
ТЕМА: Ліна Костенко «Маруся Чурай». Історико-фольклорна основа історичного 

роману у віршах. Духовне життя нації крізь призму нещасливого кохання. 
 

1. «Маруся Чурай» - історичний роман у віршах 

її пісні — як перло многоцінне, 

Як дивен скарб серед земних марнот. 

Історичний роман у віршах "Маруся Чурай" писався Ліною Костенко в роки її 

вимушеного мовчання. Цей твір поетеси представляє в українській літературі рідкісний жанр 

— роман у віршах. Запишемо визначення у словничок. 

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 розгорнутий сюжет, через змалювання сформованих характерів поєднується з 

глибоким ліризмом — віршованою, емоційно забарвленою мовою, з безпосереднім 

вираженням внутрішнього стану і почуттів автора. 

У романі "Маруся Чурай" Ліна Костенко змальовує, з одного боку, цілу галерею 

епічних образів (Маруся Чурай, Гриць Бобренко, Гордій Чурай та інші) в їх складних 

взаємостосунках. З іншого боку, в сюжетну тканину роману та епічної розповіді вплітаються 

ліричні мотиви, що висвітлюють безпосередню оцінку поетесою тих чи інших вчинків і дій 

героїв. Саме тому "Маруся Чурай" сприймається не лише як об'єктивна історія життя автора 

твору. Форма роману у віршах дала поетесі можливість показати широке тло української 

дійсності XVII ст. і глибоко розкрити своє ставлення до зображуваного. 

Історичний роман у віршах "Маруся Чурай" є перлиною української літератури XX 

століття. 

Основні моменти життя Марусі Чурай були використані в сюжеті роману. Вони 

немовби ожили, набули реальності, психологічної змістовності. Художній світ роману 

"Маруся Чурай" відображає найсуттєвіші моменти соціально-політичного та духовного 

життя України середини XVII ст. Читаючи твір, ми проймаємось атмосферою того часу, 

перебуваємо в Україні періоду Хмельниччини. 

Роман складається з дев'яти розділів, які є яскравою поетичною картиною 

багатостраждальної української історії з її трагічною героїкою, колоритними народними 

типами, взятими з різних "поверхів" українського життя XVIII ст., з коханням дівчини-

козачки, яке відкривається безміром душевних граней та переживань, пристрасними 

роздумами про місію слова, поезії в людському житті загалом і в українській долі — 

зокрема.  

 

2. Проблема любові і зради в  романі 

1.  Маруся Чурай — Грицько Бобренко. 

2.  Маруся Чурай — Іван Іскра.  

- Що, на вашу думку, є причиною роздвоєності Грицька: убогість його душі чи лише 

прагнення нажити Вишнякове добро? 

- Як ви розумієте такі слова? 

Моя любов сягала неба, 

а Гриць ходив ногами по землі. 

- Чому Маруся не може простити Грицькові зради? 

    Кохання Марусі і Григорія, отруєне страшною у своїй підступності зрадою, вималюване 

Ліною Костенко ретроспективно, дало можливість читачам разом з Чураївною переживати 

зраду не миттєво, не фрагментарно, а протягом усього твору. Таким чином все минуле життя 

дівчини оповите болем зради. "Пекуче прозріння" болить Марусі нестерпно:  

Бо ж річ не в тім — женився, не женився...  

прийшов, пішов, забув чи не забув.  

А в тому річ, коли він так змінився?  

Чи, може, він такий і зроду був?  

і — як продовження: "Нерівня душ — це гірше, ніж майна!" 

Грицькова душа, справді, дуже непевна. Чітко і точно прочитає її розщеплену суть 

Яким Шибилист: "Від того кидавсь берега до того, Любив достаток і любив пісні. Це як, 



скажімо, вірувати в Бога і продавати душу сатані." Грицько — суперечлива людина. Він сам 

зізнається у цьому Марусі: "Як хочеш знати, — так, я їм продався, але в душі на тебе я 

молюсь."  

