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Тема уроку:  

Мета (формувати компетентності): навчальна: показувати умови розвитку 

української драматургії другої половини ХІХ ст.; розповідати про театр корифеїв; 

ознайомлювати учнів із життєвим і творчим шляхом Івана Карпенка-Карого, його 

роллю у формуванні національної драматургії; розвиваюча: розвивати навички 

підготовки повідомлень, акторської майстерності; виховна: виховувати повагу учнів до 

талановитих людей; формувати любов до театру. 

 

 

МАТЕРІАЛИ ДО УРОКУ 

 

1. Опрацюйте ст. 64 - 71 у базовому підручнику : Українська література (рівень 

стандарту): підручник для 10 кл. закл. загальн. серед. Освіти / Олександр 

Авраменко. – К.: Грамота, 2019. – 256 с. 

2. Законспектуйте матеріал до уроку в робочому зошиті (ОСНОВНЕ): 
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Обняти такий широкий горизонт, 

заселити його таким множеством живих 

людських типів міг тільки першорядний 

поетичний талант і великий 

обсерватор людського життя. 
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Іван Тобілевич (відомий під псевдонімом Карпенко-Карий) народився 17 

вересня 1845 року в с. Арсенівці поблизу Єлисаведграда (нині місто Кропивницький) у 

родині управителя поміщицького маєтку. Його батько, Карпо Адамович Тобілевич, 

хоч  був дворянином, проте не мав достатньо документів для підтвердження 

дворянського походження. Він багато разів безуспішно добивався визнання свого 

благородного статусу, але так і не досягнув омріяної мети, оскільки в багатьох паперах 

по-різному фігурувало прізвище предків: Тобілевич, Тобелевич, Тубілевич. Саме цей 

факт став формальним приводом для відмови в підтвердженні дворянського 

походження роду Тобілевичів. До речі, батькове домагання документально оформити 

свій дворянський статус Карпенко-Карий узяв за основу сюжету комедії «Мартин 

Боруля». 

Мати Івана, Євдокія Зіновіївна Садовська, походила з колись вільного 

козацького роду, який потрапив у кріпацьку залежність, тому Карпові Адамовичу 

довелося викупляти її з кріпацтва. 

Батьки драматурга мали сильні й красиві голоси, а батько був цікавим 

оповідачем-гумористом. Іван Тобілевич здобув освіту в Бобринецькому повітовому 

училищі, на цьому (через матеріальну скруту батьків) офіційне навчання для нього 

скінчилося. З чотирнадцяти років хлопець працював в канцеляріях на писарській 

посаді за маленьку зарплатню. Лише 1864 року Івана було прийнято на державну 

службу до повітового суду канцелярським служителем третього розряду. Чиновницька 

кар’єра пішла вгору. Імовірно, письменник досягнув би ще більших висот, однак його 

ідейні переконання патріота йшли врозріз із службовим становищем. 

Попри чиновницьке життя, Карпенко-Карий багато читав, займався самостійно. 

З дитячих літ мріяв про театр, і коли в Бобринці утворився аматорський драматичний 

гурток, юнак став один із найактивніших його учасників. Захоплення сценою було 

настільки сильним, що хлопчина ходив пішки за півсотні кілометрів до Єлисаветграда, 

щоб подивитися «Наталку Полтавку» у виконанні місцевих акторів, а також виставу 

шекспірівського «Отелло» за участю видатного американського трагіка Айри 

Олдреджа в головній ролі. 

Працюючи в Херсоні, Іван познайомився з учителем гімназії Д. Пильчиковим, 

Колишнім учасником Кирило-Мефодіївського товариства й приятелем Шевченка. 

Учитель мав чудову бібліотеку. У нього часто збиралася молодь. Тут Іван відкрив для 



себе багато цінних книжок з історії, світової літератури, особлива захопився 

драматургією.  

1869 року Іван повертається до Єлисаветграда. Тут разом з учителями реальної 

школи засновує новий драматичний гурток, де ставить п’єси І. Котляревського, Г. 

Квітки-Основ’яненка, М. Гоголя, О. Островського. Завдяки цим постановам І. 

