êóïàÀíàòîëіé Áàçèëåâè÷.
єòüñÿ â áðàçі», «âìіє áіñèêè ïóñêàòü»,
Áåíêåò ó Äіäîíè
òî çãîäîì, ïіñëÿ ïåðåæèòèõ ïðèãîä і ïîЯкі згадані в «Енеїді»
íåâіðÿíü, âіí ñòàє ñïðàâæíіì ëèöàðåì,
етнографічні деталі відтворив
ó âèïðîáóâàííÿõ і ïîєäèíçàãàðòîâàíèì
художник на ілюстрації
êàõ, à äàëі – öå âæå çðàçêîâèé äåðæàâдо поеми?
íèé äіÿ÷, âïðàâíèé äèïëîìàò, «ê äîáðó
ç íàòóðè ñêëîííèé», «ïðàâäèâèé ÷îëîâіê», ùî ïðàãíå ïðèïèíèòè êðîâîïðîëèòòÿ.
Éîãî ïîáðàòèìè – òðîÿíöі – òàê ñàìî ïåðåæèâàþòü íèçêó ìåòàìîðôîç, і íàïðèêіíöі ïîåìè ìè áà÷èìî õîðîáðèõ äîáëåñíèõ âîїíіâ,
ïàòðіîòіâ, ùî ãîòîâі «äî îñòàííüîї êàïëі êðîâі ñâîþ ñâîáîäó áîðîíèòü».
Îëіìïіéñüêі áîãè, âåðøèòåëі ëþäñüêèõ äîëü, çìàëüîâàíі â çíèæåíîìó òîíі (ïðèéîì áóðëåñêó). Êîòëÿðåâñüêèé äëÿ їõ õàðàêòåðèñòèêè
çàñòîñîâóє ñàòèðó, іðîíіþ, ãðîòåñê. Íàâіòü âåðõîâíèé áîã Çåâñ íàðіêàє:
Ïîñòóïêè âàøі âñі íå áîæі,
Âè íà ñóòÿæíèêіâ ïîõîæі,
І ðàäі ìîðäóâàòü ëþäåé...
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×èòà÷ ðîçóìіє, ùî íàñïðàâäі àâòîð çîáðàæóє ðîçáåùåíå óêðàїíñüêå
ïàíñòâî â óñіõ éîãî «÷åñíîòàõ» і â óñіé «êðàñі». Öå íåíàæåðè, ïèÿòèêè,
іíòðèãàíè, õàáàðíèêè, ùî çíåâàæàþòü ïðîñòîëþä і çíóùàþòüñÿ ç íüîãî
ïîâñÿê÷àñ. Äîòåïíî âèêðèâ Êîòëÿðåâñüêèé і òîãî÷àñíó äåðæàâíó áþðîêðàòіþ, ÷èíîâíèöüêó ñâàâîëþ.
Які суспільні «виразки», затавровані Котляревським, характерні для
сучасного суспільства? Чому їх дотепер не вдалося викоренити? Які з них
ви вважаєте найнебезпечнішими? У чому полягає їх особлива небезпека для
суспільства? Свою точку зору аргументуйте.

Çåâñ – òèïîâèé âåëüìîæà ÕVІІІ ñòîëіòòÿ, âîëåþ ÿêîãî і òðèìàєòüñÿ
ñâіò. Òà íàâіòü âіí, ìîãóòíіé ïîâåëèòåëü óñüîãî çåìíîãî é íåáåñíîãî,
æèâå â ïàâóòèíі іíòðèã і çàçäðîùіâ. Ñâàâіëüíèé âîëîäàð íå ïðèõîâóє
ñâîþ ïèõó. Íå íà ïðîñòèõ ñìåðòíèõ – íà áîãèíü âіí êðè÷àâ, «ÿê íà
ãîí÷èõ ïñàð». À íàéìèëіøі éîãî ñåðöþ áóëè áó÷íі áåíêåòè, äå âіí
«êðóæëÿâ ñèâóõó» і, çðåøòîþ, «îä ãîðіëêè âåñü îáäóâñÿ». Ïðîìîâèñòî
õàðàêòåðèçóє Êîòëÿðåâñüêèé і áîãèíü: «çóáîñêàëêè, ìîðãóõè, äçèґè,
ôіãëÿðêè».
Віднайдіть у тексті твору влучні й дотепні характеристики олімпійських
небожителів. Вадами якого прошарку суспільства, на ваш погляд, автор наділяє богів? Чому ви так вважаєте?

Çåìíі ãåðîї – Ëàòèí, Òóðí, Äіäîíà, Åâàíäð – ïåðåâòіëåíі óêðàїíñüêі ïîìіùèêè ÕVІІІ ñòîëіòòÿ ç їõíіìè ïîáóòîì, çâè÷êàìè, ñâàðêàìè é
іíòðèãàìè. Õàðàêòåðèçóþ÷è öèõ ãåðîїâ, àâòîð îñîáëèâî áåçæàëüíèé і
äîøêóëüíèé.
Îñü ÿê ïèøå ïðî íèõ Êîòëÿðåâñüêèé: «ñòàðèé ñêóïèíäÿ», «çàëüîòíà
ïòèöÿ», òîé, ùî «òîïèòü ïå÷àëü â ïèòåéíіì ìîðі», «äîáðîäіé ïåñèêіâ і
ñó÷îê, і ëîøàêіâ ìіíÿòü îõî÷», òі, ùî «ãàíÿþòüñÿ çà ãðèâíÿìè», «äðÿïі÷êà» òîùî.
Кого з персонажів твору так схарактеризував автор? Знайдіть у тексті
«Енеїди» відповідні цитати.

Ñëіä ïàì’ÿòàòè, ùî ãîëîâíі ãåðîї òâîðó – êîçàêè-çàïîðîæöі, ñëàâíå
ëèöàðñòâî, óêðàїíñüêі çâèòÿæöі. Їõíі ÷åñíîòè àêóìóëüîâàíі â îáðàçàõ
äðóçіâ-ïàòðіîòіâ Íèçà é Åâðіàëà, ùî ïîëÿãëè çà áàòüêіâùèíó, âèÿâèâøè âіäâàãó é çàâçÿòòÿ.
Êëþ÷îâèì åïіçîäîì äëÿ ðîçóìіííÿ іäåї ïîåìè є êàðòèíà çìàëþâàííÿ ïåêëà. Ñàìå ïîäîðîæ Åíåÿ â öàðñòâî ìåðòâèõ äîçâîëÿє îõîïèòè
ïèëüíèì ìèñòåöüêèì îêîì óñі ïðîøàðêè òîãî÷àñíîãî óêðàїíñüêîãî ñóñïіëüñòâà é âèêðèòè âàäè, ùî âëàñòèâі éîìó. Ïðè÷îìó Êîòëÿðåâñüêèé
íàãîëîñèâ, ùî «ïðîïèñêó» â ïåêëі ìîæóòü îòðèìàòè âñі, çîêðåìà é äóõіâíèöòâî ç éîãî ÷èñëåííèìè ãðіõàìè.
Àâòîð ïðàãíóâ äîâåñòè, ùî òàì, ñåðåä êàçàíіâ ç êèïëÿ÷îþ ñìîëîþ,
çðіâíþþòüñÿ «â ïðàâàõ» óñі: і ïàíè, і ÷èíîâíèêè, і «ñіðÿêè».
Чи вірите ви в існування раю та пекла? Чому? Якщо так, то якими ви їх уявляєте? Чи відповідають ваші уявлення про пекло описам Котляревського?
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Ðåëüєô
äî ïàì’ÿòíèêà
Іâàíîâі
Êîòëÿðåâñüêîìó
â Ïîëòàâі

Êàðòèíè ðàþ ïîòðіáíі áóëè àâòîðîâі «Åíåїäè» äëÿ òîãî, ùîá ïðîäåìîíñòðóâàòè: òóò òàêè ìîæíà çóñòðіòè «ñòàðøèíó ïðàâäèâó» – «áóâàþòü âñÿêії ïàíè», îäíàê íà ñâіòі «òðîõè ñüîãî äèâà».
Çàãàëîì ïðèéîì àíòèòåçè є îäíèì ç ïðîâіäíèõ ó òâîðі. Çâåðíіòü óâàãó: ïðîòèñòàâëÿþòüñÿ Åíåé і Òóðí, ùî êåðóþòüñÿ ðіçíèìè ìîòèâàìè,
ðîçïî÷èíàþ÷è âіéíó, áîãè – çâè÷àéíèì çåìíèì ìåøêàíöÿì, îêðåìі âîÿêè ç âîðîæèõ âіéñüê òîùî.
Êðèòèêà ïіäâàëèí òîãî÷àñíîãî ôåîäàëüíîãî ñóñïіëüñòâà – âèçíà÷àëüíà іäåÿ ïðîñâіòíèöòâà. Іäåї öüîãî íàïðÿìó ðåàëіçîâàíі ó òâîðі ÷åðåç ìîðàëüíå çàïåðå÷åííÿ «âèðàçîê» íàâêîëèøíüîї äіéñíîñòі, ÷åðåç ôіëîñîôñüêå îñìèñëåííÿ çàêîíіâ áóòòÿ. Ïèñüìåííèê çàêëèêàâ ñïóñòèòèñÿ «íà
çåìëþ», «äî ëþäåé», íàòÿêàþ÷è, ùî âіí íå ñõâàëþє ñåíòèìåíòàëüíèõ
«ñëіç òà îõàííÿ».
Ó òåêñòі «Åíåїäè» ïðîñòåæóєòüñÿ ÷èìàëî ïàðàëåëåé ç ïîäіÿìè ìèíóëîãî, âèäàòíèìè іñòîðè÷íèìè äіÿ÷àìè. Öіëêîì ïðîçîðîþ є çãàäêà ïðî
ëóáåíñüêîãî ïîëêîâíèêà, ùî ðÿòóâàâ «Ïîëòàâó-ìàòóøêó», ïðî òå, ÿê
«ïðîïàëè øâåäè òóò ïî÷âàðè». Äëÿ öüîãî àâòîð âèêîðèñòîâóє õóäîæíіé
ïðèéîì àëþçії (çàçèðíіòü ó âàø ëіòåðàòóðîçíàâ÷èé ñëîâíèê).
Які сюжетні лінії поеми відповідають історичним реаліям? Знайдіть у тексті поеми алюзії на реальні історичні події, героїв національної історії.

Òîæ òåïåð ìîæåìî âèçíà÷èòè, ùî òåìà òâîðó Êîòëÿðåâñüêîãî – çìàëþâàííÿ æèòòÿ óêðàїíñüêîãî íàðîäó, ÿêèé, äîëàþ÷è áåçëі÷ ïåðåøêîä,
ïðàãíå çáóäóâàòè ñâîþ âіêàìè îìðіÿíó äåðæàâó.
Ïîåòèêà. Ñïðîáóéìî äîêëàäíіøå ïðîàíàëіçóâàòè îñîáëèâîñòі ãóìîðó,
ìîâè, âіðøóâàííÿ ïîåìè.
Ñòîðіíêè òâîðó Êîòëÿðåâñüêîãî ïåðåíîñÿòü íàñ ó äàâíє óêðàїíñüêå
ñåëî, çìàëüîâóþòü íàðîäíі çâè÷àї, òðàäèöії, ïîâіð’ÿ. Êîëîðèòíî îïèñàíî âå÷îðíèöі (ùîïðàâäà, ó ïåêëі: «Òîäі-òî â ïåêëі âå÷îðíèöі»). Іãðè,
ïіñíі, âîðîæіííÿ, êàðòèíè áåíêåòіâ і äåòàëі іíòåð’єðó, íàðîäíі òàíöі,
ïîõîðîí і ïîìèíêè – óñå öå ÿñêðàâî é äîñòîâіðíî âіäòâîðþє óêðàїíñüêó
äіéñíіñòü êіíöÿ ÕVІІІ – ïî÷àòêó ÕІÕ ñòîëіòòÿ. Öіêàâî, ùî â «Åíåїäі»
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óêðàїíñüêèõ ñòðàâ, íàїäêіâ і íàïîїâ çãàäàíî áіëüøå, íіæ ó ñïåöіàëüíîìó
äîñëіäæåííі Ìèêîëè Ìàðêåâè÷à «Çâè÷àї, ïîâіð’ÿ, êóõíÿ і íàïîї ìàëîðîñіÿí», âèäàíîìó 1860 ðîêó.
Çîáðàæóâàíå Êîòëÿðåâñüêèé îöіíþє çà íîðìàìè íàðîäíîї ìîðàëі,
ïðèõèëüíèé ëèøå äî êîçàêіâ, їõíüîãî âàòàæêà Åíåÿ òà ïðîñòîëþäó
«ç ðàþ».
Äëÿ «Åíåїäè» Êîòëÿðåâñüêîãî ÿê òâîðó îðãàíі÷íî óêðàїíñüêîãî
õàðàêòåðíà, íà äóìêó çíàíîãî ëіòåðàòóðîçíàâöÿ Âàëåðіÿ Øåâ÷óêà,
âåðòåïíà îðãàíіçàöіÿ. Øіñòü ÷àñòèí ïîåìè óòâîðþþòü íåìîâáè êіëüêà
ÿðóñіâ âåðòåïíîї ñêðèíüêè, íà âåðõíüîìó ç ÿêèõ âіäáóâàєòüñÿ ñåðéîçíà
âèñòàâà ïðî Іñóñà é Іðîäà, à íà íèæíüîìó – âåñåëà іíòåðìåäіÿ. Ïðîòå Êîòëÿðåâñüêèé ïåðåâåðíóâ ñâîþ âåðòåïíó ñêðèíüêó äîãîðè äíîì, à
òîìó âãîðі îïèíèëàñÿ âåñåëà âèñòàâà, à âíèçó – ïðèõîâàíà âіä íåóâàæíîãî ãëÿäà÷à é ÷èòà÷à, âäóìëèâà, ñåðéîçíà îïîâіäü ïðî іñòîðіþ áàãàòîñòðàæäàëüíîї óêðàїíñüêîї çåìëі.
Ñòèëü «Åíåїäè» áóðëåñêíî-òðàâåñòіéíèé. Óæå ç ïåðøèõ ñòðîô ïîåìè ìè ïîðèíàєìî â àòìîñôåðó íåïîâòîðíîãî àâòîðñüêîãî ñìіõó. Âіí
òâîðèòüñÿ çà çàêîíàìè áóðëåñêó, êîëè æàðòîìà, «íèçüêèì» ñòèëåì
çìàëüîâàíî òå, ùî ìàëî á çâó÷àòè ïіäíåñåíî, âåëè÷íî. À òîìó ðóїíè
Òðîї âèãëÿäàþòü ÿê «ñêèðòà ãíîþ», ðîçãíіâàíà Þíîíà – «ñó÷à äî÷êà»,
Íåïòóí âèðèíàє ç âîäè «ÿê êàðàñü»... Ðіçêî çâó÷àòü áóðëåñêíі õàðàêòåðèñòèêè â ïîðіâíÿííÿõ і ìåòàôîðàõ, ÿêі ïîєäíóþòü ïîíÿòòÿ ç ðіçíèõ
ñôåð æèòòÿ: òðîÿíöі îõëÿëè, «íіáè â äîù ùåíÿ»; Ìåðêóðіé «ïðèñêî÷èâ
ìîâ êîòèùå ìóðèé»; «âðàã íà âðàãà ñêàêàâ, ìîâ áëîõè».
Îáðàíèé àâòîðîì ñòèëü âèìàãàâ âіäïîâіäíîãî ìîâíîãî îôîðìëåííÿ.
Âіäòàê «Åíåїäà» âñóöіëü ïåðåñèïàíà ñèíîíіìàìè, ôðàçåîëîãіçìàìè,
ïðèñëіâ’ÿìè, ïðèêàçêàìè, îáðàçàìè ç ïіñåíü і êàçîê. Îñü îäèí ç ïðîìîâèñòèõ ïðèêëàäіâ ìîâíîї âïðàâíîñòі Êîòëÿðåâñüêîãî: Åíåé íå ïðîñòî
âòіê, à «òÿãó äàâ», «ï’ÿòàìè íàêèâàâ», «êóäè î÷і ïî÷óõðàâ», «â ñîáà÷ó
ðèñòü ïîáіã», «âіäòіëü óïëіòàâ», «äàâ äðàïàêà».
Ïèñüìåííèê âèÿâèâñÿ і ìàéñòðîì òâîðåííÿ æàðãîíіçìіâ, ùî íàäàâàëè òåêñòó îñîáëèâîãî ãóìîðèñòè÷íîãî êîëîðèòó. Îêðіì òîãî, ó òåêñòі є
÷èñëåííі іíâåðñії, êîìі÷íі ñòèëіçàöії ïіä ïðîôåñіéíå ìîâëåííÿ, ìàêàðîíіçìè – ìіøàíèíà ç ëàòèíñüêèõ і óêðàїíñüêèõ ñëіâ.
Знайдіть у тексті приклади мовних прийомів, специфічних для поеми
Котляревського.

Òîæ âíåñîê Іâàíà Êîòëÿðåâñüêîãî â ðîçâèòîê óêðàїíñüêîї ëіòåðàòóðíîї ìîâè íåîöіíåííèé. Ðîñіéñüêèé ïèñüìåííèê Âîëîäèìèð Êîðîëåíêî,
ùî ìåøêàâ â Óêðàїíі, ñïðàâåäëèâî çàóâàæèâ: «Âіí çðîáèâ öþ ì’ÿêó,
âèðàçíó, ñèëüíó, áàãàòó ìîâó ìîâîþ ëіòåðàòóðíîþ, і óêðàїíñüêà ìîâà,
ÿêó ââàæàëè òіëüêè ìіñöåâîþ ãîâіðêîþ, ç éîãî ëåãêîї ðóêè çàëóíàëà
òàê ãîëîñíî, ùî çâóêè її ðîçíåñëèñü ïî âñіé Ðîñії. Íà íіé ïіçíіøå ñïіâàâ
ñâîї ïіñíі é Êîáçàð Øåâ÷åíêî».
Íàòîìіñòü, çìàëüîâóþ÷è ãåðîї÷íі áèòâè òðîÿíöіâ ç ðóòóëüñüêèì
âіéñüêîì, à îñîáëèâî òâîðÿ÷è îáðàçè Íèçà é Åâðіàëà, Êîòëÿðåâñüêèé
âіäõîäèòü âіä áóðëåñêíîãî òîíó, íàäàþ÷è ñâîїé îïîâіäі ãåðîї÷íîãî ïàôîñó.
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Â «Åíåїäі» àâòîð çàñòîñóâàâ ñèëàáî-òîíі÷íó ñèñòåìó âіðøóâàííÿ. Òâіð íàïèñàíî ÷îòèðèñòîïíèì
ÿìáîì. Ñòðîôà – äåñÿòèðÿäêîâà, çі ñâîєðіäíîþ ñèñòåìîþ ðèìóâàííÿ:
ó ïåðøèõ ÷îòèðüîõ ðÿäêàõ – ïåðåõðåñíå, ó ïîäàëüøèõ øåñòè – ïàðíå
é êіëüöåâå. Ðèìè âèêîðèñòàíî æіíî÷і é ÷îëîâі÷і (çàçèðíіòü ó âàø ëіòåðàòóðîçíàâ÷èé ñëîâíèê).
Ïîåìà Іâàíà Êîòëÿðåâñüêîãî є îäíèì ç íàéâèäàòíіøèõ òâîðіâ óêðàїíñüêîї êëàñè÷íîї ëіòåðàòóðè.
Îïåðó «Åíåїäà» íàïèñàâ ãåíіé óêðàїíñüêîãî ìóçè÷íîãî ìèñòåöòâà
Ìèêîëà Ëèñåíêî, à ëіáðåòî äî íåї – Ìèêîëà Ñàäîâñüêèé.
Öå ïåðøà â іñòîðії óêðàїíñüêîї ìóçèêè îïåðà-ñàòèðà.
Ïðîéøëî íå îäíå ñòîëіòòÿ âіäòîäі, ÿê áóëî ñòâîðåíî ïîåìó, çìіíþâàëèñÿ ïîëіòèêà, ïðàâî, ìîðàëü, òà «Åíåїäó» ÿê òîäі ÷èòàëè, òàê і íèíі
÷èòàþòü çàõîïëåíî... і ñìіþòüñÿ – âåñåëî, ùèðî, ãîðäî!

Ïîâòîðþєìî
1. Вивчіть напам’ять за вашим вибором уривок з «Енеїди».
2. Знайдіть у тексті поеми назви предметів побуту, інтер’єру, одягу, страв, народних
інструментів, ремесел і т. ін.
3. Назвіть провідні мотиви й проблеми твору.
4. Пригадайте, скільки частин у поемі, і коротко перекажіть зміст кожної з них.

Ìіðêóєìî
1. Поясніть, чому ми називаємо Івана Котляревського «зачинателем нової української літератури і літературної мови».
2. Віднайдіть у поемі «Енеїда» казкові образи, використані автором, і вкажіть, з
яких українських народних казок вони запозичені.
3. Складіть розширений цитатний план образу Енея.
4. Визначте, чим різняться описи пекла та раю в поемі.

Àíàëіçóєìî
1. Порівняйте, як автор характеризує Енея, його побратимів і мешканців Олімпу.
2. Знайдіть у тексті назви народних ігор і поясніть правила, за якими в них грають
(скористайтеся довідковою літературою, Інтернетом).
3. Нанесіть на контурну карту шлях Енея і троянців. Розкажіть, що вам відомо про
історію, культуру країн і земель, якими вони мандрували.
4. Дослідник Микола Шашкевич писав: «В “Енеїді” Котляревського знаходимо
чимало згадок про козацьку старовину, наприклад про часи Сагайдачного, Дорошенка, про Січ, про Залізняка». Віднайдіть у тексті уривки на підтвердження
цих слів, виразно прочитайте і прокоментуйте їх.

Äèñêóòóєìî
1. Доведіть, використовуючи цитати з тексту «Енеїди», що цей твір має риси просвітницького реалізму.
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2. Влаштуйте диспут на тему «Чи можна Енея вважати взірцевим лицарем, державником, чоловіком?». Спробуйте спроектувати риси його вдачі на тогочасні
ідеали й ідеали сьогодення. Наскільки органічними є його особистісні характеристики в наш час?
3. Підтвердьте, що в поемі «Енеїда» Іван Котляревський вдається до всіх засобів
творення комічного (цитування є обов’язковим).
4. Визначте і прокоментуйте, як ставляться автор поеми та її герої до війни.

Славнозвісну поему ілюстрували кращі художники України: Федір Коновалюк, Іван
Їжакевич, Георгій Нарбут, Михайло Дерегус, Анатолій Базилевич. Об’єднавшись у групи, підготуйте коментовану розповідь про одного із цих художників і його ілюстрації.
Завдання груп – довести, що ілюстрації саме «їхнього» художника найточніше відповідають змістові та ідейній наснаженості поеми.

ПРАЦЮЄМО З ПРОЕКТОМ
Видатний поет ХХ століття Максим Рильський назвав «Енеїду» Котляревського «енциклопедією українського життя ХVІІІ століття».
Обґрунтуйте це твердження, уклавши на основі твору енциклопедію (чи
енциклопедичний словник). Доберіть відповідні ілюстрації до статей вашої енциклопедії.

«Наталка Полтавка»
Â ÷іì æå öÿ ñèëà ï’єñè, â ÷іì її ÷àðóþ÷à
äóøó êðàñà? Â ïðîñòîòі, â ïðàâäі і íàéãîëîâíіøå – â ëþáîâі àâòîðà äî ñâîãî íàðîäó,
â ëþáîâі, êîòðà іç ñåðöÿ Іâàíà Ïåòðîâè÷à
Êîòëÿðåâñüêîãî ïåðåéøëà íà éîãî óòâіð!
Іâàí Êàðïåíêî-Êàðèé

Îäíà ç íàéöіêàâіøèõ ñòîðіíîê áіîãðàôії Іâàíà Êîòëÿðåâñüêîãî –
òåàòðàëüíà äіÿëüíіñòü. Âіí áåçòÿìíî ëþáèâ âëàøòîâóâàòè äîìàøíі
âèñòàâè, çàëó÷àâ äî ïîñòàíîâîê ñâîїõ âèõîâàíöіâ.
1818 ðîêó ïèñüìåííèêà ïðèçíà÷åíî äèðåêòîðîì Ïîëòàâñüêîãî òåàòðó,
ÿêèé òîãî æ ðîêó ïðèéìàâ òðóïó Іâàíà Øòåéíà ç Õàðêіâñüêîãî òåàòðó,
äå ãðàâ ãåíіàëüíèé Ìèõàéëî Ùåïêіí (ïіçíіøå – îäèí ç íàéáëèæ÷èõ
äðóçіâ Òàðàñà Øåâ÷åíêà). І ñàìå Êîòëÿðåâñüêèé çáèðàâ êîøòè íà âèêóï
Ùåïêіíà ç êðіïàöòâà.
Іâàí Êîòëÿðåâñüêèé âèÿâèâ ñåáå ÿê ðåæèñåð, àêòîð. Ñàìå äëÿ Ïîëòàâñüêîãî òåàòðó âіí íàïèñàâ äâі ï’єñè – «Íàòàëêà Ïîëòàâêà» і «Ìîñêàëü-÷àðіâíèê». Ðîëі Ìàêîãîíåíêà òà ×óïðóíà áóëè íàïèñàíі ñïåöіàëüíî äëÿ Ùåïêіíà, і âіí çіãðàâ їõ íåïåðåâåðøåíî, çàáåçïå÷èâøè òâîðàì
Êîòëÿðåâñüêîãî ñâіòîâó ñëàâó. Ïіçíіøå â ðîëі Íàòàëêè Ïîëòàâêè ïîëîíèëà ãëÿäà÷іâ íåïîâòîðíà Ìàðіÿ Çàíüêîâåöüêà.
1819 ðіê, êîëè âïåðøå áóëî іíñöåíіçîâàíî ï’єñó
Êîòëÿðåâñüêîãî «Íàòàëêà Ïîëòàâêà», ââàæàþòü
ðîêîì íàðîäæåííÿ óêðàїíñüêîãî ïðîôåñіéíîãî òåàòðó. Іâàí Êàðïåíêî-Êàðèé íàçâàâ öþ ï’єñó «ïðàìàòіð’þ óêðàїíñüêîãî òåàòðó».
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Ïðîòå íàäðóêóâàëè «Íàòàëêó Ïîëòàâêó» ëèøå 1838 ðîêó â «Óêðàїíñüêîìó çáіðíèêó», âèäàâåöü ÿêîãî, âèäàòíèé óêðàїíñüêèé ó÷åíèé і
ãðîìàäñüêèé äіÿ÷ Іçìàїë Ñðåçíåâñüêèé, ñêëàâ òàêó ïåðåäìîâó: «ß ïî÷àâ
“Óêðàèíñêèé ñáîðíèê” “Íàòàëêîþ Ïîëòàâêîþ” Іâàíà Ïåòðîâè÷à Êîòëÿðåâñüêîãî і, çäàєòüñÿ, íå ìіã âèáðàòè êðàùîãî ïî÷àòêó: à) “Íàòàëêà Ïîëòàâêà” áóëà íå òіëüêè îäíèì ç ïåðøèõ êíèæíî-íàðîäíèõ òâîðіâ
Óêðàїíè, àëå é âîäíî÷àñ ïåðøèì çáіðíèêîì ïàì’ÿòîê óêðàїíñüêîї íàðîäíîñòі, çðàçêîì äëÿ âñіõ, ùî ç’ÿâèëèñÿ ïîòіì; á) “Íàòàëêà Ïîëòàâêà” ìàëà âåëèêèé âïëèâ íà âèâ÷åííÿ óêðàїíñüêîї íàðîäíîñòі, ìîæíà
ñêàçàòè, ïðîáóäèëà її, і äîñі çàëèøàєòüñÿ êðàùèì âçіðöåì, ùî âêàçóє
ìàéæå íà âñі íàéâàæëèâіøі ñòîðîíè, ÿêі ñëіä ìàòè íà óâàçі, âèâ÷àþ÷è
óêðàїíñüêó íàðîäíіñòü».
Які твори, на вашу думку, так само важливі для пізнання української нації,
для її розвитку?

Òåìà. Ñþæåò. Êîìïîçèöіÿ. Ñþæåò òâîðó Êîòëÿðåâñüêèé íå âèãàäàâ, à âçÿâ іç æèòòÿ. Ìåøêàíöі Ïîëòàâè äîâãі ðîêè îõî÷å ïîêàçóâàëè
ãîñòÿì õàòó íà Ìàçóðіâöі, äå êîëèñü æèëà Òåðïèëèõà ç äîíüêîþ.
Òîæ òåìà äðàìè «Íàòàëêà Ïîëòàâêà» – ðîçïîâіäü ïðî êîõàííÿ áіäíîї
ñåëÿíñüêîї äіâ÷èíè, ùî âіäñòîþє ñâîє ïðàâî íà ùàñòÿ.
Ñþæåò ï’єñè ìàє ñîöіàëüíó ñïðÿìîâàíіñòü, àäæå ñàìå ñîöіàëüíà
íåðіâíіñòü ãåðîїâ ëåæèòü â îñíîâі êîíôëіêòó.
Çóáîæіëà ïіñëÿ ñìåðòі ÷îëîâіêà âäîâà Ãîðïèíà Òåðïèëèõà ïðàãíå äëÿ
ñâîєї єäèíîї äîíüêè Íàòàëêè ùàñòÿ, à âіäòàê õî÷å âіääàòè її çàìіæ çà
ïàíà Âîçíîãî (òàê íàçèâàâñÿ â òі ÷àñè äðіáíèé ñóäîâèé ÷èíîâíèê). Ïðîïîçèöіÿ ïàíà îäðóæèòèñÿ ç êðàñóíåþ ïîëòàâêîþ і є çàâ’ÿçêîþ êîíôëіêòó. Âîçíîãî Òåòåðâàêîâñüêîãî â éîãî äîìàãàííÿõ ïіäòðèìóє âèáîðíèé
Ìàêîãîíåíêî – «ñòàðøèé íà ñåëі». Àëå Íàòàëêà ëþáèòü Ïåòðà, áіäíîãî
ïàðóáêà, ùî íàéìèòóâàâ êîëèñü ó її áàòüêà. Õëîïåöü çìóøåíèé áóâ
ïіòè áóðëàêóâàòè, áî çàìîæíèé Òåðïèëî íå äàâàâ çãîäè íà éîãî øëþá ç
Íàòàëêîþ.
Ó ðîçâèòêó äії çíà÷íó ðîëü àâòîð âіäâіâ ïîñåðåäíèêàì – âèáîðíîìó
òà äðóãîâі Ïåòðà Ìèêîëі. Âèáîðíèé ñâàòàє Íàòàëêó äëÿ Âîçíîãî і âñіëÿêî âìîâëÿє äіâ÷èíó íå ïðîґàâèòè ñâîãî «ùàñòÿ». Ìèêîëà æ äîïîìàãàє
Ïåòðîâі, ÿêèé ïîâåðíóâñÿ іç çàðîáіòêіâ, ïîáà÷èòèñÿ ç Íàòàëêîþ. Åïіçîä çóñòðі÷і çàêîõàíèõ є êóëüìіíàöієþ ï’єñè, ùî âèâåðøóєòüñÿ ñöåíîþ,
ó ÿêіé Íàòàëêà ëàìàє îäâі÷íó òðàäèöіþ і âіäìîâëÿєòüñÿ áðàòè øëþá
ç íåëþáîì. Ïîòîìó âîíà, ç áëàãîñëîâåííÿ ìàòåðі, îäðóæóєòüñÿ ç Ïåòðîì.
Êîìïîçèöіÿ òâîðó ïðîñòà, äіÿ ðîçâèâàєòüñÿ äèíàìі÷íî, ïðèðîäíî,
òâіð íå îáòÿæåíèé çàéâèìè ñþæåòíèìè ëіíіÿìè ÷è ñöåíàìè.
Æàíð. Àâòîð íàçâàâ «Íàòàëêó Ïîëòàâêó» «ìàëîðîñіéñüêîþ îïåðîþ».
Ïðîòå çíàííÿ ç òåîðії ëіòåðàòóðè äàþòü çìîãó âèçíà÷èòè, ùî çà æàíðîì
òâіð є ñîöіàëüíî-ïîáóòîâîþ äðàìîþ (àäæå êîíôëіêò ï’єñè ñîöіàëüíèé, à
òåìà – ïîáóòîâà).
Òà ùî æ ìàâ íà óâàçі Іâàí Êîòëÿðåâñüêèé, âèçíà÷àþ÷è ï’єñó ÿê
îïåðó? Ïåðåäîâñіì òå, ùî ó òâîðі ïîєäíóєòüñÿ äðàìàòè÷íà äіÿ çі ñïіâîì,
ìóçèêîþ, òàíöþâàëüíèìè íîìåðàìè. Ó ï’єñі âèêîðèñòàíî 22 ïіñíі,
÷àñòèíà ç ÿêèõ – íàðîäíі.
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Пригадайте, хто є автором пісні «Віють вітри, віють буйні...», яку виконує
Наталка Полтавка. Що вам відомо про історію написання цієї пісні?

Òâіð ñïðàâäі ìîæíà ââàæàòè êîìі÷íîþ îïåðîþ, àäæå âіí ìàє ïîáóòîâó
òåìó, ëþáîâíèé ñþæåò, ðèñè åòíîãðàôіçìó, ùàñëèâó êіíöіâêó, ó íüîìó
÷åðãóþòüñÿ äðàìàòè÷íі é êîìåäіéíі ñöåíè ç âîêàëüíèìè. Ïðîòå âіí є
çíà÷íî ãëèáøèì, ñåðéîçíіøèì, áàãàòøèì çà æàíðîâèìè îçíàêàìè.
Визначте, які ознаки жанру комічної опери має п’єса «Наталка Полтавка».
Доведіть або спростуйте твердження, що твір є соціально-побутовою драмою.

Ìàéñòåðíî äіáðàâøè ïіñíі, àâòîð ïåðåòâîðèâ їõ íà ÿñêðàâèé çàñіá
õàðàêòåðèñòèêè ïåðñîíàæіâ. Àðії-ìîíîëîãè Íàòàëêè ÿêíàéêðàùå
õàðàêòåðèçóþòü óêðàїíñüêó äіâ÷èíó: «Íå áàãàòà ÿ і ïðîñòà...», «À ÿ
äіâ÷èíà Ïîëòàâêà». Ñâîї ïî÷óòòÿ, ïåðåæèâàííÿ ãåðîїíÿ âèñëîâëþє â
ïіñíÿõ «×îãî âîäà êàëàìóòíà», «Âіþòü âіòðè, âіþòü áóéíі...». Âëó÷íî
àâòîð äіáðàâ ïіñåííі ïàðòії і äëÿ õàðàêòåðèñòèêè Âîçíîãî: «Îò þíèõ ëіò
íå çíàâ ÿ ëþáîâі», «Âñÿêîìó ãîðîäó – íðàâ і ïðàâà».
Як, на вашу думку, може характеризувати Возного пісня на слова Григорія
Сковороди?

Çà äîïîìîãîþ àðіé-ìîíîëîãіâ àâòîð õàðàêòåðèçóє é іíøèõ ïåðñîíàæіâ: Ïåòðà («Ó ñóñіäà õàòà áіëà», «Òà éøîâ êîçàê ç Äîíó, òà ç Äîíó
äîäîìó»), Ìèêîëó («Îäèí ñîáі æèâó íà ñâіòі, ÿê áèëèíêà â ïîëі»,
«Ãîìіí, ãîìіí ïî äіáðîâі»).
Як характеризує пісня «Гомін, гомін по діброві» її виконавця?

Ñèñòåìà îáðàçіâ. Öåíòðàëüíèì ïåðñîíàæåì òâîðó є, çâіñíî, Íàòàëêà.
Öå ðîáîòÿùà, ÷åñíà, çäіáíà ñåëÿíñüêà äіâ÷èíà, ÿêó âëó÷íî õàðàêòåðèçóє âèáîðíèé: «Çîëîòî – íå äіâêà!.. Îêðіì òîãî, ùî êðàñèâà, ðîçóìíà,
ìîòîðíà і äî âñÿêîãî äіëà äîòåïíà, – ÿêå â íåї äîáðå ñåðöå, ÿê âîíà
ïîâàæàє ìàòіð ñâîþ; øàíóє âñіõ ñòàðøèõ ñåáå; ÿêà òðóäÿùà, ÿêà ðóêîäіëüíèöÿ; ñåáå і ìàòіð ñâîþ íà ñâіòі äåðæèòü».
Òà àâòîð ï’єñè âèäіëÿє é іíøі õàðàêòåðèñòèêè äіâ÷èíè: Íàòàëêà åíåðãіéíà, ãîðäà, íàïîëåãëèâà â áîðîòüáі çà ùàñòÿ, çà æіíî÷ó ãіäíіñòü. Öå íå
çàòóðêàíà ñåëÿíñüêà þíêà. Âîíà ìîæå äàòè ãіäíó âіäñі÷ âîçíîìó – «õèòðîìó þðèñòі», ìàє ãîñòðå é äîïèòëèâå îêî. Íàòàëêà óñâіäîìëþє, ùî
çàìіææÿ ç áàãàòèì äëÿ íåї ñòàíå ðàáñüêîþ çàëåæíіñòþ. «Ó ïàíà òàêà
æіíêà áóäå... êðіïà÷êîþ», – âіäïîâіäàє âîíà âîçíîìó íà éîãî çàëèöÿííÿ.
Ç її ñëіâ çðîçóìіëî, ùî íàðóãè äіâ÷èíà íå ñòåðïèòü. Âîäíî÷àñ âîíà íàäçâè÷àéíî çâîðóøëèâà ó âіääàíîñòі êîõàíîìó, ó êðàñі é íіæíîñòі ñâîãî ïî÷óòòÿ. Ñàìå Íàòàëêà ñòàëà âòіëåííÿì êðàùèõ ðèñ óêðàїíñüêîї äіâ÷èíè,
æіíêè, äëÿ ÿêîї íàä óñå – ãіäíіñòü, ÷åñòü, âîëåëþáíіñòü.
Її êîõàíèé Ïåòðî – íîñіé êðàùèõ ðèñ íàðîäíîãî õàðàêòåðó. Âіí
ùèðèé, ÷åñíèé, ðîáîòÿùèé, âіääàíèé Íàòàëöі, ïðîòå íå çäàòåí íà îïіð
îáñòàâèíàì, ãîòîâèé їì ïіäêîðèòèñÿ, òîæ çáèðàєòüñÿ âіääàòè Íàòàëöі
íà ïîñàã çàðîáëåíі ãðîøі. Éîìó é íà äóìêó íå ñïàäàє ïіòè íàïåðåêіð óñòàëåíèì çâè÷àÿì. Îäíàê ñàìîçðå÷åíіñòü ãåðîÿ ñïðèéìàєòüñÿ ÿê
äóõîâíà ñëàáêіñòü.
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Ôðàãìåíò ïîñòàíîâêè
îïåðè Ì. Ëèñåíêà
«Íàòàëêà-Ïîëòàâêà»
â Íàöіîíàëüíіé îïåðі
Óêðàїíè

Íà ïðîòèâàãó Ïåòðîâі éîãî äðóã Ìèêîëà – ñïðàâæíіé ÷îëîâіê. Âіí
ìóæíіé, ñèëüíèé, êìіòëèâèé, ãîòîâèé íà áîðîòüáó çà íåçàëåæíіñòü.
Àäæå íàä óñå äëÿ íüîãî – âîëÿ. Öåé «ñèðîòà áåç ðîäó, áåç ïëåìåíі»
ãîòîâèé àêòèâíî áîðîòèñÿ çà ïðàâäó, ñïðàâåäëèâіñòü, íà âіäìіíó âіä Ïåòðà, ÿêèé ó ñêðóòíèõ ñèòóàöіÿõ âèÿâëÿєòüñÿ áåçïîðàäíèì.
Îáðàç Ìèêîëè îñîáëèâî âàæëèâèé ó òâîðі, àäæå çà ñâіòîãëÿäíîþ ïîçèöієþ àâòîðà ñàìå Ìèêîëà є íîñієì àâòîðñüêèõ ïîãëÿäіâ, óòіëþє ðîçóìíå íà÷àëî â æèòòі. ×èòà÷ ïðèõèëüíî ñòàâèòüñÿ äî íüîãî çà ïðàãíåííÿ äîïîìîãòè áëèæíüîìó, ïîòÿã äî ñâîáîäè, âîëåëþáíіñòü, ÷åñíіñòü,
ñàìîâіääàíіñòü ó äðóæáі.
Ðåàëіñòè÷íèì є îáðàç Íàòàë÷èíîї ìàòåðі, Ãîðïèíè Òåðïèëèõè. Ïðіçâèùå її ãîâîðèòü ñàìå çà ñåáå, àäæå ïîõîäèòü âіä ñëîâà «òåðïіòè». Íåìàëî ãîðÿ âèïàëî íà äîëþ öієї æіíêè. Òîìó íå ñëіä çâèíóâà÷óâàòè її
â òîìó, ùî âîíà çìóøóє Íàòàëêó âèéòè çàìіæ çà Âîçíîãî. Àäæå їé,
çãîðüîâàíіé, çìó÷åíіé çëèäíÿìè, òàê õîòіëîñÿ äëÿ äîíüêè êðàùîї äîëі,
ÿêó ìіã äàòè, íà äóìêó ìàòåðі, ëèøå áàãàòèé Âîçíèé. Âàæëèâî, ùî
âîíà ùèðî çðàäіëà, êîëè Íàòàëêà äîìîãëàñÿ ïðàâà ïîáðàòèñÿ ç Ïåòðîì.
Ñàìå îáðàç Òåðïèëèõè âіäêðèâ áåçñìåðòíó ãàëåðåþ ïðåêðàñíèõ îáðàçіâ
ìàòåðіâ â óêðàїíñüêіé ëіòåðàòóðі.
Íàäçâè÷àéíî êîëîðèòíі îáðàçè âîçíîãî Òåòåðâàêîâñüêîãî é âèáîðíîãî Ìàêîãîíåíêà. Ïåðøîãî ãåðîÿ êîðîòêî і âëó÷íî õàðàêòåðèçóє ïðîìîâèñòà ôðàçà: «õàïóí òàêèé, ùî і ç ðіäíîãî áàòüêà çëóïèòü». Äðіáíèé
øàõðàé, ùî ââàæàє ñåáå ñïðàâæíіì «ïàíîì» ó ñåëі, áàãàòî ïðîñòîðіêóє
ïðî êîõàííÿ, õî÷ éîãî ñëîâàì íå éìå âіðè àíі Íàòàëêà, àíі ÷èòà÷ ÷è
ãëÿäà÷. Ñâàòàòèñÿ Âîçíèé âèðіøèâ ç ðîçðàõóíêó: õî÷ Íàòàëêà é íå ìàє
ïîñàãó, áî éîãî ïðîãàéíóâàâ áàòüêî, àëå âîíà ñêðîìíà, ñëóõíÿíà, ïîðÿäíà é ïðàöüîâèòà. Ñàìå öèõ ðèñ áðàêóє ðåøòі ïîëòàâñüêèõ ïàííî÷îê,
ùî, ÿê і Âîçíèé, ìàþòü ñåáå çà «íåàáèùî» é ïîâîäÿòüñÿ âіäïîâіäíî.
Âіí òàê «çàõîïèâñÿ» îñâіä÷åííÿì ó êîõàííі, ùî ñàì ñåáå ïîðіâíÿâ ç
âîâêîì – öіëêîì ñëóøíà ñàìîõàðàêòåðèñòèêà: «Ëþáëþ òÿ, äіâèöþ, êàê
æàäíèé âîëê ìëàäóþ ÿãíèöþ».
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Âàì, çâіñíî, çäàñòüñÿ, ùî â÷èíîê Âîçíîãî íàïðèêіíöі òâîðó, êîëè
âіí âіäìîâèâñÿ âіä Íàòàëêè íà êîðèñòü Ïåòðà, äåùî äèâíèé, íàâіòü
íåâìîòèâîâàíèé. Àëå ñëіä ïàì’ÿòàòè, ùî є çàêîíè æàíðó – òàêà ï’єñà
ïîâèííà áóëà ìàòè ùàñëèâèé êіíåöü. Òàêèé ôіíàë âіäïîâіäàâ ñâіòîãëÿäó
àâòîðà (ïðîñâіòèòåëі âіðèëè, ùî äîáðî çàâæäè äîëàє çëî).
Âèáîðíèé Ìàêîãîíåíêî – ìåòèêîâàíèé çëîäіéêóâàòèé «ñòàðøèé íà
ñåëі», íå ïîçáàâëåíèé ïðàãìàòèçìó é çäîðîâîãî ãëóçäó. Âіí ó âñüîìó
øóêàâ âèãîäè. Öåé «õèòðèé ÿê ëèñèöÿ» ïîìі÷íèê âîçíîãî ñõàðàêòåðèçîâàíèé òåæ íàäçâè÷àéíî âëó÷íî: «óæå äå é ÷îðò íå çìîæå, òî ïîøëè
Ìàêîãîíåíêà, çàðàç äîêàæå». Âіí íå çìіíþєòüñÿ ïðîòÿãîì óñüîãî òâîðó – íà äіÿëüíó é õèòðó íàòóðó öüîãî ïðîíîçè íіùî íå ìîæå âïëèíóòè.
Чи доводилося вам зустрічати таких людей у житті?

Ïîåòèêà òâîðó. Ñâîþ «Íàòàëêó Ïîëòàâêó» Іâàí Êîòëÿðåâñüêèé ïðîñïіâàâ ÿê íàðîäíó ïіñíþ ïðî êîõàííÿ.
Àâòîð áàãàòî óâàãè ïðèäіëèâ ïåðåæèâàííÿì ãåðîїâ, òàêòîâíî ñòàâëÿ÷èñü äî ïîðóõіâ äóøі êîæíîãî ç íèõ. Íàâіòü âèðàçíî ñàòèðè÷íå çìàëþâàííÿ Âîçíîãî ÷è âèáîðíîãî íå ñòàþòü íà çàâàäі òî÷íîìó ïñèõîëîãі÷íîìó ìàëþíêó õàðàêòåðіâ öèõ äіéîâèõ îñіá. Äіáðàíі àâòîðîì і ñêëàäåíі
íèì ñàìèì ïіñíі («Îé ìàòè, ìàòè», «Âіє âіòåð ãîðîþ») òàêîæ ñâіä÷àòü
ïðî ãëèáîêå ïðîíèêíåííÿ ó âíóòðіøíіé ñâіò ãåðîїâ. Êîæíà ïіñíÿ ÷è òî
êîìåíòóє ñèòóàöіþ, ÷è òî âіäòіíþє íàñòðіé ïåðñîíàæà.
Òâіð ñòàâ íàðîäíîþ îïåðîþ і çàâäÿêè òîìó, ùî âіí íàñè÷åíèé
íàðîäíèì ãóìîðîì, êîìі÷íèìè ñèòóàöіÿìè, äîòåïíèìè ïðèêàçêàìè òà
ïðèñëіâ’ÿìè. Íàéêóìåäíіøå çâó÷èòü êàíöåëÿðñüêà ìîâà Âîçíîãî, ïåðåñèïàíà ñòàðîñëîâ’ÿíіçìàìè, îñîáëèâî êîëè âіí îñâіä÷óєòüñÿ â êîõàííі:
«Óÿçâëåííîє ÷àñòîðå÷åííîþ ëþáîâіþ ñåðöå... íå âçіðàєòü íі íà ïîðîäó,
íі íà ëіòà. Íі íà ñîñòîÿíіє...». Ïðîòå àâòîð ðіäêî ïðîñòî êåïêóє іç öüîãî
íåäîëóãîãî çàëèöÿëüíèêà – çíà÷íî ÷àñòіøå ñêåðîâóє íà íüîãî âіñòðÿ
äîøêóëüíîї ñàòèðè.
Ìîâà ïåðñîíàæіâ òâîðó іíäèâіäóàëіçîâàíà, âîíà òàêîæ є ïîòóæíèì і
ÿñêðàâèì çàñîáîì õàðàêòåðèñòèêè ïåðñîíàæіâ. Íàñè÷åíà áåíòåæíèìè
іíòîíàöіÿìè – ó Ïåòðà, ïåðåñèïàíà ÿñêðàâèìè äîòåïàìè і âëó÷íèìè
æàðòàìè – ó Ìèêîëè, îäíîìàíіòíà, çі ñìіøíèìè ïîâòîðàìè – ó âèáîðíîãî.
Ñöåíі÷íà äîëÿ òâîðó íàäçâè÷àéíî ùàñëèâà. Çàâäÿêè ÷àðіâíèì ìåëîäіÿì Ìèêîëè Ëèñåíêà îïåðà «Íàòàëêà Ïîëòàâêà» äîñі є ãîðäіñòþ
áіëüøîñòі îïåðíèõ ñöåí Óêðàїíè. Ãîëîñ íåçàáóòíüîї Îêñàíè Ïåòðóñåíêî â ðîëі Íàòàëêè ëóíàâ ïіä ñêëåïіííÿìè êðàùèõ òåàòðіâ ñâіòó. Öåé
áåçñìåðòíèé òâіð áóëî ïåðåêëàäåíî óçáåöüêîþ é ëèòîâñüêîþ, àíãëіéñüêîþ âîíà çâó÷àëà çі ñöåí ó ÑØÀ é Êàíàäі, çíàíà â ×åõії, Ïîëüùі,
Óãîðùèíі, Іòàëії, Áîëãàðії.
Âèñòóïàþ÷è ç êîíöåðòàìè â Óêðàїíі, óãîðñüêèé êîìïîçèòîð Ôåðåíö
Ëіñò áóâ âðàæåíèé ïіñíÿìè, ÿêі ïî÷óâ ó «Íàòàëöі Ïîëòàâöі». Çà ìîòèâàìè ïіñíі «Âіþòü âіòðè, âіþòü áóéíі...» âіí íàïèñàâ âñåñâіòíüî âіäîìèé
òâіð «Ñêàðãà».
1936 ðîêó áóëî ñòâîðåíî ïåðøó åêðàíіçàöіþ òâîðó, êіíîôіëüì òðàíñëþâàëè â áàãàòüîõ êðàїíàõ ñâіòó, âіí áóâ äóæå ïîïóëÿðíèì.
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Які екранізації літературних творів української чи світової літератури вам відомі? За яких умов, на вашу думку, екранізація твору може виявитися вдалою?

Ðîçïîâіäü ïðî æèòòÿ і òâîð÷іñòü ñëàâíîãî ñèíà Óêðàїíè Іâàíà Êîòëÿðåâñüêîãî çàâåðøèìî âëó÷íèìè ðÿäêàìè Ìèêîëè Âîðîíîãî:
Âіí ìіæ íàìè òåïåð! Âіí çіáðàâ íàñ óñіõ!
Õòî æ íà ïîêëèê éîãî íå îçâåòüñÿ?!
Ç-ïîìіæ äîâãèõ ñòà ëіò ÷è âè ÷óєòå ñìіõ?
Òî Іâàí Êîòëÿðåâñüêèé ñìієòüñÿ!..

Ïîâòîðþєìî
1. Розкажіть про театральну та драматургічну діяльність Івана Котляревського.
2. Випишіть найхарактерніші висловлювання кожного з героїв п’єси «Наталка Полтавка», за якими їх можна безпомилково впізнати.
3. Визначте, кого з персонажів Котляревський висміює, з кого по-доброму кепкує, а
до кого ставиться абсолютно серйозно.

Ìіðêóєìî
1. Проілюструйте прикладами з тексту жанрові ознаки «Наталки Полтавки».
2. Поясніть, чому Возний прагнув одружитися з Наталкою.
3. Визначте, що означають ці прислів’я та приказки з п’єси: «Дай Боже, щоб ви
любились, як Петро й Наталка»; «Це та дівчина, що все Петра жде», «Не мати,
а Терпилиха», «Не кожній Наталчине щастя».

Àíàëіçóєìî
1. Як ви вважаєте, чи можлива в наш час ситуація, описана у творі Івана Котляревського «Наталка Полтавка»?
2. Проаналізуйте образ Наталки і поясніть, чому ми вважаємо її ідеалом української жінки.
3. Чому, на вашу думку, Возний відмовився від Наталки на користь Петра? Аргументуйте.

Äèñêóòóєìî
1. Чи можна вважати характерними й для сьогодення образи героїв «Наталки Полтавки»? Чи доводилось вам особисто зустрічати подібні типи людей у житті?
Свою думку аргументуйте.
2. Визначте, чим різняться життєві позиції Петра і Миколи. З’ясуйте, використовуючи відомості про автора та цитати з твору, який з героїв є виразником ідей Котляревського.
3. Висловте свою думку з приводу значення творчості Івана Котляревського в українському культурному відродженні.

ПРАЦЮЄМО З ПРОЕКТОМ
Складіть словник крилатих висловів, приказок і прислів’їв, використаних Іваном Котляревським у п’єсі «Наталка Полтавка».

144
4

НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ
Спробуйте інсценізувати окремий уривок з п’єси «Наталка Полтавка». Можна
«перенести» сюжет твору в наші дні – адаптувати його. Тоді возний виявиться,
приміром, чиновником якоїсь установи, а виборний – поліцейським. Фантазуйте!

Давні класичні твори мають багато бурлескних переробок. Бурлескно-травестійне перелицювання «Енеїди» Вергілія ще до Котляревського було здійснено різними
авторами: в Італії це була «Перелицьована Енеїда» Джованні Лаллі (1633), у Франції – «Перелицьований Вергілій» Поля Скаррона (1648–1653), у Німеччині – «Вергілієва Енеїда, або Пригоди благочестивого героя Енея» Алоїза Блюмауера (1784).
У Російській імперії вийшла друком «Вергилиева Энейда, вывороченная наизнанку» Миколи Осипова, закінчена згодом іншим автором – Олександром Котельницьким (1802–1808).
Проте і твір Івана Котляревського вплинув на інші літератури, а сам Котляревський був широко знаний у літературних колах тогочасної Європи. Під впливом його
«Енеїди» білоруський поет Вікентій Ровінський створив «Энеіду навыварат». У цьому творі згадується Котляревський – як попередник і натхненник.
Чому, на ваш погляд, давньоримська поема «Енеїда» викликала такий жвавий інтерес у світовій літературі? Про що це свідчить?

Клас об’єднується у дві групи. Одна отримує завдання дібрати музичні уривки
з опери Миколи Лисенка «Енеїда», які характеризують героїв твору (арії), друга – з
опери «Наталка Полтавка». Групи по черзі демонструватимуть свій уривок, а решта
учнів повинні здогадатися, кого з героїв композитор характеризує саме такою музикою. Переможе та група, яка відгадає найбільшу кількість музичних уривків.

Ò ð à â å ñ ò ѕ ÿ (іòàë. ïåðåâäÿãàòèñÿ) – ðіçíîâèä ãóìîðèñòè÷íîї ïîåçії, çà òðàäèöіÿìè ÿêîãî òâіð ñåðéîçíîãî, ïîâàæíîãî, ãåðîї÷íîãî çìіñòó
ïåðåðîáëÿєòüñÿ («ïåðåëèöüîâóєòüñÿ») íà òâіð êîìі÷íèé, âіäïîâіäíî – ç
êîìі÷íèìè ãåðîÿìè òà ñïåöèôі÷íîþ ìîâîþ (âèêîðèñòîâóþòüñÿ æàðãîíіçìè, âóëüãàðèçìè, ïðèòàìàííі ñìіõîâіé êóëüòóðі).
Визначте ознаки травестії в поемі «Енеїда».

Ï à ð î ä і ÿ (ãðåö. ïåðåðîáëåíå íà ñìіøíèé ëàä) – ãóìîðèñòè÷íèé ÷è
ñàòèðè÷íèé òâіð, äå ó ôîðìі æàðòó, øàðæó іìіòóєòüñÿ òåêñò ÿêîãî-íåáóäü
ïèñüìåííèêà. Õàðàêòåðíі îñîáëèâîñòі ïàðîäіéîâàíîãî òâîðó ïîäàþòüñÿ
â ïåðåáіëüøåíî-êàðèêàòóðíîìó âèãëÿäі, àëå ñàòèðè÷íèé çìіñò ó ïàðîäії
âіäîáðàæåíèé ó ñåðéîçíіé ôîðìі.
Як, на вашу думку, можна відрізнити пародію від травестії? Укажіть, де автор «Енеїди» використовує травестію, а де – пародію.

1
145

НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Á ó ð ë å ñ ê (іòàë. æàðò) – ðіçíîâèä êîìі÷íîї ïîåçії òà äðàìàòóðãії,
ãåíåòè÷íî ïîâ’ÿçàíèé ç íàðîäíîþ ñìіõîâîþ êóëüòóðîþ, іç ñåðåäíüîâі÷íèìè êàðíàâàëàìè. Äëÿ áóðëåñêó õàðàêòåðíà íåâіäïîâіäíіñòü ìіæ çìіñòîì і ôîðìîþ òâîðó, âèêîðèñòàííÿ «íèçüêîãî» ñòèëþ äëÿ çìàëþâàííÿ
«âèñîêîãî», ãðîòåñê і òðàâåñòіÿ. Êîìі÷íèé åôåêò ó áóðëåñêó äîñÿãàєòüñÿ
øëÿõîì çîáðàæåííÿ ãåðîї÷íîãî é ïіäíåñåíîãî â äîøêóëüíîìó, çíåâàæëèâîìó òîíі.
Як скористався прийомом бурлеску Котляревський?

À ë þ ç і ÿ (ëàò. æàðò, íàòÿê) – õóäîæíüî-ñòèëіñòè÷íèé ïðèéîì,
ùî âèêîðèñòîâóєòüñÿ àâòîðîì ó òâîðі ÿê íàòÿê íà çàãàëüíîâіäîìèé
іñòîðè÷íèé, ëіòåðàòóðíèé ÷è ïîáóòîâèé ôàêò ç ðîçðàõóíêîì íà òå, ùî
åðóäèöіÿ ÷èòà÷à äîïîìîæå çðîçóìіòè çàêîäîâàíèé çìіñò.
Знайдіть і прокоментуйте алюзії на українську історію в тексті «Енеїди».

Ð è ì ó â à í í ÿ – îñîáëèâèé ïîðÿäîê ðîçìіùåííÿ ðèì ó âіðøі.
Ïàðíå (ùå íàçèâàєòüñÿ ñóìіæíèì, ïàðàëåëüíèì) çâ’ÿçóє ñóñіäíі ðÿäêè (ààáá), ïåðåõðåñíå – ïàðíі ç ïàðíèìè, íåïàðíі ç íåïàðíèìè (àáàá),
êіëüöåâå (îïîâèòå, îõîïëþþ÷å) – ïåðøèé ðÿäîê іç ÷åòâåðòèì, äðóãèé ç
òðåòіì (àááà).
Çà ìіñöåì íàãîëîñó â ñëîâàõ ðèìè áóâàþòü ÷îëîâі÷і (íàãîëîñ íà
îñòàííüîìó ñêëàäі), æіíî÷і (íàãîëîñ íà ïåðåäîñòàííüîìó ñêëàäі), äàêòèëі÷íі (íàãîëîñ íà òðåòüîìó âіä êіíöÿ ñêëàäі) і ãіïåðäàêòèëі÷íі (íàãîëîñ
äàëі, íіæ íà òðåòüîìó âіä êіíöÿ ñëîâà ñêëàäі).
Знайдіть в «Енеїді» зразки різних рим і видів римування.

Іван Франко переповів цікавий «літературний анекдот». Дід відомої західноукраїнської письменниці Наталі Кобринської Іван Озаркевич, громадський і культурний діяч, переробив текст «Наталки Полтавки», щоб вона була доступнішою
глядачеві Галичини. 1848 року в Коломиї відбулася перша постановка перелицьованої «Наталки Полтавки» – п’єси «Дівка на виданні». Вистава мала приголомшливий успіх. Публіка гриміла, вимагаючи побачити автора. «Коли оклики не втихали, –
писав Іван Франко, – один з акторів виступив на сцену, щоб пояснити зібраним,
що автор якраз перед 10-ма літами вмер. Але розентузіазмовані русини прийняли
його за автора і заглушили його слова довгими бурхливими оплесками; бідоласі не
лишалося ніщо, як тільки поклонитися і піти зі сцени. Отак постав анекдот про те,
що Котляревський 1848 року був у Коломиї».

Як відомо, поема «Енеїда» славиться своїми синонімічними рядами. Проведіть
легку літературну розминку – протягом п’яти хвилин віднайдіть у творі найдовший
синонімічний ряд. Успіху!
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ГРИГОРІЙ КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО
(1778—1843)
«УТНИ, БАТЬКУ, ЩОБ НЕХОТЯ
НА ВВЕСЬ СВІТ ПОЧУЛИ»
Òâîðåöü ëþäîâîї ïîâіñòі, îäèí іç ïåðøèõ òîãî ðîäó òâîðöіâ ó єâðîïåéñüêèõ
ïèñüìåíñòâàõ.
Іâàí Ôðàíêî

Ðîçìîâó ðîçïî÷íåìî ç íåñïîäіâàíèõ
ñëіâ îäíîãî ç íàéâèäàòíіøèõ ëіòåðàòóðîçíàâöіâ ÕÕ ñòîëіòòÿ Þðіÿ Øåâåëüîâà ïðî Ãðèãîðіÿ Êâіòêó-Îñíîâ’ÿíåíêà:
«Óæå êîëè ÷èòàєø ñïîãàäè ïðî Êâіòêó,
âïàäàþòü â î÷і íåçðîçóìіëі ñóïåðå÷íîñòі.
Áîÿçêà çîëîòóøíî-õâîðîáëèâà äèòèíà,
ïîòіì ëþäèíà, ùî, ÿê ìіìîçà, çàêðèâàєòüñÿ âіä êîæíîãî äîòîðêó, ëþäèíà, ùî
òіêàє âіä ñâіòó – ìîâëÿâ, ëîâèâ âіí ìåíå і
ïіéìàâ – ó ÷åíöі.
À âîäíî÷àñ êіëüêà ðàçіâ âіéñüêîâèé, і
àêòîð, і ïåðøîðÿäíèé òàíöþðèñò, і іíіöіàòîð ìàëî íå âñіõ ãðîìàäñüêèõ çàõîäіâ
ó Õàðêîâі, ìîëîäîìó òîäі óíіâåðñèòåòñüêîìó ìіñòі... ïåðøèé äèðåêòîð òåàòðó,
îäèí ç ðåäàêòîðіâ “Óêðàèíñêîãî âåñòíèêà”, çàñíîâíèê Іíñòèòóòó øëÿõåòíèõ
äіâ÷àò і êàäåòñüêîãî êîðïóñó, ïîâіòîâèé
Ãðèãîðіé
“ïðåäâîäèòåëü äâîðÿíñòâà”, ñîâіñíèé
Êâіòêà-Îñíîâ’ÿíåíêî
ñóääÿ і ãîëîâà êàðíîãî ñóäó – і äî òîãî æ
êіëüêà ðàçіâ âèáèðàíèé – çíà÷èòü, íå ïîãàíî âèêîíóâàâ öі îáîâ’ÿçêè... ×è íå íàéáіëüøå â ñâіòі Êâіòêà áîÿâñÿ...
êîíåé (à áîÿâñÿ âіí âçàãàëі áàãàòî ÷îãî). Àëå, áóâøè ÷åíöåì, óçÿâñÿ ñàì
äîãëÿäàòè â ìîíàñòèðі êîíі».
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Яким ви уявляєте Григорія Квітку-Основ’яненка зі слів Шевельова?

Âіí óâіéøîâ â óêðàїíñüêó ëіòåðàòóðó ÿê áàòüêî і ïåðøèé êëàñèê
õóäîæíüîї ïðîçè, ïîєäíàâøè ó ñâîєìó ïðіçâèùі ðîäîâå іì’ÿ Êâіòêà і
ïñåâäîíіì Îñíîâ’ÿíåíêî, óòâîðåíèé âіä íàçâè ñëîáîäè Îñíîâà ïîáëèçó
Õàðêîâà. Òàì ó äâîðÿíñüêî-ñòàðøèíñüêіé ðîäèíі âіí і íàðîäèâñÿ 29 ëèñòîïàäà 1778 ðîêó. Ðіä áóâ ñëàâíèé, êîçàöüêèé, âіäîìèé çàñëóãàìè ó
âіéñüêîâèõ ïîõîäàõ. ×èìàëî ïðî öþ ïîâàæíó ðîäèíó ñâіä÷èòü і òîé
ôàêò, ùî ÷àñòèì і áàæàíèì ãîñòåì áóâàâ ó íіé Ãðèãîðіé Ñàâè÷ Ñêîâîðîäà. Éîãî òâîðè äіòè âèâ÷àëè íàïàì’ÿòü і äåêëàìóâàëè íà ðіçíèõ
óðî÷èñòîñòÿõ.
Ñåðåä ïðåäêіâ Ãðèãîðіÿ Ôåäîðîâè÷à Êâіòêè áóëè áåçñòðàøíі î÷іëüíèêè êîçàöüêèõ ïîõîäіâ ïðîòè âîðîãіâ Óêðàїíè, ðîäèííі àðõіâè áåðåãëè
ñïîãàäè ïðî òå, ÿê ïðèéìàëè â ñåáå Êâіòêè Ïåòðà І òà Îëåêñàíäðà І.
Áàòüêî ïіäòðèìóâàâ äðóæíі ñòîñóíêè ç Àíòîíîì Ãîëîâàòèì – êîëèøíіì
ïèñàðåì Çàïîðîçüêîї Ñі÷і, à çãîäîì – âіéñüêîâèì ñóääåþ ×îðíîìîðñüêîãî
êîçà÷îãî âіéñüêà.
Óñå æèòòÿ öåé íåâòîìíèé ñіÿ÷ íà íèâі óêðàїíñüêîї êóëüòóðè ïðîâіâ
ó ðіäíèõ ìіñöÿõ. Íàâðÿä ÷è ìîãëà á ó Õàðêіâñüêіé ãóáåðíії òðàïèòèñÿ
ÿêàñü çíà÷óùà ïîäіÿ, äî ÿêîї á íå äîêëàâ çóñèëü Ãðèãîðіé Ôåäîðîâè÷.
Äèòÿ÷à ñëіïîòà, ùî âіäñòóïèëà ó âіöі øåñòè ðîêіâ ïіñëÿ òîãî, ÿê âіí
ç ìàòіð’þ âіäâіäàâ Êóðÿçüêó öåðêâó, äå çáåðіãàëàñÿ ñëàâíîçâіñíà ÷óäîäіéíà іêîíà Îçåðÿíñüêîї Áîãîìàòåðі, íåçâè÷àéíі äóõîâíі çäіáíîñòі, ùî
ðîçâèíóëèñÿ â õëîï÷èêà, ðîäèííі òðàäèöії ñòàëè ïіäґðóíòÿì ãëèáîêîї
ðåëіãіéíîñòі.
Óñі â÷èíêè, à çãîäîì і òâîð÷іñòü ïèñüìåííèêà ñâіä÷èëè ïðî âèñîêèé
ãóìàíіçì, ùî ñòàâ îñíîâîþ éîãî ñâіòîâіä÷óòòÿ: âіäðàçà äî âіéñüêîâîї
ñëóæáè, âіäìîâà âіä ðîäèííîãî ñïàäêó íà êîðèñòü áðàòà Àíäðіÿ, ñêðîìíå, àëå ñïîâíåíå ëþáîâ’þ і ðàäіñòþ òâîð÷îñòі ðîäèííå æèòòÿ. Äðóæèíà
Ãðèãîðіÿ Ôåäîðîâè÷à, Àííà Ãðèãîðіâíà Âóëüô, âèéøëà çàìіæ çà Êâіòêó, êîëè òîìó áóëî âæå çà ñîðîê. Âîíà ñòâîðèëà ðîäèííèé ïðèõèñòîê
äëÿ ñâîãî òàëàíîâèòîãî ÷îëîâіêà, і їõíÿ íåáàãàòà, àëå çàòèøíà é ãîñòèííà îñåëÿ çàâæäè ïðèâàáëþâàëà òâîð÷ó іíòåëіãåíöіþ. Ó íèõ áóâàëè
Єâãåí Ãðåáіíêà, Іçìàїë Ñðåçíåâñüêèé, Ìèêîëà Êîñòîìàðîâ, Âàñèëü Æóêîâñüêèé. «Äіì Ãðèãîðіÿ Ôåäîðîâè÷à, – çãàäóє óêðàїíñüêèé åòíîãðàô
Ñåìåíòîâñüêèé, – áóâ çàâæäè òèõèì ïðèòóëêîì íàóêè é ìèñòåöòâà; òóò
íå áóëî ìіñöÿ äëÿ ñâіòñüêîãî áàçіêàííÿ, çàòå ðîçìîâà íàé÷àñòіøå ïîâåðòàëàñÿ äî ïðåäìåòіâ і íîâèí ó÷åíî-ëіòåðàòóðíèõ...».
Пригадайте, хто з українських письменників також організовував удома
літературні салони. Яке значення мали свого часу такі осередки творчого
спілкування?

Îñâіòó ìàéáóòíіé ïèñüìåííèê îòðèìàâ ó ìîíàñòèðñüêіé øêîëі.
Іñòèííå ðîçóìіííÿ é ïîöіíóâàííÿ õðèñòèÿíñüêèõ çàïîâіäåé ó ðîäèíі
íàçàâæäè ïðèùåïèëî ìàéáóòíüîìó êëàñèêîâі ëіòåðàòóðè íåïîðóøíі
õðèñòèÿíñüêі іäåàëè. Ó âіöі 26 ðîêіâ âіí ñòàâ ïîñëóøíèêîì ó ìîíàñòèðі:
ÿê ñâіä÷àòü ðîäèííі ëåãåíäè, ïðè÷èíîþ âòå÷і âіä ñâіòó ñòàëî íåùàñëèâå
êîõàííÿ. Âіí, çà âëàñíèìè ñëîâàìè, «ïóñòèëñÿ âñêà÷ü ê îáèòåëè ïðå-
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ïîäîáíèõ». Àëå äіÿëüíà òâîð÷à íàòóðà Êâіòêè íå ìîãëà ðåàëіçóâàòèñÿ
â æîðñòêî óíîðìîâàíîìó àñêåòè÷íîìó ìîíàñòèðñüêîìó ïîáóòі. І âіí,
«ñíÿâ ìîíàøåñêóþ îáðàçèíó è îáðèâ áîðîäó», ïîâåðíóâñÿ «â áîëüøîé
ñâåò» і... ñòàâ äèðåêòîðîì äâîðÿíñüêîãî òàíöþâàëüíîãî êëóáó! Ïîñòóïîâî âèð ãðîìàäñüêîї òà êóëüòóðíîї äіÿëüíîñòі çàõîïèâ éîãî ó Õàðêîâі.
Òàëàíîâèòà ëþäèíà, ÿê âè âæå çíàєòå, òàëàíîâèòà â óñüîìó. Ìóçè÷íî îáäàðîâàíèé, Êâіòêà áëèñêó÷å ãðàâ íà ôîðòåïіàíî і ôëåéòі, ñòàâ
ñïіâçàñíîâíèêîì áàãàòüîõ çíàíèõ íà òîé ÷àñ ïåðіîäè÷íèõ âèäàíü, çîêðåìà æóðíàëó «Óêðàèíñêèé âåñòíèê» òà àëüìàíàõіâ «Ìîëîäèê» і
«Óòðåííÿÿ çâåçäà», áðàâ àêòèâíó ó÷àñòü ó ñòâîðåííі ïåðøîї ïóáëі÷íîї
áіáëіîòåêè â Õàðêîâі, Іíñòèòóòó øëÿõåòíèõ äіâ÷àò, äëÿ ÷îãî, çà ñïîãàäàìè ñó÷àñíèêіâ, «ïðèíіñ ó æåðòâó ìàéæå âåñü äîñòàòîê ñâіé». Éîìó
ÿê àêòîðîâі àïëîäóâàëè ãëÿäà÷і àìàòîðñüêîãî òåàòðó, à 1812 ðîêó âіí
ñòàâ äèðåêòîðîì Õàðêіâñüêîãî òåàòðó, çãîäîì – îäíèì ç ïåðøèõ òåàòðàëüíèõ ëіòîïèñöіâ. À ùå âіí ðåòåëüíî âèêîíóâàâ îáîâ’ÿçêè ïîâіòîâîãî
ïðåäâîäèòåëÿ äâîðÿíñòâà, ñóääі, ãîëîâè Õàðêіâñüêîї ïàëàòè êàðíîãî
ñóäó, ïðè÷îìó äîâіðÿëè éîìó áåççàñòåðåæíî.
Про що свідчить така багатогранна, плідна й напружена діяльність митця?

Éîãî ëіòåðàòóðíà òâîð÷іñòü ðîçïî÷àëàñÿ 1827 ðîêó і òðèâàëà äî
îñòàííіõ äíіâ æèòòÿ. 20 ñåðïíÿ 1843 ðîêó Ãðèãîðіé Ôåäîðîâè÷ Êâіòêà-Îñíîâ’ÿíåíêî ïîìåð. Ïîõîâàíî éîãî â Õàðêîâі.

«ВНУТРІШНІЙ ОБРАЗ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ»
ТВОРЧІСТЬ ГРИГОРІЯ КВІТКИ-ОСНОВ’ЯНЕНКА
Àæ êîëî ðîêó 1840-ãî ïî÷èíàþòü ìàéæå â
óñіõ ëіòåðàòóðàõ Єâðîïè ïîÿâëÿòèñÿ òâîðè,
â êîòðèõ ìóæèê ÿâëÿєòüñÿ ãåðîєì, æèòòÿ
éîãî ñòàєòüñÿ ãîëîâíèì ïðåäìåòîì, êàíâîþ
òàëàíîâèòèõ òâîðіâ ëіòåðàòóðíèõ... Â ëіòåðàòóðі óêðàїíñüêіé... ïîÿâëÿþòüñÿ äàëåêî
øâèäøå, íіæ äåіíäå... îïîâіäàííÿ ÊâіòêèÎñíîâ’ÿíåíêà, ÷åðïàíі âèêëþ÷íî ç æèòòÿ
íàðîäíîãî.
Іâàí Ôðàíêî

Òâîð÷à ñïàäùèíà Ãðèãîðіÿ Êâіòêè-Îñíîâ’ÿíåíêà – áëèçüêî 80 òâîðіâ
ðіçíèõ æàíðіâ – ôåéëåòîíè, êîìåäії, îïîâіäàííÿ, ïîâіñòі, ðîìàíè, íàðèñè, ñòàòòі. Ïèñàâ ðîñіéñüêîþ і óêðàїíñüêîþ, àëå ñïðàâæíє âèçíàííÿ
ïðèíåñëè éîìó òâîðè, â ÿêèõ éîãî ãåðîї ãîâîðèëè ðіäíîþ, óêðàїíñüêîþ
ìîâîþ. І ùîá çðîçóìіòè âñå ðîçìàїòòÿ éîãî ñþæåòіâ, õàðàêòåðіâ, ñòèëüîâèõ ïðèéîìіâ, ñëіä ïîöіêàâèòèñÿ éîãî ñâіòîãëÿäîì: òîäі é âіäêðèєòüñÿ
ïåðåä íàìè òîé íåïîâòîðíèé ñâіò äàëåêîї іäèëії Êâіòêè.
ßê âіäîìî, іñòîðèêî-êóëüòóðíі óìîâè òîãî ÷àñó áóëè ñêëàäíèìè:
ðóéíàöіÿ ôåîäàëüíîãî ñóñïіëüíîãî óñòðîþ, îñòàòî÷íà àñèìіëÿöіÿ óêðàїíñüêîї äâîðÿíñüêîї åëіòè âíàñëіäîê áîðîòüáè çà òåïëå ìіñöå â іìïåðñüêіé ієðàðõії. Çäåíàöіîíàëіçîâàíå óêðàїíñüêå ïàíñòâî ñòàâèëîñÿ äî
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óêðàїíñüêîї ìîâè ç âèðàçíèì ïðåçèðñòâîì, ââàæàþ÷è її «ìóæèöüêîþ» і
íåïðèäàòíîþ äëÿ «âèñîêîї» ëіòåðàòóðè.
Íà öå ìàєìî íåäâîçíà÷íó âіäïîâіäü ñàìîãî ïèñüìåííèêà: «Є òàêі
ëþäè íà ñâіòі, ùî ç íàñ êåïêóþòü і ãîâîðÿòü òà é ïèøóòü, áóöіìòî... ïîíàøîìó, îïðі÷ ëàéêè òà ãëóçóâàííÿ íàä äóðíåì, áіëüø íі÷îãî íå ìîæíà
é íàïèñàòè... Òðèâàéòå-áî, ïàíîâå! Íå äóæå ñіêàéòåñü! Є ùå íà ñâіòі
ïðàâîñëàâíå õðèñòèÿíñòâî, ùî âìіþòü і ëþáëÿòü ïî-íàøîìó ÷èòàòè. Íå
óñå æ äëÿ ìîñêàëіâ: ìîæå á, òðåáà і äëÿ íàñ ùî-íåáóäü...».
Ïàíòåëåéìîí Êóëіø íàéãîëîâíіøèìè çäîáóòêàìè Êâіòêè-Îñíîâ’ÿíåíêà ñïðàâåäëèâî ââàæàâ òå, ùî âіí «íàñ óâіâ ó ìóæèöüêó õàòó», çâåëè÷èâ «âíóòðіøíіé îáðàç óêðàїíñüêîãî íàðîäó». Òàêîìó ñïðÿìóâàííþ
òâîð÷îñòі ïèñüìåííèêà ñïðèÿëè çàñàäè ïðîñâіòèòåëüñüêîãî ðåàëіçìó òà
âïëèâ Ãðèãîðіÿ Ñêîâîðîäè. ×åðåç óñþ òâîð÷іñòü Êâіòêè-Îñíîâ’ÿíåíêà
ïðîõîäèòü äóìêà, ùî îñíîâíîþ ïðè÷èíîþ ñîöіàëüíèõ ïðîáëåì є íåóöòâî. Âіí ÷èìàëî äîêëàâ çóñèëü, àáè ïðîñâіòèòåëüñüêèé ðåàëіçì â
Óêðàїíі ñêëàâñÿ â öіëіñíó, ïîâíîêðîâíó õóäîæíþ ñèñòåìó. Íàéõàðàêòåðíіøі äëÿ ïðîñâіòèòåëüñüêîãî ðåàëіçìó ðèñè Êâіòêà çàäåêëàðóâàâ â
îäíіé-єäèíіé íàñòàíîâі: «і çâè÷àéíå, і íіæíåíüêå, і ðîçóìíå, і ïîëєçíå».
 Çâè÷àéíå ïåðåäáà÷àє óâàãó äî ïîâñÿêäåííîãî
æèòòÿ і ïîáóòó;
 íіæíåíüêå – ðîçêðèòòÿ íàéòîíøèõ ïîðóõіâ äóøі ëþäèíè (ïіä
âïëèâîì òàêîї ñòèëüîâîї òå÷ії, ÿê ñåíòèìåíòàëіçì, ùî òåæ ïîçíà÷èâñÿ
íà òâîð÷îñòі ïèñüìåííèêà);
 ðîçóìíå – êóëüò ðîçóìó, õàðàêòåðíèé äëÿ êëàñèöèçìó òà ïðîñâіòèòåëüñüêîãî ðåàëіçìó;
 ïîëєçíå (êîðèñíå) – ïîâ÷àëüíі òà ìîðàëіçàòîðñüêі çàñàäè, âëàñòèâі
êëàñèöèçìó, ñåíòèìåíòàëіçìó òà ïðîñâіòèòåëüñüêîìó ðåàëіçìó.
Ãîëîâíèì òâîð÷èì ïðèíöèïîì Êâіòêà âèçíà÷àâ «ïèñàííÿ ç íàòóðè»,
òîáòî îðієíòîâàíіñòü íà æèâó äіéñíіñòü іç çàëó÷åííÿì ïîòóæíîãî àðñåíàëó çàñîáіâ íàðîäíîї òâîð÷îñòі. Íåïðàâäîïîäіáíå і íåïðèðîäíå âіí
íàçèâàâ íåõóäîæíіì. Ãåðîїâ, ÿêèõ ââàæàâ ëþäüìè ñïðàâæíіìè, ëþäüìè
ç íàðîäó, íàäіëÿâ óñіìà íàéëіïøèìè ðèñàìè і íàâіòü іäåàëіçóâàâ. Íàòîìіñòü òèõ, êîãî õîòіâ âèñìіÿòè, çìàëüîâóâàâ ìàëî íå êàðèêàòóðíî.
Ïîðÿä ç ïåðåêîíàííÿì ó íåîáõіäíîñòі áåçêîðèñëèâîãî ñëóæіííÿ ñóñïіëüñòâó, âіò÷èçíі, ó ñâіòîãëÿäі Êâіòêè ìîæíà áóëî âèðàçíî ïîìіòèòè
é ìîíàðõі÷íі, êîíñåðâàòèâíі ïîãëÿäè.
Âëó÷íèé êîìåíòàð äî öієї ïðîáëåìè çàïðîïîíóâàâ Þðіé Øåâåëüîâ:
«Ïîñëіäîâíèé êîíñåðâàòîð, ùî ïðèéìàâ Ìèêîëàїâñüêó Ðîñіþ âñþ, ÿê
âîíà áóëà, ââàæàâ її çà íåïîðóøíå, âіä Áîãà äàíå, ùî âìåð áè, íàïåâíî,
ç ïåðåëÿêó, ÿêáè õòîñü õî÷ íàòÿêíóâ éîìó ïðî ïîòðåáó çìіíèòè іñíóþ÷èé ëàä – âіí çà öå áóâ îõðåùåíèé áіëüøîâèêàìè іäåîëîãîì, ìîâëÿâ,
ðåàêöіéíèõ ïîìіùèêіâ. Âіí і íå ìðіÿâ íі ïðî ÿêі çìіíè – íі ïðî ñîöіàëüíі (õî÷ áè ñêàñóâàííÿ êðіïàöòâà), íі ïðî íàöіîíàëüíå âèçâîëåííÿ
Óêðàїíè ç-ïіä âëàäè “áіëîãî öàðÿ”. Äіéñíіñòü çäàâàëàñÿ éîìó – ïðèíàéìíі ïîêè âіí ìèñëèâ òåîðåòè÷íî, ÿê ïîëіòèê, – ñóöіëüíîþ іäèëієþ.
Ïîêіðíі ñåëÿíè і ãóáåðíàòîðè, ùî ïëà÷óòü, òàê, ïëà÷óòü íàä íåùàñòÿì
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ñåëÿí, – öå ëàíêè îäíієї ñèñòåìè, à çàãàëîì “іéäå âñå ãàðàçä. Íåìà
íіÿêîї çàìіøêè: óñÿê íàä ñâîїìè ðîçïîðÿæà, і óñå іéäå ñïðàâíî, і íіêîìó
íå òÿæêî, і íіõòî íå çîáèäæåí”. Òðåáà áóëî íîñèòè іäèëі÷íіñòü ó êðîâі
é ìîçêó, ùîá íàïèñàòè öå і ùîá íå çäðèãíóëàñÿ ðóêà. Àëå òà ñàìà ðóêà
âèâîäèëà é çîâñіì іíøі ðå÷і.
ßêі æàëþãіäíî îáìåæåíі é íіê÷åìíі ãåðîї éîãî íàéâèçíà÷íіøîãî ñåðåä ðåàëіñòè÷íèõ òâîðіâ – “Êîíîòîïñüêîї âіäüìè”! À ÿêó ãàëåðåþ ñâèíÿ÷èõ ðèë çìàëüîâàíî â “Êîçèð-äіâöі”: ïàäëþêà-ïèñàð, ôåðòèêè-óðÿäîâöі,
áàéäóæі äî ëþäñüêîãî ãîðÿ êàðòÿðі, íåñîñòåìåííèé éîëîï – ñóäÿùèé,
áóáëèêîїä-íåíàæåðà ñóääÿ, ùî âñå ìåõàíі÷íî ïіäïèñóє (“ß âæå íі îá ÷іì
і íå ïàì’ÿòàþ, òіëüêè âñå ïіäïèñóþ!”), – óñі öі “ï’ÿíі ïèêè” çëîâіñíèì
õîðîâîäîì îòî÷óþòü ãåðîїíþ òâîðó, і îäíієї ãóáåðíàòîðñüêîї ñëіçêè àæ
íіÿê íå äîñèòü, ùîá çìèòè âåñü öåé áðóä і íå÷èñòü. І äіéñíіñòü Êâіò÷èíèõ
òâîðіâ ðàç ó ðàç ñïîâíåíà çëî÷èíіâ і ïіäëîò: çґâàëòóâàííÿ (“Ñåðäåøíà
Îêñàíà”), ãðàáóíêè é óáèâñòâà (“Ïåðåêîòèïîëå”), õàáàðíèöòâî, çàãðîçà
áåçâèííîї êàòîðãè é çäà÷à â ðåêðóòè (“Êîçèð-äіâêà”), ãîëîä (“Äîáðå
ðîáè, äîáðå é áóäå”), òîïëåííÿ ëþäåé (“Êîíîòîïñüêà âіäüìà”). (...).
Òàêèõ... ñèòóàöіé, òèïіâ, ìіñöü ìîæíà çíàéòè äîñõî÷ó, і â öüîìó
ñèëà ðåàëіçìó Êâіòêè, ÿê áè âñå öå íå ïîì’ÿêøóâàëîñÿ òèì ñåðïàíêîì
ëàñêàâîñòі (ñåíòèìåíòàëіçìó. – Î.Ì.), ùî çàâæäè ïðèòàìàííèé Êâіò÷èíіé ðîçïîâіäі...».
Проаналізуйте та прокоментуйте ці слова видатного літературознавця.
У чому причина таких протиріч, що терзали талановитого письменника?