Взаємини Івана та Марусі — це своєрідний виразник великого кохання двох 

рівновеликих людей, двох високих і чистих душ. Любов Івана Іскри до Марусі немовби 

відтінює любов Гриця, допомагає зрозуміти її недостатню глибинність. В одну із хвилин 

"пекучого прозріння" Маруся дійшла до думки про "нерівність душ" — своєї та Гриця. Іван 

же був їй рівнею, бо, як ніхто інший, розумів і цінував винятковість її особистості. І якщо 

Маруся піднімала до себе, ошляхетнювала Гриця, то з Іваном була зовсім інша ситуація — їй 

самій багато в чому треба було підніматися до нього. Іванова промова на захист Марусі 

засвідчила рідкісну глибину і масштабність його мислення — він дуже точно розумів 

значення талановитого митця для суспільства і цим різко виділявся з-поміж інших. 

Іван і Маруся духовно близькі, але доля судила їм нерозділену любов.  

 

3. Проблема митця і народу 

    Чільне місце у творі займає інша "вічна" проблема літератури — проблема митця і народу, 

митця і суспільства. Головна героїня роману Маруся Чурай показана як геніально обдаро-

ваний митець, як один із творців українських пісень, що здобули всесвітню славу нашому 

народу. В часи, коли жила Маруся Чурай, українська писемна література через певні 

причини була ще слабо розвинута. Проте народ мав своїх митців, які були його голосом, 

його душею. Маруся Чурай — одна з них. За Ліною Костенко, вона мала своє розуміння 

завдань власної творчості, її суспільного значення. Як митець, як людина незвичайна, 

виняткова, вона відчувала і глибоко переживала різне ставлення до себе з боку сучасників — 

від щирого захоплення і любові до повного нерозуміння і навіть агресивності до себе як до 

людини, що є "не такою, як усі." 

В розмові я, сказала б, та не дуже, А в пісні можу виспівати все,—зізнається Маруся. 

 

4. Образи роману 

Маруся Чурай 

   Дитинство Марусі не було безхмарним. Не повернувся з  війни батько, і вдвох з матір’ю, 

холодні й голодні, вони одні перебули зиму. А через півроку звістка про батька заплакала 

піснею кобзаря «Орлику Чураю, ой забили тебе ляхи у  чужому краю». Душа 

дванадцятилітньої дівчини сколихнулась, що її батько «пішов у  смерть і  повернувся в  думі, 

і  вже тепер  ніхто його не вб’є». Власне горе злилось з  народним і  породило пісні, які 

сприйняло всім серцем козацтво, вся Україна. 

    Безоглядною  і  сильною була  любов Марусі до Гриця. Трагедія дівчини в тому, що вони з 

Грицем по-різному сприймали життя:   Моя любов сягала неба,  А Гриць ходив ногами по 

землі. 

     Гриць зраджує Марусю, та вона не дорікає його за дводушництво, а карає себе, бо  не 

розпізнала раніше, що вони з  Грицем нерівня  по духу, а  «нерівня душ — це гірше, ніж 

майна». 

Кохання, як і  мистецтво, виростає  тільки на ґрунті абсолютної страсті і повноти почуттів, 

розтоптане ж зрадою,— не відроджується, для Марусі воно було єдине, і навіть руїни його 

для дівчини є  священними, і  топтатися по них вона не дозволить нікому. Тому й мовчить на 

суді. Свою таємницю довіряє лише  

сонцю: 

Я завтра, сонце, буду умирати.  

Я перейшла вже смертницьку межу.  

Спасибі, сонце, ти прийшло крізь ґрати,  

Я лиш тобі всю правду розкажу,  

Не помста це була, не божевілля.  

Людина спроста ближнього не вб’є.  

Я не труїла. Те прокляте зілля 

Він випив сам. Воно було моє. 