Тобілевич зажив слави популярного актора й організатора театральної справи. 

1870 року Іван одружився з дворянкою Надією Тарковською. З цього роду 

вийдуть геніальні митці ХХ століття – поет Арсеній Тарковський та його син, 

всесвітньовідомий відомий кінорежисер Андрій Тарковський. У передмісті 

Єлисаветграда подружжя придбало садибу. На гроші з посагу дружини Іван Тобілевич 

заснував неподалік Єлисаветграда хутір: збудував велику хату, стайню, різні 

господарські приміщення. Тут родина проводила відпустки, і саме тут, пізніше, 

Карпенко-Карий напише найкращі свої драматичні твори. На жаль, Надія передчасно 

померла від сухот. На честь своєї дружини І. Тобілевич назвав хутір Надія. У наші дні 

це відомий історико-культурний заповідник. Про це місце професор Михайло Наєнко 

писав так: «…Навколо  - біднуватий на рослинність степ, а тут – жива оаза. Столітні 

вже дерева, розкішні кущи і трави, чисте, як кришталь, плесо дзвонкової води… це 

диво витворив І. Карпенко-Карий та присвятив його своєму першому коханню – Надії 

Тарковській. Нині тут проводять всеукраїнські театральні фестивалі, хутір став місцем 

паломництва туристів і навчальною базою – сюди навідуються учні, студенти, 

учителі., письменники… А ще тут є іменні дуби: «Дуб Саксаганського», «Дуб Марії 

Заньковецької», «Маркові дуби». Крислатими кронами вони торкаються до небес, а 

міцним корінням сягають у найпотаємніші глибини українського степу, символізуючи 

собою й першу найголовнішу любов І. Карпенка-Карого – драматургію. До нього вона 

була в українській літературі принагідною й епізодичною: після нього здобулася на 

професійний статус; професійним став і український театр». 

Міська садиба Тобілевичів була осередком мистецької й громадсько-політичної 

роботи в місті. Тут збирались учасники аматорського театрального гуртка, який 

очолювали І. Тобілевич та М. Кропивницький. 

Посада секретаря міської поліції давала Іванові Карповичу засоби для прожиття, 

а духовне задоволення він діставав від театру, який був сенсом його існування. У 1875 

році І. Тобілевич ініціював постановку «Назара Стодолі» Т. Шевченка. Ця драма 

настільки захопила митця, що він назвав своїх дітей іменами її героїв – Назаром і 

Галею, собі також взяв як творчій псевдонім прізвище одного з героїв – Гната Карого, 

поєднавши його з іменем батька. Було великим ризиком ставити твори вітчизняних 

авторів у період заборони української мови. Гурток рятувала постановка і російських 

драматичних творів. Однак розплата не забарилася. 

Івану Карповичу були близькі народницькі переконання, ідеї культурництва, 

просвітянської місії інтелігенції. Він був членом нелегального гуртка, поширював 

заборонену літературу, використовував своє службове становище для допомоги 

політичним діячам, яких переслідував царський уряд. 1883 року особистим 

розпорядженням міністра внутрішніх справ драматург був звільнений зі служби як 

неблагонадійна людина. Пізніше І. Франко влучно скаже, що царський уряд утратив 

тоді поліцейського пристава І. Тобілевича, а Україна здобула драматурга І. Карпенка-

Карого. 

Цього ж року виходять друком прозовий твір «Новобранець», перша драма 

«Чабан», яка пізніше дістала назву «Бурлака». Цю п’єсу він написав для трупи М. 



Садовського, у якій грали його молодші брати Панас (під псевдонімом Саксаганський) 

і Микола (псевдонім Садовський), до цього колективу згодом увійшов і Іван 

Тобілевич. 

У 1884 році І. Тобілевича було заарештовано й відправлено в адміністративне 

заслання до Новочеркаська. В умовах гласного нагляду поліції, обшуків і допитів 

драматург написав п’єси «Безталанна», «Наймичка», «Мартин Боруля». Йому 

довелося працювати ковалем, щоб якось себе прогодувати. Лише через п’ять років 

митець повернувся в Україну й оселився на рідному хуторі (йому було заборонено 

жити ц великих містах). 