Â åñòåòè÷íіé ïðîãðàìі Êâіòêè äîìіíóþòü îñíîâíі
ïðèíöèïè ïðîñâіòèòåëüñüêîãî ðåàëіçìó: ôîðìóâàííÿ õàðàêòåðіâ ïіä âïëèâîì ñîöіàëüíîãî ñåðåäîâèùà і, íàñàìïåðåä,
âèõîâàííÿ; іäåÿ ïîëіïøåííÿ æèòòÿ øëÿõîì ðîçóìíîї ïåðåáóäîâè ñóñïіëüñòâà é óäîñêîíàëåííÿ ëþäèíè çàñîáàìè ìîðàëüíîãî é åñòåòè÷íîãî
âèõîâàííÿ; ñòâîðåííÿ îáðàçó іäåàëüíîї ëþäèíè ÿê çðàçêà äëÿ íàñëіäóâàííÿ.
Àëå òðåáà ðîçóìіòè é îò ùî: Êâіòêà-Îñíîâ’ÿíåíêî áóâ ïåðøèì óêðàїíñüêèì ïðîçàїêîì, òîìó â éîãî òâîð÷îñòі ïåðåïëåëèñÿ åëåìåíòè ðіçíèõ
ëіòåðàòóðíèõ íàïðÿìіâ і òå÷іé – ïðîñâіòèòåëüñüêîãî ðåàëіçìó, ñåíòèìåíòàëіçìó, áóðëåñêó, íàâіòü ðàííüîãî ðîìàíòèçìó. Âіí ñèíòåçóâàâ âåñü
õóäîæíіé äîñâіä, çіáðàíèé ìèòöÿìè óêðàїíñüêîї ëіòåðàòóðè, òîæ éîãî
òâîð÷èé äîðîáîê ïîçíà÷åíèé íîâàòîðñüêèìè ïîøóêàìè â öàðèíі çìіñòó,
ôîðìè, ñòèëþ.

«Маруся»
ßê âіäîìî, ïåðøèì ïðîçîâèì òâîðîì Êâіòêè-Îñíîâ’ÿíåíêà áóëà ïîâіñòü «Ìàðóñÿ» – îäèí ç ÿñêðàâèõ çðàçêіâ óêðàїíñüêîãî ñåíòèìåíòàëüíîðåàëіñòè÷íîãî ïèñüìà. 1833 ðîêó ïèñüìåííèê çàÿâèâ: «ß íàïèñàâ
“Ìàðóñþ” і äîâіâ, ùî âіä ìàëîðîñіéñüêîї ìîâè ìîæíà ðîç÷óëèòèñÿ».
Ïіçíіøå âіí ùå ðàç íàãîëîñèâ íà ïðè÷èíàõ íàïèñàííÿ öüîãî òâîðó:
«Ùîá äîâåñòè îäíîìó, ÿêèé íå âіðèâ, ùî ìàëîðîñіéñüêîþ ìîâîþ ìîæíà
íàïèñàòè íіæíå, çâîðóøëèâå, ÿ íàïèñàâ “Ìàðóñþ”».
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Чому, на вашу думку, потрібно було доводити ці можливості української
мови?

Öÿ ïîâіñòü âèâåëà â ëіòåðàòóðó ïðîñòèõ ñåëÿí-òðóäіâíèêіâ і, ùî
âàæëèâî, îïîâіäà÷à – ìóäðó, êìіòëèâó é ñïîñòåðåæëèâó ëþäèíó ç íàðîäó íà éìåííÿ Ãðèöüêî Îñíîâ’ÿíåíêî. Ìè íіáè ñëóõàєìî äîñâіä÷åíîãî
ñòàðîæèëà Õàðêіâñüêîї ãóáåðíії, íåêâàïëèâó, äîâіðëèâó, áàðâèñòó
ðîçïîâіäü ëþäèíè, çâèêëîї ðîçâàæàòè ñâîїõ ñëóõà÷іâ íåñêіí÷åííèìè
áàéêàìè òà ïåðåêàçàìè.
Ïîâіñòü «Ìàðóñÿ» áóëà íàïèñàíà Êâіòêîþ-Îñíîâ’ÿíåíêîì 1832 ðîêó і ñòàëà ïåðøèì âåëèêèì ïðîçîâèì òâîðîì íîâîї óêðàїíñüêîї ëіòåðàòóðè.
Ó öüîìó òà іíøèõ ïðîçîâèõ òâîðàõ ïèñüìåííèêà ôіãóðóє îïîâіäà÷.
Ðîçïîâіäü âіä іìåíі ïðîñòîëþäèíà áóëà çàñîáîì ïîøèðåííÿ ïðîñâіòèòåëüñüêèõ іäåé і ïîãëÿäіâ ñàìîãî àâòîðà, íàáëèæàëà òâîðè äî ðåàëіé
òîãî÷àñíîãî æèòòÿ, âèñëîâëþþ÷è íàðîäíі іíòåðåñè, íàðîäíèé ñâіòîãëÿä.
Îñíîâà êîíôëіêòó ïîâіñòі – ñîöіàëüíî-ïîáóòîâà. Ìàðóñÿ, äî÷êà
çàìîæíîãî ñåëÿíèíà Íàóìà Äðîòà, ïîêîõàëà áіäíîãî ìіñüêîãî
ïàðóáêà-ñèðîòó Âàñèëÿ. Òà éîìó çàãðîæóє ðåêðóò÷èíà, ùî òîäі òðèâàëà 25 ðîêіâ. Áåçðàäіñíèì і çëèäåííèì áóëî æèòòÿ æіíêè-ñîëäàòêè,
òîæ áàòüêè, çâіñíî, íå áàæàëè ñâîїé äîíüöі òàêîãî «ùàñòÿ». Öå ëèøå
çîâíіøíіé ñþæåòíèé ïóíêòèð êîíôëіêòó. Íàñïðàâäі öå íіæíà, òîíêà, êðàñèâà, ïîåòè÷íà іñòîðіÿ ÷èñòîãî é âіðíîãî êîõàííÿ ñіëüñüêîї äіâ÷èíè. Ñàìå
ñåíòèìåíòàëіçì äàâ ïèñüìåííèêîâі çìîãó íàäіëèòè ñâîїõ ãåðîїâ îñîáëèâîþ
÷óòòєâіñòþ, äóøåâíîþ âðàçëèâіñòþ, ÷óëіñòþ, à âñі ïîäії âіäáóâàþòüñÿ
ïіä «âіùóâàííÿ ñåðöÿ» – îäèí ç îñíîâíèõ õóäîæíіõ çàñîáіâ ñåíòèìåíòàëіçìó.
Ðîçâ’ÿçêà òâîðó òðàãі÷íà – ãåðîї ïîìèðàþòü: ñïåðøó Ìàðóñÿ, íå äî÷åêàâøèñü
êîõàíîãî іç çàðîáіòêіâ, çãîäîì і Âàñèëü,
ÿêèé, ïîâåðíóâøèñü і äîâіäàâøèñü ïðî
òðàãåäіþ, ïîñòðèãñÿ â ÷åíöі і òàêîæ
íåâäîâçі ïîìåð. Ñþæåò òâîðó ïðîíèçàíèé ìîòèâàìè ôîëüêëîðíèõ ïіñåíü і
áàëàä ïðî òðàãі÷íå êîõàííÿ, ÿñêðàâî é
ðåëüєôíî ïîñòàþòü íàöіîíàëüíі çâè÷àї,
òðàäèöії, îáðÿäè.
Ãîëîâíі ãåðîї òâîðó (ïîäàíі àâòîðîì
іäåàëіçîâàíî) Ìàðóñÿ і Âàñèëü âòіëþþòü
íàéêðàùі ëþäñüêі ÿêîñòі, ùî öіëêîì âіäïîâіäàëî іäåàëàì ñàìîãî àâòîðà. Ìàðóñÿ
áóëà «і êðàñèâà, і ðîçóìíà, і áàãàòà,
çâè÷àéíà òà ùå ê òîìó òèõà, і ñìèðíà, і
óñÿêîìó ïîêіðíà», «äî óñÿêîãî äіëà íåâñèïóùà». À ùå «âèñîêà, ïðÿìåñåíüêà,
Âàñèëü Òðîïіíіí.
ÿê ñòðіëî÷êà, ÷îðíÿâåíüêà, î÷èöі, ÿê
Äіâ÷èíà ç Ïîäіëëÿ
òåðíîâі ÿãіäêè, áðіâîíüêè, ÿê íà øíóðî÷-
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êó, ëè÷êîì ÷åðâîíà...». Ïðàâèëà ñåíòèìåíòàëüíîãî ïèñüìà âèìàãàëè
îñíîâíó óâàãó çîñåðåäèòè íà çîáðàæåííі ïî÷óòòіâ і ïåðåæèâàíü ãåðîїíі.
Òîæ її ìîíîëîãè ðîçêðèâàþòü íåïîâòîðíèé âíóòðіøíіé ñâіò ìîëîäîї äіâ÷èíè – ãëèáîêèé, áàãàòèé, êðàñèâèé.
Òàê ñàìî é Âàñèëü – ùèðèé, âіääàíèé, ÷åñíèé, ðîáîòÿùèé ïàðóáîê,
æèòòєâà òðàãåäіÿ ÿêîãî â òîìó, ùî âіí áіäíèé ñèðîòà, çà ÿêîãî «íіêîìó
çàñòóïèòèñÿ».
Пригадайте інші твори, у яких є подібні характеристики героїв, мотиви,
сюжети.

Іäåàëîì ëþäèíè-ñåëÿíèíà ïîñòàє і áàòüêî Ìàðóñі, Íàóì Äðîò. Ïàíòåëåéìîí Êóëіø íàãîëîøóâàâ, ùî â íüîìó çіáðàíі é îïîåòèçîâàíі êðàùі
ðèñè óêðàїíñüêîãî õëіáîðîáà. Öåé îáðàç ñòàâ óòіëåííÿì ãëèáîêîї ðåëіãіéíîñòі àâòîðà, àäæå ñàìå Áîæîþ âîëåþ і ïîєäíàííÿì ðіäíèõ ïіñëÿ
ñìåðòі âòіøàє âіí ñâîãî ãåðîÿ: «Ñå âæå â íüîãî òàêà íàòóðà: ÷è õî÷
òðîõè áіäà ÷è ðàäіñòü є éîìó ÿêà, çàðàç äî Áîãà».
Êâіòêà âèÿâèâ ñåáå íåïåðåâåðøåíèì ìàéñòðîì åòíîãðàôі÷íîãî ìàëþíêó: âè ëåãêî ìîæåòå âèâ÷àòè ïîáóò óêðàїíöіâ ïî÷àòêó ÕІÕ ñòîëіòòÿ
çà éîãî òâîðàìè.
Іäåþ ïîâіñòі âèçíà÷èâ âíóòðіøíіé ñâіòîãëÿä Êâіòêè: íå òðåáà íà ñâіòі íі äî ÷îãî íàäìіðíî ïðèêèïàòè äóøåþ, «íå òî, ùîá äî ÿêîї âåùі, à
òî õî÷ áè é äî íàéìèëіøèõ ëþäåé: æіíêè, äіòî÷îê, ùèðèõ ïðèÿòåëіâ
і äðóãèõ». «Ïåðøå âñüîãî, – ïðîïîâіäóє àâòîð, – ïîäóìàéìî: ÷è ìè æ
íà öüîìó ñâіòі âі÷íії?». Ðîçãîðòàííÿ ñþæåòó ïîâіñòі «Ìàðóñÿ» є íіáè
äîâåäåííÿì äóìêè, ÿêó âèñëîâèâ àâòîð ó âñòóïі: íåìà íà öüîìó ñâіòі
òðèâêîãî ùàñòÿ.
Êâіòêà-Îñíîâ’ÿíåíêî âіäіãðàâ âàæëèâó ðîëü ó ðîçâèòêó óêðàїíñüêîї ëіòåðàòóðíîї ìîâè. Ñâîїìè ìàëþíêàìè ç íàðîäíîãî ïîáóòó âіí âèïåðåäèâ íàâіòü єâðîïåéñüêèõ ëіòåðàòîðіâ.

Ïîâòîðþєìî
1.
2.
3.
4.

Де і коли народився та навчався Квітка-Основ’яненко?
Назвіть героїв повісті «Маруся». Про що цей твір?
Назвіть художні засоби сентименталізму.
Назвіть композиційні особливості повісті «Маруся».

Ìіðêóєìî
1. Поясніть, чому Квітка все життя був глибоко релігійною людиною.
2. Прочитайте уривок з повісті «Маруся». Які почуття він викликає?
3. Проілюструйте прикладами з тексту повісті авторську оцінку історичної ситуації
в Україні.
4. Схарактеризуйте образ оповідача в повістях Квітки.
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Àíàëіçóєìî
1. Продовжте думку: «Провідні принципи світогляду Квітки – ...».
2. Проаналізуйте роль оповідача в повісті Квітки-Основ’яненка.
3. Які риси сентиментально-реалістичного письма можна віднайти в «Марусі»?
Проілюструйте цитатами, прокоментуйте роль цього художнього прийому.
4. Доведіть або спростуйте думку Юрія Шевельова: «Не пророк, не вождь, не
вчитель – усім цим Квітка не був і не є; але балакучий і добрий приятель, що
розважить і розрадить під час утоми й скороминущої зневіри... ».

Äèñêóòóєìî
1. Спробуйте самостійно визначити роль і місце Квітки-Основ’яненка в історії української літератури. Порівняйте ваші аргументи з поглядами знаних науковців і
літературознавців.
2. У чому, на вашу думку, полягає сенс людського життя? Свою точку зору доведіть.
3. Як ви розумієте поняття «справжнє кохання»? Чому саме так? Аргументуйте.
4. Чому в українській літературі фактично не розвинулася така стильова течія, як
сентименталізм? І чи сентиментальні українці як нація?

Організуйте імпровізовану гру «Що? Де? Коли?». Визначте серед однокласників
шістьох знавців і капітана команди. Решта класу об’єднається у групи, кожна з яких
підготує запитання за творчістю Квітки-Основ’яненка. Якщо знавці знайдуть відповідь – вони переможці, якщо ні – перемагають ті, хто таке хитромудре запитання
підготував.

ПРАЦЮЄМО З ПРОЕКТОМ
Мета проекту – дослідити мову творів Квітки-Основ’яненка. Підготуйте таблиці, у яких рубриками будуть шари лексики – архаїзми, історизми, неологізми, власне українські слова, іншомовні слова, жаргонізми, діалектизми. Запишіть до кожної колонки таблиці якомога більшу кількість
прикладів. Проаналізуйте, як змінився лексичний склад української мови від часів
Квітки-Основ’яненка.

ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ
Уявіть себе режисером, якому доручили екранізувати «Марусю». Підготуйте розширений план-сценарій, зазначивши: а) епізоди, які ви вважаєте за потрібне екранізувати; б) акторів на ролі (аргументуючи свій вибір); в) костюми кожного з персонажів; г) деталі інтер’єру, де повинні відбуватися зйомки.

Ñ å í ò è ì å í ò à ë ç ì (ôðàíö. ïî÷óòòÿ, ÷óòëèâіñòü) – õóäîæíіé
íàïðÿì ó єâðîïåéñüêіé ëіòåðàòóðі äðóãîї ïîëîâèíè ÕVІІІ ñòîëіòòÿ, ùî
îòðèìàâ íàçâó âіä çàãîëîâêà òâîðó àíãëіéñüêîãî ïèñüìåííèêà Ëîðåíñà
Ñòåðíà «Ñåíòèìåíòàëüíà ïîäîðîæ Ôðàíöієþ òà Іòàëієþ» (1768).
Ñåíòèìåíòàëіçì âèíèê ÿê ïåâíà îïîçèöіÿ êëàñèöèçìó ç éîãî ñóâîðîþ ðåãëàìåíòàöієþ òà êóëüòîì àáñîëþòíîãî ðîçóìó, âëàñòèâèì ïðî-
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ñâіòíèöòâó. Ïåðñîíàæàìè òâîðіâ ñåíòèìåíòàëіñòіâ áóëè íå ìîæíîâëàäöі, à ïðîñòі ëþäè: ñåëÿíè, ðåìіñíèêè, êóïöі. Ïðîâіäíèìè ñþæåòàìè
áóëè íå іñòîðè÷íі ÷è ìіôîëîãі÷íі, à ïîáóòîâі, ùî âèñâіòëþâàëè ïîâñÿêäåííå æèòòÿ ïåðåñі÷íèõ ëþäåé. Ãåðîї æ òàêèõ òâîðіâ ïîñòàâàëè ñêðîìíèìè, ùèðèìè, äîáðèìè, ïðàöüîâèòèìè, ãëèáîêî ðåëіãіéíèìè.

Григорій Квітка-Основ’яненко написав блискучі комедії, які з успіхом мандрують
українськими сценами й екранами. Одна з них – «Шельменко-денщик» – свідчить
про те, що український письменник у своїй творчості рухався цілком у руслі художніх
пошуків європейської літератури.
Про що його комедія? А про те, як спритний, кмітливий і винахідливий герой,
фактично слуга, тільки офіцерський, умудряється обдурити самовпевнених і бундючних панів, та ще й глузує з них. Простакуватий зовні герой родом з українських
народних анекдотів про дотепних і лукавих слуг, що завжди пошивають у дурні обмежених і примітивних панів.
Подібний герой є на сторінках комедій Жана Батиста Мольєра «Витівки Скапена» та Карло Ґольдоні «Слуга двох панів». Блискуча екранізація останнього твору
під назвою «Труффальдіно із Бергамо» з Костянтином Райкіним у головній ролі вам,
напевно, відома.
Перегляньте екранізації («Шельменко-денщик», «Витівки Скапена» і «Труффальдіно із Бергамо») і спробуйте визначити, що об’єднує їх головних героїв.

Коли Квітку-Основ’яненка обрали головою Харківської палати карного суду,
з’явилася епіграма, яку написав його приятель Каразін. Епіграма, погодьтеся, була
доволі дотепною:
Не надивлюся я, Создатель,
Какой у нас мудреный век:
Актер, поэт и заседатель –
Один и тот же человек.
Спробуйте й ви скласти епіграму одне на одного (або автоепіграму).

1. Г. Квітка-Основ′яненко. Маруся. Салдацький патрет / Григорій Квітка-Основ′яненко; післямова Ніни Бернадської. – К., 2009.
2. Зубков С. Григорій Квітка-Основ’яненко. Життя і творчість. – К., 1978.
3. Гончар О. Просвітительський реалізм в українській літературі. Жанри та
стилі. – К., 1989.
4. Ільєнко І. Григорій Квітка-Основ’яненко: Повість. – К., 1973.
5. Слюсар А. Фантастична повість в українській літературі 30-х років ХІХ ст. //
Розвиток жанрів в українській літературі ХІХ – початку ХХ століття. – К., 1986.
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Ãàðíî òâîÿ êîáçà ãðàє,
Ëþáèé ìіé çåìëÿ÷å!
Âîíà ãîëîñíî ñïіâàє,
Ãîëîñíî і ïëà÷å.

ЛІТЕРАТУРА
УКРАЇНСЬКОГО
РОМАНТИЗМУ

І ñîïіëêîþ ãîëîñèòü,
Áóðåþ ëþòóє,
І ÷îãîñü ó Áîãà ïðîñèòü,
І ÷îãîñü ñóìóє.
Îëåêñàíäð
Àôàíàñüєâ-×óæáèíñüêèé

«РОЗГЛАСИ В ДАЛЕКИЙ КРАЙ
СЛАВУ ДАВНЮЮ УКРАЙНИ!»
þ
þäèíà
ïîâñÿê÷àñ ïðàãíå äî ÷îãîñü íîâîãî, ùå íå âіäêðèòîãî,
ÿñêðàâîãî і íåçíàíîãî. À âіäòàê ñåíòèìåíòàëіçì ÿê êóëüò
ÿ
áåçïîñåðåäíіõ ëþäñüêèõ ïî÷óâàíü ñòàâ ïåðøèì êðîêîì âіäõîäó âіä êëàñèöèçìó, ùî âñåâëàäíî ïàíóâàâ ó єâðîïåéñüêèõ
õ
ëіòåðàòóðàõ íàïðèêіíöі ÕVІІІ ñòîëіòòÿ. Êëàñèöèçì áóâ íàäòî
ë
äàëåêèì âіä âíóòðіøíüîãî ñâіòó çâè÷àéíîї ëþäèíè, âіä ñâіòó óÿâè é ôàíòàçії, âèçíàþ÷è ëèøå òå, ùî ìîæíà çáàãíóòè ðîçóìîì. À ëþäè ïðàãíóëè
äîìîãòèñÿ ÷îãîñü òàêîãî, ùî ñõâèëþâàëî á їõíþ äóøó, ðîçáóðõàëî ïî÷óòòÿ é ïðîáóäèëî óÿâó. Òàêèé áóéíèé ñâіò ôàíòàçії òàїâñÿ â íàðîäíèõ
ïіñíÿõ, êàçêàõ, âіðóâàííÿõ. Îòæå, âèíèêëà ïîòðåáà äåòàëüíіøå äîñëіäèòè æèòòÿ íàðîäó, ñâіò éîãî óÿâè. І ðîìàíòèçì íå ëèøå âèêîíàâ öå íåïðîñòå çàâäàííÿ, à é âіäïóñòèâ êðèëà òâîð÷îї óÿâè ó âіëüíèé ëåò.
Òåðìіí «ðîìàíòèçì» ç’ÿâèâñÿ äîñèòü îðèãіíàëüíî: ïîåòè, øóêàþ÷è íîâèõ òåì, ìîòèâіâ, îáðàçіâ, ÷àñòî çâåðòàëèñÿ äî íàðîäíîї ôàíòàñòèêè ðîìàíñüêèõ íàðîäіâ, äî їõíіõ ïіñåíü, êàçîê і âіðóâàíü. Âіí ïåðåäáà÷àâ ùîñü
òàєìíè÷å, íåïіäâëàäíå ðîçóìîâі. Ðîìàíòèçì ÿê õóäîæíіé íàïðÿì áóðåâієì ïåðåéøîâ Єâðîïó, çáóäèâ äî æèòòÿ ïîòóæíі òâîð÷і òàëàíòè, çíàéøîâ
ñâîє áëèñêó÷å âèâåðøåííÿ ó òâîðàõ Áàéðîíà і Ґåðäåðà, Ґåòå і Øèëëåðà,
Ìіöêåâè÷à é Øåâ÷åíêà, Æóêîâñüêîãî, Ïóøêіíà, Ëåðìîíòîâà, Ãîãîëÿ...

Л

А що ви вкладаєте в поняття «романтизм», «романтичний»?

Îñíîâíі ðèñè ðîìàíòèçìó ÿê òâîð÷îãî íàïðÿìó
òàêі:
 Ïðîòèñòàâëåííÿ áóäåííîìó æèòòþ âèñîêèõ іäåàëіâ; âòå÷à âіä æîðñòîêîї ðåàëüíîñòі ó âèìðіÿíі, åêçîòè÷íі, іððåàëüíі ìіñöÿ.
 Ó öåíòðі óâàãè ïèñüìåííèêіâ – ñèëüíà, íåïåðåñі÷íà, âèíÿòêîâà
îñîáèñòіñòü, íàäіëåíà íàäçâè÷àéíèìè ìîæëèâîñòÿìè, äóõîâíî áàãàòà.
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 Ðîìàíòè÷íèé ãåðîé ñõèëüíèé äî áóðõëèâèõ ïî÷óâàíü, ïðèñòðàñòåé, åìîöіé.
 Ðîìàíòèçì çàïåðå÷óâàâ êóëüò ðîçóìó, ïðîòèñòàâëÿþ÷è éîìó
êóëüò ïіçíàííÿ ÷åðåç іíòóїöіþ, ïî÷óòòÿ, ïåðåæèâàííÿ.
 Ïèñüìåííèêè-ðîìàíòèêè çàãëèáëþâàëèñÿ â ïñèõîëîãіþ ñâîїõ
ãåðîїâ.
 Ðîìàíòèçì ÷åðïàâ ñþæåòè, õóäîæíі çàñîáè ç ôîëüêëîðíèõ
äæåðåë, ìіôîëîãії, õàðàêòåðèçóâàâñÿ åëåìåíòàìè ôàíòàñòèêè.
 Öåé íàïðÿì âïëèíóâ íà ôîðìóâàííÿ íàöіîíàëüíèõ ëіòåðàòóð,
îñêіëüêè íàäàâàâ âèíÿòêîâîãî çíà÷åííÿ ïðîáëåìі ðîçâèòêó íàöіîíàëüíèõ ìîâ, âіäòâîðåííþ äóõîâíèõ îðієíòèðіâ íàöії.
 Çàöіêàâëåííÿ íàöіîíàëüíîþ іñòîðієþ âèçíà÷èëî òàêèé ñêëàäíèê
ðîìàíòè÷íîãî ïèñüìà, ÿê іñòîðèçì.
 Ïðîâіäíîþ êîíöåïöієþ ðîìàíòèçìó ñòàâ іíäèâіäóàëіçì ÿê ïðîÿâ
ïðîòèñòîÿííÿ âèñîêèõ äóõîâíèõ çëåòіâ ñèëüíîї îñîáèñòîñòі é íåäîñêîíàëîãî ñóñïіëüñòâà.
 Áëèçüêіñòü äî ïðèðîäè, ñïіâçâó÷íіñòü áóíòàðñòâà â äóøі ëþäèíè ç
áóÿííÿì ïðèðîäíèõ ñòèõіé ñòàëè îäíèì ç îñíîâíèõ äæåðåë ôîðìóâàííÿ
ïîåòèêè ðîìàíòèçìó: ïåðñîíіôіêàöії, ñèìâîëіêè, àíòèòåçè, ïîãëèáëåíîãî
òðàãіçìó, ìîòèâіâ ñâіòîâîї ñêîðáîòè.
Ðîìàíòèçì ïðèíіñ ó єâðîïåéñüêó ëіòåðàòóðó (âіäïîâіäíî і â óêðàїíñüêó) îñîáëèâі æàíðîâі ðіçíîâèäè: ðîìàíòè÷íó áàëàäó òà ïîåìó,
ïîñâÿòè òà ïîñëàíіÿ, åëåãіþ òà іäèëіþ, ðîìàíñîâó ëіðèêó, ïîåçії íà òåìè
ãðîìàäñüêîãî æèòòÿ, іíòèìíó ëіðèêó.
Ðîìàíòèçì – ÿâèùå ñâіòîâîãî ëіòåðàòóðíîãî ïðîöåñó. Âèíèêíóâøè
íàïðèêіíöі ÕVІІІ ñòîëіòòÿ ìàéæå îäíî÷àñíî â Íіìå÷÷èíі, Àíãëії, Ôðàíöії, âіí íà ïî÷àòêó ÕІÕ ñòîëіòòÿ ïîøèðèâñÿ â ìèñòåöòâі Ïîëüùі, Ðîñії,
Іòàëії, Àâñòðії, Ãðóçії, Óêðàїíè, îõîïèâ і êðàїíè Àìåðèêè. Äëÿ ñàìîñòâåðäæåííÿ íàöіé, ùî ôîðìóâàëèñÿ â öåé ÷àñ, âåëèêå çíà÷åííÿ ìàëè
àíòèôåîäàëüíі ðóõè é îñîáëèâî Ôðàíöóçüêà áóðæóàçíà ðåâîëþöіÿ,
à çãîäîì – ïîäіáíі ðåâîëþöії â іíøèõ êðàїíàõ Єâðîïè. Ó ðîìàíòèçìі
ïîєäíàëèñÿ іäåї íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíèõ ðóõіâ і íåâäîâîëåííÿ àðèñòîêðàòії íîâèìè áóðæóàçíèìè âіäíîñèíàìè. À âіäòàê êîíôëіêò ç äіéñíіñòþ, ïîøóê іíøîãî, êðàùîãî æèòòÿ, іäåàë, ñòâîðåíèé ïàëêîþ óÿâîþ,
ëÿãëè â îñíîâó òâîð÷îї ïðîãðàìè ïèñüìåííèêіâ-ðîìàíòèêіâ.
Íåìîæëèâіñòü ïîєäíàííÿ áàæàíîãî ç äіéñíèì ïðèçâîäèëà äî ãëèáîêèõ ðîç÷àðóâàíü, äî ñâіòîâîї ñêîðáîòè, áàéðîíіçìó, íàñëіäêîì ÷îãî
ñòàâàëî ðîçäâîєííÿ äóøі, ïîÿâà òàê çâàíîї çàéâîї ëþäèíè.
Підтвердьте висловлену тезу прикладами з творчості Байрона, Лермонтова.

Ïàôîñ ñàìîâèçíà÷åííÿ é óòâåðäæåííÿ îñîáèñòîñòі ïîєäíóâàâñÿ â ðîìàíòèçìі ç óñâіäîìëåííÿì ñàìîáóòíîñòі âñіõ íàðîäіâ òà їõíіõ íàöіîíàëüíîêóëüòóðíèõ òðàäèöіé, ç ôàõîâèì ïîöіíóâàííÿì ôîëüêëîðó, ó ÿêîìó,
íà äóìêó ðîìàíòèêіâ, ïàíóâàâ äóõ ïðèðîäíîї êóëüòóðè, âòðà÷åíîї
öèâіëіçàöієþ. Òîìó ðîìàíòèçì ÿê ñâіòîãëÿäíà ñèñòåìà çàñâіä÷óâàâ çìіíó
êóëüòóðíî-іñòîðè÷íèõ åïîõ ó Єâðîïі, âèêîíóâàâ îñîáëèâі ñîöіàëüíîіñòîðè÷íі, êóëüòóðíі ôóíêöії.
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Ìèõàéëî Ïîïîâ.
Óêðàїíñüêà íі÷
Доведіть або
спростуйте думку,
що цю картину написано
в дусі романтизму.
Чому ви так вважаєте?
Свою точку зору
аргументуйте.

Ó ñëîâ’ÿíñüêèõ êðàїíàõ ðîìàíòèçì ñòàâ іäåîëîãі÷íèì îïåðòÿì íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíîãî ðóõó, ñïðèÿâ îñìèñëåííþ âçàєìèí îñîáèñòîñòі ç íàöіîíàëüíîþ ñïіëüíîòîþ.
Ñòàíîâëåííþ ðîìàíòèçìó â óêðàїíñüêіé ëіòåðàòóðі ñïðèÿëà äіÿëüíіñòü Õàðêіâñüêîї øêîëè ðîìàíòèêіâ, äî ÿêîї âõîäèëè Іçìàїë Ñðåçíåâñüêèé, Ëåâêî Áîðîâèêîâñüêèé, Àôàíàñіé Ìåòëèíñüêèé, Ìèêîëà Êîñòîìàðîâ, Ïåòðî Ãóëàê-Àðòåìîâñüêèé, Ìèõàéëî Ïåòðåíêî. Çíà÷íó ðîëü
âіäіãðàâàëè é ïіäãîòîâëåíі íèìè âèäàííÿ: «Óêðàїíñüêèé àëüìàíàõ»
(1831), «Çàïîðîæñêàÿ ñòàðèíà» (1833–1838).
Îäíî÷àñíî â Ãàëè÷èíі ñòàëà øèðîêîâіäîìîþ «Ðóñüêà òðіéöÿ», ùî
îá’єäíàëà ïðåêðàñíèõ ïîåòіâ – Ìàðêіÿíà Øàøêåâè÷à, Іâàíà Âàãèëåâè÷à òà ßêîâà Ãîëîâàöüêîãî.
Íà ìåæі 30–40-õ ðîêіâ ç’ÿâèëîñÿ íîâå ïîêîëіííÿ ðîìàíòèêіâ, î÷іëüíèêàìè ÿêîãî ñòàëè Òàðàñ Øåâ÷åíêî, Ïàíòåëåéìîí Êóëіø. Іäåї, ÿêі âîíè
ïðîïàãóâàëè, ìàëè âèðàçíå íàöіîíàëüíî-ïîëіòè÷íå çàáàðâëåííÿ, ñïðèÿëè ïîÿâі Êèðèëî-Ìåôîäіїâñüêîãî áðàòñòâà ç éîãî ðîìàíòè÷íî-õðèñòèÿíñüêîþ ïðîãðàìîþ. Ó ëіòåðàòóðі öåé åòàï çàñâіä÷åíèé ïîÿâîþ ïåðøîãî іñòîðè÷íîãî ðîìàíó Ïàíòåëåéìîíà Êóëіøà «×îðíà ðàäà», іñòîðè÷íèõ äðàì
«Ñàâà ×àëèé» òà «Ïåðåÿñëàâñüêà íі÷» Ìèêîëè Êîñòîìàðîâà, ðîçâèòêîì
іíòèìíîї, ïåéçàæíîї, ãðîìàäÿíñüêîї ëіðèêè, ïðåäñòàâëåíîї ó òâîð÷îñòі
Єâãåíà Ãðåáіíêè, Ìèõàéëà Ïåòðåíêà, Âіêòîðà Çàáіëè, Òàðàñà Øåâ÷åíêà.
Îêðіì òîãî, Ìèêîëà Êîñòîìàðîâ çàïî÷àòêóâàâ óêðàїíñüêó ëіòåðàòóðíó
êðèòèêó – «Îãëÿä òâîðіâ, ïèñàíèõ ìàëîðîñіéñüêîþ ìîâîþ» (1848).
Ïðîâіäíà ðîëü â óòâåðäæåííі óêðàїíñüêîãî ðîìàíòèçìó ÿê öіëіñíîї
õóäîæíüîї ñèñòåìè é ëіòåðàòóðíîãî íàïðÿìó íàëåæèòü, ïîçà ñóìíіâîì,
Òàðàñîâі Øåâ÷åíêó òà Ïàíòåëåéìîíîâі Êóëіøó.
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Ó äðóãіé ïîëîâèíі ÕІÕ ñòîëіòòÿ ðèñè ðîìàíòèçìó ïîðÿä ç ðåàëіçìîì
ñïîñòåðіãàєìî ó òâîð÷îñòі Îëåêñè Ñòîðîæåíêà, Іâàíà Ìàíæóðè, Þðіÿ
Ôåäüêîâè÷à òà іíøèõ. Íàïðèêіíöі ÕІÕ ñòîëіòòÿ âіäáóâñÿ ïðîöåñ îíîâëåííÿ ïåâíèõ åñòåòè÷íèõ êàíîíіâ ðîìàíòèçìó, ùî äàëî ïіäñòàâè ãîâîðèòè
ïðî ðîçâèòîê òàêîї іäåéíî-ñòèëüîâîї òå÷ії, ÿê íåîðîìàíòèçì. Її ÿñêðàâîþ
ïðåäñòàâíèöåþ ñòàëà â óêðàїíñüêіé ëіòåðàòóðі Ëåñÿ Óêðàїíêà.
Ïðîòå íà öüîìó ðîçâèòîê ðîìàíòèçìó íå çàâåðøèâñÿ. Âіí ïðîäîâæóâàâ
âïëèâàòè íà ëіòåðàòóðó ÕÕ ñòîëіòòÿ çàãàëîì і íà òâîð÷іñòü îêðåìèõ
ïèñüìåííèêіâ çîêðåìà.
Âïëèâ ðîìàíòè÷íîї òðàäèöії âіä÷óëè íà ñîáі é ïèñüìåííèêè-øіñòäåñÿòíèêè – Âàñèëü Ñèìîíåíêî, Ìèêîëà Âіíãðàíîâñüêèé òà іíøі. Àëå
ðîçìîâà ïðî ÕÕ ñòîëіòòÿ â íàñ ùå ïîïåðåäó.
Пригадайте вже вивчені твори названих письменників. Визначте в них
риси романтичного письма.

ХАРКІВСЬКА ШКОЛА РОМАНТИКІВ
Öå ëіòåðàòóðíå óãðóïîâàííÿ âèíèêëî â 20–30-òі ðîêè ÕІÕ ñòîëіòòÿ
ïðè Õàðêіâñüêîìó óíіâåðñèòåòі. Ïîãëÿäè і äіÿëüíіñòü éîãî ó÷àñíèêіâ,
ñòóäåíòіâ і âèêëàäà÷іâ, ñïðèÿëè òåîðåòè÷íîìó îñìèñëåííþ òà ïðàêòè÷íîìó çàñòîñóâàííþ çàñàä ðîìàíòèçìó â óêðàїíñüêіé ëіòåðàòóðі. Ó äіÿëüíîñòі ÷ëåíіâ Õàðêіâñüêîї øêîëè ïîìіòíèé âïëèâ íіìåöüêîãî é àíãëіéñüêîãî ðîìàíòèçìó, îðієíòîâàíèõ íà íåâè÷åðïíå áàãàòñòâî ôîëüêëîðó,
à òàêîæ ïîëüñüêîãî òà ÷åñüêîãî, ìåòîþ ÿêèõ áóëî âіäðîäæåííÿ іñòîðè÷íîї
ïàì’ÿòі íàðîäó é âèâ÷åííÿ éîãî «òàєìíè÷îї äóøі».

ПЕТРО ГУЛАК-АРТЕМОВСЬКИЙ
(1790—1865)
Ñàìå ç òâîð÷îñòі Ïåòðà Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî
ðîçïî÷àëàñÿ äîáà ðîìàíòè÷íîãî ïèñüìåíñòâà â
Óêðàїíі. 1827 ðîêó â ÷àñîïèñó «Âåñòíèê Åâðîïû» áóëî îïóáëіêîâàíî
éîãî áàëàäè «Òâàðäîâñüêèé» і «Ðèáàëêà».
Ïðîôåñîð, ðåêòîð Õàðêіâñüêîãî óíіâåðñèòåòó (1841–1849), âіí ÷èìàëî äîêëàâ çóñèëü äî âèõîâàííÿ òàëàíîâèòîї óêðàїíñüêîї ìîëîäі. Àëå
ïîñòóïîâî â äóøі Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî ïîåò ïîñòóïèâñÿ âèñîêîïîñàäîâöåâі, ÿêîãî âëàäà ùåäðî îáäàðîâóâàëà ÷èíàìè é îðäåíàìè. Òâîð÷іñòü
éîãî âòðà÷àëà òі ÿñêðàâі é ñàìîáóòíі ðèñè, ÿêі ñâîãî ÷àñó òàê çàõîïèëè
ìîëîäîãî Øåâ÷åíêà: «Ãóëàê-Àðòåìîâñüêèé õî÷ ÷óâ (íàðîäíó ìîâó. –
Î.Ì.), òàê çàáóâ, áî â ïàíè ïîñòðèãñÿ». Àëå áåç éîãî òâîðіâ áàðâèñòå é
ñîêîâèòå ïîëîòíî óêðàїíñüêîãî ðîìàíòèçìó áóëî á íåïîâíèì, à âіäòàê,
ïîâåðíіìîñÿ äî éîãî «Ðèáàëêè».
Ó ëèñòі äî ðåäàêòîðà æóðíàëó, äå áóëî îïóáëіêîâàíî öåé òâіð, Ãóëàê-Àðòåìîâñüêèé ïèñàâ ïðî òå, ùî ñòàëî ïîøòîâõîì äî íàïèñàííÿ ïåðåñïіâó áàëàäè Ґåòå. Ðåäàêòîð ó ïåðåäìîâі ïîÿñíèâ òàєìíèöþ òâîð÷îãî
çàäóìó: «...ìіæ іíøèì і çàðàäè öіêàâîñòі çàõîòіâ âіí ñïðîáóâàòè, ÷è
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Ïåòðî
Ãóëàê-Àðòåìîâñüêèé

íå ìîæíà ìàëîðîñіéñüêîþ ìîâîþ ïåðåäàòè
ïî÷óòòÿ íіæíі, áëàãîðîäíі, ïіäíåñåíі, íå
çìóøóþ÷è ÷èòà÷à àáî ñëóõà÷à ñìіÿòèñÿ,
ÿê âіä “Åíåїäè” Êîòëÿðåâñüêîãî і âіä
іíøèõ, ç òієþ æ ìåòîþ ïèñàíèõ âіðøіâ».
Ó áàëàäі Ґåòå þíàê, çà÷àðîâàíèé
ðóñàëêîþ, ïîðèíàє â ïðèâàáëèâå ïіäâîäíå
öàðñòâî. Ãóëàê-Àðòåìîâñüêèé, äîòðèìóþ÷èñü ó ñâîєìó ïåðåñïіâі ñþæåòó îðèãіíàëó, ñâіé ñþæåò áóäóє öіëêîì ó äóñі
óêðàїíñüêîї ôîëüêëîðíîї òðàäèöії.
Âèêîðèñòàííÿ çàñîáіâ íàðîäíîї ïіñåííîñòі äàє çìîãó àâòîðîâі ñòâîðèòè íåïîâòîðíі îáðàçè ìðіéëèâîãî Ðèáàëêè і
ðóñàëêè, ïîçíà÷åíі âèðàçíèì íàöіîíàëüíèì êîëîðèòîì.
Çà áóäåííèì çàíÿòòÿì – ðèáîëîâëåþ –
çàñòàє ãåðîÿ âîäÿíà êðàñóíÿ і çâàáëþє
éîãî íåðîçãàäàíîþ òàїíîþ ïіäâîäíîãî
ñâіòó. Àëå çâіëüíåííÿ âіä ïóò áóäåíùèíè
âèÿâèëîñÿ äëÿ þíàêà òðàãі÷íèì:
Ðèáàëêà õëþï!.. Çà íèì øóáîâñòü âîíà!..
І áіëüøå âæå íіãäå íå áà÷èëè Ðèáàëêè!

МИКОЛА КОСТОМАРОВ
(1817—1885)

Ìèêîëà Êîñòîìàðîâ
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Öå áàãàòîãðàííà òâîð÷à îñîáèñòіñòü,
âèçíà÷íèé ãðîìàäñüêèé äіÿ÷, îäèí ç îðãàíіçàòîðіâ Êèðèëî-Ìåôîäіїâñüêîãî áðàòñòâà, ó ëіòåðàòóðі âіäîìèé òàêîæ ïіä
ïñåâäîíіìîì Ієðåìії Ãàëêè. Ñàìå âіí ñòàâ
àâòîðîì ïðîãðàìíîãî äîêóìåíòà áðàòñòâà – «Êíèãè áóòòÿ óêðàїíñüêîãî íàðîäó», îñíîâíîþ іäåєþ ÿêîãî áóëî ñêàñóâàííÿ êðіïàöòâà é óòâîðåííÿ ôåäåðàöії
ñëîâ’ÿíñüêèõ íàðîäіâ.
Ñèí ïîìіùèêà і êðіïà÷êè, ñòóäåíò
Õàðêіâñüêîãî, à çãîäîì – ïðîôåñîð Êèїâñüêîãî і Ïåòåðáóðçüêîãî óíіâåðñèòåòіâ,
âåëèêèé ãóìàíіñò, âèäàòíèé іñòîðèê,
ïèñüìåííèê, ëіòåðàòóðíèé êðèòèê –
òàêèì óâіéøîâ âіí â óêðàїíñüêó іñòîðіþ
і ëіòåðàòóðó.
Ñàìå Êîñòîìàðîâó Êîáçàð ïðèñâÿòèâ
îäíó ç êðàùèõ ïîåçіé öèêëó «Â êàçåìàòі»
«Âåñåëå ñîíå÷êî õîâàëîñü...». Ó íåêðî-
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ëîçі îäèí ç éîãî ó÷íіâ íàïèñàâ: «Ïîëóì’ÿíà ëþáîâ äî áàòüêіâùèíè і
ïðàãíåííÿ ñëóæèòè íàðîäó áóëè ïàôîñîì óñієї äіÿëüíîñòі Êîñòîìàðîâà». Ïîõîâàíî Ìèêîëó Êîñòîìàðîâà â Ïåòåðáóðçі.
Çíà÷íå ìіñöå ó òâîð÷îñòі öüîãî ïîåòà çàéìàє ðîìàíòè÷íà, ïîáóòîâà é
іíòèìíà ëіðèêà. Âіðø «Ñîëîâåéêî» ìàëþє, íà ïåðøèé ïîãëÿä, çâè÷íó
êàðòèíó, êîëè îêñàìèòîâà óêðàїíñüêà íі÷ ïîâíèòüñÿ íåïåðåâåðøåíèì
ñïіâîì ñîëîâ’ÿ. Àëå ïîñòóïîâî çà ïîåòè÷íèì îïèñîì ñîëîâ’їíîãî ñïіâó
ïîñòàє òðàãі÷íà êàðòèíà – ñàìîòíÿ ìîãèëà, íà ÿêó ùîíî÷і ïðèõîäèòü
äіâ÷èíà – íàïåâíî, ñóìóє çà âòðà÷åíèì êîõàííÿì (çâåðíіòü óâàãó, îáðàç
ìîãèëè íàäçâè÷àéíî ïîïóëÿðíèé ó ðîìàíòè÷íіé ïîåçії).
Àâòîð òîíêî ïіäìі÷àє: ó ñïіâі ñîëîâ’ÿ êîæåí ìîæå ïî÷óòè âіäãîìіí
âëàñíèõ ïî÷óâàíü – õòî ðàäіñòü êîõàííÿ, õòî ñìóòîê ðîç÷àðóâàíü, õòî
ïåêó÷å äî ñëіç ãîðå. Àëå íå âñі ðîçóìіþòü ïіñåííèé ïîäâèã ìàëåñåíüêîї
ïòàøèíè, ùî ðîçóìіє ïîðóõè ëþäñüêîї äóøі é ïåðåëèâàє їõ ó íåïîâòîðíі çâóêè.
Проаналізуйте художні засоби цієї поезії.

МИХАЙЛО ПЕТРЕНКО
(1817 — р. см. невід.)
Íàì, íà æàëü, óêðàé ìàëî âіäîìî ïðî öüîãî òàëàíîâèòîãî ïîåòà, ùî
íàðîäèâñÿ ó Ñëîâ’ÿíñüêó, íà Äîíå÷÷èíі. Ñêóïі êðèõòè іíôîðìàöії âіäíàõîäÿòüñÿ â éîãî òâîðàõ – âіðø «Áàòüêîâà ìîãèëà», íàïðèêëàä, ðîçïîâіäàє ïðî ðàííє ñèðіòñòâî, à «Ñëîâ’ÿíñüê» – ïðî êîðîòêі ìèòі ùàñëèâîãî äèòèíñòâà.
Íàâ÷àþ÷èñü ó Õàðêіâñüêîìó óíіâåðñèòåòі, ïî÷àâ ïèñàòè âіðøі. Є ùå
çãàäêà ïðî òå, ùî âіí ïðàöþâàâ «ïî öèâіëüíèõ âіäîìñòâàõ». Òî÷íà äàòà
ñìåðòі íåâіäîìà.
Òâîð÷à ñïàäùèíà Ìèõàéëà Ïåòðåíêà – óñüîãî 19 òâîðіâ. Àëå íàâіòü
ÿêáè âіí íàïèñàâ òіëüêè ïîåçіþ «Íåáî» («Äèâëþñü ÿ íà íåáî...»), òî é
òîäі ïîñіâ áè ïî÷åñíå ìіñöå â іñòîðії óêðàїíñüêîї ëіòåðàòóðè. Öåé òâіð
ñòàâ íàðîäíîþ ïіñíåþ, ÿêà é äîñі ëóíàє â ðіçíèõ êóòî÷êàõ Óêðàїíè.
Àâòîðñüêèé îðèãіíàë âіðøà çíà÷íî ðіçíèòüñÿ âіä íåâåëèêîãî óðèâêà,
ùî íàâіêè çàêðіïèâñÿ â íàöіîíàëüíîìó ôîëüêëîðі. Ïîåçіÿ ïðîéíÿòà íåïåðåáîðíèì áàæàííÿì ëіðè÷íîãî ãåðîÿ âòåêòè, çàõîâàòèñÿ âіä ñàìîòè é
ãіðêîãî ñèðіòñòâà. Íàñ ìèìîâîëі çàõîïëþє ðîìàíòè÷íèé ïîðèâ ó íåáåñíå áåçìåææÿ, ìðіÿ ïîêèíóòè çåìëþ é ïîëèíóòè â çàõìàðíó äàëå÷іíü,
äå ìîæíà âіäíàéòè іíøèé, êðàùèé ñâіò. Òàì íåìàє ðóòèíè é áóäåííîñòі, àëå є íåçðіâíÿííî ïðåêðàñíà ñèëà, ùî äàє ïðèõèñòîê çáîëåíіé äóøі
ëіðè÷íîãî ãåðîÿ:
À òіëüêè êîõàє íåáåñíà ìóçèêà,
І ëåãêî êîëèøå âîíà éîãî ñòèõà.

Ìіñòè÷íà êàðòèíà ïðèêóòîї äî íåáà äóøі íàáóâàє ñèìâîëі÷íîãî çâó÷àííÿ. Àëå íå çàâæäè íåáåñíèé ïîëîí âèÿâëÿєòüñÿ ëåãêèì і ïðèíàäíèì:
Íåíà÷å íåáî âñå і õìàðè òі
Ìåíі ñõèëèëèñÿ íà ãðóäè.
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Òàê çàêіí÷óєòüñÿ öåé ñâîєðіäíèé ïîåòè÷íèé òðèïòèõ. Òëóìà÷èòè
éîãî ìè ìîæåìî ïî-ðіçíîìó: ÿê áàæàííÿ ïîåòà çáëèçèòè âèñî÷іíü íåáà
і âèñîêîñòі ïîåòè÷íîãî ñëîâà, çíàéòè íàòõíåííÿ ñàìå â òèõ çàõìàðíèõ
äàëÿõ, äîðіâíÿòè ìóêè ïîåòè÷íîї òâîð÷îñòі äî ãðîìіâ і õìàð, ùî ÷àñ âіä
÷àñó òðèâîæàòü íåáåñà.
Â óêðàїíñüêіé ëіòåðàòóðі öå áóâ îäèí ç ïåðøèõ çðàçêіâ íîâîãî
ïîåòè÷íîãî æàíðó – ìåäèòàòèâíî-åëåãіéíîãî âіðøà, ÿêèé íàëåæèòü äî
ôіëîñîôñüêîї ëіðèêè. Â îñíîâі òàêîї ëіðèêè – ðîçäóìè ïðî âі÷íі ïðîáëåìè
æèòòÿ і ñìåðòі, ñåíñ ëþäñüêîãî áóòòÿ.
Як ви тлумачите символічний образ неба в цьому творі?

ЄВГЕН ГРЕБІНКА
(1812—1848)
Ïðî Єâãåíà Ãðåáіíêó âè âæå çíàєòå
÷èìàëî. Äàâàéòå ïðèãàäàєìî, õòî ïåðøèì çìóñèâ ãîâîðèòè ïðî òàëàíîâèòîãî
ïîåòà é õóäîæíèêà áóíäþ÷íèé çàðîçóìіëèé öàðñüêèé Ïåòåðáóðã? Õòî äîïîìàãàâ íà êîæíîìó êðîöі íåïðîñòîãî ïðîöåñó âèêóïó ç êðіïàöòâà íàøîãî Êîáçàðÿ?
Ñàìå òàê, öієþ ëþäèíîþ áóâ Єâãåí Ïàâëîâè÷ Ãðåáіíêà, óæå âіäîìèé íà òîé ÷àñ
ïèñüìåííèê.
Âіí íàðîäèâñÿ 2 ëþòîãî 1812 ðîêó íà
Ïîëòàâùèíі, íåïîäàëіê Ïèðÿòèíà. Îòðèìàâ ãàðíó îñâіòó â Íіæèíñüêіé ãіìíàçії âèùèõ íàóê. Ç 1834 ðîêó ìåøêàâ ó
Ïåòåðáóðçі, ñóìіùàþ÷è ïðàöþ ÷èíîâíèêà òà âèêëàäà÷à. Âàæêà íåäóãà (òóáåðЄâãåí Ãðåáіíêà
êóëüîç) íå äàëà éîãî òàëàíòîâі ðîçêðèòèñÿ ïîâíîþ ìіðîþ, âіí ïîìåð íà 37-ìó
ðîöі æèòòÿ. Òіëî ïàëêîãî ïàòðіîòà Óêðàїíè ïåðåâåçëè íà ðіäíó çåìëþ é
ïîõîâàëè â ñåëі Ìàð’ÿíіâöі, íåïîäàëіê ðіäíîãî õóòîðà.
Ïèñàòè âіí ïî÷àâ ðàíî, áàãàòî ÷èòàâ. Öіêàâî, ùî â ãіìíàçії âіí
â÷èâñÿ ïðàêòè÷íî âîäíî÷àñ іç Ìèêîëîþ Ãîãîëåì – íà äåêіëüêà êóðñіâ
ìîëîäøå. Âіí áóâ ñâîєðіäíèì ïèñüìåííèêîì, ïèñàâ äâîìà ìîâàìè:
óêðàїíñüêîþ (áàéêè, ïîåçіþ) òà ðîñіéñüêîþ (ïîåçіþ é ïðîçó).
Íàéöіêàâіøîþ ÷àñòèíîþ éîãî òâîð÷îї ñïàäùèíè, ïîçà ñóìíіâîì, є
áàéêè. Éîìó ñóäèëîñÿ ñòàòè îäíèì іç íàéâèçíà÷íіøèõ óêðàїíñüêèõ
áàéêàðіâ ïåðøîї ïîëîâèíè ÕІÕ ñòîëіòòÿ. «ßê áàéêîïèñ, – çàçíà÷àâ Іâàí
Ôðàíêî, – çàéìàє Ãðåáіíêà ïåðøå ìіñöå â íàøіì ïèñüìåíñòâі». Ñâîїì
êîðіííÿì áàéêè Ãðåáіíêè ñÿãàþòü íàñàìïåðåä ó íàðîäíó òâîð÷іñòü, ó
ÿêіé çíàéøëè ÿñêðàâå âèðàæåííÿ îäâі÷íі äóìè, ïðàãíåííÿ é ñïîäіâàííÿ
óêðàїíöіâ. Ìàéæå â óñіõ éîãî áàéêàõ õèæàêàì і ãíîáèòåëÿì ïðîòèñòàâëÿєòüñÿ çâè÷àéíèé òðóäіâíèê ÿê óîñîáëåííÿ ëþäÿíîñòі, ïðàöüîâèòîñòі,
ìîðàëüíîї âèùîñòі. Ñâîє ñòàâëåííÿ äî ÿâèù òîãî÷àñíîї äіéñíîñòі áàé-
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êàð ïåðåâàæíî âèçíà÷àє ç ïîçèöіé ïðîñòîãî óêðàїíöÿ, ñïðÿìîâóþ÷è
ãíіâ ïðîòè æîðñòîêîї ïîìіùèöüêîї ñâàâîëі, íåñïðàâåäëèâîñòі öàðñüêîãî
ñóäó, ïîòâîðíèõ ïîðîäæåíü ñóñïіëüíèõ ÿâèù, òàêèõ ÿê õàáàðíèöòâî,
êðóòіéñòâî òîùî.
Ïîåòè÷íà ñïàäùèíà Єâãåíà Ãðåáіíêè íå íàäòî âåëèêà. Àëå â íіé
çàâæäè ïðèâåðòàє óâàãó ÷óäîâèé âіðø «×îâåí», íàïèñàíèé 1833 ðîêó.
Öå áóâ ïåðøèé âіðø Ãðåáіíêè, íàïèñàíèé óêðàїíñüêîþ.
Öÿ ïîåçіÿ ìàє âèðàçíèé ðîìàíòè÷íèé õàðàêòåð.
А які асоціації, пов’язані із човном, народжуються у вашій уяві?

Ïðîâіäíі ìîòèâè òâîðó – æîðñòîêіñòü áóòòÿ, áåçâèõіäü, òðàãі÷íà ñàìîòíіñòü îñîáèñòîñòі. Çâåðòàþ÷èñü äî ðіçíîìàíіòíèõ çàñîáіâ ôîëüêëîðíîї ïîåòèêè, çîêðåìà âіðòóîçíî âèêîðèñòîâóþ÷è ïñèõîëîãі÷íèé ïàðàëåëіçì, àâòîð óÿâëÿє ñåáå ñàìîòíіì ÷îâíîì ó áóðõëèâîìó æèòåéñüêîìó
ìîðі.
Öÿ ïîåçіÿ ìàє àâòîáіîãðàôі÷íèé õàðàêòåð. Öіëêîì î÷åâèäíî, ùî öå
іñòîðіÿ ïåðåæèâàíü і ïëèí äóìîê ìîëîäîãî ïîåòà, ùî âèðóøèâ іç ðіäíîãî õóòîðà äî Ïåòåðáóðãà. Éîìó çäàєòüñÿ, ùî öåé êðîê – íåìîâáè êðîê
ó áåçîäíþ ðîçáóðõàíîãî ìîðÿ, ÿêå ñïî÷àòêó íà÷åáòî ãðàєòüñÿ, à ïîòіì
áåçæàëüíî ðîçáèâàє ñàìîòíіé ÷îâåí.
Äðàìàòè÷íà äîëÿ ÷îâíà, ðîçáèòîãî áåçæàëіñíîþ ìîðñüêîþ õâèëåþ,
íàãàäóє äîëþ ëþäèíè, áåççàõèñíîї ïåðåä ñòèõієþ æèòòÿ. Çâåðíіòü
óâàãó: àâòîð ñàì çіçíàєòüñÿ ó òîìó, ùî «ÿê ÷îâíîâі ìîðå, äëÿ ìåíå ñâіò
áіëèé іçìàëêó çäàâàâñÿ ñòðàøíèì».
Ïîåçіÿ ïðîíèêíóòà ìåëàíõîëіéíèì ñóìîì, ÿêèé àâòîð ïіäêðåñëþє çà
äîïîìîãîþ і ñïåöèôі÷íîї ëåêñèêè, і ðèòîðè÷íèõ âèãóêіâ. Îäíàê âіí íå
âіä÷óâàє ïî÷óòòÿ ïðèðå÷åíîñòі. Çâåðíіòü óâàãó íà ñëîâà «íå ìîæíà æ
âіê öіëèé ïðîáóòè ç ñîáîþ îäíèì». Õî÷ ïîåò і íå ìàє íàäії, ùî «íåäîëÿ
і ëþòåє ãîðå» çãëÿíóòüñÿ íàä íèì, à ïðîòå âіí ñìіëèâî âèðóøàє ó «ñâіò
áіëèé» çàðàäè ñëóæіííÿ îìðіÿíіé ìåòі.
Öÿ ïîåçіÿ – ñâîєðіäíèé ìàíіôåñò ìîëîäîãî óêðàїíñüêîãî ïîåòà, ó
ÿêîìó âіí âèñëîâèâ ñâîї ïåðåæèâàííÿ, ïîáîþâàííÿ, íàäії òà ìіðêóâàííÿ ïðî òå, ÿê ñêëàäåòüñÿ éîãî ìàéáóòíє æèòòÿ.
А ви хвилюєтеся про те, як складеться ваше майбутнє? Чи схожа ваша дорога в доросле життя із переживаннями автора цієї поезії?

ВІКТОР ЗАБІЛА
(1808—1869)
Ñèí ×åðíіãіâñüêîї çåìëі, Âіêòîð Ìèêîëàéîâè÷ Çàáіëà íàðîäèâñÿ â
ðîäèíі äðіáíîãî ïîìіùèêà. Áóâ ïåâíèé ÷àñ âіéñüêîâèì, òà çãîäîì ïîëèøèâ ñëóæáó. Ñïîäіâàííÿ íà îñîáèñòå ùàñòÿ òåæ íå ñïðàâäèëîñÿ –
êîõàíó âіääàëè çà іíøîãî, çàìîæíіøîãî. Íà çãàäêó ïðî îñîáèñòó äðàìó
ëèøèëàñÿ ïîåòè÷íà çáіðêà «Ñïіâè êðіçü ñëüîçè».
Ïðîòå ùàñòèëî ç äðóçÿìè, ñåðåä ÿêèõ – Òàðàñ Øåâ÷åíêî, Ìèõàéëî
Ãëèíêà. Âèäàòíèé ðîñіéñüêèé êîìïîçèòîð, çà÷àðîâàíèé ìåëîäèêîþ ïîåçіé
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Çàáіëè, ïîêëàâ íà ìóçèêó éîãî òâîðè
«Ãóäå âіòåð âåëüìè â ïîëі» òà «Íå ùåáå÷è, ñîëîâåéêó», ùî ñòàëè ïîïóëÿðíèìè
ðîìàíñàìè. À äî âіðøà «×îâíèê» ìóçèêó ñêëàâ ñàì Øåâ÷åíêî. Âіäîìî é òå, ùî,
áóäó÷è òàëàíîâèòèì êîáçàðåì, Çàáіëà é
ñàì ïèñàâ ìóçèêó äî ñâîїõ ïîåçіé.
Âіêòîð Çàáіëà òàê і íå îäðóæèâñÿ,
çàëèøàâñÿ âіðíèì íåçãàñíîìó ïî÷óòòþ.
Ùåäðà і ùèðà ëþäèíà, âіí íà ñõèëі ëіò
çàëèøèâñÿ áåç çàñîáіâ äî іñíóâàííÿ,
à òîìó äîæèâàâ âіêó â ñåñòðè â Áîðçíі
(×åðíіãіâñüêà îáëàñòü), äå é ïîìåð.
Äî îñòàííüîãî ïîäèõó òóæèâ âіí çà
âòðà÷åíèì ùàñòÿì, çà êîõàíîþ Ëþáîþ
Áіëîçåðñüêîþ, äîíüêîþ ñóñіäà-ïîìіùèêà, âèëèâàâ íà ïàïіð ãіðêі ðîçäóìè ïðî
íåñïðàâåäëèâіñòü ñóñïіëüíîãî óñòðîþ,
ùî íіâå÷èòü ëþäñüêі äîëі. Ñàì íіêîëè
Âіêòîð Çàáіëà
íå äáàâ ïðî äðóêóâàííÿ ñâîїõ òâîðіâ, à
òîìó ÷èìàëî ç íèõ äîñëіäíèêè ââàæàþòü âòðà÷åíèìè. Àëå é òі, ùî, íà
ùàñòÿ, çáåðåãëèñÿ, çàáåçïå÷èëè їõíüîìó àâòîðîâі äîâі÷íó ñëàâó òàëàíîâèòîãî óêðàїíñüêîãî ëіðèêà.
Ïîåçіÿ «Ñîëîâåé», åëåãіÿ çà æàíðîì, ÿñêðàâî äåìîíñòðóє äóøåâíó
ìóêó áåçíàäіéíî çàêîõàíîãî ëіðè÷íîãî ãåðîÿ. Öå ïðî ñâîє ãîðå ðîçïîâіäàє âіí ñîëîâåéêîâі, çàçäðÿ÷è öіé ìèëіé ïòàøèíі, ùî ìîæå ñàìà çâèòè
ñîáі êóáåëüöå, і íіõòî íå ñòàíå íà çàâàäі. Éîìó íåñèëà ñëóõàòè ùàñëèâèé ñïіâ ñîëîâåéêà, áî ïіñíÿ «ðîçäèðàє äóøó».
Öÿ ïîåçіÿ – âіäâåðòèé, ùèðèé, åìîöіéíèé ìîíîëîã ëþäèíè, ùî áàãàòî ïåðåæèëà, ïåðåñòðàæäàëà. Ó ñàìіé îñíîâі òâîðó çàêëàäåíî ðîìàíòè÷íèé êîíôëіêò – íåìîæëèâіñòü ïðèìèðèòè ìðіþ і áóäåííіñòü, äîñÿãòè
іäåàëó.
Âіä÷óâàєòüñÿ é ïîòóæíå ôîëüêëîðíå ïіäґðóíòÿ – åïіòåòè, ñòàëі ïîðіâíÿííÿ, ìåòàôîðè, ñèìâîëіêà îðãàíі÷íî «ïåðåòіêàþòü» ç íàðîäíîї
ïîåçії. Ïåñòëèâі ñóôіêñè, âèñîêà іíòîíàöіéíà íàñè÷åíіñòü, ðîìàíòè÷íà
ñêîðáîòà, ÷èñòå é ñâіòëå ïî÷óòòÿ, ÿêèì óùåðòü ñïîâíåíèé òâіð, – óñå öå
ñòàëî çàïîðóêîþ éîãî øèðîêîї ïîïóëÿðíîñòі.
Які твори про трагічне, нерозділене кохання ви вже читали?

«РУСЬКА ТРІЙЦЯ»
Íà çàõіäíîóêðàїíñüêèõ çåìëÿõ ðîçâèòîê íàöіîíàëüíîї êóëüòóðè
âіäáóâàâñÿ â ñïåöèôі÷íèõ іñòîðè÷íèõ і ñóñïіëüíî-ïîëіòè÷íèõ óìîâàõ. Äàâàëîñÿ âçíàêè äîâãîòðèâàëå ïîëüñüêå, à çãîäîì (âіä 1772 ðîêó)
àâñòðіéñüêå ïàíóâàííÿ. Äèíàñòіÿ Ãàáñáóðãіâ íàìàãàëàñÿ ïðîâàäèòè íà
òåðåíàõ іìïåðії ïðîãðåñèâíó íà òîé ÷àñ ïîëіòèêó. Ïðî öå ñâіä÷èòü і
ñêàñóâàííÿ êðіïîñíîãî ïðàâà (1848), ïðîâåäåíå çíà÷íî ðàíіøå, íіæ
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ó Ðîñіéñüêіé іìïåðії, і âèçíàííÿ ïîâíîïðàâíîñòі ãðåêî-êàòîëèöüêîї
öåðêâè, і âіäêðèòòÿ óíіâåðñèòåòó ó Ëüâîâі (1748) òîùî.
Àëå Çàõіäíà Óêðàїíà, çàëèøàþ÷èñü ïðîâіíöієþ âåëè÷åçíîї іìïåðії,
ïîòåðïàëà âіä ïîñòóïîâîãî íàñòóïó íà ðóñèíñüêó ìîâó, êóëüòóðó. Òîæ
äóõ ïðîñâіòèòåëüñòâà, íàöіîíàëüíî-êóëüòóðíîãî âіäðîäæåííÿ, ùî äåäàëі áіëüøå øèðèâñÿ єâðîïåéñüêèìè êðàїíàìè, íå îìèíóâ і Çàõіäíîї
Óêðàїíè. Ëüâіâ ÿê îñåðåäîê äóõîâíîãî æèòòÿ êðàþ ïðèâàáëþâàâ ìîëîäèõ òàëàíîâèòèõ óêðàїíöіâ, ïîëÿêіâ, ó÷àñíèêіâ çíàìåíèòîãî ïîâñòàííÿ. Ïîñòóïîâî ç’ÿâëÿëèñÿ ґðóíòîâíі óêðàїíîçíàâ÷і òà ôîëüêëîðèñòè÷íі
ïðàöі, ãðàìàòèêè. Òîäі ñåðåä äåÿêèõ êіë іíòåëіãåíöії çàðîäèëàñÿ іäåÿ
«єâðîïåїçàöії» Çàõіäíîї Óêðàїíè, à âіäòàê – íåîáõіäíîñòі çàñòîñóâàííÿ
çàìіñòü êèðèëèöі ëàòèíñüêîãî àëôàâіòó.
Òîæ ãîëîâíà çàñëóãà çàñíîâíèêіâ «Ðóñüêîї òðіéöі» – Ìàðêіÿíà
Øàøêåâè÷à, Іâàíà Âàãèëåâè÷à òà ßêîâà Ãîëîâàöüêîãî – ó òîìó, ùî
âîíè âіäñòîÿëè ïðàâî âèêîðèñòîâóâàòè íàðîäíó ìîâó ÿê ëіòåðàòóðíó é
çàñòîñîâóâàëè êèðèëè÷íå ïèñüìî.
«Ðóñüêà òðіéöÿ» – ãóðòîê òàëàíîâèòîї óêðàїíñüêîї
іíòåëіãåíöії, ÿêèé äіÿâ óïðîäîâæ 1833–1837 ðîêіâ.
Éîãî ôóíäàòîðàìè ñòàëè òðè ñòóäåíòè Ëüâіâñüêîї ñåìіíàðії – Ìàðêіÿí
Øàøêåâè÷, Іâàí Âàãèëåâè÷ і ßêіâ Ãîëîâàöüêèé.
Öåé ãóðò ïðàãíóâ âіäðîäèòè äóõîâíå æèòòÿ êðàþ, áóâ îá’єäíàíèé
ñïіëüíîþ іäåєþ ïðàöі íà êîðèñòü óêðàїíñüêîї êóëüòóðè, ïåðåéíÿòèé ïîòðåáîþ âіäðîäæåííÿ íàöіîíàëüíîї ñâіäîìîñòі, áîðîòüáè çà âîçç’єäíàííÿ
óêðàїíñüêèõ çåìåëü, ðîçâèòêó ïèñüìåíñòâà íà îñíîâі íàðîäíîї ìîâè.
Äåâіçîì «Ðóñüêîї òðіéöі» ñòàëè ñëîâà çі çáіðêè íàðîäíèõ ïіñåíü Ìàêñèìîâè÷à «Ñâіòè, çîðå, íà âñå ïîëå, çàêіëü ìіñÿöü çіéäå».
Який зміст вкладали учасники гурту в цей девіз?

Åòàïíèì ó ðîçâèòêó íàöіîíàëüíîãî ïèñüìåíñòâà íà Çàõіäíіé Óêðàїíі ñòàëî âèäàííÿ àëüìàíàõó «Ðóñàëêà Äíіñòðîâàÿ» 1837 ðîêó. Ôðàíêî
ñêàçàâ, ùî öÿ êíèæêà áóëà «íåìîâ îäèí íåÿñíèé ïîðèâ ÷óòòÿ ëþäñüêîãî ñåðåä çàãàëüíîãî çàòóïіííÿ òà çäè÷іííÿ».
Â àëüìàíàñі âìіùåíî ôîëüêëîðèñòè÷íі ìàòåðіàëè, îðèãіíàëüíó òâîð÷іñòü ó÷àñíèêіâ «Ðóñüêîї òðіéöі», ïåðåêëàäè ñåðáñüêîãî åïîñó, іñòîðè÷íі òà áіáëіîãðàôі÷íі ìàòåðіàëè.
Öåíòðàëüíîþ ïîñòàòòþ «Ðóñüêîї òðіéöі», її îðãàíіçàòîðîì, äóøåþ
ïðîãðåñèâíîї ïàòðіîòè÷íîї ãàëèöüêîї ìîëîäі áóâ Ìàðêіÿí Øàøêåâè÷.

МАРКІЯН ШАШКЕВИЧ
(1811—1843)
Äîëÿ âіäìіðÿëà öіé íàäçâè÷àéíî îáäàðîâàíіé ëþäèíі âêðàé êîðîòêèé
âіê. Çàâæäè çàäóìëèâèé, ãîëóáîîêèé, ç íіæíîþ äóøåþ, àëå ñòàëåâîþ
âîëåþ, ñàìîâіääàíèé і ïðàöüîâèòèé – òàêèì âіí áóâ. Ôðàíêî íàçèâàâ
éîãî ëþäèíîþ íàñêðіçü ñèìïàòè÷íîþ, ùèðîþ і ïðîñòîþ, îãðіòîþ ëþáîâ’þ äî ðіäíîãî íàðîäó і íåïîõèòíîþ, ïåâíîþ ñâîєї äîðîãè.
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Ìàðêіÿí Ñåìåíîâè÷ íàðîäèâñÿ 6 ëèñòîïàäà 1811 ðîêó â ñåëі Ïіäëіññі Çîëî÷іâñüêîãî ïîâіòó íà Ëüâіâùèíі. Áóíòіâëèâà
âäà÷à, çàãîñòðåíå ïî÷óòòÿ ñïðàâåäëèâîñòі,
íåïîêàçíèé òà äіÿëüíèé ïàòðіîòèçì, àêòèâíà æèòòєâà ïîçèöіÿ – îñü ïðè÷èíè
éîãî æèòòєâèõ äðàì і ðàííüîї ñìåðòі.
Âèêëþ÷åííÿ іç ñåìіíàðії «çà âіëüíîäóìñòâî», ðîçðèâ ç áàòüêîì, ÿêèé íå ïðîáà÷èâ і íå çðîçóìіâ ñèíà, ìàòåðіàëüíà
ñêðóòà і ïðèíèçëèâі ïіäðîáіòêè, ÿê íàñëіäîê – ïіäіðâàíå çäîðîâ’ÿ і òóáåðêóëüîç,
ùî äî÷àñíî óðâàâ æèòòÿ òàëàíîâèòîї
ëþäèíè.
Éîãî òâîð÷à ñïàäùèíà – íåâåëèêà çáіðî÷êà ïîåçіé, áëèñêó÷і ïîëåìі÷íі ñòàòòі,
óïîðÿäêîâàíі àëüìàíàõè. Âіí ïèñàâ åïі÷íі іñòîðè÷íі òâîðè, ïåðñîíàæàìè ÿêèõ
Ìàðêіÿí Øàøêåâè÷
áóëè íàöіîíàëüíі ãåðîї («Î Íàëèâàéêó»,
«Õìåëüíèöüêîãî îáñòóïëєíіє Ëüâîâà»),
ãðîìàäÿíñüêó («Ïîáðàòèìîâі», «Âіäêèíü òîé êàìіíü, ùî òå ñåðöå
òèñíå»), іíòèìíó òà ïåéçàæíó («Òóãà», «Ðîçëóêà», «Âåñíіâêà») ëіðèêó.
Ó òâîð÷îñòі êîæíîãî âåëèêîãî ïîåòà є òâîðè, íàïèñàíі ó õâèëèíè
âåëèêîãî äóøåâíîãî ñóì’ÿòòÿ, ãëèáîêîãî íåñïîäіâàíîãî çâîðóøåííÿ,
êîëè ïðèõîäèòü ÿêåñü îñîáëèâå íàòõíåííÿ. Ñàìå òàê çðîäèâñÿ і âіðø
«Âåñíіâêà» – ïåðëèíà ïåéçàæíîї ëіðèêè Øàøêåâè÷à. Õòîñü çі çíàéîìèõ
íàäіñëàâ éîìó ëèñò-âèìîãó ïîâåðíóòè ïîçè÷åíі ãðîøі, ÿêèõ íà òîé ÷àñ
ó íüîãî íå áóëî. Õòî çíàє, ÿêі ãіðêі äóìêè ïîëîíèëè òîäі ïîåòà?
Пригадайте, поцікавтеся, які світові шедеври були написані під впливом
драматичних або навіть трагічних обставин. Підготуйте короткі повідомлення.

Íàïåâíî, äîâãî ñèäіâ âіí íàä öèì ëèñòîì, à ïîòіì ïåðåâåðíóâ êàðòêó
і íàïèñàâ íà çâîðîòі âіðø, ÿêèé Ìèõàéëî Ìàêñèìîâè÷ íàçâàâ êðàùèì
ó «Ðóñàëöі Äíіñòðîâіé». Íàâіòü íàéâèáàãëèâіøèé ÷èòà÷, ïîçà ñóìíіâîì,
áóäå âðàæåíèé ìåëîäіéíіñòþ, ðîìàíòè÷íîþ ïіäíåñåíіñòþ, äîâåðøåíіñòþ
ïîåòè÷íîї ôîðìè öüîãî ÷óäîâîãî òâîðó.
Îáðàç ïðîëіñêà ÿê ñèìâîë ïðèéäåøíüîї âåñíè áóâ äîâîëі ïîïóëÿðíèì
ó ñâіòîâіé òà óêðàїíñüêіé ðîìàíòè÷íіé ïîåçії. Òîæ, íà ïåðøèé ïîãëÿä,
âіí âèäàєòüñÿ òðàäèöіéíèì. Àëå ðàçîì ç òèì âåñíіâêà íåñïîäіâàíî
ïîñòàє â îáðàçі ùèðîї, ñåðäå÷íîї äіâ÷èíêè, ÿêà çâåðòàєòüñÿ äî ìàòåðі-âåñíè. І ìіæ íèìè òðèâàє æèâèé, íàäçâè÷àéíî ëіðè÷íèé äіàëîã.
Êîíòðàñò, àíòèòåçà, çàêëàäåíà â îñíîâó òâîðó, ìîæå ïðî÷èòóâàòèñÿ ÿê
àëåãîðіÿ: íå çàâæäè êðàùі äóøåâíі ïîðèâàííÿ çíàõîäÿòü âäÿ÷íèõ ïîñëіäîâíèêіâ. ×àñòî âèñîêі óñòðåìëіííÿ ðîçáèâàþòüñÿ îá ìóðè áàéäóæîї áóäåííîñòі. Öіëêîì іìîâіðíî, ùî àâòîð çàìèñëþâàâñÿ íàä ìàéáóòíіì ðіäíîї
êóëüòóðè. Ïîåò ïðàãíå, ùîá òà êóëüòóðà ÷àðîì òà êðàñîþ çäèâóâàëà ñâіò.
Öþ ìðіþ âіí і âèñëîâëþє ó âåñíіâöі. Àëå âîäíî÷àñ ãîëîñ õîëîäíîї ðåôëåêñії (ãîëîñ âåñíè) îñòåðіãàє éîãî, ùî ùå ìîæóòü ïðèéòè âèõîðè é ìîðîçè,
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ÿêі çàíàïàñòÿòü íіæíó êâіòêó óêðàїíñüêîї êóëüòóðè. Äåõòî ç äîñëіäíèêіâ
áà÷èâ â îáðàçі êâіòêè-âåñíіâêè ìîëîäó ãàëèöüêó ëіòåðàòóðó, ÿêà ùå òіëüêè ðîçïðàâëÿëà êðèëà, áàæàþ÷è ïðèíåñòè ðàäіñòü ëþäÿì, îêðèëèòè їõ. Çà
ðÿäêàìè, ñïîâíåíèìè åêñïðåñії, ìîæíà ïîáà÷èòè é äîëþ ñàìîãî ìèòöÿ,
éîãî òàëàíòó. Íåìàє çíåâіðè і ðîçãóáëåíîñòі – є ÷іòêà ìåòà:
Ùîáè-ì çãîðíóëà
Âåñü ñâіò äî ñåáå!
Як ще можна тлумачити цю алегорію?

Ó âіäïîâіäі âåñíè â÷óâàєòüñÿ æèòòєâèé äîñâіä, òðàäèöіéíèé äëÿ ðîìàíòèçìó äðàìàòè÷íèé åëåìåíò, à äіàëîã, ïîáóäîâàíèé íà ïðèíöèïі
ïåðñîíіôіêàöії, äîäàє ùèðîñòі, çàäóøåâíîñòі ñïіëêóâàííþ.
Óíіêàëüíîþ є і ðèòìîìåëîäèêà âіðøà. Àâòîð çàñòîñóâàâ ðіçíі ñèñòåìè ðèìóâàííÿ, äàêòèëі÷íó òà æіíî÷ó ðèìó, âèêîðèñòàâ òðàäèöіéíó äëÿ
ôîëüêëîðó ïåñòëèâó ëåêñèêó, ïîâíîãîëîñі åïіòåòè-îçíà÷åííÿ («ãàðíàÿ»,
«ðіäíàÿ», «äðіáíàÿ»).
Âіðø îäðàçó ñòàâ ïîïóëÿðíèì: Ìàêñèìîâè÷ ïîâíіñòþ íàäðóêóâàâ
éîãî â ÷àñîïèñó «Êèåâëÿíèí» (1841), Ôðàíêî âçÿâ ïîâíèé òåêñò òâîðó
çà åïіãðàô äî îäíієї çі ñâîїõ ïðîãðàìîâèõ ïðàöü «Êðèòè÷íі ïèñüìà î
ãàëèöüêіé іíòåëіãåíöії». Óâіéøëà «Âåñíіâêà» äî øêіëüíèõ õðåñòîìàòіé
і ÷èòàíîê. Äî öüîãî òâîðó íåîäíîðàçîâî çâåðòàëèñÿ êîìïîçèòîðè, ïðîòå
íàéêðàùó ìóçèêó íàïèñàâ Àíàòîëіé Êîñ-Àíàòîëüñüêèé.
Пригадайте інші авторські поетичні твори, які стали народними піснями.

Òîæ óêðàїíñüêèé ðîìàíòèçì – ÿâèùå ÿñêðàâå, ñàìîáóòíє, íåïåðåñі÷íå. Âіí âіäêðèâ ñâіòîâі óêðàїíñüêó äóøó, і öå, çà ñëîâàìè êëàñèêà
ïîëüñüêîãî ðîìàíòèçìó Àäàìà Ìіöêåâè÷à, çðîáèëî Óêðàїíó îáіòîâàíîþ
çåìëåþ ñëîâ’ÿíñüêîї ðîìàíòè÷íîї ïîåçії. Ðîìàíòèçì ñòàâ íå ëèøå åñòåòè÷íèì âіäêðèòòÿì. Öå áóëî іñòîðè÷íî çàêîíîìіðíå ÿâèùå, âàæëèâèé êðîê ó ðîçâèòêó äóõîâíîãî æèòòÿ óêðàїíñüêîãî ñóñïіëüñòâà. Îêðіì
òîãî, ñàìå óêðàїíñüêèé ðîìàíòèçì ñòàâ ñêëàäíèêîì çàãàëüíîñëîâ’ÿíñüêîãî íàöіîíàëüíî-êóëüòóðíîãî âіäðîäæåííÿ, ïîäàëüøèì êðîêîì ó
ñõîäæåííі íàöіîíàëüíîãî ïèñüìåíñòâà äî âåðøèí ñâіòîâîї ñëàâè.

ОЛЕКСАНДР АФАНАСЬЄВ-ЧУЖБИНСЬКИЙ
(1817—1875)
Õî÷åòüñÿ ïîçíàéîìèòè âàñ іùå ç îäíèì òàëàíîâèòèì óêðàїíñüêèì
ïèñüìåííèêîì, åòíîãðàôîì, ôîëüêëîðèñòîì, іñòîðèêîì, ìîâîçíàâöåì.
Îëåêñàíäð Ñòåïàíîâè÷ Àôàíàñüєâ-×óæáèíñüêèé íàðîäèâñÿ íà Ïîëòàâùèíі â ðîäèíі äðіáíîãî ïîìіùèêà. Â÷èâñÿ âіí ó ãіìíàçії ðàçîì іç Єâãåíîì Ãðåáіíêîþ, òàì і ïîòîâàðèøóâàëè.
Îïіñëÿ íåäîâãîї âіéñüêîâîї ñëóæáè ïîâåðíóâñÿ â Óêðàїíó. Ñàìå òîäі
éîìó âèïàëà ùàñëèâà íàãîäà ñóïðîâîäæóâàòè Òàðàñà Ãðèãîðîâè÷à Øåâ÷åíêà â ïîäîðîæі Ëіâîáåðåæíîþ Óêðàїíîþ ó 1845–1847. Ïîòіì çíîâó
âèїõàâ ó Ðîñіþ і äî êіíöÿ æèòòÿ ìåøêàâ ó Ñàíêò-Ïåòåðáóðçі, äå íà ñõèëі ëіò î÷îëþâàâ ìóçåé Ïåòðîïàâëіâñüêîї ôîðòåöі.
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А хто з видатних українців був в’язнем
цієї фортеці?