Це звучить як гімн коханню. Людина, здатна перелити кохання піснею, не може помститися, 

тим більше вбити. Великодушна у ставленні до людей, Маруся прагне зрозуміти й 

Бобренчиху, якій хотілося бачити свого сина багатим, і Галю, чварну бездуховну ляльку.  

Однак вона не може прийняти моралі, коли люди йдуть на компроміс із совістю. 

 

Грицько Бобренко. 

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 зробив вибір на користь багатства, та не так легко примусити душу кохати. І  от він  

уже шукає порятунку від мук совісті. Де? Звичайно ж, у Марусі  : 

Тобі дано і вірити, й кохати.  

А що мені? Які такі куші?!  

Нелегко, кажуть, жити на дві хати.  

А ще нелегше — жить на дві душі. 

Оце і  є його суть — роздвоєність  душі, роздвоєність сумління і життя. Саме ця роздвоєність 

і призвела Гриця до загибелі. 

 

Іван Іскра 

  Особливі почуття викликає образ Івана Іскри. Він син знаного гетьмана  Якова Остряниці. 

Та ніде не намагається скористатися славою батька. В нього є  своє ім’я,  здобуте в  боях, хоч  

слави батька він не зрікається і шанує його пам’ять. Головне — що  ти сам у житті важиш.  

Тим і  підтвердиш, чи гідний славних батьків. Шляхетність духу, вірність у дружбі й коханні, 

як і вірність Батьківщині — ось найважливіші риси характеру Івана Іскри. 

 

Л.Костенко «Маруся Чурай» СКОРОЧЕНО 

РОЗДІЛ І  Якби знайшлась неопалима книга  

   Під час пожежі у Полтаві 1658 року згоріли всі документи міських судових справ. А 

можливо, серед них могла б знайтися справа Марусі Чурай.  

Справа ця розглядалася на одному з судів з приводу вбивства козака Грицька Бобренка. 

Мати вбитого звинувачувала дівчину Марусю у тому, що вона отруїла її сина, з яким довго 

зустрічалася. Грицько вирішив одружитися з іншою дівчиною, і цього Маруся пробачити не 

могла.  

 Бобренчиха привела до суду людей, які називали Марусю відьмою, бачили, як вона 

перекидалася на сороку, робилася димом, збирала трави.  

 Мати дівчини звертається до людей з проханням не кидати багном хоч у її дитину, бо життя 

її і так вже отруєне.  

  Виступає Яким Шибилист. Він розказує, що Маруся та Грицько росли у нього на очах. 

Саме Чураї доглядали малого хлопця, бо матері не було до нього діла, вона весь час із 

кимось сварилася, позивалася. Вирісши, діти закохалися одне в одного. Та прийшла війна, і 

Гриць пішов воювати. Маруся вірно чекала свого коханого, ні на кого навіть не глянула.  

       Грицько ж, він міряв не тією міркою.  

      В житті шукав дорогу не пряму.  

      Він народився під такою зіркою,  

      Що щось в душі двоїлося йому.  

Грицько ніяк не міг у житті пристати до одного берега.  

До суду прибуває посланець із Січі. Богдан Хмельницький скликає козацтво під Білу Церкву, 

щоб виступити проти Потоцького і Радзивілла.  

Посланець дізнається, над ким відбувається суд і пропонує розглянути справу з іншого боку:  

       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?  

      Ну, є ж про зраду там які статті?  

      Не всяка ж кара має буть безбожна.  

      Що ж це виходить? Зрадити в житті  

      державу — злочин, а людину — можна?!  

 

   Наступного дня суд, над Марусею продовжувався. Полковник Пушкар вважає, що платити 

злочином за злочин не можна, тому дівчина винна у вбивстві. Війт Горбань також хоче 

покарати винну. Суддя вирішує засудити Марусю до страти.  

Підводиться Іван Остряниця, син славного гетьмана:  

      Ця дівчина не просте так, Маруся.  

      Це — голос наш. Це — пісня. Це — душа.  