Спілкування із селянами, спостереження за капіталізацією в Україні стали 

ґрунтом для найкращих творів драматурга – комедії «Сто тисяч» (1890) і «Хазяїн» 

(1900). 

1889 році І. Тобілевич повернувся на сцену й більше ніколи її не покидав. 

Спочатку він виступав у трупі М. Садовського, а пізніше разом із П. Саксаганським 

очолив окреме театральне товариство, яке з 1897 р. дістало назву «Товариство 

російсько-українських артистів». 

З 1890 по 1900 р. написав ряд п’єс, найвідоміша з яких історична драма «Сава 

Чалий». 

В останні роки життя Іван Карпович часто скаржився на здоров’я. у другій 

половині січня 1907 року трупа гастролювала в Умані. Карпенко-Карий грав у 

десятках вистав. Це були останні виступи Карпенка-Карого. Зовсім знесилений, він 

залишив трупу й поїхав на хутір. Намагаючись урятувати брата, П. Саксаганський 

улаштував Іванові поїздку до Берліна на лікування. Після обстеження лікарі винесли 

страшний вердикт: рак селезінки. 2 вересня 1907 року Іван Карпенко-Карий помер. 

Його тіло перевезли в Україну й поховали поруч з батьком, неподалік від хутора 

Надія. 

 

 

ТВОРЧИЙ ДОРОБОК 

 

   Своє мистецьке кредо І. Карпенко-Карий висловив у монолозі героя п’єси 

«Суєта» Івана Барильченка: «Може, я і справді чудодій, може, мої мрії – суєта; 

сцена ж – мій кумир, театр – священний храм для мене! Тільки з театру, як з 

храму крамарів, треба гнать і фарс, й оперетку, вони – ганьба мистецтва, бо смак 

псують і тільки тішаться пороком! Геть їх із театру! Мітлою слід їх замести. У 

театрі грати повинні тільки справжню літературну драму, де страждання душі 

людської тривожить кам’яні серця й, кару крижану байдужості на них розбивши, 

проводить у душу слухача жадання правди, жадання загального добра, а 

пролитими над чужим горем сльозами вибілюють його душу! Комедію нам дайте, 

комедію, що бичує сатирою страшною всіх, і сміхом крізь сльози сміється над 

пороками, і примушує людей мимо їхньої волі соромитися своїх лихих учинків! 

Служить таким широким ідеалам любо! Тут можна іноді й поголодать, щоб 

тільки певність мати, що справді ти несеш нехибно цей стяг священний».  
 

 

 

 



Родину Тобілевичів справедливо називають основою 

українського театру, бо Іван Карпенко-Карий був драматургом і актором, його брати 

— режисерами та акторами: Микола Садовський, Панас Саксаганський, сестра — 

актриса та співачка Марія Садовська-Барілотті. До того ж у родину Тобілевичів 

увійшли найкращі артистки українського театру: Марія Занько-вецька (стала 

дружиною Миколи) та Софія Тобілевич (дружина Івана після смерті Надії 

Тарковської). Завдяки діяльності цієї родини Україна нарешті отримала свій 

професійний театр, а завдяки Івану Карпенку-Карому — чудову драматургію. Іван 

Франко справедливо відзначав, що І. Карпенко-Карий "був одним із батьків 

новочасного українського театру, визначним артистом та при тім великим 

драматургом, якому рівного не має наша література та якому щодо ширини й 

багатства творчості, артистичного викінчення і глибокого продумання тем, бистрої 

обсервації життя і ясного та широкого світогляду не дорівнює ані один із сучасних 

драматургів не тільки Росії, але й інших слов'янських народів". 

Творча спадщина Карпенка-Карого включає оповідання "Новобранець"; 

драматичні твори (18 п'єс і 3 етюди): комедії "Розумний і дурень", "Мартин 

Боруля", "Сто тисяч", "Хазяїн", "Суєта", "Житейське море", "Паливода XVIII 

століття"; драми "Бурлака", "Безталанна", "Наймичка", "Понад Дніпром", 

"Лиха іскра полеспалить і сама щезне", "Гандзя"; трагедії "Бондарівна", "Сава 

Чалий", а також критичні праці, рецензії і переклади. 