Òâîð÷èé äîðîáîê ïèñüìåííèêà – öіêàâèé òà îðèãіíàëüíèé. Íàñàìïåðåä
ìè çàâäÿ÷óєìî éîìó ïðåêðàñíèìè ñïîãàäàìè ïðî Øåâ÷åíêà, âèäàíèìè ùå â
1861 ðîöі.
Çàëèøèâ âіí і âèñîêîõóäîæíі ïîåòè÷íі ðÿäêè – éîãî ïîåçії «Ñêàæè ìåíі
ïðàâäó, ìіé ëþáèé êîçà÷å», «Îé ó ïîëі
íà ðîçäîëëі», «Ïðîùàííÿ» ñòàëè íàðîäíèìè ïіñíÿìè. Öіêàâî, ùî éîãî òâîðè ÷àñòî çàðàõîâóâàëè äî íàðîäíèõ і íå
ëèøå. Íàïðèêëàä, âіðø «Ãàðíî òâîÿ
êîáçà ãðàє» ââàæàëè òâîðîì Øåâ÷åíêà,
Îëåêñàíäð
і íàâіòü âìіñòèëè â ïðàçüêîìó âèäàííі
Àôàíàñüєâ-×óæáèíñüêèé
«Êîáçàðÿ» â 1876 ðîöі.
Ïîåçіÿ Îëåêñàíäðà Àôàíàñüєâà-×óæáèíñüêîãî ðîìàíòè÷íà, ïðîíèçàíà íàöіîíàëüíèìè ìîòèâàìè, ìàє âèðàçíó ôîëüêëîðíó ìåëîäèêó.

Ïîâòîðþєìî
1.
2.
3.
4.

Назвіть визначних поетів-романтиків ХІХ століття.
Коли і де було вперше видано баладу «Рибалка»?
Які провідні образи романтичних поезій можна виокремити? Процитуйте.
Що вам відомо про «Руську трійцю»?

Ìіðêóєìî
1. Назвіть художні настанови романтизму.
2. Хто з відомих громадських і літературних діячів відомий також під псевдонімом
Ієремія Галка?
3. Розкажіть про життєвий і творчий шлях Євгена Гребінки.
4. Розкажіть про літературно-мистецькі угруповання романтиків ХІХ століття.

Àíàëіçóєìî
1.
2.
3.
4.

Якими є провідні мотиви вірша Є. Гребінки «Човен»? Коли він був написаний?
Що засуджував у своїх творах Гулак-Артемовський?
Визначте види рим у поезії Михайла Шашкевича «Веснівка».
Порівняйте образ солов’я в поезіях Миколи Костомарова та Віктора Забіли.

Äèñêóòóєìî
1. Скориставшись знаннями із зарубіжної літератури, спробуйте знайти спільне та відмінне у становленні й розвитку романтизму в Україні та інших країнах
Європи.
2. Хто є автором тексту романсу «Не щебечи, соловейку»?
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3. Доведіть, що вірш Гребінки «Човен» належить до романтичної поезії.
4. Яка роль романтизму як художнього напряму в розвитку національної літератури, культури?

Підготуйте додаткове повідомлення про творчий доробок поетів-романтиків.
Доповніть фактичний матеріал ілюстраціями, музичним супроводом (покладені на
музику твори зазначених авторів).

ПРАЦЮЄМО З ПРОЕКТОМ
Укладіть літературну карту під назвою «Романтизм». На контурну
карту нанесіть ті країни, з літературами яких ви хоч побіжно ознайомлені, міста, у яких народилися видатні письменники-романтики,
указавши їхні імена. Захист проекту має відбутися у формі презентації окремим
учнем (групою) кожної з країн: час виникнення на її теренах романтизму, його найвидатніші представники, їхні твори, герої цих творів, екранізації, інсценізації, музика
та живопис романтичної епохи.

ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ
Напишіть твір-роздум на тему «Мій романтичний герой». Це не обов’язково має
бути персонаж літературного твору, але ви маєте скористатися знаннями про те,
який він – романтичний характер.

Ð î ì à í ò è ç ì – õóäîæíіé íàïðÿì, ÿêèé âèíèê ó ëіòåðàòóðі òà
ìèñòåöòâі Єâðîïè íàïðèêіíöі ÕVІІІ – íà ïî÷àòêó ÕІÕ ñòîëіòòÿ. Ðîìàíòè÷íèé ãåðîé – ëþäèíà âåëèêèõ ïðèñòðàñòåé, âèäàòíèõ ìîæëèâîñòåé,
ñèëüíîãî õàðàêòåðó, çäàòíà íà íåçâè÷àéíі â÷èíêè. Äіþòü òàêі ãåðîї â
íàäçâè÷àéíèõ, ÷àñòî åêñòðåìàëüíèõ îáñòàâèíàõ. Ðîìàíòèçì çàïåðå÷èâ
ñóâîðі ïðàâèëà é êàíîíè êëàñèöèçìó, ïіäíіñ çíà÷åííÿ íàðîäíîї òâîð÷îñòі. Ðîìàíòèçì ïðîãîëîøóâàâ íåïåðåñі÷íіñòü і äóõîâíó íåïîâòîðíіñòü
êîæíîї îñîáèñòîñòі.
Ðîìàíòèêè äîñÿãëè âåëèêèõ óñïіõіâ ó ñòâîðåííі æàíðó ðîìàíó (Âàëüòåð Ñêîòò, Æîðæ Çàíä, Âіêòîð Ãþґî), ïîåìè (Äæîðäæ Ãîðäîí Áàéðîí,
Ãåíðіõ Ãåéíå, Àäàì Ìіöêåâè÷), ëіðè÷íîї ïîåçії (Ãåíðіõ Ãåéíå, Øàíäîð
Ïåòåôі). Âàæëèâå ìіñöå ó òâîð÷îñòі ðîìàíòèêіâ ïîñіëà іñòîðèêî-ãåðîї÷íà ïîåìà.
Пригадайте вивчені раніше твори Тараса Шевченка. Які з них є романтичними? Доведіть свою думку.

Åëåãіÿ (ãðåö. æóðëèâà ïіñíÿ) – æàíð ëіðèêè, ó ÿêîìó âèñëîâëþþòüñÿ íàñòðîї ñóìó, æóðáè, ñìóòêó, òóãè, ãіðêèõ ðîçäóìіâ. Îñîáëèâîãî
ïîøèðåííÿ öåé æàíð íàáóâ ó òâîð÷îñòі ñåíòèìåíòàëіñòіâ і ðîìàíòèêіâ.
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Поясніть, чим це зумовлено.

Ð î ì à í ñ – íåâåëèêà ëіðè÷íà ïіñíÿ ïðî êîõàííÿ, ïðèçíà÷åíà äëÿ
ñîëüíîãî âèêîíàííÿ. Íàéâіðîãіäíіøå, âèíèêëà â Іñïàíії, çâіäêè ïîøèðèëàñÿ â іíøèõ êðàїíàõ. Ñïåðøó ðîìàíñàìè íàçèâàëè ïіñíі, ÿêі âèêîíóâàëè íàðîäíîþ ìîâîþ, і ëèøå â ÕІÕ ñòîëіòòі öåé æàíð íàáóâ êàíîíі÷íîї ôîðìè: òàê ñòàëè íàçèâàòè ëіðè÷íі ïіñíі ïåðåâàæíî ïðî êîõàííÿ
ç ìóçè÷íèì ñóïðîâîäîì.
Прослухайте в класі кілька романсів. Чим особливі ці твори? Чому вони
досі не втратили своєї популярності?

Чи знаєте ви, що один з найпопулярніших романсів, «Очі чорні», прославлений
свого часу на весь світ геніальним співаком Федором Шаляпіним, написав Євген
Гребінка?!

Помандруймо сторінками польського романтизму. Вашій увазі запропонована
одна з блискучих поезій Адама Міцкевича в бездоганному перекладі Максима Рильського:
Мій рідний Німане! Куди спливли ті води,
Що я в дитячі їх зачерпував долоні,
Що ними плавав я по дикому затоні,
Для серця буйного шукавши охолоди?
Лаура, з власної милуючися вроди,
Колись любила там свої квітчасті скроні,
І відбиток її у хвиль сріблястім лоні
Мутив сльозами я, не знаючи негоди.
Мій Німане! А де ж і горе те безкрає,
І щастя разом з ним, і золоті надії?
Малечих днів моїх де радощі яснії?
Де ще любіший нам юнацький шал літає?
Лаура де моя? Де друзі молодії?
Минуло все... Чому ж сльоза лиш не минає?
Знайдіть спільні мотиви й образи з творами українських авторів. Прокоментуйте романтичні ознаки цієї поезії.

Напевно, вам буде цікаво знати, що дотепний Гребінка одного разу, цитуючи
Біблію, розсмішив навіть священика. У дружньому колі він звернувся до служителя

170
0

НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

церкви із запитанням: «Чому до Ісуса Христа завжди родили тільки чоловіки, а від
народження Ісуса почали родити тільки жінки?».
Священик не на жарт розхвилювався, не знаючи, як йому реагувати на зухвалість молодого письменника. Тож дорікнув Гребінці, що той вигадує нісенітниці.
Натомість Євген Павлович повторив історію з Біблії: Авраам народив Ісаака,
Ісаак народив Іакова, Іаков народив Іуду і братів його, і так усі чоловіки народжували чотирнадцять поколінь до Давида і двадцять вісім – до Христа.
Усі вже давно гучно реготали, довелося розреготатися навіть священикові, який,
за свідченнями очевидців, сказав тоді: «Йому в пеклі мало буде місця, ну і язичок!».
Євген Гребінка, Микола Гоголь та інші гімназисти придумали доволі цікаву розвагу, щоб посміятися над обмеженими, консервативними професорами. Вони підсовували таким викладачам, зокрема знаменитому своїм невіглаством Никольському,
вірші Пушкіна, Язикова та інших відомих на той час поетів, видаючи їх за власні.
Професор «черкав їх безжально» і мстився гімназистам, читаючи власну довжелезну та неоковирну дидактичну поему «Ум і Рок», яку дотепні гімназисти перехрестили на «Ум за Розум».
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МИКОЛА ГОГОЛЬ
(1809—1852)
«ВІН ДО СМЕРТІ НЕ ЛЮБИВ ПЕРЕПОВІДАТИ
ОДНЕ Й ТЕ Ж САМЕ...»
І ñóì, і æàëü,
і âèñíîâêè ïîâ÷àëüíі.
І ñëîâî íåïîñèëüíå äëÿ ïåðà.
Äóøà ïðîéøëà âñі ñòàäії ïå÷àëі.
Òåïåð óæå ñìіÿòèñÿ ïîðà.
Ëіíà Êîñòåíêî

Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷ Ãîãîëü – êëàñèê ñâіòîâîї êóëüòóðè. Éîãî òâîðè
÷èòàþòü òà åêðàíіçóþòü â Àìåðèöі é Ðîñії, ó Íіìå÷÷èíі é Áіëîðóñі, і,
çâіñíî, â Óêðàїíі. Ïðî íüîãî ðîçïîâіäàþòü ìіñòè÷íі ëåãåíäè, òàєìíèöåþ îïîâèòà íàâіòü ñìåðòü Ìèêîëè Âàñèëüîâè÷à. Ðîñіéñüêèé ïèñüìåííèê Äìèòðî Ìåðåæêîâñüêèé íàïèñàâ óíіêàëüíå ëіòåðàòóðîçíàâ÷å äîñëіäæåííÿ, ÿêå íàçèâàëîñü «Ãîãîëü і ÷îðò». Òî õòî æ âіí, Ìèêîëà Ãîãîëü,
óðîäæåíåöü Ïîëòàâùèíè, çàêîõàíèé â Іòàëіþ ìèòåöü, ÿêèé, æèâó÷è â
õîëîäíîìó Ïåòåðáóðçі, óñå æèòòÿ ñåðöåì ðâàâñÿ â Óêðàїíó?
Що вам уже відомо про Миколу Гоголя?
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Íàðîäèâñÿ ìàéáóòíіé ïèñüìåííèê
20 áåðåçíÿ 1809 ðîêó â ìіñòå÷êó Âåëèêі
Ñîðî÷èíöі Ìèðãîðîäñüêîãî ïîâіòó, íà
Ïîëòàâùèíі, äå ñâîãî ÷àñó îñåëèâñÿ éîãî
ïðàäіä, ßí Ãîãîëü, âèïóñêíèê Êèєâî-Ìîãèëÿíñüêîї àêàäåìії. Áàòüêî ìàéáóòíüîãî
êëàñèêà ïîìåð, êîëè õëîï÷èêîâі âèïîâíèëîñÿ 15 ðîêіâ. Ñöåíі÷íà äіÿëüíіñòü
áàòüêà, âåñåëîї, äîáðîçè÷ëèâîї ëþäèíè і
áëèñêó÷îãî îïîâіäà÷à, âïëèíóëà íà ðîçâèòîê òàëàíòó ìàéáóòíüîãî ïèñüìåííèêà,
ó ÿêîãî äîñèòü ðàíî âèÿâèëèñÿ òåàòðàëüíі çäіáíîñòі.
Æèòòÿ â óêðàїíñüêіé ïðîâіíöії, â àòìîñôåðі ïîåòè÷íîãî é ìàëüîâíè÷îãî
óêðàїíñüêîãî ïîáóòó, íåçàáóòíі äèòÿ÷і
âðàæåííÿ – óñå öå çãîäîì ëÿãëî â îñíîâó íåïîâòîðíèõ «Âå÷îðіâ íà õóòîðі áіëÿ
Äèêàíüêè», «Ìèðãîðîäà», іñòîðè÷íèõ òà
Ìèêîëà Ãîãîëü
åòíîãðàôі÷íèõ òâîðіâ. Âіäîìî òàêîæ і òå,
ùî ïіçíіøå, óæå ìåøêàþ÷è â Ïåòåðáóðçі, Ãîãîëü ïðîñèâ ìàòіð îïèñàòè
ïîáóòîâі äåòàëі äëÿ éîãî òâîðіâ ïðî Óêðàїíó. Ìàòåðі òàêîæ ïðèïèñóþòü
ãëèáîêó ðåëіãіéíіñòü, ùî çãîäîì ïðàêòè÷íî ïîãëèíóëà äóøó é ñåðöå
ãåíіàëüíîãî ìèòöÿ.
Ñìåðòü áàòüêà ñòàëà âàæêèì âèïðîáóâàííÿì äëÿ ðîäèíè. Ïіêëóâàòèñÿ ïðî ìàòіð і ñіìåéíі ñïðàâè äîâåëîñÿ þíîìó Ìèêîëі. Âіí ìðіÿâ
çðîáèòè êàð’єðó äåðæàâíîãî ñëóæáîâöÿ, õî÷ і íå ìàâ îñîáëèâîãî õèñòó
äî öüîãî. Òà Ãîãîëü óæå òîäі áóâ ïåðåêîíàíèé: ïåðåä íèì – âåëèêå і
ñëàâíå ìàéáóòíє.
Òîæ àìáіòíèé õëîïåöü âèðóøàє äî Ïåòåðáóðãà. Îäíàê ðîç÷àðóâàííÿ
íå çàáàðèëîñÿ. Â àêòîðè éîãî íå ïðèéíÿëè, ñëóæáà âèÿâèëàñÿ áåççìіñòîâíîþ і âèêëèêàëà âіäðàçó, íàòîìіñòü éîãî äåäàëі áіëüøå ïðèâàáëþâàëà
ëіòåðàòóðà.
Óæå 1829 ðîêó â æóðíàëі «Îòå÷åñòâåííûå çàïèñêè» áóâ íàäðóêîâàíèé òâіð «Âå÷іð ïðîòè Іâàíà Êóïàëà», íàïèñàíі «Ñîðî÷èíñüêèé
ÿðìàðîê» òà «Ìàéñüêà íі÷, àáî Óòîïëåíà».
1831 ðîêó âіäáóëàñÿ äîëåíîñíà çóñòðі÷ ç Ïóøêіíèì, ñêëàëèñÿ äðóæíі ñòîñóíêè ç Æóêîâñüêèì. Âèøóêàíå ëіòåðàòóðíå òîâàðèñòâî âіäðàçó
ïîöіíóâàëî ìîëîäèé òàëàíò, òîæ Ãîãîëü íåâäîâçі ñòàâ «ñâîїì» ó öüîìó
êîëі.
Íà òîé ÷àñ Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷ âèêëàäàâ â іíñòèòóòі, ìàâ ïðèâàòíі
óðîêè. Àëå ñëóæіííÿ ìèñòåöòâó ââàæàâ çà ñâіé íàéâèùèé îáîâ’ÿçîê,
ÿêîìó âіääàâàâñÿ ç óñієþ ïðèñòðàñòþ ìîëîäîãî òàëàíòó. Öÿ ïîðà áóëà
íàéäіÿëüíіøîþ â éîãî æèòòі: çàâ’ÿçóâàëèñÿ öіêàâі çíàéîìñòâà, ôîðìóâàâñÿ õàðàêòåð, ÿêèé çãîäîì íàçâóòü çàãàäêîâèì, çàêëàäàëèñÿ îñíîâè
òèõ íåñïîäіâàíèõ і äèâíèõ ó÷èíêіâ, ÿêі áóäóòü çðîáëåíі ïіçíіøå і ÿêèõ
íіõòî òàê і íå çìîæå ïîÿñíèòè...
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Ñïðàâæíþ ñëàâó і âèçíàííÿ ïðèíåñëà
éîìó çáіðêà «Âå÷îðè íà õóòîðі áіëÿ Äèêàíüêè. Ïîâіñòі, âèäàíі ïàñі÷íèêîì Ðóäèì
Ïàíüêîì», ùî âèéøëà â Ïåòåðáóðçі â
1831 òà 1832 ðîêàõ äâîìà ÷àñòèíàìè. Äî
ïåðøîї óâіéøëè «Ñîðî÷èíñüêèé ÿðìàðîê»,
«Âå÷іð ïðîòè Іâàíà Êóïàëà», «Ìàéñüêà
íі÷, àáî Óòîïëåíà», «Ïðîïàëà ãðàìîòà»;
äî äðóãîї – «Íі÷ ïåðåä Ðіçäâîì», «Ñòðàøíà ïîìñòà» òà іíøі. Ëіòåðàòóðíà ñëàâà
òåïåð áóëà áåççàïåðå÷íîþ, ìîëîäå ïîêîëіííÿ áà÷èëî â íüîìó òó âåëè÷åçíó ñèëó,
ÿêіé ñóäèëîñÿ çäіéñíèòè ïåðåâîðîò â
іñòîðії ëіòåðàòóðè.
Ïîїçäêà äîäîìó ðîç÷àðóâàëà Ãîãîëÿ.
Âіí ìðіÿâ î÷îëèòè â Êèїâñüêîìó óíіâåðñèòåòі êàôåäðó іñòîðії, àëå öþ ïîñàäó
çàïðîïîíóâàëè іíøîìó, âіäòàê, âіí îòðèìàâ ðîáîòó ëèøå â Ïåòåðáóðçüêîìó
Іâàí Êðóïñüêèé.
óíіâåðñèòåòі. Ïðîòå ïіñëÿ êіëüêîõ ëåêÂå÷іðíіé ìîòèâ
öіé äî íàóêîâîї äіÿëüíîñòі çáàéäóæіâ,
і 1835 ðîêó ñàì âіäìîâèâñÿ âіä ïîñàäè
ïðîôåñîðà.
1835 ðіê ñòàâ ðîêîì íîâèõ ëіòåðàòóðíèõ ïåðåìîã Ìèêîëè Ãîãîëÿ:
ó êíèæöі ïîâіñòåé «Ìèðãîðîä» áóëè âìіùåíі «Ñòàðîñâіòñüêі ïîìіùèêè» і «Òàðàñ Áóëüáà», «Âіé» òà іíøі òâîðè, ùî ââіéøëè äî ñâіòîâîї
ëіòåðàòóðíîї êëàñèêè.
1836 ðîêó Ãîãîëü çäіéñíèâ ñïðàâæíіé ïåðåâîðîò і â öàðèíі òåàòðó: íà
ñöåíі ç’ÿâèâñÿ éîãî «Ðåâіçîð». Öÿ êîìåäіÿ ñòàëà îäêðîâåííÿì äëÿ ðîñіéñüêîãî ñóñïіëüñòâà, ÿêå ïîáà÷èëî ñåáå â äçåðêàëі ãåíіàëüíîї ñàòèðè.
Òîãî æ ðîêó âіí âèїõàâ çà êîðäîí, äå, ëèøå çðіäêà ïîâåðòàþ÷èñü ó
Ðîñіþ, ïåðåáóâàâ óïðîäîâæ äîâîëі äîâãîãî ÷àñó. Ñàìå çà êîðäîíîì âіí
çàâåðøèâ òâіð óñüîãî ñâîãî æèòòÿ – «Ìåðòâі äóøі», íàïèñàâ «Øèíåëü».
Ìåøêàâ ó Íіìå÷÷èíі, Øâåéöàðії, Ôðàíöії, àëå ïî-ñïðàâæíüîìó áóâ
çàêîõàíèé â Іòàëіþ, ó Ðèì.
«Ìåðòâі äóøі» áóëî íàäðóêîâàíî 1842 ðîêó ïіñëÿ òðèâàëèõ ïåðèïåòіé іç öåíçóðîþ. Òîäі æ Ãîãîëü âîñòàííє ïîїõàâ çà êîðäîí. Öå áóâ
ñêëàäíèé ïåðіîä ó æèòòі ïèñüìåííèêà. Íàïðèêіíöі 1840-õ ðîêіâ Ãîãîëü
íàçàâæäè ïîâåðíóâñÿ â Ðîñіþ. Ìåøêàâ ó Ìîñêâі é Îäåñі, ïîáóâàâ óäîìà. Ïîñòóïîâî ñòàëî ñëàáíóòè çäîðîâ’ÿ. Ïèñüìåííèêîì îâîëîäіâ ñòðàõ
ñìåðòі, âіí îáëèøèâ çàíÿòòÿ ëіòåðàòóðîþ, ïî÷àâ âåñòè ãëèáîêî àñêåòè÷íèé ñïîñіá æèòòÿ. Âíàñëіäîê íåðâîâîãî çðèâó âіí ñïàëèâ äðóãó ÷àñòèíó
«Ìåðòâèõ äóø»...
Ïîìåð Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷ Ãîãîëü 21 ëþòîãî (4 áåðåçíÿ) 1852 ðîêó,
ïîõîâàíî éîãî â Ìîñêâі, íà êëàäîâèùі Äàíèëîâîãî ìîíàñòèðÿ. Íà ïàì’ÿòíèêó ãåíіàëüíîìó ïèñüìåííèêó ñêðîìíèé íàïèñ – ñëîâà ç êíèãè
ïðîðîêà Ієðåìії: «Ãіðêèì ìîїì ñëîâîì ïîñìіþñÿ».
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«ТАРАС БУЛЬБА»
«НЕ СТОМИЛАСЯ КОЗАЦЬКА СИЛА.
НЕ ПОГНУЛИСЬ ЩЕ КОЗАКИ!»
Ó 1835 ðîöі â Ïåòåðáóðçі âèéøëà äðóêîì çáіðêà òâîðіâ Ìèêîëè
Ãîãîëÿ «Ìèðãîðîä». Öåíòðàëüíèì òâîðîì ó öіé çáіðöі áóëà іñòîðè÷íà
ïîâіñòü «Òàðàñ Áóëüáà». Ïèñüìåííèê ïðàöþâàâ íàä íåþ áëèçüêî äåñÿòè
ðîêіâ – çíàéîìèâñÿ ç іñòîðè÷íèìè äæåðåëàìè, âèâ÷àâ êîçàöüêі ëіòîïèñè òà àðõіâíі äîêóìåíòè. Âåëè÷åçíó óâàãó âіí òàêîæ ïðèäіëèâ îçíàéîìëåííþ ç ôîëüêëîðíèì ìàòåðіàëîì – ïіñíÿìè, äóìàìè, áàëàäàìè
ïðî äîáó êîçà÷÷èíè. Âіäîìî, ùî â íüîãî áóëà òîâñòà êîíòîðñüêà êíèãà,
äî ÿêîї âіí çàïèñóâàâ íàéáіëüø öіêàâі ñëîâà, ëåãåíäè, ìàòåðіàëè, ùî
ìîãëè á ïðèñëóæèòèñÿ ïðè íàïèñàííі ïîâіñòі. Äðóãà, ïåðåðîáëåíà ðåäàêöіÿ òâîðó âèéøëà â 1842 ðîöі.
А які ви знаєте цікаві історії про письменників та їхню манеру писати
твори? Пошукайте в мережі Інтернет та поділіться інформацією з друзями. Бо
це справді надзвичайно цікаво! Натхнення може приходити до людини в найнесподіваніший спосіб!

Öå îäèí іç êðàùèõ іñòîðè÷íèõ òâîðіâ óêðàїíñüêîї ëіòåðàòóðè. Ãëèáèíà òà ìàñøòàáíіñòü õàðàêòåðіâ ìàéñòåðíî ïîєäíóþòüñÿ â íüîìó ç äîâåðøåíîþ êîìïîçèöієþ òà âèøóêàíèì àâòîðñüêèì ñòèëåì. Ïèñüìåííèê
íå ñòàâèâ ñîáі çà ìåòó íàïèñàòè âëàñíå іñòîðè÷íèé òâіð, ÿêèé áè âіäïîâіäàâ òî÷íèì õðîíîëîãі÷íèì òàáëèöÿì. Âіí õîòіâ ïðàâäèâî çìàëþâàòè
äóõ òієї åïîõè, її çàêîíè, çà ÿêèìè æèëè ëþäè, їõíі äóìêè, ïðàãíåííÿ,
âçàєìèíè.
Ó öåíòðі ïîâіñòі «Òàðàñ Áóëüáà» – çìàëþâàííÿ ãåðîї÷íîї áîðîòüáè
óêðàїíñüêîãî íàðîäó çà ïðàâî íà íàöіîíàëüíå ñàìîâèçíà÷åííÿ. Òåïëî і
ç íåâèìîâíèì çàõîïëåííÿì îïèñóє Ãîãîëü Çàïîðіçüêó Ñі÷ òà її ìåøêàíöіâ. Äëÿ ïèñüìåííèêà Çàïîðіææÿ – öå ãíіçäî, «çâіäêè ðîçëèâàþòüñÿ
âîëÿ òà êîçàöòâî íà âñþ Óêðàїíó».
Â îïèñі Çàïîðіçüêîї Ñі÷і òà її ãåðîїâ Ãîãîëü ïîєäíàâ іñòîðè÷íó êîíêðåòèêó òà âèñîêèé ëіðè÷íèé ïàôîñ. Öå і ñòàëî âèçíà÷àëüíîþ õóäîæíüîþ
îñîáëèâіñòþ «Òàðàñà Áóëüáè», òâîðó, ó ÿêîìó ïîєäíàëèñü ðåàëіñòè÷íі
òà ðîìàíòè÷íі åëåìåíòè.
Ïîâіñòü ïî÷èíàєòüñÿ ç òîãî, ùî Òàðàñ Áóëüáà âåçå ñâîїõ ñèíіâ íà Ñі÷.
Âіí ïåðåêîíàíèé, ùî ëèøå òàì, ó áèòâàõ іç âîðîãîì, âîíè îòðèìàþòü
áîéîâå õðåùåííÿ, äîáóäóòü êîçàöüêîї ñëàâè, ïîäîðîñëіøàþòü, ïîðîçóìíіøàþòü. Ïðèáóâøè íà Ñі÷, Îñòàï і Àíäðіé, ùå íå îòÿìèâøèñü âіä
áåçòóðáîòíîãî æèòòÿ, îäðàçó ïîðèíàþòü ó âèð ïîäіé: їäóòü áèòèñÿ ç
«ïðîêëÿòèìè ëÿõàìè».
Кого називали раніше ляхами? Звідки походить така назва? І чи існують
у сучасній мові якісь прізвиська, якими називають цілі народи? Як такі прізвиська, на вашу думку, виникають? І чи нормальний це процес? Чи потрібно
з таким явищем боротися? Як саме?

Âіä ãіíöÿ, ùî ïðèáóâ íà Ñі÷, êîçàêè äіçíàþòüñÿ ïðî óòèñêè, ùî їõ
÷èíèòü ïîëüñüêà øëÿõòà ïî âñіé Óêðàїíі, ïðî òå, ùî ãîíіíü çàçíàє é
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ïðàâîñëàâíà âіðà. Çâіñíî, ùî êîçàêè íå ìîãëè ñòåðïіòè òàêîї íàðóãè.
Íåïèñàíèé êîäåêñ çàïîðіçüêîї ÷åñòі ïåðåäáà÷àâ, ùî êîæåí êîçàê ïîâèíåí çàõèùàòè äâі ãîëîâíі ñâÿòèíі – Áàòüêіâùèíó і âіðó – äî îñòàííüîї
êðàïëі êðîâі.
Ó ñâîїé ïîâіñòі Ìèêîëà Ãîãîëü ïðàãíóâ ïîêàçàòè, ùî Çàïîðіçüêà Ñі÷
áóëà ãîðíèëîì, ó ÿêîìó çàãàðòîâóâàëèñÿ ìîãóòíі õàðàêòåðè ìóæíіõ òà
øëÿõåòíèõ âîїíіâ. Óâåñü ñïîñіá æèòòÿ, îðãàíіçàöіÿ ïîáóòó, ñèñòåìà ìîðàëüíî-åòè÷íèõ âçàєìèí ñïðèÿëè âèõîâàííþ ó ÷ëåíіâ öüîãî óíіêàëüíîãî áðàòñòâà âèñîêèõ ìîðàëüíèõ ÿêîñòåé. Çàêîí ïîáðàòèìñòâà êîçàêè
ïîâàæàëè ÷è íå áіëüøå, àíіæ áіáëіéíі çàïîâіäі. Çàãèíóòè â áîþ çà Âіò÷èçíó і çà âіðó çàâæäè ââàæàëîñÿ ïî÷åñíèì îáîâ’ÿçêîì.
Òîìó é íå äèâíî, ùî âñі êîçàêè âіäâàæíî áèëèñÿ ç ïîëÿêàìè. І õî÷à
ñèëè çàïîðіçüêîãî âіéñüêà òàíóëè ç êîæíîþ õâèëèíîþ, áî ïîëüñüêі çàãîíè ïåðåâàæàëè їõ çà ÷èñåëüíіñòþ òà ÿêіñòþ îçáðîєíü, íå çàíåïàäàâ
áîéîâèé äóõ îáîðîíöіâ Áàòüêіâùèíè. Òðè÷і Òàðàñ Áóëüáà çàïèòóâàâ
ñâîїõ ïîáðàòèìіâ: «À ùî, ïàíîâå? … – ×è є ùå ïîðîõ ó ïîðîõіâíèöÿõ?
Íå îñëàáëà ùå êîçàöüêà ñèëà? Ùå íå ãíóòüñÿ êîçàêè?». І âіäïîâіäàëè
éîìó çàêóðåíі â áîþ âîÿêè: «Є ùå, áàòüêó, ïîðîõ ó ïîðîõіâíèöÿõ! Íå
îñëàáëà ùå êîçàöüêà ñèëà, ùå íå ãíóòüñÿ êîçàêè!».
Îïèñ áèòâè ïіä ìіñòîì Äóáíî ñòâîðåíèé ó ôîëüêëîðíîìó êëþ÷і. Íå
âèïàäêîâî Òàðàñ Áóëüáà ñàìå òðè÷і çâåðòàâñÿ äî ñâîїõ ïîáðàòèìіâ. Êîçàêіâ òóò àâòîð óïîäіáíþє äî êàçêîâèõ áîãàòèðіâ, ùî áîðîíèëè ñâîþ
çåìëþ âіä óñÿêîї íå÷èñòі.
Пригадайте, яке значення у фольклорних творах має число три. Яких
казкових легендарних богатирів ви пам’ятаєте?

×èìàëî áóéíèõ ãîëіâ ïîëÿãëî â öіé áèòâі. Àëå âñі âîíè ïîìèðàëè,
ÿê ñïðàâæíі ãåðîї, çі ñëîâàìè «Âіò÷èçíà», «âіðà», «ïîáðàòèìñòâî» íà
âóñòàõ. Ñàìå òàê çàãèíóëè Ìóñіé Øèëî, Ñòåïàí Ãóñêà, Êàñіÿí Áîâäþã,
îòàìàí Áàëàáàí òà іíøі. Âåñü «öâіò» êîçàöüêîãî âіéñüêà âіääàâ æèòòÿ ó
áèòâі ïіä Äóáíî. Íàéâèùèì ùàñòÿì äëÿ ñåáå ââàæàëè âîíè çàãèáåëü çà
âîëþ ñâîєї Âіò÷èçíè.

Âіäîìèé
óêðàїíñüêèé àêòîð
Áîãäàí Ñòóïêà
â ðîëі Òàðàñà Áóëüáè
ç îäíîéìåííîãî
ôіëüìó.
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Ãîëîâíèé ãåðîé ïîâіñòі, Òàðàñ Áóëüáà, і éîãî ñòàðøèé ñèí, Îñòàï,
çàâæäè áèëèñÿ â ïåðøèõ ëàâàõ êîçàöüêîãî âіéñüêà. Âîíè íåìîâ ñòâîðåíі áóëè äëÿ çàõèñòó ðіäíîї çåìëі – ìîãóòíі, ìóæíі òà øëÿõåòíі âîїíè.
Íåäàðåìíî æ Îñòàïà îáðàëè îòàìàíîì, êîëè éîìó âèïîâíèëîñÿ âñüîãî
ëèøå 22 ðîêè! Çðîçóìіëè – âіí ãіäíèé öüîãî çâàííÿ! Ïðîòîòèïîì öüîãî
ãåðîÿ áóâ ïðåäîê âіäîìîãî óêðàїíñüêîãî ìàíäðіâíèêà é äîñëіäíèêà Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ, êóðіííèé îòàìàí Çàïîðіçüêîãî âіéñüêà Îõðіì Ìàêóõà.
Îñòàï Áóëüáà çàâæäè áèâñÿ ç âîðîãîì, íå ëÿêàþ÷èñü àíі âîðîæîї
ñèëè, àíі âіäïîâіäàëüíîñòі, ïîêëàäåíîї íà íüîãî êîçàêàìè-ïîáðàòèìàìè.
І çàãèíóâ âіí ÿê ñïðàâæíіé ãåðîé. Ïîòðàïèâøè â ïîëîí äî ïîëÿêіâ,
âіí çàçíàâ íåëþäñüêèõ òîðòóð, àëå æîäåí ì’ÿç íå çäðèãíóâñÿ íà éîãî
îáëè÷÷і. Òàðàñ Áóëüáà, ùî áóâ ñâіäêîì ñòðàæäàíü ñèíà, ñàì ãîðіâ íåìîâ
ó ïåêåëüíîìó âîãíі. Àëå ðàçîì ç òèì, âіí ìèìîâîëі çàõîïëþâàâñÿ ìóæíіñòþ ñèíà. «Äîáðå, ñèíêó, äîáðå!» – øåïîòіëè éîãî âóñòà.
Òіëüêè íàïðèêіíöі íåëþäñüêîãî êàòóâàííÿ, êîëè Îñòàï ïî÷àâ øóêàòè â íàòîâïі áîäàé îäíå çíàéîìå îáëè÷÷ÿ, ùîá òàêèì ÷èíîì äіñòàòè
ñèë äëÿ îñòàííüîãî âèïðîáóâàííÿ, ïîáà÷èâ âіí îáëè÷÷ÿ áàòüêà. І Òàðàñ
Áóëüáà, íå ïîáîÿâøèñü ïîëÿêіâ, áëàãîñëîâèâ ñèíà íà ãåðîї÷íó ñìåðòü,
ãіäíó ñïðàâæíüîãî âåëåòà äóõó. Íà çàïèòàííÿ ñèíà: «Áàòüêó! Äå òè?
×è ÷óєø òè ìåíå?» – Òàðàñ Áóëüáà âіäïîâіâ: «×óþ!». «І âåñü ìіëüéîí
íàðîäó ðàçîì çäðèãíóâñÿ».
Ãîãîëü íå çìàëüîâóє êàðòèí ñìåðòі іíøèõ êîçàêіâ, ÿêèõ ïîëîíèëè
ïîëÿêè, àëå ìè ìîæåìî çäîãàäàòèñÿ ïðî òå, ùî é âîíè ïîìåðëè ãåðîї÷íîþ ñìåðòþ, íå çðàäèâøè âіò÷èçíó òà áàòüêіâñüêó âіðó.
Òðàãі÷íà äîëÿ ñóäèëàñÿ âñіì ÷îëîâіêàì ç ðîäó Òàðàñà Áóëüáè. Ñàì Òàðàñ òàêîæ çàãèíóâ ìó÷åíèöüêîþ ãåðîї÷íîþ ñìåðòþ âіä ðóê âîðîãіâ. Éîãî
æèâöåì ñïàëèëè íà âîãíèùі. Àëå öåé ìîãóòíіé âåëåòåíü-êîçàê íàâіòü íå
çäðèãíóâñÿ âіä äóìêè ïðî âëàñíó ñìåðòü. Ãîãîëü ñòâîðèâ òàêі ïåðåêîíëèâі ïñèõîëîãі÷íі õàðàêòåðè, ùî ÷èòà÷ îäðàçó ðîçóìіє: êîçàêè íіêîëè íå
áîÿëèñÿ ñìåðòі, âîíè çàâæäè áóëè äî íåї ãîòîâі. Âîíè íàéáіëüøå áîÿëèñÿ
âòðàòèòè ãіäíіñòü, ïîðóøèòè ñâÿòі çàêîíè áîéîâîãî ïîáðàòèìñòâà.
Ç ðîäèíîþ Òàðàñà Áóëüáè â ïîâіñòі ïîâ’ÿçàíà íå ëèøå òåìà âіä÷àéäóøíîãî ãåðîїçìó òà ñàìîçðå÷åííÿ, à é òåìà çðàäíèöòâà. Ìîëîäøèé
ñèí Òàðàñà Àíäðіé ïåðåéøîâ íà áіê ïîëÿêіâ, çàêîõàâøèñü ó ïðåêðàñíó ïàííî÷êó. Öå áóâ þíàê, íàäіëåíèé ÷óòëèâîþ äóøåþ òà çäàòíіñòþ
ãëèáîêî ïåðåæèâàòè, ãîñòðèì ïðèðîäíèì ðîçóìîì. ßê ïèøå àâòîð ïîâіñòі, Àíäðіé íå òіëüêè «ãîðіâ æàäîáîþ ëèöàðñüêîãî ïîäâèãó, àëå â äóøі
éîãî çíàõîäèëîñÿ ìіñöå і äëÿ іíøèõ ïî÷óòòіâ». Íàïåâíî, ñàìå öÿ ÷óòëèâіñòü, ïàëêà äóøà і ñòàëà ïðè÷èíîþ òîãî ëèõà, ÿêå ñòàëîñÿ.
Àíäðіé ùèðî ïîêîõàâ ïðåêðàñíó ïîëÿ÷êó. І ñàìå öå çìóñèëî éîãî
âіäìîâèòèñÿ âіä âі÷íèõ öіííîñòåé ëèöàðÿ-ïàòðіîòà. Âіí çàãèíóâ òîäі,
êîëè ïðîìîâèâ ñòðàøíі ñëîâà: «À ùî ìåíі áàòüêî, òîâàðèøі é âіò÷èçíà?». Öüîãî ãåðîÿ íå ïðèâàáëþє ðîìàíòèêà áîþ, âіéíè, ïåðåìîãè. Âіí
õî÷å ñïîêіéíîãî, çâè÷àéíîãî îñîáèñòîãî ùàñòÿ, õî÷å êîõàòè і áóòè êîõàíèì. І ñàìå öå ñòàëî ãîëîâíîþ ïðè÷èíîþ éîãî çàãèáåëі: Òàðàñ Áóëüáà
íå ìіã ïðîáà÷èòè çðàäè ñâîєìó ñèíîâі. Âіí ñàì âèêîíàâ ñâіé âëàñíèé
æîðñòîêèé âèðîê. І íàâіòü íå ïîõîâàâ âëàñíîãî ñèíà. Çðàäíèêè, íà éîãî
äóìêó, íà òàêå íå çàñëóãîâóþòü.
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Êîõàííÿ äî æіíêè áîðîëîñÿ â äóøі Àíäðіÿ ç ëþáîâ’þ äî Âіò÷èçíè,
ðіäíîї âіðè, ç ïî÷óòòÿì îáîâ’ÿçêó. Êîõàííÿ ïåðåìîãëî. Àëå íå ïðèíåñëî
ãåðîєâі î÷іêóâàíîãî ùàñòÿ.
А ви вірите в силу такого кохання, яке може змусити людину зрадити найдорожче?

Çðàäà é çàïðîäàíñòâî – íàéñòðàøíіøі ãðіõè â íåïèñàíîìó ñòàòóòі
êîçàöüêîãî òîâàðèñòâà. Âîíè íå ïðîùàþòüñÿ é êàðàþòüñÿ ñìåðòþ, áî
çðàäó Âіò÷èçíè íå ìîæíà àíі âèïðàâäàòè, àíі ñïîêóòóâàòè.
Æіíî÷і îáðàçè ïîâіñòі Ìèêîëè Ãîãîëÿ òàêîæ ïðîíèçàíі òðàãі÷íèì
íàïðóæåííÿì. Ùå íà ïî÷àòêó ìè áà÷èìî äðàìàòè÷íå ïðîùàííÿ ìàòåðі іç ñèíàìè, ÿêà, âèïðîâîäæàþ÷è їõ íà Ñі÷, íå çíàє, ÿêà їì ñóäèòüñÿ
äîëÿ. І öі ïåðåæèâàííÿ çãîðüîâàíîї ìàòåðі áóêâàëüíî âèõëþïóþòüñÿ
åìîöіéíèìè ðÿäêàìè íà ñòîðіíêè òâîðó. Òà é îáðàç ïîëüñüêîї ïàííî÷êè
òàê ñàìî íå îñÿÿíèé ùàñòÿì. Ïåðåä÷óòòÿ ëèõà, ñàì êîíòåêñò òðàãі÷íèõ
іñòîðè÷íèõ ïîäіé âïëèâàëè íà ñòâîðåííÿ àâòîðîì öüîãî õàðàêòåðó.
Îòæå, ìîæåìî çðîáèòè âèñíîâîê: ïîâіñòü Ìèêîëè Ãîãîëÿ – òâіð
ãåðîї÷íèé. Àâòîð óñëàâëþє Âіò÷èçíó òà її çàõèñíèêіâ, çàñóäæóє ñëàáêîäóõіñòü òà çðàäíèöòâî, ùèðî çàõîïëþєòüñÿ ìóæíіñòþ ëþäåé, ùî íå
âàãàþ÷èñü êëàëè ñâîї ãîëîâè çà ñâîáîäó Âіò÷èçíè òà áàòüêіâñüêó âіðó.

Ïîâòîðþєìî
1. Розкажіть про історію написання та видання повісті «Тарас Бульба».
2. Назвіть головних і другорядних героїв твору. Хто з них вам найбільше подобається і чому?
3. Які історичні факти чи події використав Гоголь у своїй повісті?
4. Перекажіть своїми словами уривок, який вас найбільше вразив. Поясніть, чому
саме.

Ìіðêóєìî
1. Проаналізуйте і поясніть, на чому базувався кодекс козацької честі та як це змальовано в повісті.
2. Який період історії України змальовано у творі? Процитуйте відповідні уривки на
підтвердження своєї точки зору.
3. Чому ми вважаємо Тараса Бульбу, його сина Остапа, їхніх побратимів героями?
А яке ставлення автора до них? Як це відображено в тексті повісті?
4. З якої причини Тарас Бульба вбив свого сина?

Àíàëіçóєìî
1. Визначте елементи композиції повісті «Тарас Бульба» та прокоментуйте їх.
2. До яких художніх засобів вдається письменник при творенні характерів своїх героїв?
3. Здійсніть порівняльну характеристику Остапа і Андрія. Що було в Андрієві такого,
що дозволило йому зрадити? І що ніколи б не дозволило цього зробити Остапові?
4. Визначте, яку роль (якщо вони є) відіграють у творі пейзажні картини, ліричні
відступи, авторські характеристики, описи побуту.
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Äèñêóòóєìî
1. Поясніть, як поєднуються реалістичні та романтичні елементи в повісті Миколи
Гоголя.
2. У чому виявляється вплив фольклору в тексті повісті?
3. Яким постає образ Запорізької Січі в повісті Миколи Гоголя?
4. Пригадайте прочитані раніше твори про Січ та запорожців. Що нового вніс Микола Гоголь у розкриття цієї теми? Чому його повість стала надзвичайно популярною від моменту написання і не втрачає популярності дотепер?
5. «Він заклав основи великої літератури, і в традиційному переліку – Гоголь, Достоєвський і Толстой – ім’я Гоголя є джерельним і залишається найзагадковішим», – сказав Євген Сверстюк. Тут ідеться про те, що Гоголь став основоположником російської літератури. А ми вивчаємо його творчість у курсі літератури
української. То він російський письменник чи український?

Відшукайте твори українських і зарубіжних поетів, присвячені Миколі Гоголю.
Проаналізуйте їх і визначте, що в особистості Гоголя відзначали його шанувальники.

ПРАЦЮЄМО З ПРОЕКТОМ
Є дві редакції твору Миколи Гоголя: редакція 1835 року і редакція
1842 року. Другу можна знайти в мережі Інтернет, а за першою, перекладеною українською мовою, ми, власне, й вивчаємо твір.
Зробіть порівняльний аналіз цих двох редакцій. Що змінилося упродовж семи
років? Чому, на вашу думку, письменник змінив деякі акценти в повісті?

ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ
Напишіть твір-роздум на тему «Тарас Бульба наших днів – який він?».

Сьогодні ми з вами мандруватимемо не сторінками літературних творів, а кіностудіями, які долучилися до створення образу Тараса Бульби на екрані.
Про Тараса Бульбу знято, напевно, найбільше фільмів. Він екранізувався в
Німеччині (двічі), Франції, Великій Британії, Італії, Югославії, США і Чехословаччині.
В Україні «Тараса Бульбу» вперше вирішив екранізувати Олександр Довженко. Початок зйомок було призначено на 22 червня 1941 року. Ця мрія великого Довженка
так і не була втілена на екрані. Згодом, уже в 1960-х роках, фільм за цією повістю
намагався зняти Сергій Бондарчук, написав навіть сценарій, але реалізувати свій
задум йому не вдалося. І лише в 2009 році було знято український повнометражний
художній телевізійний фільм «Дума про Тараса Бульбу».
Одна з найяскравіших екранізацій була спільно здійснена кінематографістами
Югославії й США. Режисер цієї стрічки Дж. Лі Томпсон зняв свого часу такі культові
кінофільми, як «Планета мавп» та «Копальні царя Соломона». Головну роль у картині виконав знаменитий голлівудський актор Юл Бріннер.
Що ви знаєте про цього режисера? Чи знайомі вам названі фільми? Вони
вам подобаються чи ні? Чому? Свою думку аргументуйте.
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А у 2009 році відбулася прем’єра російської стрічки режисера Володимира
Бортка «Тарас Бульба» з видатним українським актором Богданом Ступкою в головній ролі.
Влаштуйте конкурс на кращий сценарій літературно-мистецького вечора «Тарас
Бульба на екрані». Доберіть уривки з фільмів, прокоментуйте їх, порівняйте, спробуйте самостійно інсценізувати будь-який уривок з твору «Тарас Бульба». Використайте також у підготовці до вечора музичну драму «Тарас Бульба» (автори Микола
Лисенко та Михайло Старицький).

Узимку 2006 року вийшов квест за творами Миколи Гоголя «Вечори на хуторі
біля Диканьки». Трохи згодом вийшла й друга частина гри під назвою «Вечір проти
Івана Купала». Проте розробники не обмежилися рамками лише цього оповідання,
а розширили сюжет за рахунок інших творів зі збірки. Тож аби грати в цю гру, самостійно прочитайте всі твори «Вечорів...».
Сюжет гри захопливий. Селище Диканька готується до свята Івана Купала. За
легендою, цієї ночі розцвітає квітка папороті. Той, кому вдасться її знайти, отримає
надзвичайні можливості, зокрема зможе відшукати скарби й казкові багатства. Петрусь мріє розбагатіти й приймає пропозицію дивного незнайомця, який нещодавно
прибув до Диканьки. А головному героєві гри Вакулі (коваль з повісті «Ніч перед
Різдвом») доведеться розплутувати складну інтригу, щоб порятувати Петруся. Щасти вам у грі!

1. Гоголь М. Повісті Гоголя. Найкращі українські переклади у 2 т. – К., 2009.
2. Луцький Ю. Між Гоголем і Шевченком. – К., 1998.
3. Куліш П. Гоголь перед судом викривальної літератури // Куліш П. Твори
у 2 т. – К., 1989. – Т. 2.
4. Василашко В. Чи України ти син? – К., 1994.
5. Вересаєв В. Гоголь в житті. – Х., 1990.
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ТАРАС ШЕВЧЕНКО
(1814—1861)
СЛОВО ГЕНІЯ
Áëàãîñëîâåííà íàé áóäå ãîäèíà,
І òàÿ õàòà, і ñåëî,
Ùî Óêðàїíі ïðèíåñëî
Ç âåëèêèõ íàéáіëüøîãî ñèíà.
Áëàãîñëîâåííà!
Áîãäàí Ëåïêèé

Ãåíіé Òàðàñà Øåâ÷åíêà ïîðâàâ ïóòà
óñòàëåíèõ ëіòåðàòóðíèõ íîðì, і ïîåçіÿ
Êîáçàðÿ íå ëèøå ââіáðàëà â ñåáå âñі ãðàíі óêðàїíñüêîãî íàöіîíàëüíîãî æèòòÿ, à
é íàâåðíóëà öå æèòòÿ íà íîâèé øëÿõ.
Òðàãі÷íà òà ÿñêðàâà äîëÿ Êîáçàðÿ, ÿê
і äîëÿ éîãî íàðîäó, à òâîð÷à ñïàäùèíà
ãåíіàëüíîãî ïîåòà, õóäîæíèêà é ìèñëèòåëÿ ñòàëà íàöіîíàëüíîþ ñâÿòèíåþ.
Âіí є äëÿ íàñ і Áàòüêîì Òàðàñîì,
íàòõíåííèì ãîëîñîì öіëîãî íàðîäó, і áóäèòåëåì íàöії, і її ïðîðîêîì. Êîæíå íîâå
ïîêîëіííÿ ïîêëèêàíå çàíîâî âіäêðèâàòè
ñåáå і ñâîþ äóõîâíó ñïàäùèíó – òîáòî
âіäêðèâàòè Øåâ÷åíêà. Íåìàє é íå áóëî
íà ñâіòі óêðàїíöÿ, ó ñåðöі ÿêîãî Øåâ÷åíêî
íå çàëèøèâ áè ñëіäó – ñëіäó ñàìîóñâіÒàðàñ Øåâ÷åíêî.
äîìëåííÿ ñåáå ÿê ñèíà ÷è äîíüêè âåëèÀâòîïîðòðåò çі ñâі÷êîþ
êîãî óêðàїíñüêîãî íàðîäó.
Øåâ÷åíêî ñòàâ ïðåäòå÷åþ íàøîї äåðæàâíîñòі. Òà ÷è çðîçóìіëè ìè éîãî çàïîâіòè? ×è ïðèéíÿëè їõ ó äóøó
ñâîþ? ×è ðîçãëàäÿòüñÿ çìîðøêè íà ñêàì’ÿíіëіì Òàðàñîâіì ÷îëі? Íà öі
ïèòàííÿ ìè çîáîâ’ÿçàíі äàòè âіäïîâіäü – і ñîáі, і íàùàäêàì.
Коли ви вперше почули про Тараса Шевченка? Чи одразу зрозуміли, яка
його роль у долі нашого народу? Пригадайте, які його твори ви вже прочитали.

РАННЯ ТВОРЧІСТЬ
Ðàííÿ òâîð÷іñòü Òàðàñà Øåâ÷åíêà – öå âèñîêèé ðîìàíòè÷íèé ïîðèâ.
Ïîåò îäðàçó âèçíà÷èâ êîëî ïðîâіäíèõ ìîòèâіâ, ÿêі ùîðàç îíîâëåíèìè ïîñòàâàëè â éîãî òâîð÷îñòі. Öå çíà÷åííÿ ìèòöÿ і ìèñòåöòâà â ñóñïіëüíîìó æèòòі, âàæëèâі ïèòàííÿ ãðîìàäñüêîї, ïîëіòè÷íîї, åñòåòè÷íîї ðîëі ëіòåðàòóðè,
іñòèííå ïîêëèêàííÿ ïîåòà, ìîòèâ ïîøóêó ùàñòÿ. Ðàííÿ òâîð÷іñòü (1837–
1843) ÿâèëà ñâіòîâі ïîåòà-ðîìàíòèêà, ÿêèé ñÿãíóâ ñïðàâæíіõ òâîð÷èõ âèñîêîñòåé, óâіáðàâøè âñі íàéÿñêðàâіøі çäîáóòêè âіò÷èçíÿíîãî ïèñüìåíñòâà.
У творчості яких поетів є подібні мотиви?
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Äî ïåðøîãî âèäàííÿ «Êîáçàðÿ» ââіéøëî âіñіì
òâîðіâ: «Äóìè ìîї, äóìè ìîї», «Ïåðåáåíäÿ»,
«Êàòåðèíà», «Òîïîëÿ», «Äóìêà», «Äî Îñíîâ’ÿíåíêà», «Іâàí Ïіäêîâà»,
«Òàðàñîâà íі÷».
Äåÿêі ç íèõ óæå ñòàëè íàäáàííÿì âàøîãî äóõîâíîãî ïðîñòîðó. Òîæ
çâåðíіìîñÿ äî òèõ, ãëèáèíè ÿêèõ âè ùå íå ìàëè çìîãè ïіçíàòè.
Ó «Êîáçàðі» íåäàðåìíî ç’ÿâèâñÿ âіðø «Äî Îñíîâ’ÿíåíêà». Ñàìå
Øåâ÷åíêî ÷è íå ïåðøèì óñâіäîìèâ, ùî óêðàїíöі âæå ìàþòü ïîòóæíó
íàöіîíàëüíó êóëüòóðó, ëіòåðàòóðó, à íàùàäêè çîáîâ’ÿçàíі áåðåãòè
òðàäèöії, áîðîòèñÿ çà ïіäíåñåííÿ óêðàїíñüêîãî ñëîâà äî íîâèõ âèñîò.
Öþ íåïåðåðâíіñòü іñòîðè÷íîãî ÷àñó é çàêîäîâàíî â äèíàìі÷íèõ ðÿäêàõ
òâîðó, ùî є ñâîєðіäíèì çâåðòàííÿì-ïîñëàííÿì.
Ïîåçіÿ îñîáëèâà іíòîíàöіéíèì îôîðìëåííÿì: ñïåðøó öå òóæëèâі,
ìåëàíõîëіéíі, ãіðêі íàðіêàííÿ («íå âåðíóòüñÿ, íàâіêè ïðîïàëè», «îòàêå-òî
ëèõî òÿæêå»), äàëі – êàðáîâàíі, ñïîâíåíі âіðè òà ïàëêîãî ïåðåêîíàííÿ
çàêëèêè äî ñâîãî ñòàðøîãî ñó÷àñíèêà і ïîáðàòèìà ïî ïåðó («Óòíè, áàòüêó,
îðëå ñèçèé!» àáî «Óòíè, áàòüêó, ùîá íåõîòÿ íà ââåñü ñâіò ïî÷óëè, ùî
äіÿëîñü â Óêðàїíі...»).
Àâòîð çàêëèêàє â õóäîæíіé òâîð÷îñòі çâåðòàòèñÿ äî іñòîðè÷íîãî ìèíóëîãî, ðîçðîáëÿòè íàñàìïåðåä ãåðîїêî-ïàòðіîòè÷íó òåìàòèêó. Ìóäðèé Êîáçàð íàêðåñëèâ ãðàíäіîçíó ïðîãðàìó ïåðåä óñієþ íàöіîíàëüíîþ ëіòåðàòóðîþ:
ãåðîїêà ìèíóëîãî ìàє ðîçáóäèòè â çíåâіðåíèõ ÷è çáàéäóæіëèõ ñó÷àñíèêіâ
åíåðãіþ äëÿ áîðîòüáè çà ñîöіàëüíå é íàöіîíàëüíå ðîçêðіïà÷åííÿ ñâîєї êðàїíè, ÿêà
«îáіäðàíà, ñèðîòîþ ïîíàä Äíіïðîì ïëà÷å».
Øåâ÷åíêî ðîçóìіâ: íàñòàâ ÷àñ äàòè âіäñі÷
«âîðîãîâі ëþòîìó», ùî ïðåçèðëèâî íàñìіõàєòüñÿ çі ñòðàæäàíü і ïðèíèæåííÿ Óêðàїíè.
Ïðîòå, íà äóìêó àâòîðà, íàùàäêè ìàþòü ïàì’ÿòàòè íå ëèøå ñòîðіíêè ñëàâíîї
іñòîðії, à é òðàãåäії, ïîìèëêè ìèíóëîãî,
ÿêі íå ïîâèííі ïîâòîðèòèñÿ: «...âñå ãèíå,
ñëàâà íå ïîëÿæå: íå ïîëÿæå. À ðîçêàæå, ùî äіÿëîñü â ñâіòі, ÷èÿ ïðàâäà, ÷èÿ
êðèâäà, і ÷èї ìè äіòè».
А в чому вбачаєте значущість уроків історії ви?

Ãðèãîðіé Êâіòêà-Îñíîâ’ÿíåíêî îäíèì ç
ïåðøèõ çàõîïëåíî ïðèâіòàâ âèõіä Øåâ÷åíêîâîãî «Êîáçàðÿ», çàçíà÷èâøè, ùî
äóìêè, âèñëîâëåíі â íüîìó, «êðіïêî
ëÿãàþòü íà äóøó». Îäíàê ïîåçіþ «Äî Îñíîâ’ÿíåíêà» áóëî íàïèñàíî ùå äî îñîáèñòîãî çíàéîìñòâà ìèòöіâ.

Íàäіÿ Ëîïóõîâà.
«À ñåðäåíüêî âіäïî÷èíå,
ïîêè ñëüîçè ëëþòüñÿ...»
(іç ñåðії «Äîëÿ æіíîê
ó òâîðàõ Òàðàñà Øåâ÷åíêà»)
Уважно розглянувши ілюстрацію,
проаналізуйте передній і задній
плани зображення.
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Ïîåçіþ «Íà âі÷íó ïàì’ÿòü Êîòëÿðåâñüêîìó» áóëî íàïèñàíî íåâäîâçі
ïіñëÿ ñìåðòі «áàòüêà óêðàїíñüêîї ëіòåðàòóðè». Øåâ÷åíêî âіääàє íàëåæíó øàíó âåëèêîìó ìóäðåöþ і ìàéñòðîâі óêðàїíñüêîãî ãóìîðó é ñàòèðè.
І íèçüêî õèëèòü ãîëîâó Âåëèêèé Êîáçàð ïåðåä Іâàíîì Êîòëÿðåâñüêèì
íàñàìïåðåä çà òå, ùî òîé «âñþ ñëàâó êîçàöüêó çà ñëîâîì єäèíèì ïåðåíіñ â óáîãó õàòó ñèðîòè» і òèì çäîáóâ áåçñìåðòÿ â ïàì’ÿòі íàùàäêіâ.
Ñâîї ðàííі ïîåçії Øåâ÷åíêî íàçèâàє «äóìêàìè», ùî ñïîðіäíþє їõ ç
íàðîäíîþ åïі÷íîþ ïîåçієþ. Ñóìíà òîíàëüíіñòü ïîåçії «Äóìêà» («Íàùî
ìåíі ÷îðíі áðîâè...») âіäòâîðþє ñòàí äóøі ñàìîãî ïîåòà. Çà æàíðîì
äóìêà ôàêòè÷íî є åëåãієþ, ïðè÷îìó ìàє ñïåöèôі÷íі äëÿ Øåâ÷åíêîâîї
òâîð÷îñòі õóäîæíі îñîáëèâîñòі.
Пригадайте, який твір цього жанру ви вивчали раніше. Які його особливості?

Öå îäèí ç ïåðøèõ òâîðіâ, ó ÿêîìó ãåíіé Øåâ÷åíêà ñõèëèâñÿ ïåðåä
ñâÿòèì îáðàçîì æіíêè. Öіé òåìі âåëèêèé ïîåò çàëèøèòüñÿ âіðíèì íà
âñå æèòòÿ, ñâîєþ òâîð÷іñòþ ïіäíÿâøè óêðàїíñüêó Ìàäîííó íà ï’єäåñòàë
÷èñòîòè, êðàñè, ëþáîâі.
Óíіêàëüíèé âíóòðіøíіé ìîíîëîã, íàïèñàíèé âіä іìåíі äіâ÷èíè-ñèðîòè, âðàæàє ãëèáèíîþ ïî÷óòòіâ, ùèðіñòþ ñïîâіäàëüíèõ іíòîíàöіé, ãëèáîêèì ëіðèçìîì, ïîãàìîâàíîþ, àëå òàêîþ ÿñêðàâîþ ïðèñòðàñòþ! Ïîåçіÿ
ñêëàäàєòüñÿ ç ðèòîðè÷íèõ çàïèòàíü òà åìîöіéíèõ ñòâåðäæåíü. Àäæå
ñàìå òàê íóðòóþòü ó äóøі ëþäñüêіé ïî÷óòòÿ. ßê íіõòî іíøèé, âіä÷óâàâ
ïîåò áіëü, ùî íàâіêè îñåëÿєòüñÿ â äóøі ñèðîòè, ÿê íіõòî іíøèé, ìіã
çðîçóìіòè, ÿêà ãіðêà äîëÿ ÷åêàє áåççàõèñíó ñàìîòíþ äіâ÷èíó. Òîìó òàêèìè ïðîíèçëèâèìè é «ñòàëè íà ïàïåðі» ðÿäêè öієї ïîåçії.
Øåâ÷åíêî âèêîðèñòîâóє â åëåãії íàðîäíîïіñåííі õóäîæíі çàñîáè: ñèìâîëіêó («ãîëóáêà», «âіòðè»), ïàðàëåëіçìè («ñåðöå â’ÿíå» – «ÿê ïòàøêà
áåç âîëі»), ïîñòіéíі åïіòåòè («÷îðíі áðîâè», «êàðі î÷і», «ëþòåє ãîðå»),
àíòèòåçè («ñâîї» – «÷óæії»).
Åëåãіÿ «Íàùî ìåíі ÷îðíі áðîâè...» íàïèñàíà êîëîìèéêîâèì âіðøåì,
ùî ñïîðіäíþє її ç ôîëüêëîðîì. Öèì ðîçìіðîì ñòâîðåíî áіëüøó ÷àñòèíó
ëіðè÷íèõ òâîðіâ Øåâ÷åíêà ðàííüîãî ïåðіîäó. Âîäíî÷àñ ñàìå çàâäÿêè
öüîìó âîíè ñòàëè ïîïóëÿðíèìè íàðîäíèìè ïіñíÿìè-ðîìàíñàìè.
Які ще твори Шевченка, що стали народними піснями, ви пригадуєте?

Æіíî÷à äîëÿ ñòàëà öåíòðàëüíîþ òåìîþ і ðàííіõ ðîìàíòè÷íèõ áàëàä
Øåâ÷åíêà. Áàëàäà «Ïðè÷èííà» – ïåðøèé âіäîìèé òâіð ìîëîäîãî ïîåòà.
Æàíð òâîðó ñïîíóêàâ àâòîðà çâåðíóòèñÿ äî åòíîãðàôі÷íîãî, ôîëüêëîðíîãî ìàòåðіàëó. À âіäòàê òâіð (і íàñàìïåðåä âñòóï – «Ðåâå òà ñòîãíå
Äíіïð øèðîêèé...») ñòàâ íàðîäíîþ ïіñíåþ, àäæå âіí ïîáóäîâàíèé íà
ïèòîìî íàöіîíàëüíіé ñèñòåìі îáðàçіâ: «Äíіïð øèðîêèé», «ñåðäèòèé
âіòåð», «âåðáè âèñîêі», «ñîëîâåéêî», «òðåòі ïіâíі»...
Продовжте цей перелік.

Ïîòóæíà ñòèõіÿ ïðèðîäè, çìàëüîâàíà â çà÷èíі, âòіëþє âòàєìíè÷åíó
ìîãóòíіñòü óêðàїíñüêîї çåìëі, її íåñêîðåíîãî íàðîäó. Ïåðñîíіôіêàöіÿ,
îëþäíåííÿ ïðèðîäè ñòâîðþє íåïîâòîðíèé åôåêò «æèâîї» êàðòèíè, ïåéçàæó. Öå ïîåòè÷íèé ãіìí âåëè÷íèì ñòèõіÿì, ùî ñèìâîëіçóþòü Óêðàїíó –
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çåìëþ âèñîêèõ ïðèñòðàñòåé і âåëè÷íèõ
ãåðîїâ. Íà öüîìó ãðàíäіîçíîìó òëі ïîñòàëà
іñòîðіÿ òðàãі÷íîãî êîõàííÿ. Âñòóï äî
áàëàäè íèíі ñïðèéìàєòüñÿ ÿê ñàìîñòіéíèé, ñàìîäîñòàòíіé òâіð. Ïîêëàäåíèé íà
ìóçèêó Äàíèëîì Êðèæàíіâñüêèì, âіí і
äîñі є íåîôіöіéíèì ãіìíîì Óêðàїíè.
Â іñòîðії, ÿêó îïîâіäàє àâòîð, âіä÷óòíèé âіäãîìіí ìàãі÷íîãî ñâіòó óêðàїíñüêîї
ìіôîëîãії, ôîëüêëîðó. Òàєìíè÷à âîðîæêà,
÷åðåç ÷àðè ÿêîї äіâ÷èíà ñòàëà ïðè÷èííîþ, äèâíі ðóñàëêè, ùî «çàëîñêîòàëè»
çìó÷åíó äîâãîþ ðîçëóêîþ ãåðîїíþ, ìîòèâ
äіâî÷îãî, ñèðіòñüêîãî áåçòàëàííÿ – óñå
öå ñèëîþ Øåâ÷åíêîâîãî ãåíіÿ çàãðàëî
íîâèìè áàðâàìè â áàëàäі.
Іâàí Ìàð÷óê.
Òâіð óïåðøå áóëî íàäðóêîâàíî â àëüÒàðàñ Øåâ÷åíêî.
ìàíàñі «Ëàñòіâêà», і âіí îäðàçó ïðèâåðíóâ
«Ïðè÷èííà»
óâàãó. Ó öіé áàëàäі Øåâ÷åíêî ìàéñòåðíî
ïåðåïëіâ ñâіò ðåàëüíèé і êàçêîâèé, çâåðíóâøèñü äî íàðîäíîї ôàíòàñòèêè і âіðóâàíü, òâîð÷î їõ ïåðåîñìèñëèâøè.
Ãëèáèíі ïî÷óòòіâ ãåðîїíі òà òðèâîæíèì ðîçäóìàì àâòîðà âіäïîâіäàє
ðèòìі÷íå ðîçìàїòòÿ áàëàäíèõ ñòðîô òâîðó. Âñòóï ïîâíèòüñÿ ïîòóæíèìè
çâóêàìè áóðÿíîї íî÷і çàâäÿêè ÷îòèðèñòîïíîìó ÿìáîâі, ÷îòèðíàäöÿòèñêëàäîâèé êîëîìèéêîâèé âіðø äîïîìàãàє ïîåòîâі ñòâîðèòè íîâó êàðòèíó: «Â òàêó äîáó ïіä ãîðîþ, áіëÿ òîãî ãàþ...». Àñîíàíñè òà àëіòåðàöії
íàäàþòü òâîðîâі íåïîâòîðíîї ìåëîäіéíîñòі.
Âàæëèâèì åëåìåíòîì Øåâ÷åíêîâèõ áàëàä є ìîëèòâà: «Î Áîæå ìіé
ìèëèé! çà ùî òè êàðàєø її ìîëîäó? Çà òå, ùî òàê ùèðî âîíà ïîëþáèëà
êîçàöüêії î÷і? Ïðîñòè ñèðîòó!». Ùèðå çâåðòàííÿ äî Òâîðöÿ íàäàє òâîðîâі âèíÿòêîâîї ïñèõîëîãі÷íîї äîñòîâіðíîñòі, àäæå éäåòüñÿ ïðî òі ÷àñè,
êîëè ãëèáîêà ðåëіãіéíіñòü áóëà íåâіä’єìíîþ ÷àñòèíîþ ìîðàëüíîãî êàíîíó æèòòÿ ëþäèíè. À Øåâ÷åíêîâà ìîëèòâà çàâæäè áóëà çà Óêðàїíó, çà
óêðàїíñüêó æіíêó, çà íàðîä, òàëàíîâèòèé і ïðàöüîâèòèé, çà ìàéáóòíє
ðіäíîї çåìëі...
А до кого звертається в тяжку хвилину сучасна людина?

Ó ðîìàíòè÷íіé áàëàäі «Ëіëåÿ» ç íîâîþ ñèëîþ ïðîçâó÷àëà ïîåòîâà
òðèâîãà çà æіíî÷ó äîëþ. Íàïèñàíà âîíà çíà÷íî ïіçíіøå – 1845 ðîêó.
Öå äіàëîã ïðåêðàñíîї áіëîї êâіòêè ç êîðîëåâèì öâіòîì, ÿêîìó âèïîâіäàє
ëіëåÿ ñâîþ ãіðêó ñòðàäíèöüêó äîëþ.
Íà íåùàñíó ñèðîòó «âïàëà» íåíàâèñòü ëþäåé äî æîðñòîêîãî é ðîçïóñíîãî ïàíà. Ó öіé áàëàäі, îêðіì ïîòóæíîãî ðîìàíòè÷íîãî ñòðóìåíÿ
ïî÷óòòіâ, âіä÷óòíèé і ñîöіàëüíèé ìîòèâ: ïðè÷èíîþ òðàãåäії, ùî òðàïèëàñÿ, ñòàëî ñîöіàëüíå ïðîòèñòîÿííÿ, ïîìñòà óÿðìëåíèõ ëþäåé, ùî
÷èíèëè çëî, íå çàìèñëþþ÷èñü, êîìó âîíè ìñòÿòüñÿ. Íàäòî òðàãі÷íèì
áóëî їõíє áåçïðîñâіòíå ïіäíåâіëüíå æèòòÿ...
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Кого, на вашу думку, поет звинувачує в трагедії, що сталася з лілеєю?

І â öіé áàëàäі є ìîëèòîâíі çâåðòàííÿ äî Áîãà, òâîð÷î «ïåðåïëàâëåíà»
ïîåòîì ôîëüêëîðíà îáðàçíіñòü, óíіêàëüíі ìåòàôîðè, ïåðñîíіôіêàöії,
àíòèòåçè. Äîðå÷íî çãàäàòè ñëîâà çíàíîãî ðîñіéñüêîãî ïèñüìåííèêà Êîðíіÿ ×óêîâñüêîãî (ñïðàâæíє іì’ÿ і ïðіçâèùå – Ìèêîëà Êîðíіé÷óêîâ):
«Â Áîãà Øåâ÷åíêî âіðèâ ìіöíî, àëå ç óñіõ áîæèõ âëàñòèâîñòåé âіí ïîìіòèâ і âòðèìàâ ó ñâîєìó ñåðöі ëèøå îäíó – ìèëîñåðäÿ».
Чи згодні ви з такою думкою?

Ðàííÿ òâîð÷іñòü Òàðàñà Øåâ÷åíêà ãåíåòè÷íî ïîâ’ÿçàíà ç òâîð÷іñòþ éîãî ïîïåðåäíèêіâ – ïîåòіâ-ðîìàíòèêіâ. Òâîðè ïðîíèêíóòі óñâіäîìëåííÿì âèñîêîї ìіñії ïîåòà â
ñóñïіëüíîìó æèòòі é ñóñïіëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ ïîåçії, ìîòèâè é îáðàçè
ïî÷åðïíóòі ç ôîëüêëîðíèõ äæåðåë.

Ïîâòîðþєìî
1. Назвіть прочитані вами твори і провідний мотив кожного з них.
2. У яких поезіях Кобзар звертається до героїчного історичного минулого народу?
Процитуйте відповідні уривки та прокоментуйте їх.
3. Пригадайте, які події життя Шевченка припали на ранній період його творчості.
Укажіть автобіографічні мотиви в прочитаних поезіях.

Ìіðêóєìî
1. До якого жанру належить кожен з прочитаних вами творів Шевченка?
2. Визначте провідні мотиви балад Кобзаря.
3. Доповніть розпочате твердження: «Серед улюблених фольклорних образів, які
використовує Шевченко у своїх творах, – червона калина...».

Àíàëіçóєìî
1. Поясніть, чому Шевченко звертається саме до Основ’яненка й Котляревського.
Як він ставиться до своїх попередників?
2. Спробуйте дослідити символіку ранніх творів Кобзаря. Що єднає їх з фольклором?
3. Чим ліричний твір відрізняється від ліро-епічного? На конкретних прикладах доведіть.

Äèñêóòóєìî
1. Яке значення для розуміння Шевченкової поезії має форма його творів? Порівняйте форму поезій Кобзаря з творами його попередників і зробіть висновки.
2. Які події першого періоду життя Кобзаря важливо пам’ятати для аналізу його
творчості?
3. Чи справедливим є твердження, що в жодній літературі світу немає поета, який
відіграв би таку роль в історії свого народу, у становленні своєї нації, як Шевченко? Чому саме? Свою точку зору доведіть.
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Докладно проаналізуйте художні засоби вивчених творів Шевченка. Визначте,
що на рівні поетики об’єднує ці твори і які особливості вирізняють кожен з них.

Ï î ñ ë à í í ÿ – ëіòåðàòóðíèé òâіð ó ôîðìі çâåðíåííÿ äî êîãîñü.
Які з вивчених творів Шевченка можна назвати посланнями? Чому?

Поема «Гайдамаки»
Íіÿêà іíøà ïîåìà íå çðіâíÿєòüñÿ ç «Ãàéäàìàêàìè». І 1768 ðіê âñòàє ïåðåä íàìè ó
íåçðіâíÿííіé âíóòðіøíіé ïðàâäі і êðàñі, ó
áåçêîìïðîìіñíіé áîðîòüáі; êðàùå ñìåðòü,
áåçîãëÿäíà ïîìñòà, àíіæ òÿæêà і áåçâèõіäíà íåâîëÿ.
Ëåîíіä Áіëåöüêèé

Âåðøèíîþ ðàííüîãî ïåðіîäó òâîð÷îñòі ñòàëà іñòîðè÷íà ïîåìà «Ãàéäàìàêè». Ìîíóìåíòàëüíі îáðàçè öüîãî áåçñìåðòíîãî òâîðó âіäêðèâàþòü ïåðåä íàìè ñëàâíі ñòîðіíêè âèçâîëüíîї áîðîòüáè óêðàїíñüêîãî íàðîäó. Ðîìàíòè÷íèé ñâіòîãëÿä Øåâ÷åíêà ñïîíóêàâ øóêàòè ñþæåòè ç
ãåðîї÷íîãî ìèíóëîãî ñâîєї êðàїíè. Äîáà ðîçêâіòó òà ñëàâíîї áîðîòüáè
óêðàїíñüêîãî êîçàöòâà ïðîòè ïîíåâîëþâà÷іâ Óêðàїíè, ÷àñè áóðõëèâîãî
ïîëіòè÷íîãî æèòòÿ, іñòîðіÿ íàéäåìîêðàòè÷íіøîї ç óñіõ âіäîìèõ ðåñïóáëіê – Çàïîðîææÿ, ÷àñè Ãàéäàìà÷÷èíè, íàïåâíî, îñòàííüîãî íàñòіëüêè
ìîãóòíüîãî é ãðіçíîãî ïðîòåñòó óêðàїíñüêîãî íàðîäó ïðîòè íàöіîíàëüíîãî, ðåëіãіéíîãî, ôåîäàëüíîãî ãíîáëåííÿ – óñå öå íåïåðåáîðíî âàáèëî
ìîëîäîãî Øåâ÷åíêà.
Іñòîðè÷íà îñíîâà ïîåìè – ïîäії 1768 ðîêó, âіäîìі
â іñòîðії ïіä íàçâîþ «Êîëіїâùèíà». Öå ëіòîïèñ
ïîâñòàííÿ ïðîòè óòèñêіâ ïîëüñüêîãî ïàíñòâà. Ïîâñòàíöі, ïåðåâàæíî ñåëÿíè, çâàëèñÿ ãàéäàìàêàìè. Ïіä ïðîâîäîì çàïîðîæöіâ íà ÷îëі ç Ìàêñèìîì Çàëіçíÿêîì âîíè ïðîòÿãîì äâîõ ìіñÿöіâ âèíèùóâàëè ïîëüñüêó
øëÿõòó, äîïîêè ðîñіéñüêå âіéñüêî çà íàêàçîì Êàòåðèíè ІІ, ùî òàєìíî
çìîâèëàñÿ ç ïîëÿêàìè, õèòðîùàìè ïðèäóøèëî öåé ñòðàøíèé äëÿ
øëÿõòè ðóõ. Êîëè ãàéäàìàêè ïіäñòóïèëè äî Óìàíі, äî íèõ ïðèєäíàâñÿ
óìàíñüêèé ïîëêîâíèê Іâàí Ãîíòà çі ñâîїìè êîçàêàìè, ïîêèíóâøè ñëóæáó â ïîëüñüêîãî ìàãíàòà Ïîòîöüêîãî. Ãàéäàìàêè çàõîïèëè Óìàíü, àëå
íåâäîâçі çàçíàëè ïîðàçêè.
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Îïàíàñ Ñëàñòіîí.
Іëþñòðàöіÿ äî ïîåìè
Òàðàñà Øåâ÷åíêà
«Ãàéäàìàêè»
Прокоментуйте картину,
відшукавши відповідні
рядки з поеми.

Ðîìàíòè÷íà ãіïåðáîëіçàöіÿ ïîäіé òà îáðàçіâ ïîçíà÷èëàñÿ íàñàìïåðåä íà іñòîðè÷íіé îñíîâі ïîåìè: àâòîð íå ñêðіçü äîòðèìàâñÿ іñòîðè÷íîї
ïðàâäè, áî é íå ñòàâèâ ïåðåä ñîáîþ òàêîãî çàâäàííÿ. Êîëіїâùèíà, âëàñíå, òðèâàëà äâà ìіñÿöі, à â ïîåìі ïîäії òÿãíóòüñÿ ìàéæå ðіê; òèòàðÿ
áóëî âáèòî íå ó Âіëüøàíіé, à â Ìëієâі; Ãîíòà ñèíіâ íå âáèâàâ (ìàâ ëèøå
îäíîãî ñèíà і äîíüîê, ç ðîäèíîþ æèâ ó ïîâíіé çëàãîäі); ó çàõîïëåíîìó
ìіñòі ñàìå Ãîíòà ïîâîäèâñÿ äîñèòü ðîçâàæëèâî é øëÿõåòíî.
Чи всі історичні твори, прочитані вами, мають такі різночитання з власне історичними джерелами? Які причини такого явища і чи важливо це для читача?

