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Група № 32 

Урок № 45-46 

Тема уроку: «Історико-фольклорна основа роману у віршах Л. Костенко 

«Маруся Чурай». Духовне життя нації крізь призму нещасливого кохання»; 

«Митець і суспільство, індивідуальна свобода людини – центральні проблеми 

роману у віршах Л. Костенко “Маруся Чурай”» 

Мета уроку: опрацювати зміст роману у віршах «Маруся Чурай» Ліни Костенко; 

розкрити історичну та фольклорну основи роману; розвивати громадянську 

самосвідомість учнів; формувати навички та уміння аналізу роману у віршах, 

розкрити характери, проблематику твору; виховувати почуття відповідальності за 

свої вчинки, прагнення до розвитку духовних якостей. 

Матеріали до уроку: 

1. Опрацюйте ст. 216-233 у базовому підручнику: Українська література (рівень 

стандарту): підручник для 11 кл. закл. загальн. середн. освіти/ Олександр 

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

2. Законспектуйте матеріал до уроку (ОСНОВНЕ): 

Історичний роман у віршах «Маруся Чурай» Ліна Костенко написала у 1979 році 

,але його шлях до читачів був нелегким. Рецензенти звинувачували поетесу в тому, 

що вона насмілилася у творі звеличити історичні постаті, які боролися за українську 

державність.  Вихід роману був під загрозою, та все ж після публікації розійшовся 

блискавично. 

Літературознавець Павло  Охріменко про роман писав: «Минуло небагато часу 

від виходу книги, а вона вже стала раритетом, предметом схвильованих виступів 

майстрів слова, про неї одразу ж з'явилися відгуки в пресі. Так розпочала свій шлях 

«Маруся Чурай» Ліни Костенко». 

Отже, і ми з вами сьогодні торкнемося до вічності, спробуємо осягнути глибинну 

суть історичного роману у віршах  Л.Костенко ―Маруся Чурай‖.  Спочатку дамо 

визначення поняттю «роман у віршах» 

Теорія літератури 

Роман у віршах — ліро-епічний жанр, якому властива багатопроблемність, 

поєднання епічного й ліричного начал; дія у творі цього жанру, як правило, 

концентрується навколо долі одного чи кількох головних героїв. 



«Історична основа твору. Історія написання» 

Маруся Чурай — напівлегендарна народна поетеса-піснярка. За переказами, 

народилася близько 1625 р. в Полтаві в родині козака Гордія Чурая. Через 

вільнолюбну, горду натуру батько мусив тікати на Січ, брав участь у багатьох 

протипольських повстаннях. Якось у бою потрапив у полон і був страчений. 

Вважається народним героєм, оспіваний у думі.  

Маруся Чурай  піднімала бойовий дух січового козацтва своєю творчістю, саме 

з її піснями вояки вирушали в походи,  щоб відстояти українську державність. 

Вважають, їй належать такі відомі пісні, як «Засвіт встали козаченьки», «Летить 

галка через балку», «Віють вітри, віють буйні», «Ой не ходи, Грицю», «Ой Боже ж 

мій, Боже, милий покидає», «На городі верба рясна», «В кінці греблі шумлять верби» 

та ін. 

Вона була вродливою дівчиною — стрункою, чорнявою, кароокою, з косою до 

колін. До неї залицялося багато парубків, особливо упадав за нею Іван Іскра (за 

деякими даними, син відомого гетьмана Якова Іскри-Остряниці). Але Чураївна 

любила іншого — Григорія Бобренка…  

Поштовхом до написання роману стала одна з пісень Марусі Чурай — «Ой не 

ходи, Грицю, та й на вечорниці», за основу якої взято традиційну фольклорно-

романтичну колізію: любов — зрада — помста. 

Послухаємо аудіозапис цієї пісні. До речі, сама пісня "Ой   не ходи,  Грицю"  

перекладена російською, польською, німецькою, угорською, французькою, 

англійською мовами. Перегляньте відео до уроку на YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=ougG7JVg2Ec&ab_channel 

Ліна Костенко у своєму романі ―Маруся Чурай‖, відтворила епоху 

Хмельниччини, на національному тлі порушила важливі суспільні та філософські 

проблеми, які є актуальними і сьогоднішні. 

ПАСПОРТ ТВОРУ «Маруся Чурай» (ЗНО) 

Рід: ліро-епос. 

Жанр: історико-філософський соціально-психологічний роман у віршах. 

Тема: зображення головної героїні Марусі Чурай як легендарної народної 

поетеси і талановитої співачки з Полтави; відтворення духовного життя України 

XVII ст.; усенародна участь у Національно-визвольній війні під проводом Богдана 

Хмельницького. 

https://www.youtube.com/watch?v=ougG7JVg2Ec&ab_channel


Ідея: возвеличення Марусі Чурай — хранительки національних оберегів, 

інтелектуальної й незалежної жінки; утвердження в образі Марусі Чурай найкращих 

рис українського жіноцтва — багатої духовності, співучості, ліризму, романтичної 

вдачі, незалежності натури, що засвідчують незнищенність національного духу, 

глибоку віру в духовну силу й могутність українців. 

