
Урок 13-14 

Тема: Іван Карпенко-Карий. Основне про життя і творчий шлях. Драматургічне новаторство. 

Комедія « Мартин Боруля», її сценічна історія. 

Мета: познайомити учнів з життєвим шляхом і творчою діяльністю драматурга І.Карпенка-Карого, 

його зв’язком із «театром корифеїв»; домогтися усвідомлення багатогранності літературної та 

театральної діяльності письменника; поглибити знання з теорії літератури про жанрову 

різноманітність його драматичних творів; розвивати пошукову діяльність учнів, їхні творчі 

здібності, уміння самостійно здобувати знання з будь-яких джерел,  виховувати почуття поваги до 

видатних людей, любов до художньої літератури, театру. 

Обладнання: презентація, відео до теми 

Тип уроку: дистанційний 

Матеріали до уроку 

I. Організаційний момент. 

II. Повідомлення теми та мети уроку 

Сьогодні на уроці ви познайомитеся з життєвим шляхом і творчою діяльністю драматурга 

І.Карпенка-Карого, його зв’язком із «театром корифеїв», усвідомите багатогранність літературної 

та театральної діяльності письменника; поглибите свої знання з теорії літератури про жанрову 

різноманітність його драматичних творів. 

IIІ. ВИКЛАД НОВОГО МАТЕРІАЛУ   

1. Розповідь викладача 

1. Батьківщина І. Карпенка-Карого, його батьки.  

         Народився майбутній драматург 17 вересня 1845 року в селі Арсенівці поблизу Єлисаветграда 

(нині Кіровоград) у родині управителя поміщицького маєтку. Мати походила з давнього 

козацького роду. Євдокія Садовська була кріпачкою, викупленою на волю своїм чоловіком. 

Підростаючи, вразливий хлопчик все більше відчував жорстокість кріпацького побуту, в якому 

насильство, знущання були звичайним явищем. Плач і стогін замучених панщиною кріпаків боляче 

вражали дитяче серце. На характер і світовідчуття майбутнього драматурга помітно впливала 

атмосфера родинного порозуміння, душевної теплоти і поетичності, яка, незважаючи на 

матеріальні нестатки, панувала в сім’ї Тобілевичів. 

Карпо Адамович і Євдокія Зіновіївна (батьки) були людьми щедрої поетичної вдачі. В їхній родині 

особливо шанували Шевченкове слово і народну пісню, тому й люди горнулися до цієї сім’ї. В довгі 

осінні вечори до Тобілевичів сходились жінки і дівчата прясти. За роботою співали, розповідали 

цікаві бувальщини. От коли наслухався малий Іван усяких сумних оповідань про кріпацьке життя, 

цікавих казок та приказок. А скільки народних пісень у ті довгі вечори дійшло до серця юного 

слухача, пісень, що в них оживали картини народної недолі, оживали героїчні постаті Морозенка, 

Наливайка, Богуна, Палія — мужніх захисників народної волі! Разом з піснями в душу хлопчика 

входила велика любов до поневоленого народу, яку пізніше ні час, ні школа й канцелярія, ні важкі 

життєві випробування не змогли заглушити в його житті. Від матері, яка дуже любила театр і знала 



напам’ять майже всю «Наталку Полтавку», малий Іван неодноразово чув захоплюючі розповіді про 

вистави мандрівних труп. Під впливом цих розповідей театр для хлопця став мрією, втіленням 

краси, правди, героїчного минулого рідного народу. 

2. Роки навчання 

Початкової грамоти І. Тобілевич навчився, як тоді водилося, у дяка, а продовжував освіту у 

Бобринецькому повітовому училищі. Навчання хлопцеві давалося легко, і закінчив він трьохкласне 

училище в числі найкращих учнів, за що йому дали в нагороду «Собрание литературных статей Н. 

И. Пирогова» (Одеса, 1858) з написом: «Дана от бобринецкого уездного училища ученику 3-го 

класса Ивану Тобилевичу за успехи в науках и благонравие на публичном акте 21-го июня 1859-го 

года». Іван Тобілевич далі вчитися не зміг, бо не було в батьків для цього коштів. 