Ïîâñòàííÿ ãàéäàìàêіâ áóëî àíòèôåîäàëüíèì çà ñóòòþ, ïðîòå öå áóëà
òàêîæ áîðîòüáà ïðîòè íàöіîíàëüíîãî é ðåëіãіéíîãî ãíіòó. Âèäàòíèé
ëіòîïèñåöü çàïîðîçüêîãî êîçàöòâà Äìèòðî ßâîðíèöüêèé ïèñàâ, ùî ãàéäàìàêè «ìñòèëè ñâîїì âîðîãàì, ïîëÿêàì, çà åêîíîìі÷íèé, ðåëіãіéíèé і
ìîðàëüíèé ãíіò».
Äæåðåëàìè ïîåìè áóëà «Іñòîðіÿ ðóñіâ», ïðàöÿ Ìèõàéëà Ìàêñèìîâè÷à
«Îïîâіäü ïðî Êîëіїâùèíó», «Іñòîðіÿ Ìàëîї Ðîñії» Äìèòðà Áàíòèø-Êàìåíñüêîãî, ïðàöі ïîëüñüêèõ іñòîðèêіâ, ÿêі Øåâ÷åíêî ðåòåëüíî âèâ÷àâ.
Ñþæåò і êîìïîçèöіÿ. Êîìïîçèöіéíî ïîåìà ñêëàäàєòüñÿ çі âñòóïó,
11 îñíîâíèõ ðîçäіëіâ, åïіëîãà, ïðîçîâîї ïåðåäìîâè і «ïðèïèñіâ»-ïðèìіòîê. Ñþæåò ðîçãîðòàєòüñÿ äâîìà âçàєìîïîâ’ÿçàíèìè ñþæåòíèìè ëіíіÿìè: ïåðøà – çàðîäæåííÿ, âèáóõ і ïîäàëüøèé ðîçâèòîê ãàéäàìàöüêîãî
ïîâñòàííÿ, äðóãà – êîõàííÿ ãîëîâíîãî ãåðîÿ ßðåìè Ãàëàéäè é äîíüêè
çàìîæíîãî òèòàðÿ Îêñàíè. Êîæíà іç öèõ ëіíіé ìàє ñâîї çàêîíè êîìïîçèöіéíîї ïîáóäîâè і ðîçâèòêó – çàâ’ÿçêó, ïåðèïåòії, êóëüìіíàöіéíі
âåðøèíè. Áіëüøå òîãî, ñþæåò, ðîçïî÷àâøèñü ç іñòîðії âçàєìèí ßðåìè
é Îêñàíè, ïîñòóïîâî ðîçãàëóæóєòüñÿ, ùîá óòâîðèòè äðóãó ñþæåòíó
ëіíіþ: âåëèêó ñîöіàëüíó é íàöіîíàëüíó äðàìó íàðîäó, ÿêèé єäèíèì ìîãóòíіì ðóõîì ðâå íà ñîáі âіêîâі÷íі ïóòà, ùîá õî÷ íà ìèòü âіä÷óòè ñåáå
âіëüíèì і íåçàëåæíèì.
Визначте кульмінаційні вершини кожної із сюжетних ліній.
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Ñþæåòíà ëіíіÿ «ßðåìà – Îêñàíà» ðîçâèâàєòüñÿ â ðîçäіëàõ «Òðåòі ïіâíі», «×åðâîíèé áåíêåò», «Ãóïàëіâùèíà», «Áåíêåò
ó Ëèñÿíöі», «Ëåáåäèí». Ïî÷èíàþ÷è ç
ðîçäіëó «Ñâÿòî â ×èãèðèíі», íà ïåðøèé
ïëàí âèõîäÿòü êàðòèíè ïîòóæíîãî çàãàëüíîíàöіîíàëüíîãî ïîâñòàííÿ. Óæå â
ðîçäіëі «Ãîíòà â Óìàíі» âåëè÷íà äðàìà
ãàéäàìàöüêîãî ïîâñòàííÿ «ïîãëèíàє»
іñòîðіþ äðàìè îñîáèñòîї. Ó öüîìó é ïîëÿãàє âèðàçíà äâîєäèíіñòü êîìïîçèöії,
êîëè äâі ñþæåòíі ëіíії ñïåðøó ðîçâèâàþòüñÿ ïàðàëåëüíî, ïîєäíàíі ñïіëüíèìè
ãåðîÿìè, іñòîðè÷íèì ïðîñòîðîì, іäåÿìè,
à ïîòіì îäíà ïîâíіñòþ ïîãëèíàє іíøó.
Íåîáõіäíî çàçíà÷èòè é òå, ùî ïîòóæÎïàíàñ Ñëàñòіîí.
íі åïі÷íі êàðòèíè êðèâàâîãî ïîâñòàííÿ
Іëþñòðàöіÿ äî ïîåìè Òàðàñà
ïîєäíóþòüñÿ â öіé ïîåìі ç ãëèáîêèì ëіØåâ÷åíêà «Ãàéäàìàêè»
ðèçìîì, ùî ïðîéìàє òâіð âіä ïî÷àòêó äî
êіíöÿ. Ïðî öå ñâіä÷àòü ëіðè÷íà ïîñâÿòà,
Процитуйте рядки з поеми
«Гайдамаки», що ілюструють
÷èñëåííі ëіðè÷íі âіäñòóïè, ëіðèçîâàíі
цей епізод.
ïîñòàòі ãåðîїâ (íàñàìïåðåä Îêñàíè) òîùî.
Ïðîâіäíі õóäîæíі îáðàçè òâîðó –
ßðåìà Ãàëàéäà, Ìàêñèì Çàëіçíÿê, Іâàí Ãîíòà і, ïîçà ñóìíіâîì, ñàì ïîâñòàëèé íàðîä. Ñèãíàë äî ïî÷àòêó ïîâñòàííÿ ñïðèéìàєòüñÿ ëþäüìè ÿê
âåëèêå ñâÿòî – ñâÿòî çâіëüíåííÿ âіä ïîëüñüêîãî ðàáñòâà, ñâÿòî âîëі é
íàäії. Ïîåò íàãîëîøóє íà çàãàëüíîíàöіîíàëüíîìó õàðàêòåðі ïîâñòàííÿ,
ùî ÷àñòî çàïåðå÷óâàëè çàðóáіæíі іñòîðèêè: «Çіáðàëèñÿ ñòàðèé, ìàëèé,
óáîãèé, áàãàòèé ïîєäíàëèñü, – äîæèäàþòü âåëèêîãî ñâÿòà».
Çà çàäóìîì àâòîðà, ãîëîâíó óâàãó â òâîðі ïðèäіëåíî ßðåìі Ãàëàéäі –
òèïîâîìó ïðåäñòàâíèêó ïîâñòàíöіâ, «ãðîìàäè â ñіðÿêàõ». Àâòîð çìàëþâàâ öüîãî ãåðîÿ ç âåëèêîþ ëþáîâ’þ, àäæå âіä÷óâàâ ãëèáîêó ñïîðіäíåíіñòü ç íèì. Çâåðíіòü óâàãó: «Îòàêèé òî ìіé ßðåìà, ñèðîòà áàãàòèé.
Òàêèì і ÿ êîëèñü òî áóâ...», õàðàêòåðíèì є і âèáіð іìåíі äëÿ êîõàíîї
äіâ÷èíè ãîëîâíîãî ãåðîÿ.
ßðåìà – íàéìèò і ïîïèõà÷, ùî òåðïіâ íàéäîøêóëüíіøó êðèâäó. Іñòîðіÿ öüîãî ãåðîÿ – öå іñòîðіÿ ðÿäîâîãî ó÷àñíèêà ãðàíäіîçíîї Êîëіїâùèíè.
Òіëüêè â áîðíі çà âîëþ ìîãëè «âèðîñòè êðèëà» â öüîãî «ñіðîìàõè»,
ÿêèé «ãíóâñÿ, áî íå çíàâ», ùî «íåáà äîñòàíå, êîëè ïîëåòèòü». Çàõîïëåíèé ìîãóòíüîþ õâèëåþ ïîâñòàííÿ, âіí ïðàãíå áóòè â ïåðøèõ ëàâàõ
ìåñíèêіâ. Ãåðîé âèÿâëÿє íàäçâè÷àéíó çàâçÿòіñòü і ñèëó, éîãî ëþòü äî
ãíîáèòåëіâ ðіäíîї çåìëі ïîñèëþєòüñÿ îñîáèñòèìè ìîòèâàìè (êîíôåäåðàòè1 âèêðàëè éîãî êîõàíó Îêñàíó, âáèëè її áàòüêà – òèòàðÿ).
Ïîåò ìàéñòåðíî çàñòîñîâóє ëіðè÷íèé àâòîðñüêèé ìîíîëîã ÿê çàñіá
õàðàêòåðèñòèêè îáðàçó ßðåìè, çà äîïîìîãîþ ÿêîãî íіáè «çëèâàєòüñÿ» çі
1 Ê î í ô å ä å ð à ò è – ÷ëåíè îðãàíіçàöіé ìіñöåâîї øëÿõòè, ÿêà áóëà íåçàäîâîëåíà ïîëіòèêîþ öåíòðàëüíîãî ïîëüñüêîãî óðÿäó.
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Іâàí Ìàð÷óê.
Òàðàñ Øåâ÷åíêî.
«Ãàéäàìàêè»

ñâîїì ãåðîєì. Çìàëþâàííþ âíóòðіøíüîї
êðàñè ãåðîÿ ïіäïîðÿäêîâàíèé і ïåéçàæ.
Ïðèðîäà òàê ñàìî áàãàòà íà áàðâè, çâóêè, òàê ñàìî ñïîâíåíà âíóòðіøíüîї çàòàìîâàíîї ñèëè, ÿê і äóøà ßðåìè.
Ïðèñòðàñíî-ðîìàíòè÷íèé,
åìîöіéíî
íàñè÷åíèé äіàëîã ßðåìè é Îêñàíè ïîãëèáëþє îáðàç çàêîõàíîãî þíàêà, âіäîáðàæàþ÷è éîãî âíóòðіøíє áëàãîðîäñòâî,
çäàòíіñòü òîíêî âіä÷óâàòè: «Àæ âåðáè
íàãèíàëèñü ñëóõàòü òóþ ìîâó...». Ñàìå
ïіä ÷àñ çóñòðі÷і ãåðîÿ ç êîõàíîþ â þíàêà «âèðîñòàþòü êðèëà». Âіí óæå âіä÷óâ
ñìàê âîëі, à òîìó, âèðâàâøè êîõàíó
ç ëàáåò âîðîãіâ, ïîâіí÷àâøèñü іç íåþ â
Ëåáåäèíі, îäðàçó ïîâåðòàєòüñÿ íàçàä äî
ïîâñòàíöіâ: îáîâ’ÿçîê çäîáóòè âîëþ äëÿ
ñåáå і ñâîãî íàðîäó – ïîíàä óñå.
Чи траплялися вам схожі на Галайду
образи в інших художніх творах?

Іäåéíèìè ïðîâîäèðÿìè ïîâñòàííÿ áóëè Ìàêñèì Çàëіçíÿê òà Іâàí
Ãîíòà. Âîíè íàáèðàþòü íîâèõ âîÿêіâ, íàâ÷àþòü їõ, íàëàøòîâóþòü íà
ïåðåìîãó. Ðîëü Çàëіçíÿêà Øåâ÷åíêî çìàëüîâóє íàäçâè÷àéíî îáðàçíî:
«Îé ëіòàє îðåë ñèçèé, À çà íèì îðëÿòà; Ãóëÿ Ìàêñèì, ãóëÿ áàòüêî, À çà
íèì õëîï’ÿòà».
Ïðîòå öі ãåðîї íå âèâèùóþòüñÿ íàä ïðîñòèìè ãàéäàìàêàìè – і â áîþ,
і íà áåíêåòі âîíè ðàçîì. Íåíàâèñòü äî ïîëüñüêîãî ïàíñòâà – âíóòðіøíіé
«íåðâ» ãàéäàìàöüêîãî ðóõó. Ó їõíіõ ñåðöÿõ íåìàє æàëþ ÷è ñïіâ÷óòòÿ
äî òèõ, õòî ðîêàìè ñïèñóâàâ êàí÷óêàìè їõíі ñïèíè, çíóùàâñÿ íàä ìàòåðÿìè, ñåñòðàìè, êîõàíèìè, çâîäèâ çі ñâіòó ñòàðèõ і íåìі÷íèõ áàòüêіâ.
Ç îãëÿäó íà öå óìàíñüêà äðàìà, êîëè Ãîíòà çàðіçàâ ñâîїõ äіòåé-êàòîëèêіâ (õî÷à öå âèãàäêà), ïñèõîëîãі÷íî öіëêîì âіäïîâіäàє äóõîâі òèõ
æîðñòîêèõ і êðèâàâèõ ÷àñіâ. Âàæëèâî, ùî òàêå ñïðàâäі ìîãëî ñòàòèñÿ.
Îáðàç Ãîíòè äåùî ðіçíèòüñÿ âіä Çàëіçíÿêà, õî÷ îáîє âîíè çìàëüîâàíі
ùèðèìè ïàòðіîòàìè, âіðíèìè ñèíàìè Óêðàїíè, ëþäüìè ìóæíіìè é âіääàíèìè ñâîїì іäåàëàì, ÿê «îòàìàíè... êðèâàâîãî äіëà».
Чим різняться в творі Залізняк і Гонта? Процитуйте відповідні уривки на
підтвердження своїх спостережень.

Ñåðöåì ãàéäàìàöüêîãî ïîâñòàííÿ, çâіñíî, є êîáçàð Âîëîõ. Ñâîїìè ïіñíÿìè âіí ïðàãíå ïіäíÿòè áîéîâèé äóõ ãàéäàìàêіâ, òîìó é çìіñò ïіñåíü
âіäïîâіäíèé: óñëàâëåííÿ ãàéäàìàöüêîãî áàòüêà – Ìàêñèìà Çàëіçíÿêà,
îñóä óêðàїíöіâ, ùî æèâóòü ðàáàìè. Ó ðîçïàëі ïîâñòàííÿ ïіñíі êîáçàðÿ іíøі: âîíè ïîêëèêàíі ðîçâàæèòè äóøі âîÿêіâ, äîïîìîãòè âіäïî÷èòè
ïіñëÿ êðèâàâèõ ñóòè÷îê. Ãîíòà äîáðå ðîçóìіє çíà÷åííÿ öüîãî ñïіâó, à
òîìó é ïðîñèòü êîáçàðÿ ó õâèëèíè ïåðåïî÷èíêó óòíóòè «âåñåëîї», «ùîá
çåìëÿ ëîìèëàñü».
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Îäíèì іç ÷іëüíèõ ãåðîїâ ïîåìè є ñàì ïîâñòàëèé íàðîä. Øåâ÷åíêî
äîâіâ, ùî ïîâñòàííÿ áóëî âñåíàðîäíèì, àäæå â íüîìó áðàëè ó÷àñòü ïðåäñòàâíèêè ðіçíèõ ñîöіàëüíèõ âåðñòâ, ÿêі ïðàãíóëè ïîçáóòèñÿ ïðèíèçëèâîãî íàöіîíàëüíîãî é ðåëіãіéíîãî ãíіòó. Ïîâñòàëèõ çìàëþâàâ àâòîð â
îáðàçàõ áëàãîðîäíèõ ïòàõіâ – «Íà ґâàëò Óêðàїíè îðëè ïðèëåòіëè».
У чому, на ваш погляд, символічність цього образу?

Õóäîæíі îñîáëèâîñòі ïîåìè. Öå ðîìàíòè÷íà ïîåìà ãåðîїêî-ïàòðіîòè÷íîãî çìіñòó. Ó íіé Øåâ÷åíêî òðàäèöіéíî äëÿ ðîìàíòè÷íîãî òâîðó
іäåàëіçóє ñâîїõ ãåðîїâ, ïîçáàâëÿþ÷è їõ іíîäі çâè÷àéíèõ áóäåííèõ ðèñ íà
êîðèñòü ãіïåðáîëіçàöії ðèñ ãåðîї÷íèõ. І íàðîäíі ìåñíèêè ñòàþòü ðîìàíòè÷íèìè âåëåòíÿìè, íàöіîíàëüíèìè ãåðîÿìè.
Áàðâèñòіñòü і îáðàçíіñòü ìîâè, ÿñêðàâі ïåðñîíіôіêàöії («çàðèäàþòü
÷îðíі ãîðè»), ãіïåðáîëіçàöіÿ («ðîçëèëîñÿ êðîâі øèðîêåє ìîðå», «äå ïðîїäóòü – çåìëÿ ãîðèòü»), øèðîêå âèêîðèñòàííÿ ôîëüêëîðíèõ äæåðåë
íàäàþòü ïîåìі íåïîâòîðíîãî çâó÷àííÿ òà âèíÿòêîâî ÿñêðàâîãî íàöіîíàëüíîãî êîëîðèòó.
Çíà÷åííÿ ïîåìè âëó÷íî îöіíèâ îäèí ç íàéàâòîðèòåòíіøèõ àìåðèêàíñüêèõ ëіòåðàòóðîçíàâöіâ Ãðèãîðіé Ãðàáîâè÷: Øåâ÷åíêî ïðàãíóâ
«âіäðîäèòè, âèëіêóâàòè íàðîä, ñòàòè іñòèííèì òâîðöåì éîãî äóõîâíîãî
âіäðîäæåííÿ». Ñïðàâäі, àâòîð íàìàãàâñÿ ðîçáóäèòè ïðèñïàíå ñóìëіííÿ
ñó÷àñíèêіâ, ðîçãîðíóâøè ïåðåä íèìè øèðîêå ïîëîòíî ñëàâíîãî ìèíóëîãî їõíіõ ïðåäêіâ: «À îíóêè? Їì áàéäóæå, ïàíàì æèòî ñіþòü. Áàãàòî їõ,
à õòî ñêàæå, äå Ãîíòè ìîãèëà, – ìó÷åíèêà ïðàâåäíîãî äå ïîõîðîíèëè?
Äå Çàëіçíÿê, äóøà ùèðà, äå îïî÷èâàє? Òÿæêî! Âàæêî! Êàò ïàíóє, à їõ
íå çãàäàþòü».
Øåâ÷åíêî â «Ïåðåäìîâі» ïîÿñíèâ, ÿê ñëіä ïåðåãîðíóòè òðàãі÷íó ñòîðіíêó íàøîї ñïіëüíîї ñëîâ’ÿíñüêîї іñòîðії: «“Ñëàâà Áîãó, ùî ìèíóëî”, –
à íàäòî ÿê çãàäàєø, ùî ìè îäíîї ìàòåðі äіòè, ùî âñі ìè ñëîâ’ÿíå. Ñåðöå
áîëèòü, à ðîçêàçóâàòü òðåáà: íåõàé áà÷àòü ñèíè і âíóêè, ùî áàòüêè їõ
ïîìèëÿëèñü, íåõàé áðàòàþòüñÿ çíîâó ç ñâîїìè âîðîãàìè. Íåõàé æèòîìïøåíèöåþ, ÿê çîëîòîì, ïîêðèòà, íå ðîçìåæîâàíîþ îñòàíåòüñÿ íàâіêè
îä ìîðÿ і äî ìîðÿ ñëîâ’ÿíñüêàÿ çåìëÿ».
Öі ñëîâà ñâіä÷àòü ïðî іñòèííó ìóäðіñòü Øåâ÷åíêà – ìèñëèòåëÿ, ïðîðîêà. Âіí çàñóäæóâàâ ñàì ôàêò ãíîáëåííÿ і ïàíóâàííÿ íàä áóäü-ÿêèì
íàðîäîì, óñëàâëþâàâ äóõ ñâîáîäè é ïðàãíåííÿ äî âîëі. Àëå ðîçóìіâ і
òå, ùî íàñòàíóòü íîâі ÷àñè é Óêðàїíà ìóñèòü ñèëüíîþ óâіéòè â êîëî
áðàòíіõ ñëîâ’ÿíñüêèõ íàðîäіâ. І òðàãі÷íі ñòîðіíêè іñòîðії ïîòðіáíî òàêè
ïåðåãîðòàòè, àëå òàê, ùîá íå ïîâòîðèòè ïîìèëêè ìèíóëîãî.
А як ви зрозуміли слова Шевченка?

«Ãàéäàìàêè» ñòàëè ïîäієþ íå ëèøå â óêðàїíñüêіé, à é ó âñіé єâðîïåéñüêіé ëіòåðàòóðі. Ïîåìó ïåðåêëàäåíî àíãëіéñüêîþ, íіìåöüêîþ,
ðîñіéñüêîþ, ïîëüñüêîþ, ÷åñüêîþ, õîðâàòñüêîþ òà áàãàòüìà іíøèìè
ìîâàìè.
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Ïîâòîðþєìî
1. Чому поема називається «Гайдамаки»? Коли відбувалися події, описані в ній?
2. Які дві сюжетні лінії простежуються в поемі?
3. Опишіть головних героїв твору. Прочитайте уривки, де їх схарактеризовано.

Ìіðêóєìî
1. Перекажіть історію виникнення й розвитку гайдамацького повстання (чи будьякий розділ) від імені кожного з героїв поеми.
2. Поясніть, у чому особливість композиції поеми «Гайдамаки».
3. Підготуйте історичну довідку про Коліївщину. Укажіть, де Шевченко дотримався
історичної правди, а де – домислив події. Поясніть, чим це зумовлено.

Àíàëіçóєìî
1. Визначте провідну ідею твору та засоби її художнього втілення.
2. У чому полягає драматизм поеми «Гайдамаки»?
3. Якою є роль кобзаря в розвитку сюжету поеми?

Äèñêóòóєìî
1. Обговоріть образ повсталого народу. Які емоції він у вас викликає? Чому?
2. Чи можемо ми погодитися з думками сучасників Шевченка, представників польської критики, що він є співцем «кривавого вбивства» і «рік крові»? Чому? Як
насправді ставився поет до «кривавого бенкету»?
3. Як, на ваш погляд, слід «перегорнути» сторінку історії, описану в поемі Шевченка «Гайдамаки»?

Завдання учасників груп – протягом визначеного часу віднайти і записати якомога більшу кількість приказок і прислів’їв, ужитих автором у поемі «Гайдамаки».

ПРАЦЮЄМО З ПРОЕКТОМ
Створіть аудіогазету під назвою «Жива поема Тараса Шевченка». До
неї можуть увійти виразно прочитані вами уривки з поеми, музичні
композиції з творів за мотивами «Гайдамаків», інтерв’ю з учителями-словесниками про значення цієї поеми для сучасних читачів-школярів, короткі
діалоги-інсценізації, запропоновані шкільним драмгуртком. Якщо в школі є паралельні класи, об’єднайте свої зусилля.

Ще хлопчаком Тарас Шевченко часто бував у Мотронинському монастирі, де, за
народними переказами, гайдамаки «освятили» ножі. Поруч із монастирем на цвинтарі він бачив могили гайдамаків, того червінця, який подарував гайдамаці-підліткові Максим Залізняк. Відомо також, що розглядав він і зруйновані льохи в урочищі
Гупалівщина. З «Автобіографії» Кобзаря довідуємося, що в дитинстві, будучи козач-
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ком, «наспівував гайдамацькі пісні». Отже, задум цієї грандіозної поеми зрів у душі
поета доволі довго.
Поема спонукала до співтворчості багатьох митців. За інсценізацію твору бралися видатні українські режисери: Марко Кропивницький, Лесь Курбас, Гнат Юра.
Десятки музичних творів написані за мотивами «Гайдамаків». Це мелодії Миколи
Лисенка, опера «Гайдамаки» Юлія Мейтуса, Всеволода Рибальченка та Михайла
Тіца. Ілюстрацій до поеми теж багато: одні з перших належать пензлю Шевченкового друга Якова де Бальмена, згодом долучилися Костянтин Трутовський, Ілля Рєпін,
Опанас Сластіон, Василь Касіян та ін.
Відомий також народний «Марш гайдамаків», танок «Гонта». За мотивами поеми
знято два кінофільми: «Злива» та «Коліївщина».
Що, на вашу думку, приваблювало митців у цій поемі?

НАЦІОНАЛЬНА ПРОБЛЕМАТИКА У ТВОРЧОСТІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ПЕРІОДУ «ТРЬОХ ЛІТ»
«Я ПРОЗРІВАТИ СТАВ ПОТРОХУ...»
Òàðàñ Ãðèãîðîâè÷ óâåñü ÷àñ æèâå ìðіÿìè ïðî Óêðàїíó. Âіí ëàãîäèòüñÿ â äîðîãó
і, íàðåøòі, âèїæäæàє íà Óêðàїíó. Óêðàїíà ñòàëà ïåðåä ïîåòîì ç óñіìà çëèäíÿìè
і ãíіòîì, ïіä òÿãàðåì ÿêèõ ñòîãíàëà çàêðіïà÷åíà ñåëÿíñüêà ìàñà, áðàòè, ðîäè÷і
Øåâ÷åíêîâі, âåñü éîãî íàðîä. І, áóâàþ÷è
â ñåëàõ, ñåðåä ïîêðіïà÷åíîãî íàðîäó, ïîåò
ñâîїì ïàëêèì ñëîâîì êëè÷å éîãî äî âîëі,
äî áîðîòüáè ïðîòè ãíîáèòåëіâ.
Ìèêîëà Áóðà÷åê

Íîâèé ïåðіîä òâîð÷îñòі ïîåòà ïîâ’ÿçàíèé ç ïîїçäêàìè â Óêðàїíó. Éîãî іìåíóþòü ïåðіîäîì «Òðüîõ
ëіò» – òàê Øåâ÷åíêî íàçâàâ ðóêîïèñíó çáіðêó, äî ÿêîї óâіéøëè òâîðè,
íàïèñàíі ïðîòÿãîì 1843–1845 ðîêіâ. Öåé ðóêîïèñíèé àëüáîì âèëó÷èëè
ïіä ÷àñ àðåøòó, âіí ïðîëåæàâ ó äåïàðòàìåíòі ïîëіöії äî 1906 ðîêó.
Òîæ ùî ïîáà÷èâ íà Áàòüêіâùèíі Êîáçàð ïðîòÿãîì öèõ òðüîõ ëіò, ùî
äîêîðіííî çìіíèëî òîíàëüíіñòü, çìіñò, ïàôîñ, âíóòðіøíє íàïîâíåííÿ
éîãî òâîðіâ? À ïîáà÷èâ âіí ñòðàøíå æèòòÿ ïîêðіïà÷åíîãî óêðàїíñüêîãî
ëþäó. Âðàæåíèé ïîåò çàêàðáóâàâ íà ïàïåðі òðàãі÷íі êàðòèíè: «Ñåëî íåíà÷å ïîãîðіëî, Íåíà÷å ëþäè ïîäóðіëè: Íіìі íà ïàíùèíó іäóòü І äіòî÷îê
ñâîїõ âåäóòü».
Пригадайте, чим ознаменувалися ці роки в житті Шевченка. Де він бував в
Україні, де працював, з ким спілкувався?

Êîáçàð ïèñàâ, ùî «ïðîçðіâàòè ñòàâ ïîòðîõó», ïîáà÷èâøè íå ðîìàíòè÷íî-êàçêîâó Óêðàїíó â îðåîëі êîçàöüêîї ñëàâè, à ðåàëüíó, ïîòîïòàíó іìïåðñüêèì ÷îáîòîì і ñâîїìè-òàêè ïàíàìè. Ãіðêі âðàæåííÿ âèëèëèñÿ â ïîëóì’ÿíі ðÿäêè ïîëіòè÷íèõ ïîåì, äå ïðîìîâèñòî çàäåêëàðîâàíà
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ïðîáëåìà íàöіîíàëüíîãî âèçâîëåííÿ. Ìèêîëà Êîñòîìàðîâ ïèñàâ: «Òî
áóëà ïîðà íàéâèùîãî ðîçâèòêó ïîåòè÷íîãî òàëàíòó Øåâ÷åíêà, àïîãåé
éîãî îáäàðîâàíü і äіÿëüíîñòі. Ñàì ïîåò áóâ òîäі ó ïîâíіì ðîçêâіòі âіêó
(áëèçüêî 35), ïàëêî ëþáèâ ìàëîðóñüêó íàðîäíіñòü, àëå ïîíàä óñå ñïіâ÷óâàâ äîëі ïðîñòîãî íàðîäó, і éîãî óëþáëåíîþ ìðієþ áóëî çâіëüíåííÿ
öüîãî íàðîäó âіä ïîìіùèöüêîãî ãíіòó».
Øåâ÷åíêî ïіäòâåðäèâ ñâіé ïðîðî÷èé äàð, ïðîãîëîñèâøè, ùî íåîäìіííî «ïîâіє îãîíü íîâèé ç Õîëîäíîãî ßðó», äå êîëèñü ñòîÿëè òàáîðîì
ãàéäàìàêè...

Поема «Кавказ»
Ïðåêðàñíі ãîðè Êàâêàçó, ìàëüîâíè÷à é ùåäðà çåìëÿ, íà ÿêіé æèâå
ãîðäèé і âîëåëþáíèé íàðîä, çàâæäè ïðèíàäæóâàëè çàâîéîâíèêіâ.
Çàãàðáíèöüêі ïîõîäè ðîñіéñüêèõ öàðñüêèõ âіéñüê ïðîòè êàâêàçüêèõ
íàðîäіâ òðèâàëè ïðîòÿãîì 1840–1845 ðîêіâ.
Òàì, íà Êàâêàçі, çàãèíóâ òîâàðèø Øåâ÷åíêà – ßêіâ äå Áàëüìåí...
Çáåíòåæåíèé òðàãі÷íîþ íîâèíîþ, âðàæåíèé ìóæíіñòþ ãîðöіâ, Êîáçàð ïî÷óâàâ ñïðàâæíþ íåíàâèñòü äî íåñèòèõ êîëîíіçàòîðіâ. Âіí ïðàãíóâ
âèêðèòè òèõ, õòî ïðîëèâàâ «íå ðіêè, ìîðå» êðîâі íà Êàâêàçі, âèñìіÿòè
ëèöåìіðíó ïîëіòèêó Ðîñії.
Æàíð. «Îäèí-єäèíèé âèáóõ ÷óòòÿ» – òàê íàçâàâ öþ ïîåìó Іâàí Ôðàíêî. «Êàâêàç» íå ìàє òðàäèöіéíèõ îçíàê ïîåìè, åïі÷íîãî òâîðó. Íåìàє
òðàäèöіéíîãî ñþæåòó, õàðàêòåðіâ ïåðñîíàæіâ, åïі÷íèõ êàðòèí. Öåé òâіð
íàòîìіñòü ìîæíà íàçâàòè ïðîíèçëèâî ëіðè÷íèì. Àëå ïðîáëåìè, çàäåêëàðîâàíі àâòîðîì, çíà÷óùіñòü âèñëîâëåíèõ Øåâ÷åíêîì іäåé òà óçàãàëüíåíü, øèðîòà ïîãëÿäó íà òîãî÷àñíó äіéñíіñòü äàþòü ïіäñòàâè ââàæàòè
öåé òâіð åïі÷íèì, à òî÷íіøå – ïîëіòè÷íîþ, ñàòèðè÷íîþ ïîåìîþ.
ßê áà÷èìî, åòíі÷íі ñèìïàòії Øåâ÷åíêà áóëè íå ëèøå íà áîöі ñëîâ’ÿí.
Íåñêîðåíі êàâêàçüêі íàðîäè âіí çìàëþâàâ â îáðàçі òèòàíà – Ïðîìåòåÿ,
ÿêîãî «ùî äåíü áîæèé» ìîðäóє íåñèòèé îðåë.
Як ви тлумачите цей символ?

«Íå âìèðàє äóøà íàøà, íå âìèðàє âîëÿ» – ãîëîâíå óçàãàëüíåííÿ
Øåâ÷åíêà, ÿêèì âіí çàïåðå÷óє ðîñіéñüêó «òåîðіþ» êàâêàçüêîї âіéíè. Іìïåðñüêå ãàñëî «ïðîñâіòè», «êóëüòóðè», «ïðîãðåñó» («Äî íàñ â íàóêó!»)
âèÿâèëîñÿ îáëóäíèì – çà íèì ïðèõîâàíå õèæàöòâî íåíàñèòíîї іìïåðії.
×îãî ìîæå íàâ÷èòè іìïåðñüêà êóëüòóðà, ÿêùî â її ìåæàõ «îä ìîëäîâàíèíà äî ôіíà íà âñіõ ÿçèêàõ âñå ìîâ÷èòü...»? Íàïåâíî, ãîëîâíà іìïåðñüêà
íàóêà, ÿêó ìóñÿòü çàñâîїòè íåñêîðåíі, – íîñèòè ìîâ÷êè âі÷íі êàéäàíè.
Òâіð ðîçïî÷èíàєòüñÿ ÿñêðàâîþ ïåéçàæíîþ êàðòèíîþ, ùî íàâіêè
çàêàðáîâóєòüñÿ â ïàì’ÿòі êîæíîãî, õòî õî÷à á ðàç ãîðòàâ ñòîðіíêè
«Êîáçàðÿ».
Ïіñëÿ çàñïіâó ðîçãîðòàєòüñÿ çâåðíåíèé äî Áîãà ìîíîëîã. Ïîåò íàìàãàєòüñÿ çáàãíóòè, ÿê Áîæі çàïîâіäі ïîєäíàòè çі ñòðàøíîþ äіéñíіñòþ.
Àâòîð áà÷èòü, ùî çàãàðáíèöüêі âіéíè ðîçïî÷èíàþòüñÿ çëîþ âîëåþ ìîæíîâëàäöіâ, à ãèíóòü òàì ïðîñòі ëþäè: «Ëÿãëî êîñòüìè ëþäåé ìóøòðîâàíèõ ÷èìàëî».
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Îáðàç Ïðîìåòåÿ â öüîìó òâîðі ñèìâîëі÷íèé. Âіí óîñîáëþє íåçëàìíіñòü ïîíåâîëåíèõ íàðîäіâ, óÿðìëåíèõ ó â’ÿçíèöі-іìïåðії. Îðåë, ñèìâîë
ìîíàðõі÷íîї Ðîñії, ùîäåíü «äîáðі ðåáðà é ñåðöå ðîçáèâàє». Àëå Ïðîìåòåé íåçäîëàííèé, éîãî êðîâ «æèâóùà», і òîìó íå ìîæíà ñêóòè éîãî
«äóøі æèâîї». Ç ìіôó ïðî òèòàíà Øåâ÷åíêî çàïîçè÷èâ íàéãîëîâíіøå –
іäåþ íåñêîðåíîñòі é áåçñìåðòÿ. Éîãî îáðàç ñèìâîëіçóє íåïîõèòíå ïðàãíåííÿ íàðîäіâ äî ñâîáîäè.
Ñòðàæäàííÿ ïðîñòîëþäó ïîðîäæóþòü ó äóøі ïîåòà-áîðöÿ ëèø îäèí
ïîðèâ: «Âñòàíå ïðàâäà! Âñòàíå âîëÿ!». Êîáçàð áà÷èòü, ÿê ñâÿòèé õëіá
êðіïàêè çàìіøóþòü «êðèâàâèì ïîòîì і ñëüîçàìè». Êîëè öàð Ìèêîëà І
ïóáëі÷íî çàñóäèâ ðàáîòîðãіâëþ â Іñïàíії, Øåâ÷åíêî ç óáèâ÷èì ñàðêàçìîì ïèøå: «Ïðîäàєì àáî ó êàðòè ïðîãðàєì ëþäåé... íå íåãðіâ... à
òàêèõ... õðåùåíèõ... íî ïðîñòèõ. Ìè íå ãіøïàíè». Êîáçàð ïðîäîâæóє
çðèâàòè ìàñêè.
Ó ïîåìі áàãàòî ïîòóæíèõ îáðàçіâ-ñèìâîëіâ. Îäèí ç íàéÿñêðàâіøèõ –
«Ñèáіð íåіñõîäèìà». Ïðîìîâèñòà é ñèìâîëіêà âіéíè ÿê öàðñüêîãî
ïîëþâàííÿ. Ñàðêàçì àâòîðà ñÿãàє âåðøèí, êîëè âіí ïðîãîëîøóє «ñëàâó»
«õîðòàì, і ãîí÷èì, і ïñàðÿì, і íàøèì áàòþøêàì-öàðÿì».
À âîëåëþáíèõ ãîðöіâ Øåâ÷åíêî ïîðіâíþє іç çàïîðîæöÿìè, íàçâàâøè
òàê ñàìî «ëèöàðÿìè âåëèêèìè». Ñàìå äî íèõ âіí çâåðòàєòüñÿ ç áåçñìåðòíèì çàêëèêîì: «Áîðіòåñÿ – ïîáîðåòå!».
Ïîåò âèêîðèñòîâóє âñі ìîæëèâі âіäòіíêè ñàòèðè÷íîãî çîáðàæåííÿ.
Ïîåìà «Êàâêàç», öåé íåâåëèêèé òâіð (óñüîãî 178 ðÿäêіâ), ñòàëà ïîòóæíèì äæåðåëîì àôîðèçìіâ, ÿêі íå âòðàòèëè àêòóàëüíîñòі äîíèíі.
Ìàáóòü, íå âèíèêàє ñóìíіâó, ùî ïàëêå ñëîâî Êîáçàðÿ âіäãóêíóëîñÿ
ëóíîþ â ñåðöÿõ ìèòöіâ óñüîãî ñâіòó. І âіäîìèé ïîåò ç äàëåêîãî Ãàїòі
Ðåíå Äåïåñòðà êîëèñü ñêàçàâ: «Øåâ÷åíêî ç éîãî ñîíÿ÷íèì òåìïåðàìåíòîì – öå òàêèé âîãîíü, ÿêèé êèäàє ñâîї âіäáëèñêè íà âñі íàðîäè,
ùî áîðþòüñÿ çà ñïðàâåäëèâіñòü і êðàñó... Õàé âіòåð Øåâ÷åíêîâîї ïîåçії
íàäèìàє і íàøі âіòðèëà».
Прокоментуйте слова гаїтянського поета про те, що Шевченко «кидає свої
відблиски на всі народи, що борються за справедливість». Як ви розумієте
їх? Чому? Свою думку аргументуйте.

Ïîâòîðþєìî
1. Пригадайте подорожі Шевченка в Україну. Процитуйте уривки з поезій, у яких
поет описує враження від побаченого на Батьківщині.
2. Про яку війну йдеться в поемі «Кавказ»?
3. Пригадайте, як характеризував поему Іван Франко.

Ìіðêóєìî
1. Прокоментуйте фразу Т. Шевченка «од молдованина до фіна на всіх язиках все
мовчить...».

1
193

НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

2. Прочитайте пейзажні картини в поемі «Кавказ». Яку роль вони відіграють у творі?
3. Які проблеми національного буття порушує Шевченко в поемі «Кавказ»?

Àíàëіçóєìî
1. Пригадайте міф про Прометея. Що Шевченко безпосередньо запозичив з нього,
а що – переосмислив?
2. Проаналізуйте, яким бачив Шевченко майбутнє України. Чи справдилися його
передбачення?
3. Визначте роль епіграфа до поеми «Кавказ».

Äèñêóòóєìî
З’ясуйте, як змінювалася у творчості Шевченка художня реалізація теми визвольної боротьби (від ранньої творчості до поеми «Кавказ»). Свою точку зору
доведіть.

ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ
Напишіть творчу роботу, обравши темою будь-який крилатий вислів
з поеми «Кавказ».

Поема «Сон»
×è äîâãî ùå íà öіì ñâіòі
Êàòàì ïàíóâàòè?
Òàðàñ Øåâ÷åíêî

Îòæå, ïîåò ïîáóâàâ â Óêðàїíі, ïîáà÷èâ ñâîþ ðîçіï’ÿòó Âіò÷èçíó,
çìó÷åíèõ áðàòіâ і ñåñòåð. І ñòðàøíèì âèáóõîì ñòàëà íàïèñàíà íåâäîâçі
ïіñëÿ ïîâåðíåííÿ â Ïåòåðáóðã ïîåìà «Ñîí», ÿêà äіñòàëà ñàðêàñòè÷íå
æàíðîâå âèçíà÷åííÿ – «êîìåäіÿ». Ñó÷àñíèê і áіîãðàô Øåâ÷åíêà Âàñèëü
Ìàñëîâ ïèñàâ ùå 1859 ðîêó â îäíîìó ç ëèñòіâ äî Êîáçàðÿ: «“Ñîí”...
ãåíіàëüíà ñàòèðà, ùî âіäáèëà â ñîáі òàê âëó÷íî ïîðîêè ïåòåðáóðçüêèõ
ïðèäâîðíèõ âåëüìîæ, ÿêà òàê ãðіçíî êàðàє íàøèõ ìó÷èòåëіâ, ÿêà ðîçêðèâàє ðàíè íàøîї Óêðàїíè».
Âàæëèâå çíà÷åííÿ ìàє åïіãðàô äî òâîðó, ÿêèé âêàçóє íà ãîëîâíå çàâäàííÿ ïîåìè: ïîêàçàòè ëþäÿì іñòèíó, âіäêðèòè î÷і òèì, õòî íå áà÷èòü,
і çìóñèòè äèâèòèñÿ òèõ, õòî íå õî÷å áà÷èòè. Àäæå àâòîð çíàє: ëþäè íå
ìîæóòü ïðèéíÿòè іñòèíó, äîêè íå ïîáà÷àòü і íå ïіçíàþòü її.
Öå ïåðøèé ñàòèðè÷íèé òâіð Øåâ÷åíêà, ÿêèé ïîñòàâèâ ïîåòà â îäèí
ðÿä ç íàéâèçíà÷íіøèìè ñàòèðèêàìè ñâіòîâîї ëіòåðàòóðè. Âèäàòíèé
óêðàїíñüêèé ìèòåöü ÕÕ ñòîëіòòÿ Ìàêñèì Ðèëüñüêèé ñòâåðäæóâàâ, ùî
«êîìåäієþ» «Ñîí» íàçâàíî çà àíàëîãієþ äî «Áîæåñòâåííîї êîìåäії»
Äàíòå і çà õóäîæíüîþ äîâåðøåíіñòþ öі òâîðè ðіâíîçíà÷íі.
Які сатиричні твори ви вже читали?

Ñþæåò і êîìïîçèöіÿ òâîðó îðèãіíàëüíі, íîâàòîðñüêі. Ïîåò îïèñóє
ôàíòàñòè÷íó ïîäîðîæ іç Êèєâà äî Ïåòåðáóðãà, ÿêà âіäáóâàєòüñÿ óâі ñíі.
Àâòîð ëåòèòü çà ñîâîþ ïîíàä çåìëåþ, ïðîùàєòüñÿ ç Óêðàїíîþ, ìèëóþ÷èñü ïðåêðàñíèì îáðàçîì ñâіòàíêó íà Áàòüêіâùèíі.
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Òà íà òëі öèõ ÷óäîâèõ êðàєâèäіâ áà÷èòü ïîåò ñòðàøíі êàðòèíè ãîðÿ
òà íàñèëüñòâà: ÿê ç êàëіêè çíіìàþòü «ëàòàíó ñâèòèíó», ÿê óäîâó ðîçïèíàþòü çà ïîäóøíå, ÿê її ñèíà, «îñòàííþ íàäіþ», âіääàþòü äî âіéñüêà.
Éîãî ñåðöå îáêèïàє êðîâ’þ, êîëè âіí áà÷èòü ìàòіð, ÿêà «ïøåíèöþ íà
ïàíùèíі æíå», à її äèòèíà ïîìèðàє âäîìà âіä ãîëîäó. Ïîåò ëåòèòü äàëі,
ïîíàä çåìëåþ, âêðèòîþ áіëèìè ñíіãàìè, ïîíàä áîðàìè é áîëîòàìè, é
÷óє áðÿçêіò êàéäàíіâ. Öå êàòîðæíèêè ïðàöþþòü íà òÿæêèõ ðîáîòàõ ó
çîëîòèõ êîïàëüíÿõ Ñèáіðó, «ùîá ïåëüêó çàëèòè íåñèòîìó» öàðåâі. Ìіæ
êàòîðæíèêàìè «â êàéäàíè óáðàíèé öàð âñåñâіòíіé, öàð âîëі» – ïîåò,
áîðåöü çà ïðàâäó. Ïåðåëіòàє ëіðè÷íèé ãåðîé íàä Ìîñêâîþ é çàòðèìóєòüñÿ â Ïåòåðáóðçі. Áà÷èòü ïëþãàâèõ ïåðåâåðòíіâ, ñïîñòåðіãàє ãèäêі ñöåíè
ïëàçóâàííÿ, íåìèëîñåðäíî âèñìіþє öàðÿ ç öàðèöåþ. Ïîòіì îãëÿäàє ìіñòî é ïðèãàäóє, ñêіëüêè êîçàêіâ ïîëÿãëî êіñòüìè, áóäóþ÷è öàðñüêó ñòîëèöþ. Íàéâèùîãî íàïðóæåííÿ ñÿãàє ãíіâ ïîåòà, êîëè âіí äèâèòüñÿ íà
ïàì’ÿòíèê Ïåòðîâі І, ÿêèé ïîñòàâèëà «Ïåðâîìó Âòîðàÿ» – Êàòåðèíà ІІ:
Öå òîé Ïåðøèé, ùî ðîçïèíàâ
Íàøó Óêðàїíó,
À Âòîðàÿ äîêîíàëà
Âäîâó-ñèðîòèíó.
Êàòè, êàòè, ëþäîїäè!
Íàїëèñü îáîє,
Íàêðàëèñÿ!..
Які історичні події дали підстави Шевченкові так відгукуватися про цих
правителів Російської імперії?

Ïîåòîâі â÷óâàєòüñÿ ãîëîñ ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, ÿêîãî öàð Ïåòðî çàìîðèâ ó òþðìі çà òå, ùî òîé ïðàãíóâ âіäíîâèòè äàâíі êîçàöüêі âîëüíîñòі. ×óє Êîáçàð і ñïіâ ïòàøàò – òî äóøі òèñÿ÷ áåçіìåííèõ êîçàêіâ, íà
÷èїõ êіñòêàõ ïîñòàëà ïіâíі÷íà ñòîëèöÿ Ðîñіéñüêîї іìïåðії. Іäó÷è äî öàðñüêèõ ïàëàò, ïîåò çóñòðі÷àєòüñÿ іç çåìëÿêàìè, ùî «òàê і ðіæóòü ïî-ìîñêîâñüêîìó», і éîãî ñåðöå êðàєòüñÿ. Íàïðèêіíöі, ïіñëÿ ãëóçëèâîї êàðòèíè
ïåðåòâîðåííÿ öàðÿ ç âåäìåäÿ íà êîøåíÿ, ëіðè÷íèé ãåðîé ïðîêèäàєòüñÿ.
Êîçàöüêà ìèíóâøèíà, ÿêó îñïіâóâàâ Øåâ÷åíêî ðîìàíòè÷íî é çàõîïëåíî â ïåðіîä ðàííüîї òâîð÷îñòі, çáëÿêëà íà òëі êàðòèí ðåàëüíîãî
æèòòÿ, ÿêі ïîáà÷èâ âіí â Óêðàїíі. ×åðåç öþ ïîåìó é çàñóäèëè ïîåòà äî
òàêîãî æîðñòîêîãî ïîêàðàííÿ.
Êîìïîçèöіéíî ïîåìà íå ïîäіëåíà íà ðîçäіëè, õî÷à ôàêòè÷íî ìàє
âñòóï і òðè ÷àñòèíè.
Визначте межі цих умовних частин.

Àâòîð ñêîðèñòàâñÿ íàäçâè÷àéíî öіêàâèì êîìïîçèöіéíèì ïðèéîìîì
ñíó. Øâèäêі ÷àñîïðîñòîðîâі çìіíè, çäàòíіñòü íåçðèìî ïðîíèêàòè â íàéïîòàєìíіøі òà íàéâіääàëåíіøі êóòî÷êè іìïåðії, ìèòòєâі ïåðåòâîðåííÿ –
óñå âèäàєòüñÿ ìîæëèâèì, êîëè øóêàòè «ðàé» ó âåëè÷åçíіé іìïåðії.
Øåâ÷åíêî ìàéñòåðíî çîáðàçèâ õóäîæíþ ïàíîðàìó äåðæàâíî-ïîëіòè÷íîãî òà ñîöіàëüíîãî æèòòÿ Ðîñіéñüêîї іìïåðії. Âіí ìàëþє êàðòèíè
ñòðàæäàíü êðіïàêіâ, ðåêðóò÷èíè, ñîëäàò÷èíè, ïîëіòè÷íîãî òåðîðó, òèðàíі÷íîї ìîíàðõії. Âіñòðÿ ñàòèðè òà ãíіâó ïîåòà ñêåðîâàíå íàñàìïåðåä
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ïðîòè «çåìëÿ÷êіâ», òèõ, õòî â÷èíèâ íàéæàõëèâіøèé çëî÷èí – çðàäèâ
Óêðàїíó, ñòàâ âіðíèì ïîïèõà÷åì її êàòіâ.
Ïîåòèêà òâîðó òåæ îðèãіíàëüíà. Ïîòóæíà ñàòèðà – ñïîñіá õóäîæíüîãî âіäîáðàæåííÿ äіéñíîñòі. Øåâ÷åíêî ãîñòðî âèñìіþє òå, ùî çìàëüîâóє,
çàñòîñîâóþ÷è âñі ìîæëèâі çàñîáè êîìі÷íîãî – іðîíіþ, ãðîòåñê, ñàðêàçì.
Àâòîð іíîäі ÿñêðàâî ãіïåðáîëіçóє çîáðàæåíå, íàãîëîøóþ÷è íà àáñóðäíîñòі ñèñòåìè, ÿêà íèùèòü öіëі íàðîäè, êóëüòóðè, êðàїíè.
Ñöåíè â ïàëàöі äîñëіäíèêè òâîð÷îñòі Øåâ÷åíêà íàçèâàþòü «âèñîêîþ
êàðèêàòóðîþ», à ãðîòåñêîâó êàðòèíó «ãåíåðàëüíîãî ìîðäîáèòіÿ» –
ñàòèðè÷íèì ñèìâîëîì óñòðîþ âñієї іìïåðії. «Ãðіçíèé» öàð íàñïðàâäі –
ñìіøíèé і æàëþãіäíèé, і öàðèöÿ «ìîâ îïåíüîê çàñóøåíà», і öàðñüêі
ïîïèõà÷і íå âèêëèêàþòü íі÷îãî, êðіì îãèäè òà ïðåçèðñòâà. Ïðèéîìè
êîíòðàñòó, ìàéñòåðíî çàñòîñîâàíі Øåâ÷åíêîì, «ïåêëî â ðàþ» íàäàþòü
òâîðîâі îñîáëèâîї âèêðèâàëüíîї ñèëè.
Ïîåìà «Ñîí» – âіäêðèòèé ïðîòåñò ïðîòè æàõëèâîãî íàöіîíàëüíîãî
òà ñîöіàëüíîãî ïîíåâîëåííÿ. Âîíà ïіäíåñëà óêðàїíñüêó ëіòåðàòóðó íà íå
áà÷åíèé äîñі ðіâåíü. І ñëîâà Іâàíà Ôðàíêà äîâîäÿòü öå: «ß íå çíàþ íі
â îäíіé єâðîïåéñüêіé ëіòåðàòóðі ïîäіáíîї ïîåçії, íàïèñàíîї â ïîäіáíèõ
îáñòàíîâêàõ...».
Підтвердьте слова Франка, спираючись на текст поеми.

Посланіє «І мертвим, і живим,
і ненарожденним...»
Öåé òâіð ñòàâ êîäåêñîì ÷åñòі é ñîâіñòі óêðàїíñüêîї íàöії. Øåâ÷åíêî â
íåâåëèêîìó âіðøі çóìіâ âèáóäóâàòè êîíöåïöіþ æèòòÿ íàöії, îá’єäíàâøè
ìèíóëå, ñó÷àñíå і ìàéáóòíє.
Êëþ÷îâîþ äëÿ ðîçóìіííÿ ãëèáèííîãî çìіñòó òâîðó є éîãî ïîâíà íàçâà «І ìåðòâèì, і æèâèì, і íåíàðîæäåííèì çåìëÿêàì ìîїì â Óêðàéíі і
íå â Óêðàéíі ìîє äðóæíєє ïîñëàíіє». Ïîåò çíîâó çâåðòàєòüñÿ äî çåìëÿêіâ, ïðîäîâæóþ÷è óìîâíèé äіàëîã, ðîçïî÷àòèé ùå â ïîåìі «Ñîí».
За що картав Шевченко «земляків» у комедії «Сон»?

Íàñàìïåðåä Êîáçàð ãîâîðèòü ïðî òå, ùî Óêðàїíà – öå ñëàâíà іñòîðіÿ, íåïîâòîðíà ìîâà, ìîãóòíÿ êóëüòóðà, íåâìèðóùèé ôîëüêëîð. І òі, äî
êîãî ïîåò çâåðòàєòüñÿ, ïîâèííі öå óñâіäîìëþâàòè. Âîíè ìàþòü ïî÷óâàòèñÿ äіòüìè, à íå áàéñòðþêàìè íà ñâîїé çåìëі, íàöіîíàëüíà іäåÿ – îñü òå,
íàâêîëî ÷îãî ïîâèííі îá’єäíàòèñÿ óêðàїíöі â áîðîòüáі çà âіëüíå ìàéáóòíє.
Äàòà íàïèñàííÿ òâîðó – 14 ãðóäíÿ 1845 ðîêó – äîñèòü ïðîìîâèñòà. Öå áóëè äâàäöÿòі ðîêîâèíè ïîâñòàííÿ äåêàáðèñòіâ. Íàïåâíî, і öèì
Øåâ÷åíêî ïðàãíóâ ïіäêðåñëèòè íåîáõіäíіñòü îñòàòî÷íîãî ïðîçðіííÿ é
áîðîòüáè ñâіäîìèõ óêðàїíöіâ çà ñâîáîäó ñâîєї Âіò÷èçíè.
Ïðîâіäíі іäåї, âèñëîâëåíі Øåâ÷åíêîì ó «Ïîñëàíії...», – ïðîòåñò ïðîòè ñîöіàëüíîãî òà íàöіîíàëüíîãî ãíîáëåííÿ, çàêëèê ëþáèòè ðіäíèé
êðàé і íàðîä, âîçç’єäíàòèñÿ ðіçíèì ñóñïіëüíèì âåðñòâàì â Óêðàїíі.
«Ïîñëàíіє...» àäðåñîâàíå ïåðåäîâñіì «çåìëÿêàì» – óêðàїíñüêіé äâîðÿíñüêіé іíòåëіãåíöії òà ëіáåðàëüíîìó ïàíñòâó. Ïîåò çàêëèêàє їõ ïðèïèíèòè «çàïðÿãàòè ëþäåé ó òÿæêі ÿðìà», «äåðòè øêóðó ç áðàòіâ íå-
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çðÿ÷èõ, ãðå÷êîñіїâ», áî íàñòàíå êîëèñü ñóä, і òîäі «ñòîðіêàìè» ïîòå÷å
«êðîâ ó ñèíє ìîðå». Øåâ÷åíêî ðàäèòü ðîçâèâàòè íàöіîíàëüíó êóëüòóðó,
à íå ñëіïî ïåðåíîñèòè ÷óæі ãàñëà é ÷óæі іäåї íà íàöіîíàëüíèé ґðóíò.
Як ви вважаєте, ці ідеї актуальні для сьогодення?

Ïîåò íå ëèøå ïîðóøóє íàãàëüíі ïðîáëåìè, âіí íàêðåñëþє і øëÿõè
їõ ðîçâ’ÿçàííÿ. Íàñàìïåðåä ïîòðіáíî ëіêâіäóâàòè ãíіò ñîöіàëüíèé – і
âіí çàêëèêàє: «Ðîçêóéòåñÿ!». Íåîäìіííîþ óìîâîþ ïîäàëüøîãî ïîñòóïó
є ëþáîâ äî ðіäíîãî êðàþ і íàðîäó: «Ïîëþáіòå ùèðèì ñåðöåì âåëèêó ðóїíó», áî «íåìà íà ñâіòі Óêðàїíè, íåìàє äðóãîãî Äíіïðà». Íàðåøòі, ñëіä
çíàòè ñâîþ ìîâó і ñâîþ іñòîðіþ, áî òіëüêè òàê ìîæíà ïîáóäóâàòè íàöіîíàëüíó êóëüòóðó: «Â ñâîїé õàòі ñâîÿ ïðàâäà, і ñèëà, і âîëÿ». І òіëüêè
òîäі, êîëè «çåìëÿêè» âòіëÿòü óñі ïîåòîâі ìðії òà áàæàííÿ, êîëè âîíè
«îáіéìóòü íàéìåíøîãî áðàòà», íàñòàíóòü äëÿ Óêðàїíè êðàùі ÷àñè
«і ñâіò ÿñíèé, íåâå÷іðíіé òèõî çàñіÿє».
Äіàëîãі÷íå ìîâëåííÿ, ùî ñòâîðþє åôåêò ïîëåìіêè, äîâåðøåíіñòü îðàòîðñüêèõ іíòîíàöіé, ÿñêðàâі ñàòèðè÷íі âàðіàöії ëèøå ïîãëèáëþþòü ïðîâіäíі іäåї òâîðó, íàäàþòü їì âèðàçíîñòі òà ïåðåêîíëèâîñòі.
Доведіть або спростуйте, що «Посланіє...» – дороговказ на шляху національного відродження українського народу.

Ïîâòîðþєìî
1. Про що розповідає Тарас Шевченко в поемі «Сон»?
2. До кого звертається Шевченко в «Посланії...»?
3. Вивчіть напам’ять (за вибором) фрагмент «Сну».

Ìіðêóєìî
1. Як поет ставиться до тих, кого називає «землячками»?
2. У яких фрагментах поеми автор використовує прийом контрасту?
3. Поміркуйте, яку роль відіграють у поемі «Сон» пейзажні картини.

Àíàëіçóєìî
1. З якою метою Шевченко застосував у «комедії» художній прийом сну? Чи весь
твір побудований на змалюванні дійсності через сновидіння? Чому?
2. Докладно проаналізуйте засоби комічного, використані поетом у «Сні» та «Посланії...».
3. Віднайдіть і запишіть у зошит усі афоризми з творів «Сон» та «Посланіє...».
Обов’язково прокоментуйте (усно чи письмово) зміст і значення кожного з них,
їхню викривальну силу.

Äèñêóòóєìî
1. На якій підставі ми називаємо поему «Сон» політичною? Аргументуйте.
2. Які містичні картини є в поемі «Сон»? Яка їхня ідейно-художня роль?
3. Доведіть чи спростуйте думку, що «Посланіє...» Шевченка не втратило актуальності й нині.
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Об’єднавшись у групи, підготуйте коротке повідомлення на одну з тем:
1. «Образ сови в поемі “Сон”, його роль і значення».
2. «Образ “темного царства” (Іван Франко) в поемі “Сон”».
3. «Образ України в поемі “Сон”».
Виконуючи завдання, врахуйте особливості використання художніх засобів, специфіку лексики, інтонацій.

ПРАЦЮЄМО З ПРОЕКТОМ
Назва проекту – «Образи українських гетьманів у творчості Шевченка». Для виконання проекту скористайтеся довідковою літературою
з історії і з’ясуйте, об’єктивну чи суб’єктивну оцінку дає своїм героям Кобзар. Також скористайтеся альбомами живопису, довідковою літературою про
українське малярство, Інтернетом.

À ë å ã î ð і ÿ (âіä ãðåö. іíøèé і êàæó; іíàêîìîâëåííÿ) – öå òðîï, ó
ÿêîìó àáñòðàêòíå ïîíÿòòÿ âòіëþєòüñÿ â êîíêðåòíîìó îáðàçі. Íàïðèêëàä, â îáðàçàõ òâàðèí, ðîñëèí, ÿâèù ïðèðîäè çìàëüîâàíî ëþäñüêі
ðèñè і õàðàêòåðè. Òàêі îáðàçè íàçèâàþòü àëåãîðè÷íèìè. Àëåãîðіÿ ïðèòàìàííà áàéêàì, ïðèò÷àì, ïðèñëіâ’ÿì òîùî.
Ã ð î ò å ñ ê (ôðàíö. ñìіøíèé, õèìåðíèé, íåçâè÷àéíèé) – õóäîæíіé
ïðèéîì ó ëіòåðàòóðі é ìèñòåöòâі, ùî ґðóíòóєòüñÿ íà ñâіäîìîìó ïåðåáіëüøåííі, íåñïîäіâàíèõ ïîєäíàííÿõ íåðåàëüíîãî é õèìåðíîãî, òðàãі÷íîãî é êîìі÷íîãî. Ãðîòåñê – âèùèé ñòóïіíü êîìі÷íîãî. Îñîáëèâî ÿñêðàâî âèÿâëÿþòüñÿ ñàòèðè÷íі ôîðìè ãðîòåñêó.
Ê î í ò ð à ñ ò (ôðàíö. ïðîòèëåæíіñòü) – õóäîæíіé ïðèéîì, ùî ïåðåäáà÷àє çìàëþâàííÿ ðіçêî îêðåñëåíèõ ïðîòèëåæíîñòåé ó âëàñòèâîñòÿõ
ïðåäìåòіâ і ÿâèù, ðèñ õàðàêòåðó òîùî. Іâàí Ôðàíêî íàçèâàâ éîãî «îäíèì ç íàéìîãóòíіøèõ ñïîñîáіâ ïîåòè÷íîãî ìàëþâàííÿ». Âèêîðèñòîâóâàâñÿ ùå ó ôîëüêëîðі (êàçêà «Ïðàâäà і Êðèâäà»).
Ó ì î â í і ñ ò ü – íåòîòîæíіñòü îáðàçó âіäïîâіäíîìó îá’єêòó çîáðàæåííÿ â õóäîæíüîìó òâîðі.
Віднайдіть у вивчених творах Шевченка приклади алегорії, гротеску, контрасту, умовності. Заповніть таблицю відповідними цитатами.
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ТЕМА ЖІНОЧОЇ ДОЛІ У ТВОРЧОСТІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
«НАЙКРАЩИЙ ДОКАЗ ВЕЛИКОЇ
ГЕНІАЛЬНОСТІ ШЕВЧЕНКА»
Òàêîãî ïîëóì’ÿíîãî êóëüòó ìàòåðèíñòâà,
òàêîãî àïîôåîçó æіíî÷îãî êîõàííÿ і æіíî÷îї ìóêè íå çíàéòè, ìàáóòü, íі â îäíîãî ç
ïîåòіâ ñâіòó.
Ìàêñèì Ðèëüñüêèé

Òàðàñ Øåâ÷åíêî âñå æèòòÿ íèçüêî ñõèëÿâ ãîëîâó ïåðåä óêðàїíñüêîþ
æіíêîþ. Áіëü і ãíіâ çà ñêàëі÷åíі æіíî÷і äîëі âèëèâàâñÿ â ïåêó÷і ðÿäêè
çâèíóâà÷åíü, òðåïåòíі ñëîâà ëþáîâі, ãіðêі ñëüîçè ñïіâ÷óòòÿ. Óñüîìó ñâіòîâі ïðàãíóâ âіí ðîçïîâіñòè ïðî ñòðàæäàííÿ, ÿêèõ, çäàєòüñÿ, íå çäàòíà
âèòðèìàòè òåíäіòíà æіíî÷à äóøà. Öå âіäîáðàæåíî і â íàçâàõ éîãî òâîðіâ: «Âіäüìà», «Ñëåïàÿ», «Ñîâà», «Ìàð’ÿíà-÷åðíèöÿ», «Íàéìè÷êà»...
Áîæåâіëüíі âіä ãîðÿ, áëóêàëè ïîïіäòèííþ óêðàїíñüêі êðàñóíі, òÿãëèñÿ
äî íåáà òóæëèâèìè òîïîëÿìè, ñèâèìè ñîâàìè âèëè íàä çàãóáëåíèìè
äîëÿìè äіòåé. І âèðèâàëîñÿ ç ãëèáèí Øåâ÷åíêîâîї äóøі: «...ìîÿ ñå ìàòè
і ñåñòðà, ìîÿ ñå âіäüìà, ùîá âè çíàëè»!
Âåëèêèé Êîáçàð ñòàâ íà çàõèñò óêðàїíñüêîãî æіíîöòâà. Îáðàçè éîãî
òâîðіâ – âі÷íà é íåçàãîєíà ðàíà. Öå áóâ éîãî áіëü, éîãî ñòðàæäàííÿ,
éîãî áàæàííÿ ïîìñòèòèñÿ òèì, õòî íà ñëіïèõ, íàéìè÷îê і âіäüîì ïåðåòâîðèâ óêðàїíñüêèõ ìàòåðіâ. Âіí óñëàâèâ æіíêó çà ÷èñòîòó é ëþáîâ,
âіðíіñòü і âåëè÷.

«Катерина»
Ïîåìà ïðèñâÿ÷åíà Âàñèëþ Æóêîâñüêîìó â ïàì’ÿòü ïðî 22 êâіòíÿ 1838 ðîêó – äåíü âèêóïó ç êðіïàöòâà. Òàêîæ
Òàðàñ Ãðèãîðîâè÷ íàïèñàâ ïðåêðàñíå õóäîæíє ïîëîòíî ïіä íàçâîþ «Êàòåðèíà»
ÿê іëþñòðàöіþ äî ïîåìè.
Øåâ÷åíêî îïëàêóâàâ íåäîëþ ñâîєї ìàòåðі, ÿêó «ùå ìîëîäîþ ó ìîãèëó íóæäà
òà ïðàöÿ ïîëîæèëà», ñâîїõ ñåñòåð, «ãîëóáîê ìîëîäèõ», ùî íå áà÷èëè ñïðàâæíüîãî æіíî÷îãî ùàñòÿ, áî «ó íàéìàõ êîñè
ïîáіëіëè». Ùåìíî îïîâіäàþ÷è ïðî Êàòåðèíó, íàïåâíî, ïðèãàäóâàâ ñâîє ïåðøå
êîõàííÿ, êðàñóíþ Îêñàíó Êîâàëåíêî,
òàê ñàìî çáåç÷åùåíó ïðèìõëèâèì ïàíîì.
Ïîåìà «Êàòåðèíà» – åìîöіéíà ðîçïîâіäü ïðî äîëþ ïðîñòîї ñåëÿíêè, ÿêà ñòàëà ÷åðãîâîþ çàáàâêîþ îôіöåðà-ìîñêàëÿ.
Ðîçïîâіäü ïåðåðèâàєòüñÿ ÷èñëåííèìè ëі-

Êàðïî Òðîõèìåíêî.
Êàòåðèíà.
Як художник відтворив душевний
стан героїв поеми «Катерина»?
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ðè÷íèìè âіäñòóïàìè, ó ÿêèõ ïîåò âèñëîâëþє ñâîї äóìêè é ïî÷óòòÿ ç
ïðèâîäó òðàãåäії äіâ÷èíè. Âіí æèâå її áîëÿìè, æóðèòüñÿ ðàçîì çі ñâîєþ
ãåðîїíåþ, êîëè âîíà ñòàëà ïîêðèòêîþ: «Êàòåðèíî, ñåðöå ìîє! Ëèøåíüêî
ç òîáîþ! Äå òè â ñâіòі ïîäіíåøñÿ Ç ìàëèì ñèðîòîþ?».
Ïîåò ïðîéøîâ ç Êàòåðèíîþ âåñü ñòðàäíèöüêèé øëÿõ – âіä ïîðîãà
áàòüêіâñüêîї õàòè, ç ÿêîї âèãíàëè її, äî õîëîäíèõ äîðіã Ìîñêîâùèíè,
íà ÿêèõ çóñòðіëà äіâ÷èíà ñâîãî ìîñêàëÿ.
Âèñîêèì åìîöіéíèì íàïðóæåííÿì ïåðåïîâíåíі ëіðè÷íі ðÿäêè, äå àâòîð îïîâіäàє ïðî ñèíà ãåðîїíі – ñèðîòó-áåçáàò÷åíêà Іâàñÿ.
Ðîìàíòè÷íèé õàðàêòåð ïîåìè «Êàòåðèíà» âèÿâèâñÿ â çàãîñòðåíîìó äðàìàòèçìі ïîäіé: Êàòåðèíà ñòàє ïîêðèòêîþ, áàòüêè âèãàíÿþòü її ç
äîìó, âîíà ïðîùàєòüñÿ ç ðіäíèì ñåëîì і âèðóøàє â Ìîñêîâùèíó, іäå âіä
îñåëі äî îñåëі, æèâó÷è ç ìèëîñòèíі, çðåøòîþ, çóñòðі÷àє ñâîãî ìèëîãî,
òà âіí íåõòóє íåþ. Ðîìàíòè÷íà êàðòèíà çèìîâèõ ñóòіíêіâ çàêîíîìіðíî
ïіäâîäèòü ÷èòà÷à äî òðàãі÷íîї ñìåðòі Êàòåðèíè.
Ïåéçàæ ó ïîåìі öіëêîì ñóãîëîñíèé ïåðåæèâàííÿì і ñòðàæäàííÿì ãåðîїíі. Çâåðíіòü óâàãó: «êðè÷àòü ñîâè, ñïèòü äіáðîâà», êîëè âèðóøàє Êàòåðèíà
ó ñâîþ ñòðàäíèöüêó ïóòü; «ñâèùå ïîëåì çàâіðþõà», «ðåâå, ñòîãíå õóðòîâèíà», «êðіçü õìàðó ñîíöå çàéíÿëîñü, íàäóâñÿ âіòåð, òà òіëüêè ëіñîì çàãóëî».
Âіäîìèé óêðàїíñüêèé ïîåò-äèñèäåíò Іâàí Ñâіòëè÷íèé âіäçíà÷èâ ùå
îäèí âàæëèâèé àñïåêò ïîåìè: «Øåâ÷åíêî ìóæíüî äèâèâñÿ ïðàâäі â
âі÷і і áà÷èâ, ÿê ïіäíåâіëüíå æèòòÿ çäåìîðàëіçóâàëî íàéøèðøі âåðñòâè
ïðîñòèõ, ïîêðіïà÷åíèõ ëþäåé, ÿê çäè÷àâіëè âîíè â ñâîєìó òâàðèííîìó
áóòòі, çäåãðàäóâàëè äî ñòðàøíîãî â ñâîїé ðåàëüíîñòі ëþäîæåðñòâà. Ìîðàëüíà äåãðàäàöіÿ íàðîäó áóëà äëÿ Øåâ÷åíêà äîêîíàíèì ôàêòîì, і âіí
íå ïðîáóâàâ її çìåíøèòè... Ëþäè ãіðøі âіä ñîáàê – îòàêèé îñòàòî÷íèé
ïðèñóä çíåäîëåíîї ãåðîїíі, і òàêèé æå ïіäòåêñò óñієї ïîåìè Øåâ÷åíêà».
Що мав на увазі критик? Аргументуйте свою відповідь цитатами.

«Наймичка»
Öåé òâіð íàçèâàþòü íåâìèðóùèì ãіìíîì ìàòåðèíñüêіé ëþáîâі. Íà
âіäìіíó âіä ïîåìè «Êàòåðèíà», «Íàéìè÷êó» Òàðàñ Øåâ÷åíêî ïèøå â
ðåàëіñòè÷íîìó êëþ÷і, ïîâåðíóâøèñü іç Óêðàїíè і òðàãі÷íî ïðîçðіâøè.
Іâàí Ôðàíêî çàóâàæèâ: «Íàéìè÷êà – íàòóðà áåçìіðíî ãëèáøà, ÷óòòє
ó íåї... ñèëüíå, âèñîêå, ëþáîâ äî äèòèíè òàêà ìîãó÷à, ùî ïåðåìàãàє âñå
іíøå, çàñëîíþє ïåðåä íåþ âåñü ñâіò, çàñòàâëÿє çàáóòè ïðî ñåáå ñàìó.
Âіääàòè âñå ñâîє æèòòÿ íå äëÿ õâèëèííîї ïîêóòè, à äëÿ äîâãîї æåðòâè
íà êîðèñòü ñâîєї äèòèíè».
Прокоментуйте слова Франка про поему «Наймичка».

Ãåðîїíÿ òâîðó Ãàííà – ìàòіð. Ùîá áóòè íåþ, æіíêà ïåðåæèëà äîâãі
ðîêè íåâèìîâíèõ ñòðàæäàíü. Її äðàìà â òîìó, ùî âîíà çìóøåíà áóëà
ïіäêèíóòè ñâîþ äèòèíó áåçäіòíèì çàìîæíèì ñåëÿíàì, à ñàìà ñòàëà â
íèõ íàéìè÷êîþ, àáè ùîäíÿ áà÷èòè ñâîãî ñèíà і äîãëÿäàòè çà íèì. Óñå
æèòòÿ íîñèëà âîíà ó ñâîєìó ñåðöі âåëèêó òàєìíèöþ – òàєìíèöþ ìàòåðèíñüêîї ëþáîâі. Òіëüêè ïåðåä ñìåðòþ çіçíàëàñÿ ñâîєìó Ìàðêîâі, ùî
âîíà – éîãî ìàòè.
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Îáðàç íàéìè÷êè Ãàííè ñòàâ íàéçâîðóøëèâіøèì íå ëèøå ó âіò÷èçíÿíіé –
ó ñâіòîâіé ëіòåðàòóðі:
Ùîâå÷іð, íåáîãà,
Ñâîþ äîëþ ïðîêëèíàє,
Òÿæêî-âàæêî ïëà÷å;
І íіõòî òîãî íå ÷óє,
Íå çíàє é íå áà÷èòü.

Ïðî öþ ïîåìó çàõîïëåíî âіäãóêóâàëèñÿ ïîëüñüêèé ïèñüìåííèê і ïåðåêëàäà÷
ïîåìè ïîëüñüêîþ Ëåîíàðä Ñîâіíñüêèé,
ôðàíöóçüêèé êðèòèê Åìіëü Äþðàí, ðîñіéñüêі ïèñüìåííèêè Ìèêîëà Íåêðàñîâ
òà Ëåâ Òîëñòîé.
Ñþæåò òâîðó Øåâ÷åíêî çãîäîì ïîêëàâ
â îñíîâó îäíîéìåííîї ïîâіñòі, ÿêó íàïèñàâ íà çàñëàííі ðîñіéñüêîþ ìîâîþ. Çà
Ìèõàéëî Äåðåãóñ.
ñþæåòîì ïîåìè íàïèñàâ îïåðó âèäàòíèé
Íàéìè÷êà
ç Ìàðêîì.
óêðàїíñüêèé êîìïîçèòîð Ìèõàéëî ÂåðèІëþñòðàöіÿ
äî ïîåìè
êіâñüêèé.
Òàðàñà Øåâ÷åíêà «Íàéìè÷êà»
Öåé òâіð – çðàçîê ïñèõîëîãі÷íîãî ðåàëіçìó. Àâòîð ñòâîðþє åôåêò âèíÿòêîâîї
äîñòîâіðíîñòі ïðèéîìàìè ðіçíèõ ïëàíіâ îïîâіäі é çâåäåíîї äî ìіíіìóìó
àâòîðñüêîї ìîâè.
Øåâ÷åíêî ñâîєþ ïîåìîþ «Íàéìè÷êà» âêîòðå äîâіâ: òîãî÷àñíå «òåìíå
öàðñòâî», ó ÿêîìó æèëè éîãî ãåðîї, íå äàâàëî їì çìîãè ñïіçíàòè ùàñòÿ,
ñòàòè ãîñïîäàðÿìè âëàñíîї äîëі. Ñïðàâåäëèâî ñòâåðäæóâàâ Іâàí Ôðàíêî,
ùî öÿ ïîåìà íàëåæèòü «äî íàéáіëüøèõ òðіóìôіâ ïðàâäèâîї øòóêè і ìóñèòü óâàæàòèñÿ çà íàéêðàùèé äîêàç âåëèêîї ãåíіàëüíîñòі Øåâ÷åíêà».
Поміркуйте, який епізод поеми схвилював вас найбільше і чому.

Òåìà ìàòåðèíñüêîї ëþáîâі ñòàëà íàñêðіçíîþ ó òâîð÷îñòі Øåâ÷åíêà,
íàáóâàþ÷è íîâèõ ðèñ, íîâèõ áàðâ і âіäòіíêіâ. Íà äàëåêîìó Êîñ-Àðàëі,
ó çàñëàííі, çíîâó і çíîâó îáêèïàëî êðîâ’þ ïîåòîâå ñåðöå, êîëè çãàäóâàâ
âіí íåùàñíèõ äіâ÷àò, æіíîê, ìàòåðіâ...

«У нашім раї на землі...»
Ñàìå òàì, ó áåçìåæíèõ êàçàõñüêèõ ñòåïàõ, íàðîäèëèñÿ áåçñìåðòíі
ðÿäêè öієї ïîåçії. Öå êîíöåíòðîâàíà іñòîðіÿ æіíî÷îї íåäîëі, ÿêó ðîçïîâіäàâ Øåâ÷åíêî âïðîäîâæ óñüîãî ñâîãî æèòòÿ. Ùîðàç çìіíþþ÷è ñïîñіá
ðèìóâàííÿ, ïîåò çãàäóє íàïèñàíі íèì òâîðè ïðî æіíîê-ñòðàäíèöü.
Öåé òâіð ìàє êіëüêà êóëüìіíàöіéíèõ âåðøèí: êîëè àâòîð çâåðòàєòüñÿ «Âåëèêîìó÷åíèöå!», «Áåçòàëàííàÿ»; êîëè äóøåþ ìîâèòü «Ñëîâî
“ìàìî”. – Âåëèêåє, íàéêðàùåє ñëîâî!».
І çíîâó áà÷èìî çíàéîìі îáðàçè: çåìíèé ðàé – Óêðàїíà – і ïåêåëüíå
æèòòÿ її ìåøêàíöіâ, ñìåðòü ïіä òèíîì çíåâàæåíîї ïîêðèòêè, áåçòàëàííå áàéñòðÿ, ç ÿêîãî çáèòêóþòüñÿ ëþäè, ëóêàâèé ïàíè÷ òîùî.
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Ïîåçіÿ «Ó íàøіì ðàї íà çåìëі...» є âåðøèíîþ ðîçäóìіâ ïîåòà ïðî âèñîêå і áëàãîðîäíå ïîêëèêàííÿ
ìàòåðі, її äîëþ â òîãî÷àñíîìó ñóñïіëüñòâі.
Поміркуйте, з якими творами перегукується ця поезія. Процитуйте відповідні уривки.

«На паншині пшеницю жала...»
Öþ ïîåçіþ, íàïèñàíó â îñòàííі ðîêè æèòòÿ, Øåâ÷åíêî ïðèñâÿòèâ
Ìàðêó Âîâ÷êó. Äðóã Øåâ÷åíêà Ôåäіð Ëàçàðåâñüêèé çãàäóâàâ, ùî, êîëè
îäíîãî ðàçó â òîâàðèñòâі Êîáçàð «...ïî÷àâ ÷èòàòè “Ñîí” (“Íà ïàíùèíі
ïøåíèöþ æàëà...”), óñі ðîçïëàêàëèñÿ, à Ùåïêіí ïðîñòî ðèäàâ».
Чим були викликані такі емоції слухачів?

Öå áóâ ïåðøèé òâіð, íàïèñàíèé ïіñëÿ çàñëàííÿ. Ôîðìà ñíó, âæå
îäíîãî ðàçó âèêîðèñòàíà Øåâ÷åíêîì ó ïîåìі, çíîâó âäàëî ðåàëіçóâàëà òâîð÷èé çàäóì. Àâòîð ïðàãíóâ ðîçïîâіñòè ïðî íàéçàïîâіòíіøі ìðії
óêðàїíñüêîãî íàðîäó – ìðії ïðî âîëþ, ïðî êðàùå ìàéáóòíє, ïðî ãіäíå
æèòòÿ. Âòîìëåíіé íà ïàíùèíі ìàòåðі, ÿêà «ïіøëà â ñòåïè, ïîøêàíäèáàëà Іâàíà ñèíà ãîäóâàòü», ñíèòüñÿ, ùî її ñèí і «óðîäëèâèé, і áàãàòèé,
íå îäèíîêèé, à æîíàòèé». Àëå íàéãîëîâíіøå òå, ùî âîíà áà÷èòü éîãî
âіëüíèì: «óæå íå ïàíñüêèé, à íà âîëі».
Òîäі ïîåòîâі çäàâàëàñÿ íåäîñÿæíîþ ïðîñòà ëþäñüêà ìðіÿ – âіëüíî ïðàöþâàòè íà âіëüíіé, âëàñíіé çåìëі! Ïîåòè÷íà ôîðìà ñíó æîðñòîêî íàãàäóє: ïðî âñå öå ëèøå óâі ñíі ìîæóòü ìðіÿòè óÿðìëåíі óêðàїíñüêі ñåëÿíè.
Õóäîæíі çàñîáè íàäçâè÷àéíî ñêîíäåíñîâàíі. Îäíå äієñëîâî «ïîøêàíäèáàëà» ìàêñèìàëüíî ïîâíî é ãëèáîêî õàðàêòåðèçóє ñòàí íåùàñíîї
æіíêè: çìó÷åíà ùîäåííîþ ïðàöåþ, âîíà ëåäâå ïåðåñóâàє íîãè. Òà äå é
áåðóòüñÿ ñèëè («ðîçïîâèëà, íàãîäóâàëà, ïîïåñòèëà»), êîëè âîíà áà÷èòü
ðіäíîãî ñèíà. Íåçäîëàííà ñèëà ìàòåðèíñüêîї ëþáîâі çìóøóє çàáóòè ïðî
âòîìó – і îñü æіíêà íіæíî ïðèãîðòàє äî ãðóäåé ñâîє äèòÿ...
Поясніть, чому цей твір було присвячено саме Марку Вовчку.

Поема «Марія»
«Íå çíàþ â ëіòåðàòóðі âñåñâіòíіé ïîåòà, – ïèñàâ Іâàí Ôðàíêî, – êîòðèé áè òàê âèòðèâàëî, òàê ãàðÿ÷å і ç öіëîþ ñâіäîìіñòþ ïðîìîâëÿâ â
îáîðîíі æіíîê. Â îáîðîíі їõ ïðàâà íà ïîâíå, ÷èñòî ëþäñüêå æèòòÿ, êîòðèé áè òàêèì ìîãó÷èì ñëîâîì áè÷óâàâ óñå òå, ùî â’ÿæå, äåìîðàëіçóє
і òèñíå æåíùèíó. Íå çíàþ â ëіòåðàòóðі âñåñâіòíіé ïîåòà, êîòðèé áè
ïðåäñòàâèâ òàê âèñîêî і òàê ùèðî ëþäñüêèé іäåàë æіíêè-ìàòåðі, ÿê ñå
â÷èíèâ Øåâ÷åíêî. І âåðøèíîþ ñòâîðåíîãî Êîáçàðåì іäåàëó æіíêè-ìàòåðі ñòàëà ïîåìà “Ìàðіÿ”».
Çàäóì öüîãî òâîðó âèíèê ó ïîåòà çàäîâãî äî íàïèñàííÿ. Ùå 1850 ðîêó
â ëèñòі äî Âàðâàðè Ðєïíіíîї, ñâîãî ùèðîãî é âіðíîãî äðóãà, âіí ïèñàâ
ïðî ìàéáóòíþ ïîåìó. Àëå ïî÷àâ ïèñàòè öåé òâіð ëèøå 1859 ðîêó, ïіä
÷àñ ïåðåáóâàííÿ â Óêðàїíі, à çàâåðøèâ óæå â Ïåòåðáóðçі.
Õðèñòèÿíñüêі іäåàëè ïîåòà çíàéøëè â ïîåìі ñâîє äîâåðøåíå âòіëåííÿ. Ïîåò ïîçáàâèâ áіáëіéíó ëåãåíäó âñіõ åëåìåíòіâ ìіñòèêè, àëå öèì íå
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ïðèíèçèâ Ìàðіþ, à, íàâïàêè, âîçâåëè÷èâ ïðîñòó óêðàїíñüêó æіíêó-ïîêðèòêó. Â îñíîâі ïîåìè – òðàäèöіéíèé áіáëіéíèé ñþæåò ïðî æіíêó, ÿêà
íàðîäèëà Іñóñà Õðèñòà. Ïîåòîâà Ìàðіÿ – íàéáіëüøèé ñêàðá «â äóøі íåâîëüíè÷іé, ìàëіé, Â äóøі ñêîðáÿùåé і óáîãіé».
Ìàòè é ñèí, âіðíі õðèñòèÿíñüêèì іäåàëàì äîáðà, ñïðàâåäëèâîñòі,
ïðàâäè é âñåñâіòíüîї ëþáîâі, ïðèñâÿòèëè ñâîє æèòòÿ ñëóæіííþ ëþäÿì,
іäåÿì ãóìàíіçìó.
Поясніть, чому саме ця історія з Біблії зацікавила Шевченка.

Ïðîñòî і ùèðî, ç âèíÿòêîâîþ ëіðè÷íîþ çàäóøåâíіñòþ і íіæíіñòþ
ðîçïîâіäàє ïîåò ïðî æèòòÿ áіäíîї äіâ÷èíè, ñèðîòè Ìàðії, íàéìè÷êè áіäíîãî òåñëÿðà Éîñèïà. Àâòîð øàíóє âåëèêå òàїíñòâî çàðîäæåííÿ íîâîãî
æèòòÿ, òîæ ìîâèòü: «Ìàðіÿ âñòàëà òà é ïіøëà Ç ãëåêîì ïî âîäó äî êðèíèöі. І ãîñòü çà íåþ, і â ÿðî÷êó Äîãíàâ Ìàðіþ...».
ßê áà÷èìî, ïîåò ïðîïîíóє «çåìíå» òðàêòóâàííÿ áіáëіéíèõ ïîäіé.
Ïðîòå ìàòè Ìàðіÿ, âі÷íèé ñèìâîë ëþáîâі é æåðòîâíîñòі, áëàãî÷åñòÿ і
âіðè, ñâÿòîñòі é ÷èñòîòè, âèõîâàëà ñâîãî ñèíà ñïðàâæíіì áîðöåì çà ïðàâà ëþäåé, çà ïðàâäó, çàõèñíèêîì ïðèãíîáëåíèõ. Âîíà ðàçîì ç íèì âèðóøèëà íà áîðîòüáó, ïіäòðèìóþ÷è ñèíà, ùîá âіí «ïîíіñ ëóêàâèì ïðàâäè
ñëîâî». Ç íèì âîíà äіéøëà é äî Ãîëãîôè. І íàâіòü êîëè ïîáà÷èëà ñèíà
ðîçіï’ÿòèì íà õðåñòі, íå ñêîðèëàñÿ ãîðþ, íå ñïîïåëіëà äóøåþ. Ìàðіÿ çіáðàëà ñèíîâèõ ó÷íіâ і íàäèõíóëà їõ «ñâîїì ñâÿòèì îãíåííèì ñëîâîì» íà
ïîäàëüøó áîðîòüáó. À âîíè «ëþáîâ і ïðàâäó ðîçíåñëè ïî âñüîìó ñâіòó».
Àâòîð ìàéñòåðíî ïіäâіâ äî òðàäèöіéíîãî òðàãі÷íîãî ôіíàëó: ìàòіð «ó
áóð’ÿíі óìåðëà ç ãîëîäó». Її ñòðàäíèöüêå æèòòÿ-ïîäâèã і ïіñëÿ ñìåðòі
íàìàãàëèñÿ ñïàïëþæèòè, ïðèíèçèòè: «...Ðîçï’ÿëè é òåáå, ÿê ñèíà. Íàïëþâàëè íà òåáå, ÷èñòóþ, êàòè...».
Òàðàñ Øåâ÷åíêî â íàéãåíіàëüíіøіé çà ñèëîþ òà ùèðіñòþ ïîåìі çìàëþâàâ æіíêó-ïîêðèòêó ÿê Áîãîìàòіð. Ïîåçіþ íåïîðî÷íîї äіâî÷îї ÷èñòîòè é ìàòåðèíñòâà, áåçìіðíî ñóìíó ïîåçіþ ñòðà÷åíîї ëþáîâі é æåðòâè
ìàòåðі, ùî ñàìà ñõèëèëà ãîëîâó ïåðåä âåëè÷íèì ïîäâèæíèöòâîì ñèíà,
ñêîíöåíòðóâàâ âіí ó ñâîїé ñïіâó÷іé, ïðîçîðіé, ìîíóìåíòàëüíіé ïîåìі.
Єâãåí Ñâåðñòþê, ëіòåðàòóðîçíàâåöü і ïèñüìåííèê, íàäçâè÷àéíî
âëó÷íî ñêàçàâ: «“Ìàðіÿ” – ïîåìà-ìіô ïðî ñâÿòó ëþáîâ, ÿêà â ëþäñüêіé
äóøі âîçîáíîâèëàñü і äîñі ñâіòèòü “â äóøі ñêîðáÿùåé і óáîãіé”».
Що, на вашу думку, вирізняє цю поему з-поміж інших творів Шевченка на
тему долі жінки-матері?

Ïîâòîðþєìî
1. Хто є головним героєм творів «Наймичка», «Катерина», «Сон» («На панщині
пшеницю жала...»), «Марія», «У нашім раї, на землі...»?
2. Про які події в жіночому житті згадує автор майже в усіх цих творах?
3. Порівняйте долі Катерини й Ганни.
4. Про що мріяли Шевченкові героїні? Зачитайте відповідні рядки.
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Ìіðêóєìî
1. Чому батьки вигнали з дому Катерину з немовлям? Чи засуджує їх автор?
2. Чому Ганна не могла сама ростити й виховувати сина?
3. Знайдіть у прочитаних творах про жіночу долю узагальнювальні картини. Прочитайте та прокоментуйте їх.
4. Чим відрізняється біблійний сюжет про Богоматір від сюжету поеми «Марія»?