Марусині пісні співають, вирушаючи у похід козаки, співають дівчата, чекаючи коханих. У 

такої людини душа не може бути чорна. Івана ніхто не хоче слухати. Маруся ж 

відмовляється від останнього слова. Її засуджують до покарання на шибениці.  

 

РОЗДІЛ II  Полтавський полк виходить на зорі  

Козаки збираються вирушити у похід захищати свою землю і волю. Дехто з них не 

повернеться, але така їхня доля.  

 

РОЗДІЛ III  Сповідь  

 Марусі дають три дні на роздуми і саджають до в’язниці. Вранці дівчина чує поклик сурми. 

Це вперше полк вирушає у похід без Гриця. Серце їй рветься від болю.  

Маруся весь час думає про Гриця: чи добре його поховали, чи гідно козацького звання?  

Потім вона все думає, коли ж змінилася Грицева душа, що з ним сталося. Згадує дитячі роки, 

коли вони разом гралися, слухали розповіді старого Галерника, колядували і щедрували.  

Згадує Маруся свого батька, який віддав доньку до школи. Доброю він був людиною. Потім 

в одному з боїв потрапив у полон і був страчений. Чула Маруся колись пісню кобзаря про 

свого батька.  

    Доброю і красивою була й Марусина мати. Гордо стримувала вона свої сльози, не 

показувала на людях горя. Вірно кохали батьки одне одного.  

  Прийшло кохання і до Марусі. Але все щось заважало одружитися: то війна, то нерішучість 

Гриця. Бобренчиха ж мріяла мати в невістках хазяйську дочку. Маруся не вірила людським 

поговорам, аж поки Гриць не заслав старостів до Галі Вишняківки. Дівчина була 

приголомшена такою зрадою. Страждала разом з дочкою і мати. Знала, що Гриць не любить 

Галю, буде з нею нещасливий, але... багатство.  

   Важко було витримати гордій дівчині і відкрите зухвальство Вишняківки, яка сміялася 

Марусі в обличчя. Хотіла навіть утопитися, але врятував її Іван. Він давно вже кохав 

дівчину.  

  Життя Грицькової родини було приземленим, тому і Гриць виріс таким "некрилатим". Мати 

прагнула все більшого достатку і не зважала на такі речі, як кохання.  

  Син послухав матір і посватався до Галі, але того ж вечора напився у шинку і вперше 

крикнув на Бобренчиху. Галя була йому немила.  

  В останню свою ніч Маруся не спить, думає про матір, коханого. А на світанку сповідається 

у своїх гріхах ясному сонечку:  

      Не помста це була, не божевілля,  

      Людина спроста ближнього не вб’є.  

      Я не труїла. Те прокляте зілля  

      Він випив сам. Воно було моє.  

Після Грицевого сватання Маруся заховалася від усього світу, але одного разу, прийшовши 

на танці, побачила, як Грицько танцює з Галею.  

 Гриць сам прийшов до неї, просив пробачення. .Говорив, що одружиться з Марусею, бо 

кохає її. Та Чураїха не може навіть підняти руки, щоб благословити їх.  

      Він говорив, і відбувалось диво.  



      Він зраду якось так перетворив,  

      так говорив беззахисно й правдиво, —  

      неначе він про подвиг говорив...  

Маруся відмовляє Грицеві. З розпуки Гриць випиває отруту, яку Маруся приготувала для 

себе.  

Маруся не розказує цього суддям, бо хоче вмерти.  

Тюремник приносить для дівчини вузлик з чистим одягом.  

 

РОЗДІЛ IV Гонець до гетьмана  

До Богдана Хмельницького спішить Іван Іскра сповістити, що полтавці вислали полк на 

допомогу. Крім того, він сподівається врятувати Марусю.  

Гетьман дякує Іванові за добру новину, але помічає його стурбованість. Іван розповідає про 

долю Марусі. Гетьман пише наказ про помилування дівчини.  

Іван гонить коня назад у Полтаву.  