 3. Служба в урядових установах 

Коли Іванові було 14 років, батько влаштував його на посаду писаря у станового пристава в 

містечку Мала Виска. Пізніше Іван Тобілевич працював у Бобринці канцеляристом у міській управі, 

а потім у повітовому суді. До установи, де служив Тобілевич, звертались зі скаргами багато людей. 

Іван Карпович був свідком того, як чиновники — бюрократи і хабарники — підтримували 

експлуататорів. Ці спостереження письменник потім широко використовував, створюючи свої 

п’єси. У 1865 р., переїхавши до Єлисаветграда, І. Тобілевич був столоначальником повітової, а 

потім секретарем міської поліції і мав чин колезького секретаря, чиновницька кар’єра його не 

приваблювала. Змістом його життя стала театральна, літературна і громадсько-політична 

діяльність. 

 4. Любов до театру 

У дружній сім’ї Тобілевичів діти вчились не тільки розуміти і цінувати народне мистецтво, а й 

любити труд, шанувати людей праці. Не випадково ця сім’я дала українській культурі чотирьох 

видатних артистів — корифеїв українського театру: Івана, Миколу, Панаса і Марію Тобілевичів. 

Щоб побувати на виставах у Єлисаветграді (тепер Кіровоград), він пішки ходив туди з Бобринця за 

п’ятдесят кілометрів.У Єлисаветграді був заснований театральний гурток. В його роботі активну 

участь брали М. Кропивницький та І. Тобілевич. Улюбленим твором артистів і глядачів була п’єса 

«Назар Стодоля» Т. Шевченка, у якій автор розкрив суперечності між багатими і бідними козаками 

в XVII ст. У цій п’єсі Іван Карпович грав Назара, а його дружина — Галю. На знак любові до 

творчості Шевченка подружжя дало своїм дітям імена героїв п’єси — Назара і Галі. Ім’я одного з 

головних персонажів п’єси «Назар Стодоля» — Карого Тобілевич узяв собі за псевдонім. З великим 

успіхом театральний гурток ставив п’єсу І. П. Котляревського «Наталка Полтавка», а також п’єси 

російського письменника О. М. Островського «Бедность не порок», «Доходное место» та ін. 

Вистави за участю корифеїв театру М. Кропивницького, М. Заньковецької, братів Тобілевичів 

піднесли український театр на небувалу височінь. Прославлених артистів захоплено вітали Київ і 

Мінськ, Одеса і Кронштадт, Петербург і Тбілісі. 

 5. Під наглядом поліції 

Царські жандарми переслідували учасників гуртка. В 1883 році Івана Карповича за 

розпорядженням міністра внутрішніх справ звільнили з роботи в поліцейському управлінні. І. 

Тобілевич вступає в трупу (колектив акторів) М. Старицького, де працює під псевдонімом 

Карпенка-Карого. Діячам українського театру доводилось тоді працювати в тяжких умовах, 

постійно зазнаючи утисків від царського уряду і його цензури. Театр не мав постійного місця і 



мандрував країною. Тобілевич писав п’єси для українського театру і брав активну участь у виставах 

як актор. Під час гастролей у Ростові на початку 1884 року в театрі з’явився жандарм і повідомив, 

що Карпенку-Карому забороняється далі перебувати у цьому місті і не дозволяється повернутись в 

Україну. Отже, заслання... І довелось письменникові три довгі роки прожити у вигнанні в 

Новочеркаську на Дону, де він працював ковалем, палітурником тощо. Митець тяжко переживав 

відірваність від театру, від культурного життя, від рідного народу. 

Ще два роки під наглядом поліції Карпенко-Карий прожив на хуторі Надія неподалік 

Єлисаветграда. Обробляв своє поле, вивчав життя селян. Колишні знайомі чиновники, пани з 

погордою відверталися від Івана Карповича. Проте селяни шанували Тобілевича, бо він кому 

добрим словом давав пораду, а кому й грошима допоміг у скруті. 