Àíàëіçóєìî
1.
2.
3.
4.

У чому поет убачає трагедію Катерини? Обґрунтуйте свою думку.
Чому Ганна тільки перед смертю відкрила Маркові трагічну таємницю?
Доведіть, що Шевченко глибоко шанував і уславлював жінку-матір, жінку-покритку.
Визначте роль і значення епіграфа до поеми «Марія».

Äèñêóòóєìî
1. Чому тема жіночої долі стала наскрізною у творчості Тараса Шевченка? У яких
вивчених раніше творах він звертався до образу жінки?
2. Пригадайте події Шевченкового життя, пов’язані з творами цієї тематики. Як вони
позначилися на конкретних творах?
3. Що написав би Шевченко про долю сучасної української жінки?
4. Виокремте крилаті вислови з творів про жіночу долю і напишіть творчу роботу,
обравши за тему один з них.

Учасники трьох груп отримують завдання розповісти історію Ганни та Катерини
від імені місцевого пана, іноземця, що вперше приїхав в Україну, і нашого сучасника. План оповіді може бути таким: а) історія життя героїні; б) причини трагедії, що з
нею трапилася; в) винуватці трагедії; г) авторська позиція.
Порівняйте підготовлені аналітичні оповіді. У яких позиціях вони збігатимуться, а в яких – різнитимуться і чому?

ПРАЦЮЄМО З ПРОЕКТОМ
Назва проекту – «Образ матері у творчості Шевченка й у світовій літературі». Тож з’ясуйте, що нового, неординарного й неповторного
додав у змалювання цього образу Кобзар.

ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ
Напишіть творчу роботу на тему «Втілення образу матері на картині Шевченка...». Картину оберіть ту, яка вам найбільше припаде до душі. Пишучи твір,
обов’язково використовуйте цитати з поетових творів.

Доберіть записи українських пісень про матір і прослухайте їх на уроці. Що єднає ці твори? Доберіть музику для декламації творів «Сон» («На панщині пшеницю
жала...») й «У нашім раї на землі...».
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ЛІРИКА ПЕРІОДУ
АРЕШТУ ТА ЗАСЛАННЯ Й ПІСЛЯ ПОВЕРНЕННЯ
ІЗ ЗАСЛАННЯ
«О ДОЛЕ МОЯ! МОЯ КРАЇНО!
КОЛИ Я ВИРВУСЬ З ЦІЇ ПУСТИНІ?»
Ïîâіðóєì ùå òðîõè â âîëþ,
À ïîòіì æèòè ïî÷íåìî...
Òàðàñ Øåâ÷åíêî

Äëÿ îñîáèñòіñíîї ëіðèêè Ò. Øåâ÷åíêà öüîãî ïåðіîäó îñîáëèâî õàðàêòåðíі àâòîáіîãðàôі÷íі ìîòèâè – ãëèáîêі ðîçäóìè íàä âëàñíîþ íåùàñëèâîþ äîëåþ, äîëåþ Óêðàїíè, äå «àæ ñòðàõ ïîãàíî», äå «ïîâñèõàëè
ñàäè çåëåíі» òà äå «ëþäåé ó ÿðìà çàïðÿãëè ïàíè ëóêàâі», ÿêі «æèäàì,
áðàòàì ñâîїì õîðîøèì, îñòàòíі ïðîäàþòü øòàíè» («І âèðіñ ÿ íà ÷óæèíі...»), îñîáèñòîþ ñàìîòíіñòþ. Ïðîòå íàâіòü íå ç âëàñíîї âîëі îïèíèâøèñü ó Îðñüêіé ôîðòåöі, çà Óðàëîì, âіí êîíñòàòóє, ùî «ëþäåé і äîëþ
ïðîêëèíàòü íå âàðò, іé-áîãó», і ëàäåí ïåðåãðèçòè ñâîї êàéäàíè, ùîá íå
ñèäіòè âçàïåðòі («Ñàìîìó ÷óäíî. À äå æ äіòèñü?..»). «Àæ áà÷ó, òàì
òіëüêî äîáðî, äå íàñ íåìà», – ç ãіðêîòîþ ñóìóє ñâîї âіä÷óòòÿ Ò. Øåâ÷åíêî.
Пригадайте обставини арешту і заслання Шевченка.

Ïîäîðîæ Óêðàїíîþ ïåðåä àðåøòîì ïðîñòî òðàâìóâàëà Øåâ÷åíêà.
Çäàâàëîñÿ á, ìåæó áîëþ ïåðåéäåíî. Àëå âèïðîáóâàííÿ òіëüêè ïî÷èíàëèñÿ. Ó ïîõìóðèõ ñòіíàõ ïåòåðáóðçüêîãî êàçåìàòó, ç-çà ÿêèõ, ìîâ
ïòàõè íà âîëþ, âèðâàëèñÿ êðàùі ïîåçії Êîáçàðÿ, Øåâ÷åíêî ïîäóìêè
ìàíäðóâàâ Óêðàїíîþ...
Öèêë ïîåçіé «Â êàçåìàòі» – áåççàïåðå÷íèé äîêàç íåçëàìíîñòі é òâåðäîñòі ïåðåêîíàíü ïîåòà. Ëіðè÷íèé ãåðîé ëóíêî îçâàâñÿ ç-çà ґðàò êàçåìàòó, íåìîâ íàñìіõàâñÿ ç öàðñüêîї çàáîðîíè. І ëіðè÷íèé ãåðîé öèêëó
«Â êàçåìàòі» є, ôàêòè÷íî, «àâòîïîðòðåòîì, çìàëüîâàíèì ó âñіé êîíêðåòíîñòі іíäèâіäóàëüíèõ ðèñ, ïåðåæèâàíü і ðåàëüíèõ, æèòòєâèõ îáñòàâèí» (Þðіé Іâàêіí). Öå ïîâíîêðîâíèé îáðàç-õàðàêòåð. Äóøåâíèé,
ïñèõîëîãі÷íèé ñòàí Øåâ÷åíêà, éîãî äóìêè é ïåðåæèâàííÿ âіäîáðàæåíі
â òðèíàäöÿòè ïîåçіÿõ, ÿêі íàâіêè ââіéøëè äî ñêàðáíèöі ñâіòîâîї ëіòåðàòóðè ÿê âçіðåöü äóõîâíîãî ïîäâèãó.
Пригадайте обставини перебування поета в казематі. Які твори цього
циклу ви вже читали?

«Доля»
Öåé òâіð – ÷àñòèíà ïîåòè÷íîãî òðèïòèõà «Äîëÿ», «Ìóçà», «Ñëàâà»,
íàïèñàíîãî 9 ëþòîãî 1858 ðîêó. Øåâ÷åíêî çàïèñàâ öі ïîåçії äî ñâîãî «Ùîäåííèêà» â ðîêè íàéâèùîãî ðîçêâіòó ïîåòè÷íîãî òàëàíòó, êîëè
ïðàãíóâ îñìèñëèòè ñâіé æèòòєâèé øëÿõ і òі ïðîâіäíі îðієíòèðè, ÿêі
âèçíà÷àëè éîãî òèòàíі÷íèé ïîñòóï.
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Íà äîëþ ñâîþ, ùî ñèìâîëіçóє æèòòєâèé і òâîð÷èé øëÿõ ïîåòà, âіí
íå íàðіêàє. Õî÷ і êàðàëà íåîäíîðàçîâî, ïðîòå áóëà äëÿ íüîãî «äðóãîì,
áðàòîì і ñåñòðîþ», àäæå âäîâîëüíèëà éîãî íàéáіëüøå áàæàííÿ – âіäïðàâèëà «äî ï’ÿíîãî äÿêà â íàóêó». Âіäòîäі і âіâ ãåíіàëüíèé ïîåò âіäëіê
ñâîїì æèòòєâèì âèïðîáóâàííÿì. Òà íåçãîäè íå çëàìàëè ïîåòà, à ëèøå
çàãàðòóâàëè éîãî. Çâåðòàþ÷èñü äî ñâîєї äîëі, Øåâ÷åíêî ãîâîðèòü ñëîâà,
ÿêі çà íèì ïîâòîðèëè òèñÿ÷і ïàòðіîòіâ Óêðàїíè, ñòàþ÷è íà øëÿõ âåëèêîї áîðíі çà її âèçâîëåííÿ:
Ìè íå ëóêàâèëè ç òîáîþ,
Ìè ïðîñòî éøëè; ó íàñ íåìà
Çåðíà íåïðàâäè çà ñîáîþ.

Óñâіäîìèâøè, ùî ÷åñíî é ãіäíî ïðîéøîâ ñêðóòíèìè äîðîãàìè íåëåãêîãî æèòòÿ, àâòîð íіáè ïîíîâëþє äóøåâíі ñèëè, õî÷à çäîðîâ’ÿ íà òîé
÷àñ óæå îñòàòî÷íî âòðàòèâ. Ïîåò, ùî é ñòàâ ëіðè÷íèì ãåðîєì, ìðіє é
äàëі éòè ïîðó÷ çі ñâîєþ «äîëåíüêîþ», ñâîїì «äðóãîì âáîãèì, íåëóêàâèì». Àäæå çíàє, ùî ëèøå íà öüîìó øëÿõó éîãî ÷åêàє «...ñëàâà, À ñëàâà – çàïîâіäü ìîÿ».
Який зміст, на вашу думку, вкладав поет в образ слави?

Öèì ïîåòè÷íèì òðèïòèõîì Øåâ÷åíêî âêîòðå ñòâåðäæóє: éîãî ïîêëèêàííÿ íà çåìëі – «íåëîæíèìè óñòàìè ñêàçàòè ïðàâäó», à ïîåçіÿ є
«æèâóùîþ âîäîþ» ïîåòîâîãî æèòòÿ.
Прочитайте та самостійно проаналізуйте дві інші частини триптиха.
Чому Шевченко називає славу «задрипанкою, шинкаркою, п’яною перекупкою»?

Ëіðè÷íі ïåðåæèâàííÿ òà ðîçäóìè ïîåòà êîíöåíòðóþòüñÿ â îáðàçàõ,
ïåðâèííî âàæëèâèõ äëÿ êîæíîãî ìèòöÿ: ïîãîäüòåñÿ, õòî áåðåòüñÿ êàçàòè ïðàâäó ñâîєìó íàðîäîâі, çàâæäè çàìèñëþєòüñÿ і íàä ïðèìõàìè
äîëі, і íàä òèì, õòî é ùî äàє éîìó ñèëè òâîðèòè, äóìàє ïðî ñëàâó ÿê
íåîäìіííèé àòðèáóò òâîð÷îãî âèçíàííÿ. Øåâ÷åíêî ç õðèñòèÿíñüêèì
ñìèðåííÿì äÿêóє äîëі, ùèðî é çàõîïëåíî ñõèëÿєòüñÿ ïåðåä ìóçîþ і ç
ïðèòàìàííîþ éîìó ñêðîìíіñòþ óñâіäîìëþє ìèíóùіñòü ñëàâè. Ïðî öå
ñâіä÷èòü і éîãî ëèñò äî äðóãà, òàëàíîâèòîãî óêðàїíñüêîãî äðàìàòóðãà
ßêîâà Êóõàðåíêà: «Íåìà â ìåíå òåïåð íі÷îãî òàêîãî äîáðîãî ïîñëàòü
òîáі ïðî÷èòàòü ç òîâàðèñòâîì, õіáà îöі “Äîëþ”, “Ìóçó”, “Ñëàâó”, ÿ îöå
íåäàâíî ñêîìïîíóâàâ їõ, íå çíàþ, ÿê âîíè òîáі ñïîäîáàþòüñÿ».

«Росли укупочці, зросли...»
Îñòàííі ðîêè æèòòÿ... Ïåðåä÷óòòÿ ñóñïіëüíèõ çìіí, ïіäіðâàíå íà çàñëàííі çäîðîâ’ÿ, òâîð÷і ïëàíè, íîâі òâîðè, ÿêèì ñóäèëîñÿ áåçñìåðòÿ.
Àëå â äóøі òàїëàñÿ ìðіÿ – íàðåøòі âіäíàéòè òèõå ðîäèííå ùàñòÿ, çáóäóâàòè õàòèíó íàä Äíіïðîì, æèòè ïîðÿä ç ðіäíèìè, íà «Óêðàїíі ìèëіé».
Ïðèìàðà îñîáèñòîãî ùàñòÿ ÿâëÿëàñÿ ïîåòîâі â îáðàçі Ëèêåðè Ïîëóñìàêîâîї (ïàëêîї ïðèñòðàñòі Øåâ÷åíêà), àëå, íà æàëü, íå ñóäèëîñÿ éîìó
âіäïî÷èòè âіä íåâòîìíèõ áëóêàíü ðîçäîðіææÿìè äîëі â òèõîìó ðîäèí-
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íîìó ãíіçäі. Éîãî ìóêà âіä íåâëàøòîâàíîãî îñîáèñòîãî æèòòÿ âіä÷óòíà
â ïîåçіÿõ îñòàííіõ ðîêіâ, çîêðåìà ó âіðøі «Ðîñëè óêóïî÷öі, çðîñëè...».
Пригадайте події останніх років життя Шевченка. Що було тоді найважчим
для поета, що завдавало найбільших прикрощів?

Ëіðè÷íèé ãåðîé ïîåçії – ùèðèé і âіäâåðòèé. Òàê ïðî ñâіé âíóòðіøíіé
ñâіò, ïðî ñâîї іíòèìíі ïåðåæèâàííÿ ìîæå ãîâîðèòè òіëüêè ÷èñòà äóøåþ, ñîâіñíà, ÷åñíà ëþäèíà. Ìîëèòîâíå çâåðòàííÿ ïîñèëþє іíòèìíіñòü
çâó÷àííÿ òâîðó. À â îáðàçі ëіðè÷íîãî ãåðîÿ ìè âïіçíàєìî ñàìîãî ïîåòà,
ÿêèé ïðàãíå õî÷ íà ñõèëі ëіò çíàéòè çàëþáëåíå ñåðöå òà äóøåâíèé ñïîêіé. Îñü ÿêèì áóâ éîãî іäåàë: «І òèõî, âåñåëî ïðèéøëè, äóøåþ-ñåðöåì
íåïîâèííі, àæ äî ñàìîї äîìîâèíè...».
Ùå íå íàïèñàíі âіðøі îñòàííі, ñïîâíåíі òðàãіçìó é áåçíàäії, ùå äóøà
ïîåòîâà ÷èíèòü îïіð òóçі é âіä÷àþ. І ùîá ïіçíàòè ñïðàâæíüîãî Øåâ÷åíêà – ÷èòàéòå òâîðè îñòàííіõ ðîêіâ æèòòÿ, іíòèìíó ëіðèêó, äå ïîåò âіäâåðòèé, ÿê íіêîëè, à éîãî òèõå ñëîâî ïðîïіêàє äóøó íàñêðіçü.

Ïîâòîðþєìî
1. Коли був написаний кожен із щойно прочитаних творів?
2. Вивчіть напам’ять вірш «Доля».
3. Частиною якого триптиха є вірш «Доля»?

Ìіðêóєìî
1. Продовжте розпочату фразу: «Зразок пейзажної лірики Шевченка – це...».
2. Як поет ставиться до своєї долі? На підставі якої поезії можна зробити такі
висновки?
3. Який ідеал людського життя Шевченко змалював у поезії «Росли укупочці, зросли...»?

Àíàëіçóєìî
1. Розкажіть про обставини написання поезії «Росли укупочці, зросли...». Аргументуйте.
2. Які рядки в поезії «Доля» ви вважаєте найважливішими і чому?
3. Доведіть, що вірш «Росли укупочці, зросли...» є зразком інтимної лірики Шевченка.

Äèñêóòóєìî
1. Підтвердьте або спростуйте думку, що кожен з вивчених щойно ліричних творів
пов’язаний з тими подіями, які в цей час відбувалися в житті Шевченка (автобіографізм образу ліричного героя).
2. Тема дискусії: «Слава в житті творчої особистості».
3. Які почуття переповнювали поета, коли він писав твори на засланні й потому?
Як ви змогли це з’ясувати?
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Ë і ð è ÷ í è é ã å ð î é – öå îñîáà, äóìêè é ïî÷óòòÿ ÿêîї âіäòâîðåíі â
ëіðè÷íіé ïîåçії. Ëіðè÷íèé ãåðîé íå òîòîæíèé îáðàçó àâòîðà, õî÷à âіäîáðàæàє éîãî îñîáèñòі ïåðåæèâàííÿ, äóìêè, ïîâ’ÿçàíі ç òèì, ùî çìàëüîâàíî ó òâîðі. Âіäòàê ñâîєðіäíå ñâіòîâіä÷óòòÿ ïîåòà, éîãî іíòåðåñè, ðèñè
õàðàêòåðó çíàõîäÿòü âіäïîâіäíå âèðàæåííÿ ó ôîðìі, ñòèëі éîãî òâîðіâ.
Схарактеризуйте ліричного героя поезій Шевченка.

Ë і ð è ÷ í à ì å ä è ò à ö і ÿ – æàíð ëіðè÷íîї ïîåçії, â ÿêîìó àâòîð
ó ñòàíі ãëèáîêîї çîñåðåäæåíîñòі, âðіâíîâàæåíîñòі é âіäñòîðîíåíîñòі
ðîçìіðêîâóє íàä ïðîáëåìàìè áóòòÿ, ðîáèòü ôіëîñîôñüêі óçàãàëüíåííÿ.
Ïðèéîìè ìåäèòàöії çàïîçè÷åíі ç ðåëіãіéíèõ ïðàêòèê.
Поміркуйте, які з вивчених ліричних творів Шевченка є зразками ліричної
медитації. Аргументуйте.

ТАРАС ШЕВЧЕНКО І БІБЛІЯ
«ГОСПОДЬ, ЛЮБЯ ОТИХ ЛЮДЕЙ, ПОСЛАВ
НА ЗЕМЛЮ ЇМ ПРОРОКА...»
І çíîâó іìåíåì Õðèñòîâèì
Âîçîáíîâèì íàø òèõèé ðàé.
Òàðàñ Øåâ÷åíêî

Øåâ÷åíêî і Áіáëіÿ... Òåìà, ÿêà çìóøóє çàìèñëèòèñÿ êîæíîãî, õòî
÷èòàâ ðÿäêè: «Íå íàðіêàþ ÿ íà Áîãà...», õòî, çàòàìóâàâøè ïîäèõ, çàâìèðàâ âіä ãðіçíèõ ñëіâ: «ß òàê ëþáëþ ìîþ Óêðàїíó óáîãó, ùî ïðîêëåíó
ñâÿòîãî Áîãà, çà íåї äóøó ïîãóáëþ!». Âè âæå, íàïåâíî, çâåðíóëè óâàãó,
ùî Òàðàñ Øåâ÷åíêî âіâ äіàëîã ç Áîãîì óïðîäîâæ óñüîãî æèòòÿ. Ç öієї
ðîçìîâè Êîáçàð ÷åðïàâ äóõîâíèé ïîòåíöіàë, íàìàãàâñÿ âіäíàéòè âіäïîâіäі íà òі ïèòàííÿ, ÿêі òåðçàëè éîãî çìó÷åíó äóøó. Ó ïîâіñòі «Êíÿãèíÿ» Øåâ÷åíêî çãàäóâàâ, ùî â äèòèíñòâі çíàâ íàïàì’ÿòü óâåñü Ïñàëòèð.
Ó òâîðàõ ïîåòà âè ìîæåòå âіäíàéòè ùèðó ìîëèòâó і ãíіâíі äîêîðè Âñåâèøíüîìó, ãëèáîêå ôіëîñîôñüêå ïåðåîñìèñëåííÿ áіáëіéíèõ ñþæåòіâ òà
ìîòèâіâ і ùèðå çàõîïëåííÿ âіêîâі÷íîþ ìóäðіñòþ ñâÿùåííîї êíèãè.
Пригадайте, у яких творах і в якому контексті Шевченко звертався до Бога.
Що особливого ви помітили в цих звертаннях?

Âåëè÷åçíà, íåçáàãíåííà åíåðãåòèêà Áіáëії, ïîçà ñóìíіâîì, ùåäðî
æèâèëà Øåâ÷åíêîâó òâîð÷іñòü. Áіáëіéíèìè ñþæåòàìè і ìîòèâàìè ïðîíèçàíèé óâåñü «Êîáçàð». Ñëіä âіäçíà÷èòè ïðÿìі ïåðåñïіâè áіáëіéíèõ
òåêñòіâ – ïñàëìіâ, ëåãåíä. Öå, çîêðåìà, «Іñàіÿ. Ãëàâà 35», «Îñії. Ãëàâà XIV», «Äàâèäîâі ïñàëìè», «Ïîäðàæàíіє Ієçåêіїëþ», «Ïîäðàæàíіє
11 ïñàëìó» òà іíøі. Ïîåò âäàєòüñÿ ñàìå äî öèõ áіáëіéíèõ òåêñòіâ, îñêіëüêè ïðîðîöòâà ïðî çàãèáåëü ñâіòó çëà і íàñèëüñòâà âіäïîâіäàëè éîãî
ïî÷óòòÿì. Ñëóøíî çàóâàæèâ Îëåêñàíäð Áіëåöüêèé: «Áіáëіéíі êíèãè äîïîìàãàëè Øåâ÷åíêîâі çíàéòè âèðàç äëÿ òієї ñòèõії, ÿêà äåäàëі âèðàç-
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íіøå îïàíîâóâàëà éîãî òâîð÷іñòü: äëÿ ñòèõії ãðîìàäÿíñüêîãî ïàôîñó».
Ó áіáëіéíèõ ñþæåòàõ Øåâ÷åíêî íàñàìïåðåä âіäíàõîäèâ ïіäґðóíòÿ äëÿ
çâåëè÷åííÿ íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíîї áîðîòüáè, äëÿ ìðіé ïðî ñâіòëå ìàéáóòíє ñâîãî íàðîäó і êðàїíè, äëÿ âèçíà÷íèõ äóõîâíèõ îñÿÿíü.
Áіáëіéíі ñþæåòè é îáðàçè ó òâîðàõ Òàðàñà Øåâ÷åíêà íàáóâàþòü çíà÷åííÿ ïîòóæíèõ ñèìâîëіâ òà
îáðàçíèõ óçàãàëüíåíü.
Áіáëіéíі ìîòèâè îñîáëèâî õàðàêòåðíі äëÿ îñòàííüîãî ïåðіîäó òâîð÷îñòі Øåâ÷åíêà. Òàê, Øåâ÷åíêî îñòàòî÷íî óòâåðäèâñÿ â îñìèñëåííі іäåàëіâ, äî ÿêèõ ïîâèíåí ïðàãíóòè íàðîä, àáè çàïàíóâàëî ùàñòÿ íà çåìëі.
Çíàìåíèòèé âіðø «Іñàіÿ. Ãëàâà 35» áóâ íàïèñàíèé ó Ïåòåðáóðçі, íàäðóêîâàíèé ó æóðíàëі «Îñíîâà». Öå «ïîäðàæàíіє» 35-é ãëàâі áіáëіéíîї
êíèãè ïðîðîêà Іñàії. Çìіñò öієї ãëàâè – ïðîðîöòâî ïðî ùàñëèâå æèòòÿ
ëþäñòâà â ìàéáóòíüîìó. Øåâ÷åíêî íà öіé îñíîâі ñòâîðèâ íàöіîíàëüíèé ãіìí âіëüíèì ëþäÿì íà âіëüíіé çåìëі: «І ïóñòèíþ îïàíóþòü âåñåëії
ñåëà».
Òàðàñ Øåâ÷åíêî.
Âèäóáèöüêèé
ìîíàñòèð ó Êèєâі

Íà âіäìіíó âіä іíøèõ ïîåçіé Øåâ÷åíêà íà áіáëіéíі òåìè, ó öüîìó òâîðі ïåðåâàæàє íå ïàôîñ âèêðèòòÿ ñîöіàëüíîãî çëà, à ïàôîñ óòâåðäæåííÿ
ñâіòëîãî ìàéáóòíüîãî ó ñâіäîìîñòі óêðàїíñüêîãî íàðîäó. Ó ôîðìі áіáëіéíîãî ïðîðîöòâà àâòîð âèñëîâèâ ñâîї ìðії ïðî âіëüíå æèòòÿ íàðîäó ïіñëÿ
ïåðåìîãè íàä «âëàäèêàìè». Ïîðіâíÿíî ç îðèãіíàëîì, âіðø Øåâ÷åíêà,
çâіñíî, ìàє âèðàçíіøå ñîöіàëüíå çàáàðâëåííÿ, ùî ïіäêðåñëåíî ÿñêðàâèìè îáðàçàìè: «êîëіíà... êàéäàíàìè êóòі», «íåâîëüíè÷і óòîìëåíі ðóêè»,
«ðàáè». Ïîòóæíà ñèìâîëіêà òâîðó ñêîíöåíòðîâàíà â îáðàçі áóÿííÿ çöіëåíîãî «âîëåþ» íàðîäíîãî æèòòÿ. Ñêëàäíі, âèøóêàíі åïіòåòè («çîëîòîòêàíèé», «âáîãîäóõі»), ïðÿìі îáðàçíі çàïîçè÷åííÿ ç Áіáëії («ìîâ Éîðäàíîâі ñâÿòії ëóãè», «і ñëàâà Ëèâàíîâà»), öèòîâàíі âèñëîâè ç öüîãî òâîðó
(«âîçäàє çëîäіÿì çà çëàÿ»), àðõàї÷íà ëåêñèêà ïîñèëþþòü ñïîðіäíåíіñòü
òâîðó ç áіáëіéíèì òåêñòîì, ùî é íàäàє ïîåçії ìîãóòíüîãî ïðîðî÷îãî
çâó÷àííÿ.
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Віднайдіть у тексті використані автором архаїзми та запишіть їх тлумачення в зошит.

Çà÷èí ïîåçії – ìåòàôîðè÷íà êàðòèíà-çâåðòàííÿ ïîåòà äî ðіäíîї çåìëі, ùî ïîñòóïîâî ïåðåðîñòàє â ïðîðî÷ó êàðòèíó îíîâëåííÿ. Îêëè÷íі іíòîíàöії òâîðó òàêîæ âіäіãðàþòü âàæëèâó ðîëü.
Зверніть увагу на те, у яких смислових вузлах поезії Шевченко їх застосовує.

Ïîåò íå ïðîñòî çìàëüîâóє óòîïі÷íó êàðòèíó ùàñëèâîãî ìàéáóòíüîãî:
íîâå æèòòÿ äëÿ íüîãî ñïîâíåíå ãëèáîêîãî çìіñòó, ïåðñïåêòèâè, âîíî
îñÿÿíå Áîæèì áëàãîñëîâåííÿì – íåäàðåìíî âіí íàãîëîøóє: öі íîâі
«âîëüíії, øèðîêії» øëÿõè – ñâÿòії!
Íà ñëîâà öієї ïîåçії Ìèêîëà Ëèñåíêî íàïèñàâ óðî÷èñòó êàíòàòó «Ðàäóéñÿ, íèâî íåïîëèòàÿ».
Óíіêàëüíèì â іñòîðії ñâіòîâîї ëіòåðàòóðè є ïîåòè÷íèé öèêë Òàðàñà
Øåâ÷åíêà «Äàâèäîâі ïñàëìè». Öå ïðèñòðàñíå çâåðòàííÿ äî Áîãà ïðîçâó÷àëî 1845 ðîêó. Òàðàñ Øåâ÷åíêî âáà÷àâ ÷èìàëî ñõîæîãî â äîëі Óêðàїíè òà áіáëіéíîãî Іçðàїëþ. І, ïåðåîñìèñëþþ÷è ìîòèâè ïñàëìіâ, àâòîðîì
ÿêèõ, çà ëåãåíäîþ, ââàæàþòü öàðÿ Äàâèäà, Âåëèêèé Êîáçàð ïîðóøóâàâ
íàãàëüíі íàöіîíàëüíі ïðîáëåìè, îñó÷àñíþþ÷è äàâíі ðåëіãіéíі ñþæåòè.
Âіí îáðàâ çі 150 ïñàëìіâ óñüîãî 10, ÿêі, íà éîãî äóìêó, ìіñòèëè íàéãëèáøі ïàðàëåëі ç óêðàїíñüêèì æèòòÿì.
Øåâ÷åíêî âèêðèâàє òèõ, õòî «â áåççàêîíії ìåðçіє», õòî їñòü ëþäåé
«çàìіñòü õëіáà». Âіí íàìàãàєòüñÿ ó ñâіäîìîñòі ÷èòà÷à óòâåðäèòè äóìêó,
ùî «öàðі, ðàáè – îäíàêîâі ñèíè ïåðåä Áîãîì». Ðÿäêè öèêëó ïðîéíÿòі
óïîâàííÿì íà Ãîñïîäà, íà éîãî ìèëîñåðäÿ é âîëþ. Îäíієþ ç íàéÿñêðàâіøèõ ñþæåòíèõ ïàðàëåëåé öèêëó є ìîòèâ ðîçëóêè ç ðіäíèì êðàєì.
Ó áіáëіéíèõ ïñàëìàõ іäåòüñÿ ïðî òóãó âèãíàíöіâ çà áàòüêіâùèíîþ, à
Øåâ÷åíêî, ðîçâèâàþ÷è öåé ìîòèâ, ç áîëåì çãàäóâàâ ïðî ãіðêі äîðîãè
÷óæèíè, ïåðåä÷óâàâ íîâó ðîçëóêó ç Óêðàїíîþ, ïðèñÿãàâñÿ áåðåãòè â
ñåðöі ëþáîâ äî ðіäíîї çåìëі: «І êîëè òåáå çàáóäó, Ієðóñàëèìå, Çàáâåí
áóäó ïîêèíóòèé, Ðàáîì íà ÷óæèíі...».
Чому, на вашу думку, Шевченко звернувся до жанру псалмів?

Àáè äîòðèìàòèñÿ ïðèðîäíîї ôîðìè ïñàëìіâ, àâòîð âèêîðèñòîâóє òðàäèöіéíó ðåëіãіéíó ëåêñèêó, îñîáëèâó ïîáóäîâó ðå÷åíü: «І ïðåáóäåò òâîÿ
âîëÿ, І òðóä òâіé íå âñóє». Îêðіì òîãî, â îñíîâі ïñàëìіâ àíòèòåçà: ãðіõ –
ïðàâåäíіñòü, Ãîñïîäü êàðàþ÷èé – Ãîñïîäü ìèëîñåðäíèé.
Ïîäіáíі ìîòèâè çâó÷àòü і â іíøèõ òâîðàõ Øåâ÷åíêà, àäæå ñàìå íà
Áîãà ïîêëàäàє íàäіþ ïîåò:
Âñòàíü æå, Áîæå, ïîìîæè íàì
Âñòàòü íà êàòà çíîâó!
Спробуйте розтлумачити внутрішній зміст цих слів Шевченка.
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Ïîâòîðþєìî
1. Чи цікавився Шевченко Біблією? Які легенди, сюжети лягли в основу його творів?
2. Які біблійні мотиви використав у своїй творчості Тарас Шевченко?
3. Які образи з Біблії є у творах Кобзаря?

Ìіðêóєìî
1. Визначте жанри творів «Давидові псалми» та «Ісаія. Глава 35».
2. Яка провідна ідея твору «Ісаія. Глава 35»?
3. Які теми «Давидових псалмів» виявилися найближчими для Шевченка?

Àíàëіçóєìî
1. Проаналізуйте лексику біблійних творів Кобзаря. У чому її особливості?
2. Доведіть, що Шевченко у своїх творах доповнює біблійні мотиви соціальними.
Процитуйте відповідні уривки з текстів.
3. Проаналізуйте епізоди з творів «Ісаія. Глава 35» і «Давидові псалми», у яких
Шевченко малює картини майбутнього життя своїх співвітчизників. Що прагнув
бачити поет у майбутньому?

Äèñêóòóєìî
1. Михайль Семенко, засновник українського футуризму, на початку ХХ століття
писав: «Я хочу тобі сказати, що, де є культ, там немає мистецтва. А передовсім
воно не боїться нападів. Навпаки. В нападах воно гартується. А ти вхопивсь за
свого “Кобзаря”, від якого тхне дьогтем і салом. І думаєш, що його захистить
твоя пошана. Хто ним захоплюється тепер? Чоловік примітивний... Чоловіче!
Час титана перевертає в нікчемного ліліпута, і місце Шевченкові в записках наукових товариств». Чи погоджуєтеся ви з такою думкою?
2. Доведіть або спростуйте думку, що Кобзар обирав здебільшого ті біблійні сюжети й мотиви, які мали очевидні паралелі з історією України.
3. Чому, на ваш погляд, Біблія впродовж тисячоліть лишається могутнім джерелом
сюжетів, мотивів, образів для світового письменства, музики, живопису?

Одна група готує розширене повідомлення про біблійний текст, яким скористався Шевченко («Давидові псалми», легенда про Марію, відповідні глави з книг пророків тощо). Інша група докладно проаналізує Шевченків твір з погляду використання й переосмислення біблійних сюжетів. Потім групи порівняють результати своїх
спостережень. Експерти підготують цікаві запитання за результатами проведених
досліджень.

ПРАЦЮЄМО З ПРОЕКТОМ
Назва проекту – «Біблія у світовій літературі». З’ясуйте, до яких біблійних образів, сюжетів, мотивів найчастіше звертаються письменники, чи точно відтворюють зміст біблійних текстів, чи популярні такі
твори серед читачів.
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ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ
Видатна поетеса Ліна Костенко у своїй творчості також звернулася до Біблії, зокрема до «Давидових псалмів». Ліна Костенко, як і Шевченко, обрала з «Давидових
псалмів» перший. Тож напишіть творчу роботу на тему «“Давидові псалми”. Місток
інтерпретацій через століття».

Ï ñ à ë ì è (ãðåö. îñïіâóþ) – öå ïіñíі ðåëіãіéíîãî çìіñòó, çіáðàíі â
Ïñàëòèðі. Їõíіì àâòîðîì ââàæàþòü öàðÿ Äàâèäà. Ïñàëìè ìàþòü ÿñêðàâó ïîåòè÷íó ôîðìó, ÷èì ïðèâåðòàþòü óâàãó ïèñüìåííèêіâ óñüîãî ñâіòó.

Спробуйте протягом п’яти хвилин пригадати всі відомі вам гімни – державні (інших країн), релігійні тощо. Пригадайте, коли Україна відзначає День Державного
гімну, хто автор слів і музики цієї пісні. Спробуйте створити (якщо його немає) гімн
власної школи, класу. Влаштуйте шкільний конкурс проектів гімну.

СВІТОВА ВЕЛИЧ ШЕВЧЕНКА
«ТОГО ВЕЛИКОГО ВОГНЮ І СМЕРТЬ
НЕ ПОГАСИЛА»
І çàïîâіò áðàòåðñòâà òà ëþáîâі,
Ùî âіí íàì äàâ, ÿê ñòÿã, íà áîðîòüáó,
Ïåðåëåòèòü ëóíîþ â іíøі ìîâè
І ïðàâäîþ ïîäóæàє çëîáó.
Ìèõàéëî Ñòàðèöüêèé

Îñü і ïðî÷èòàëè ìè ãåíіàëüíó ìîëèòâó ó âåëè÷íîìó õðàìі ïîåçії,
çáóäîâàíîìó Òàðàñîì Øåâ÷åíêîì. Öåé õðàì – íàéãîëîâíіøèé ñîáîð
óêðàїíñüêîї äóõîâíîñòі, ñîáîð, ó ÿêîìó òâîðèòüñÿ ñïіëüíà íàöіîíàëüíà
ìîëèòâà, ìîëèòâà çà Óêðàїíó. Ìèõàéëî Ãðóøåâñüêèé ïèñàâ ïðî Øåâ÷åíêà: «Ç éîãî ïîÿâîþ ìîæíà áóëî ñêàçàòè, ùî óêðàїíñüêå âіäðîäæåííÿ ç ëіòåðàòóðíîãî áîêó çàáåçïå÷åíå». Ñàìå âіä ãðіçíîãî Øåâ÷åíêîâîãî
«Ïîõîâàéòå òà âñòàâàéòå...» ïî÷àëîñÿ ñïðàâæíє âіäðîäæåííÿ Óêðàїíè.
«Êîáçàð» äëÿ áіëüøîñòі ç íàñ – öå áóêâàð, ïіñåííèê, ïіäðó÷íèê ç
іñòîðії, åíöèêëîïåäіÿ óêðàїíñüêîãî æèòòÿ і äóõîâíà Êîíñòèòóöіÿ. Öå
êíèãà âñüîãî íàðîäó, ÿêèé çà íåþ â÷èâñÿ áîðîíèòè ñâîþ ñâîáîäó, áóäóâàòè ìàéáóòíє. І ñàì Òàðàñ íіêîëè íå áóâ äëÿ Óêðàїíè ïðîñòî ïèñüìåííèêîì – âіí áóâ і çàëèøàєòüñÿ äóõîâíèì ëіäåðîì, ïðîðîêîì, ìіðèëîì
ïðàâäè é ñîâіñòі íàöії. Éîãî çàïîâіò àêòóàëüíèé äîíèíі:
Ñâîþ Óêðàїíó ëþáіòü,
Ëþáіòü її... Âî âðåì’ÿ ëþòå,
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Пригадайте основні віхи життєвого і творчого шляху Великого Кобзаря. На
які періоди поділяють його творчість?

Òàðàñ Øåâ÷åíêî çàëèøèâ íàì ó ñïàäîê ïіñíі, ÿêі æèòèìóòü âі÷íî, і
ñïіâàòèìóòü їõ íàøі íàùàäêè. Óêðàїíà æèòèìå äîòè, äîêè ëóíàòèìóòü
íàä її ñâÿòèìè ïðîñòîðàìè ìîãóòíіé «Çàïîâіò» і «Ðåâå òà ñòîãíå Äíіïð
øèðîêèé». Ïîåò ïðîñïіâàâ ãðàíäіîçíèé ãіìí æіíöі-ìàòåðі. «Êàòåðèíà»,
«Íàéìè÷êà», «Ïðè÷èííà», «Òîïîëÿ» – îñü òі ïðèñòðàñíі ìîëèòâè Øåâ÷åíêà çà æіíî÷і äîëі, çâåðíåíі äî Áîãà. Íàâіêè çàêàðáîâàíі ó ñâіäîìîñòі
óêðàїíöіâ éîãî ïîëіòè÷íі ïîãëÿäè, ùî é íèíі є äîðîãîâêàçîì äëÿ íîâèõ
ïîêîëіíü: ãíіâíèé «Êàâêàç», ñàðêàñòè÷íèé «Ñîí» і «Ïîñëàíіє...».
Пригадайте всі прочитані твори Шевченка. Процитуйте улюблені уривки.
Які почуття вони у вас викликають?

À ùå Òàðàñ Øåâ÷åíêî ÿñêðàâèé і îðèãіíàëüíèé ïðîçàїê. Íà çàñëàííі âіí íàïèñàâ íèçêó ïðåêðàñíèõ ïîâіñòåé ðîñіéñüêîþ ìîâîþ. Äåÿêі ç
íèõ ïîâòîðèëè ñþæåòè éîãî ïîåì – «Âàðíàê», «Íàéìè÷êà». Ïîâіñòü
«Õóäîæíèê» ðîçêðèëà áàãàòî òàєìíèöü æèòòÿ ñàìîãî Êîáçàðÿ. Ó öüîìó òâîðі âіí ðîçìіðêîâóâàâ íàä äîëÿìè òàëàíîâèòèõ ìèòöіâ ìèíóëîãî.
Іñòîðіÿ òàëàíîâèòîãî áåçіìåííîãî õóäîæíèêà, âèõіäöÿ ç íàðîäó, – áàãàòî â ÷îìó іñòîðіÿ æèòòÿ ñàìîãî Øåâ÷åíêà, ÿêèé íå çëÿêàâñÿ äâîáîþ ç
Ðîñіéñüêîþ іìïåðієþ. Áóëà ùå ïîâіñòü «Ìóçèêàíò» – äðàìàòè÷íà іñòîðіÿ ïðî òðàãåäіþ òàëàíòіâ ó êðіïîñíèöüêîìó ñóñïіëüñòâі; «Áëèçíåöû» –
іñòîðіÿ áàéñòðÿò-áëèçíÿò, ïіäêèíóòèõ ìàòіð’þ-ïîêðèòêîþ çàìîæíîìó
õóòîðÿíèíîâі.
Óêðàїíñüêîìó òåàòðîâі Øåâ÷åíêî ïîäàðóâàâ ÷óäîâó ï’єñó «Íàçàð
Ñòîäîëÿ». Öÿ іñòîðè÷íà ñîöіàëüíî-ïîáóòîâà äðàìà ñòàëà ïåðëèíîþ ðåïåðòóàðó áіëüøîñòі ïðîôåñіéíèõ óêðàїíñüêèõ òåàòðіâ, âіçèòíîþ êàðòêîþ âіäîìîãî Òåàòðó êîðèôåїâ. Ïàëêі ïî÷óòòÿ çàêîõàíèõ – ñëàâíîãî
êîçàêà Íàçàðà Ñòîäîëі é äîíüêè ñîòíèêà Êè÷àòîãî Ãàëі – Øåâ÷åíêî
çìàëþâàâ çі ùèðîþ ñèìïàòієþ. Іñòîðè÷íå òëî òâîðó – ñòàíîâèùå Óêðàїíè ïіñëÿ Âèçâîëüíîї âіéíè ïіä ïðîâîäîì Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî. Êîðèôåé óêðàїíñüêîãî òåàòðó ÕÕ ñòîëіòòÿ Ãíàò Þðà ïèñàâ: «Íåìà òàêîãî
âèäàòíîãî àêòîðà óêðàїíñüêîãî òåàòðó... ÿêèé íå áðàâ áè ó÷àñòі â ïîñòàíîâêàõ “Íàçàðà Ñòîäîëі”».
Пригадайте, яку роль відіграла драма «Назар Стодоля» в житті Івана Карпенка-Карого. Хто з акторів Театру корифеїв грав ролі в цій п’єсі?

Âèíÿòêîâå çíà÷åííÿ äëÿ ïіçíàííÿ é îñìèñëåííÿ Øåâ÷åíêà ÿê òèòàíà äóìêè ìàþòü éîãî îñîáèñòі çàïèñè, âіäîìі ïіä íàçâîþ «Æóðíàë». Öå
ùîäåííèê, ÿêèé Êîáçàð ïî÷àâ âåñòè 12 ÷åðâíÿ 1857 ðîêó, çà ïіâòîðà
ìіñÿöÿ äî çâіëüíåííÿ іç çàñëàííÿ. Ïèñàâ éîãî Òàðàñ Ãðèãîðîâè÷ ðîñіéñüêîþ ìîâîþ ìàéæå ðіê – îñòàííіé çàïèñ äàòîâàíî 13 ëèïíÿ 1858 ðîêó.
Âіí íå çäîãàäóâàâñÿ, ùî öі çàïèñè áóäå îïóáëіêîâàíî, òîæ ïèñàâ äëÿ
ñåáå і äëÿ «ëþáëÿ÷îãî äðóãà» – äëÿ òèõ ëþäåé, ÿêі çàâæäè áóëè ïîðÿä,
îäíîäóìöіâ, ñîðàòíèêіâ.
Ó öüîìó ùîäåííèêó âèñëîâëåíі ñóñïіëüíî-ïîëіòè÷íі, ôіëîñîôñüêі,
ìîðàëüíі ïîãëÿäè ìèòöÿ. Âіí ðîçïîâіäàâ ó ñâîїõ íîòàòêàõ ïðî ëþäåé,
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ç ÿêèìè çóñòðі÷àâñÿ, âèñëîâëþâàâ ñòàâëåííÿ äî òâîðіâ ìèñòåöòâà. Áà÷èìî çàöіêàâëåíó, íåáàéäóæó, âäóìëèâó é ìóäðó ëþäèíó, ÿêà ëþáèëà
æèòòÿ. Ïåðåêàçóâàòè öі çàïèñè íåìàє ñåíñó, àäæå є íåáåçïåêà ïîðóøèòè іíòîíàöіþ, ãëèáèííèé çìіñò ðîçäóìіâ, òó àóðó ïî÷óòòіâ, ÿêîþ ñïîâíåíèé öåé íàéâèäàòíіøèé òâіð óêðàїíñüêîї ìåìóàðíîї ïðîçè. Îäèí ç
íàéâіäîìіøèõ ëіòåðàòóðîçíàâöіâ ÕÕ ñòîëіòòÿ Ñåðãіé Єôðåìîâ ñêàçàâ,
ùî òóò ÷èòà÷ çíàéäå «êëþ÷ äî éîãî òâîð÷îñòі, äî òîãî äèâíîãî ñåêðåòó
ñêîðÿòè ëþäñüêі ñåðöÿ, âèêëèêàòè âіäïîâіäíі íàñòðîї, ùî âèñîêîþ ìіðîþ ïîñіäàâ íàø ïîåò».
Òàðàñ Øåâ÷åíêî – îäèí ç îñíîâîïîëîæíèêіâ óêðàїíñüêîї ëіòåðàòóðè òà ëіòåðàòóðíîї ìîâè.
Éîãî òâîð÷іñòü íàáóëà âèíÿòêîâîї âèêðèâàëüíîї òà íàöіîòâîð÷îї
ñèëè. Çàñàäè ðåàëіçìó, óòâåðäæåíі Øåâ÷åíêîì ó ëіòåðàòóðі, âèçíà÷èëè
ïîäàëüøèé øëÿõ ëіòåðàòóðíîãî ïðîöåñó àæ äî ïî÷àòêó ÕÕ ñòîëіòòÿ.
ßê âëó÷íî çàóâàæèâ âèäàòíèé óêðàїíñüêèé íîâåëіñò Âàñèëü Ñòåôàíèê
(ç éîãî òâîð÷іñòþ âè îçíàéîìèòåñÿ â ñòàðøèõ êëàñàõ), Øåâ÷åíêî ïåðåòîïèâ óêðàїíñüêå ñëîâî íà ÷èñòå çîëîòî óêðàїíñüêîї ïîåçії.
Æèòòÿ Òàðàñà Øåâ÷åíêà – öå іñòèííèé ïîäâèã, ïîäâèã æèòòєâèé і
ìèñòåöüêèé. Âіí óâіâ óêðàїíñüêó ëіòåðàòóðó â êîëî ëіòåðàòóð єâðîïåéñüêèõ, îñòàòî÷íî óòâåðäèâ ïðàâî òâîðèòè óêðàїíñüêîþ ìîâîþ íàöіîíàëüíå êðàñíå ïèñüìåíñòâî. Óêðàїíöі, îçáðîєíі âîãíåííèì ñëîâîì Êîáçàðÿ, óñâіäîìèëè ñåáå íàöієþ – і öå íàéâèùèé ïîäâèã Ïîåòà.
Øåâ÷åíêî ñòâîðèâ öіëó ëіòåðàòóðíó øêîëó, ÿêó ïîâàæàëè і íà ÿêó
çâàæàëè êëàñèêè іíøèõ єâðîïåéñüêèõ ëіòåðàòóð. «ß íå ìîæó íàçâàòè
іìåíі æîäíîãî óêðàїíñüêîãî ïîåòà, ÿêèé áè íå âіä÷óâàâ íà ñâîєìó ÷îëі
äîòèêó ãàðÿ÷îї äîëîíі Òàðàñà Ãðèãîðîâè÷à», – ïèñàâ Ìàêñèì Ðèëüñüêèé.
ßê çàóâàæóþòü äîñëіäíèêè, Øåâ÷åíêî íàëåæèòü äî ÷èñëà íàéìóçèêàëüíіøèõ ïîåòіâ ñâіòó. Ó éîãî òâîðàõ íóðòóє ìóçèêà, ç íèõ ðâóòüñÿ òî
òèõі ìåëîäії ñóìó, òî ÿñêðàâі, ïðèñòðàñíі àêîðäè çâèòÿæíèõ êîçàöüêèõ
ïіñåíü.
Ñòâîðåíî áëèçüêî 500 õîðîâèõ, ñîëüíèõ, îïåðíèõ, ñèìôîíі÷íèõ òà
іíøèõ òâîðіâ íà òåêñòè ÷è çà ìîòèâàìè ïîåòè÷íèõ øåäåâðіâ Øåâ÷åíêà.
Òіëüêè Ìèêîëà Ëèñåíêî íàïèñàâ 90 òâîðіâ ðіçíèõ æàíðіâ, à ùå áóëè
áëèñêó÷і ìåëîäії Êèðèëà Ñòåöåíêà, Ìèêîëè Àðêàñà, ßêîâà Ñòåïîâîãî,
Ìèõàéëà Âåðèêіâñüêîãî.
Пригадайте, які твори Кобзаря покладено на музику. Прослухайте записи і
поміркуйте, чи відображає музика творчий задум поета.

Íàïåâíî, âè âæå çâåðíóëè óâàãó íà òå, ùî ïіäðó÷íèê іëþñòðîâàíèé
êàðòèíàìè Òàðàñà Øåâ÷åíêà. Éîãî âèíÿòêîâèé òàëàíò õóäîæíèêà áóâ
âèçíàíèé ùå çà æèòòÿ, à ñòâîðåíі íèì ïîëîòíà – ïîðòðåòè, àêâàðåëі,
іëþñòðàöії äî áіáëіéíèõ і âëàñíèõ òâîðіâ – ñòàëè êëàñèêîþ óêðàїíñüêîãî ìàëÿðñòâà. Éîãî êàðòèíè àâòîáіîãðàôі÷íі. Âіí âіäòâîðþâàâ íà ñâîїõ
ïîëîòíàõ âëàñíå æèòòÿ і âèðàæàâ ó ïіäòåêñòі ñâîє äóõîâíå «ß».
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А тепер прислухаймось до думок представників різних народів і культур:
їхні слова звучатимуть переконливіше!

 «Øåâ÷åíêî – îäíà ç êðàùèõ ïіñåíü áîðîòüáè, ÿêó ñïіâàþòü ó êîëîíіàëüíèõ... êðàїíàõ» (Íàçèì Õіêìåò, êëàñèê òóðåöüêîї ëіòåðàòóðè).
 «Âñþäè... ÿê ñâіé, áî íà Ñëîâ’ÿíùèíі íåìà äëÿ íüîãî ÷óæîї
êðàїíè» (Åìàíóїë Âàâðà, ÷åñüêèé ó÷åíèé).
 «ß â÷èâñÿ ïî éîãî òâîðіííÿõ ïèñàòè. Ãåíіàëüíà îáðàçíіñòü, ÷óäîâà ÿñêðàâіñòü, çâîðóøëèâèé äðàìàòèçì òâîðіâ Øåâ÷åíêà íіêîëè íå âèðâåø іç ñåðöÿ, âîíè îñâіòëþþòü óñå æèòòÿ» (Îëåêñàíäð Ñåðàôèìîâè÷,
ðîñіéñüêèé ïèñüìåííèê).
 «Òàðàñà Ãðèãîðîâè÷à Øåâ÷åíêà, çàâäÿêè éîãî íàäçâè÷àéíіé òâîð÷іé îáäàðîâàíîñòі òà ãëèáîêіé ãóìàííîñòі, ìîæíà íàçâàòè ïîåòîì ñâіòîâîãî çíà÷åííÿ. І ÿêùî âіí íàéñèëüíіøå ïðîìîâëÿє ñàìå äî äóøі óêðàїíöÿ, òî ïðîáëåìè, ïîðóøåíі â éîãî òâîðàõ, âàæëèâі äëÿ âñіõ íàðîäіâ»
(Øàðëü Ñòåáåë, ôðàíöóçüêèé ïèñüìåííèê і ïåðåêëàäà÷).
 «Ìîãóòíіñòü éîãî áóíòіâíîãî äóõó, âіäâàãà, ç ÿêîþ âіí àòàêóє
íàéìіöíіøі òâåðäèíі ñâîãî ÷àñó, áà íàâіòü íàøîãî ÷àñó: ÷è öå áîæåñòâî,
÷è ñàìîäåðæàâñòâî, òåîêðàòіÿ, íåëþäÿíіñòü, ðàñîâå óïåðåäæåííÿ, æîðñòîêіñòü, ãëóïîòà ÷è íåâіãëàñòâî» (Ãåíðі Ìàðøàëë, àíãëіéñüêèé ïèñüìåííèê).
Прокоментуйте слова видатних шанувальників Шевченка. Що єднає всі ці
висловлювання?

Òâîðè Øåâ÷åíêà ïåðåêëàäåíî áëèçüêî ñòà ìîâàìè ñâіòó. Áіëüøіñòü
ïåðåêëàäà÷іâ ñïåöіàëüíî âèâ÷àëè óêðàїíñüêó ìîâó, ùîá ÷èòàòè òâîðè
ïîåòà â îðèãіíàëі.
Âіí ìðіÿâ ïðî Óêðàїíó íîâó, Óêðàїíó, ÿêà ïåðåäàâàòèìåòüñÿ ç ðîäó
â ðіä ÿê ÷èñòå, íåòëіííå ó âіêàõ çîëîòî, ÿê íàéäîðîæ÷èé äóõîâíèé ïðàáàòüêіâñüêèé ñêàðá. Íàì ñóäèëîñÿ ñòàòè âèêîíàâöÿìè éîãî çàïîâіòіâ.
ßê ñêàçàíî â Єâàíãåëії, äåðåâî ñóäÿòü çà ïëîäîì, à ëþäèíó – çà äіëà її,
òàê і ìè íå ëèøå ñëîâàìè, à â÷èíêàìè, ùîäåííîþ ïðàöåþ ïîâèííі âøàíîâóâàòè ïàì’ÿòü Âåëèêîãî Êîáçàðÿ, íàøîãî ïðîðîêà. Îòæå, ìè ìàєìî
äîâåñòè âñüîìó ñâіòîâі і ïåðåäîâñіì ñàìèì ñîáі, ùî Óêðàїíà çäîáóëà é
çáåðåæå íàëåæíå їé ãіäíå ìіñöå ñåðåä єâðîïåéñüêèõ äåðæàâ.

Ïîâòîðþєìî
1. Який внесок зробив Шевченко у вітчизняну культуру?
2. Чиї відгуки про творчість Шевченка вам особливо запам’яталися й чому?

Ìіðêóєìî
1. На чому наголошують представники інших культур – шанувальники творчості
Шевченка?
2. Окресліть здобутки Кобзаря в царині малярства, зв’язок його творчості з музичним мистецтвом. Проілюструйте свою відповідь цитатами з поезій.
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Àíàëіçóєìî
1. Яку творчу спадщину залишив нам Шевченко в царині прози, драматургії?
2. Чому, на вашу думку, творчість Шевченка відома всьому світові?

Äèñêóòóєìî
1. Порівняйте актуальність творів Шевченка в добу їх творення і в наш час. Чи відбулись якісь зміни?
2. Чи актуальна творчість Тараса Шевченка в незалежній Україні, за яку він, власне, боровся?
3. З якими словами звернувся б Шевченко до наших сучасників, до керівників нашої країни?

Групи мають підготувати ілюстровані повідомлення на такі теми: «Вшанування
Тараса Шевченка у нашому місті (селі)», «Вшанування Тараса Шевченка в Україні»,
«Вшанування пам’яті Тараса Шевченка у світі». Для цього дізнайтеся, які пам’ятники Кобзареві поставлено у світі, хто їхні автори; які об’єкти названо на честь Шевченка; які урочисті заходи проводять у дні пам’яті митця тощо. З кращими повідомленнями ви можете виступити перед учнями молодших класів під час проведення
традиційних Шевченківських днів.

ПРАЦЮЄМО З ПРОЕКТОМ
Цього разу кожен матиме індивідуальний проект під назвою «Мій
Шевченко». Упорядкуйте альбоми (можна в електронному варіанті),
до яких увійдуть улюблені твори Кобзаря, цікаві ілюстрації, факти
з життя поета, уривки з музичних творів на слова Шевченка. Умістіть туди також
твір-роздум або власні поезії (якщо ви пишете вірші) на одну із запропонованих тем:
1. «Україна у творчості Тараса Шевченка».
2. «Шевченко і наша сучасність».
3. «Християнські ідеали у творчості Тараса Шевченка».
4. «Образи майбутнього життя в поезії Кобзаря».
5. «Шевченко як основоположник української літературної мови».
6. «Образи великих українців у творчості Шевченка».
7. «Шевченко-художник. Що можуть розповісти картини про автора?»

ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ
Про життя Тараса Шевченка й за сюжетами його творів знято багато фільмів.
Роль Тараса виконували видатні актори – Амвросій Бучма, Сергій Бондарчук, Іван
Миколайчук. Про життя Великого Кобзаря було написано низку п’єс: Олександра
Ільченка «Петербурзька осінь», Івана Кочерги «Пророк», Юрія Костюка «Тарас Шевченко», «Слово правди» та інші. Ваше завдання – створити сценарій для фільму
«Тарас Шевченко». Розподіліть обов’язки: визначте групу сценаристів, яка напише
тексти сцен; режисерську групу, яка визначить особливості постановки; кастинг-директора, який запропонує акторів – виконавців ролей; костюмера, який докладно
опише костюми акторів; художника-декоратора, що стане автором інтер’єрів; музичного редактора, що добере музичний супровід до фільму. Вам також потрібні будуть
літературний консультант, який підкаже, які твори й коли були написані Шевченком і
в яких епізодах кінокартини їх можна буде використати; історичний консультант (до-
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поможе відтворити історичне тло картини); директор фільму, що координуватиме
зусилля учасників проекту. Підготувавшись, влаштуйте обговорення (круглий стіл),
куди запросіть учителів української мови та літератури, зарубіжної літератури, учнів
інших класів.
Якщо у вас є паралельні класи, влаштуйте конкурс таких сценаріїв, уривки зі
сценарію-переможця надрукуйте в шкільній стіннівці, надішліть на один з літературних конкурсів, що проходять в Україні. Хай вам таланить!

Вшанування пам’яті Тараса Шевченка є святим обов’язком кожного українця. На
державному рівні з 1918 року щорічно святкують дні Тараса Шевченка, а за рішенням ЮНЕСКО ювілеї поета відзначають у більшості країн світу.
На честь Шевченка названо університети, інститути, школи, наукові установи,
театри, вулиці, пароплави тощо. У більшості міст України встановлено пам’ятники
чи погруддя Кобзареві, відкрито музеї, а могилу поета на Чернечій горі проголошено
національним заповідником.
Від 1962 року щорічно присуджують Державні премії України імені Тараса Шевченка в галузі літератури та мистецтва загалом.
Поцікавтеся, хто з українських письменників, художників, музикантів був
удостоєний премії імені Тараса Шевченка. Підготуйте короткі повідомлення
про них.

Нині ми слухаємо зовсім іншу музику, ніж була за часів Шевченка. Поза сумнівом, ви цікавитеся творчістю сучасних українських музичних груп. Тож спробуйте
придумати сценарій музичного кліпу на будь-який з улюблених творів Шевченка,
укажіть, хто із сучасних зірок міг би взяти участь у ньому. Влаштуйте вечір караоке,
на якому, дібравши сучасні, актуальні музичні композиції, ви покладете на музику
твори Шевченка й виконаєте їх. Адже ми переконалися: творчість поета нині актуальна як ніколи!

1. Зайцев П. Життя Тараса Шевченка. – К., 1994.
2. Дзюба І. У всякого своя доля. – К., 1989.
3. Коцюбинська М. Етюди про поетику Шевченка. – К., 1991.
4. Сверстюк Є. Шевченко і час. – К., 1996.
5. Пахаренко В. Незбагненний апостол. Світобачення Шевченка. – Черкаси,
1999.
6. Смілянська В. «Святим огненним словом...». Тарас Шевченко: Поетика. –
К., 1990.
7. Шевченківський словник: У 2 т. – К., 1976–1977.
8. Світова велич Шевченка: У 3 т. – К., 1964.
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ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ
(1819—1897)
«НЕХАЙ ЗА НАС НАШЕ ДІЛО ГОВОРИТЬ»
Òіëüêè éîãî ìîæíà ââàæàòè çà ñïðàâæíüîãî єâðîïåéöÿ, çà òó ëþäèíó, ÿêà íàáëèçèëàñü äî òèïó çàõіäíîãî іíòåëіãåíòà.
Ìèêîëà Õâèëüîâèé

Â іñòîðії óêðàїíñüêîї ëіòåðàòóðè íåáàãàòî òàêèõ óñåáі÷íî îáäàðîâàíèõ, òàëàíîâèòèõ ïîñòàòåé, ÿê «ãàðÿ÷èé Ïàíüêî
Êóëіø» – òàê âіí ñàì ïіäïèñóâàâ ñâîї
òâîðè. Âіí çíàíèé ÿê ïðîçàїê, ïîåò, ïåðøèé óêðàїíñüêèé ïðîôåñіéíèé ëіòåðàòóðíèé êðèòèê, іñòîðèê, ôîëüêëîðèñò,
ïåðåêëàäà÷, àâòîð ïіäðó÷íèêіâ äëÿ øêîëè, óêðàїíñüêîãî ïðàâîïèñó, ïðîñâіòèòåëü,
ãðîìàäñüêèé äіÿ÷. Äîïèòëèâèì, ïàëêèì
і çàïàëüíèì áóâ Ïàíòåëåéìîí Êóëіø
ç äèòèíñòâà і òàêèì ëèøèâñÿ äî êіíöÿ
æèòòÿ. Òі, õòî ïîäіëÿâ éîãî ïîãëÿäè,
і òі, êîìó íåçðîçóìіëèìè áóëè éîãî
óñòðåìëіííÿ, íå ìîãëè çàïåðå÷èòè ãîëîâíîãî – ñïðàâæíüîї ïîäâèæíèöüêîї ïðàöі
öієї ëþäèíè â іì’ÿ ìàéáóòíüîãî Óêðàїíè.
Ïðîðî÷èìè ñòàëè ñëîâà Іâàíà Ôðàíêà
ïðî òå, ùî öå «ïåðâîðÿäíà çâіçäà â íàÏàíòåëåéìîí Êóëіø
øîìó ïèñüìåíñòâі» і â «іñòîðії íàøîãî
äóõîâíîãî ðîçâîþ çàéìå âіí íàçàâñіãäè äóæå âèñîêå ìіñöå».
Äîâãà é áóðõëèâà æèòòєâà äîðîãà Ïàíòåëåéìîíà Îëåêñàíäðîâè÷à
Êóëіøà ðîçïî÷àëàñÿ 7 ñåðïíÿ (26 ëèïíÿ) 1819 ðîêó â ìіñòå÷êó Âîðîíåæі Ãëóõіâñüêîãî ïîâіòó ×åðíіãіâñüêîї ãóáåðíії (íèíі öå Øîñòêèíñüêèé
ðàéîí Ñóìñüêîї îáëàñòі). Õëîï÷èê ãîðíóâñÿ äî êðàñóíі-ìàìè, ùî çíàëà
áåçëі÷ ïіñåíü, і ñåñòðè÷êè Ëåñі, ùî ñòàðàííî â÷èëà êìіòëèâîãî áðàòèêà
ãðàìîòè. Ðіäíі ëèøå äèâóâàëèñÿ, ÿê øâèäêî âіí îñÿãíóâ ÷èòàííÿ, ïèñüìî, íàâ÷èâñÿ ëі÷èòè. Àëå íåäîâãî òðèâàëî їõíє ðîäèííå ùàñòÿ: ñïåðøó
ïîìåðëà ñåñòðè÷êà Ëåñÿ, çãîäîì – ìàìà. Áàòüêî, çàìîæíèé õëіáîðîá
Îëåêñàíäð Àíäðіéîâè÷, íå ïðèâіâ ó äіì іíøó æіíêó, áî ñèíà ëþáèâ
ïîíàä óñå, áîÿâñÿ, ùî ìà÷óõà ñêðèâäèòü ÷óòëèâîãî é ðîçóìíîãî õëîï÷èíó.
Òîäі é ïî÷àëàñÿ íåçâè÷àéíà äðóæáà Ïàíüêà іç ñóñіäêîþ Óëÿíîþ
Òåðåíòіїâíîþ Ìóæèëîâñüêîþ, ÿêà íàìàãàëàñÿ ëàñêîþ òà óâàãîþ çіãðіòè
ñåðöå ìàëåíüêîãî ñèðîòè. Âîíà ÷èòàëà éîìó ïîåçії, ïðèëó÷àëà äî
êíèæíîї ìóäðîñòі, ñòàëà äëÿ íüîãî íàñòàâíèöåþ і «äóõîâíîþ ìàòіð’þ».
Ïіçíіøå Ïàíòåëåéìîí Êóëіø ïðèñâÿòèâ їé áàãàòî òâîðіâ, ÷èì і âіääÿ÷èâ ñâîєìó äîðîñëîìó ùèðîìó äðóãîâі.
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Êóëіø íàâ÷àâñÿ â Íîâãîðîä-Ñіâåðñüêіé ãіìíàçії, çãîäîì ñòàâ âіëüíèì
ñëóõà÷åì ëåêöіé íà ñëîâåñíîìó òà ïðàâíè÷îìó ôàêóëüòåòàõ Êèїâñüêîãî
óíіâåðñèòåòó, à ïіçíіøå – âèêëàäà÷åì ó Ëóöüêîìó äâîðÿíñüêîìó
ó÷èëèùі, ïî÷àâ ïèñàòè õóäîæíі òâîðè, ñïåðøó – ðîñіéñüêîþ ìîâîþ.
Ëіòåðàòóðíà òâîð÷іñòü éîãî ðîçïî÷àëàñÿ ç îïðàöþâàííÿ íàðîäíèõ êàçîê і ïåðåêàçіâ. Ïåðøèì ÿñêðàâèì çäîáóòêîì ñòàëà ðîìàíòè÷íà іäèëіÿ
«Îðèñÿ», ñòâîðåíà íà ìàòåðіàëі äâîõ ïіñåíü «Îäіññåї» Ãîìåðà. 1845 ðîêó
âіä ñâîãî äðóãà, ðåêòîðà Ïåòåðáóðçüêîãî óíіâåðñèòåòó Ïåòðà Ïëåòíüîâà,
Êóëіø îäåðæóє çàïðîøåííÿ íà ðîáîòó äî ðîñіéñüêîї ñòîëèöі. Òàëàíîâèòîãî óêðàїíñüêîãî іíòåëіãåíòà íàïðàâèëè â çàõіäíîñëîâ’ÿíñüêі êðàїíè,
àáè âіí âèâ÷àâ іñòîðіþ, êóëüòóðó, ìîâó ñëîâ’ÿíñüêèõ íàðîäіâ. Éîãî
ñóïðîâîäæóâàëà äðóæèíà, Îëåêñàíäðà Ìèõàéëіâíà Áіëîçåðñüêà. Äî
ðå÷і, íà їõíüîìó âåñіëëі áîÿðèíîì áóâ âåñåëèé, äîòåïíèé òà ùèðèé äðóã
Ïàíòåëåéìîíà Îëåêñàíäðîâè÷à – Òàðàñ Øåâ÷åíêî. Äâà ìèòöі ïîçíàéîìèëèñÿ ïіä ÷àñ ïåðøîї ïîäîðîæі Òàðàñà Øåâ÷åíêà â Óêðàїíó, ïіçíіøå
Êóëіø îïèñóâàâ öå òàê: «Ìîæíà ñêàçàòè, ùî öå çіéøîâñÿ íèçîâèé
êóðіííèê, ñі÷îâèê, іç ãîðîäîâèì êîçàêîì-êàðìàçèííèêîì (êàðìàçèí –
ìàòåðіàë, ç ÿêîãî øèëè êîçàöüêі êóíòóøі. – Î.Ì.). À áóëè, ñïðàâäі,
âîíè ïðåäñòàâíèêè äâîõ ïîëîâèí êîçà÷÷èíè». Öі ñëîâà é ïîÿñíþþòü
ðîçáіæíîñòі â їõíіõ ïîãëÿäàõ, ÿêі çãîäîì ïåðåðîñòóòü ó ãîñòðó äèñêóñіþ
ìіæ Øåâ÷åíêîì і Êóëіøåì.
Дізнайтеся з додаткових джерел про дискусію між П. Кулішем і Т. Шевченком. Висловіть щодо неї свою точку зору.

Ó Âàðøàâі Êóëіøà çààðåøòóâàëè çà ó÷àñòü ó Êèðèëî-Ìåôîäіїâñüêîìó òîâàðèñòâі. ßê íå ïðàãíóëè äîïîìîãòè ïèñüìåííèêó äðóçі é ïîêðîâèòåëі, äâîìіñÿ÷íîãî àðåøòó і òðèðі÷íîãî ïîñåëåííÿ â Òóëі óíèêíóòè
íå âäàëîñÿ. Ïðîòå çà öåé ÷àñ Ïàíòåëåéìîí Îëåêñàíäðîâè÷ íàïèñàâ
áàãàòî òâîðіâ, óäîñêîíàëèâ çíàííÿ іíîçåìíèõ ìîâ, ñòóäіþâàâ òâîð÷іñòü
êëàñèêіâ єâðîïåéñüêîї ëіòåðàòóðè. Öèìè æ ðîêàìè äàòóþòüñÿ áëèñêó÷і ïåðåêëàäè Âàëüòåðà Ñêîòòà, Âіëüÿìà Øåêñïіðà, ×àðëüçà Äіêêåíñà,
Äæîðäæà Áàéðîíà, Æàíà Áàòèñòà Ìîëüєðà, àíòè÷íèõ àâòîðіâ.
Çàâäÿêè êëîïîòàì äðóçіâ і äðóæèíè Êóëіø 1850 ðîêó ïîâåðíóâñÿ â
Ïåòåðáóðã. Öåé ïåðіîä æèòòÿ áóâ íàäçâè÷àéíî ïëіäíèì. Ïðèéøëî çàñëóæåíå âèçíàííÿ: âèäàíî «Çàïèñêè ïðî Ïіâäåííó Ðóñü», ïðî ÿêі îäèí
ç òàëàíîâèòèõ ñó÷àñíèêіâ ñêàçàâ, ùî öå «ïàì’ÿòêè äóõó íàðîäíîãî».
Ó öіé åòíîãðàôі÷íî-ôîëüêëîðèñòè÷íіé, іñòîðіîãðàôі÷íіé і ëіòåðàòóðíіé
çáіðöі âèêîðèñòàíî ïåðøèé óêðàїíñüêèé ôîíåòè÷íèé ïðàâîïèñ, óêëàäåíèé àâòîðîì і çãîäîì íàçâàíèé «êóëіøіâêîþ». Âіí ëіã â îñíîâó âèäàííÿ
«Êîáçàðÿ» 1860 ðîêó, æóðíàëó «Îñíîâà», à òàêîæ ñó÷àñíîãî óêðàїíñüêîãî ôîíåòè÷íîãî ïðàâîïèñó. 1857 ðîêó Êóëіø âèäàâ «Ãðàìàòèêó» –
ïåðøèé ó Íàääíіïðÿíñüêіé Óêðàїíі áóêâàð і ÷èòàíêó äëÿ íàðîäíèõ
øêіë.
Ïàíòåëåéìîí Îëåêñàíäðîâè÷ ñêåðóâàâ óñі ñâîї çóñèëëÿ íà âèäàâíè÷ó
ñïðàâó, à âіäòàê ìàєìî ç òîãî ïåðіîäó ëіòåðàòóðíèé àëüìàíàõ «Õàòà»,
÷èìàëî âèäàíü òâîðіâ óêðàїíñüêèõ ïèñüìåííèêіâ, ùî ïîáà÷èëè ñâіò ó
âëàñíіé äðóêàðíі ïèñüìåííèêà. Ñàìå â ï’ÿòäåñÿòèõ ðîêàõ âèéøëà äâîòîìíà ìîíîãðàôіÿ «Çàïèñêè ïðî æèòòÿ Ìèêîëè Âàñèëüîâè÷à Ãîãîëÿ» –
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ïåðøà ґðóíòîâíà áіîãðàôіÿ ãåíіàëüíîãî ïèñüìåííèêà. 1857 ðîêó áóâ
âèäàíèé ñëàâíîçâіñíèé іñòîðè÷íèé ðîìàí «×îðíà ðàäà», ÿêèé і ñòàâ
íàéáіëüøèì òâîð÷èì çâåðøåííÿì Êóëіøà.
1861 ðîêó Êóëіø ïåðøèì ïî÷èíàє ïðîôåñіéíî çàéìàòèñÿ ëіòåðàòóðíîþ êðèòèêîþ â æóðíàëі «Îñíîâà», ùî âèäàâàâñÿ â Ïåòåðáóðçі, àëå ìàâ
êîëîñàëüíèé âïëèâ íà ðîçâèòîê óêðàїíñüêîї êóëüòóðè òà ëіòåðàòóðè.
À ìàíäðóþ÷è Єâðîïîþ, Ïàíòåëåéìîí Îëåêñàíäðîâè÷ àêòèâíî ïîïóëÿðèçóâàâ ñþæåòè ç óêðàїíñüêîї іñòîðії, ïèñàâ íàðèñè, ïîåçії, ñòàòòі. Ðîáîòà âèñîêîïîñàäîâöÿ ó Âàðøàâі íå ïðèíîñèëà îñîáëèâîãî çàäîâîëåííÿ,
òіëüêè ïîїçäêè äî Ëüâîâà òà ó÷àñòü ó òàìòåøíіõ êóëüòóðíèöüêèõ çàõîäàõ äîïîìàãàëè ðåàëіçóâàòèñÿ òâîð÷іé îñîáèñòîñòі ìèòöÿ. Íà äóìêó
Іâàíà Ôðàíêà, «Êóëіø áóâ ãîëîâíèì äâèãà÷åì óêðàїíîôіëüñüêîãî ðóõó
â Ãàëè÷èíі â 1860-õ і ìàéæå äî ïîëîâèíè 1870-õ ðîêіâ».
À âіäòàê Ïàíòåëåéìîí Îëåêñàíäðîâè÷ ïîðèíóâ ó ðîáîòó і ïî÷àâ
çäіéñíþâàòè äàâíі òâîð÷і çàäóìè. Ùå Òàðàñ Øåâ÷åíêî ñâîãî ÷àñó âèñëîâëþâàâ іäåþ ïåðåêëàäó óêðàїíñüêîþ ìîâîþ Áіáëії. Öåé çàäóì óçÿâñÿ
âòіëèòè â æèòòÿ Êóëіø. Íåïðîñòó ïðàöþ âіí âèðіøèâ ðîçäіëèòè ç îäíîäóìöåì, ñòóäåíòîì Âіäåíñüêîãî óíіâåðñèòåòó, âèõіäöåì ç Ãàëè÷èíè Іâàíîì Ïóëþєì, çãîäîì – âèäàòíèì ôіçèêîì, ðåêòîðîì Êàðëîâîãî óíіâåðñèòåòó â Ïðàçі. Íà æàëü, Êóëіø íå çàâåðøèâ ñïðàâó ñâîãî æèòòÿ, ÿêîþ
ââàæàâ ïåðåêëàä Áіáëії, òîæ çàêіí÷óâàëè її âæå Ïóëþé òà Іâàí Íå÷óé-Ëåâèöüêèé.
Ëèøå 1873 ðîêó ðîäèíà Êóëіøіâ ïîâåðíóëàñÿ â Ïåòåðáóðã, äå Ïàíòåëåéìîí Îëåêñàíäðîâè÷ ïåâíèé ÷àñ ïðàöþâàâ íà äåðæàâíіé ñëóæáі, à âåñü
âіëüíèé ÷àñ âіääàâàâ òâîð÷îñòі. Ðîçіéøëèñÿ øëÿõè ç îäíîäóìöÿìè: Êóëіø ðіçêî íåãàòèâíî îöіíþâàâ ðîëü êîçàöüêèõ і ñåëÿíñüêèõ ïîâñòàíü ó
ðîçáóäîâі óêðàїíñüêîї äåðæàâíîñòі, íàïèñàâ íàóêîâó ïðàöþ («Іñòîðіÿ âîçç’єäíàííÿ
Ðóñі»), äå ñòâåðäæóâàâ, ùî ïîëüñüêå ïàíñòâî òà ðîñіéñüêèé öàðèçì âіäіãðàëè ïîçèòèâíó êóëüòóðíèöüêó ìіñіþ â Óêðàїíі...
Îñòàííіé ïåðіîä ñâîãî æèòòÿ Ïàíòåëåéìîí Êóëіø ïðîâіâ íà õóòîðі Ìîòðîíіâêà íà ×åðíіãіâùèíі. Äðóæèíà Ïàíòåëåéìîíà Îëåêñàíäðîâè÷à áóëà íå ëèøå
éîãî âіðíèì äðóãîì і îäíîäóìöåì óïðîäîâæ óñüîãî æèòòÿ. Âîíà âіäîìà ÿê Ãàííà Áàðâіíîê – òàëàíîâèòà ïèñüìåííèöÿ,
ùî ñêàçàëà ñâîє âïåâíåíå æіíî÷å ñëîâî â
óêðàїíñüêіé ëіòåðàòóðі. Òîæ і ðîäèííèé
õóòіð ïåðåéìåíóâàâ Êóëіø íà ÷åñòü äðóæèíè – Ãàííèíà Ïóñòèíü.
Які творчі «дуети» в літературах світу
вам відомі?

Ãàííà Áàðâіíîê
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íîþ íà ïîãëÿäàõ ôðàíöóçüêîãî ôіëîñîôà Æàí-Æàêà Ðóññî. Âіí ïèñàâ,
ùî îñâі÷åíіé ëþäèíі ïîòðіáíî іíîäі «ïîâåðòàòèñÿ äî ïåðâіñíîї äèêîñòі
òà ñóâîðîñòі äóøі, òіêàòè õî÷ íà êîðîòêèé ÷àñ». Âіí ïðàãíóâ, çáåðіãàþ÷è ñàìîáóòíіñòü і íàöіîíàëüíó іäåíòè÷íіñòü óêðàїíöіâ, єâðîïåїçóâàòè їõ,
çàáåçïå÷èòè óìîâè äëÿ çàñâîєííÿ çäîáóòêіâ ñâіòîâîї êóëüòóðè. Öå áóëè
ñâîєðіäíі øóêàííÿ ðîìàíòèêà, ÿêèé ó òàêèé ñïîñіá ïðîòåñòóâàâ ïðîòè
ìіùàíñüêîї ðóòèíè іíäóñòðіàëüíîãî ìіñòà.
Àíàëіçóþ÷è ìèíóëå, Êóëіø ïîñòàâèâ çàïèòàííÿ, ÿêå õâèëþâàëî
êîæíîãî ïàòðіîòà-óêðàїíöÿ: ÷îìó òàê ñòàëîñÿ, ùî «â ñïàäêó íåâîëÿ íàì
îäíà äîñòàëàñü, à íàøå íàäáàííє ÷óæàêè âçÿëè?». І âіäïîâіâ: «Íå ìå÷åì áóëî íàì Ïîëüùó âîþâàòè: ðîçóìîì, òàëàíòîì, ñëîâîì òèì ñâÿòèì», áî «õòî ìå÷åì âîþє, îä ìå÷à і çãèíå».
Öå і є ñóòü ïîëåìіêè Êóëіøà ç Øåâ÷åíêîì: íå áîðîòüáè ïðàãíå ïîìіðêîâàíà íàòóðà ïðîñâіòèòåëÿ Êóëіøà. Âіí íå õîòіâ ïîâòîðåííÿ Ðóїíè,
ùî ïðèçâåäå äî ñëіïîї êðèâàâîї ïîìñòè ðîçëþ÷åíîї þðáè. «Çàáóäü íàâіêè ïóòü õèæàöòâà ñêâåðíèé» – éîãî ïîðàäà íàðîäîâі. «І äî ñіì’ї êóëüòóðíèêіâ âåðòàéñÿ!» – éîãî çàêëèê.
Ïàíòåëåéìîí Êóëіø áóâ íåâãàìîâíèé ó ïðàöі, àäæå íàâіòü ïîæåæà,
ùî òðàïèëàñÿ â Ìîòðîíіâöі, çíèùèëà ðóêîïèñè, ÷àñòèíó ïåðåêëàäіâ
Áіáëії, íå ðîç÷àðóâàëà ïèñüìåííèêà â óñàìіòíåííі õóòіðñüêîãî áóòòÿ.
Âіí ùå âñòèã âіäñâÿòêóâàòè çîëîòå âåñіëëÿ ç äðóæèíîþ, à 14 ëþòîãî 1897 ðîêó Ïàíòåëåéìîí Êóëіø íàâіêè ñïî÷èâ ïðÿìî çà ðîáîòîþ ç
îëіâöåì ó ðóöі, íåñïîäіâàíî ñïèíèâøèñü ó òâîð÷îìó ëåòі. Çàïîâіò éîãî
òàêèé: «Íåõàé çà íàñ íàøå äіëî ãîâîðèòü, à íå íàøі îðàöії... íåõàé íàøèì âîðîãàì áóäå òÿæêî âіä íàøîї ðîçóìíîї ïðàöі...».

Ïîâòîðþєìî
1.
2.
3.
4.

Складіть хронологічну таблицю життєвого і творчого шляху Пантелеймона Куліша.
Назвіть найбільш значні праці та художні твори письменника.
Назвіть письменників, чиї твори перекладав П. Куліш.
Який твір став першим літературним здобутком письменника?

Ìіðêóєìî
1. Розкажіть про оточення Пантелеймона Куліша, його друзів, родину.
2. Які ідеї відстоював П. Куліш у своїй громадській діяльності?
3. Роботу над яким твором П. Куліш вважав справою свого життя?

Àíàëіçóєìî
1. Узагальніть відомості про життєвий і творчий шлях Пантелеймона Куліша і спробуйте схарактеризувати цю людину.
2. Що зробив Пантелеймон Куліш для перекладацької справи в Україні? Яким є
його внесок у розвиток української школи?
3. Як ви ставитеся до філософських поглядів П. Куліша, заснованих на поглядах
Жан Жака Руссо? Свою точку зору аргументуйте.
4. Чому, на вашу думку, Пантелеймонові Кулішу не вдалося знайти спільну мову з
Шевченком?
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Äèñêóòóєìî
1. Яку роль відіграв Пантелеймон Куліш у процесах національного відродження?
2. Чи актуальні нині суспільні, політичні, естетичні погляди Пантелеймона Куліша?
Чи мають вони прихильників серед наших сучасників?
3. Як ви розумієте звернені до народу слова П. Куліша: «Забудь навіки путь хижацтва скверний» і «до сім’ї культурників вертайся»? Свою точку зору аргументуйте.

Перша група представлятиме однодумців Тараса Шевченка, друга – Пантелеймона Куліша, третя – буде експертами. Кожна група має відстояти справедливість
поглядів «свого» автора на історичне минуле українського народу. Експерти можуть
ставити додаткові запитання й повинні визначити переможця.

ПРАЦЮЄМО З ПРОЕКТОМ
Назва проекту – «Пантелеймон Куліш – “українець у Європі, європеєць в Україні”». Підготуйте розгорнуті доповіді на семінар, зібравши
якомога більше інформації про світоглядні засади митця, оцінку його
культурницької діяльності іншими митцями й дослідниками.