У комедії "Сто тисяч" викривається патологічна зажерливість багатія Герасима 

Калитки, який добре розуміє, що його багатство створюється працею наймитів, їх 

нещадною експлуатацією, проте шкодує для них поживної страви, навіть шматка 

хліба. Щодо цього яскравим прикладом є колоритна сцена, в якій ретроспективно 

йдеться про один з епізодів життя Герасима: видаючи дочку заміж. Калитка порушує 

дану раніше сватам обіцянку. З цього приводу на весіллі зчинилася бійка, в якій 

Герасимов! вибили два зуби, проте він вважає, що "перемога" дісталася йому, адже 

гроші залишились у нього. Герасим на всьому заощаджує, експлуатує і наймитів, і 

членів своєї сім'ї, скуповує землю в дворян, які розорюються. Він вважає, що панські 

"примхи" і стали причиною занепаду "дворянських гнізд", а тому й заявляє: "Я не буду 

панувать, ні! Як їв борщ та кашу, так і їстиму, як мазав чоботи дьогтем, так і мазатиму, 

а зате всю землю навкруги скуплю". Тому він і погоджується на придбання за безцінь 

ста тисяч карбованців. Коли ж при цій операції Калитка був ошуканий шахраями, то 

кинувся вішатися. Врятований від смерті, Герасим, ридаючи, дорікає рідним і 

близьким: "Нащо ви мене зняли з вірьовки? Краще смерть, ніж така потеря!". Адже 



для нього смисл життя полягав у постійному збагаченні, символом якого саме й 

виступали гроші, а втративши їх, він не знає, як буде жити далі. При всій своїй 

комічності п'єса Г. Карпенка-Карого змальовує проблеми тогочасного суспільства, яке 

культивує думку про те, що цінність людини вимірюється кількістю грошей, які вона 

має, тому в бажанні здобути гроші люди здатні на все, навіть втратити душу, бо, як 

сказав Савка, "без душі, мабуть, легше, як без грошей". Характерно, що драматург, 

обдумуючи сюжет майбутнього твору, в основу якого лягли спостереження гарячкової 

інтенсивності "мужиків" у скуповуванні землі, планував дати йому назву "Влада 

грошей". 

Новаторство І. Карпенка-Карого в п'єсі "Сто тисяч" полягає ще й у тому, що 

в ній виникають елементи авантюрної драми — жанру, давно відомого в 

західноєвропейській драматургії, але нового для української. До того ж проблеми, 

порушені в цій комедії, а також у п'єсі "Хазяїн" — художньому продовженні "Ста 

тисяч", є актуальними "болючими" проблемами і нашої сьогоднішньої дійсності. 

У спадщині Карпенка-Карого знаходимо кілька творів, в яких 

розробляється історична тематика. Інтерес до минулого рідної землі зумовлювався 

прагненням українських письменників — Марка Кропивницького, Михайла 

Старицького, Гвана Франка, незважаючи на цензурні заборони, підносити національну 

самосвідомість народу Г. Карпенко-Карий йшов до розкриття минулого рідної землі 

через художнє переосмислення відповідних фольклорних сюжетів і образів. Так, в 

основу драми "Бондарівна" (1884) покладено мотив і сюжетну канву народної пісні 

"Ой в містечку Богуславку", де піднесено образ української патріотки, яка за 

відстоювання своєї честі поплатилася життям. Дія драми "Лиха іскра поле спалить і 

сама щезне" (1893) відбувається на тлі боротьби запорожців проти турецько-

татарських поневолювачів. Г. Карпенко-Карий спробував свої сили і в жанрі 

історичної трагедії, написавши в 1899 році п'єсу "Сава Чалий", що стала одним з 

найдовершеніших зразків цього жанру в українській літературі. 