6. Останні роки життя, смерть І. Карпенка-Карого 

Нарешті знято поліцейський нагляд. Іван Карпович знову серед близьких людей, серед артистів, 

зайнятий улюбленою справою. Його талант драматурга й актора тепер був цілком відданий 

народові. Один за одним з’являлись на сцені й чарували публіку герої п’єс Карпенка-Карого в його 

ж майстерному виконанні: Мірошник («Наймичка»), Бондар («Бондарівна»), Калитка («Сто 

тисяч»), Пузир («Хазяїн») та ін. З бурхливого театрального життя щоліта повертався Карпенко-

Карий на хутір Надія відпочивати. Тут написав він драми. Свідомістю високого обов’язку перед 

своїм народом і його культурою була позначена вся драматургічна й артистична діяльність 

Карпенка-Карого. Ось чому давній друг письменника М. Л. Кропивницький у нарисі «Спогади про 

Бобринець і бобринчан» писав: «Заслуги Івана Карповича перед українським театром великі... він 

зоставив по собі слід, котрий не заросте і не затерніє, поки живе Україна».  

В останні роки Карпенко-Карий усе частіше скаржився на здоров’я. Намагаючись урятувати брата, 

Панас Саксаганський  улаштував поїздку до Берліна для лікування. Після обстеження лікарі 

винесли страшний вердикт: хвороба (рак селезінки) невиліковна. 

Помер Карпенко-Карий 2 вересня 1907 року. Його тіло перевезли в Україну й поховали поруч із 

батьком на цвинтарі в селі Карлюжині на Херсонщині (тепер Кіровоградська область) неподалік від 

хутора Надія. 

У 1870 році Іван одружився з дворянкою Надією Тарковською. У передмісті Єлисаветграда 

подружжя придбало садибу. Саме тут народилися діти. На гроші з посагу дружини Тобілевич 

заснував хутір: збудував велику хату, стайню, різні господарські приміщення. На жаль, не судилося 

долею довге життя дружині: вона передчасно померла від сухот, а згодом родина зазнала й 

другого удару – померла найстарша дочка Галя. На честь своєї дружини Тобілевич назвав цей хутір 

Надія. У наші дні це відомий історико-культурний заповідник і мальовниче, казкове місце. 

7. Жанрова різноманітність творів.  

  І.Карпенко-Карий писав на різноманітні теми, використовуючи й різні жанри драматичних 

творів. З-під його пера виходить прозовий твір «Новобранець», перша драма «Чабан», яка пізніше 

дістала назву «Бурлака», написана  1883 року.В умовах гласного нагляду поліції, обшуків і допитів 

драматург написав п’єси «Безталанна», «Наймичка», «Мартин Боруля» Усього з-під пера 

драматурга вийшло 18 п’єс. 

Написав: трагікомедії («Сто тисяч» (1890)), «Мартин Боруля»), сатиричну комедію («Хазяїн» 

(1900)), соціально-психологічну драму («Безталанна» (1884)), соціальні комедії («Суєта», 



«Житейське море») та ін.Незважаючи на перешкоди (через Емський указ 1878 р., що писати про 

історичне минуле, таке багате на теми й цікаве для читача, заборонено), Карпенко-Карий усе ж 

таки звернувся до історичної тематики: п’єси «Бондарівна» (1884), «Мазепа» (1893, досі не 

опублікована: рукописний оригінал знаходиться в Петербурзі), «Паливода ХVІІІ століття» (1893), 

«Гандзя» (1902).  

Вершинним твором І.Карпенка-Карого на історичну тематику вважається трагедія («Сава Чалий» 

(1899)). 

Умовно всі його п'єси можна поділити на такі групи:  

1) соціально-побутові драми про скалічену долю вихідців із простого люду;  

2) драми з життя інтелігенції, зокрема - акторів;  

3) комедії, головним сатиричним персонажем яких був учорашній неграмотний селянин, який за 

короткий час зумів скупити чимало землі й стати багачем;  

4) трагедії з історичним контекстом.  

