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Мета:

опрацювати зміст роману у віршах «Маруся Чурай»

Л.Костенко, розкрити історичну правду про Марусю

Чурай за однойменним романом Л.Костенко та

дослідити художні особливості роману у віршах,

активізувати пізнавально-дослідницьку діяльність

учнів, формувати навички та уміння аналізу роману у

віршах, розкрити характери, проблематику твору;

виховувати старшокласників у дусі поваги до минулого

та гордості за свій народ, формувати високі моральні

якості на прикладі героїв роману.



У 1979 році Ліна Костенко написала історичний роман у віршах «Маруся Чурай». 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 спеціальної ухвали Президії правління Спілки письменників України
твір був випущений у 1979 році «Радянським письменником» восьмитисячним тиражем, а
через три роки стотисячним – і розійшовся блискавично. У 1987 році поетесу було відзначено
Шевченківською премією за історичний роман у віршах «Маруся Чурай» та збірку
«Неповторність». «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,» — писав наприкінці 1980 року
літературознавець Павло Охріменко. Отже, і ми з вами сьогодні прилучимося до вічності,
спробувавши осягнути глибинну суть історичного роману Л.Костенко “Маруся Чурай”.

Історія написання твору



Роман у віршах — одна з найскладніших літературних форм,
суть якої полягає в тому, що у великому художньому полотні
епічний спосіб зображення життя через систему подій і розгор-
нутий сюжет, через змалювання сформованих характерів поєд-
нується з глибоким ліризмом — віршованою, емоційно забарв-
леною мовою, з безпосереднім вираженням внутрішнього
стану й почуттів автора.
Роман у віршах — різновид змішаного жанру, що поєднує в собі
багатоплановість, епічні принципи розповіді з суб'єктивністю,
притаманною ліричним творам.

Жанр твору



Чому історичний,  які   
події - реальні чи 

вигадані - покладені в 
основу сюжету, про  яких  

історичних осіб  
згадується в ньому ?

Жанр твору

Трагічна розповідь про кохання дівчини з 
легенди - Марусі Чурай, що з її піснями, 

сповненими духу вольності, січове козацтво 
вирушало в походи, - покладена яскравими 

мазками на полотні історичних реалій України 
XVII століття. Хоча головна героїня твору не є 

історичною постаттю, у романі присутні 
історичні особи, зокрема гетьман Богдан 
Хмельницький та Іван Іскра, сюжетною 

канвою роману є реальна епоха 
Хмельниччини.

Історичні особи – Б.Хмельницький,  
Є.Вишневецький.



Великий обсяг, кілька сюжетних 
ліній, розповідь про життя героя 
від народження до смерті.

Жанр твору

1. Чому роман? Які особливості 
цього епічного жанру присутні у 
творі Л. Костенко? 

2. Яка ж особливість роману у 
віршах?

Це одна з надзвичайно рідкісних форм епічної та ліро-
епічної поезії. Автор повинен дотримуватися вимог
роману як великого розповідного жанру, а водночас -
особливостей поезії: віршового ритму, розміру,
поетичних тропів.



Роман у віршах – це велика форма  ліро-епічного жанру, 

для якого характерні: 

наявність розгорнутого сюжету (кількох сюжетних

ліній);

 використання ліричних та епічних засобів у відтворенні

дійсності;

 розкриття внутрішнього стану героїв;

 багатогранне окреслення характерів;

написання віршовою мовою.

Жанр твору



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.

Історична основа твору



Жанр: історико-

філософський 

соціально-

психологічний роман 
у віршах

Паспорт твору

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.

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.



Розділи роману:
I — «Якби знайшлась неопалима книга»;
II — «Полтавський полк виходить на 
зорі»;
III — «Сповідь» (внутрішній монолог 
героїні, у якому є екскурси в минуле);
IV — «Гінець до гетьмана»;
V — «Страта»;
VI — «Проща»;
VII — «Дідова Балка»;
VIII — «Облога Полтави»;
IX — «Весна, і смерть, і світле 
воскресіння».

Композиція твору

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

• Гриць 
Бобренко

• Галя 
Вишняківн
а

• Маруся• Іван Іскра

. .

..



Образи-символи твору
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пісня



Проблематика

любові й зради;1

2 патріотизму і пристосуванства;

3 митця і народу, свободи творчості;

4 причин утрати української державності;

родинних стосунків;5

служіння народові; 6

7 батьків і дітей.

Твір має три сюжетні лінії: 

 багатостраждальна 

українська історія з її 

трагічною героїкою;

 кохання дівчини-козачки 

Марусі Чурай;

 роздум про місію слова, 

поезії в людському житті 

загалом  і в українській 

долі зокрема.



Звичайно, в суперечках про історичну реальність особи Марусі Чурай

незаперечною лишається вимога: поки не знайдено бодай одного

документа, де зафіксовано її ім'я, можна говорити лише про

літературну легенду, започатковану історичною повістю О.

Шаховського «Маруся — малоросійська Сафо». На сьогодні такого

документу ще не маємо, але після роману Ліни Костенко Маруся Чурай

стає нарешті цілком реальною особою, хай не в площині історичній, та,

що не менше, а в даному разі, мабуть, важливіше, на терені літератури.

Вона — співець і громадянин — тривожить сьогодні нас, у XXІ столітті.

А на оте не раз чуване — «Причому тут пісня?» — вже відповів свого

часу Максим Рильський, недвозначно сказавши про таких Горбанів:

«Раби на розум і на вдачу». Не вони творять життя, не вони

залишаються в історії. Це ще раз підкреслив великою силою художньої

виразності й переконливості історичний роман у віршах Ліни

Костенко.

Висновки



Фото конспектів уроку присилати на електронну 
пошту irinanikolaevna1977@ukr.net

mailto:irinanikolaevna1977@ukr.net