До постаті одного з керівників гайдамацького руху на Поділлі у XVIII ст. Сави 

Чалого, опоетизованого в народній баладній пісні ще в 1838р., звертався і Микола 

Костомаров. Його романтична трагедія "Сава Чалий" занадто вільно трактувала мотив 

та ідею народної пісні, де засуджувалося ренегатство повстанського ватажка, який 

перекинувся в шляхетський табір. Микола Костомаров намагався довести невинність 

зрадника, зобразити Саву Чалого як жертву свого прагнення до братерства "ляхів і 

козаків" і натомість показав Гната Голого, який вбив Саву, як лиходія. 

Трагедії ж І. Карпенка-Карого "Сава Чалий", створеній на основі народної 

історичної пісні, притаманні глибокий психологізм, точна й переконлива 

вмотивованість дій та вчинків героїв. Драматург відійшов від сюжетних та етичних 

акцентів пісні, де Гнат Голий є уособленням народної позиції й ім'ям своїх побратимів 

карає зрадника Саву. Реаліст Карпенко-Карий показав усю хибність як вихідних 

позицій Сави Чалого, так і остаточної мети його боротьби за інтереси народу: часткове 

зменшення панщини, певні пільги селянам тощо. Суть розвитку колізії твору полягає 

не стільки у зрадництві, не в процесі переродження Сави Чалого, скільки у 

неминучості, історичній закономірності політичного й морального виродження такого 

"заступництва" за народ, яке базується на угодовських засадах. Нерозв'язна внутрішня 

суперечність між суб'єктивним бажанням Сави Чалого зробити добро для свого 

народу та об'єктивною неможливістю досягти мети обраним шляхом надає 

трагедійності цьому характерові, підсилюваної тим, що йдеться про непересічну 



особистість, яка не знайшла історично перспективних шляхів боротьби. До того ж 

трагедійність долі головного героя твору полягає в тому, що Сава Чалий як людина 

високих моральних поривань, бурхливих пристрастей прагнув відстоювати інтереси 

поневоленого, закріпаченого селянства, але, заплутуючись у сітях, уміло розставлених 

шляхтичем Шмигельським, починає вагатися. Кохання до шляхтянки Зосі засліплює 

очі запорожця, він починає стримувати вибух народного гніву, закликає чекати 

"слушного часу". Все це приводить до розриву між Савою і Гнатом, а отже, і до 

переходу гайдамацького ватажка в табір Потоцького. Так непересічна особистість 

вироджується на наших очах, стає однодумцем хитрого, підступного Шмигельського, 

який, маскуючись, грає роль козака. 

У фіналі трагедії Сава намагається виправдатися перед гайдамаками ("Я лиш 

обороняв від кривди вашої увесь край"). Але такі "виправдання" Гнат категорично 

відкидає, нагадавши про його злочини, заподіяні й колишнім товаришам, і всьому 

народові. Пафос твору — в осуді зради як найстрашнішого зла. 

І. Карпенко-Карий зображує гайдамацький рух за фольклорною традицією. 

Показуючи трагедію визвольних змагань народу, зумовлену зрадою ватажка, який «за 

ланські ласощі й принади» перекинувся на бік Потоцького й став страчувати своїх 

недавніх побратимів, драматург акцентує на справедливості помсти над перебіжчиком, 

здійсненої його колишнім товаришем Гнатом Голим. Осуджуючи поведінку зрадника, 

Карпенко-Карий порушував болючі проблеми сучасного йому суспільного життя, 

розв'язував їх з демократичних позицій. 

Уроки трагедії Карпенка-Карого, її злободенність полягають насамперед у тому, 

що і в момент її написання, і пізніше, навіть сьогодні, вона закликає до єдності народу, 

до єдності ватажка і мас. Трагедія, звертаючись до кожного з нас, навчає обдумувати 

кожен крок, кожний вчинок, нагадує, що невиважені дії можуть привести людину до 

горя, нещастя, до невідворотного кінця. 

Досить точно відтворюючи історичний колорит XVII ст., реалістична трагедія 

Карпенка-Карого "Сава Чалий" є "своєрідною відповіддю драматурга-демократа на 

питання, що робити селянству, щоб звільнитися від поміщицького гніту". Це 

споріднює п'єсу з іншими творами, в яких соціальні проблеми аналізувалися на 

матеріалі історичного минулого, і свідчить не лише про її політичну актуальність, а й 

про глибоку народність. 