-    життя селян;  

-    історичні драми;  

-    викриття вад людей;  

-    показ чиновників-глитаїв;  

-    аморальність людей;  

-    чисті почуття. 

З теорії літератури  

Комедія — драматичний твір, у якому засобами гумору й сатири розвінчуються негативні суспільні 

й побутові явища, змальовується смішне. Комедії можуть бути гумористичні  і сатиричні. 

2. Аналіз твору «Мартин Боруля» 

Драматичний твір «Мартин Боруля» (1886) є трагікомедією. Звідки ж така жанрова особливість цієї 

п’єси? Автор змушує читача побачити в комедійних ситуаціях не такі вже й смішні сторони 

дійсності. Згадайте гоголівського «Ревізора»: «Над чим смієтесь? Над собою смієтесь». Саме такий 

сміх крізь сльози й визначає пафос твору І. Карпенка-Карого. 

Яка ж історія написання п’єси? Які проблеми порушуються у творі? Відповіді на ці та інші запитання 

ми дамо в ході уроку. 

Отже, щодо історії написання. Історія Мартина Борулі, котрий мріє купити собі статус дворянина, 

дуже співзвучна з відомою комедією Мольєра «Міщанин-шляхтич», яку ви вивчали на уроках 

зарубіжної літератури. Варто подумати, що сюжет український автор запозичив у Мольєра. А 

доведе нам це Прокопчук Катерина, яка заздалегідь підготувала порівняльну характеристику 

героїв Мартина Борулі та пана Журдена. (Повідомлення учениці) 



І все ж таки ні. Не запозичував Карпенко-Карий сюжет Мольєра. Пан Журден врешті решт так і не 

зрозумів своєї помилки і залишився посміховиськом. Тоді як Мартин Боруля в кінці твору 

очищається вогнем від «дворянського недугу» й усвідомлює, що без титулу йому легше жити.  

Що найбільше любив у житті і без чого не міг існувати Карпенко-Карий – це родина і театр, які 

нероздільно пов’язані між собою. І дуже часто моменти з історії сім’ї з’являються у його п’єсах. 

Історія з дворянством мала місце і в родині Тобілевичів.  

Учениця. Батько І. Карпенка-Карого, Карпо Адамович, за походженням був зубожілим шляхтичем, 

якого імперська влада після приєднання правобережних українських земель до Росії позбавила 

станового привілею, змусивши йменуватись міщанином, «доказывающим дворянство».  

Для Карпа Адамовича це «доказування» дворянського титулу стало чи не сенсом усього життя, 

тоді як діти дивилися на марні батькові клопоти з іронією. Дружина І. Карпенка-Карого Софія 

Віталіївна згадувала про те, як старший Карпо Адамович затіяв судову справу про визнання роду 

Тобілевичів дворянським: «і все, здається, було вже зовсім готове, коли раптом хтось із писарів 

довідався, що в давніх паперах Тобілевич, а в нових Тобелевич, — і в дворянстві відмовили. Батько 

мало не заслаб з горя. Зібрав докупи всі права, герб, грамоту, зв’язав наглухо мотузкою і заховав 

на самий спід скрині…». Цікавою була реакція старшого Тобілевича на п’єсу «Мартин Боруля»: 

«Через багато літ, коли давня залежність і бідність згадувались як тяжкий сон, прочитав Іван 

батькові свою комедію «Мартин Боруля», старий слухав, а врешті з німим докором погрозив 

синові пальцем, а в очах було повно сліз. У цій комедії він пізнав себе, своє колишнє горе». 

Вчитель. А якщо прослідкувати життя Івана Карпенка-Карого, то бачимо, що працює він 

писарчуком, канцеляристом, а потім столоначальником і секретарем, як і син Мартина Борулі. 

Настав час познайомитися з героями твору: 

Мартин Боруля — багатий шляхтич, чиновник. 

Палажка — його жінка. 

Марися — їхня дочка. 

Степан — їхній син, канцелярист земського суду. 

Гервасій Гуляницький — друг Мартина, батько Миколи. 

Микола — його син, парубок. 