Головні герої: Маруся Чурай, Гриць Бобренко, полковий обозний Іван Іскра, 

полтавський полковник Мартин Пушкар, козак Лесько Черкес, Галя Вишняківна, війт 

Семен Горбань 

Композиційно-стильові особливості: тематично й композиційно роман 

надзвичайно складний, багаторівневий, багатопроблемний. Він «нагадує кристал, у 

якому безліч граней» (В. Панченко). 

 «Композиція» 

Роман має дві сюжетні лінії -  особисту та історичну.  

Особиста лінія  - це Маруся Чурай-Гриць Бобренко 

Історична -  національно-визвольна боротьба українського народу під керівництвом 

гетьмана Богдана Хмельницького проти польської шляхти. 

Роман складається з 9 розділів.       

У І розділі «Якби знайшлась неопалима книга» мова йде про пожежу 1658 року , 

яка знищила Полтаву, про суд над Марусею  Чурай.   

У ІІ «Полтавський полк виходить на зорі»-мирні люди збираються і йдуть у похід.  

У ІІІ р. «Сповідь»  розкрито душевний стан дівчини.   

ІV розділ —  « Гонець до гетьмана» Іван Іскра летить у Білу Церкву до Хмеля зі 

звісткою, що полк вирушає і з розповіддю про М.Чурай.                                                                                                                                                                                                                                                              

У V «Страта» подано настрої натовпу, Марусі, Іскри, що встиг із листом Богдана.                                                                                                                                                                           

У VІ— «Проща» --правдиво змальовано страхітливі руйновища на Україні, введено 

образ мандрівного дяка-філософа, який розтлумачує Марусі все побачене й почуте.   

VІІ—«Дідова балка» - розкрито образ старого запорожця, якого козаки визволили 

з турецької каторги-галери, де він поневірявся 20 літ.  Старий живе усамітнено і 

спогадами про давню козацьку славу, пам’ятає про Марусю і розпитує про неї Івана 

Іскру.  

VІІІ—«Облога Полтави». У цьому розділі мова йде про сміливість і стійкість 

полтавчан, які не здаються: «Якщо їм зараз в руки не дамося, то згодом звідси й 

вдаримо по них.»    



  ІХ—«Весна і смерть, і світле воскресіння».  Змучена і виснажена Маруся Чурай 

чекає наближення кінця. Іде весна-пора, коли хворі на сухоти відходять за грань. Іван 

приходив: «А на Святвечір як вона сиділа,то вже од неї тіні не було».                                                                                                                                                                                     

Композиція: 

Кульмінація 1 – суд і вирок.  

Зав’язка – спогади Марусі про стосунки з Грицем.  

Розвиток дії – Маруся йде на прощу.  

Кульмінація 2 – облога Полтави.  

Розв’язка – зняття облоги, Маруся проводжає полк, що співає її пісні. 

«Образи твору» 

Головною героїнею роману є Маруся Чурай. Це  незвичайна дівчина з Полтави, 

дуже вродлива, талановита. Її образ виступає в єдності з образом України. Всі свої 

найсвітліші почуття вона висловила в піснях. Маруся чиста серцем, розумна, окрім 

того, наділена поетичними і музичними талантами. Творення пісні для Марусі є чи не 

головним способом самовираження. 

Матір  Марусі була матір’ю по своїй суті, «матір’ю усьому на землі» (дуже добра та 

чуйна людина). Не випадково Гриць казав, звертаючись до Марусі, напрочуд точні 

слова:  

          «Тут двоє матерів, твоя і Божа». 

Гордій Чурай – батько Марусі. Був полум’яним патріотом, мужнім оборонцем своєї 

землі. Швидкий на розум, чистий серцем, Чурай не терпів кривди, знущання над 

людьми. Про його славні подвиги складено пісні, які передаються з покоління в 

покоління: 

         «…пішов у смерть — і повернувся в думі, 

         і вже тепер ніхто його не вб’є» 

Гриць Бобренко – хлопець, якого покохала Маруся. Вiн був вродливим 

парубком i сміливим на війні, проте в особистому житті слабовольним i 

безхарактерним: 

«Грицько ж, він міряв не тією міркою,  

В житті шукав дорогу не пряму.  

Він народився під такою зіркою,  

Що щось в душі двоїлося йому.  

Від того кидавсь берега до того.  



Любив достаток і любив пісні…»  

Гриць перебував пiд впливом своєï матерi Бобренчихи, меркантильної та 

дрібної за духовними якостями жінки, котра не хотiла нiчого знати про одруження 

сина з бідною Марусею. Марусина ж любов до Гриця була  безоглядною й сильною. 