Таким чином, творчість Івана Карпенка-Карого, говорив Іван Франко, 

"наповнює нас почуттям подиву, для його таланту. Обняти такий широкий горизонт, 

заселити його таким множеством живих людських типів міг тільки першорядний 

поетичний талант і великий обсерватор людського життя". 

Творчість І. Карпенка-Карого своєрідно підсумувала майже столітній розвиток 

української драматургії, піднявши її на новий рівень. Вражаючи тематичним і 

жанровим багатством, вона 

у своїй цілісності, являє собою розмаїту картину життя України протягом 

століть. У художній розробці історичного чи фольклорного матеріалу далекого 

минулого досить відчутним є зв'язок з тогочасними життєвими проблемами. Його 

драми на сучасні теми з психологічною глибиною й переконливістю показали трагічне 

становище безправного, затурканого трудового люду, потворні форми його побуту і — 

в окремих випадках — його протест. Замислювався митець і про місце інтелігенції в 

сучасному йому суспільстві. Твори І. Карпенка-Карого багатьма своїми елементами 

входять в ідейно-естетичний контекст нової європейської драми. 



ОСНОВНІ ТВОРИ: 

Комедії "Мартин Боруля", "Сто тисяч", "Хазяїн", драми "Бурлака", 

"Безталанна", "Наймичка", трагедії "Бондарівна", "Сава Чалий". 
 

Домашнє завдання 
 

1. Опрацюйте ст. 64 - 71 у базовому підручнику : Українська література (рівень 

стандарту): підручник для 10 кл. закл. загальн. серед. Освіти / Олександр 

Авраменко. – К.: Грамота, 2019. – 256 с. 

 

2. Законспектуйте основне  

 

3. Читати комедію І. Карпенка-Карого «Мартин Боруля» 

 

 

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту 
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або за номером 0637234778 у Viber, Telegram 

 

У темі листа вкажіть ваше прізвище, номер групи та номер уроку. 
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Група:  14, 15, 16 

Урок  №  14 

Тема уроку:                                

 

Мета (формувати компетентності): навчальна: ознайомити учнів з історіє 

написання і проблематикою п’єси, основними елементами її сюжету та 

композиції; розкрити «секрет» тривалого сценічного життя; розвивальна: 

розвивати навички ідейно-художнього аналізу драматичного твору, вміння 

характеризувати героїв твору, пояснювати засоби їхнього комічного 

зображення; виховна: виховувати почуття власної гідності 

 

МАТЕРІАЛИ ДО УРОКУ 

 

1. Опрацюйте ст. 64 - 71 у базовому підручнику : Українська література 

(рівень стандарту): підручник для 10 кл. закл. загальн. серед. Освіти / 

Олександр Авраменко. – К.: Грамота, 2019. – 256 с. 

2. Законспектуйте матеріал до уроку в робочому зошиті (ОСНОВНЕ): 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕБІГ УРОКУ 

1. Організаційний момент 

2. Повідомлення теми і мети уроку 

3. Вивчення нового матеріалу 

 

В основу сюжету трагікомедії “Мартин Боруля”  

покладено реальну подію з життя. 

 

Аналіз «Мартин Боруля» 

(паспорт твору) 

 Автор «Мартин Боруля»: І. Карпенко-Карий (Тобілевич) 

 Рік написання: 1886 

 Рік видання: 1891 р. у журналі «Зоря» 

 Літературний напрям – реалізм 

 Літературний рід - драма 

 Жанр: трагікомедія 

 Тема: зображення нестримного потягу багатих селян дорівнятися у своєму 

статусі до дворянства. 

 Ідея : висміювання намагань простої людини вибитися у дворяни, хибно 

думаючи, що цим можна винищитися над іншими. 