Націєвський — реєстратор із ратуші. 

Красовський — шляхтич, з яким судиться Мартин Боруля. 

Трандалєв — повірений. 

Протасій Пеньонжка, Матвій Дульський — чиновники. 

Омелько, Трохим — наймити Борулі. 

Чи можете описати цих героїв в декількох словах? 

Вчитель. П’єса «Мартин Боруля» складається з 5 дій. Давайте визначимо композицію твору. 



Зав’язка: Боруля подає в суд на Красовського. (Навіщо ж дворянство Борулі? Він не бідний, не 

обділений розумом та повагою поміщиків. Дворянство для Борулі – це самозахист, справа честі, бо 

Мартина пан Красовський назвав бидлом, а його сина — телям. Боруля наполегливо, із завзяттям 

судиться, викидаючи гроші на вітер, і навіть не розуміє, що повірений Трандалєв просто дурить 

його.) 

Розвиток дії: Боруля намагається прищепити членам своєї родини дворянські риси. (Що ж вимагав 

він від своєї сім’ї?) 

Кульмінація: головний герой дізнається про відмову в дворянстві. (Що стало причиною?) 

Розв’язка: усвідомлення Мартином своєї помилки. Згода на одруження дітей. 

Отже, тема твору: бездумна гонитва за багатством Максима  Борулі. 

Основна думка:  головне — не титул, а вміння залишатися порядною, високоморальною людиною 

у всіх життєвих ситуаціях. 

Адже мрія стати вище, вагоміше цілковито поглинає героя, котрий з рештою за тією химерою 

втрачає здатність реального сприйняття світу, завдаючи болю оточуючим його людям. І знову хочу 

сказати словами Сковороди про «сродну працю»: кожному своє, і не треба лізти в чужі сані.  

З іншого боку, скажете ви, якби людина не ставила перед собою недосяжних цілей, вона мало б 

чого досягла у житті. Але не можна передбачити, чи зміниться твоя доля на краще? Ось чому ця 

комедія крізь сльози. 

Проблеми, які порушуються у творі: 

1. Проблема людської гідності, усвідомлення того, що щастя не в чині або посаді. 

2. Проблема миру та війни. 

3. Проблема праці як духовної потреби і джерела матеріального достатку. 

4. Проблема національної нерівності. 

5. Проблема батьків і дітей. 

6. Проблема реального та міфічного. 

7. Проблема кохання і сімейного щастя. 

8. Проблема багатства та бідності. 

Вчитель. Отож із п’єси перед нами постала Україна середини 80-х років ХІХ століття. Зважаючи на 

те, що це був один із перших творів письменника на сучасному матеріалі, то, безперечно, 

«Мартина Борулю» з інтересом сприйняли перші його глядачі (прем’єра відбулася того ж 1886 

року). 

У чому ж секрет більш ніж 100-річної сценічної популярності п’єси? (130 років) Безперечно, в тому, 

що твір насичений загальнолюдськими, так званими вічними проблемами. Драматург гостро 

висміяв і засудив заможну верхівку села, що в гонитві за дворянськими привілеями ігнорує 



здорові морально-етичні норми, а також станове честолюбство і паразитизм привілейованої 

соціальної касти — дворянства. 

Історія Мартина Борулі, котрий мріє купити собі статус дворянина, дуже співзвучна нашому часові. 

Бо багато сьогоднішніх “нових українців” вчора були біля корита, а тепер еліта.  

П’єса з успіхом ставиться у театрах України. (Слайди з фотографіями театральних вистав.) У 1953 

році було знято фільм на Київській кіностудії, кадри якого ви маєте можливість переглянути зараз. 

У ролі Мартина Борулі – народний артист України Гнат Юра. (Перегляд кадрів з фільму.) 

3. Перегляд  фільму 

https://www.youtube.com/results?search_query=мартин+боруля+фільм 

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ  

1. Зробити конспект  

2. Переглянути фільм 

3. Читати твір «Мартин Боруля»  

Завдання надіслати на мою пошту julia.n95@ukr.net 