Трагедiя дiвчини полягає в тому, що ïï велике почуття поглинули буденні проблеми: 

Гриць шукав заможну дівчину, а Маруся була бідною. 

«Моя любов чолом сягала неба, 

а Гриць ходив ногами по землі». 

Іван Іскра – хлопець, що щиро кохає Марусю. Козак, полковий обозний, 

звиклий до випробувань і битв. 

«Таке нещастя хоч кого знеможе.  

Це ж можна тут рішитися ума.  

Любив же він Марусю, не дай Боже!  

Тепер сидить, лиця на нім нема»  

Іван, щоб урятувати кохану від страти (за вироком суду), звертається за 

допомогою до самого гетьмана Хмельницького. Коли заграли знову труби до походу, 

Іван відразу відгукується на поклик гетьмана, він у перших лавах, під корогвами. Для 

нього обов’язок – найперше і святе. Прощаючись з Марусею, він говорить: 

             «І знов земля кипить у боротьбі,                                                                                                                                                                               

              І знову я належу не собі». 

Порушені у творі проблеми: 

• таїна, сила й незбагненна, часто безжальна логіка любові; 

• фатальне зіткнення духовного й матеріального, піднесеного й приземленого в 

людському житті; 

• доля як наслідок вибору між цими цінностями; 

• шляхетність і вірність як шлях порятунку, пристосуванство й зрада як шлях до 

загибелі; 

• творець і суспільство, нелегка, але висока місія митця в історії свого народу; 

• славна й трагічна боротьба народу за свою державність. 

3. Виконайте наступні завдання 

3.1 Про кого йдеться? 

1. Він перестав ходить на вечорниці, 

не зачіпав дівчат і молодиць.  



2. — Вчинили ви, сказати б, нестатечно. 

Який вас біс на тоє подоткнув?  

3. …він міряв не тією міркою. 

В житті шукав дорогу не пряму. 

Він народився під такою зіркою, 

що щось в душі двоїлося йому.  

4. Ця дівчина... Обличчя, як з ікон. 

І ви її збираєтесь карати?! 

А що, як інший вибрати закон,— 

не з боку вбивства, а із боку зради?  

5. То — козак. 

Таке нещастя хоч кого знеможе. 

Це ж можна тут рішитися ума. 

Любив же він Марусю, не дай боже! 

Тепер сидить, лиця на нім нема.  

6. Самотній вершник зникне за туманом. 

Сторожа вслід подивиться йому.   

7. А він співав невільницькі плачі.  

8. Тепер він з нами в радості і в сумі. 

Збагнуло серце вражене моє: 

пішов у смерть — і повернувся в думі, 

і вже тепер ніхто його не вб’є.  

9. Було, сльозами набрякають очі, 

вона ж сміється кутиками вуст. 

Таке обличчя чи така вже звичка, 

а голосочок! — чистий, мов кришталь.  

10.  А він прийшов тоді з-під Берестечка. 

Страшна поразка душі всім пекла. 

Дражливий став. Ледь що, вже й суперечка. 

Гіркі думки не сходили з чола.  

11. Йому добро саме іде у двір. 

І сад рясний, і нива хлібодарна. 

Він не який визискувач чи звір, 

він просто вміє взяти запівдáрма.  

12. Воно ж дівча. Нагуляна теличка. 

Прости їй, боже, нерозумний сміх!  



3.2 Дати письмові відповіді на питання: 

1. Назва культурної споруди, яка була заснована у 1650 році неподалік від будинку 

Марусі Чурай. 

2.  Місто, де народилася Маруся. 

3.  Назва річки, на березі якої стояв будинок Чураїв. 

4. Назва місця, де козаки зазнали поразки у 1637 році. 

5.  Давчина мала талант. 

6.  Посада Мурусиного батька. 

7. Колір волосся і очей Марусі. 

8. Слово, від якого походить прізвище Марусі. 

9. Місто, де був страчений батько Марусі. 

10. Ім'я матері Марусі. 

11. Ім'я Марусиного батька. 

12. Про які події розповідається у романі? 

13. В основу покладено історичні факти про оборону міста... 

14. У 1648 році вибухнуло повстання під проводом... 

15. З весни 1637 року в Україні спалахують повстання козаків та селян проти 

польської шляхти під проводом... 

16. У 1648 році під проводом Богдана Хмельницького українське військо 

одержало перемоги... 

17. У 1649 році Богдан Хмельницький уклав...із... 

18. Чому спалахнула війна? 

19. Кого любила Маруся? 

20. Чому не все відомо про життя Марусі? 

21. Чому твір визначається за жанром як історичний роман? 

22. Чи можна назвати Марусю Чурай історичною особою? 

23. Які історичні романи вам відомі? 

24. Що поклала в основу твору Ліна Костенко? 

 

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту 

ledishade@ukr.net . 

У темі листа вкажіть ваше прізвище, предмет, номер групи та № уроку. 

 

mailto:ledishade@ukr.net