«Чорна рада»
Ïіäíÿâøèñü іñòîðіþ Óêðàїíè íàïèñàòè, ìóøó ÿ äîãîäèòè çåìëÿêàì, êîòðі Óêðàїíó ñâîþ êîõàþòü і øàíóþòü.
Ùî æ, ÿê íå òó âîíè â ìåíå ñòàðîâèíó ïîáà÷àòü, êîòðó
çâèêëè â ñåáå ïî êíèæêàõ âèîáðàæàòè?
Çâèêëè â íàñ íà іñòîðіþ Óêðàїíè êðіçü íàøå êîçàöòâî ñïîãëÿäàòè і êðóã êîçàöòâà âñå ðіäíå äієïèñàííÿ îáåðòàòè.
Òèì ÷àñîì êîçàöòâî áóëî òіëüêè áóéíèì öâіòîì,
à іíîäі і êîëþ÷èì áîäÿêîì ñåðåä íàøîãî äèêîãî ñòåïó.
Ïàíòåëåéìîí Êóëіø

Ïî-ñïðàâæíüîìó âіäîìèì ñòàâ Ïàíòåëåéìîí Êóëіø ïіñëÿ ïóáëіêàöії «×îðíîї ðàäè» – ïåðøîãî ñîöіàëüíî-іñòîðè÷íîãî ðîìàíó â íàøіé ëіòåðàòóðі. «Íå ìîæó äàëüøå òåðïіòè, ùî ïіñëÿ ïîâіñòåé Îñíîâ’ÿíåíêà
ìè, ìàëîðîñіÿíè, çîâñіì çàñíóëè çі ñâîєþ ëіòåðàòóðîþ» – òàê âèçíà÷èâ
ñâіé òâîð÷èé îáîâ’ÿçîê íåâòîìíèé ïèñüìåííèê. Öå áóâ ÷àñ, êîëè ëіòåðàòóðíèé ðîìàíòèçì óæå ïðîéøîâ òðіóìôàëüíîþ õîäîþ âñіìà єâðîïåéñüêèìè ëіòåðàòóðàìè, ñïðèÿþ÷è ïðîáóäæåííþ íàöіîíàëüíîї ñâіäîìîñòі ñëîâ’ÿíñüêèõ íàðîäіâ. Íà ÷àñі ïîñòàëà îíîâëåíà іäåÿ êóëüòóðíîї
ñàìîáóòíîñòі é ñàìîñòіéíîñòі, óêðàїíñüêà òåìàòèêà ïîëîíèëà çàðóáіæíі
ëіòåðàòóðè, íåáóâàëèé іíòåðåñ äî ôîëüêëîðó, іñòîðè÷íîãî ìèíóëîãî çðîäèâ ïîòóæíó õâèëþ åòíîãðàôі÷íèõ, іñòîðèêî-ëіòåðàòóðíèõ, ôîëüêëîðèñòè÷íèõ âèäàíü.
Іäåÿ íàïèñàííÿ іñòîðè÷íîãî ðîìàíó öіëêîì âіäïîâіäàëà ÷àñó. Òîæ
Êóëіø äî ïîâíîãî âèñíàæåííÿ ïðàöþє ç іñòîðè÷íèìè äæåðåëàìè, ñàì
ãîòóє äî âèäàííÿ ëіòîïèñè.
Пригадайте, які саме. Як це йому допомогло в роботі над романом?
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Ñâіé ðîìàí Êóëіø ïèñàâ îäðàçó äâîìà
ìîâàìè – ðîñіéñüêîþ òà óêðàїíñüêîþ.
Âіí ïðàãíóâ ïðîäîâæèòè â ëіòåðàòóðі
òðàäèöії ðîìàíіñòèêè Âàëüòåðà Ñêîòòà –
çàâäÿêè òâîð÷іé óÿâі і ÿêîìîãà äîêëàäíіøèì іñòîðè÷íèì õðîíіêàì ñòâîðþâàòè
êîíêðåòíî-іñòîðè÷íó êàðòèíó åïîõè. Íàòîìіñòü öå éîìó âäàëîñÿ ëèøå ÷àñòêîâî:
ó «×îðíіé ðàäі» çíà÷íà ïèòîìà âàãà
âëàñíå àâòîðñüêèõ ìіðêóâàíü, îöіíî÷íèõ
õàðàêòåðèñòèê, ôіëîñîôñüêèõ òà іñòîðè÷íèõ ïîãëÿäіâ і âèñíîâêіâ. Öå, ÿê çàçíà÷èâ
ñàì àâòîð, ðîìàí-õðîíіêà – «Õðîíіêà
1663 ðîêó». Ùîäî íàçâè òâîðó, òî, çà
îäíієþ ç âåðñіé, ðàäó íàçèâàëè ×îðíîþ,
îñêіëüêè äîëåíîñíі ðіøåííÿ êîçàöòâî
ïðèéìàëî ãóðòîì, íàâіòü çà ó÷àñòþ íàéáіäíіøèõ êîçàêіâ – «÷åðíі». Ìîæëèâî,
ðàäó íàçâàëè òàê òîìó, ùî âîíà ïîòÿãëà
çà ñîáîþ ÷îðíі äíі äëÿ Óêðàїíè.
Поміркуйте, до чого зобов’язував такий
підзаголовок: «Хроніка».

Ïàíòåëåéìîí Êóëіø.
«×îðíà ðàäà».
Ïåðøå âèäàííÿ.
Ïåòåðáóðã. 1857 ðіê

Ñþæåò ðîìàíó òà éîãî іñòîðè÷íà îñíîâà. Ó òâîðі éäåòüñÿ ïðî òðàãі÷íèé ïåðіîä óêðàїíñüêîї іñòîðії – ÷àñ ïіñëÿ
ñìåðòі Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, êîëè Óêðàїíà ðîçïàëàñÿ íà Ïðàâîáåðåæíó é Ëіâîáåðåæíó. Ïðàâîáåðåæíà âіäіéøëà äî Ïîëüùі, Ëіâîáåðåæíà
çàëèøèëàñÿ ïіä ïàòðîíàòîì Ìîñêîâùèíè. Íà Ïðàâîáåðåæíіé ãåòüìàíóâàâ Ïàâëî Òåòåðÿ, íà Ëіâîáåðåæíіé ïðåòåíäóâàëè íà ãåòüìàíñüêó
áóëàâó ïåðåÿñëàâñüêèé ïîëêîâíèê ßêèì Ñîìêî, íіæèíñüêèé ïîëêîâíèê Âàñèëü Çîëîòàðåíêî òà çàïîðîçüêèé êîøîâèé Іâàí Áðþõîâåöüêèé.
Öå áóëà ïðèñòðàñíà áîðîòüáà çà âëàäó, áîðîòüáà ðіçíèõ ïîãëÿäіâ і îñîáèñòèõ àìáіöіé. Òà öå íå áóëà áîðîòüáà çà Óêðàїíó, çà âîëþ íàðîäó.
Íåäàðåìíî öåé ÷àñ áóëî íàçâàíî Âåëèêîþ Ðóїíîþ, ÷àñ æîðñòîêèé,
áðàòîâáèâ÷èé, êîëè ÷åðåç іíòåðåñè îêðåìèõ ñîöіàëüíèõ ãðóï і íàâіòü
ëþäåé áóëî îñòàòî÷íî âòðà÷åíî óêðàїíñüêó äåðæàâíіñòü.
Íà ×îðíіé ðàäі â Íіæèíі 1663 ðîêó çіòêíóëèñÿ íàñàìïåðåä іíòåðåñè
ñòàðøèíè é ãîðîäîâîãî êîçàöòâà, ÿêі ïðåäñòàâëÿëè Ñîìêî é Çîëîòàðåíêî, і íèçîâîãî êîçàöòâà, î÷îëþâàíîãî êîøîâèì Áðþõîâåöüêèì.
Òàê çâàíà ÷åðíü âèñòóïàëà ïðîòè ñîöіàëüíèõ ïðèâіëåїâ, ÿêі ïðèñâîїëà
ñòàðøèíà. Çàïîðîæöі çàëó÷èëè íà ñâіé áіê øèðîêі âåðñòâè íàñåëåííÿ,
çîêðåìà ñåëÿíñòâî, ÿêå áà÷èëî â ñòàðøèíі íåíàæåðëèâå ïàíñòâî, ÿê і
ïîëüñüêå, ïîâîéîâàíå Õìåëüíèöüêèì. Ñõèëèâøè íà ñâіé áіê ùå é ïðåäñòàâíèêà Ìîñêâè, Áðþõîâåöüêèé ïåðåìіã. Àëå æèòòÿ ïðîñòîëþäó âіä
öüîãî íå çìіíèëîñÿ: òіëüêè âëàäà ïåðåéøëà äî іíøèõ ðóê.
Ó òâîðі äâі ñþæåòíі ëіíії: âëàñíå іñòîðè÷íà (áîðîòüáà çà ãåòüìàíñüêó áóëàâó) і ëþáîâíà (ëþáîâíèé òðèêóòíèê «Ëåñÿ ×åðåâàíіâíà –
Ïåòðî Øðàìåíêî – Êèðèëî Òóð»). Íà ïåðøîìó ïëàíі, çà òâîð÷èì
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çàäóìîì Êóëіøà, – òîãî÷àñíà äîáà. Òðàãі÷íі ïîäії 1663 ðîêó – òëî ïîâіñòі, áîðîòüáà çàïîðîçüêîї ãîëîòè ïðîòè ñòàðøèíè é ãîðîäîâîãî êîçàöòâà – îñíîâà ñþæåòó. Çàãèáåëü Ñîìêà òà éîãî ïðèáі÷íèêіâ, íà áîöі
ÿêèõ ñèìïàòії ñàìîãî àâòîðà, ïðèïèíåííÿ ïîëіòè÷íîãî ïðîòèáîðñòâà
ó ñòàðøèíñüêîìó ñåðåäîâèùі – îñü òà êàòàñòðîôà, ÿêà є ëîãі÷íèì ôіíàëîì òâîðó.
Îñîáëèâіñòü êîìïîçèöії òâîðó ïîëÿãàє â òîìó, ùî òóò íåìàє ãîëîâíèõ
ãåðîїâ, íàòîìіñòü ìîæíà ãîâîðèòè ïðî ðîìàí ç áàãàòüìà ðіâíîçíà÷íèìè
ãåðîÿìè: öå і Ñîìêî, і Áðþõîâåöüêèé, і ñòàðèé Øðàì, і Êèðèëî Òóð.
Íàâêîëî êîæíîãî ç íèõ çàâ’ÿçóєòüñÿ ñâіé ñþæåòíèé âóçîë, і âñі öі âóçëè âçàєìîïîâ’ÿçàíі. Òàê àâòîð ìàâ çìîãó ïðåäñòàâèòè øèðîêå õóäîæíє
ïîëîòíî, çìàëþâàòè ãëèáîêó ñóñïіëüíî-íàöіîíàëüíó äðàìó, âіäîáðàæåíó â îáðàçàõ ïðåäñòàâíèêіâ ðіçíèõ âåðñòâ. Íàâіòü äðóãîðÿäíà ëþáîâíà
ñþæåòíà ëіíіÿ ðîçãîðòàєòüñÿ íà òëі ïîòóæíîãî ñîöіàëüíîãî ðóõó, ùî
íàäàє їé äîñòîâіðíîñòі.
Визначте, що в романі є реальними фактами, а що – художнім домислом.

Îëåêñàíäð Ëîïóõîâ. Ïîâñòàííÿ ñіðîìè íà Ñі÷і 1768 ðîêó
Схарактеризуйте повсталу козацьку масу, проаналізувавши деталі картини.

Іäåéíà îñíîâà ðîìàíó ґðóíòóєòüñÿ íà âëàñíèõ ïîãëÿäàõ і ïåðåêîíàííÿõ àâòîðà. Äóìêó ïðî íåîáõіäíіñòü îá’єäíàííÿ ç Ìîñêîâùèíîþ âіí
óêëàâ â óñòà Ñîìêà, ÿêèé ó áåñіäàõ çі ñòàðèì Øðàìîì äîâîäèòü: «ñå
æ îäíà Ðóñü» і «ìîñêàëü íàì ðіäíіøèé îä ëÿõà, і íå ñëіä íàì îä éîãî
îäðèâàòèñü».
Òàêîæ Êóëіø ïðîïîíóє âëàñíå áà÷åííÿ êîíôëіêòó ìіæ çàïîðîçüêîþ
ñòèõієþ, íàöіîíàëüíî íåñâіäîìîþ ìàñîþ ñåëÿí, äðіáíîãî ìіùàíñòâà і
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äåðæàâîòâîð÷èì íà÷àëîì, ÿêå â ðîìàíі óîñîáëþþòü Ñîìêî і ñòàðèé
Øðàì. Ðîçáèøàöòâî íèçîâèêіâ – êîçàöüêîї ãîëîòè òà «ìіñüêèõ ëè÷àêіâ» – ïðîòèñòàâëåíå îñâі÷åíîñòі òà âèñîêіé ñàìîñâіäîìîñòі çàìîæíîї
ñòàðøèíè: «Ïåðåâåðíóëèñü òåïåð óæå êàò çíàє íà ùî çàïîðîæöі. Ïîêè
ëÿõè òà íåäîëÿøêè äóøèëè Óêðàїíó, òóäè âòіêàâ ùîíàéêðàùèé ëþä ç
ãîðîäіâ; à òåïåð õòî éäå íà Çàïîðіææÿ? Àáî ãîëüòіïàêà, àáî çëîäþãà,
ùî áîїòüñÿ øèáåíèöі, àáî äàðìîїä, ùî íå çâèê çàðîáëÿòè ñîáі íàñóùíîãî õëіáà. Ñèäÿòü òàì îêàÿííії â Ñі÷і, òà òіëüêî ï’ÿíñòâóþòü, à î÷îðòіє
ãîðіëêó ïèòè, òàê і іäå â ãîðîäè, òà òóò і âåëè÷àєòüñÿ, ÿê ïîðîñÿ íà
îð÷èêó».
Îáðàçíà ñèñòåìà òâîðó. Êîæåí ãåðîé ðîìàíó ïðåçåíòóє ïåâíèé ñîöіàëüíèé ñòàí, âèðàçíî âèÿâëÿє і ïåâíó ñóñïіëüíî-ïîëіòè÷íó îðієíòàöіþ.
Ëîãіêà òâîðåííÿ îáðàçіâ çìóñèëà Êóëіøà çìіíèòè äåÿêі іäåéíі íàñòàíîâè. Ñîìêî і ñòàðèé Øðàì äіþòü ÿê ïåðåêîíàíі ïðèõèëüíèêè ñòâîðåííÿ
àâòîíîìíîї óêðàїíñüêîї äåðæàâè, àëå â æîäíîìó ðàçі íå íà îñíîâі Ïåðåÿñëàâñüêîї óãîäè. Øëÿõåòíèìè і ñàìîâіääàíèìè ïîñòàþòü âîíè ó òâîðі,
à їõíÿ çàãèáåëü ïîñèëþє òðàãіçì ðîìàíó.
Áðþõîâåöüêèé – ïîñòàòü, ïðîòèëåæíà
äî іäåàëіçîâàíîãî àâòîðîì Ñîìêà. Ïіäñòóïíèé і õèòðèé, âіí, çà çàäóìîì Êóëіøà, ïîñòóïîâî ðîçêðèâàєòüñÿ â óñіé ñâîїé
çëîâіñíіé ñóòíîñòі. Îñòàòî÷íå âèêðèòòÿ
öüîãî «ïàòðіîòà» – íàêàç ñòðàòèòè Ñîìêà.
Öåé îáðàç îäèí ç íàéäèíàìі÷íіøèõ ó
òâîðі, àäæå Áðþõîâåöüêèé çìіíþє ìàñêè
âіäïîâіäíî äî îáñòàâèí: âіí îáìàíþє,
âäàєòüñÿ äî ïіäñòóïíèõ äіé, ùîá ïåðåòÿãòè çàïîðîæöіâ ïіä ñâîї çíàìåíà é ñòàòè
ãåòüìàíîì. À ïіñëÿ ðàäè – öå çðàäíèê і
ëèõîäіé. Àâòîð íå ïðèõîâóє ñâîãî íåãàІâàí Áðþõîâåöüêèé
òèâíîãî ñòàâëåííÿ äî öüîãî ãåðîÿ, íàäіëÿþ÷è éîãî íåäâîçíà÷íèìè õàðàêòåðèñòèêàìè: «áåçáîæíèé ïðîéäèñâіò», «íèöèé Іâàíåöü» òîùî.
Знайдіть у творі авторські характеристики героїв. Як вони допомагають
розкрити образи?

Áàéðîíі÷íèé, ÿñêðàâèé і íåïåðåñі÷íèé ãåðîé Êèðèëî Òóð – ëþäèíà,
ÿêà æèâå çà çàêîíàìè ñåðöÿ. Ñâîї æèòòєâі ïåðåêîíàííÿ âіí âèñëîâëþє
êîðîòêî, çàòå ïðîìîâèñòî: «Ïðî ñëàâó äóìàє ëèöàð, à íå ïðî òå, ùîá
öіëà áóëà ãîëîâà íà ïëå÷àõ. Íå ñüîãîäíі, òàê çàâòðà ïîëÿæå âîíà, ÿê
îä âіòðó íà ñòåïó òðàâà; à ñëàâà íіêîëè íå âìðå, íå ïîëÿæå, ëèöàðñòâî
êîçàöüêå âñÿêîìó ðîçêàæå». Öåé «íèçîâèé ðîçáèøàêà» – òèïîâèé
ðîìàíòè÷íèé ãåðîé, áëàãîðîäíèé і ÷åñíèé ëèöàð, ùî øàíóє çàêîíè
òîâàðèñòâà, àáñîëþòíî âіääàíèé іäåї, ÿêіé ñëóæèòü, íå øêîäóє ñâîãî
æèòòÿ çàðàäè ïîðÿòóíêó іíøîãî.
Âàæëèâèì є і îáðàç áîæîãî ÷îëîâіêà â ðîìàíі. Îñü ÿê Êóëіø ðîçêðèâ
âíóòðіøíþ ëîãіêó öüîãî îáðàçó: «Äóõ íàøîãî ïëåì’ÿ, äóõ ëþäñüêîñòі,
äóõ áîãî÷îëîâі÷íîñòі âèÿâèâ ñåáå ïîâàæíèìè і ïðàâåäíèìè õóäîæíіìè
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ëèöÿìè, ÿê-îò áàòüêî і ìàòè Ìàðóñèíі ó Êâіòêè, ÿê-îò Êàòåðèíèíі áàòüêî
і ìàòè â Øåâ÷åíêà, ÿê-îò Êèðèëî Òóð і áîæèé ÷îëîâіê ó ìåíå...». Îòæå,
áîæèé ÷îëîâіê – öå êîáçàð, ïðîïîâіäíèê êîçàöüêîї ñëàâè, ïðèáі÷íèê
áîðîòüáè çà öіëіñíіñòü Óêðàїíè, íîñіé ìîðàëüíîї ïðàâäè.
Ðîìàíòè÷íèìè çàñîáàìè ñòâîðåíî îáðàç Ïåòðà Øðàìåíêà – ìåëàíõîëіéíèé ñóì çàâàæàє éîìó áóòè òàêèì æå ïåðåêîíàíèì ïàòðіîòîì,
ÿê áàòüêî. Íàòîìіñòü âіí óâåñü ñâіé çàïàë ñêåðîâóє íà âèðіøåííÿ îñîáèñòèõ ïðîáëåì, íà ïіäêîðåííÿ ñåðöÿ Ëåñі ×åðåâàíіâíè. Âîíà òåæ çìàëüîâàíà àâòîðîì ó äóñі ðîìàíòè÷íèõ ãåðîїíü ëèöàðñüêèõ ðîìàíіâ, òîæ
ïðèõèëüíіñòü êðàñóíі ïðàãíóòü çäîáóòè і Ñîìêî, і Êèðèëî Òóð, і Ïåòðî
Øðàìåíêî.
Ëåñèí áàòüêî, ×åðåâàíü, – îáðàç ïîêàçîâèé. Öåé «êîëèøíіé êîçàê»
äàâíî âòðàòèâ іíòåðåñ äî íàöіîíàëüíèõ çìàãàíü, îáðàâøè äëÿ ñåáå
ñèòèé ñïîêіé: «À ùî íàì, áðàòå, äî Âêðàїíè? Õіáà íàì íі÷îãî їñòè, àáî
ïèòè, àáî íі â ÷îìó õîðîøå ïîõîäèòè?.. ß, áóâøè á òîáîþ, ñèäіâ áè
ëó÷÷å äîìà òà їâ áè õëіá-ñіëü ç óïîêîєì, àíіæ ìåíі áèòèñü íà ñòàðіñòü
ïî äàëåêèõ äîðîãàõ òà ñâàðèòèñü іç ìіùàíàìè». Öÿ ïîñòàòü òèïîâà äëÿ
êіíöÿ XVII ñòîëіòòÿ, êîëè êîçàöüêà ñòàðøèíà íåâіäâîðîòíî ïåðåòâîðþâàëàñÿ íà óêðàїíñüêå ïàíñòâî, äàëåêå âіä îáñòîþâàííÿ íàöіîíàëüíèõ
іíòåðåñіâ.
Чи траплялися вам в інших історичних творах образи, подібні до Кулішевих героїв?

Ïîåòèêà ðîìàíó íàäçâè÷àéíî íàñè÷åíà. Êóëіøåâі âäàëîñÿ ñòâîðèòè
åòíîãðàôі÷íå òëî çîáðàæóâàíèõ ïîäіé: õàòè, ñàäèáè, ìіñòà, íåïîâòîðíі
îïèñè õóòîðà ×åðåâàíіâ, ñâіòëèöі êîçàöüêèõ îñåëü, õóòіð Ãâèíòîâêè,
õàòà Òóðîâîї ìàòåðі. ×èìàëî â ðîìàíі ïîáóòîâèõ ñöåí: ïåðåáóâàííÿ
Øðàìіâ ó ãîñïîäі ×åðåâàíÿ, ïîäîðîæ ãóðòîì äî Êèєâà і çóñòðі÷ ç ìіùàíàìè, óñòðіé ñòàðîї áóðñè é ìîíàñòèðÿ, ñóìíîçâіñíà ×îðíà ðàäà.
Çìàëüîâóþ÷è її, àâòîð ìàéñòåðíî âіäîáðàçèâ ïñèõîëîãіþ þðáè, ðóõó,
â ÿêîìó ïðèõîâàíі âîðîæå íàëàøòîâàíі, íàâіòü íåïðèìèðåííі òå÷ії.
Ïîêàçîâà é ñöåíà ïîêàðàííÿ Êèðèëà Òóðà, ÿêà äåìîíñòðóє ìîðàëüíі
êàíîíè òîãî÷àñíîãî ñóñïіëüñòâà.
Ó ðîìàíі âèðàçíî ïðîñòóïàє ñèìâîëі÷íà ïàðàëåëü ìіæ Êèєâîì і Єðóñàëèìîì. Іäåòüñÿ ïðî «âі÷íі» ìіñòà, îñåðåäêè äóõîâíîñòі. Ðîìàíòè÷íèé
ìîòèâ äîðîãè ñèìâîëіçóє ìàéáóòíє, âèáіð øëÿõó äëÿ ðîçòåðçàíîї Óêðàїíè, і ðіçíі ãåðîї âèáèðàþòü ðіçíі äîðîãè – і â ïðÿìîìó, і â ïåðåíîñíîìó
çíà÷åííі.
Çàâäÿêè ìàéñòåðíîñòі êîìïîçèöії, äèíàìі÷íіé îïîâіäі, ÿñêðàâèì
îáðàçàì і áàãàòіé ìîâíіé ïàëіòðі ðîìàí âіäіãðàâ âàæëèâó ðîëü ó ïîäàëüøîìó ðîçâèòêó óêðàїíñüêîãî ïèñüìåíñòâà, à öå çàáåçïå÷èëî òâîðîâі
Êóëіøà äîâãîòðèâàëó ïîïóëÿðíіñòü ñåðåä ÷èòà÷іâ.
«×îðíà ðàäà» – ïåðøèé â óêðàїíñüêіé ëіòåðàòóðі çðàçîê õóäîæíüîãî іñòîðè÷íîãî ðîìàíó, â ÿêîìó âñåáі÷íî âіäòâîðåíî ñîöіàëüíó áîðîòüáó
äîáè Ðóїíè. «Ñïàñèáі òîáі, Áîãó, ìèëèé äðóæå ìіé âåëèêèé, çà òâîї
ïîäàðóíêè і îñîáëèâî – çà “×îðíó ðàäó”, – ïèñàâ Êóëіøåâі Òàðàñ Øåâ÷åíêî, – ÿ âæå її äâі÷і ïðî÷èòàâ, ïðî÷èòàþ і òðåòіé ðàç і âñå-òàêè íå
ñêàæó áіëüø íі÷îãî, ÿê ñïàñèáі».

226
6

НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Чому, на ваш погляд, розходячись із Кулішем у поглядах на національно-визвольні змагання, Шевченко так високо оцінив твір?

Ïàíòåëåéìîí Êóëіø «×îðíîþ ðàäîþ» âîçâåëè÷èâ ñàìîáóòíіñòü äóõîâíîãî æèòòÿ íàðîäó, éîãî ñêëàäíó, àëå ÿñêðàâó іñòîðіþ. «Ñàìå öèì
ðîìàíîì óêðàїíñüêà іñòîðè÷íà ïðîçà çàÿâèëà ïðî íåîáìåæåíó çäàòíіñòü
óêðàїíñüêîї ìîâè âèðàæàòè ãåðîї÷íі ïî÷óòòÿ ñâîãî íàðîäó; ñàìå öåé ðîìàí ùå ðàç ïіäòâåðäèâ çàñëóæåíó çàêîííіñòü ÷іëüíîãî ìіñöÿ óêðàїíñüêîї ëіòåðàòóðè ñåðåä ëіòåðàòóð єâðîïåéñüêèõ» (Àíàòîëіé Ãóëÿê).

Ïîâòîðþєìî
1. Коли було написано роман «Чорна рада» і яким історичним подіям він присвячений? Назвіть героїв роману і вкажіть, які ідеї вони представляють.
2. Які сюжетні лінії є в романі і які герої головні в кожній з них? Які епізоди вам найбільше сподобалися в «Чорній раді»?

Ìіðêóєìî
1. Поясніть, чому роман Пантелеймона Куліша називається «Чорна рада».
2. Яку роль відіграє в романі Леся Череванівна? Чи впливає ця героїня на загальний хід історичних подій?
3. Як Куліш змальовує деталі українського побуту XVII століття? Перекажіть епізод,
який вас найбільше вразив у романі.

Àíàëіçóєìî
1. Чи правдиво відтворив автор добу Руїни в Україні і на якій основі? Що Куліш вважав характерним для життя України того часу?
2. Підготуйте коротку розповідь про події, змальовані в романі, від імені кожного з
ключових персонажів твору. Проаналізуйте, чим різнитимуться такі розповіді.
3. Як виявилася тенденційність автора у змалюванні історичних подій? Як це позначилося на провідних образах роману?

Äèñêóòóєìî
1. Чи погоджуєтесь ви із словами Івана Пулюя: «Куліш любив щиро Україну і рад
був неба для неї прихилити. Прихиляв же він тим, що безкорисно посвятив для
неї своє життя і свою працю. Він шукав і корився одній тільки правді. Копаючись
в архівах ще недавньої бувальщини нашої, добачив він в гріхах предків наших
причину нещасної долі України, і ті гріхи картав він безпощадно, не з пихи, не
з погорди, а всім добра бажаючи, жиючому й будучому потомству»? Чому? Обґрунтуйте.
2. Яку роль відіграє сюжетна лінія «Петро Шраменко – Леся Череванівна» у загальному розвитку сюжету роману?
3. Чи є серед героїв роману «Чорна рада» справжні патріоти? Чи змінювалося
ставлення до них протягом століть?
4. Які традиції історичної прози Куліша використали його послідовники, твори яких
ви читали (Іван Нечуй-Левицький, Андрій Чайковський)?
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Завдання кожної з груп – підготувати запитання для інтерв’ю з одним з героїв роману «Чорна рада». На найцікавіші запитання ви відповісте всі разом, посилаючись
на текст роману.

ПРАЦЮЄМО З ПРОЕКТОМ
Назва проекту – «Геополітична карта Східної Європи XVII та ХІХ століть». Користуючись контурною картою, відтворіть кордони європейських держав, які межували з Україною та до складу яких входили
землі нашої держави в XVII і в ХІХ століттях. Розкажіть про розстановку політичних
сил, взаємини між цими державами, про видатних політичних і культурних діячів
кожної країни.
Як змінилася геополітична карта від доби Руїни в Україні до часу, коли писав свій роман Пантелеймон Куліш?

ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ
Спробуйте підготувати короткий сценарій фільму за романом «Чорна рада».
Визначте режисера, що розписуватиме ключові сцени фільму; оператора, що визначить, які інтер’єри, пейзажі, портрети і в яких епізодах зніматиме; художника-костюмера, який підготує докладний опис одягу героїв; бутафора, що опише інтер’єри,
реманент, зброю, предмети побуту; звукорежисера, що добере музичний супровід.
За змоги перегляньте фільм Миколи Засєєва-Руденка «Чорна рада» й обговоріть
його. Порівняйте ваші пропозиції з переглянутим серіалом.

Ð î ì à í – çíà÷íèé çà îáñÿãîì і ñêëàäíèé çà êîìïîçèöієþ ïðîçîâèé
(ðіäøå – âіðøîâàíèé) åïі÷íèé òâіð, ó ÿêîìó çìàëüîâàíî ìàñøòàáíі ïîäії, ïîðóøåíî çíà÷óùі ïðîáëåìè äîáè, äіє âåëèêà êіëüêіñòü ïåðñîíàæіâ,
õàðàêòåðè ïðîâіäíèõ ãåðîїâ ïîäàíî â ðîçâèòêó, â äèíàìіöі. Ðîìàí ïðàêòè÷íî çàâæäè îõîïëþє òðèâàëèé ÷àñîâèé ïðîìіæîê, ó òàêîìó òâîðі є
êіëüêà âçàєìîïîâ’ÿçàíèõ ñþæåòíèõ ëіíіé.
Çà çìіñòîì òà îñîáëèâîñòÿìè çìàëþâàííÿ æèòòєâèõ ÿâèù і ïåðñîíàæіâ ðîìàíè ïîäіëÿþòü íà äåêіëüêà ðіçíîâèäіâ: іñòîðè÷íі, ñîöіàëüíî-ïîáóòîâі, ñîöіàëüíî-ïñèõîëîãі÷íі, ïðèãîäíèöüêі, äåòåêòèâíі, ôіëîñîôñüêі
òîùî.
Ð î ì à í - õ ð î í і ê à – âåëèêèé çà îáñÿãîì ïðîçîâèé òâіð, ó ÿêîìó ïîñëіäîâíî ðîçêðèâàєòüñÿ іñòîðіÿ çíà÷óùèõ ñóñïіëüíèõ, іñòîðè÷íèõ,
ðîäèííèõ ïîäіé ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ÷àñó.
І ñ ò î ð è ÷ í è é ð î ì à í – ðîìàí, ñþæåòíî ïîáóäîâàíèé íà іñòîðè÷íîìó ìàòåðіàëі, îñíîâíèì ïðåäìåòîì çîáðàæåííÿ ÿêîãî є іñòîðè÷íі
ïîäії. Ó òàêîìó ðîìàíі ìàñøòàáíî çìàëüîâóþòüñÿ ïåâíà åïîõà òà її âèäàòíі äіÿ÷і. Îñíîâîïîëîæíèêîì æàíðó іñòîðè÷íîãî ðîìàíó ââàæàþòü
àíãëіéñüêîãî ïèñüìåííèêà Âàëüòåðà Ñêîòòà.
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Знайдіть ознаки історичного роману-хроніки у творі Куліша «Чорна рада»
та прокоментуйте їх.

Серед творчих здобутків Пантелеймона Куліша є чимало поем, найвідоміші з
яких – «Маруся Богуславка», «Україна», «Грицько Сковорода», багато оповідань,
драматичні твори: «Байда, князь Вишневецький», «Петро Сагайдачний» та інші;
наукові праці, літературно-критичні статті про творчість Тараса Шевченка, Марка
Вовчка, Івана Котляревського та ін.
А ще вам цікаво буде знати, що «гарячим» Пантелеймон Олександрович називав себе недарма. Він часто закохувався до безтями, і однією з палких його пристрастей була Марко Вовчок, перша українська жінка-письменниця, яку називали
«українською Жорж Занд». З її творчістю ми ознайомимося згодом.
Надзвичайно цікавий твір про невгамовного Панька Куліша написав знаний український письменник і літературознавець ХХ століття Віктор Петров (Домонтович), і
називається він дуже промовисто – «Романи Куліша» (йдеться, як ви розумієте, не
про художні твори).
Як ви вважаєте, чи справді творча особистість постійно перебуває у стані
закоханості, чи це лише поетичне перебільшення?

Історичні романи – один з найпопулярніших жанрів світової літератури. Серед
кращих взірців цього жанру у світовому письменстві, звісно, романи основоположника жанру Вальтера Скотта «Айвенго», «Роб Рой» та інші, «Собор Паризької Богоматері», «Дев’яносто третій рік» Віктора Гюґо, «Війна і мир» Льва Толстого, «Тай
Пен» та «Сьогун» Джеймса Клавелла тощо.
В історичного роману є свої закони жанру: обов’язкова любовна сюжетна лінія,
характерні герої. Кирило Тур, наприклад, має багато спільного з героями творів
«Корсар» Байрона, «Розбійники» Шиллера. Дівчина, подібна до Лесі Череванівни, є
майже в кожному історичному романі: є прекрасна дама, за прихильність якої змагаються могутні й хоробрі лицарі (пригадайте, є така героїня і в «Айвенго» Вальтера
Скотта, і у «Вогнем і мечем» Генрика Сенкевича).
Які екранізації історичних творів вам відомі? Наскільки вони відповідають
текстам художніх творів і справжнім історичним подіям?

Протягом п’яти хвилин запишіть у зошит (не користуючись текстом роману) якомога більшу кількість ужитих автором слів – назв старовинного одягу, реманенту,
предметів інтер’єру тощо. З’ясуйте (вкажіть), які із цих слів – історизми, які – архаїзми, які слова є власне українськими, які – запозиченими.
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МАРКО ВОВЧОК
(Марія Олександрівна Вілінська)
(1833—1907)
«КОРОЛІВНА Я»
Ñåðåä òèõ àâòîðіâ, ÿêèõ ÿ êîâòàâ äåñÿòêàìè, íàéáіëüøå âðàæåííÿ çðîáèâ íà ìåíå
Ìàðêî Âîâ÷îê.
Ìèõàéëî Êîöþáèíñüêèé

Êîëè çíàíà óêðàїíñüêà ïèñüìåííèöÿ
Îêñàíà Іâàíåíêî ñòâîðþâàëà õóäîæíіé
æèòòєïèñ ñâîєї ïîñåñòðè ïî ïèñüìåííèöüêîìó ðåìåñëó, Ìàðêà Âîâ÷êà, âîíà
çíàéøëà áåçëі÷ ñïîãàäіâ і äîêóìåíòіâ, à
òîìó ç ïåâíіñòþ ïèñàëà âіä її іìåíі: «Çãàäàëà, ÿê óïåðøå äіâ÷èíêîþ “Êîáçàð” ÷èòàëà, і ñàìà ñîáі ïðèñÿãàëàñÿ, ñâîїì æèòòÿì, ïðèíåñòè ÿêóñü êîðèñòü äëÿ íàðîäó,
íå ïðîæèòè ïóñòîòëèâîþ ïàííî÷êîþ àáî
âåëèêîðîçóìíîþ áàðèíåþ». Òàê âèçíà÷èëà ñâîþ ìåòó ïåðøà æіíêà, ÷èї òâîðè
óâіéøëè äî ñêàðáíèöі êëàñèêè âіò÷èçíÿíîї ëіòåðàòóðè, öієї ìåòè âîíà äîñÿãëà.
Íàðîäèëàñÿ
Ìàðіÿ
Îëåêñàíäðіâíà
22 ãðóäíÿ 1833 ðîêó â ìàєòêó Єêàòåðèíèíñüêå Єëåöüêîãî ïîâіòó Îðëîâñüêîї ãóáåðíії ó çáіäíіëіé äâîðÿíñüêіé ðîäèíі. Її
áàòüêè âñіëÿêî ñïðèÿëè ïîòÿãó äî çíàíü
Ìàðêî Âîâ÷îê
îáäàðîâàíîї äіâ÷èíêè. Ìàðіÿ âèâ÷èëà
äåêіëüêà ìîâ, ëþáèëà ìóçèêó і çíàëàñÿ íà íіé.
Її áðàò Äìèòðî çãàäóâàâ: «Ùå ç þíèõ ðîêіâ ñåñòðà ïðàãíóëà äî
íàóêè, íå ìàëà íàéìåíøîãî áàæàííÿ ìîäíè÷àòè, çàâæäè îäÿãàëàñü
ïðîñòî, çà÷іñóâàëàñü áåç âèãàäîê, ðіâíî, àáî êîñè êîðîíîþ, і öå çàëè-

230
0

НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

øèëîñü ó íåї íà âñå æèòòÿ». Ïðîòå áóëà Ìàðіÿ Îëåêñàíäðіâíà îäíієþ
ç íàéâðîäëèâіøèõ, íàéîñâі÷åíіøèõ æіíîê ñâîãî ÷àñó, і äî íіã її ïàäàâ
ðîçáåùåíèé Ïåòåðáóðã.
Ùàñëèâå äèòèíñòâî îáіðâàëîñÿ ðàíî – áàòüêî ïîìåð, êîëè äіâ÷èíöі
ëåäâå âèïîâíèëîñÿ øіñòü, âіò÷èì, ïîìіùèê Äìèòðієâ, âèÿâèâñÿ ëþäèíîþ çëîþ, áðóòàëüíîþ, æîðñòîêîþ. ×èìàëî ñïîãàäіâ ïðî éîãî çíóùàííÿ ç êðіïàêіâ ëÿæå ïîòіì â îñíîâó îïîâіäàíü ïèñüìåííèöі.
Âіä äâàíàäöÿòè ðîêіâ Ìàðіÿ íàâ÷àëàñÿ ó ïðèâàòíîìó ïàíñіîíі â
Õàðêîâі, äå îäðàçó çäîáóëà ñëàâó çäіáíîї é ðåòåëüíîї ó÷åíèöі.
Ïîòіì äîëÿ ïðèâåëà äіâ÷èíó â Îðåë, äå ìåøêàëà її òіòêà. Òàì Ìàðіÿ
ïîçíàéîìèëàñÿ çі ñâîїì ìàéáóòíіì ÷îëîâіêîì Îïàíàñîì Ìàðêîâè÷åì,
ÿêèé âіäáóâàâ â Îðëі çàñëàííÿ çà ó÷àñòü ó Êèðèëî-Ìåôîäіїâñüêîìó òîâàðèñòâі. Çãîäîì ñàìå âіí і éîãî äðóçі ñïîíóêàòèìóòü òàëàíîâèòó æіíêó
âçÿòèñÿ äî ôîëüêëîðèñòè÷íîї òà ëіòåðàòóðíîї ïðàöі. Íåçàáàðîì çіáðàíі
íåþ ìàòåðіàëè âæå äðóêóâàëèñÿ, à ïðî íåї ãîâîðèëè, ùî âîíà «øèðîêî
åðóäîâàíà â êàçêîâîìó åïîñі і íå òіëüêè â óêðàїíñüêîìó». Ñàìå âіä ïðіçâèùà ÷îëîâіêà – «Ìàðêîâè÷êà» – óçÿëà âîíà ñîáі ïñåâäîíіì.
Óæå 1857 ðîêó â Ïåòåðáóðçі âèéøëà çáіðêà «Íàðîäíі îïîâіäàííÿ»,
ïіäïèñàíà ïñåâäîíіìîì «Ìàðêî Âîâ÷îê». Öÿ íåâåëè÷êà êíèæå÷êà,
âèäàòè ÿêó äîïîìіã Ïàíòåëåéìîí Êóëіø, îäðàçó ïðèâåðíóëà óâàãó äî її
àâòîðà, ñòàëà ñïðàâæíüîþ ïîäієþ â ëіòåðàòóðíîìó æèòòі íå ëèøå Óêðàїíè, à é óñієї Ðîñіéñüêîї іìïåðії. Ñåðåä âìіùåíèõ ó íіé òâîðіâ îñîáëèâî
çíà÷óùèìè є îïîâіäàííÿ «Ìàêñèì Ãðèìà÷», «Äàíèëî Ãóð÷», «×àðè».
Їõ ùå íàçèâàþòü áàëàäíèìè îïîâіäàííÿìè, ùî îñîáëèâî ðіäíèòü їõ ç
íåïîâòîðíèì óêðàїíñüêèì ôîëüêëîðîì. Íà ïåðøîìó ïëàíі – ÿñêðàâі,
íåïåðåñі÷íі õàðàêòåðè, íàäçâè÷àéíі âèïðîáóâàííÿ, äðàìàòè÷íі êîëіçії.
Âіäòàê, êîëè Ìàðіÿ Îëåêñàíäðіâíà ïðèїõàëà â Ïåòåðáóðã, її ç ðàäіñòþ ïðèéíÿëè â íàéâèøóêàíіøå ëіòåðàòóðíå òîâàðèñòâî. Її øàíóâàëüíèêàìè ñòàëè Òàðàñ Øåâ÷åíêî, Ïàíòåëåéìîí Êóëіø, Ìèêîëà Êîñòîìàðîâ,
Іâàí Òóðãåíєâ, Ìèêîëà Íåêðàñîâ òà іíøі. Äëÿ äåêîãî ç íèõ âîíà ìîãëà
á ñòàòè ìóçîþ íà âñå æèòòÿ – àëå íàäòî áåçêîìïðîìіñíîþ, âíóòðіøíüî
ñèëüíîþ і ñâіòëîþ îñîáèñòіñòþ áóëà êðàñóíÿ Ìàðіÿ... І ÿê íå çàõîïëþâàâñÿ íåþ Ïàíòåëåéìîí Êóëіø, âîíà êàòåãîðè÷íî âèðіøèëà, ùî âіí íå
ãіäíèé ðîçäіëèòè ç íåþ ñïðàâæíє ïî÷óòòÿ. Îáðàæåíèé ÷îëîâіê çíàéøîâ
ñïîñіá ïîìñòèòèñÿ: ïðèïèíèâ îïіêóâàòèñÿ ðåäàãóâàííÿì і âèäàííÿì її
òâîðіâ, à òàêîæ, ùî áóëî íàéäîøêóëüíіøèì, Êóëіø ïîøèðþâàâ âèãàäêó ïðî òå, ùî ñïðàâæíіì àâòîðîì òâîðіâ Ìàðêà Âîâ÷êà є її ÷îëîâіê,
Îïàíàñ Ìàðêîâè÷. ßê-òî áóëî їé ÷èòàòè íàâіòü ó ñîëіäíèõ ëіòåðàòóðíèõ
âèäàííÿõ: «Êîëè âìåð Îïàíàñ Ìàðêîâè÷ (1867), òî é Ìàðіÿ âìåðëà äëÿ
ëіòåðàòóðè óêðàїíñüêîї...»...
24 ñі÷íÿ 1859 ðîêó âіäáóëàñÿ ïåðøà çóñòðі÷ ïèñüìåííèöі ç Øåâ÷åíêîì, íà ÷åñòü ÿêîї Êîáçàð íàïèñàâ ñâіé âіäîìèé âіðø «Ìàðêó Âîâ÷êó». Ñëîâà éîãî áóëè äîðîãîãî
âàðòі – ëіòåðàòóðíîþ äî÷êîþ ñâîєþ, ìîëîäîþ «ñèëîþ», «êðîòêèì
ïðîðîêîì» íàçâàâ її íàéâèäàòíіøèé ïîåò Óêðàїíè.
À çà ñëîâàìè Òóðãåíєâà, Ìàðêî Âîâ÷îê ñòàëà «îêðàñîþ і îñíîâíèì
öåíòðîì íåâåëè÷êîї ãðóïè ìàëîðîñіâ, ùî çãóðòóâàëàñÿ òîäі â Ïåòåðáóðçі і çàõîïëþâàëàñÿ її òâîðàìè: âîíè âіòàëè â íèõ, – òàê ñàìî, ÿê і ó
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âіðøàõ Øåâ÷åíêà, – ëіòåðàòóðíå âіäðîäæåííÿ ñâîãî êðàþ». Âіí òàêîæ
äîìàãàâñÿ ñâîãî ÷àñó ïðèõèëüíîñòі òàëàíîâèòîї óêðàїíêè, òà âîíà éîìó
íå ïðîáà÷èëà ïðèíèçëèâîãî âèñìіþâàííÿ â ðîìàíàõ áëèçüêèõ äðóçіâ.
1858–1860 ðîêè áóëè ïåðіîäîì íàïðóæåíîї òâîð÷îї ïðàöі. Çà öåé ÷àñ
ïèñüìåííèöÿ íàïèñàëà òâîðè, ùî óâіéøëè äî äðóãîї êíèãè «Íàðîäíèõ
îïîâіäàíü», à òàêîæ ïîâіñòü «Іíñòèòóòêà» (1859) – îäèí ç íàéäîâåðøåíіøèõ òâîðіâ, ÿêèé áóâ ïðèñâÿ÷åíèé Òàðàñîâі Øåâ÷åíêó.
Õâîðîáà, ùî äàëàñÿ âçíàêè 1859 ðîêó, çìóñèëà Ìàðіþ Îëåêñàíäðіâíó
âèðóøèòè çà êîðäîí. Òà åíåðãіéíà, ñïðàãëà äî íîâèõ âðàæåíü і òâîð÷îї
ïðàöі æіíêà âåëà é òàì àêòèâíèé ñïîñіá æèòòÿ. Її øëÿõè ïðîëÿãëè
÷åðåç Íіìå÷÷èíó, Øâåéöàðіþ, Іòàëіþ, Ôðàíöіþ, і ñêðіçü âîíà ïðàöþâàëà,
ñïіëêóâàëàñÿ, ñàìîâäîñêîíàëþâàëàñÿ. Ñàìå òîäі âіäáóëèñÿ її äîëåíîñíі
çóñòðі÷і ç ãåíіàëüíèì õіìіêîì Äìèòðîì Ìåíäåëєєâèì, êîìïîçèòîðîì
Îëåêñàíäðîì Áîðîäіíèì, àâòîðîì îïåðè «Êíÿçü Іãîð» (çà ñþæåòîì
«Ñëîâà ïðî ïîõіä Іãîðіâ»), âèäàòíèì ôіçіîëîãîì Іâàíîì Ñє÷åíîâèì, êëàñèêîì ðîñіéñüêîї ëіòåðàòóðè Ëüâîì Òîëñòèì, îäíèì ç êðàùèõ ïîåòіâ
×åõії ßðîñëàâîì Íåðóäîþ.
Ó ïàðèçüêèõ ñàëîíàõ Ìàðêî Âîâ÷îê ïîçíàéîìèëàñÿ ç áàãàòüìà
ôðàíöóçüêèìè ïèñüìåííèêàìè: áàòüêîì ñâіòîâîї íàóêîâîї ôàíòàñòèêè
Æóëåì Âåðíîì, íàéïîïóëÿðíіøèìè â òі ÷àñè Ïðîñïåðîì Ìåðіìå,
Ãþñòàâîì Ôëîáåðîì, Âіêòîðîì Ãþґî. Áàãàòî ùî єäíàëî її і ç Æîðæ
Çàíä, ÷è íå ïåðøîþ æіíêîþ, ùî ñòàëà êëàñèêîì ôðàíöóçüêîãî êðàñíîãî ïèñüìåíñòâà.
Òâîð÷іñòü ðîçêâіòëà íîâèìè áàðâàìè – Ìàðêî Âîâ÷îê óçÿëàñÿ ïèñàòè
ïñèõîëîãі÷íó ïîâіñòü «Òðè äîëі», іñòîðè÷íó ïðîçó – «Êàðìåëþê»,
«Ìàðóñÿ». Íîâèì äëÿ її òâîð÷îñòі ñòàâ і æàíð ñîöіàëüíî-ïîáóòîâîї
êàçêè («Äåâ’ÿòü áðàòіâ і äåñÿòà ñåñòðèöÿ Ãàëÿ»).
Ìàðêî Âîâ÷îê ùå â ÕІÕ ñòîëіòòі çäîáóëà øèðîêó ïîïóëÿðíіñòü çà
êîðäîíîì: íèçêó òâîðіâ óêðàїíñüêà ïèñüìåííèöÿ íàïèñàëà ôðàíöóçüêîþ ìîâîþ, âîíè áóëè îïóáëіêîâàíі â ïàðèçüêîìó æóðíàëі «Âèõîâàííÿ
і ðîçâàãè». Âðàæåííÿ âіä ôðàíöóçüêîãî æèòòÿ ëÿãëè â îñíîâó áëèñêó÷èõ íàðèñіâ – «Ëèñòè ç Ïàðèæà» òà «Óðèâêè ëèñòіâ ç Ïàðèæà», ÿêі
äðóêóâàëèñÿ ó ëüâіâñüêèõ і ïåòåðáóðçüêèõ âèäàííÿõ. Її òâîðè âèäàâàëèñÿ áîëãàðñüêîþ, ñëîâåíñüêîþ, ïîëüñüêîþ, íіìåöüêîþ, àíãëіéñüêîþ
ìîâàìè. Âèíÿòêîâèé óñïіõ ìàëà ó ôðàíöóçüêîãî ÷èòà÷à ïîâіñòü-êàçêà
«Ìàðóñÿ», ÿêà ç 1875 ðîêó âèòðèìàëà ïîíàä äâàäöÿòü ïåðåâèäàíü.
Ñòàâøè îäíієþ ç óëþáëåíèõ êíèæîê ôðàíöóçüêîї äіòëàøíі, âîíà áóëà
âіäçíà÷åíà ïðåìієþ Ôðàíöóçüêîї àêàäåìії і ðåêîìåíäîâàíà Ìіíіñòåðñòâîì îñâіòè Ôðàíöії äëÿ øêіëüíèõ áіáëіîòåê. Îêðіì òîãî, öþ ïîâіñòü
áóëî ïåðåêëàäåíî іíøèìè єâðîïåéñüêèìè ìîâàìè. Ñþæåò òâîðó íàäçâè÷àéíî äðàìàòè÷íèé: ïîäії âіäáóâàþòüñÿ 1668 ðîêó, êîëè Óêðàїíà âòðàòèëà íåçàëåæíіñòü і áóëà ðîçіðâàíà ìіæ Ïîëüùåþ òà Ìîñêîâùèíîþ.
Íàä ëåãåíäîþ ïðî ìàëåíüêó ãåðîїíþ, ÿêó çàñòðåëèâ òàòàðèí íà Äіâî÷іé
ìîãèëі, ïëàêàëè ìàëåíüêі ÷èòà÷і â ðіçíèõ êóòî÷êàõ Єâðîïè...
Ó 60-õ ðîêàõ ÕІÕ ñòîëіòòÿ Ìàðêî Âîâ÷îê ñòàëà âіäîìà і ÿê ðîñіéñüêà
ïèñüìåííèöÿ. Òâîðè «Æèâàÿ äóøà», «Çàïèñêè ïðè÷åòíèêà», «Â ãëóøè» òà іíøі âèÿâèëè ùå îäíó ãðàíü її òàëàíòó. Äîáðå âîëîäіþ÷è ôðàí-
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öóçüêîþ, âîíà äðóêóâàëà ó ôðàíöóçüêèõ æóðíàëàõ îïîâіäàííÿ «Êîðîëіâíà ß», «Ìåëàñÿ», «Ïîäîðîæ íà êðèæèíі», «Ñåñòðà».
Äî 1866 ðîêó ïèñüìåííèöÿ іç ñèíîì ìåøêàëà â Ïàðèæі, ïîòåðïàþ÷è
âіä ìàòåðіàëüíîї ñêðóòè: ãðîøåé çà ïóáëіêàöії çàëåäâå âèñòà÷àëî. Öі
ðîêè ïîçíà÷èëèñÿ òàêîæ òðàãі÷íèìè îñîáèñòèìè âòðàòàìè é ðîç÷àðóâàííÿìè: 1861 ðîêó íå ñòàëî Øåâ÷åíêà, 1863-ãî ç’ÿâèâñÿ çëîâіñíèé
Âàëóєâñüêèé öèðêóëÿð, ùî çíàìåíóâàâ ðîçïðàâó íàä óêðàїíñüêîþ êóëüòóðîþ. Öå áåçïîñåðåäíüî òîðêíóëîñÿ ïèñüìåííèöі: çà òàêèõ îáñòàâèí
ïîâåðíåííÿ íà áàòüêіâùèíó ñòàëî íåìîæëèâèì.
Ìàðêî Âîâ÷îê íàïðóæåíî ïðàöþє: ç-ïіä її ïåðà ç’ÿâëÿєòüñÿ іñòîðè÷íà ïîâіñòü «Êàðìåëþê», çà ïðèêëàäîì Øåâ÷åíêà ïèøå і ïîâіñòü
«Ãàéäàìàêè», ÿêó, íà æàëü, òàê і íå çàêіí÷èëà. Áóëà Ìàðіÿ Îëåêñàíäðіâíà і òàëàíîâèòèì ïåðåêëàäà÷åì. Òіëüêè Æóëÿ Âåðíà âîíà ïåðåêëàëà
14 ðîìàíіâ! À ùå – êàçêè Àíäåðñåíà, òâîðè àíãëіéñüêèõ, íіìåöüêèõ,
ôðàíöóçüêèõ ïèñüìåííèêіâ.
1867 ðîêó Ìàðіÿ Îëåêñàíäðіâíà ïîâåðíóëàñÿ äî Ïåòåðáóðãà. Âîíà
çáëèçèëàñÿ ç àíòèìîíàðõі÷íî íàëàøòîâàíîþ ðîñіéñüêîþ іíòåëіãåíöієþ,
ùî ãóðòóâàëàñÿ íàâêîëî ÷àñîïèñó «Îòå÷åñòâåííûå çàïèñêè», çîêðåìà
ç Äìèòðîì Ïèñàðåâèì. Ðàçîì âîíè ïåðåêëàëè åïîõàëüíі òâîðè ïðèðîäíè÷îї íàóêè – «Ïîõîäæåííÿ ëþäèíè» ×àðëüçà Äàðâіíà òà «Æèòòÿ
òâàðèí» Àëüôðåäà Áðåìà. Íà æàëü, òâîð÷à ñïіâïðàöÿ òðèâàëà íåäîâãî:
çà ðіê Ïèñàðåâ òðàãі÷íî çàãèíóâ.
Ñàìå â æóðíàëі «Îòå÷åñòâåííûå çàïèñêè» Ìàðêî Âîâ÷îê íàäðóêóâàëà ñâîї êðàùі òâîðè ðîñіéñüêîþ ìîâîþ, ïðîòå ñïîäіâàíîãî âèçíàííÿ
ÿê ðîñіéñüêà ïèñüìåííèöÿ âîíà òàê і íå çäîáóëà. Çãîäîì Ìàðêî Âîâ÷îê
î÷îëèëà æóðíàë, ùî íàçèâàâñÿ «Ïåðåêëàäè êðàùèõ іíîçåìíèõ ïèñüìåííèêіâ».
Ïîäàëüøі ðîêè áóëè äëÿ âîëåëþáíîї íàòóðè Ìàðії Îëåêñàíäðіâíè
äîâîëі ñêëàäíèìè. Ðàçîì çі ñâîїì äðóãèì ÷îëîâіêîì, äðіáíèì ÷èíîâíèêîì Ìèõàéëîì Ëîáà÷åì-Æó÷åíêîì, âîíà çìóøåíà áóëà ìàíäðóâàòè
ìіñöÿìè éîãî ñëóæáè. Ïіñëÿ Ïіâíі÷íîãî Êàâêàçó äîëÿ ïîâåðíóëà її â
Óêðàїíó, âîíà ìåøêàëà ïðîòÿãîì 1885–1893 ðîêіâ ó ñ. Õîõіòâі ïîáіëÿ
Áîãóñëàâà, ó Êàíåâі, Ñòåáëåâі.
Äóõîâíèì îïåðòÿì áóëî ñïіëêóâàííÿ ç äîðîñëèì ñèíîì, ùî â òîé ÷àñ
óæå ðåäàãóâàâ ãàçåòó «Ñàðàòîâñêèé äíåâíèê». Ñàìå òàì áóëî îïóáëіêîâàíî áëèñêó÷і ïåðåêëàäè Ìàðêà Âîâ÷êà ç ïîëüñüêîї – Áîëåñëàâà Ïðóñà,
Åëіçè Îæåøêî.
À ïîòіì äîëÿ çíîâó ïîâåðíóëà її íà Ïіâíі÷íèé Êàâêàç, äå äîâåëîñÿ
ïðîæèòè ðåøòó æèòòÿ і òàì íàâіêè ñïî÷èòè. Îñòàííіì ïðèòóëêîì ñòàâ
íåâåëè÷êèé õóòіð Íіêîëüñüêèé (íèíі Äîëèíñüê) ïîáіëÿ ìіñòà Íàëü÷èêà.
Íåçàäîâãî äî ñìåðòі Ìàðêî Âîâ÷îê ïèñàëà: «ß ïðîæèëà âåñü ñâіé âіê,
іäó÷è ïî îäíіé äîðîçі і íå çâåðòàþ÷è â ñòîðîíó. Ó ìåíå ìîãëè áóòè ïîìèëêè, ñëàáêîñòі... ÿê ó áіëüøîñòі ëþäåé, àëå â ãîëîâíîìó ÿ íіêîëè íå
îïîãàíèëà ñåáå âіäñòóïíèöòâîì».
Як ви вважаєте, яке відступництво мала на увазі Марко Вовчок?

Âîñòàííє Ìàðіÿ Îëåêñàíäðіâíà áëóêàëà âóëèöÿìè óëþáëåíîãî Êèєâà
1902 ðîêó – òîäі ïðèâåçëà ó âèäàâíèöòâî íîâèé òâіð – «×îðòîâà ïðèãî-
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äà», òà é ÿêèé òâіð! Іâàí Ôðàíêî çàõîïëåíî ïèñàâ: «Öå ñïðàâäі ïîâіñòü,
êîëè íå íàéâàæíіøà, òî ç ïñèõîëîãі÷íîãî é ëіòåðàòóðíî-іñòîðè÷íîãî
áîêó íàéöіêàâіøà ç óñüîãî, ùî ïðèíіñ íàì 1902 ðіê».
Ìàðêî Âîâ÷îê ïðàöþâàëà äî îñòàííіõ äíіâ ñâîãî æèòòÿ. ×àñòî, çíåñèëåíà õâîðîáîþ, çàñèíàëà âîíà ó êðіñëі-êà÷àëöі ïіä óëþáëåíîþ ãðóøåþ, à íà êîëіíàõ ëåæàëè ðóêîïèñè, îëіâåöü... Íå ñòàëî її 10 ñåðïíÿ
1907 ðîêó. Ïîõîâàëè òàëàíîâèòó ïèñüìåííèöþ íåïîäàëіê áóäèíêó, ïіä
óëþáëåíîþ ãðóøåþ.
Ëåñÿ Óêðàїíêà, âіäãóêóþ÷èñü ïðî Ìàðіþ Îëåêñàíäðіâíó, ñêàçàëà, ùî
âîíà çóìіëà âіäêðèòè «òàéíè іñòîðè÷íîї äóøі óêðàїíñüêîãî íàðîäó, âåëèêі ãëèáèíè éîãî æèòòÿ».

«ІНСТИТУТКА»: «НАЙКРАЩА ПЕРЛИНА
НАШОЇ ЛІТЕРАТУРИ»
…Ãîñïîäü ïîñëàâ
Òåáå íàì, êðîòêîãî ïðîðîêà
І îáëè÷èòåëÿ æåñòîêèõ
Ëþäåé íåñèòèõ. Ñâіòå ìіé!
Ìîÿ òè çîðåíüêî ñâÿòàÿ!
Ìîÿ òè ñèëî ìîëîäàÿ!
Òàðàñ Øåâ÷åíêî

Öÿ ïîâіñòü ñòàëà ñïðàâæíіì âèðîêîì êðіïîñíèöòâó, ÿêå іíàêøå
ìîæíà íàçâàòè ïðîñòî ðàáñòâîì. Íàïåâíî, âàì äîâîäèëîñÿ ÷èòàòè òâîðè, ó ÿêèõ ðîçïîâіäàëîñÿ ïðî òå, ÿê ãîñïîäàðі ñòàâèëèñÿ äî ñâîїõ ðàáіâ.
Їõ ìîæíà áóëî ïðîäàâàòè é ìіíÿòè, áèòè і âáèâàòè, ðîçëó÷àòè ðîäèíè і
çáèòêóâàòèñÿ ç êîæíîãî, õòî ââàæàâñÿ ïðàêòè÷íî áåçñëîâåñíîþ ðі÷÷þ.
Íåäàðåìíî Ìàðêî Âîâ÷îê ïðèñâÿòèëà ñâіé òâіð Òàðàñîâі Øåâ÷åíêó,
òàê ñàìî ïðèñòðàñíîìó áîðöåâі çà âîëþ ñâîãî íàðîäó.
А які ще твори на цю тему вам відомі? Що ви знаєте про кріпосництво, рабство? Чи існують вони в наш час?

«Іíñòèòóòêà» ñòàëà ïåðøîþ ñîöіàëüíîþ ïîâіñòþ â óêðàїíñüêіé ëіòåðàòóðі. Ñàìå ÿê «ñïðàâæíþ ïåðëèíó» îöіíèâ її Іâàí Ôðàíêî.
Öå òâіð ïðî òå, ùî êîæíà ëþäèíà ïîâèííà áóòè âіëüíîþ, ùî íå ìîæíà ÷èíèòè íàðóãè íàä îñîáèñòіñòþ, ùî âîëþ ëþäèíà öіíóє íàä óñå íà
ñâіòі. À òàêîæ öå òâіð ïðî êîõàííÿ, ÿêå ñèëüíіøå çà ñòðàõ, ïðî òå, ùî
ëþäèíà íіêîëè íå ïîâèííà âòðà÷àòè âіðè é íàäії íà âèçâîëåííÿ.
Êîìïîçèöіÿ òâîðó ïіäïîðÿäêîâàíà ðîçêðèòòþ éîãî ïðîâіäíîї іäåї.
Ïåðøèé ðîçäіë є åêñïîçèöієþ. Òóò ìè çíàéîìèìîñü ç ãîëîâíîþ ãåðîїíåþ òâîðó, êðіïà÷êîþ Óñòèíîþ, ÿêà âîäíî÷àñ є é îïîâіäà÷êîþ. Âіä її
іìåíі âåäåòüñÿ õâèëþþ÷à ðîçïîâіäü. Ìè äîâіäóєìîñÿ ïðî äóøåâíó êðàñó, ðîçóì, ùèðіñòü òà ÷åñíіñòü äіâ÷èíè, îñîáëèâîñòі її õàðàêòåðó. Óñå
öå âіäáóâàєòüñÿ â ìîìåíò ïðèїçäó â ïîìіñòÿ ïàííî÷êè òà âèáîðó íåþ
Óñòèíè â ïîêîїâêè.
Ïåðèïåòії ñþæåòó ðîçêðèâàþòü ïåðåä íàìè іñòîðії âçàєìèí ïàííî÷êè
òà Óñòèíè, ïîñòóïîâå çàãîñòðåííÿ ñòîñóíêіâ ìіæ íèìè, à òàêîæ ìіæ
ïàííî÷êîþ òà êðіïàêàìè â öіëîìó. Çãîäîì ïàííî÷êà îäðóæóєòüñÿ і âè-
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їçäèòü íà õóòіð äî ñâîãî ÷îëîâіêà. Àëå é âіí íå ñïðîìîæíèé ñòðèìàòè її
ëþòü òà íåíàâèñòü äî ëþäåé, ùî її îòî÷óþòü.
Êóëüìіíàöіÿ òâîðó – ñóòè÷êà ïàííî÷êè ç êðіïàêàìè â ñàäó òà íàêàç
âіääàòè Óñòèíèíîãî ÷îëîâіêà Ïðîêîïà â ñîëäàòè. Çà çàêîíîì, Óñòèíà
ñòàє âіëüíîþ і ïåðåїçäèòü äî ìіñòà. Òàêà ðîçâ’ÿçêà öüîãî òâîðó.
Îñíîâíèì õóäîæíіì çàñîáîì ðîçêðèòòÿ õàðàêòåðіâ ãåðîїâ є ó Ìàðêà
Âîâ÷êà ïðèéîì ïðîòèñòàâëåííÿ. Óæå ïåðøà çóñòðі÷ Óñòèíè ç ïàííî÷êîþ
îïèñàíà àâòîðêîþ ñàìå â òàêèé ñïîñіá: «І ùî òî çà õîðîøà ç ëèöÿ áóëà…
Çäàєòüñÿ, і íå çìàëþâàòè òàêîї êðàëі…». À òàê ïàííî÷êà çãàäóє ïðî íàâ÷àííÿ â Êèєâі: «Äîáðå âàì, áàáóíþ, áóëî òóò æèòè íà âîëі, à ùî ÿ âèòåðïіëà çà òèì ó÷åííÿì!.. І íå íàãàäóéòå ìåíі éîãî íіêîëè!». І íàùî їé ïðî
òå çíàòè, «ÿê ïî íåáó çîðі õîäÿòü àáî ÿê ëþäè æèâóòü ïîçà ìîðÿìè òà ÷è
â їõ äîáðå òàì… Àáè ÿ çíàëà, ÷èì ìåíі ñåáå ïåðåä ëþäüìè ïîêàçàòè…»
Íàéïåðøå æ ïàííî÷êà öіêàâèòüñÿ ôðàíöóçüêîþ ìîâîþ, ìóçèêîþ é òàíöÿìè. Âîíà ïåðåêîíàíà, ùî çà òèì íóäíèì òà íåïîòðіáíèì íàâ÷àííÿì
«áàãàöüêî ÷àñó ïðîéøëî ìàðíî». Çâåðíіòü óâàãó: ïîâіñòü íàçèâàєòüñÿ
«Іíñòèòóòêà», àëå ÷è íå âіä÷óâàєòå âè â öіé íàçâі àâòîðñüêîї іðîíії?
Óëåñëèâà òà ґðå÷íà ç áàáóñåþ, ïàííî÷êà-іíñòèòóòêà çîâñіì ïî-іíøîìó ñòàâèòüñÿ äî êðіïàêіâ, îñîáëèâî äî äіâ÷àò-êðіïà÷îê. Ïðèìõëèâіñòü,
ïèõà, ïðåçèðñòâî âèïîâíþþòü êîæíå її ñëîâî, êîæåí æåñò.
«– Äå ñå áіãàëà? Øâèäøå ìåíå ðîçáèðàé!.. Øâèäøå: ÿ ñïàòè õî÷ó!» –
ç ëþòòþ êðè÷èòü âîíà íà ñâîþ ïîêîїâêó Óñòèíó.
Îáãîâîðþþ÷è ç áàáóñåþ ñâîє ìàéáóòíє çàìіææÿ, ïàííî÷êà «àæ ïіäñêàêóє, àæ іç ðàäîùіâ ÷åðâîíіє». Їé äóæå ïîäîáàþòüñÿ ïåðñïåêòèâè її
ìàéáóòíüîãî çàìîæíîãî òà ñàìîñòіéíîãî æèòòÿ. «Òî äî îäíîãî äçåðêàëà
ñêî÷èòü, òî ó äðóãå çàçèðíå; ñêëÿíêó âîäè âіçüìå, òî é òàì ëþáóє, ÿêà
âîíà õîðîøà». À ÿê òіëüêè íàãîäèòüñÿ õòî ç ëþäåé íà î÷і їé, íàñòðіé
ó ïàííî÷êè âіäðàçó ìіíÿєòüñÿ. Íàéáіëüøі çíóùàííÿ òåðïèòü âіä íåї
ïîêîїâêà. ×è íå íàéáіëüøå âðàæàє ñöåíà çàïëіòàííÿ êîñè, êîëè âñå íå
òàê ïàíі, òî âîíà Óñòèíó «é ùèïàє, і øòèðõàє, і ãðåáåíöåì… ñêîðîäèòü,
і øïèëüêàìè êîëå, і âîäîþ çëèâàє».
Ó ñâіäîìîñòі ïàííî÷êè òà òàêèõ êðіïîñíèêіâ-ðàáîâëàñíèêіâ, ÿê
âîíà, – êðіïàê – íå ëþäèíà. Öå ðі÷, âëàñíіñòü ãîñïîäàðÿ, ç ÿêîþ ãîñïîäàð ìîæå çðîáèòè, ùî éîìó çàìàíåòüñÿ. Öþ «іñòèíó» ïàííî÷êà äîáðå
çàñâîїëà, íà âіäìіíó âіä çíàíü, ÿêі íàìàãàëèñÿ äàòè їé ïіä ÷àñ íàâ÷àííÿ.
Íåîáìåæåíå íі÷èì ïðàâî äåñïîòèçìó і æîðñòîêîñòі ðîçâèíóëî â ïàííî÷öі ñàäèñòñüêі íàõèëè, âèÿâèëî íåíàñèòíó æàäіáíіñòü, îñîáëèâå ïðåçèðñòâî äî êðіïàêіâ, ÿê ëþäåé іíøîãî ñîðòó, íèæ÷îãî.
А як ти вважаєш, необмежена влада завжди перетворює людину на деспота чи ні? Наведи приклади з історії, з життя.

Ïðîòå íàñïðàâäі ìè áà÷èìî çîâñіì іíøó êàðòèíó. Êàòîâàíі ïàííî÷êîþ ëþäè, ùî âàæêî ïðàöþþòü і ïîòåðïàþòü âіä ïàííî÷÷èíîãî
äåñïîòèçìó, âèÿâëÿþòüñÿ íàáàãàòî ïîðÿäíіøèìè, äóõîâíî âèùèìè
âіä îçâіðіëîї æіíêè. Íàâіòü ïîäðóæíі ñòîñóíêè ïàííî÷êè òà ïîëêîâîãî
ëіêàðÿ, çà ÿêîãî âîíà âèéøëà çàìіæ, âèãëÿäàþòü äèâíî і æàëþãіäíî.
Àáè òіëüêè äðóæèíà íå âåðåäóâàëà, âіí ïîâíіñòþ ïіäêîðèâñÿ їé òà ïî÷àâ ðîáèòè âñå, ÿê їé çàìàíåòüñÿ.
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Çîâñіì іíøі ñòîñóíêè єäíàþòü Óñòèíó òà Ïðîêîïà, Íàçàðà é Êàòðþ.
Ùèðі, ïîðÿäíі, äîáðі ëþäè, âîíè ùåäðі íà äîáðå ñëîâî, íà ïîñìіøêó,
íà äîïîìîãó îäíå îäíîìó â ñêðóòíó õâèëèíó. Ñòîðіíêè ïîâіñòі, ÿêі îïèñóþòü êîõàííÿ öèõ êðàñèâèõ çîâíі òà âíóòðіøíüî ëþäåé ïðîíèêíóòі
ñïðàâæíіì òåïëîì òà àâòîðñüêîþ ïðèÿçíþ äî ñâîїõ ãåðîїâ.
Êîëè ïàííî÷êà ïåðåїõàëà îïіñëÿ çàìіææÿ íà õóòіð ñâîãî ÷îëîâіêà,
âîíà øâèäêî íàâåëà òàì ñâîї «ïîðÿäêè»: «…Ó äâіð äóøà æèâà íå íàâіäàєòüñÿ – õіáà çà äіëîì, – òà òàê áîÿçêî îãëÿäóєòüñÿ, òàê ïîñïіøàєòüñÿ,
íà÷å éîìó â ïóùі äî çâіðà ëþòîãî éäåòüñÿ».
Îñîáëèâó æàäіáíіñòü âèÿâëÿє òåïåð óæå ìîëîäà ïàíі ó ñöåíі, êîëè
áàáóñÿ ðîçäàє äіòÿì ïî ÿáëó÷êó. Òàê âîíà ðîáèëà çàâæäè. Àëå íèíі її
îáіçâàíî çëîäіéêîþ. Ïіä ÷àñ ñóòè÷êè ïàíі âäàðèëà «çî âñüîãî ìàõó, ÿê
ñîêèðîþ, ñòàðó ïî îáëè÷÷þ!». Ó öіé ñöåíі, ÿê і â іíøèõ, ïñèõîëîãі÷íà
õàðàêòåðèñòèêà äîïîâíþєòüñÿ ìîâíîþ. Òàê, іíñòèòóòêà ëèöåìіðíî êîðèñòóєòüñÿ óëåñëèâèìè ñëîâàìè, õî÷à íàñïðàâäі ìè áà÷èìî її іñòèííå
îáëè÷÷ÿ, її ñïðàâæíє єñòâî і ó ñòîñóíêàõ іç ÷îëîâіêîì, à îñîáëèâî – ç
êðіïàêàìè, êîëè ìîâà її ãðóáà, ëàéëèâà.
Ó ïîâіñòі ÿñêðàâî âèïèñàíî äèíàìіêó ðîçâèòêó õàðàêòåðіâ, íàñàìïåðåä êðіïàêіâ. Ñïî÷àòêó ñóìèðíі é ïîêіðíі, âîíè ïî÷èíàþòü óñâіäîìëþâàòè íåîáõіäíіñòü ïðîòåñòóâàòè ïðîòè äåñïîòèçìó ïàííî÷êè. Äåõòî
ðîçóìіє òðàãіçì ñâîãî ñòàíîâèùà, àëå ïðîäîâæóє ïіäñòàâëÿòè øèþ ïіä
îñîðóæíå ÿðìî. À äåõòî, ÿê Ïðîêіï, Íàçàð, íå áàæàє äàëі òåðïіòè çíóùàíü îçâіðіëîї êðіïîñíèöі. Íàçàð ðÿòóєòüñÿ âіä îñîðóæíîї êðіïà÷÷èíè
âòå÷åþ, à Ïðîêіï íàâàæóєòüñÿ âïåðøå äàòè ïàíі âіäñі÷, êîëè âîíà
êèíóëàñÿ òÿãàòè Óñòèíó çà êîñè: «Ãîäі, ïàíі, ãîäі!.. Öüîãî âæå íå áóäå!
Ãîäі!» – êàæå âіí, çóïèíÿþ÷è ðîçëþ÷åíó æіíêó.
Çà íåïîêіðíіñòü іíñòèòóòêà âіäïðàâëÿє Ïðîêîïà â ðåêðóòè, õî÷à çà
çàêîíîì äëÿ Óñòèíè öå îçíà÷àëî âîëþ. Âîíà çìóøåíà æèòè â ÷óæèõ
ìіñöÿõ, âàæêî ïðàöþâàòè â íàéìàõ, ùîá ïðîãîäóâàòèñÿ, ç ãіðêîòîþ
çãàäóâàòè ñâîãî êîõàíîãî, ÿêèé ïîäàðóâàâ їé âîëþ öіíîþ ñâîєї ñîëäàò÷èíè. Àëå âñå öå – íіùî â ïîðіâíÿííі çі ñâîáîäîþ. Áіëüøîãî ãîðÿ, àíіæ
êðіïàöòâî, Óñòèíà íå çíàє. Âîíà íàäçâè÷àéíî âäÿ÷íà ñâîєìó ÷îëîâіêîâі, ùî її «ç ïåêëà, ç êîðìèãè âèçâîëèâ».
Ñåðåä æіíî÷èõ îáðàçіâ òâîðó íàéïîâíіøå òà íàéÿñêðàâіøå âèïèñàíî
îáðàç Óñòèíè, îïîâіäà÷êè. Íàñïðàâäі ìè ðîçóìієìî, ùî ñàìå âîíà, à íå
ïðèìõëèâà, ëþòà òà ïðèìіòèâíà ïàíі є ãîëîâíîþ ãåðîїíåþ öüîãî òâîðó,
áî âîíà ñàìîþ іñòîðієþ ñâîãî æèòòÿ çàñâіä÷èëà, ùî ìîæíà âèðâàòèñÿ ç
ëàáåò íåíàâèñíîї êðіïà÷÷èíè, ìîæíà çáåðåãòè ëþäñüêó ãіäíіñòü, ùèðі
òà íіæíі ïî÷óòòÿ, íåçàïëÿìîâàíå ñóìëіííÿ.
Çâåðíіòü óâàãó, àâòîðêà íå äàëà іìåíі іíñòèòóòöі. Òèì ñàìèì âîíà õîòіëà ïіäêðåñëèòè, ùî öåé ïåðñîíàæ – òèïîâå ÿâèùå äëÿ êðіïîñíèöüêîї
іìïåðії. І її õàðàêòåðèñòèêà öіëêîì âіäïîâіäàëà áàãàòüîì òàêèì «â÷åíèì» ïàíі, ÿêі ïàïëþæèëè æèòòÿ áåçíåâèííèõ ëþäåé.
Íå ìåíø ÿñêðàâèì ïîñòàє â ïîâіñòі é îáðàç Êàòðі, äðóæèíè Íàçàðà,
êîëèøíüîї êîçà÷êè, ÿêà ç ïðèõîäîì íà õóòіð íîâîї ïàíі âèïèëà ïîâíó
÷àøó ãîðÿ: íà ðóêàõ ó íåї ïîìåðëà її äèòèíà, à âîíà ñàìà, âòðàòèâøè
ðîçóì, óòîïèëàñÿ.
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Íåïîêіðíі, âîëåëþáíі Ïðîêіï і Íàçàð є îêðàñîþ ïîâіñòі. Ñèëüíі òà
ìóæíі ÷îëîâіêè, ÿêі íàìàãàþòüñÿ çàõèñòèòè ñâîїõ æіíîê, ÿêі ó ñòîñóíêàõ ç íèìè äåìîíñòðóþòü ïîâàãó, ëþáîâ, ðîçóìіííÿ, òåïëî, – òàêèìè
ïîáà÷èëà ïèñüìåííèöÿ êðàùèõ ïðåäñòàâíèêіâ óêðàїíñüêîãî ÷îëîâіöòâà,
ÿêі ãîòîâі áóëè ñòàòè íà ïðþ ç íåíàâèñíîþ ñèñòåìîþ. Âîíè ïî-ðіçíîìó,
àëå çìîãëè çðåàëіçóâàòè ñâîþ ìðіþ.
Â îáðàçі ïîëêîâîãî ëіêàðÿ, ÷îëîâіêà ïàííî÷êè, ïèñüìåííèöÿ íàìàãàëàñü ïîêàçàòè áóöіìòî «äîáðîãî» ïàíà, ÿêèé íàñïðàâäі äîáðå âèïðàâäîâóâàâ óêðàїíñüêó ïðèêàçêó: «Ñêàçàíî: äîáðèé ïàí, – íå á’є, íå ëàє, òà
íі÷èì і íå äáàє».
Îñîáëèâó óâàãó âàðòî çâåðíóòè é íà ìîâó ïîâіñòі. Âîíà íàñè÷åíà
ôîëüêëîðíèìè åëåìåíòàìè, ìîâà ïåðñîíàæіâ âèðàçíî іíäèâіäóàëіçîâàíà. Àâòîðêà âèêîðèñòàëà ÷èìàëî ïðèêàçîê, ïðèñëіâ’їâ. Ñàìå ôîëüêëîðíà òðàäèöіÿ ñòàëà îñíîâîþ ìåòàôîð, ïîðіâíÿíü, ÿêі âèêîðèñòàëà ïèñüìåííèöÿ äëÿ õàðàêòåðèñòèêè ñâîїõ ãåðîїâ.
Ïðîàíàëіçóâàâøè ïîâіñòü, ìè ìèìîâîëі çàìèñëþєìîñü: ùî ñàìå õîòіëà Ìàðêî Âîâ÷îê ñêàçàòè ñâîїì òâîðîì? Ãàäàþ, âèñíîâîê î÷åâèäíèé:
âîíà ïðîòåñòóâàëà íàñàìïåðåä ïðîòè ðàáñòâà, íàñèëüñòâà íàä îñîáèñòіñòþ, æîðñòîêîñòі. Ñàìå ñüîãîäíі äóìêè ïèñüìåííèöі îñîáëèâî àêòóàëüíі â êîíòåêñòі áîðîòüáè Óêðàїíè çà ñâîþ íåçàëåæíіñòü. Áî ëèøå íåçàëåæíà êðàїíà ìîæå âáåðåãòè ñâîїõ ãðîìàäÿí âіä ïðèíèçëèâîãî ðàáñòâà.
À æîðñòîêі óðîêè êðіïà÷÷èíè ÿñêðàâî ïîñòàþòü çі ñòîðіíîê ïîâіñòі òà
îïîâіäàíü Ìàðêà Âîâ÷êà.

Ïîâòîðþєìî
1.
2.
3.
4.

Визначте головного героя (героїв) повісті.
Які прийоми застосовує Марко Вовчок для характеристики того чи іншого героя?
Прокоментуйте і поясніть назву твору.
Чому ми називаємо кріпаччину рабством?

Ìіðêóєìî
1. Поясніть, чому ми називаємо повість «Інститутка» соціальною.
2. Що дало панночці підстави деспотично поводитися з кріпаками?
3. Проаналізуйте, які людські якості дали змогу героям повісті вирватися з полону
кріпаччини.
4. Чому Устина саме кріпаччину, неволю вважала найбільшим лихом? Чи ви погоджуєтеся з її думками?

Àíàëіçóєìî
1. Поясніть, чому авторка повісті не дала імені інститутці.
2. Чи могли насправді відбуватися події, описані в повісті? Аргументуйте свою відповідь, доповнивши її знаннями з історії.
3. Проаналізуйте композицію повісті. Чому авторка скористалася такою розлогою
експозицією?
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Äèñêóòóєìî
1. Як ви вважаєте, чому саме від імені Устини ведеться розповідь у творі?
2. Яку роль відіграла в долях героїв їхня волелюбність? Наскільки важливою для
людини є ця риса характеру?
3. Чи існує рабство в наш час? Пофантазуйте, якими могли б бути долі героїв, якби
вони жили в наші дні.
4. Що найбільше вразило вас у цьому творі й чому? Які висновки можна зробити з
прочитаного?

ПРАЦЮЄМО З ПРОЕКТОМ
Назва проекту – «Українські митці за кордоном». Створіть презентацію, підготувавши повідомлення не лише про українських письменників, а й про композиторів, художників, скульпторів, режисерів, акторів.

ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ
Як відомо, Марко Вовчок змалювала свою героїню Устину дівчиною неабиякої
краси. Ваше завдання – порівняти еталон краси сучасний і середини ХІХ століття.
Чи змінився він? А якщо змінився, то як саме?
Також проаналізуйте, які риси характеру героїв Марка Вовчка імпонують вам і чи
властиві вони сучасним людям.
Підсумки ваших спостережень і роздумів можуть стати основою творчої роботи
на тему «Вплив цивілізаційних процесів на зміни в зовнішності та внутрішньому світі людини».

Ð å à ë ѕ ç ì (ëàò. ñóòòєâèé, ñïðàâæíіé) – íàïðÿì ó ëіòåðàòóðі é ìèñòåöòâі, ïîñëіäîâíèêè ÿêîãî íàäàâàëè ïåðåâàãó ïіçíàííþ, ïðàâäèâîìó,
îá’єêòèâíîìó і âñåáі÷íîìó âіäîáðàæåííþ äіéñíîñòі. Íàéêðàùå ñóòíіñòü
ðåàëіçìó ñôîðìóëþâàâ àíãëіéñüêèé ïèñüìåííèê Âіëüÿì Òåêêåðåé: «Іñòèíà íå çàâæäè ïðèєìíà, àëå іñòèíà ïîíàä óñå».
Ì å ò à ð å à ë ѕ ç ì ó – ãëèáîêå ïіçíàííÿ ñâіòó і õóäîæíє éîãî âіäîáðàæåííÿ.
Îñíîâíèì ïðèíöèïîì ðåàëіñòè÷íîãî ïèñüìà є òèïіçàöіÿ – õóäîæíє
óçàãàëüíåííÿ æèòòєâèõ ÿâèù і ëþäñüêèõ õàðàêòåðіâ. Äëÿ ðåàëіçìó õàðàêòåðíèé êîíêðåòíî-іñòîðè÷íèé ïіäõіä äî ÿâèù æèòòÿ – òàê çâàíèé
іñòîðèçì.
Ëþäèíà â ðåàëіñòè÷íèõ òâîðàõ çîáðàæåíà ÿê іñòîòà ñîöіàëüíà, òîæ
îáðàçè ðîçâèâàþòüñÿ âіäïîâіäíî äî çìіí ñóñïіëüíîãî æèòòÿ.
ßê õóäîæíіé ìåòîä ðåàëіçì ñôîðìóâàâñÿ â Єâðîïі â åïîõó Âіäðîäæåííÿ (ÕІV–ÕVІ ñòîëіòòÿ), õî÷à òåðìіí ïî÷àëè âèêîðèñòîâóâàòè іç
ñåðåäèíè ÕІÕ ñòîëіòòÿ. Ðåàëіçì ïðîéøîâ ó ñâîєìó ðîçâèòêó äåêіëüêà
åòàïіâ, à êîðіííÿì ñÿãàє àíòè÷íîñòі.
Ïðîñâіòíèöüêèé ðåàëіçì ñôîðìóâàâñÿ â åïîõó Ïðîñâіòíèöòâà ó
ÕVІІ–ÕVІІІ ñòîëіòòÿõ. Ïèñüìåííèêè, ùî çâåðòàëèñÿ äî öüîãî ìåòîäó,
çìàëüîâóâàëè ïîâñÿêäåííå æèòòÿ ïðîñòèõ ëþäåé ç âëàñòèâèìè їì âèñîêèìè ìîðàëüíèìè ÿêîñòÿìè, ñâіòëèì ðîçóìîì. Ïèñüìåííèêè-ïðîñâіòè-
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òåëі óòâåðäæóþòü ó ñâîїõ òâîðàõ âіðó â ëþäèíó, â ñèëó її ðîçóìó і âèñîêîї ìîðàëі, ùî ìàє çìіíèòè ñâіò íà êðàùå. Äëÿ äîáè ïðîñâіòíèöüêîãî
ðåàëіçìó õàðàêòåðíà ãëèáîêà ðåëіãіéíіñòü àâòîðіâ і âіäïîâіäíî êóëüò
õðèñòèÿíñüêèõ іäåàëіâ ó їõíіõ òâîðàõ.
Визначте, які саме художні засоби використала Марко Вовчок для змалювання реалістичних характерів героїв.