Дійові особи твору 

 

 
 

 
 

 

 



Проблематика  

 

У п’єсі “Мартин Боруля” 

наголошує, що гідність людини визначається не її привілейованим станом, а 

способом життя – чесною трудовою діяльністю, щирістю і добротою у 

взаєминах з людьми. 

 

Композиція трагікомедії «Мартин Боруля» 

 

 
 

“Мартин Боруля” має такі композиційні особливості: п’ять дій, події 

відбуваються протягом кількох тижнів 

 



Головний герой твору – Мартин Боруля – заможний селянин. Він – здорова 

натура, гуманна людина, щира і до певної  міри наївна. Численні комічні ситуації, 

пов’язані з героєм, не викликають антипатії. Адже Мартин не пройдисвіт, а 

потомственний селянин, який по-людяному ставиться до всіх. 

Головна мета Борулі  – добитися дворянства, тому і в своїй він хаті 

встановлює «дворянські порядки», що створює глибокі комедійні ситуації. В гонитві 

за ілюзорним герой губить справжні цінності, вироблені народною мораллю. 

Сміховинність своїх вчинків Мартин не помічає. Свої плани він розповідає ще на 

початку п’єси. Він жалкує через те, що ще його батько не подбав про «гражданську 

службу».  Хоче отримати чин та визнання. Своїх дітей він також хоче вивести в 

люди: «От сина опреділив  у земський суд, та ще мало знає, не натерся, а, бог дасть, 

натреться, тоді повіреного не треба – самі всі іски поведем! Коли б ще дочку 

пристроїть за благородного чоловіка.» 

Комізм ситуації в тому, що Мартин – людина старосвітських звичаїв і 

виховання. Сім’я його – дружина, син та дочка – також дотримуються старосвітських 

звичаїв. Боруля скрізь зазнає поразки: сусід-поміщик виграв у нього позов у суді, сина 

Степана «попросили» з канцелярії, де він працював, наречений Марисі виявився 

шарлатаном і втік, чому дівчина безмірно рада. Нарешті через одну букву в прізвищі 

(Боруля – Беруля) рід Мартина не визнали дворянським. Тому він спалює 

«дворянські» папери в печі. А в останньому монолозі розкриває увесь біль своєї душі : 

«Горять червоно, як кров дворянська, горять!…О-о-о!… Тепер ти бидло! Бидло! 

А  Степан теля!( ридає)…Пустіть! Рятуйте бумаги!… Я сам поїду у дворянське 

собраніє, у сенат поїду…(підбіга до печі.) Згоріли… Тисяча рублів згоріла, половина 

хазяйства пропала, і все-таки бидло!( Тихо плаче.)» 

Поряд з наївним Мартином драматург змальовує хижака Трандалєєва. Це – 

людина без певної професії, якій чужі поняття порядності та гідності. Він прижився 

біля такого, як дворянин Красовський,  і одночасно веде справу Борулі проти 

Красовського, а справу Красовського проти Борулі. Цей тип  – продовження 

суспільної системи. 

Образами дружини, дітей Мартина і наймитів драматург стверджує здорову 

народну мораль. Вони не цураються тяжкої роботі на землі, шанують народні традиції 

і звичаї. 

 

 

В своєму творі Карпенко-Карий стверджує принципи правди, простоти та 

любові до свого народу. Сміх у п’єсі не нищівний, а аналітичний та співчутливий. 

Описані події по суті трагічні, проте подані у комічній формі. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ця трагікомедія перегукується із “Міщанином-шляхтичем” Мольєра. 

 

 
 

Домашнє завдання 

 

1. Опрацюйте ст. 71 - 74 у базовому підручнику : Українська література (рівень 

стандарту): підручник для 10 кл. закл. загальн. серед. Освіти / Олександр 

Авраменко. – К.: Грамота, 2019. – 256 с. 

2. Законспектуйте основне  

3. Характеристика дійових осіб трагікомедії «Мартин Боруля» 

4. Цитатний портрет дійових осіб трагікомедії «Мартин Боруля» 

 

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту 
trixy139@gmail.com 

 

або за номером 0637234778 у Viber, Telegram 

 

У темі листа вкажіть ваше прізвище, номер групи та номер уроку. 
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