 

РОЗДІЛ V Страта  

Марусю ведуть на страту. За нею суне цілий натовп цікавих. Шибениця стоїть у степу.  

Жінки з малими дітьми пробиваються наперед, щоб краще бачити, швець просить у ката на 

згадку шматок мотузки, хтось пропонує пропустити наперед матір Грицька, бо та заслужила 

побачити Марусину смерть.  

Маруся і перед смертю залишається красивою і гордою. Один чоловік зауважує, що вона 

скоріше схожа на святу.  

У натовп уривається Іван Іскра і читає гетьманську грамоту. Дівчину помилувано за її пісні.  

Радіють усі, крім самої Марусі. Понад усе вона хотіла вмерти, та не дали.  

 

РОЗДІЛ VI  Проща  

Марусина мати після страшного потрясіння невдовзі помирає. Поховавши її, дівчина йде на 

прощу до Києва. Дорогою зустрічає старого дяка, який став її супутником. Він розповідає 

дівчині про історичні події у тих місцях, якими вони проходять, про зрадника 

Вишневецького. Маруся зразу ж складає зворушливу пісню про почуте.  

Прийшовши до Києва, вона бачить спалене Місто. Це зробив литовський князь Радзивілл. 

Кияни живуть у землянках.  

Разом з дяком Маруся оглядає печери, слухає розповіді про святих. Дяк теж колись був 

козаком, а на старість пішов мандрувати. Боячись надто звикнути до доброго чоловіка, 

Маруся хоче втекти від нього.  

Повернулася вона додому тією ж дорогою, якою йшла до Києва.  

РОЗДІЛ VII  Дідова балка  

В Україні настала тривожна зима. На Полтаву знову йдуть ляхи, хочуть підкорити собі місто. 

Тут ховаються люди з усієї околиці. Лише дід Галерник залишається у своїй Дідовій балці.  

До діда заходить Іван. Вони розмовляють про Марусю, яка дуже хвора. Дід заспокоює Івана, 

що з часом він закохається в якусь дівчину і буде щасливим. Та хлопець не уявляє щастя без 

Марусі.  

 

РОЗДІЛ VIII Облога Полтави  

Полтаву оточили польські війська. Битву не розпочинали, дотримуючись угоди. Поляки 

надіялися взяти місто змором.  До Марусі приходить Іван і просить її вийти за нього заміж. 

Але Маруся відповідає, що вона вже давно померла душею. Хлопець умовляє її, бо він буде 

любити за двох, аби тільки їй було добре. Чураївна перепиняє його.  

Життя у Полтаві важке, облога затягнулася, але всі вже звикли і живуть звичайним життям.  

Після Різдва поляки відступили, місто зразу ожило.  

 

РОЗДІЛ IX Весна і смерть, і світле воскресіння  

На землю приходить весна. Вона вперше викликає у Марусі посмішку. Вона радіє, але 

почуває себе все гірше, бо хворіє на сухоти.  

      Дівчата вчора берегом ішли,  



      та й заспівали: "Ой не ходи, Грицю".  

      А я стояла... Що ж мені, кричати?..  

      Які мені сказати їм слова?...  

      Дівчаточка, дівчатонька, дівчата!  

     Цю не співайте, я ж іще жива!  

 

ПИТАННЯ ДО САМОКОНТРОЛЮ:  

 

1. З яких історичних деталей та фактів постав сюжет роману «Маруся Чурай»? 

2. У чому полягає драма любові Марусі Чурай? Що означають їі слова про «нерівню душ» —

власної та Грицевої? 

3. Як розгортається в романі конфлікт поезії та буденщини життя, героічно-

максималістського і грубо-прозаїчного світовідчування? 

4. Порівняйте образи Гриця Бобренка та Івана Іскри. 

5. Якби Маруся Чурай сказала про себе, що вона щаслива людина, чи погодилися б ви з нею? 

Якщо так, то в якому розумінні вона щаслива? 

 

 