Марко Вовчок була росіянкою за походженням, але досконало вивчила українську мову, так що її за приклад ставили видатні критики й історики літератури.
Вона опанувала мову завдяки живому спілкуванню з народом і збиранню фольклору.
Іван Франко, характеризуючи літературний процес пошевченківської доби, писав: «Вся Україна вже звиш 40 літ читає Шевченкового “Кобзаря” та “Народні оповідання” Марка Вовчка, а проте не було ще у нас такого, хто б писав вірші такі, як
писав Шевченко, або хто б підхопив секрет незрівнянної мелодійності прози Марка
Вовчка».

Марко Вовчок відома в історії української літератури як авторка саме народної
прози, і її твори мали насамперед антикріпосницьку, гуманістичну спрямованість.
В американській літературі є письменниця, з якою часто порівнювали Марка Вовчка, – це Гаррієт Бічер-Стоу. Саме «російсько-українською Бічер-Стоу» називав Марію Вілінську дядько Лесі Українки, Михайло Драгоманов.
Вам неодмінно слід прочитати роман американської письменниці «Хатина
дядька Тома» – взірець світової літературної класики.

Твори української письменниці давно стали відомими в багатьох країнах Європи –
їх перекладали чеською, болгарською, польською, сербською, словенською мовами,
їх ще в ХІХ столітті знали читачі Англії, Німеччини, Італії та багатьох інших європейських країн. Зокрема, болгарський письменник Петко Тодоров писав, що Марко Вовчок справила в ХІХ столітті найбільший вплив на розвиток болгарської белетристики.
Чи знаєте ви, хто з українських письменників нині знаний у країнах Європи?

Із запропонованих назв творів Марка Вовчка, які ви згодом зможете прочитати
самостійно, складіть зв’язне оповідання із семи-десяти речень, у кожному з яких
буде використане слово із цих назв: «Сестра», «Козачка», «Чумак», «Одарка»,
«Чари», «Сон», «Горпина», «Викуп», «Свекруха», «Інститутка», «Три долі», «Ледащиця», «Два сини», «Не до пари», «Пройдисвіт», «Ведмідь». Звісно, в оповіданні ви
можете використовувати ці слова як загальні, а не власні назви. Автор найцікавішого й найдотепнішого оповідання буде переможцем конкурсу.
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УКРАЇНСЬКА ПОЕЗІЯ
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТ.
Ùî â ìîїé ïіñíі áіëü, і æàëü, і òóãà –
ñå ëèø òîìó, ùî ñêëàëîñü òàê æèòòÿ.
Òà є â íіé, áðàòå ìіé, ùå íóòà1 äðóãà:
íàäіÿ, âîëÿ, ðàäіñíå ÷óòòÿ.
Іâàí Ôðàíêî

Ç îãëÿäó íà íîâó іñòîðè÷íó åïîõó, ñóñïіëüíі ïåðåòâîðåííÿ, ó äðóãіé ïîëîâèíі XIX ñò. ïåðåä óêðàїíñüêèìè ïîåòàìè ïîñòàëà íåîáõіäíіñòü
ðîçøèðåííÿ æàíðîâî-ñòèëüîâèõ ìåæ ëіðèêè òà ëіðî-åïîñó. Ó öåé ïåðіîä
÷іòêî îêðåñëþþòüñÿ òàêі æàíðè ëіðèêè, ÿê ôіëîñîôñüêà, ïåéçàæíà,
іíòèìíà, ñàòèðè÷íà. Çáàãà÷óєòüñÿ і æàíðîâà ïàëіòðà ïîåìè. Ç’ÿâëÿþòüñÿ
çðàçêè íå òіëüêè òðàäèöіéíîї ëіðî-åïі÷íîї, іñòîðè÷íîї, à é ðÿä öіëêîì
íîâàòîðñüêèõ çà æàíðîì – äðàìàòè÷íîї, ôіëîñîôñüêîї, ïñèõîëîãі÷íîї.
Òîãî÷àñíі ïîåòè ïðàãíóòü äî âіäòâîðåííÿ ïîâíîêðîâíîãî, ïîâíîöіííîãî, ãàðìîíіéíîãî æèòòÿ ëþäèíè, îñîáèñòîñòі. Ðîçøèðþþòüñÿ òåìàòè÷íі îáðії. Ïîðÿä ç ïåðåâàæàííÿì ó ïîåçії ñîöіàëüíèõ, ãðîìàäÿíñüêèõ
ìîòèâіâ óâèðàçíþєòüñÿ і òåìàòèêà íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíà; ïëіäíî ðîçâèâàєòüñÿ іíòèìíî-ïñèõîëîãі÷íà ëіðèêà.
ßñêðàâèìè òâîðàìè çàÿâèëè ïðî ñåáå â öåé ïåðіîä Îëåêñàíäð Êîíèñüêèé, Óëÿíà Êðàâ÷åíêî, Äíіïðîâà ×àéêà (Ëþäìèëà Âàñèëåâñüêà),
Îëåíà Ï÷іëêà, Áîðèñ Ãðіí÷åíêî.
Óêðàїíñüêі ïîåòè îñòàííüîї òðåòèíè XIX ñòîëіòòÿ çäіéñíþâàëè òèòàíі÷íó ïðàöþ â öàðèíі ïåðåêëàäó. Óêðàїíñüêîþ ìîâîþ çàãîâîðèëè ãåðîї
Øåêñïіðà і Øèëëåðà, Ґåòå і Ãåéíå, Áàéðîíà, Äàíòå, Ñàïôî, Îâіäіÿ,
Ãîìåðà, Ñîôîêëà. Àêòèâíî ïåðåêëàäàëè òâîðè ðîñіéñüêèõ – Ïóøêіíà,
Ëåðìîíòîâà, Íåêðàñîâà, Ôåòà, Òþò÷åâà òà іíøèõ ñëîâ’ÿíñüêèõ ïîåòіâ –
Ìіöêåâè÷à, Êîíîïíіöüêîї, Âðõëіöüêîãî, Íåðóäè, Ñëîâàöüêîãî.
Ïîåçіÿ öüîãî ïåðіîäó ïîçíà÷åíà і çáàãà÷åííÿì æàíðîâèõ òà âіðøîâèõ ôîðì. Àêòèâíî ðîçâèâàâñÿ æàíð âіðøіâ-ìåäèòàöіé, ëіðî-åïі÷íèõ
ìіíіàòþð, ëіðè÷íîãî ïîðòðåòà, òðèâàâ ïðîöåñ âіäðîäæåííÿ äåÿêèõ ôîðì
äèäàêòè÷íîї ïîåçії.
1

240
0

Í ó ò à – íîòà.

НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

×èìàëî ïîåòè÷íèõ ïåðëèí çàñÿÿëî â òîé ÷àñ ó çáіðêàõ óêðàїíñüêèõ
ïîåòіâ, ñêëàâøè äîðîãîöіííèé ðàçîê íàìèñòà äëÿ óêðàїíñüêîї ëіòåðàòóðè.
***
Ôîëüêëîðèñò і åòíîãðàô, âèäàâåöü,
ïîåò, æóðíàëіñò, ðåäàêòîð – öå äàëåêî
íå ïîâíèé ïåðåëіê òèòàíі÷íèõ çâåðøåíü
Áîðèñà Ãðіí÷åíêà (1863–1910) – ëþäèíè, ùî ïðèñâÿòèëà ñâîє æèòòÿ íàðîäîâі,
Óêðàїíі, íàöіîíàëüíіé іäåї. Áîðèñ Äìèòðîâè÷ çàæèâ ñëàâè і ÿê òàëàíîâèòèé
ïåäàãîã, і ÿê àâòîð ïіäðó÷íèêіâ «Ðіäíå
ñëîâî», «Óêðàїíñüêà ãðàìàòèêà äî íàóêè ÷èòàííÿ é ïèñàííÿ», і ÿê òåîðåòèêðåôîðìàòîð êîíñåðâàòèâíîї і ìåðòâîòíîї
ñàìîäåðæàâíîї ñèñòåìè îñâіòè. Öіé ïðîáëåìі âіí ïðèñâÿòèâ öіëèé ðÿä âàãîìèõ
ïðàöü, çîêðåìà «Íàðîäíі â÷èòåëі і óêðàїíñüêà øêîëà», «ßêà òåïåð íàðîäíà øêîëà
Â. Ñàìіéëåíêî
íà Âêðàїíі».
і Á. Ãðіí÷åíêî
Ïî÷àòîê éîãî àêòèâíîї ëіòåðàòóðíîї
äіÿëüíîñòі äàòóєòüñÿ òàêîæ 1881 ðîêîì.
Òîäі çà àêòèâíîї ïіäòðèìêè Ôðàíêà â æóðíàëі «Ñâіò» áóëî íàäðóêîâàíî
äîáіðêó ïîåçіé, çîêðåìà é âіäîìèé âіðø «Äî ïðàöі», äå àâòîð íàãîëîøóâàâ: «Ìè íà ðîáîòó íà ñâіò íàðîäèëèñü, ìè äëÿ áîðíі æèâåìî!». Öі
ïðîìîâèñòі ñëîâà, ïî ñóòі, ñòàëè òâîð÷èì êðåäîì Ãðіí÷åíêà.
Çà éîãî æèòòÿ âèéøëî øіñòü ïîåòè÷íèõ çáіðîê, à ñàìå: «Ïіñíі
Âàñèëÿ ×àé÷åíêà» (1884), «Ïіä ñіëüñüêîþ ñòðіõîþ» (1886), «Íîâі ïіñíі
і äóìè Âàñèëÿ ×àé÷åíêà» (1887), «Ïіä õìàðíèì íåáîì» (1893), «Ïіñíі
òà äóìè» (1895), «Õâèëèíè» (ó êíèçі «Ïèñàííÿ», ò. 1, 1903). Ïîåçіÿ
«Ñìóòíі êàðòèíè», ïîêëàäåíà íà ìóçèêó Ìîäåñòîì Ëåâèöüêèì, ñòàëà
êëàñèêîþ óêðàїíñüêîãî ðîìàíñó.
Áîðèñ Ãðіí÷åíêî âèÿâèâ ñåáå â ïîåçії і ÿê áëèñêó÷èé ñàòèðèê. Ïîåçіÿ
«Óêðàїíåöü», íàïèñàíà â 1892 ðîöі, íå âòðàòèëà àêòóàëüíîñòі äîíèíі.
Ùå íàïðèêіíöі ïîçàìèíóëîãî ñòîëіòòÿ êàðòàâ ïîåò ôàëüøèâèõ ïàòðіîòіâ, ùî ëþáëÿòü íå Óêðàїíó, à ëèøå ñìà÷íі ãàëóøêè òà ñàëî. Çâåðòàâñÿ
Áîðèñ Äìèòðîâè÷ ó ñâîїé òâîð÷îñòі é äî æàíðó áàéêè («Öèãàí òà Õëіáîðîá», «Áðåõóí», «Õèì÷èíі ñïіâè», «Øâèäêà ðîáîòà»).
Íàäçâè÷àéíî öіêàâà і áàãàòà æàíðîâî-òåìàòè÷íà ïàëіòðà ëіðî-åïі÷íèõ òâîðіâ Áîðèñà Ãðіí÷åíêà. Íàä íèìè âіí ïðàöþâàâ ç êіíöÿ âіñіìäåñÿòèõ ðîêіâ XIX ñòîëіòòÿ äî 1903 ðîêó. Öå – áàëàäè «Ñìåðòü îòàìàíà»,
«Áіëà áðàíêà», «Іâàí Ïîïîâè÷», ïîåìè «Õðèñòÿ», «Ç ïàïîðîòі öâіò»,
«Ãàëіìà», «Ëåñü, ïðåñëàâíèé ãàéäàìàêà» (ïîåìà-ëåãåíäà), «Áåàòðі÷å
×åí÷і», «Ìàòіëüäà Àãðàìàíòå».
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***

Íåâòîìíèì òðóäіâíèêîì íà ëіòåðàòóðíіé íèâі áóâ Ëåîíіä Іâàíîâè÷ Ãëіáîâ
(1827–1893),
÷èÿ
ëіòåðàòóðíà
ñïàäùèíà äóæå áàãàòà é ðіçíîìàíіòíà.
Àëå â іñòîðіþ íàöіîíàëüíîї ëіòåðàòóðè
ìèòåöü óâіéøîâ íàñàìïåðåä ÿê áàéêàð,
ÿêèé óñëàâèâ óêðàїíñüêó áàéêó ÿê äóõîâíå íàäáàííÿ óñüîãî ñëîâ’ÿíñüêîãî
ñâіòó, ó òâîðàõ ÿêîãî ïðîçâó÷àâ ãîëîñ
ìîðàëüíî íåñêîðåíîãî íàðîäó Óêðàїíè ç
éîãî ïðèðîäíîþ ìóäðіñòþ, øëÿõåòíіñòþ,
ãіäíіñòþ. Âèäàòíèé áàéêàð, ïîåò, êàçêàð,
êóëüòóðíî-ãðîìàäñüêèé äіÿ÷ і ñïðàâæíіé
óêðàїíñüêèé іíòåëіãåíò. Âіí îðãàíі÷íî
ïîєäíàâ ó ñâîїé òâîð÷îñòі ãðàíäіîçíі íàäáàííÿ ñâіòîâîãî áàéêàðñüêîãî ìèñòåöòâà
Ïàì’ÿòíèê áàéêàðþ
òà òâîð÷èé äîñâіä ðіäíîãî íàðîäó, éîãî
ïіñåííó, ñìіõîâó òà äóõîâíó êóëüòóðó.
Áàéêàðñüêà òâîð÷іñòü Ãëіáîâà õàðàêòåðèçóєòüñÿ, â ïåðøó ÷åðãó, ðîçìàїòòÿì òåìàòèêè òà øèðîêèì êîëîì ïðîáëåì, íà ÿêèõ àâòîð ïðàãíóâ
çàãîñòðèòè óâàãó. ×àñòèíà òâîðіâ áàéêàðÿ ñòîñóâàëàñü íàãàëüíèõ ïèòàíü ñîöіàëüíîãî õàðàêòåðó, çîêðåìà íàéáîëþ÷іøîãî – êðіïîñíèöüêîãî
ëàäó. Âèñìіþâàâ Ãëіáîâ òàêîæ і ïîòâîðíі ïîáóòîâі ÿâèùà, ñèòèõ і áàéäóæèõ äî âñüîãî îáèâàòåëіâ, íå îìèíóâ æîäíîї íåãàòèâíîї ðèñè óêðàїíñüêîї íàöіîíàëüíîї ìåíòàëüíîñòі: ïèñüìåííèê áóâ ïåðåêîíàíèé, ùî
âàäè íå ìîæíà çàìîâ÷óâàòè, іç íèìè ñëіä áîðîòèñÿ íå ìåíø ïðèíöèïîâî
é ïîñëіäîâíî, àíіæ іç ñîöіàëüíîþ íåñïðàâåäëèâіñòþ.
Ïåðøó çáіðêó áàéîê Ëåîíіäà Ãëіáîâà áóëî íàäðóêîâàíî â Êèєâі ó
1863 ðîöі, äðóãó – ó 1872 ðîöі â ×åðíіãîâі. Òóò æå âèéøëà і çáіðî÷êà
ðîñіéñüêèõ ïîåçіé, ïîáà÷èëà ñâіò áіëüøіñòü äèòÿ÷èõ òâîðіâ, ùî óñëàâèëè Ãëіáîâà і ÿê êàçêàðÿ. Òàê ñêëàëàñÿ äîëÿ, ùî 80–90-òі ðîêè ÕIÕ ñòîëіòòÿ áóëè íàéáіëüø ïëіäíèìè ó òâîð÷îñòі ïèñüìåííèêà. Âèéøëà òðåòÿ
çáіðêà áàéîê, ó Ïåòåðáóðçі äðóêóâàëèñÿ äðàìàòè÷íі òâîðè, âіäáóëîñÿ
çíàéîìñòâî ÷èòà÷іâ Ãàëè÷èíè ç éîãî íåïåðåñі÷íèì äîðîáêîì. Áіëüøіñòü
çàõіäíîóêðàїíñüêèõ ïåðіîäè÷íèõ âèäàíü ââàæàëè çà ÷åñòü íàäðóêóâàòè
ïîåçії, áàéêè, êàçêè ïèñüìåííèêà.
***

Âåñåëèìè і äîòåïíèìè, äîøêóëüíèìè і ãîñòðèìè, ìóäðèìè і âëó÷íèìè âіðøàìè ïðîñëàâèâñÿ Ñòåïàí Ðóäàíñüêèé (1834–1873). Ñåðåä
êðàùèõ їõ âçіðöіâ – ëіðè÷íі âіðøі, áàëàäè, ïîåìè, êàçêè, áàéêè. Ïðîòå ñàì àâòîð ìàéæå âñі ñâîї òâîðè íàçèâàâ ñïіâîìîâêàìè. Òðè êíèæêè éîãî ðóêîïèñíèõ çáіðîê íàçèâàþòüñÿ «Ñïіâîìîâêè êîçàêà Âіíêà
Ðóäàíñüêîãî».
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Äæåðåëîì ñïіâîìîâîê, ùî ñòàëè
ñïðàâæíüîþ îêðàñîþ óêðàїíñüêîї ëіòåðàòóðè, áóëè íàðîäíі àíåêäîòè і ïðèïîâіäêè. Òâîðè Ðóäàíñüêîãî ìàþòü âèðàçíèé
íàöіîíàëüíèé êîëîðèò, çäåáіëüøîãî ñîöіàëüíî-ïîáóòîâі ñþæåòè. Ïîåò õîòіâ ïîêàçàòè âñüîìó ñâіòîâі, ùî óêðàїíñüêèé
íàðîäíèé ãóìîð – ÿâèùå óíіêàëüíå é
íåïîâòîðíå.
Àâòîð ñïіâîìîâîê çàâæäè õîòіâ ïіäêðåñëèòè, ùî õî÷ ÿêèì ãіðêèì áóëî
êðіïîñíå ðàáñòâî äëÿ íàðîäó, óêðàїíöі íіêîëè íå âòðà÷àëè ïðèòàìàííèõ їì
âèòðèâàëîñòі, ìóæíîñòі, âðîäæåíîãî
ïî÷óòòÿ ãóìîðó, íàäії íà êðàùå æèòòÿ.
Òîìó òàêîþ äîòåïíîþ і æèòòєâî ïðàâäèâîþ âèãëÿäàє ñïіâîìîâêà «Ïàí òà
Іâàí â äîðîçі». Ðóäàíñüêèé ïîñòàâèâ ñîáі çà ìåòó ïîêàçàòè ìîðàëüíó
âèùіñòü óêðàїíñüêîãî ñåëÿíèíà íàä äóðíèì і æàäіáíèì ïàíîì. Іâàíà
àâòîð íàäіëèâ ñàìå òàêèìè ðèñàìè õàðàêòåðó, ÿêі ó íàéñêðóòíіøі õâèëèíè çàâæäè ðÿòóâàëè óêðàїíöіâ âіä ëèõà òà íàðóãè. Ñåëÿíèí ðîçóìíèé, ùåäðèé, êìіòëèâèé, ðîçâàæëèâèé, ïðàêòè÷íèé. Âіí îøóêàâ-òàêè
ïàíà, ÿêèé íàâіòü íå ñóìíіâàâñÿ ó ñâîїé âèùîñòі íàä ïðîñòèì ìóæèêîì.
Îñîáëèâîãî êîëîðèòó íàäàþòü òâîðîâі âèðàçíі äіàëîãè ïåðñîíàæіâ, ó
ÿêèõ ðîçêðèâàþòüñÿ їõíі õàðàêòåðè.
Ó öіé òà іíøèõ ñïіâîìîâêàõ Ðóäàíñüêèé ïîñòàє ÷óäîâèì çíàâöåì
ôîëüêëîðó, óêðàїíñüêîї ôðàçåîëîãії, æèâîї ðîçìîâíîї ìîâè. Êîëîðèòíі,
äîòåïíі íàðîäíі âèñëîâè, ùî õàðàêòåðèçóþòü äії òà â÷èíêè ïåðñîíàæіâ,
íàäàþòü òâîðàì íåïîâòîðíîãî åìîöіéíîãî çàáàðâëåííÿ: òîðáó ñòåðåáèòè,
äèìîì çäèìіòè, êîìàðà çäóøèòè, õîäèòè áàëþâàòè òà іíøі.
Ó ñïіâîìîâêàõ îæèâàþòü êîëîðèòíі ïîñòàòі êîçàêіâ-õàðàêòåðíèêіâ,
ÿêі îïîâіäàþòü ñìіøíі áóâàëüùèíè òà ùå ñìіøíіøі íåáèëèöі. Ïîñòàòі
öèõ ãåðîїâ ñïіâîìîâîê áóëè îñîáëèâî áëèçüêі é öіêàâі ñàìîìó àâòîðîâі,
ÿêèé ùèðî âіðèâ ó òå, ùî êîçàöüêîìó ðîäó íåìà ïåðåâîäó. Òîìó Ðóäàíñüêèé ç ëþáîâ’þ çìàëüîâóє âèòðèâàëèõ, êðåìåçíèõ, ìóäðèõ êîçàðëþã,
ùî íіêîëè íå áîÿëèñÿ àíі ëÿõà, àíі òóðåöüêîãî ñóëòàíà, àíі ñàìîãî
÷îðòà («Çàïîðîæöі ó êîðîëÿ», «Êîçàê і êîðîëü»).
Àâòîð õîòіâ, ùîá éîãî òâîðè áóëè íå ëèøå ðîçâàæàëüíèìè, àëå é
ïîâ÷àëüíèìè. І ñïðàâäі, ëåãêî ïîøèðþþ÷èñü ó íàðîäі, âîíè ïðîáóäæóâàëè ïî÷óòòÿ íàöіîíàëüíîї ãіäíîñòі, ñàìîñâіäîìіñòü óêðàїíöіâ. À äîïîìàãàëè äîñÿãàòè öüîãî і їõíі õàðàêòåðíі îñîáëèâîñòі: âіðøîâàíà ôîðìà;
ñþæåòè, ùî áóëè çðîçóìіëі é áëèçüêі òèì, õòî їõ ñëóõàâ; ãåðîї ç ïîâñÿêäåííîãî æèòòÿ; æèâà ðîçìîâíà ìîâà ïåðñîíàæіâ; ïîâ÷àëüíèé âèñíîâîê,
ùî áóâ áëèçüêèé äî íàðîäíîї ìîðàëі.
Ðàçîì ç ãåðîÿìè Ðóäàíñüêîãî і íàì çàâæäè õî÷åòüñÿ ñìіÿòèñü,
áî éîãî ãóìîð òîíêèé, äîòåïíèé, ìóäðèé, à ñàì àâòîð áëàãîðîäíî òà
ïîáëàæëèâî ñòàâèòüñÿ äî ëþäñüêèõ ñëàáêîñòåé і ç ãëèáîêîþ ïîâàãîþ –
äî ëþäñüêîї ãіäíîñòі.
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***

Ðîìàíòè÷íèé íàïðÿì â óêðàїíñüêіé
ëіòåðàòóðі áóëî ïðåäñòàâëåíî ßêîâîì
Ùîãîëіâèì (1823–1898), ÿêèé ââàæàâ
êðèòåðії õóäîæíîñòі é ïîåòè÷íîї äîâåðøåíîñòі âі÷íèìè і íåçìіííèìè.
Íàéáіëüø ïëіäíèìè äëÿ ïîåòà ñòàëè
1876–1882 ðîêè, êîëè áóëî íàïèñàíî
áіëüøіñòü òâîðіâ, ùî ñêëàëè çáіðêó
«Âîðñêëî» (Õàðêіâ, 1883). Íàñòóïíà
éîãî çáіðêà «Ñëîáîæàíùèíà» ïîáà÷èëà
ñâіò ëèøå â ðіê ñìåðòі ïîåòà.
Çíà÷íå ìіñöå ó òâîð÷îìó äîðîáêó Ùîãîëіâà ïîñіäàє òåìà ãіðêîї ñåëÿíñüêîї
äîëі. Íàéáіëüø ïîêàçîâі òâîðè öüîãî
òåìàòè÷íîãî ðÿäó – «Íåíÿ», «Ïîæåæà»,
«Áóðëàêè».
Ó âіðøі «Áóðëàêè» Ùîãîëіâ âäàєòüñÿ äî óìèñíîї ñòèëіçàöії ïіä òÿãëó
áóðëàöüêó ïіñíþ, äîñÿãàþ÷è íåïîâòîðíî ðåàëіñòè÷íîї êàðòèíè, ùî ïðîåêòóєòüñÿ íà çíàìåíèòå ïîëîòíî Іëëі Ðєïіíà:
Íàøà їæà ãîëîäíà,
Âîäà ç Äîíó õîëîäíà;
Ìè, ÿê çâіðі, âèðîñòàëè,
Äî âñüîãî ïîïðèâèêàëè!
Ãåé, ãåé ïàíіáðàòå,
Äî âñüîãî ïîïðèâèêàëè!

Ñòàëèì áóâ ó ïîåòà òàêîæ іíòåðåñ äî іñòîðè÷íîãî ìèíóëîãî Óêðàїíè,
äî ãåðîї÷íèõ ïîäâèãіâ êîçàöòâà, ÿêі Ùîãîëіâ çìàëüîâóâàâ ó äóñі íàðîäíèõ ëåãåíä òà ïåðåêàçіâ. Öå òâîðè «Âîëÿ», «Çàïîðîæåöü», «Ñі÷à»,
«Õîðòèöÿ».
Ùîãîëіâ ïðîäîâæèâ òðàäèöії ðîìàíòè÷íîї òâîð÷îñòі ðàííüîãî Øåâ÷åíêà, ïîєäíàâøè їõ ç òðàäèöіÿìè íàðîäíîãî åïîñó. ×àñòèíó òâîðіâ
ïîåò íàïèñàâ ó ðåàëіñòè÷íîìó êëþ÷і. Ðåàëіñòè÷íі ïîåçії Ùîãîëіâà ó
ñâîїé îñíîâі çàïåðå÷óâàëè áóäü-ÿêó òåíäåíöіéíіñòü, áî àâòîð ââàæàâ
íàéâèùîþ öіííіñòþ ïîåçії âі÷íó іñòèíó, âі÷íó ïðàâäó. Ñâîїìè ëіòåðàòóðíèìè â÷èòåëÿìè ïîåò ââàæàâ Ïóøêіíà і Ãîãîëÿ. Âàæêі îáñòàâèíè
ñóñïіëüíîãî æèòòÿ Ùîãîëіâ çìàëüîâóє ÿê ãîðå îñîáèñòå, çâåðòàþ÷èñü
íå äî «ñèòîãî» àáî «ùàñëèâîãî», à äî «áåçùàñíîãî çðîäó», «íåîäìîâíîї
ìàòåðі», «íåïðèâіòàíîї äіâ÷èíè».
Ùîãîëіâ є îäíèì ç íåáàãàòüîõ óêðàїíñüêèõ ïîåòіâ, õòî ÷èìàëî òâîðіâ
íàïèñàâ íà ðåëіãіéíó òåìàòèêó. Ïî÷óòòÿ ùèðîãî õðèñòèÿíèíà âèñâіòëåíі â ïîåçіÿõ «Іêîíà», «Ñóáîòè ñâ. Äìèòðà», «Íі÷ ñâ. Âàëåíòèíà» òà
іíøèõ.
Ó âіä÷óòòі ïðèðîäè Ùîãîëіâ òÿæіâ äî ðîìàíòè÷íîї îáðàçíîñòі, ïðîòå
ç íåþ îðãàíі÷íî ïîєäíóþòüñÿ ÷èñëåííі ðåàëіñòè÷íî âèïèñàíі êàðòèíè.
Äî òàêèõ òâîðіâ íàëåæàòü «Ëèñòîïàä», «Îñіíü», «ßëòà», «Çèìíіé ðàíîê» òîùî. Áіëüøіñòü іç íèõ óæå ñòàëè õðåñòîìàòіéíèìè. Âîíè áàãàòі
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íà êîíêðåòíі äåòàëі, ùî âèòâîðþþòü õàðàêòåðíі æèâîïèñíі êàðòèíè
ïðèðîäè.
Íå ìîæíà íå çàçíà÷èòè і áëèçüêó ñïîðіäíåíіñòü ïîåçії Ùîãîëіâà ç
íàðîäíîïîåòè÷íîþ òâîð÷іñòþ. Âіðøі ïðî ñëàâíå ìèíóëå óêðàїíñüêîãî
íàðîäó îðãàíі÷íî çàêîðіíåíі ó ôîëüêëîðíó îáðàçíіñòü. ×èìàëà êіëüêіñòü ïîåçіé ïîáóäîâàíà íà äàâíіõ ïîâіð’ÿõ, çàáîáîíàõ, ëåãåíäàõ. Öå
і íàðîäíі ïåðåêàçè ïðî ðóñàëîê («Ëîñêîòàðèê», «Ëîñêîòàðî÷êà»), âîâêóëàêіâ («Âîâêóëàêà»), ñêàðáè («Êëèìåíòîâі ìëèíè») òîùî. Öі òâîðè,
ÿêі çà æàíðîì ìîæíà ââàæàòè áàëàäàìè, ïðîäîâæóþòü ñëàâíі òðàäèöії,
çàïî÷àòêîâàíі óêðàїíñüêèìè ïîåòàìè-ðîìàíòèêàìè ïåðøîї ïîëîâèíè
XIX ñòîëіòòÿ.
***

Òàëàíîâèòèì ïîåòîì і âèçíà÷íèì
ôîëüêëîðèñòîì áóâ Іâàí Ìàíæóðà (1851–
1893), ÷èÿ òâîð÷іñòü öіëêîì âïèñóєòüñÿ
ó íèì æå ñêëàäåíі ðÿäêè: «ß ñèí òâіé,
íåíå-Óêðàїíî, íàðîäó ïàðîñò ÿ òâîãî».
Ïåðøó éîãî ïîåòè÷íó çáіðêó «Ñòåïîâі
äóìè òà ñïіâè» áóëî âèäàíî ó Ïåòåðáóðçі â
1889 ðîöі ç äîïîìîãîþ Îëåêñàíäðà Ïîòåáíі. Ìàíæóðà îäðàçó çàÿâèâ ïðî ñåáå ÿê ïðî
àâòîðà ëіðèêè ãëèáîêèõ ïî÷óòòіâ і ïåðåæèâàíü, ëіðèêè ïàòðіîòè÷íîї, ïðîéíÿòîї âèñîêèì ïàôîñîì ãðîìàäÿíñüêîãî çâó÷àííÿ.
Òåìàòèêà éîãî òâîðіâ ðіçíîìàíіòíà é
àêòóàëüíà äëÿ òієї äîáè. Öå і îáñòîþâàííÿ ïðèíöèïіâ íàðîäíîñòі é äåìîêðàòèçìó
â ëіòåðàòóðі, і ãåðîї÷íèé ïàôîñ іñòîðè÷íîãî ìèíóëîãî Óêðàїíè, і ðîëü ïîåòà і
ïîåçії â ñóñïіëüíîìó ðîçâîї. Ïîåòè÷íå êðåäî Ìàíæóðà çàäåêëàðóâàâ ó
âіðøі «Äî ìóçè». Éîãî ìóçó âàáèòü íèâà,
Ïіò äå òðóäіâíèöüêèé ëëєòüñÿ,
Äå ÷îëîâіê çà ãîäèíó ùàñëèâó
Òÿæêî ç íåäîëåþ á’єòüñÿ.

Ìîòèâè ãðîìàäÿíñüêîãî ïîêëèêàííÿ ìèòöÿ çâó÷àòü і ó òâîðàõ «Ñòàðèé ìóçèêà», «Êîáçàð», «Ðіçäâÿíà çіðêà», «Äî Äíіïðà» òà іíøèõ.
Íå öóðàâñÿ Ìàíæóðà і òðàäèöіéíîї äëÿ ïîåçії òåìè ñåëÿíñüêîї íåäîëі. Їé âіí ïðèñâÿòèâ ÷èìàëî òâîðіâ, ïðîéíÿòèõ íåïіäðîáíèì ñïіâ÷óòòÿì
і ãëèáîêèì ëіðèçìîì: «Ñòåï», «Âåñíÿíêà», «Íà ñòåïó і ó õàòі», «Ùèðà
ìîëèòâà», «Ñóì».
Óâèðàçíåííÿ çîáðàæóâàíèõ êàðòèí Ìàíæóðà äîñÿãàє çà äîïîìîãîþ
ïåðñîíіôіêàöії, ÷àñòî âæèâàíèõ àíàôîð, çâè÷íèõ ïîáóòîâèõ äåòàëåé.
Îñîáëèâіñòþ òâîðіâ ïîåòà є òàêîæ âèêîðèñòàííÿ ôîðìè íàðîäíîї ïîåçії,
çîêðåìà ñïіâîìîâêè, åëåìåíòіâ ìîëèòîâíîї ìåäèòàöії.
Æèòòÿ Ìàíæóðè áóëî ñïîâíåíå çëèãîäíіâ òà áåçìіðíîї ïðàöі. Ñèðîòà
ç äèòèíñòâà, âіí ÷àñòî ó òâîðàõ çìàëüîâóâàâ òå, ùî ñàì ïåðåñòðàæäàâ
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íà ñâîєìó íåäîâãîìó âіêó. І ìèìîâîëі íàçàâæäè âðіçàєòüñÿ â ïàì’ÿòü
âіðø «Ñîðîê ñâÿòèõ», ó ÿêîìó òðàãі÷íèé îáðàç äèòèíè-ñèðîòè ïîåò
ïîðіâíþє ç ðàííüîþ êâіòêîþ, ÿêó «çåìëÿ – ìà÷óõà ëèõà – ðàíî... ç
ñâîãî ëîíà é âèïèõà». Àëå êâіòöі âñå-òàêè êðàùå, áî її âñÿê ëþáèòü, à
«ñèðîòà æ âñіì î÷і êîëå, ñêðіçü ÷óæèé âіí ÷îëîâіê».
Â іñòîðіþ óêðàїíñüêîї ëіòåðàòóðè Іâàí Ìàíæóðà óâіéøîâ ÿê ïîåò,
ôîëüêëîðèñò, ïðîçàїê, ïåðåêëàäà÷. Ó éîãî òâîð÷îìó äîðîáêó – ïîíàä
70 ïîåçіé, âіðøîâàíі êàçêè, áàëàäè, áëèçüêî 30 âіðøîâàíèõ áàéîê і
àíåêäîòіâ, ìàéñòåðíі ïåðåêëàäè і ïåðåñïіâè çàðóáіæíèõ ïîåòіâ.
***

Âîëîäèìèð Ñàìіéëåíêî (1864–1925) – âèäàòíèé óêðàїíñüêèé ëіðèê,
ñàòèðèê, ïîåò øèðîêîãî òâîð÷îãî äіàïàçîíó, ëþäèíà íåïðîñòîї, íàâіòü
äðàìàòè÷íîї äîëі. Âіí ñòâîðèâ ïðåêðàñíі çðàçêè ãðîìàäÿíñüêîї, ïåéçàæíîї, ôіëîñîôñüêîї, іíòèìíîї ëіðèêè.
ßê і êîæåí ïîåò, ùî çàìèñëþєòüñÿ íàä ïðîáëåìîþ ðîëі ìèòöÿ і ìèñòåöòâà, îñîáëèâî æ ìèñòåöòâà ñëîâà â ñóñïіëüíîìó æèòòі, Ñàìіéëåíêî
ïðèñâÿòèâ öèì ðîçäóìàì ÷èìàëî òâîðіâ – «Ïіñíÿ», «Åëåãії», «Îðåë»,
«Íå âìðå ïîåçіÿ». Â îäíîìó ç íèõ ïðî÷èòóєòüñÿ òâîð÷å êðåäî àâòîðà:
Êðàùå ëþäèíó çìàëþé, çàçèðíè їé ó äóøó äóøåþ,
Ðàäіñòü і ñìóòîê її â ñëîâі òâîїì ïîêàæè.

Áàãàòî òâîðіâ ïîåò ïðèñâÿòèâ ïàì’ÿòі óêðàїíñüêèõ ïèñüìåííèêіâ –
Ëåîíіäà Ãëіáîâà, Ëåñі Óêðàїíêè, à íàéïåðøå – Òàðàñà Øåâ÷åíêà: «Íà
ðîêîâèíè ñìåðòі Øåâ÷åíêà 26 ëþòîãî» (çà ñò. ñòèëåì) – öèêë іç ï’ÿòè âіðøіâ ïіä íàçâîþ «Âіíîê Òàðàñîâі Øåâ÷åíêó, â äåíü 26 ëþòîãî»,
«Óêðàїíñüêà ìîâà (Ïàì’ÿòі Ò.Ã. Øåâ÷åíêà)». Îñòàííіé òâіð äàâíî
ñòàâ õðåñòîìàòіéíèì âçіðöåì çâåëè÷åííÿ ðіäíîї ìîâè. Âіðø ñêëàäàєòüñÿ ç äâîõ ÷àñòèí. Ó ïåðøіé çìàëüîâàíî àëåãîðè÷íèé îáðàç äіàìàíòà, ùî
ëåæàâ íà øëÿõó â ïèëþöі. Ëèøå îäíà ëþäèíà ïіäíÿëà éîãî, ðîçãëåäіâøè іñòèííó äîðîãîöіííіñòü, îáðîáèëà, âñòàâèëà â êîøòîâíèé âіíåöü – і
ñòàëîñÿ äèâî. Êàìіíåöü, ïіäíåñåíèé «âèùå õìàð», çàñÿÿâ і «ïðîìіííÿì
ÿñíèì âñіõ ëþäåé çäèâóâàâ». Ó äðóãіé ÷àñòèíі âіðøà ðîçêðèâàєòüñÿ
çìіñò àëåãîðії: «Òàê â ïèëó íà øëÿõó íàøà ìîâà áóëà...».
Ãëèáîêèìè ôіëîñîôñüêèìè ðîçäóìàìè ïðî ñóòíіñòü áóòòÿ, ïðî ïðèðîäó òà її çàêîíîìіðíîñòі, ïðî ñïіââіäíåñåíіñòü ìіêðîêîñìó, ÿêèì є ëþäèíà, і ãіãàíòñüêîãî ìàêðîêîñìó – Âñåñâіòó – ïðîéíÿòі ïîåçії «Âåñíÿíà
åëåãіÿ», «Ñêіëüêè ìèíóëî âæå ÷àñó, âіäêîëè ïèòàþòüñÿ ëþäè», «Äâі
ïëàíåòè», «Äóìè áóòòÿ». Íàìàãàííÿ ïîåòà ÿêíàéãëèáøå ïðîíèêíóòè
â òàєìíèöі áóòòÿ ñïîñòåðіãàєìî â îäíîìó ç êðàùèõ âіðøіâ-ìåäèòàöіé
«Ëþäñüêіñòü», äå Ñàìіéëåíêî ãіðêî êîíñòàòóє: «Íåìàє òâîð÷îñòі, ïîåçіÿ â áàãíі, і ôіëîñîôіþ òåïåð ìè îñìіÿëè».
Íàéÿñêðàâіøå іíäèâіäóàëüíіñòü Ñàìіéëåíêà âèÿâèëàñü ó ñàòèðè÷íèõ
òâîðàõ. Éîãî ñàòèðà çàâæäè ëåãêà, âëó÷àє íå ëèøå â íàöіîíàëüíі, à é
ó çàãàëüíîëþäñüêі õèáè. Âèêîðèñòîâóþ÷è ïîòóæíі òðàäèöії íàðîäíîї
ñìіõîâîї êóëüòóðè, âіí ñòâîðèâ çðàçêè âèñîêîіíòåëåêòóàëüíîї ñàòèðè.
Äîòåïíèé і óùèïëèâèé ñìіõ Ñàìіéëåíêà ñïðÿìîâàíèé ïðîòè ÷èíîâíèêіâ òà óðÿäîâöіâ, ïèñüìåííèêіâ òà æóðíàëіñòіâ, ùî äîïîìàãàëè «äåð-
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æèìîðäàì» òðèìàòè íàðîä ó ÿðìі, öåíçîðіâ òà áþðîêðàòіâ іç äåðæàâíèõ
іíñòèòóöіé – çîêðåìà ðîñіéñüêîї Äóìè.
Âіä îäíîãî ç ïåðøèõ ñàòèðè÷íèõ âіðøіâ «Åëüäîðàäî», ùî ìèòòєâî íàáóâ ïîïóëÿðíîñòі ñåðåä øèðîêèõ êіë ÷èòà÷іâ, Ñàìіéëåíêî äåäàëі
áіëüøå ãîñòðèâ âіñòðÿ ñâîєї ñàòèðè. Ó «Ïіñíі ïðî âіùîãî Âàñèëÿ» êèÿíè ëåãêî ïіçíàëè öàðñüêîãî öåíçîðà Âàñèëÿ Ðàôàëüñüêîãî, ÿêèé äóøèâ
êîæíó ñâіæó äóìêó. Íà öþ ñàìó òåìó íàïèñàíî âіðø «Ñîáàêè».
Íàéäîøêóëüíіøі ñàòèðè÷íі êïèíè äіñòàâàëèñÿ ôàëüøèâèì äðóçÿì
íàðîäó, ëæåïàòðіîòàì, ÿêèõ ùèðî çíåâàæàâ ïîåò. Òâîðіâ íà öþ òåìó
íàïèñàíî ÷èìàëî: «Ïàòðіîòè», «Íà ïå÷і», «Ïàòðіîòà Іâàí», «Óêðàїíñüêà ïàòðіîòè÷íà äóìà». Â îñòàííüîìó ç íèõ ñàòèðè÷íèé ïîðòðåò
«ïàòðіîòà» – îäèí іç íàéâèðàçíіøèõ:
Ùå ñòîїòü Óêðàїíà! Íå âìåðëà âîíà
І âìèðàòè íå ìàє îõîòè.
Êîæíà ïі÷ óêðàїíñüêà – ôîðòåöÿ ìіöíà,
Òàì íà ÷àòàõ ëåæàòü ïàòðіîòè.

Áàçіêàþ÷è ïðî ëþáîâ äî Óêðàїíè, òàêі ôàëüøèâі ïàòðіîòè çàâæäè
îáìåæóþòüñÿ ëèøå ìðіÿìè, äáàþòü ïåðåäóñіì ïðî âëàñíèé çèñê, à ïðî
íàðîä çãàäóþòü ëèøå òîäі, êîëè ïîñòàє íåîáõіäíіñòü âèãîëîñèòè ÷åðãîâó
ïóñòîïîðîæíþ ïðîìîâó. Åãîїçì, áàéäóæіñòü äî äîëі íàðîäó, áåçòóðáîòíå
æèòòÿ ïåðåòâîðèëè öèõ ëæåïàòðіîòіâ íà ëèöåìіðіâ і áîÿãóçіâ. Äëÿ ïîñèëåííÿ ñàòèðè÷íîãî åôåêòó Ñàìіéëåíêî âäàëî âèêîðèñòîâóє ïîñòіéíèé
ðåôðåí, ùî óâèðàçíþє ñïðàâæíє єñòâî ïàíêà-«ïàòðіîòà».
Ó âіðøі «Áîæèé ïðèêëàä» ïîåò íàçàâæäè ëèøèâ óêðàїíöÿì êðèëàòèé âèñëіâ: «Îäíî – òâîðèòè ÿçèêîì, à äðóãå – ïåðòè ïëóãà».
***

Ïàâëî Ãðàáîâñüêèé (1864–1902). Ïðîôåñіéíèé ðåâîëþöіîíåð, ÷ëåí òåðîðèñòè÷íîãî êðèëà íàðîäíèöüêîї îðãàíіçàöії
«×îðíèé ïåðåäіë», ëþäèíà, áåççàñòåðåæíî âіääàíà іäåї âèçâîëåííÿ Óêðàїíè òà її
íàðîäó, Ãðàáîâñüêèé çàëèøèâ ðÿäêè ïîåçіé, íàïèñàíі êðîâ’þ ñåðöÿ ñïðàâæíüîãî
ïàòðіîòà. À ïîðÿä – ïðîíèçëèâî-âіäâåðòі ñëîâà іíòèìíèõ çіçíàíü ó êîõàííі äî
æіíêè – òîâàðèøêè ó áîðîòüáі:
Òàêîї ïåâíîї, ñâÿòîї.
Òàêîї ðіäíîї, ÿê òè,
Òàêîї ùèðîї, ïðîñòîї,–
Âæå áіëüøå, ìàáóòü, íå çíàéòè.

Áіëüøó ÷àñòèíó ñâîãî æèòòÿ Ãðàáîâñüêèé ïðîâіâ çà ìåæàìè Óêðàїíè, – ó òþðìàõ òà íà çàñëàííі. Àëå äóìàìè ïîâñÿê÷àñ ïîâåðòàâñÿ äî
Áàòüêіâùèíè. Éîãî âіðà і ëþáîâ äî Âіò÷èçíè áóëà òàêîþ ïîâíîñèëîþ,
äî ÿêîї «íàâіòü ó íàøîìó ïèñüìåíñòâі íå çðàçó äîáåðåø àíàëîãіþ»
(Ñåðãіé Єôðåìîâ).
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Òîìó ãëèáîêèì ëіðèçìîì, òðåïåòíîþ ëþáîâ’þ і íіæíіñòþ ïðîéíÿòі
éîãî òâîðè, ïðèñâÿ÷åíі Óêðàїíі: «Äî Óêðàїíè» («Ïіä íåáîì äàëüíüîї
÷óæèíè»), «Óêðàїíà ïðèñíèëàñü ìåíі», «Î ÿêà æ òè ñóìíà, Óêðàїíî
ìîÿ», «Îöå ÷èòàâ ÿ ïðî ñâіòè» òîùî.
Ìàëüîâíè÷îþ ïîñòàє Óêðàїíà ó ïîåçії «Ñîí». Ïðèâàáëèâèé ëіòíіé
ïåéçàæ іç ñàäêîì êîëî õàòè àñîöіþєòüñÿ çі çíàìåíèòèì Øåâ÷åíêîâèì
âіðøåì «Ñàäîê âèøíåâèé êîëî õàòè...».
Àëå Ãðàáîâñüêèé áà÷èòü íå ëèøå ÷óäîâó êàðòèíó ïðèðîäè äàëåêîї
Óêðàїíè. Ó ñíі äî íüîãî ïðèõîäÿòü і çãîðüîâàíà ìàòè, і çìó÷åíà òÿæêîþ
äîëåþ ñåñòðà. Êîíòðàñò ìіæ êðàñîþ áëàãîäàòíîї çåìëі òà çëèäåííèì іñíóâàííÿì ëþäåé Ãðàáîâñüêèé іíòåðïðåòóє ñâîєðіäíî. Çìіíà ïðåêðàñíèõ
ÿñêðàâèõ êàðòèí ïîõìóðèìè, ìîòîðîøíèìè ìàëþíêàìè ïðîáóäæóє ïîåòà âіä ñíó. Âіí ïëà÷å, íå ñîðîìëÿ÷èñü ñâîїõ ñëіç. Áî ñëüîçè ìîæóòü
ïðîáóäèòè éîãî äëÿ ïîäàëüøîї áîðîòüáè çà ùàñòÿ é âîëþ і äëÿ ñåñòðè,
ó ÿêîї «ïîáëіäëî ëè÷êî, çãàñëè î÷і, íàäіÿ âìåðëà, ñòàí çіãíóâñü...», і
äëÿ âñіõ çíåäîëåíèõ. Öåé âіðø є ÿñêðàâèì ïðèêëàäîì õàðàêòåðíîї äëÿ
ïîåòà ìàíåðè. Ïåéçàæі ó éîãî òâîðàõ – íå ñàìîäîñòàòíі êàðòèíè, à çäåáіëüøîãî çàñіá êîíòðàñòó äî íåñòåðïíîãî æèòòÿ óÿðìëåíîãî íàðîäó.
Âіðø «ß âèíіñ âñå...» – ñâîєðіäíà ñïîâіäü ïîåòà. Éäåòüñÿ ïðî êàéäàíè
òà íåâîëþ, ùî ñòàëè äëÿ íüîãî ïîâñÿêäåííîþ ðåàëüíіñòþ áóòòÿ. Íå ìіã
Ïàâëî Àðñåíîâè÷ ïîñòóïèòèñÿ âëàñíîþ ñîâіñòþ і æèòòєâèìè ïðèíöèïàìè, ÿêі ïîåòè÷íî ñôîðìóëþâàâ òàê:
ß íå òіêàâ, çóñòðіâøèñÿ ç âðàãàìè,
І íå õîâàâñü, ëÿêàþ÷èñü, íà ïі÷;
Öóðàâñü õîäèòü íåïðàâèìè øëÿõàìè...

Öå âіðø-ðîçäóì ïðî ñåíñ æèòòÿ, ïðî òå, ùî ñïîäіâàíà âîëÿ îáîâ’ÿçêîâî
ïðèéäå, òðåáà ëèøå áóòè òâåðäèì ó ñâîїõ ïåðåêîíàííÿõ і íåçëàìíèì ó
áîðîòüáі çà ñïðàâåäëèâі іäåї. ßêùî æ áîðöåâі çàáðàêíå ñèëè äóõó, âіí
çëàìàєòüñÿ і çðàäèòü ñâîþ ñïðàâó, – «íåìà íі÷îãî ãіðøå, ÿê áóòü æèâèì
і âìåðòè çà æèòòÿ!».
Çà êîæíèì ðÿäêîì öієї ïîåçії – áіëü і ìóêà, õîëîä òþðåìíèõ íî÷åé і
áåçâèõіäü çàñëàííÿ, àëå ðàçîì ç òèì – âіðà. Íåïåðåìîæíà âіðà â òå, ùî
âñі æåðòâè, ïðèíåñåíі íà îëòàð ñâîáîäè Âіò÷èçíè, – íå ìàðíі.
***

Ïî÷åñíå ìіñöå ó íàøіé ëіòåðàòóðі äðóãîї ïîëîâèíè ÕІÕ ñòîëіòòÿ íàëåæèòü Þðіþ-Îñèïó Ôåäüêîâè÷ó (1834–1888), ÿñêðàâîìó ïèñüìåííèêîâі òà âèäàòíîìó ãðîìàäñüêîìó äіÿ÷åâі, ÷èé ñàìîáóòíіé òàëàíò ñïðèÿâ
ïіäíåñåííþ óêðàїíñüêîї ëіòåðàòóðè íà çàõіäíîóêðàїíñüêèõ çåìëÿõ. Іâàí
Ôðàíêî ïèñàâ, ùî ó Ôåäüêîâè÷à «…áóâ òàëàíò, ñâіæèé òà ñàìîðіäíèé,
áóëà ñïîñіáíіñòü çàçèðàòè áåçïîñåðåäíüî â ñàìі ãëèáîêі òàéíèêè æèòòÿ
íàðîäíîãî і ëþäñüêîї äóøі, áóëî çíàííÿ íàðîäíèõ çâè÷àїâ і íàðîäíèõ
òèïіâ».
Äîëÿ íå áóëà íàäòî ìèëîñòèâîþ äî Ôåäüêîâè÷à. Ó÷àñòü ìàòåðі і áðàòà ó ñåëÿíñüêîìó ïîâñòàííі ïіä ïðîâîäîì Ëóê’ÿíà Êîáèëèöі çðóéíóâàëà
ðîäèíó. Çãîäîì ïèñüìåííèê çãàäóâàâ: «1848 ðіê íàøó ðîäèíó óíåùàñëèâèâ, à íàñ, äіòåé-ñèðіò, ïî ñâіòó ðîçäóâ». Âіí ïîíåâіðÿâñÿ â Ìîëäàâії,
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ïåðåæèâ 10 ðîêіâ âèñíàæëèâîї ñëóæáè â
àâñòðî-óãîðñüêіé àðìії, і ëèøå îïіñëÿ
ñëóæáè çìіã ïîâíіñòþ âіääàòèñÿ ëіòåðàòóðíіé òà ãðîìàäñüêіé ðîáîòі. Ôåäüêîâè÷
çíàíèé ÿê ïîåò, ïðîçàїê, ïóáëіöèñò, ïåðåêëàäà÷.
Äî ðå÷і, є é òàêèé öіêàâèé ôàêò ó éîãî
áіîãðàôії: Þðіé Ôåäüêîâè÷ ñåðéîçíî çàõîïëþâàâñÿ àñòðîëîãієþ!
А що ви знаєте про астрологію? Чи вважаєте її наукою? Чи знаєте своє сузір’я, тварину-опікуна, що «правила» вашим роком
народження? І чи зустрічались вам у літературі сюжети про астрологію, астрологів?
Наскільки це цікаво?

Âіí ïðàöþâàâ øêіëüíèì іíñïåêòîðîì, î÷îëþâàâ óêðàїíñüêó ãàçåòó
«Áóêîâèíà». Âàæêî áóëî óêðàїíñüêîìó ïàòðіîòîâі â óìîâàõ
àâñòðî-óãîðñüêîãî іìïåðñüêîãî ãíîáëåííÿ ðîçâèâàòè óêðàїíñüêó êóëüòóðó, ïðîïàãóâàòè іäåї íàöіîíàëüíîãî âèçâîëåííÿ. Âіí æèâ іç ãàñëîì:
«ß ãîòîâ âñå ìîє ïðèíåñòè íà âіâòàð ìàòåðі Ðóñі, íà âіâòàð ëþäñüêîñòі».
Íàéáіëüø çíàíèìè òâîðàìè Ôåäüêîâè÷à є ïîåìè «Äåçåðòèð», «Äîâáóø», «Ëóê’ÿí Êîáèëèöÿ», çíà÷íèé äîðîáîê ó öàðèíі ëіðè÷íîї ïîåçії.
Ïîåçіÿ Þðіÿ Ôåäüêîâè÷à ïîäіëÿєòüñÿ íà äåêіëüêà òåìàòè÷íèõ öèêëіâ: íåùàñëèâå êîõàííÿ («Äíіñòðîâі êðó÷і», «Ëþáà-çãóáà»); æîâíіðñüêà ñëóæáà
(«Ñàôàò Çіíè÷», «Êàïіòàí»); ñàòèðè÷íі òâîðè («Ïðå÷èñòà äіâî, ðàäóéñÿ,
Ìàðіє…»); òâîðè ôîëüêëîðíîãî õàðàêòåðó («Íîâîáðàí÷èê», «Øåëüâàõ»).
Íàäçâè÷àéíî öіêàâà ïðîçà áóêîâèíñüêîãî ïèñüìåííèêà, çîêðåìà ïîâіñòü «Òðè ÿê ðіäíі áðàòè». Ó öіé ïîâіñòі ÷èìàëî òðàãі÷íèõ ìîìåíòіâ –
ñìåðòü ìàòåðі òà áðàòà îïîâіäà÷à, ãîëîâíîãî ãåðîÿ Іâàíà Øîâêàíþêà,
éîãî ñòðàæäàííÿ ó öіñàðñüêîìó âіéñüêó, äå ïîñòіéíî çáèòêóâàëèñÿ ç
óêðàїíöіâ. Ïî äîðîçі äîäîìó іç âіéñüêîâîї ñëóæáè âіí ìàëî íå ïîìèðàє
âіä ãîëîäó òà êâîëîñòі.
Àëå íà éîãî øëÿõó çóñòðі÷àєòüñÿ ìîëîäèé æàíäàðì Òîíіé Òàéâåð, íіìåöü, ÿêèé ïîðÿòóâàâ Іâàíà, à çãîäîì îäðóæèâñÿ ç éîãî ñåñòðîþ Îëåíîþ.
Ùèðå ïîáðàòèìñòâî, äðóæáà óêðàїíöіâ Іâàíà Øîâêàíþêà і ßêîâà
Íåñòåðþêà ç Òîíієì Òàéâåðîì ïåðåìàãàє æîðñòîêіñòü æèòòÿ. Ïèñüìåííèê ïіäêðåñëþє ùèðіñòü, äîáðîçè÷ëèâіñòü öèõ âçàєìèí, ïî÷óòòÿ äîâіðè, ùî âèíèêëî ìіæ ÷îëîâіêàìè: «…ç Òîíієì òà ç ßêîâîì æèâåìî ñîáі,
ÿê òі ðіäíі áðàòòÿ, – ñêàçàíî: òðè ÿê ðіäíі áðàòè».

Ïîâòîðþєìî
1. Назвіть поетів, що визначали обличчя української лірики другої половини
XIX століття.
2. Які поетичні збірки означеного періоду ви знаєте? Назвіть їх.
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3. Які твори поетів цієї доби вам відомі з молодших класів?
4. Проаналізуйте одну з поезій Якова Щоголіва.
5. Які звертання до своєї коханої використовує автор поезії «Не захвати солодкого
зомління»?
6. Назвіть співомовки, які ви прочитали. Хто головні герої цих творів?

Ìіðêóєìî
1. Розкажіть про життєвий шлях поета Якова Щоголіва (Івана Манжури, Павла Грабовського, Володимира Самійленка).
2. Назвіть провідні теми української лірики другої половини XIX століття.
3. Окресліть громадянські мотиви лірики таких поетів, як Грабовський та Самійленко.
4. Визначте художні засоби поезії Івана Манжури «До музи».
5. Традиції яких байкарів використовував український письменник у своїй творчості?
6. Пригадайте твори про українських козаків, які ви вивчали. Чи схожі герої Руданського на образи козаків, що вже склалися у вашій уяві?

Àíàëіçóєìî
1. Схарактеризуйте основні тенденції розвитку української поезії 70–90-х років
XIX століття.
2. Які релігійні та біблійні мотиви відображено в поезії цього періоду?
3. Які жанри представлені в поезії останньої третини XIX століття?
4. На кого спрямовано вістря сатиричних поезій Володимира Самійленка?
5. Що ви можете сказати про мову байок Глібова? У чому її особливості?

Äèñêóòóєìî
1. Дайте загальну характеристику домінуючої стильової манери в українській поезії
другої половини XIX століття. Свою думку доведіть.
2. Визначте основні художні здобутки поезії цього періоду.
3. Максимально повно схарактеризуйте тематично-проблемну та жанрову палітру
української поезії останньої третини XIX століття.
4. Згадайте інші твори про кохання, прочитані вами. Що нового про це почуття сказав Старицький? Чи вдалося йому сказати щось таке, незвичайне, чого до нього
ніхто про це прекрасне почуття сказати не міг?
5. Як поетичний твір про кохання характеризує автора? Чи можемо ми на основі
аналізу такої поезії сказати щось про автора як про людину?
6. Що у творах Степана Руданського вказує на їх виразний національний колорит?

Об’єднавшись у групи, напишіть повідомлення на тему «У чому полягає відмінність між байкою і казкою?». Аргументуйте свою відповідь прикладами.

ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ
 Прочитайте додатково такі співомовки Степана Руданського:
«Запорожці у сенаті», «Смерть козака», «Ахмет ІІІ і запорожці»,
«Кошовий у цариці», «Турки і козак».
Розділіть сторінку зошита на дві колонки. Згадайте та запишіть у першу колонку
характерні риси козаків, про які ви знаєте, читали або чули раніше. До другої колонки випишіть риси козаків, якими їх наділив у співомовках Руданський.
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Користуючись записами, усно опишіть українського козака за планом: вік; зовнішність; одяг; звички; військові вміння; моральні якості; мова.
 Спробуйте намалювати портрет козака-запорожця або ілюстрацію до прочитаних співомовок.
 Прослухайте уривки з творів видатних українських композиторів М.І. Вериківського – опера «Сотник» та М.В. Лисенка – опера «Тарас Бульба». Подумайте, чи
можна засобами музичного мистецтва схарактеризувати українське козацтво. Які
спільні риси, на вашу думку, підкреслили в українському козакові композитори та
письменник?

 Спробуємо з’ясувати, чи ви так само кмітливі, як і герої Степана Руданського.
Об’єднайтеся у дві команди. Протягом обумовленого часу загадуйте і відгадуйте
загадки. За кожну відгадану загадку нараховується один бал. Виграє та команда, що
набере найбільше балів.

1. Бондар М. Творчість Володимира Самійленка // Самійленко В. Твори. – К.,
1990.
2. Зєров М. «Непривітаний співець» (Я. Щоголів) // Зеров М. Твори: У 2 т. – К.,
1990. – Т. 2.
3. Панченко В. Павло Грабовський // Панченко В. Магічний кристал: Сторінки
історії українського письменства. – Кіровоград, 1995.
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ЗАВЕРШАЛЬНИЙ УРОК
ßñêðàâèì і íåçàáóòíіì áóâ öüîãîðі÷íèé êóðñ óêðàїíñüêîї ëіòåðàòóðè. Áàãàòî öіêàâîãî é êîðèñíîãî ïî÷åðïíóëè âè ç íåòëіííèõ òâîðіâ
âіò÷èçíÿíîãî êðàñíîãî ïèñüìåíñòâà òà ïåðåêëàäіâ ç äàâíüîєâðåéñüêîї
ëіòåðàòóðè. Íà ÷àñі – îçíàéîìëåííÿ ç òâîðàìè ïèñüìåííèêіâ-çåìëÿêіâ,
òèõ, ùî íàðîäèëèñÿ ó âàøîìó ðіäíîìó êðàї, ìіñòі, ñåëèùі. Öå âè ìàєòå çðîáèòè âæå ñàìîñòіéíî, à òàêîæ óìіòè âèñëîâèòè ñâîї ìіðêóâàííÿ
ùîäî ïðî÷èòàíîãî.
Âàðòî é ïåðåâіðèòè, íàñêіëüêè ìіöíî çàñâîєíі âàìè òâîðè, ÿêі âèâ÷àëèñÿ ïðîòÿãîì ðîêó. Ïðî÷èòàéòå öèòàòè і âèñëîâòå ïðèïóùåííÿ, ÿêіé
îñîáі ÷è ÿâèùó âîíè ïðèñâÿ÷åíі, à âіäòàê ðîçêàæіòü ïðî öþ ëþäèíó,
ÿâèùå, êíèãó, ïðî âñå, ùî âàì çàïàì’ÿòàëîñÿ ç êóðñó ëіòåðàòóðè 9-ãî
êëàñó.
1. Áëàãîñëîâåííà òè â âіêàõ,
ßê ñîíöå íàøå áëàãîâіñíå,
ßê âіùèé áіëîêðèëèé ïòàõ,
Ïå÷àëü і ðàäіñòü íàøà, ïіñíå.
(Ìàêñèì Ðèëüñüêèé)

2. «ß õî÷ó, ùîá її ïåðåêëàëè âñіìà ìîâàìè, ùîá íå ëèøå øîòëàíäöі é іðëàíäöі, à é òóðêè òà àðàáè ìîãëè ÷èòàòè é ðîçóìіòè її. ß äóæå
õî÷ó, ùîá õëіáîðîá íàñïіâóâàâ її, іäó÷è çà ïëóãîì, ùîá òêà÷ âèâîäèâ її
ïñàëìè ïіä äçèæ÷àííÿ ñâîãî ÷îâíèêà, à ìàíäðіâíèê çàáóâ ïðî âòîìó,
çãàäóþ÷è її ïðèò÷і» (Åðàçì Ðîòòåðäàìñüêèé).
3. «Ç-ïîçà æàðòіâëèâîї ôîðìè òàëàíîâèòîї ïàðîäії, ùî îïèñóâàëà
ïðèãîäè çàïîðîçüêèõ ãóëüòіïàê, âèñóâàëèñÿ іíøі îáðàçè і ñïîìèíè; ñàìå
òîäі íàøі çàïîðîæöі áëóêàëè ñâіòàìè, íå çíàõîäÿ÷è ñîáі ïðèñòàíîâèùà, – і ãіðêі ãàäêè ìóñіëè íàâîäèòè ñïîìèíè, ùî âèêëèêàëî ñå áàéäóæå
íіáèòî îïîâіäàííÿ ïðî òðîÿíñüêèõ áóðëàê!» (Ìèõàéëî Ãðóøåâñüêèé).
4. «Ïèñüìåííèê-íîâàòîð ïåðøèì äîâіâ çäàòíіñòü óêðàїíñüêîї ìîâè çàáåçïå÷èòè âèñîêèé ðîçâèòîê óñіõ ëіòåðàòóðíèõ æàíðіâ» (Îëåñü Ãîí÷àð).
5. Êðóãîì òâîãî ñòîâïà çіáðàëèñü ìåðòâі äóøі,
Òі, ùî íå âñòèã єñè ïåðîì æèâîïèñàòè:
Ïàíè, ïîïè, æèäè, ïåäàíòè äîâãîâóøі,
Òà é çàõîäèëèñÿ ãóðòîì òåáå âіòàòè,
Ìîâ ïðåäñіäàòåëÿ êàçåííîї ïàëàòè.
(Ïàíòåëåéìîí Êóëіø)

Íàâ÷àëüíèé ðіê çàâåðøèâñÿ, îòðèìàíî îñòàííі îöіíêè é ïåðåãîðíóòî
îñòàííþ ñòîðіíêó êíèãè. Àëå øëÿõ ïіçíàííÿ ðіäíîї ëіòåðàòóðè, ñåðéîçíèé, äîðîñëèé øëÿõ, òіëüêè-íî ðîçïî÷àâñÿ. І íàñòóïíîãî ðîêó íà âàñ
÷åêàòèìå ùå áіëüøå öіêàâèõ çóñòðі÷åé і âðàæåíü.
ÂÅÑÅËÈÕ ÂÀÌ ÊÀÍІÊÓË І ÄÎËÅÍÎÑÍÈÕ ÇÓÑÒÐІ×ÅÉ
Ç ЇЇ ÂÅËÈ×ÍІÑÒÞ ÊÍÈÃÎÞ!
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ÄÎÄÀÒÎÊ
ÕÓÄÎÆÍІ ÒÅÊÑÒÈ ÄËß ×ÈÒÀÍÍß
РОДИННО-ПОБУТОВІ ПІСНІ
МІСЯЦЬ НА НЕБІ, ЗІРОНЬКИ СЯЮТЬ
Місяць на небі, зіроньки сяють,
Тихо по морю човен пливе.
В човні дівчина пісню співає,
А козак чує – серденько мре.
Пісня та мила, пісня та люба,
Все про кохання, все про любов.

Як ми любились та й розійшлися,
Тепер навіки зійшлися знов.
Ой очі, очі, очі дівочі,
Темні, як нічка, ясні, як день!
Ви ж мені, очі, вік вкоротили,
Де ж ви навчились зводить людей?

ЦВІТЕ ТЕРЕН, ЦВІТЕ ТЕРЕН
Цвіте терен, цвіте терен,
Листя опадає;
Хто в любові не знається,
Той горя не знає.
А я, молоденька,
Та горя зазнала,
Вечероньки б не доїла,
Нічку б не доспала.
Візьму кріселечко,
Сяду край віконця,
Іще очі не дрімали,
А вже сходить сонце.

Хоч дрімайте, не дрімайте –
Не будете спати:
Десь поїхав мій миленький
Другої шукати.
Нехай їде, нехай їде,
Нехай не вернеться,
Не дасть йому Господь щастя,
Куди повернеться.
Очі мої, очі мої,
Що ви наробили,
Що всі люди обминали,
Того полюбили.

СОНЦЕ НИЗЕНЬКО, ВЕЧІР БЛИЗЕНЬКО
Сонце низенько, вечір близенько,
Вийди до мене, моє серденько! (2)
Ой вийди, вийди, та не барися,
Моє серденько, розвеселися. (2)
Ой вийди, вийди, серденько Галю,
Серденько, рибонько, дорогий кришталю! (2)
Ой вийди, вийди, не бійсь морозу,
Я твої ніженьки в шапочку вложу. (2)
Через річеньку, через болото
Подай рученьку, моє золото! (2)
Через річеньку, через биструю
Подай рученьку, подай другую! (2)

Ой біда, біда, що я не вдався, –
Брів через річеньку, та не вмивався. (2)
Ой завернуся та умиюся,
На свою милую хоч подивлюся. (2)
«Ой не вертайся, та не вмивайся,
Ти ж мені, серденько, й так сподобався. (2)
Ой там криниця під перелазом –
Вмиємось, серденько, обоє разом. (2)
Моя хустина шовками шита –
Утремось, серденько, хоч буду бита. (2)
Битиме мати, знатиму, за що:
За тебе, серденько, не за ледащо!». (2)

УКРАЇНСÜКІ НАРОДНІ БАЛАДИ
ОЙ НА ГОРІ ВОГОНЬ ГОРИТЬ
Ой на горі вогонь горить,
А в долині козак лежить,
Порубаний, постріляний,
Китайкою покриваний.
Накрив очі осокою,
А ніженьки китайкою,
А ніженьки китайкою,
А рученьки нагайкою.
Що в головах ворон кряче,
А в ніженьках коник плаче.

«Ой коню мій вороненький,
Товаришу мій вірненький!
Не плач, коню, надо мною,
Не бий землі під собою.
Біжи, коню, дорогою,
Степовою широкою.
Та прибіжиш під батьків двір,
Та вдаришся об частокіл.
Як прибіжиш під ворота,
Стукни-грюкни коло плота.
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Вийде сестра – розгнуздає,
Вийде мати – розпитає:
– Ой коню мій вороненький,
А де мій син молоденький?

– Не плач, мати, не журися,
Та вже ж твій син оженився.
Та взяв собі паняночку,
В чистім полі земляночку».

ОЙ ЛЕТІЛА СТРІЛА
Ой летіла стріла
З-за синього моря.
Ой де ж вона впала?
– На вдовинім полі. –
Кого ж вона вбила?
– Вдовиного сина. –
Немає нікого
Плакати по ньому.
Летять три зозуленьки,
І всі три рябенькі:
Одна прилетіла,
В головоньках сіла;
Друга прилетіла,
Край серденька сіла;
Третя прилетіла
Та в ніженьках сіла.
Що в головках сіла –

То матінка рідна;
Сіла край серденька –
То його миленька;
А в ніженьках сіла –
То його сестриця.
Де матінка плаче –
Там Дунай розлився;
Де плаче сестриця –
Там слізок криниця;
Де плаче миленька –
Там земля сухенька.
Ой матінка плаче,
Поки жити буде;
А сестриця плаче,
Поки не забуде;
А миленька плаче,
Поки його бачить...

ДАВНЯ ЛІТЕРАТУРА
БІБЛІЯ
(Уривки)
Вавилонська вежа
Ноєві потомки поволі розрослися у великий народ. Їм уже тісно стало жити разом,
і тому вони вирішили розійтися землею. Але перед тим, як розійтися, вони надумали
збудувати місто й вежу, що верхівкою сягала б неба, і так прославитися. Богові не
сподобався цей гордий намір. Він перемішав людям мову так, що вони не розуміли одне
одного, розмовляючи кожен по-своєму. Тому будівництво не було завершене. Відтоді
люди розділилися на різні народи й розійшлися землею. Незакінчену вежу назвали
Вавилон, тобто перемішання мов.
Народження Мойсея
Ізраїльтяни мешкали в Єгипті кількасот років, і за цей час з невеликої родини вони
розрослись у великий народ... Фараон не любив ізраїльтян і пригноблював їх тяжкою
роботою. Вони працювали на цегельнях, носили каміння на каменоломнях, копали рови,
а наглядачі, поставлені фараоном, немилосердно їх били. Нарешті фараон наказав
кидати у воду кожного новонародженого ізраїльського хлопчика, щоб не розмножувався
рід ізраїльтян. Одна жінка народила хлопчика й не втопила його, а переховувала три
місяці. А коли побачила, що далі вже про хлопчика таїтися не зможе, сплела з лози
кошика, облила його смолою і клеєм, щоб не протекла вода, поклала туди дитину й
пустила кошика на воду. В цей час неподалік стояла дівчинка, що була сестрою цьому
хлопчикові, і спостерігала за всім. Бог змилосердився над бідною дитиною. Якраз у ту
пору фараонова донька йшла купатися. З берега побачила кошика й послала служницю,
аби дістала його з води. Коли вона зняла покришку з кошика, то побачила, що там
лежить дитина, яка щойно пробудилася, і плаче. Шкода їй стало дитини, і вона сказала:
«Це з єврейських дітей!». Тоді дівчинка, що стояла оддалік, підійшла до доньки фараона
і промовила: «Чи не піти й не покликати жінку-мамку з єврейок – і вона годуватиме тобі
дитину?».
Фараонова дочка відповіла їй: «Іди».

254
4

ДОДАТОК

Дівчинка привела жінку, що була матір’ю їй і врятованому хлопчикові. Ця жінка взяла
хлопчика і виховувала його при фараоновому дворі, аж доки той підріс. Потім хлопчика
віддали фараоновій доньці, а вона прийняла його за свого сина, назвала Мойсей, тобто
«вийнятий із води», і послала в науку до наймудріших учителів, у котрих він навчився
корисних речей.
Мойсеєві добре жилося при дворі фараона, проте він не забув своїх братів-ізраїльтян,
співчував їхньому становищу й часто проймався їхнім горем. Якось він побачив, як
єгиптянин знущався з ізраїльтянина. Мойсей захистив нещасного. Про це довідався
фараон і хотів убити Мойсея, але Мойсей утік у пустелю і жив там у мідійського жерця.
Пізніше він одружився з донькою цього жерця і пас отару свого тестя.
Десять заповідей на горі Сінай
На третій місяць після виходу з Єгипту ізраїльтяни прийшли під гору Сінай і розташувалися там табором. Господь Бог закликав Мойсея на гору і так сказав: «Іди до
людей і освяти їх сьогодні та завтра, і нехай вони виперуть одіж свою. І нехай вони
будуть готові на третій день, бо третього дня зійде Господь на гору Сінай на очах усього
народу». Мойсей зробив так, як йому велів Бог.
Третього дня вранці всі почули гучний голос труб. Почало страшно гриміти і блискати,
а гору покрила густа хмара. Ізраїльтяни дуже злякалися, і ніхто не виходив зі свого шатра.
Мойсей випровадив їх із табору, привів під гору. З гори валив дим, вся вона була ніби
в огні, а сурми сурмили все гучніше. Раптом все стихло, а тоді народ почув голос Бога:
1. Я – Яхве, Бог твій, що вивів тебе із землі Єгипетської, з дому рабства, і хай не буде
тобі інших богів, окрім мене!..
2. Не твори собі кумира і ніякого зображення, не поклоняйся їм і не служи їм...
3. Не вимовляй імені Господа, Бога твого, марно!..
4. Пам’ятай день суботній (пізніше недільний), щоб святити його!
5. Шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі!..
6. Не вбивай!
7. Не чини перелюбу!
8. Не кради!
9. Не свідчи неправдиво на ближнього свого!
10. Не жадай дому ближнього свого, не жадай жони ближнього свого ані будь-чого,
що є у ближнього твого!
Народ тремтів від страху й одноголосно повторював обіцянку сповнювати все почуте.
Наступного дня вранці Мойсей приніс жертву Господові Богу, а кров’ю тієї жертви
окропив весь народ. Це було знаком того, що ізраїльтяни зобов’язалися вірно служити
Богові, а сам Бог уклав з ними Заповіт, тобто умову.
Притча про блудного сина
У старого чоловіка було двоє синів. Якось молодший сказав: «Дай мені, батьку, належну
частину маєтку!». Батько поділив майно між синами й дав частину молодшому. Той пішов
у далекі краї, жив там марнотратно і скоро втратив усе майно. У тім краї настав великий
голод, а оскільки юнак не мав що їсти, то найнявся служити в чужого господаря. Пан
наказав йому пасти свиней, залишав у голоді й холоді. Блудний син радий був утамувати
свій голод бодай тим, що їли свині. Тепер він зрозумів, що зле вчинив, і подумав: «Скільки
в батька мого наймитів мають хліба аж надмір, а я отут з голоду гину! Устану й піду
я до батька свого та й скажу йому: “Прогрішив я, отче, проти неба та супроти тебе...
Недостойний я вже зватися сином твоїм; прийми ж мене, як одного із наймитів своїх”».
По тих словах зібрався і пішов додому, до свого батька. Той чекав на нього, а як
побачив здалеку, зрадів, вийшов назустріч, обійняв сина й поцілував. А син каже:
«Прогрішився я, отче, проти неба та супроти тебе і недостойний вже зватися сином
твоїм». Але батько наказав слугам винести негайно найкращий одяг, вдягнути йому на
руку персня, а на ноги сандалі. Потім промовив: «Приведіть теля відгодоване та заріжте,
будемо їсти й радіти, бо цей мій син був мертвий – і ожив, був пропав – і знайшовся!».
Старший брат працював у полі. Повертаючись, він запитав слугу, що означає це
свято. Слуга розповів, що повернувся молодший брат, а батько підготував йому таку
зустріч. Старший брат розгнівався, не хотів іти до хати, а коли вийшов батько, сказав:
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«Ото, стільки років служу я тобі й ніколи наказу твого не порушив – ти ж ніколи мені й
козеняти не дав, щоб я з приятелями своїми потішився... Коли ж повернувся син твій оцей,
що проїв твій маєток із блудницями, – ти для нього звелів заколоти теля відгодоване».
Батько йому на це відповів: «Ти завжди зі мною, дитино, і все моє – то твоє! Веселитись
і тішитися треба було, бо цей брат твій був мертвий – і ожив, був пропав – і знайшовся».

ПАМ’ЯТКИ ОРИГІНАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ КНЯЖОЇ РУСІ-УКРАЇНИ
«ПОВІСТЬ МИНУЛИХ ЛІТ»
«Поученіє Володимира Мономаха дітям»
Недостойний, дідом своїм Ярославом Мудрим і батьком своїм і матір’ю своєю з роду
Мономахів був наречений руським іменем Володимир. Сидячи на санях, тобто збираючись уже помирати, звертаюсь до вас із цим словом. Діти мої або хто інший, слухаючи
мою грамотицю, не посмійтесь над нею, а прийміть її до свого серця, і не лінуйтеся, а
щиро трудіться. Що таке людина, як подумаєш про це? Велика розумом людина, та не
може осягнути вона всіх чудес землі. Дивіться, як все мудро влаштовано на світі: як
небо влаштовано, або як сонце, або як місяць, або як зірки, і тьма, і світло, і земля як
на водах покладена, Господи, завдяки волі твоїй! А звірі, а птиці різні, а риби всілякі!
І цьому диву подивуємося, як створено людину і які різні та багатоликі людські обличчя;
якби і всіх людей зібрати, то кожен має свій вид і образ обличчя. І тому подивуємося, як
птиці небесні із раю-вирію летять, і перш за все до нашого дому, але не поселяються в
одній країні, а сильні й слабі розлітаються по всіх землях, щоб наповнилися щебетом
ліси й поля. Все це дано людям на користь, на їжу і на радість їм. І знов скажемо: великі
блага послані нам, грішним людям. Ті ж птиці небесні: коли їм звелено, то заспівають і
звеселяють людей, а коли ні – то, маючи і мову свою, оніміють. Прочитавши отсі слова,
діти мої, похваліть Творця всього земного й небесного, а все, що далі, – то мого слабого
розуму повчання. Перш за все не забувайте убогих, а яко можете, по силі годуйте їх і
подавайте сиротам. І вдову захистіть, не дайте сильним губити людину. Хто б то не був,
правий чи винний перед вами, не вбивайте і не веліть убивати його; якщо і завинив хто
в смерті, не губіть християнської душі. Якщо ж вам доведеться цілувати хрест перед
братами своїми або перед будь-ким, то перше спитайте свого серця, на чому ви зможете стояти твердо, і тільки тоді цілуйте, а поклявшись, не переступайте клятви, бо загубите душу свою. Ніколи не майте гордощів у своєму серці і в розумі, а скажіть: сьогодні
живий, а завтра помру; смертні ми. Старих шануйте, як батька, а молодих, яко братів.
Пам’ятайте, як учив мудрий Василь, зібравши круг себе юнаків: при старших годиться мовчати, премудрих слухати, старшим підкорятися, з рівними і молодими мати згоду
і бесіду вести без лукавства, а щонайбільше розумом вбирати. Не лютувати словом, не
ганьбити нікого в розмові, не сміятися багато. Очі тримати донизу, а душу вгору.
У домі своєму не ледачкуйте, а за всім приглядайте самі, не покладайтеся на тиуна
або на отрока, щоб не посміялися люди ні над домом вашим, ні над вашим обідом. На
війну вирушивши, не лінуйтеся, не сподівайтеся на воєвод; ні їжі, ні питтю не віддавайтесь без міри, ні солодкому сну. Сторожу самі наряджайте і вночі, з усіх боків поставивши охорону, лягайте відпочивати коло своїх воїнів, а вставайте рано. Зброю не скидайте
з себе поспіхом, не оглянувшись добре. Адже буває, що через лінь людина зненацька
гине. Брехні остерігайтесь, і пияцтва, і облуди, від того душа гине і тіло. Куди б ви не
верстали шлях своєю землею, не давайте отрокам своїм чинити зло і шкоду ні селам,
ні посівам, щоб люди не проклинали вас. А куди б не прийшли і де б не зупинилися, напійте і нагодуйте нужденного. Найбільше шануйте гостя, звідки б він до вас не прийшов:
простий, чи знатний, чи посол; якщо не можете пошанувати його дарунком, то пригостіть
його їжею і питвом, бо він, мандруючи далі, прославить вас у всіх землях доброю чи
злою людиною.
Хворого навідайте, покійника проведіть в останню дорогу, бо всі ми смертні. Не проминіть ніколи людину, не привітавши її, і добре слово їй мовте. Жінку свою любіть, та не
давайте їй влади над собою.
Якщо забуваєте про це, то частіше заглядайте в мою грамотицю: і мені буде не
соромно, і вам буде добре.
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Що вмієте, того не забувайте, а чого не вмієте, того навчайтесь, – як батько мій,
дома сидячи, знав п’ять мов, через те й честь йому була в інших країнах. Лінощі – це
мати всьому дурному: хто що й знав, те забуде, а чого не вміє, того не навчиться. Добро
своєю рукою сіючи, не лінуйтеся ні на що хороше, і хай не застане вас сонце в постелі.
Так робив мій батько покійний і всі добрі мужі. На світанні, побачивши сонце, з радістю
прославте день новий і скажіть: «Господи, додай мені літа до літа, щоб я честю й добром виправдав життя своє». Так я кажу, коли сідаю думати з дружиною, або збираюся
чинити суд людям, або їхати на полювання, або збирати данину, або лягти спочивати. Спочинок у полудень людям дається за труди: після трудів спочиває і звір, і птиця, і
люди.

КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ПАТЕРИК
(Уривок)
Про Прохора чорноризця, котрий з молитвою, із трави, що називається
лободою, пік хліб, і з попелу сіль [робив]
Чоловіколюбець Бог на всі часи і літа провидить [долю] роду людського та користь
дарує творінням Своїм згідно зі Своїм бажанням. Чекаючи нашого покаяння, наводить
на нас: іноді – голод, іноді ж війни – за неуправство нинішнього властителя. Цим-бо
навертає Владика наше людське недбальство на добродійство, [змушує] пам’ятати
справи негідні, бо хто робить погані й негідні справи – задля наших гріхів віддані будуть
поганим та немилостивим властителям. Але й ті не уникнуть суду: суд-бо без милості
[належить] немилостивому.
Було-бо [це] в дні княжіння Святополкового в Києві. Багато насильства людям вчинив Святополк – доми-бо знатні до ноги без вини викорінивши, майно численне відняв. Задля цього попустив Господь поганим силу мати над ним, і були битви численні з
половцями, а до того ж і котора була в ті часи, голод сильний і бідність велика в усій
Руській землі.
У ті дні прийшов якийсь чоловік зі Смоленська до ігумена Іоана, бажаючи стати монахом, якого і постриг [ігумен], Прохором його назвавши. Цей же, ставши чорноризцем,
віддав себе в послух і воздержання безмірне, так, що й хліб у себе відібрав. Збирав
лободу і, своїми руками розтираючи, хліб собі робив. І цим харчувався. І такого [харчу]
готував на рік, і наступного літа теж заготовляв, так, що достатньо йому було [і] без
хліба протягом усього життя свого. І, бачачи терпіння його та велике воздержання, Господь перетворив йому гіркоту ту в солодощі, і по печалі була йому радість, за сказаним:
«Увечері буде плач, а ранком – радість». І задля того прозваний був Лободником, бо
ніколи хліба не попробував, крім проскури, ні овочів ніяких, ні напоїв, але тільки лободу
та воду, як про те й вище сказано. Цей же не печалився ніколи, але завжди радісно служив Господові. І не боявся ніколи наближення війни, оскільки було житіє його, як одного
із птахів – не набув-бо ні маєтків, ні житниць, де зберігав добро своє. Цей [уже] не скаже,
як багатий: «Душе, маєш багато доброго, що лежить на багато літ: їж, пий, веселися!».
Іншого-бо не мав, крім лободи, але й це готував тільки на наступний рік, кажучи до себе:
«Чоловіче! Цієї ночі душу твою заберуть від тебе янголи, а заготовлена лобода кому
буде?». І цей на ділі виконував Господом речене слово: «Погляньте на птахів небесних, що ні сіють, ні жнуть, ні до житниці збирають, але Отець Ваш Небесний харчує їх».
Це ревно роблячи, сей преподобний Прохор легко обходив місця, де росла лобода, та
звідтіля на своїх плечах, як на крилах, [її] в монастир приносячи, собі на їжу готував: на
незораній землі несіяний харч був для нього.
Голод же великий настав, і голодна смерть чигала на всіх людей, блаженний же
страви своєї дотримувався, збираючи лободу. Його побачив якийсь чоловік, як збирав
лободу, [і] почав і той збирати лободу: для себе і своїх домашніх, аби тим прохарчуватися в голодний час. Цей же блаженний більше помножив [збирання] лободи на харч і
більшу працю собі творив у ті дні, збираючи таке зілля, як же і раніше казав, і, своїми
руками розтираючи, робив хліб та роздавав бідним і тим, що від голоду знемагали. Багато
тоді до нього приходили в голодний час – він же всім роздавав, і всім солодким здавався
[той хліб], ніби з медом був, і дехто не так хотів хліба, як від рук цього блаженного сотворений з дивовижного зілля скуштувати. Кому-бо дав з благословенням, то світлим і
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чистим здавався, і солодким був той хліб; коли ж хто брав потай, відчував, що хліб – як
полин. Один-бо з братів таємно вкрав хліба, [аби] без того повеління з’їсти, і не міг їсти,
оскільки став у руках його, як полин, і гірким здавався у надміру. І так ставалося багато
разів. Соромився ж, [і] від сорому не міг повідати блаженному про свій гріх. Голодним же
бувши і не мігши терпіти потреби природної, бачачи смерть перед очима своїми, прийшов до Іоана-ігумена, оповідаючи те, що сталося, [і] пробачення просячи за свій гріх.
Ігумен же, не повіривши сказаному, повелів іншому братові це сотворити: потай хліба
взяти, аби достеменно зрозуміти, чи справді так є. І принесений був хліб, і вийшло так
само, як і оповідав брат, який украв. І не міг ніхто скуштувати його через гіркоту. Коли ж
цей [хліб] ще був у руках його, послав ігумен попросити хліба. «Та з його рук, – каже, –
візьміть, а йдучи від нього, і другий хліб украдіть». Ці ж принесли. Вкрадений хліб перед
ними змінився і був, немов земля, гіркий, як і перший; а хліб, взятий із рук його, – був
світлим і ніби мед. І, як відбулося це чудо, прославився цей муж повсюди, і багатьох
прогодував голодних, і багатьом на користь був.

СЛОВО ПРО ПОХІД ІГОРІВ, ІГОРЯ, СИНА СВЯТОСЛАВА,
ВНУКА ОЛЕГА
(Уривки)
(...). Бояне, соловію днів минулих!
Якби ж похід цей ти ощебетав,
Стрибаючи по дереву уяви,
Злітаючи думками попід хмари,
Сплітаючи у пісню сущу славу
Й сягаючи Троянових часів!
Ти б заспівав про Ігоря:
«Не буря несе над степом соколів –
Вороння летить до Дону, чуючи біду».
Або почав би, Велесів нащадку:
«Іржання коней чути за Сулою,
Б’ють дзвони в Києві, у Новгороді сурми
Похід скликають, стяги над Путивлем
Загравами тривожно лопотять...».
Жде Ігор брата милого в Путивлі.
Примчав і мовив Всеволод буй-тур:
«Один ти в мене, Ігорю, мій брате;
Порада і розрада ти моя!
Сідлай же, князю, коні свої бистрі,
Бо вже мої осідлані стоять
Попереду під Курськом, наготові.
Мої куряни – воїни умілі:
Під трубами сповиті, із шоломів
Напоєні й згодовані зі списа;
Дороги та яруги їм відомі;
В них луки пружні, повні сагайдаки
І шаблі гострі – волос перетнуть.
Вовками скачуть в полі і шукають
Собі та князю слави й перемоги!..».
На сонце Ігор глянув і жахнувся –
Все військо враз покрилося пітьмою!
І мовив Ігор: «Браття і дружино!
Забитим краще буть, ніж полоненим.
Тож сядьмо, браття русичі, на коней,
Щоб глянуть на великий синій Дон!..».
Й таку незборну Ігор мав жадобу
Дістатись Дону, спробувати Дону,
Що геть йому знамення заступила.
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«Бажаю, – мовив, – списа поламати
Край поля Половецького із вами,
Хоробрі, мужні русичі! Загину
Або шоломом Дону зачерпну!». (...).
Були віки Троянові; літа
Старого Ярослава проминули;
Олег мечем усобиці кував
І стріли сіяв – гордий Гориславич.
Це він вступив в стремено золоте
У городі своїм Тмуторокані,
І дзвін той Всеволод у Києві почув,
А Володимир чув його в Чернігові
Й ворота навіть вранці замикав.
Це ж за його обиди похвальба
Бориса Вячеславича поклала
На березі Канини. Звідтіля ж
Повезли Ізяслава до Софії
На вічний спокій в Києві святому...
Був смутний час. Насіяв князь Олег
Чимало лиха, й виросли роздори,
І згинуло незлічено добра
Народу руського – Даждьбожого онука.
В крамолах, в міжусобицях лягло
Людей немало. Рідко орачі,
Йдучи за плугом, голос подавали.
Зате ворони каркали щодня
На трупах, непохованих у полі...
Страшні були ті битви. Ця ж така,
Якої ще ніколи не бувало! (...).
Настала, браття, тужная пора;
Пустиня руську силу подолала.
Ввійшла обида у Даждьбожів рід,
Ступила Діва по землі Трояна
І заплескала крилами край Дону,
Прогнавши золоті часи.
Не йшли князі в походи в дикий степ,
Бо мовив брат до брата гордовито:
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«Оце моє, і те – також моє».
Дрібне самі великим нарекли
Й з крамолою надовго побратались.
А бісове поріддя звідусіль
Пішло на Руську землю безборонне. (...).
О Руська земле! Ти іще не раз
Зітхнеш печально, з тугою згадавши
Годину давню й велетів князів!
Було, старого князя Володимира
До Києва нічим не прикуєш...
І нині встали Рюрикові стяги,
Й Давидові розпрямились хорогви;
Та в різні боки мають ті знамена...
Списи ж співають, браття, на Дону!
Голосить Ярославна на зорі,
Кигичучи, мов чайка, примовляє:
«Зигзицею до Дону полечу,
Вмочу рукав шовковий у Каялу
І рани князю витру на його
Могутньому порубаному тілі».
В Путивлі, на високім заборолі
Голосить Ярославна, примовляє:
«Вітриле, вітре, Стрибоже швидкий,
Навіщо мечеш стріли половецькі
На воїв мужа милого мого?
Хіба не досить віяти вгорі,
Ширяти попід хмарами важкими,
Гойдаючи на морі кораблі?
Навіщо ж ти веселощі мої
По сивій ковилі розвіяв?».
В Путивлі, на високім заборолі
Голосить Ярославна, примовляє:
«Славутичу! Крізь гори кам’яні
Пробився ти у полі Половецькім.
Леліяв Святославові човни
До полку Кобякового. Могуте!
Мені з неволі ладу прилелій,
Щоб я не слала сліз йому на море».

В Путивлі, на високім заборолі
Голосить Ярославна, примовляє:
«О сонце ясне, лагідне усім!
Навіщо, красне, промені жагучі
Простерло ти в безводному степу
На воїв мужа милого мого,
Звело їм луки спрагою, стягнуло
Журбою сагайдаки?..».
На зорі
Заграло море, смерчі потяглися
Імлою в степ: то Ігореві бог
Таким знаменням вказує дорогу
На землю Руську з тяжкого полону. (...).
Колись Боян, – премудрий піснетворець
Славетних Ярославових часів, –
Сказав про Святославові походи:
«Хоч тяжко голові не на плечах,
Та тілу також зле без голови».
Отак і краю Руському нелегко
Без Ігоря, Олегового внука.
«Сіяє сонце ясне в небесах –
Князь Ігор в Руську землю повернувся!» –
Лунає спів дівочий на Дунаї
І в’ється аж до Києва за море.
Вже Ігор їде Боричевим, радий
Вклонитись чудотворній Пирогощій.
Всміхнулась Русь крізь сльози та печаль!
Старим князям осанну проспівавши,
Хвалу співати можна й молодим:
Хай славні будуть Ігор Святославич,
Буй-тур відважний Всеволод і юний
Князь Володимир Ігорович!
Слава
Усім князям хоробрим і дружині,
Що землю рідну пильно бережуть!

Григорій Сковорода
БДЖОЛА ТА ШЕРШЕНЬ
– Скажи мені, Бджоло, чого ти така дурна? Чи знаєш ти, що плоди твоєї праці не
стільки тобі самій, як людям корисні, а тобі часто і шкодять, приносячи замість нагороди
смерть; одначе не перестаєш через дурість свою збирати мед. Багато у вас голів, але всі
безмозкі. Видно, що ви без пуття закохані в мед.
– Ти поважний дурень, пане раднику, – відповіла Бджола. – Мед любить їсти й
ведмідь, а Шершень теж не проти того. І ми могли б по-злодійському добувати, як часом
наша братія й робить, коли б ми лише їсти любили. Але нам незрівнянно більша радість
збирати мед, аніж його споживати. До сього ми народжені і будемо такі, доки не помремо.
А без сього жити, навіть купаючись у меду, для нас найлютіша мука.
С и л а:
Шершень – се образ людей, котрі живуть крадіжкою чужого і народжені на те тільки,
щоб їсти, пити і таке інше. А бджола – се символ мудрої людини, яка у природженому
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ділі трудиться. Багато шершнів без пуття кажуть: нащо сей, до прикладу, студент учився,
а нічого не має? Нащо, мовляв, учитися, коли не матимете достатку?.. Кажуть се,
незважаючи на слова Сіраха: «Веселість серця – життя для людини», – і не тямлять, що
природжене діло є для неї найсолодша втіха.
Погляньте на життя блаженної натури і навчітеся. Спитайте вашого хорта, коли він
веселіший? – Тоді, – відповість вам, – коли полюю зайця. – Коли заєць смачніший? –
Тоді, – відповість мисливець, – коли добре за ним полюю. Погляньте на кота, що сидить
перед вами, коли він куражніший? Тоді, коли всю ніч бродить або сидить біля нори,
хоча, зловивши, й не їсть миші. Замкни в достатку бджолу, чи не помре з туги в той
час, коли можна їй літати по квітконосних лугах? Що гірше, ніж купатися в достатку і
смертельно каратися без природженого діла? Немає гіршої муки, як хворіти думками, а
хворіють думки, позбавляючись природженого діла. І немає більшої радості, аніж жити за
покликанням. Солодка тут праця тілесна, терпіння тіла і сама смерть його тоді, бо душа,
володарка людини, втішається природженим ділом. Або так жити, або мусиш умерти.
Старий Катон чим мудрий і щасливий? Не достатком, не чином ти що йде за натурою, як
видно з Цицеронової книжечки «Про старість»...
Але ж розкусити треба, що то значить – жити за натурою. Про се сказав древній
Епікур таке: «Подяка блаженній натурі за те, що потрібне зробила неважким, а важке
непотрібним».

***
Всякому місту – звичай і права,
Всяка тримає свій ум голова;
Всякому серцю – любов і тепло,
Всякеє горло свій смак віднайшло.
Я ж у полоні нав’язливих дум:
Лише одне непокоїть мій ум.
Панські Петро для чинів тре кутки,
Федір-купець обдурити прудкий,
Той зводить дім свій на модний манір,
Інший гендлює, візьми перевір!
Я ж у полоні нав’язливих дум:
Лише одне непокоїть мій ум.
Той безперервно стягає поля,
Сей іноземних заводить телят.
Ті на ловецтво готують собак,

В сих дім, як вулик, гуде від гуляк,
Я ж у полоні нав’язливих дум:
Лише одне непокоїть мій ум.
Ладить юриста на смак свій права,
З диспутів учню тріщить голова,
Тих непокоїть Венерин амур,
Всякому голову крутить свій дур.
В мене ж турботи тільки одні,
Як з ясним розумом вмерти мені.
Знаю, що смерть – як коса замашна,
Навіть царя не обійде вона.
Байдуже смерті, мужик то чи цар, –
Все пожере, як солому пожар.
Хто ж бо зневажить страшну її сталь?
Той, в кого совість, як чистий кришталь...

DE LIBERTATE (ПРО СВОБОДУ)
Що є свобода? Добро в ній якеє?
Кажуть, неначе воно золотеє?
Ні ж бо, не злотне: зрівнявши все злото,
Проти свободи воно лиш – болото.
О, якби в дурні мені не пошитись,
Щоб без свободи не міг я лишитись.
Слава навіки буде з тобою,
Вольності отче, Богдане-герою!

О БОГЕ
Весь мір состоит из двух натур: одна – видимая, другая – невидимая. Видимая
натура называется тварь, а невидимая – Бог. Сія невидимая натура, или Бог, всю тварь
проницает и содержит; везде всегда был, есть и будет. Например, тело человеческое
видно, но проницающій и содержащій оное ум не виден. По сей причине у древних Бог
назывался ум всемірный. Ему ж у них были разныя имена, например: натура, бытіе
вещей, вечность, время, судьба, необходимость, фортуна и проч...
А у христіян знатнейшія ему имена следующія: Дух, Господь, Царь, Отец, Ум, Истина.
(...).
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О СТРАСТЯХ, ИЛИ ГРЕХАХ
Страсть есть моровой в душ воздух. Она есть безпутное желаніе видимостей, а
называется нечистый или мучительный дух. Главнейшая всех есть зависть, мать протчих
страстей и беззаконій. Она есть главным центром оныя пропасти, где душа мучится.
Ничто её не красит и не пользует. Не мил ей свет, не люба благочинность, а вред столь
сладок, что сама себя десятью снедает.
Жалом адскаго сего дракона есть весь род грехов, а вот фамиліа его: ненависть,
памятозлобіе, гордость, лесть, сытость, скука, раскаяніе, тоска, кручина и прочій
неусыпаемый в душ червь.

НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
Іван Котляревський
ЕНЕЇДА
(Уривки)
Еней був парубок моторний
I хлопець хоть куди козак,
Удавсь на всеє зле проворний,
Завзятійший од всіх бурлак.
Но греки, як спаливши Трою,
Зробили з неї скирту гною,
Він, взявши торбу, тягу дав;
Забравши деяких троянців,
Осмалених, як гиря, ланцiв,
П’ятами з Трої накивав.
Він, швидко поробивши човни,
На синє море поспускав,
Троянців насаджавши повні,
I куди очі почухрав.
Но зла Юнона, суча дочка,
Розкудкудакалась, як квочка, –
Енея не любила – страх;
Давно уже вона хотіла,
Його щоб душка полетіла
К чортам i щоб i дух не пах. (...).
(...). Тепер Еней убрався в пекло,
Прийшов зовсім на інший світ;
Там все поблідло i поблекло,
Нема ні місяця, ні звiзд,
Там тiлько тумани великі,
Там чутні жалобнії крики,
Там мука грішним не мала.
Еней з Сивіллою гляділи,
Якiї муки тут терпіли,
Якая кара всім була.
Смола там в пеклі клекотіла
I грілася все в казанах,
Живиця, сірка, нефть кипіла;
Палав огонь, великий страх!
В смолі сій грішники сиділи
I на огні пеклись, горіли,
Хто, як, за вiщо заслужив.
Пером не можна написати,
Не можна i в казках сказати,
Яких було багацько див!

Панів за те там мордовали
I жарили зо всіх боків,
Що людям льготи не давали
I ставили їх за скотів.
За те вони дрова возили,
В болотах очерет косили,
Носили в пекло на підпал.
Чорти за ними приглядали,
Залізним пруттям підганяли,
Коли який з них приставав. (...).
Багатим та скупим вливали
Розтопленеє срібло в рот,
А брехунів там заставляли
Лизать гарячих сковород;
Які ж iзроду не женились,
Та по чужим куткам живились,
Такі повiшанi на крюк,
Зачеплені за теє тіло,
На свiтi що грішило сміло
I не боялося сих мук.
Всім старшинам тут без розбору,
Панам, підпанкам i слугам
Давали в пеклі добру хльору,
Всім по заслузі, як котам.
Тут всякії були цехмістри,
I ратмани, i бургомистри,
Судді, підсудки, писарі,
Які по правді не судили,
Та тiлько грошики лупили
I одбирали хабарі.
I всі розумні филозопи,
Що в свiтi вчились мудровать;
Ченці, попи i крутопопи,
Мирян щоб знали научать;
Щоб не ганялись за гривнями,
Щоб не возились з попадями,
Та знали церков щоб одну;
Ксьондзи до баб щоб не іржали,
А мудрi звiзд щоб не знімали –
Були в огні на самім дну. (...).
Батьки, які синів не вчили,
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А гладили по головах,
I тiлько знай, що їх хвалили,
Кипіли в нефтi в казанах;
Що через їх синки в ледащо
Пустилися, пішли в нiнащо,
А послi чубили батьків,
I всею силою бажали,
Батьки щоб швидше умирали,
Щоб їм принятись до замків. (...).
Були там купчики проворні,
Що їздили по ярмаркам,
I на аршинець на підборний
Поганий продавали крам.
Тут всякiї були пронози,
Перекупки i шмаровози,
Жиди, міняйли, шинкарi.
I тi, що фиги-миги возять,
Що в боклагах гарячий носять,
Там всі пеклися крамарі.
Паливоди i волоцюги,
Всі зводники i всі плути;
Ярижники i всі п’янюги,
Обманщики i всі моти,
Всі ворожбити, чародії,
Всі гайдамаки, всі злодії,
Шевці, кравці i ковалі;
Цехи: різницький, коновальський,
Кушнірський, ткацький, шаповальський –
Кипіли в пеклі всі в смолі. (...).
Якусь особу мацапуру
Там шкварили на шашлику,
Гарячу мідь лили за шкуру
I розпинали на бику.
Натуру мав він дуже бридку,
Кривив душею для прибитку,
Чужеє оддавав в печать;
Без сорома, без бога бувши
I восьму заповідь забувши,
Чужим пустився промишлять.
Еней як вiдсiль відступився
I далі трохи одійшов,
То на другеє нахопився,
Жіночу муку тут найшов.
В другім зовсім сих каравані
Пiджарьовали, як у бані,
Що аж кричали на чім світ;
Оці то галас iсправляли,
Гарчали, вили i пищали,
Після куті мов на живіт. (...).
Були там чесні постомолки,
Що знали весь святий закон,
Молилися без остановки
I били сот по п’ять поклон,
Як в церкві між людьми стояли,
I головами все хитали;
Як же були на самоті,
То молитовники ховали,
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Казились, бігали, скакали
I гірше дещо в темноті.
Були i тiї там панянки,
Що наряжались на показ;
Мандрьохи, хльорки i дiптянки,
Що продають себе на час.
Сі в сiрцi i в смолі кипіли
За те, що жирно дуже їли
I що їх не страшив i піст;
Що все прикушовали губи,
I скалили бiленькi зуби,
I дуже волочили хвіст.
Пеклись тут гарні молодиці,
Аж жаль було на них глядіть,
Чорняві, повні, милолиці;
I сі тут мусили кипіть,
Що замуж за старих ходили
I мишаком їх поморили,
Щоб послi гарно погулять
I з парубками поводитись,
На свiтi весело нажитись
I не голодним умирать. (...).
За сими по ряду шкварчали
В розпалених сковородах
Старі баби, що все ворчали,
Базікали по всіх ділах;
Все тiлько старину хвалили,
А молодих товкли та били,
Не думали ж, які були,
Іще як самі дiвовали,
Та з хлопцями як гарцювали,
Та й по дитинці привели.
Відьом же тут колесовали
I всіх шептух i ворожок,
Там жили з них чорти мотали
I без витушки на клубок;
На припічках щоб не орали,
У комини щоб не літали,
Не їздили б на упирях;
I щоб дощу не продавали,
Вночі людей щоб не лякали,
Не ворожили б на бобах. (...).
Но се були все осужденi,
Які померли не тепер;
Без суду ж не палив пекельний
Огонь, недавно хто умер;
Сі всі були в другім загоні,
Якби лошата або коні,
Не знали попадуть куда;
Еней, на перших подивившись
I о бідах їх пожурившись,
Пішов в другiї ворота.
Еней, ввійшовши в сю кошару,
Побачив там багацько душ,
Вмiшавшися між сю отару,
Як між гадюки чорний уж.
Тут рознi душі походжали,
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Все думали та все гадали,
Куди-то за гріхи їх впруть.
Чи в рай їх пустять веселитись,
Чи, може, в пекло пошмалитись
I за гріхи їм носа втруть.
Було їм вільно розмовляти
Про всякiї свої діла,
I думати, i мiзковати –

Яка душа, де, як жила;
Багатий тут на смерть гнівився,
Що він з грішми не розлічився,
Кому i кiлько треба дать;
Скупий же тосковав, нудився,
Що він на свiтi не нажився
I що не вспiв i погулять. (...).

Петро Гулак-Артемовський
РИБАЛКА
Вода шумить!.. Вода гуля!..
На березі Рибалка молоденький
На поплавець глядить і примовля:
– Ловіться, рибочки, великі і маленькі!
Що рибка смик – то серце тьох!..
Серденько щось Рибалочці віщує:
Чи то тугу, чи то переполох,
Чи то коханнячко?.. Не зна він, – а сумує!
Сумує він, – аж ось реве,
Аж ось гуде, і хвиля утікає!..
Аж гульк!.. з води Дівчинонька пливе,
І косу зчісує, і брівками моргає!..
Вона й морга, вона й співа:
– Гей, гей! не надь, Рибалко молоденький,
На зрадний гак ні щуки, ні лина!..
Нащо ти нівечиш мій рід і плід любенький?
Коли б ти знав, як Рибалкам
У морі жить із рибками гарненько,
Ти б сам пірнув на дно к линам
І парубоцькеє оддав би нам серденько!
Ти ж бачиш сам, – не скажеш: ні, –
Як сонечко і місяць червоненький
Хлюпощуться у нас в воді на дні
І із води на світ виходять веселенькі!
Ти ж бачиш сам, як в темну ніч
Блищать у нас зіроньки під водою,
Ходи ж до нас, покинь ти удку пріч, –
Зо мною будеш жить, як брат живе з сестрою!
Зирни сюди!.. Чи се ж вода?..
Се дзеркало, – глянь на свою уроду!..
Ой, я не з тим прийшла сюда,
Щоб намовлять з води на парубка невзгоду!
Вода шумить!.. Вода гуде...
І ніженьки по кісточки займає!..
Рибалка встав, Рибалка йде,
То спиниться, то вп’ять все глибшенько пірнає!..
Вона ж морга, вона й співа...
Гульк!.. – приснули на синім морі скалки!..
Рибалка хлюп!.. За ним шубовсть вона!..
І більше вже ніде не бачили Рибалки!..
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Микола Гоголь
ТАРАС БУЛЬБА
(Уривки)
(...). – Ну, що тепер ми будемо робити? – сказав Тарас, дивлячись йому просто в вічі.
Але не промовив ні слова на те Андрій і стояв, утупивши в землю очі.
– Що, синку, помогли тобі твої ляхи?
Андрій мовчав.
– Отак продати? Продати віру? Продати своїх?.. Стій же, злазь з коня!
Покірно, як дитина, зліз він з коня і стояв ні живий, ні мертвий перед Тарасом.
– Стій же й не ворушись! Я тебе породив, я тебе і вб’ю! – промовив Тарас і, відступивши
крок назад, зняв з плеча мушкета. Білий, як полотно, стояв Андрій: видко було, як тихо
ворушилися уста його і як він вимовив чиєсь ім’я; але не було то ім’я вітчизни, чи матері,
чи брата – то було ймення красуні-польки. Тарас вистрілив.
Як колос пшеничний, підрізаний серпом, як молоде ягня, що почуло під серцем
смертельне лезо ножа, схилив він голову і впав на траву, ані слова не промовивши.
Зупинився синовбивець і довго дивився на бездиханне тіло. Він і мертвим був
прекрасний; мужнє лице його, ще недавно повне сили й непереможного для жіночого
серця чару, і тепер виявляло чудову красу; чорні брови, як жалобний оксамит, відтінювали
його зблідлі риси.
– Чим не козак був? – промовив Тарас. – І станом високий, і чорнобривий, і обличчя,
як у шляхтича, і рука міцна була в бою!. А пропав, пропав без слави, як поганий пес! (...).
(...). Остап терпів тортури й катування, як велетень: ні крику, ні стогону не було чутно
навіть тоді, коли почали перебивати йому руки й ноги, коли страшний хряскіт кісток
почувся серед мертвої тиші до найдальших глядачів, коли панянки одвернули свої очі, –
нічого навіть схожого на стогін не вирвалося з його уст, і не здригнулося його лице.
Тарас стояв у юрбі, схиливши голову і водночас гордо піднявши свої очі, тихо, схвально
промовляв:
– Добре, синку, добре!
Але як узяли його на останні смертельні муки, здалося, немовби почала підупадати
його сила. I повів він навколо себе очима: Боже, все невідомі, все чужі люди!! Хоч би
хто-небудь із рідних, близьких його серцеві був тут, при його смерті! Він не хотів би
чути плачу та жалів слабосилої матері, чи несамовитого голосіння жінки, що рве на собі
волосся і б’є руками в білі груди; хотів би він тепер побачити з твердою волею чоловіка,
який мудрим своїм словом підбадьорив би його й потішив перед економ. I впав він на
силі й вигукнув у скруті душевній:
– Батьку! Де ти? Чи чуєш ти мене?
– Чую! – залунало серед мертвої тиші, і весь мільйон народу разом здригнувся.
Частина кінних жовнірів кинулася пильно оглядати юрбу. (...).
– А ви, хлопці? – звернувся він до своїх козаків. – Хто з вас хоче вмерти своєю смертю,
не по-баб’ячому в запічку або на лежанці, не п’яним під тином біля шинку, як те стерво,
а чесною козацькою смертю, усім на одній постелі, як молодий з молодою? Чи, може,
хочете вернутися додому та поробитися недовірками, та возити на своїй спині польських
ксьондзів?
– За тобою, пане полковнику! За тобою! – загукали всі, що були в Тарасовім полку, і
до них перейшло чимало й інших. (...).
(...).Шість днів тікали козаки путівцями від ляхів; ледве витримували коні небувалу
гонитву й рятували козаків. Але Потоцький цього разу впорався добре з дорученням.
Він, не спочиваючи, гнався за ними й догнав їх коло Дністра, де Бульба зупинився на
відпочинок, розташувавшись у зруйнованій фортеці.
Над самою кручею Дністровою стояла вона зі своїм обірваним валом та розваленими
мурами. Піском та битою цеглою засіяний був верх кручі, що кожної хвилини міг зірватися
і полетіти вниз. Отут із двох боків, прилеглих до поля, і обступив його коронний гетьман
Потоцький. Чотири дні бились і оборонялися козаки, відбиваючись цеглою й камінням.
Але не вистачило ні запасу, ні сили, і поклав Тарас пробиватися крізь ворожі лави. І вже
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пробилися були козаки, і, може, ще раз вірно послужили б їм прудконогі їхні коні, коли це
раптом на бігу зупинився Тарас і гукнув:
– Стійте! Випала люлька з тютюном; не хочу, щоб і люлька моя дісталася вражим
ляхам!
I нахилився старий отаман, і почав шукати в траві люльку з тютюном – свою вірну
подругу на морі й на землі, в походах і дома. А тим часом налетіла ватага ляхів і вхопила
його під могутні плечі. Струснув він усім своїм дужим тілом, але не посипалися вже, як
колись, на землю, мов груші, гайдуки, що держали його.
– Ох, старість, старість! – промовив він, і заплакав старий кремезний козак. Та не
старість була тому винна: сила подолала силу. Мало не тридцять гайдуків учепилося
йому за руки й за ноги.
– Піймалася бісова ворона! – кричали ляхи. – Тепер треба тільки вигадати, яку б
йому, собаці, найкращу честь віддати.
I присудили, з гетьманського дозволу, спалити живцем перед усім військом.
Недалеко стояло голе дерево, що грім розбив йому верхів’я.
Припнули Тараса залізними ланцюгами до стовбура, цвяхом прибили йому руки і,
піднявши його вище, щоб звідусіль видко було козака, почали розкладати під деревом
вогонь. Але не на вогонь дивився Тарас, не про вогонь він думав, на якому мали його
спалити; дивився він, бідолаха, в той бік, де відстрілювалися козаки: йому згори було
видно все, як на долоні.
– Займайте, хлопці, займайте швидше, – гукав він, – гору, що за лісом: туди не
підступлять вони!
Але вітер не доніс його слів.
– Ой, пропадуть, пропадуть ні за понюх табаки! – промовив він гірко і глянув униз,
де блищав Дністер. Радістю засяяли йому очі. Він побачив чотири човни, що кормою
виглядали з-за кущів, і, зібравшись на силі, гукнув на всі груди:
– До берега, хлопці! До берега! Спускайтеся попід гору стежкою, що йде ліворуч. Коло
берега стоять човни, – всі забирайте, щоб не було погоні!
Цього разу вітер дмухнув із другого боку, і все почули козаки.
Але за цю раду дістав він обухом по голові, і все перевернулося йому в очах.
Пустили козаки коней щодуху узбічною стежкою, а вже ляхи за плечима. Бачать
козаки – крутиться й гадючиться стежка й багато вбік дає вигинів.
– Гей, панове товариство! Пан чи пропав! – сказали вони всі разом, на мить зупинилися,
підняли нагайки, свиснули – і татарські коні їхні, відірвавшись від землі і розпростершись
у повітрі, як змії, перелетіли через провалля й шубовсьнули просто в Дністер. Двоє
тільки не досягли до ріки, грянули з високості на каміння і пропали там навіки з кіньми,
не встигнувши навіть голос подати. А козаки вже пливли з кіньми річкою й одв’язували
човни. Зупинилися ляхи над проваллям, дивуючися нечуваній козацькій сміливості,
і думали: скакати їм чи ні. Один молодий полковник, живої, гарячої крові, рідний брат
красуні-польки, що причарувала бідолашного Андрія, не роздумуючи, кинувся згарячу
за козаками. Перевернувся він тричі в повітрі з конем своїм і гримнувся просто на гострі
скелі. На шмаття подерло його гостре каміння, і пропав він на дні провалля, мозком і
кров’ю оббризкавши кущі, що росли по нерівних стінах прірви.
Коли отямився Тарас Бульба після обуха й глянув на Дністер, козаки вже були на
човнах і гребли веслами; кулі сипалися на них зверху, але не досягали. І засвітилися
радістю очі у старого отамана.
– Прощайте, товариство! – гукав він їм згори. – Згадуйте мене і на ту весну знову
сюди прибувайте та гарненько погуляйте!.. А що, взяли, чортові ляхи? Думаєте, є щонебудь на світі, чого б злякався козак!..
А вже вогонь піднявся вгору і лизав його ноги, обіймаючи потроху все дерево... Та
хіба знайдуться у світі такі вогні й муки, така сила, що перемогла б козацьку силу?..
Не мала річка Дністер, а як пожене вітер з моря, то хвиля сягає до самого місяця!
Козаки хутко пливли вузенькими двостеренними човнами, гребли в лад веслами, обережно минали зелені острови, полохаючи птаство, і розмовляли про свого отамана.
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Тарас Шевченко
СОН
На панщині пшеницю жала,
Втомилася; не спочивать
Пішла в снопи, пошкандибала
Івана сина годувать.
Воно сповитеє кричало
У холодочку за снопом.
Розповила, нагодувала,
Попестила; і ніби сном,
Над сином сидя, задрімала.
І сниться їй той син Іван
І уродливий, і багатий,
Не одинокий, а жонатий

На вольній, бачиться, бо й сам
Уже не панський, а на волі;
Та на своїм веселім полі
Свою-таки пшеницю жнуть,
А діточки обід несуть.
І усміхнулася небога,
Проснулася – нема нічого...
На сина глянула, взяла
Його тихенько сповила
Та, щоб дожать до ланового,
Ще копу дожинать пішла.

КАВКАЗ
(Уривки)
За горами гори, хмарою повиті,
Засіяні горем, кровію политі.
Споконвіку Прометея
Там орел карає,
Що день Божий добрі ребра
Й серце розбиває.
Розбиває, та не вип’є
Живущої крові, –
Воно знову оживає
І сміється знову.
Не вмирає душа наша,
Не вмирає воля.
І неситий не виоре
На дні моря поле.
Не скує душі живої
І слова живого.
Не понесе слави Бога,
Великого Бога.(...).
Отам-то милостивії ми
Ненагодовану і голу
Застукали сердешну волю
Та й цькуємо. Лягло костьми
Людей муштрованих чимало.
А сльоз, а крові? напоїть
Всіх імператорів би стало

З дітьми і внуками, втопить
В сльозах удов’їх. А дівочих,
Пролитих тайно серед ночі!
А матерніх гарячих сльоз!
А батькових старих, кровавих,
Не ріки – море розлилось,
Огненне море! Слава! слава!
Хортам, і гончим, і псарям,
І нашим батюшкам-царям (...).
У нас же й світа як не те –
Одна Сибір неісходима,
А тюрм! а люду!.. Що й лічить!
Од молдованина до фінна
На всіх язиках все мовчить,
Бо благоденствує! (...).
У нас! чого то ми не вмієм?
І зорі лічим, гречку сієм,
Французів лаєм. Продаєм
Або у карти програєм
Людей... не негрів... а таких
Таки хрещених... но простих.
Ми не гішпани; крий нас, Боже,
Щоб крадене перекупать,
Як ті жиди. Ми по закону!..

І МЕРТВИМ, І ЖИВИМ, І НЕНАРОЖДЕННИМ ЗЕМЛЯКАМ МОЇМ
В УКРАЙНІ І НЕ В УКРАЙНІ МОЄ ДРУЖНЄЄ ПОСЛАНІЄ
(Уривок)
(...). Нема на світі України,
Немає другого Дніпра;
А ви претеся на чужину
Шукати доброго добра,
Добра святого. Волі! волі!
Братерства братнього! Найшли,
Несли, несли з чужого поля
І в Україну принесли
Великих слов велику силу,
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Та й більш нічого. Кричите,
Що Бог создав вас не на те,
Щоб ви неправді поклонились!..
І хилитесь, як і хилились,
І знову шкуру дерете
З братів незрящих, гречкосіїв (...).
Якби ви вчились так, як треба,
То й мудрість би була своя.
А то залізете на небо:

ДОДАТОК

«І ми не ми, і я не я!
І все те бачив, і все знаю:
Нема ні пекла, ані раю,
Немає й Бога, тілько я!
Та куций німець узловатий,
А більш нікого!..» – «Добре, брате,
Що ж ти такеє?».
«Нехай скаже
Німець. Ми не знаєм».
Отак-то ви навчаєтесь
У чужому краю!
Німець скаже: «Ви моголи».
«Моголи! моголи!».
Золотого Тамерлана
Онучата голі.
Німець скаже: «Ви слав’яне».

«Слав’яне! слав’яне!».
Славних прадідів великих
Правнуки погані!
І Коллара читаєте
З усієї сили,
І Шафарика, і Ганка,
І в слав’янофіли
Так і претесь... І всі мови
Слав’янського люду –
Всі знаєте. А своєї
Дастьбі... Колись будем
І по-своєму глаголать,
Як німець покаже
Та до того й історію
Нашу нам розкаже... (...).

Пантелеймон Куліш
ЧОРНА РАДА
(...). Тоді-бо дійшло безладдя в Польщі до того, що робив усякий староста, усякий
ротмістр, усякий значний чоловік, що йому в божевільну голову прийде, а найбільш
із народом неоружним, з міщанами і хліборобами, которі не мали жодного способу
супротив його стати. (...). От і виходили з Запорожжя один за одним гетьмани козацькії:
Тарас Трясило, Павлюк, Остряниця – з мечем і пожежею супротив ворогів рідного краю.
Тілько ж не надовго підіймали українці під їх корогвами похилу голову. Ляхи держались
міцно за руки з недоляшками, гасили хутко полом’я і знов по-свойому обертали Україну.
Аж ось піднявсь страшенний, невгасимий пожар із Запорожжя – піднявсь на ляхів і на
всіх недругів отчизни батько Хмельницький. Чого вже не робили тії старости і комісари з
городовими козаками, тії консистенти-ротмістри з своїми жовнірами, да й наші перевертнінедоляшки з надвірною сторожею. Як уже не вмудрялись, щоб погасити теє полом’я!
Як уже не перегороджували степові дороги свої ми заставами, щоб не пустити нікого
з України на Запорожжє, так де ж? Кидає пахар на полі плуг із волами, кидає пивовар
казани в броварні, кидають шевці, кравці і ковалі свою роботу, батьки покидають маленьких дітей, сини – немощних батьків і матірок, і всяке манівцем да ночами, степами,
тернами да байраками чимчикує на Запорожжє до Хмельницького. І отоді-то вже
«розлилась козацька слава по всій Україні...».
(...). Випили по кубку. Тоді Шрам і питає: – Скажи ж мені, божий чоловіче, ти всюди
вештаєшся і всячину чуєш: чи не чував ти, що в нас діється за Дніпром?
– Діється таке, – одвітує божий чоловік, важко здихнувши, – що бодай і не казати!
Не добре, кажуть, починає на сій Україні Тетеря, а за Дніпром чиниться щось іще гірше.
Жодного ладу між козаками.
– А старшина ж із гетьманом на що?
– Старшини там багато, та нікого слухати.
– Як нікого? А Сомко?
– А що ж Сомко? Хоть він і розумом, і славою узяв над усіма, да й йому не дають
гетьмановати.
– Як же се так?
– А так, що диявол замутив голову Васюті Ніженському. Уже й чуприна біла, як у
мене, і зовсім уже дід; доживав би віку на полковництві: так, отже, захотілось на старість
гетьмановати. Багато козаків і його слухає. А як він собі мається добре, то й бояре, що
на Москві коло царя, що хотя роблять, і тії за його тягнуть руку.
А Сомко, бачте, навпростець іде, не хоче нікому придіте поклонімося. Отаке як завелось
міждо старшими головами, то й козаки пійшли один против одного. Де зустрінуться, чи в
шинку, чи на дорозі, то й зітнуться. «Чия сторона?» – «А ти чия?» – «Васютина». – «Геть
же к нечистому, боярський підніжку!» – «Ти геть к нечистому, переяславський крамарю!» –
Себто, бач, що Сомко має в Переяславі свої крамні комори в ринку, так васютинцям і
звадливо. Отак зітнуться, да й до шабель.

2
267

ДОДАТОК

Слухаючи таку невеселу повість, полковник Шрам і голову понурив.
– Да потривай же, – каже, – адже ж Сомка вибрали одностайне гетьманом у Козельці?
– Одностайне, – каже, – і сам преосвященний Методій був там і до присяги козаків
приводив; да як Сомко собі чоловік прямота, то й не в догад йому, що святий отець
думав, мабуть, заробити собі яку сотнягу чи дві червоних на рясу. А Васюта Ніженський
водивсь у старовину з ляхами, так проноза вже добрий: брязнув капшуком перед
владикою – той і вимудрував щось на Сомка, да й послали в Москву лист. От і пішла така
вже поголоска, що рада Козелецька не слушна; треба, каж ізозвати зуповную раду, щоб
і військо з Запорожжя було на раді, щоб одностайне собі гетьмана обрали і одного вже
слухали; бо Васюта хоче собі гетьманства і не слухає Сомка-гетьмана, а запорожці собі
гетьманом Брюховецького зовуть.
– Якого се Брюховецького? – аж скрикнув Шрам. – Що се ще за проява?
– Проява, – каже, – така, що слухаєш, да й віри йняти не хочеться. Ви знаєте Іванця?
– Отак! – кажуть. – Іще б не знати чури Хмельницького!
– Ну, а чули, яку наругу прийняв він од Сомка?
– Чули, – каже Шрам. – Що ж по тому?
А Черевань:
– Здається, Сомко налаяв Іванця свинею, чи що?
– Не свинею, а собакою, да ще старим собакою, – да ще не на самоті, чи там напідпитку,
а перед отаманням, перед генеральною старшиною, на домовій раді в гетьмана.
– Га-га-га! – засміявсь Черевань. – Одважив солі добре.
– Одважив солі добре, – каже божий чоловік, да зробив негаразд. Іванець був собі
не значний товариш, да за свою щиру службу старому Хмельницькому мав велику в
його повагу і шанобу. Бувало, проживаєш у гетьманському дворі, то й чуєш: «Коханий
Іванець! Іванець, друже».
(...). Да при мені ж зчинився й гвалт уночі, як Сомко піймав Іванця з ножем коло свого
ліжка. Да ото й судили його військовою радою і присудили усікнути голову. Воно б же й
сталось так, панове, да Сомко видумав Іванцеві гіршу кару: звелів посадити верхи на
свиню да й провезти по всьому Гадячу.
– Га-га-га! – зареготав ізнов Черевань. – Котузі до заслузі.
А Шрам усе слухав мовчки да й каже понуро: – Се все ми знаємо.
– Знаєте, – каже кобзар, – а чи чували, що після того вкоїв Іванець? (...). Мабуть, нечистий напутив його. Почав гроші збирати, почав усякому годити, почав прохати уряду в
гетьмана. Той і настановив його хорунжим. Як же ото Юрусь не зміг держатись на гетьманстві да пішов у ченці, так Іванець, маючи в себе од усіх льохів гетьманських ключі,
підчистив щире срібло, скілько його там осталось, да й махнув на Запорожжє. А там як
сипнув грішми, так запорожці за ним роєм: «Іван Мартинович! Іван Мартинович!». А він,
ледачий, з усіма обнімається, да братається, да горілкою поїть…
– Ну, що ж із сього? – ізнов-таки спитав понуро Шрам.
– А от що з сього. Запорожці так собі його вподобали, що зозвали раду, да й бух
Іванця кошовим.
– Іванця! – аж скрикнули всі у одно слово.
– Ні вже його тепер ніхто не зове Іванцем, – додав божий чоловік,– тепер уже він Іван
Мартинович Брюховецький.
– Сила небесная! – закричав, ухопившись за голову, Шрам. – Так се його зовуть запорожці гетьманом?
– Його, панотче, його самого!
– Боже правий, боже правий! – сказав Василь Невольник,– переведеться ж, видно, ні
на що славне Запорожжє, коли такі гетьмани настали! (...).
– Браттє моє миле! – рече тоді полковник Шрам. – Тяжко моєму серцю! Не здолаю
більш од вас таїтись! Їду я не в Київ, а в Переяслав, до Сомка-гетьмана (...). Я думав, що
Сомко вже твердо сів на гетьманстві,– а в нього душа щира, козацька, – так міркував я,
що якраз підійму його з усіма полками на Тетерю, да й привернем усю Україну до одної
булави. Гіркої підніс ти моєму серцю, божий чоловіче, да ще, може, як-небудь діло на
лад повернеться, їдьмо за мною на той бік: тебе казаки поважають, твоєї ради послухають…
– Ні, панотче, – перебив його кобзар, – не слід мені встрявати до тії заверюхи. Не
нам те знати, не нам про те, за те раховати: наше діло богові молитись, Спасителю
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хреститись. А більш, – каже, – мені не по нутру ота мізерная пиха, що розвелась усюди
по Гетьманщині. Почали значні козаки жити на лядський кшталт із великої розкоші. І вже
байдуже їм тепер старосвітськії співи, що й людям у подобу, і богу не противні: держать
коло себе хлопців із бандурками, що тілько й знають різати до танців. Дух мій не терпить
сього!.. І наша темна старчота, ради тієї ледащиці-горілки, бринчить їм на кобзах усячину. Забули й страх божий. Уже ж ти не бачиш нічого, уже тебе наче взято із сього світу:
так чого ж тобі вертатись до гріхів людських? Умудрив господь твою сліпоту, то співай
же добрим людям, не прогнівляючи господа; так співай, щоб чоловік на добре, а не на
зле почувся!
– Бгатці! – сказав Черевань. – От я почувсь на добре. Ходімо лиш до хати. Там нам
дадуть таких вареників, що всяке горе на душі одлигне. Годі вже вам гуторити про свої
смутки. Я радуюсь, що господь послав мені таких гостей, а ви тілько охаєте та стогнете.
Не засмучайте моєї гостини, забудьте свої гіркії думи хоч на сьогоднішній вечір.
Так говорячи, устав да й повів своїх гостей до хати. Шрам ішов за ним, хитаючи понуро головою. Василь Невольник голосно журився, на його гледючи. Божий чоловік ясен
був на виду, мов душа його жила не на землі, а на небі. (...).
Шрам хоть і сердивсь на запорожців, да й сам не постеріг, як задививсь на них. Добрії
молодці багато інколи діяли людям шкоди по Вкраїні, да, мимо того, якось припадали до
душі всякому. Не раз доводилось мені самому слухати, як інший дід, споминаючи їх пакості, зачне, було, їх коренити, а далі, як заговориться, як забалакається про їх звичаї да
ходи, то й сам не знає, чого йому й жаль стане сіромах, і зачне сива голова гуторити про
них, як про своїх родичів. Чим же то, чим тії запорожці так припадали до душі всякому?
Може, тим, що вони безпечне, да разом якось і смутно дивились на Божий мир. Гуляли
вони і гульнею доводили, що все на світі суєта одна. Не треба було їм ні жінки, ні дітей,
а гроші розсипали, як полову. Може, тим, що Запорожжє іспоконвіку було серцем українським, що на Запорожжі воля ніколи не вмирала, давні звичаї ніколи не забувались, козацькі предковічні пісні до посліду дней не замовкали, і було те Запорожжє, як у горні
іскра: який хоч, такий і розідми з неї огонь. Тим-то, мабуть, воно й славне поміж панами
й мужиками, тим воно й припадало так до душі всякому!
Черевань, дивлячись на тії скоки й викрутаси, аж ногою притупував, узявшись у боки.
– От, бгате, – каже Шрамові, – де люде вміють жити на світі! Коли б я був не жонатий,
то зараз би пішов у запорожці!
– Не знать, що ти провадиш, свате! – дав йому одвіт Шрам. – Тепер чесному чоловікові стид мішатись між сі розбишаки. Перевернулись тепер уже кат знає на що
запорожці. Поки ляхи да недоляшки душили Україну, туди втікав щонайкращий люд з
городів; а тепер хто йде на Запорожжє? Або гольтяпака, або злодюга, що боїться шибениці, або дармоїд, що не звик заробляти собі насущного хліба. Сидять там окаяннії в
Січі да тілько п’янствують, а очортіє горілку пити, так і ще в городи да тут і величається,
як порося на орчику. Цур їм із їх скоками! Поїдьмо боржій у Печерський, а то не застанем на службу.
– Козаки сидять, згорнувши руки! — каже Шрам. – Щоб ви так по правді дихали! Коли
б не козаки, то давно б вас чорт ізлизав, давно б вас досі ляхи з недоляшками задушили
або татарва погнала до Криму! Безумнії глави! Да тілько козацькою одвагою і держиться
на Вкраїні предся Русь і благочестива віра! Дай їм усім козацьке право! Сказали б ви се
батьку Богданові: він би якраз потрощив об ваші дурнії голови свою булаву! Де в світі видано, щоб увесь люд жив при однаковому праві? Усякому своє: козакам – шабля, вам –
безмін да терези, а поспільству – плуг да борона.
– Коли усякому своє, – каже Тарас Сурмач (а пляшкою махає так, що аж горілка
ллється), – коли усякому своє, то чом же нам шаблю і козацьку волю не назвати своєю?
У козаків не ставало війська, – ми сіли на коні; у козаків не було грошей, – ми дали їм
і грошей, і зброю; укупі били ляхів, укупі терпіли всякі пригоди, а як прийшлось до розквітання, то козаки зостались козаками, а нас у поспільство повернено! Що ж ми таке?
Хіба ми не тії ж козаки?
– Хіба ми не тії ж козаки? – підхопила громада, позакладавши із зневагою руки за
пояси. – Хто жив із нами запанібрата, дак тепер гордує нашим хлібом-сіллю!
Шрам не раз починав говорити, так куди! Галас той так і покриває слова його.
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– Та постривайте, постривайте, папи кармазини, – гукнув один товстопикий синьокаптанник, – швидко ми вам хвоста вкрутимо! Не довго гордуватимете нами! Налетять
зозулі, що нас не забули. (...).
Як ось ударили голосно в бубни, засурмили в сурми. Виходить із царського намету
боярин, князь Гагін, з думними дяками. У руках царська грамота. Його підручники несуть
царську корогов козацькому війську, кармазин, оксамит, соболі од царя у подарунок
старшині з гетьманом.
Усі посли, по-московському звичаю, з бородами, у парчевих соболевих турських
шубах; на ногах у князя гаптовані золотом, виложені жемчугом сап’янці. Поклонились
обом гетьманам і козацтву на всі чотири сторони. Усі втихли, що чутно було, як бряжчали
в бояр шаблюки на золотих ланцюгах коло пояса. Перехрестивсь князь великим хрестом,
од лисини аж за пояс, потряс головою, щоб порівнялись сивії патли, підняв грамоту
високо – два дяки йому руки піддержували – і почав вичитовати царське ім’я. Як ось,
позад брюховців, сільська голота, не чуючи нічого, що читають, почала гукати:
– Івана Мартиновича волимо! Брюховецького, Брюховецького волимо!
А Сомкове козацтво заднє собі, чуючи, що оглашають гетьманом Брюховецького,
почало гукати:
– Сомка, Сомка гетьманом!
І по всьому полю зчинивсь галас несказанний. Тоді й передні бачать, що всі байдуже
про царську грамоту, почали оглашати гетьманів – усе ближче, все ближче, аж поки
дійшло до самої первої лави.
– Брюховецького!
– Сомка!
– Не діжде свиноїзд над нами гетьмановати!
– Не діжде крамар козацтвом орудовати! (...).
І зачепились. Хто шаблею, хто києм, хто ножакою.
– Стійте, стійте лавою! – крикне Сомко на своїх. – Даймо шаблями їм одвіт!
Хто ж виймає шаблю да горнеться до гетьманського боку, а хто, ніби з ляку, тиснеться
назад, кричучи:
– Не наша сила, не наша сила! До табору! Втійкаймо до табору!
А запорожці схопили Іванця за руки да вже й на стіл саджають, і булаву й бунчук до
рук дають. Зопхнули й князя з думними дяками, як поперлись.
– Гетьман, гетьман Іван Мартинович! – кричать на все горло.
– Діти! – крикне на своїх старий Шрам. – Так отеє ми потерпимо таку наругу! Спихайте
Іванця к нечистій матері!
І кинулись купою до стола. Січуть, рубають низовців, саджають на столець Сомка.
А запорожці, як злії оси, не боячись нічого, з одними киями да ножаками, лізуть і б’ють
Сомкову сторону. Вирвали в Сомка бунчук і переломили надвоє, одняли й булаву.
Оглянеться Сомко, аж при йому тілько зо жменю старшини.
– Ей, – каже, – годі! Нема тут наших!
Старшина гляне, аж кругом самі запорожці. Іванець, махаючи булавою, кричить:
– Бийте, небожата, крамаря! Шапку червінців під добру руку!
Тоді Сомкова старшина бачить, що лихо, скупилась тісно, плечем поуз плече, да
назад до намету. А інші там же поклали голови. За наметом стояли їх коні. Може б, і
тут не влизнули, да московське військо, що прийшло з Гагіним, пропустивши до намету
Сомка з старшиною, заступило їх од запорожців.
Тим часом Черевань усе скрикував Сомка гетьманом. (...).
Поїхали генеральнії старшини з полковою старшиною по всіх полках, по всіх сотнях
шиковати до бою військо. Сомко, увесь палаючи, поблискує поміж лавами своїм срібним
панциром. Одна в його думка – ударити на Іванців табор, розметати, як полову, тії
гайдамацькі купи, силою вирвати бунчук і булаву в харцизяки, коли не стало ні розуму,
ні правди на Вкраїні!
Іще ж не пошиковала старшина полків, іще не крикнув він рушай, а вже полк
Ніженський з табору й рушив. (...).
– Якого, – кажуть, – чорта чекатимеш, поки нас візьмуть шаблею з безбулавним
нашим гетьманом? – да похапавши кожна сотня корогви, і собі рушили на поклон
Брюховецькому.
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Бачить тоді Сомко, що зовсім лихо, побіг з старшиною на конях до царського намету,
до князя. Уходять у намет, а Іванець там од князя царські дари приймає. Круг Іванця
Вуяхевич і інші значні сомківці з запорожцями.
А князь стоїть, мов тороплений, бо ще й до себе не прийшов за великим ґвалтом
поміж військом. У Московщині він зроду такої хуги не бачив.
А Сомко:
– Нащо ж ти й військо з Москви на наш хліб привів, коли воно стоїть, не ворухнеться?
Не доведе вас до добра така політика, щоб меншого на старшого підпирати? Давай мені
свою воєводську палицю – я одіб’ю твоїми стрільцями голоту од табору!
Князь тілько переступав з ноги на ногу.
Як тут гукне Брюховецький:
– Властю моєю гетьманською бороню тобі, князю, втручатись у наші справи! Козаки
самі собі судді: два з третім, що хотя роблять. А візьміть, небожата, та вкиньте в глибку
сього бунтовника!
– Так нема ніде правди? – каже Сомко. – Ні в своїх, ні в чужих?
А Іванець:
– Єсть правда, пане Сомко, і вона тебе покарала за твою гордость! Візьміть його,
братчики, та забийте в кайдани.
– Пане гетьмане! – каже вірна старшина, обступивши Сомка. – Лучче нам положити
усім отут голови, ніж оддати тебе ворогу на наругу!
Заплакав тоді Сомко, поглянувши на своє товариство.
– Братці мої, – каже, – милії! Що вам битись за мою голову, коли погибає Україна!
Що вам думати про мою наругу, коли наругавсь лихий мій ворог над честю й славою
козацькою? Пропадай шабля, пропадай і голова! Прощай, безщасна Україно! – і кинув
об землю свою шаблю.
Усі круг його теж покидали свої шаблі. Щиро заплакали вірні козаки.
– Боже правосудний! – кажуть. – Нехай же наші сльози упадуть на голову нашому
ворогу!

Григорій Квітка-Основ’яненко
МАРУСЯ
(Уривки)
(...). Iще ж i се ми думаємо, що як постигне кого-небудь бiда i нещастя, що похова кого
iз своєї сiм’ї або i родичiв, то буцiмто сеє чоловiковi приходить за його грiхи й неправди
прежнiї. Нi, не так сеє! (...). Не грiх нам буде i таке примiнити: от зберуться дiти на вулицю
грати, та будуть промеж ними щасливiшi, та усе б то їм, замiсть iграшки, битись та лаятись,
а меж ними буде дитина плохенька, смирна, покiрна, i що усяк її може забiдити. Адже
правда, що батько тiєї дитини, щоб вона не перейняла худа вiд своєвольникiв, жалкуючи
об нiй, кликне з вулицi до себе i, щоб воно за товариством не скучало, посадить бiля себе
та й приголубить, i понiжить, i, чого вона забажа, усього їй дасть. Пожалуй, хлопцi, що на
вулицi зостались, не знаючи, яке добро тiй дитинi у батька, будуть жалкувати, що узят вiд
них товариш. Дарма, нехай жалкують, а йому у отца дуже-дуже добре! (...). Усякий, усякий
отець старається навчити дiтей усьому доброму; а неслухняних по-батькiвськи повчить та
по-батькiвськи пожалує. Недурно сказано: ледача та дитина, которої батько не вчив! (...).
Так робив Наум Дрот. (...). Бог милосердний... наградив його жiнкою доброю,
роботящою, хазяйкою слухняною; i що було Наум нi забажа, що нi задума, Настя (так
її звали) ночi не поспить, старається, б’ється i вже зробить i достане, чого мужиковi
хотiлось. (...). Дав їм бог i дочечку. (...). Сорочка на нiй бiленька, тоненька, сама пряла
i пишнiї рукава сама вишивала червоними нитками. (...). I яких-то цвiтiв, там не було?
Батечку мiй та й годi! Запаска шовкова, морева; каламайковий пояс, та як пiдпережеться,
так так рукою i обхватиш, – ще ж то не дуже i стягнеться. Хусточка у пояса мережована i з
вишитими орлами, i ляхiвка з-пiд плахти тож вимережована й з китичками; панчiшки синi,
суконцi, i червонi черевички. От така як вийде, то що i твоя панночка! Iде, як павичка, не дуже
по усiм усюдам розгляда, а тiльки дивиться пiд ноги. Коли з старшим себе зострiлась, зараз
низенько вклонилась та й каже: «Здрастуйте, дядюшка!» або: «Здоровi, тiтусю!». (...). Раз, на
клечальнiй недiлi, була Маруся у своєї подруги у дружках на весiллi i сидiла за столом. Проти
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дружечок, звичайно, сидiли бояри. Старшим боярином був з города парубок, свитник Василь.
Хлопець гарний, русявий, чисто пiдголений; чуб чепурний, уси козацькi, очi веселенькi, як
зiрочки; на виду рум’яний, моторний, звичайний; жупан на ньому синiй i китаєва юпка, поясом
з аглицької каламайки пiдперезаний, у тяжинових штанях, чоботи добрi, шкаповi, з пiдковами.
(...). Сидить, мов у лiсi, сам собi один: нi до кого не заговорить i нiкуди не гляне, тiльки на
Марусю; тiльки вона йому i бачиться, тiльки об нiй i дума; неначе увесь свiт пропав, а тiльки
вiн з Марусею i зостався: нi до чого і нi до кого нема йому нiякого дiла.
Що ж Маруся? I вона, сердешна, щось iзмiнилась: то була, як i завсегда, невесела, а
тут вже притьмом хоч додому йти. Чогось-то їй стало млосно i нудно, i, як подивиться на
Василя, так так їй його жаль стане! (...).
Тiльки, що став так Василь говорити, то Маруся i не стямилась; серденько в неї так i
б’ється, а сама, як у лихоманцi, так i труситься; боїться i сама не зна чого; коли б земля
розступилася, так би вона i кинулась туди та й... Василя потягнула б за собою; коли б їй
крила, полетiла б на край свiту... та не сама, а усе б таки з Василем. (...).
Маруся, – як розказала перед своїми усю правду, то й стало їй на душi веселiше i на
серцi полегшало, – почала... просити батька, щоб таки вiддав за Василя, а що вона хоч
вiк у дiвках сидiтиме, а нi за кого не пiде, опрiч його.
– Говори! – каже Наум. – А знаєш ти, голово, що батько лучче бачить твоє щастя, чим
ти? Ти молода, дурна! (...). – Перехрестив її та й пiшов собi вiд неї. (...).
А Василь так об землю i кинувся, та аж придiвз навколiшках до Наумових нiг, та цiлує
їх, та гiрко плаче i просить:
– Будьте менi батеньком рiдненьким! Не гнушайтесь бiдним сиротою!.. За що в мене
душу вiднiмаєте?.. Не можу без вашої Марусi жити! Буду вам за батрака вiчно служити...
Буду усякую вашу волю сполняти... Що хотiть, те й робiть зо мною! Дайте сиротиночцi
ще на свiтi прожити!..
Тут i Маруся, забувши, що їй гоже i що нi, вибiгла тож собi i впала до нiг отцевських, i
просить, i плаче, то кинеться до матерi, i руки їй цiлує, i приговорює:
– Таточку, голубчику, соколику, лебедику! Матiнко моя рiднесенька! утiнько моя,
перепiлочко, голубочко! Не погубляйте свого дитяти; дайте менi, бiдненькiй, ще на свiтi
пожити! Не розлучайте мене з моїм Василечком. Не держiть мене як дочку, нехай я буду вам
замiсть наньмички: усяку роботу, що скажете, буду робити i не охну. Не давайте менi нiякої
худобоньки: буду сама на себе заробляти, буду вас доглядати i шанувати, аж поки жива. Хоч
один годочок дайте менi з Василечком пожити, щоб i я знала, що то за радiсть на свiтi! (...).
– О батечки мої! – зараз каже стара Настя. – Чи я ж би не хотiла щастя своєму дитятi?
Адже вона моя утроба. Та де ж нам луччого Василя ськати? Вiн дитина розумна, покiрна;
усяк би нам позавидував. Та хiба ж я не жона своєму мужу, щоб не мала його слухати?
У нас iде по-божому та по-старосвiтськи: вiн менi закон, а не я йому. А чому вiн не вiддає,
я не знаю; вiн Василя завсегда любив. Кажи-бо, Науме, що се ти робиш? (...).
От, як позбирали з стола, Наум i каже жiнцi i дочці:
– Iдiть собi або в кiмнату, або пiд комору на простор шити, а нам тут з Василем не
мiшайте.
От, як повиходили вони, Наум i каже:
– Василю! Сядь лишень бiля мене та слухай не перебиваючи, що я тобi скажу. (...).
Се ти, бачивши її очi або щоки i що вона во всiм собою красивенька, та й хвалиш її;
а я не про її тiло, я кажу про її душу. Яка-то вона тихая, слухняная (...); нас шанує i
бережеться якомога, щоб нi в чiм нас не прогнiвити. Жалослива не то що до чоловiка,
та аж до манiсiнької комашечки. Худа нiякого i по духу не зна i боїться самої думки об
нiм. Яка сама добра i незлобна, так i про усiх дума, усякому повiрить: i бог її сохранив,
що вона тебе, а не кого ледачого полюбила; з другим би пропала на вiки вiчнiї. Та й ти її,
сердешну, збив було з пантелику; знаю усе. Ох! Грiх так робити!
– Дядьку! – обiзвавсь було Василь.
– Мовчи, племiннику; ти розкажеш опiсля. Такую-то дитину нам бог милосердний дав; хоч
я i батько її, а не можу проти правди казати. Що ж ми називаємося за родителi, щоб не думати
об щастi свого дитяти? Я ж кажу: коли б вже i сяка i така, ну так би й бить. А за її добрiсть, за
її смирноту, покiрнiсть треба їй такого мужика, щоб їй був як отець; щоб вiн її кохав, жалував,
щоб – не дай бог! – коли i трапилось якеє худо, чи дiлом, чи думкою, так вiн би її вiдводив,
вчив би її на усе добре, не давав би її кому зря зобiжати; а покiрну та смирну, як вона, хто
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захоче, той i зобiдить. Чим нас бог благословив у сiм свiтi, чи худобинкою, чи скотинкою, усе
тут би зосталося зятевi затим, що я хочу зятя, коли бог благословить, узять до себе у прийми.
Так се вже не чиє, як моє дiло, глядiти дуже пильно, щоб вiн був хазяїн добрий, щоб хоть би
вже не розтратив i не розтеряв, що вiд нас прийме, i щоб i її не довiв нi до якої нужди; а коли
бог благословить дiточками, так щоб i їх до пуття через науку довести, i дещо i їм зоставить.
Тепер скажи менi, Василю, не правду я кажу?
– Правду, панотче, святу правду ви говорите. Коли б ваша милость, щоб мене
наградили Марусею, я б усе те сполнив, що ви тепер розказуєте.
– Не можна, Василю: не будеш ти їй таким мужем i хазяїном, як хочеш, бо се не вiд
тебе. Коли ж я знаю, що сьому не можна бути, i бачу свою Марусю, що зовсiм розум
погубила, полюбивши тебе. (...). Так-то, Василю, як би я тебе не любив, а скажу по
правдi: так я тебе полюбив, так менi тебе жалко, як рiдного сина! – а не хочу загубити
своєї дочки, i такої, як наша Маруся. (...).
Тiльки що у саму глупу пiвнiч будить його Настя якомога i каже:
– Подивись, Науме, що з Марусею дiється? Стогне час вiд часу дужче... от усе дужче...
аж кричить...
Наум вже бiля недужої (...):
– Де саме колеть, Машечко?
– От... у бiк... ох, ох!.. У лiвiм боці... Поможiть менi!.. Не стерплю... (...).
Як оглядiв цилюрик Марусю, та аж зацмокав. Став її розпитувати, де саме i як у неї
болить? Та вона за кашлем i слова не скаже. Цилюрик аж головою покрутив та й каже
собi тихенько:
– Овва! Худо дiло! – А Наум се почув та й руки опустив... (...).
От чоловiк i каже:
– Бачив його у Києвi, i вже вiн не Василь, а... отець Венедихт...
– Як се так? – закричали обоє старi.
– А так, – каже чоловiк, – що вiн там пiшов у ченцi.
– У ченцi? – сказали вп’ять обоє та й стали богу молитись i дякувати, що довiв його
до спасенного пуття.
– Вiн у Печорському монастирi i вже дияконом (...). А як розпитав мене, що я з сих
мiст i вас знаю, так закликав до себе i казав: «Кланяйся їм, я їх, – каже, – як отця i матiр
почитую i щодня, як служу, то i їх, i вмершу дочку їх на божiй службi поминаю». (...). Як
вмерла Маруся, то я (...) бiля неї заклявся самому собi смерть подiять, i як поховали
Марусю, я тихенько вiд них, щоб мене не спинили, пiшов свiт за очима, узявши тiльки
у жменю землi з Марусиного гроба, щоб хоч з одною землею, – що її покрива, укупi
лежати. Як я iшов i куди iшов через цiлiсiнький день i нiч i вп’ять день, – я нiчого не
тямлю. Схаменувся вже над рiчкою: стою на кручi, а якiїсь два ченці мене схрещують i
святою водою обкроплюють та говорять менi премудрiї речi. Довго того було, поки я у
розум, – каже Василь, – прийшов, а затим тi ченцi привели мене у Київ, у Печорський
монастир. (...). Кланяйся, – каже, – моїм родителям: от їм i проскура свята, i нехай до
мене прибудуть, коли ще проживу на свiтi, бо тiльки моєї i думки, тiльки й помишленiя,
щоб швидше бути укупi з Марусею.

Марко Вовчок
ІНСТИТУТКА
(Уривки)
Люди дивуються, що я весела: надійсь, горя-біди не знала. А я зроду така вдалася.
Уродись, кажуть, та і вдайся... Було, мене й б’ють (бодай не згадувать!) – не здержу
серця, заплачу; а роздумаюсь трохи – і сміюся. Бува лихо, що плаче, а бува, що й
скаче, – то так і моє лишенько. Якби мені за кожною бідою моєю плакати, досі б і очі я
виплакала. Батька-матері не зазнаю: сиротою зросла я, при чужині, у людях. Хоч не було
діла важкого, – так забували про мене, чи я не голодна, не холодна, чи жива я...
На десятоліттях взяли мене в двір. Стара пані була не що, сумирна собі, – може,
тому, що вже благенька була, ледве ноги волочила, а заговорить – тільки шам-шам,
одразу й не розбереш; так куди вже бійка! не на умі. Увесь день на ганочках; нічка йде –
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охає та стогне. А за молодого віку, славлять, вигадочки були чималі і в неї... та треба ж
колись і перестати.
За мене, то вже в дворі жили ми спокійненько; одно було горе, що з двору й ступити
не пустять. Хіба вже на велике свято, що до церкви одпросимось, а в неділю й не думай.
«Розволочитесь, – було, каже пані гніваючись, – не пущу!.. Не той ще вік ваш, щоб бога
пильнувати: ще матимете час, – не зараз вам умирати».
Сидимо, було, день при дні у дівочій та робимо. А тихо коло тебе, як зачаровано.
Тільки пані заоха або хто з дівчат на ухо за чим озветься, котора зітхне з нуду. Докучає,
було, та робота, докучає, – аж пече; та що врадиш? Спасибі хоч за те, що не б’ють
десять раз на день, як от по інших чуємо. (...).
У старої пані не було роду, окрім мала собі унучечку, – у Києві обучалась у якомусь
там... от коли б вимовити... ін-сти-ту-ті... Було частенько до старої листи шле; а стара
тії листи щодня вичитує, – і попоплаче над ними, і попосміється. Коли пише унучечка,
щоб уже приїздити за нею та додому забирати... Мати божа! увесь будинок зворухнувся:
білити, мити, прибирати!.. Панночки сподіваємось! Панночка буде! (...).
Діждали панночки, приїхала... І що ж то за хороша з лиця була! І в кого вона така
вродилася! Здається, і не змалювати такої кралі!.. Стара як обійняла її, то й з рук не
випускає; цілує, й милує, та любує. І по кімнатах водить, усе показує, усе розказує; а
панночка тільки обертається туди-сюди та на все цікавим оком спозирає. (...).
– Яковось-то жилося тобі, серденько, самій? – питає стара. – Ти мені не кажеш нічого.
(...). Вчили багацько?.. Чого ж вивчили тебе, кришко? (...).
– Ох, бабусечко! І морено, й мучено нас – та все дурницею. І те вчи, і друге, й десяте,
й п’яте... товчи та товчи, та й товчи!.. Нащо мені те знати, як по небу зорі ходять або як
люди живуть поза морями та чи в їх добре там, та чи в їх недобре там? Аби я знала, чим
мені себе між людьми показати...
– Та нащось же учаться люди, моє золото. От і наші панночки – на що вже бідота, та
й ті верещать по-францюзькій.
– Е, бабуню!.. – защебетала панночка. – До французької мови і до музики добре
і я бралась, – до танців тож. Що треба, то треба. На се вже кожний уважає, кожен і
похвалить; а все інше – тільки морока... Учись та й забудь! І тим, що учать, – нуда, і тим,
що вчаться, – біда. Багацько часу пропало марно!
– Так як же оце? Погано вчать?
– Кажу ж вам, що й нудно, і погано, і марно. Вони тільки й думають, як би їм гроші
виплатили, а ми думаємо, як би хутче нас на волю випустили. (...).
– Ходім лишень, голубко, – говорить стара пані, – я хочу, щоб ти собі обрала котру
дівчину. Та й веде її до нас. Ми од дверей та в куток, та купою в куточку й збилися.
– Се ваша панночка, – промовляє до нас пані. – Цілуйте її в ручку.
Панночка, чи глянула на нас, чи ні, простягла дві пучечки поцілувати.
Стара всіх нас показує, – се Ганна, а се Варка, а се Домаха...
– Боже мій! – аж крикнула панночка, разом стрепенувшись і в долоні сплеснувши:
– Чи зуміє ж хто з вас мене зачесати, ушнурувати?
Стоїть, і руки заложила, і дивиться на нас.
– Чому? – каже стара. – Зуміють, серце. А ні, то навчимо.
– Як тебе зовуть? – питає мене панночка та, не слухаючи мене, до панії: – Ся буде
мені!
– Так і добре ж; яку схочеш, серце: нехай і ся. Гляди ж, Устино (на мене), служи
добре, – панночка тебе жалуватиме. (...).
Увечері кличуть: «Іди до панночки – розбирати». Ввійшла; а панночка стоїть перед
дзеркалом і вже усе зриває з себе.
– Де се бігала? Швидше мене розбирай!.. Швидше: я спати хочу!
Я розбираю, а вона все покрикує на мене:
– Та хутче ж бо, хутче! Кинулась на ліжко:
– Роззувай!.. А вмієш ти волосся звивати? – питає.
– Ні, не вмію.
– Боже мій! Горе моє! Яка ж вона дурна!.. Іди собі! (...).
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(...) Перхнуло до нас гостей, – як на погориджу. Одні з двора, а другі у двір. Нема нам ні
сну, ні спочивку: бігаємо, вслугуємо, клопочемось з ранку до вечора. Часом така юрма їх
ужене, що дивуємось, яких-то вже між ними панів нема! Все теє регочеться, танцює, їсть,
п’є; все теє гуляще, дак таке випещене! Інша добродійка у двері не втовпиться. А паничів
що то в нас перевернулось! Аж роєм коло нашої панночки звиваються, – так, як ті джмелі,
гудуть. Обійшла либонь вона їх усіх, – кого словами, а кого бровами: одного на здоров’я
любенько питає; другому жалиться, що без його чогось їй смутно та дивно; которого коло
себе садовить, скажи, начеб свого посім’янина. Бідахи розкохались, аж зовсім подуріли,
з лиця спали, схнуть. День у день наїздять до нас, одно одного попереджаючи (...).
Потроху та помалу усе панночка на свій лад перевернула, – життя і господарство (...).
Нас, дівчат, усіх гаптувати посадовила. Сама й учить та раз по раз надбіга, чи шиємо.
І обідати йдемо, то вона хмуриться і свариться.
Далі вже що день, то вона сердитіша; вже й лає; часом щипне або штовхне стиха... та
й сама почервоніє як жар, – засоромиться. Поки ж тільки не звичилася; а як оговталась,
обжилася, то пізнали ми тоді, де воно в світі лихо живе.
Прийду, було, її вбирати, то вже якої наруги я од неї не натерплюся!.. Заплітаю коси – не
так! Знов розплітую та заплітаю, – знов не так! Та цілий ранок на тому пробавить. Вона
мене й щипає, і штирхає, і гребінцем мене скородить, і шпильками коле, і водою зливає, –
чого, чого не доказує над моєю головонькою бідною!
Одного разу дожидали в нас полкових з міста. Двір замели ще звечора; у будинку
прибрали, як ік великодню. Сіла панночка зачісуватись... Лишечко ж моє! Лучче б жару
червоного у руку набрала, як мені довелось туманіти коло її русої коси!.. І така, і онака,
і геть-пріч пішла, і знов сюди поступай; і пхати мене, і наскакувати на мене, – аж я
злякалась! Та репече, та дзвякотить, та тупоче-тупоче, а далі як заплаче!.. Я в двері,
а вона за мною в сад: «Я тебе на шматки розірву! Задушу тебе, гадино!». Оглянусь я
на неї, – страшна така зробилась, що в мене й ноги захитались. Вона мене як схопить
за шию обіруч!.. Руки холодні, як гадюки. Хочу скричати, – дух мені захопило, так і
рухнула коло яблуні, та вже од холодної води прокинулась. Дивлюсь – дівчата коло мене
скупчились, білі усі як крейда. Панночка на стільчику розкинулась, плаче; а стара над
моєю головою стоїть і так то вже мене лає, така вже люта, – аж їй у роті чорно.
– Що ти накоїла, ледащо! Як ти сміла панночку гнівити? Я тебе на Сибірю зашлю!
Я тебе з світу зжену!
А панночку вмовляє:
– Не плач, не плач, янголяточко моє: сліз твоїх вона не годна! Ще занедужаєш, боже
борони, чого! Бач, рученьки холоднісінькі. Буде-бо вже, буде! Нащо сама берешся? Мені
внось, що тобі не вгодно.
– А тобі, ледащице (знов свариться на мене), – а тобі буде!..
Та й не-знаю, як ще другої біди вбігла, що мене не бито. Мабуть, того, що вже дуже
була я слаба, – так пані тільки ногою мене совманула та зараз і звеліла дівчатам до хати
однести. (...).
Цілу весну мене теплим молоком напували, поки я трохи оченьпала.
Лежу сама, – усі на панщині, – лежу та все собі думаю: «Таке молоде, а таке
немилосердне, господи!». (...).
Часом несподівано котора дівчина вбіжить до мене з будинку.
– Устино! Голубко!
– А що там у вас діється, сестрице? – спитаю її.
– Хоч не питай, Устино, – лихо! Ганну сьогодні били, учора Параску, а завтра, мабуть,
уже моя черга. Ой, матінко, коли б там не огледілись іще за мене! Ох, Усте, бідна наша
голівонька!
– Про мене нічого?
– Де б то нічого!.. Чому не йде до свого діла? Що вона ніжиться, мов пані з Басані?
От що, коли хоч знати (...).
Одного ранку лежу я та думаю, коли в хату вбігла Катря.
– Іди, иди, хутенько иди, Усте! (...). До панночки (...), послали по тебе, щоб зараз ішла.
Панночка пожалувалась на тебе старій, що ти вже зовсім одужала, та не хочеш робити,
служити. Іди ж бо, йди!
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– Як же йти, Катре, не здолію я по землі ступати!
– Я тебе доведу, голубко! Зможися, щоб іще гірш тобі не було. Ходім-бо, ходімо!
Ледве я доплелась до будинку. На порозі стріла панночка.
– Чого се ніжишся? Чому не йдеш служити? Ледащо ти! Постривай! Я тобі таку кару
вимислю, що ти й не бачила й не чула.
Та кричить же то, боже! Аж задихалась, штовхає мене, за рукав смикає... Годинонько
ж моя! Як вона охижіла, яке страшне зробилося в неї те личко гожеє!..
На той крик і пані не задлялась прилізти... Давай мене лаяти. Ще нахвалялась і бити.
А ми, спасибі богу, того не дознавали од неї, поки не вселилась панночка. Всчалися тоді
в нас карності щоденні, щоденний плач. Чи хто всміхнеться (не часто всміхалися!) –
панночка біжить до старої: «Бабуню, мене не шанують!». Чи хто заплаче: «Бабуню, діла
не роблять, та ще й плачуть!». Та на всіх такеньки вадить та й вадить навадниця наша.
А стара лютує, нас карає, – молодий вік ізгадала! (...).
Спізнався з панночкою полковий лікар та й почав щодня вчащати. Такий він був тихий,
звичайний, до кожного привітний, – і на панича не походив!.. А як з нею спізнався? Вже
давненько панночки приїжджі переносили, що який-то вже там лікар полковий хороший:
і брови йому чорні, і уста рум’яні, і станом високий, – така вже краса, що й не сказати!
Тільки що гордий дуже, – на жодну не погляне, не заговорить, хоч там як до його не
заходь...
Панночка, чуючи таке, було, частенько говорить старій:
– Якби ви, бабусечко, того лікаря до нас завітали, – нехай побачу, який!..
А стара, було, на те:
– Моя дитино, нацокотали тії верхоумки скосирні, а ти віри пойняла... Велико диво –
полковий лікар! Се злидні, бідота! Що тобі з такими заходити? (...).
А стара супиться та все бурчить:
– Нащо нам та голь нещадима здалася!
Панночка наче не чує того слова. Стара тільки тим виміщає, що нас душить.
Коли наїхали полкові, а лікаря нема. «Дякує, – кажуть, – за ласку, та нема в його часу
ані години: недужих у його багато, – лічить».
– І не силуйте його, – каже стара, – нехай лічить з богом!
Панночка тільки почервоніла і уста закусила.
Та й було ж нам, як гостей випроводили! За все ми одтерпіли!..
Того ж таки тижня самого занедужала панночка. Охає, і стогне, і кричить. Стара
злякалась, плаче, по лікаря шле. А полковий знающий, кажуть, та й живе ближче за всіх, –
по його!
Тим часом панночка вбралась якнайкраще та й лежить у ліжку, як мальована, –
дожидає.
Приїхав він, подививсь, розпитав. А вона ж то вже – і голівку хилить, і говорить, помісь
співає. Побув яку годинку та й прощається: «Завтра навідаюсь».
Стара пита у внучечки, внучечка задумалась, – тільки їй на питання головою киває.
А як стара спитала: «Що, як лікар? Показався як?», то вона стрепенулась: «Гордий, –
каже, – такий, як пан вельможний... І що він собі думає!».
Лічив-лічив той бідолаха та й закохався. Покохала його й панночка. Почули духом
паничі, куди потягло, – постерегли одразу, що воно є, та й зслизли.
Стара пані тільки що головою в мур не б’ється, та нічого не врадить: «Як ви мені,
бабуню, на перешкоді станете – умру!.. І не гомоніть! Не одмовляйте! Змилуйтеся!».
Стара й годі, тільки охає.
Спустіло панське подвір’я; не тупочуть коні, не торохтять коляси. І панночка тихша: не
лає, не б’є, не обскаржує, – все сидить та думає.
Було, скоро сонечко вийметься, лікар і котить удвуконь. Панночка вже дожидає коло
вікна, гарна та убрана, і рум’яніє, як червона маківка. (...).
Цілий день прогостює, було. Усе коло панночки сидить, не відступає й ступня. А стара
пані то з тих дверей зирк, то з других зирк, та прислухається, що вони там між собою
говорять удвійці, та вже така її досада гризе, що вони вкупці, а розлучити несила: боялася
й вона унучечки.
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Ото вже й сватає він панночку. Плаче стара і журиться тяжко:
– Я ж сподівалась тебе за князя дати, за багача, за вельможного! (...).
Любила вона його, та якось чудно любила, не по-людськи. (...).
– Слухайте, – каже до його, – їдьте до міста та купіть мені те й те, та хутенько!
Поскоріться ж, щоб я не гнівалась!
Він зараз їде, купує там, що казано.
– Боже мій! Чого се понакуповували? Я сього не хочу! Їдьте та змініть! Мені такого не
треба! От добро вишукали!
Знов їде він, міняє. Або так. Хоче він води напитись, – вона:
– Не пийте, не пийте!
– Чому?
– Я не хочу! Не пийте!
– Та коли ж я хочу пити!
– А я не хочу! Чуєте? Не хочу!
І вже так гляне чи всміхнеться, що він послухає. (...).
На весілля панів, паній понаїздило, – гуде у будинку, як у вулені. (...). За тим натовпом,
клопотом (...), то я не урвала й годинки з людьми попрощатись. (...).
Пан звелів коней зупинити коло заїзного двору. (...). Чималу ж я годину пересиділа,
коли вийшли пани. Пан тоді зирк на мене!
– А що ти сидиш тут, Устинко? – питає. – Чи обідала ти? (...). Дайте дівці пообідати!
Хазяїн гроші в кишеню та й побіг.
– Що це, що це? – жахнулась пані. – Ми її ждатимемо?
– А як же, серденько? – одказав пан. – Адже вона голодна та й намерзлась добре!
(...).
Пані почервоніла по саме волосся.
– Час їхати!
– Та вона ж голодна, серце... Дивись, як змерзла!
– Я змерзла, я, я! – та так уже на те я накрикує!
– Сідай! – гримнула далі на мене і сама у повіз ускочила. (...).
А пані куди далі, то все злісливша, усе лютіша: аби я трохи спізнилась, забарилась:
«Де була?», та й стріне мене на панському порозі лиха година. Перво тугою тужила я
тяжко, а там усе мені стало не вдивовижу, усяка ганьба байдуже. (...).
У Катрі дитинка занедужала: а тут обід панам звари, вечерю звари та город скопай,
обсій, – та ще пані гримає: «Нічого не робиш, ледащо! Дурно хліб мій їси! Ось я тебе
навчу робити!».
Цілу ніч Катря не спить над дитиною. (...). Робила й не спала, поки аж нечувственний
сон її обняв коло колиски. Прокинеться, – до дитини, а дитинка вже на божій дорозі. Тільки
глянула на його бідолашна мати, тільки вхопила його до серця, – воно й переставилось.
(...). По тій печалі зовсім захиріла, занепала Катря. Не то щоб робити, вже й по світу
ходить не здужає. А пані все-таки:
– Чому не робиш діла? Я тобі те! Я тобі друге!
– Тепер я вже не боюсь вас! – одказала Катря. – Хоч мене живцем із’їжте тепер! (...).
Прогнала пані Катрю з двора на панщину: не вважила й на її чоловіка-візнику.
Пан, нишком од панії, дав їй карбованця грошей, та не взяла Катря; він положив їй на
плече, – скинула з себе, наче жабу, ті гроші. Як упав же той карбованець на муріг, – і заліг
там, аж зчорнів; ніхто не доторкнувся. Та вже сама пані, походжаючи по двору, вздріла
і зняла.
– Се, певно, ти гроші сієш? – каже на пана. – Ой, боже мій, боже мій!
Пан на те нічого не одказав, тільки зчервонів дуже.
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