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ВСТУП

Художня література як одна з форм 
духовної діяльності людини 

Здавалося б, звичайні слова — зорі, груші, тиша, ночі, куполи, передчуття,
осінь... — але коли їх майстерним пером митця поєднати в речення, вони
зазвучать по-іншому — емоційно, зворушливо, тобто по-художньому. Прочи-
тайте поданий нижче текст, яскраво домальовуючи картини, що виникають в
уяві, і ви в цьому переконаєтеся... 

Коли за селом стихає гул комбайна, коли в тиші ночей на землю починають па&
дати зорі та груші, коли з небесного купола з’їде Великий Віз,  мене щемно огор&
тає передчуття осені. А ще як побачу в пишних кронах жовтий листок, а ще як
підпалить хтось картоплиння! Дим перемішується з пахощами яблук і нагадує
мені, що це минає серпень, що сонце заходить далеко не там, де заходило
в червні. І, дивлячись на край свіжої ріллі, бачу кінець літа. А я наче й не набувся
в його теплі, не нажився в його розкоші! Та зелені клени вже маряться золотими.
І здається, що не комори наповнюються врожаєм, а сама душа збагачується
життєвим ужинком.

О цій порі, коли копають картоплі, я щоразу й усе глибше впадаю в якусь
велику й терпко&піднесену покору. Під її могутнім впливом безмовно дозволяю
деревам скидати листя, відпускаю у вирій журавлів і благословляю діток у школу.
Бо повітря все дужче пахне вереснем, а вересень пахне сторінками нових підруч-
ників. На шкільному подвір’ї враз здійметься гамір, і почнеться новий навчальний
рік. Так заведено здавна, і це неодмінно, як осінь.
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У цій мініатюрі якихось незвичайних поетичних слів не так багато (терпко&
піднесений, щемно, покора, благословляти), проте вся вона напрочуд поетична.
Її могла написати лише людина з багатим духовним світом і тонким відчуттям
слова. Ця людина — Василь Думанський, письменник із с. Серединки, що на
Вінниччині. Йому доля з раннього дитинства присудила бути прикутим до
ліжка: здавалося, вибору не було, адже вирок долі оскарженню не підлягав...
Але, приречений на нерухомість, Василь зробив свій вибір, єдино можливий
і єдино правильний, — він вибрав Слово.

Ще раз уважно прочитайте заголовок цього розділу: у ньому є важливі
слова — духовна діяльність людини. Саме духовна діяльність В. Думанського
й інших письменників витворила літературні шедеври, якими ми сьогодні
захоплюємося.

У чому ж секрет притягальної сили довершених художніх творів, зокре-
ма й мініатюри В. Думанського «Коли копають картоплі»? Секретів багато,
але головний — це наявність у творі різноманітних образів.

Що таке образ? ООбраз — це конкретна й водночас узагальнена картина
людського життя, що створена за допомогою вимислу й має естетичне значення.
Художній образ — це не копія дійсності, що має місце, наприклад, у газетних
репортажах або у творах документального характеру. Віддзеркалений у ху-
дожньому образі предмет дійсності постає в мистецтві не як конкретний, він
слугує засобом утілення загального. Мистецтвознавець О. Андреєв так пояс-
нює це на матеріалі живопису: «Візьмімо, наприклад, картину П. Брейгеля
Старшого “Сліпі”: на ній зображені люди, які повільно бредуть ланцюжком,
тримаючись за плече товариша, який іде попереду. Передній із них, спіткнув-
шись, падає й тягне за собою наступного. Глядач бачить: ще одна мить — і весь
ланцюжок чекає та ж сама доля. Живописець показав тут, здавалося б, конкретну,
одиничну, побутову сцену. Проте це лише найелементарніший рівень прочи-
тання змісту картини. Глибше проникнення в її зміст дає змогу витлумачити
брейгелівських сліпих як певний узагальнений символ — образ людства,
яке не знає й не бачить, куди воно йде».

ВСТУП

П. Брейгель Старший. Сліпі. 1568 р.
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Художні образи мають такі різновиди: словесний, слуховий, зоровий,
нюховий, образ-символ, образ-персонаж та ін. Скажімо, у мініатюрі В. Думан-
ського наявні слухові ообрази (стихає гул комбайна, в тиші ночей, падають
груші), зорові (жовтий листок, зелені клени) і нюхові (дим, пахощі яблук).
ООбразом�сиимволом можна вважати вересень (пахне вереснем, сторінками
нових підручників), який символізує початок осені й навчального року в школах;
зібрану картоплю, що символізує збір урожаю; відліт журавлів, який означає
закінчення теплої пори року.

Захар і Максим Беркути, Мирослава, Бурунда-бегадир є ообразами�персо�
нажами (повість І. Франка «Захар Беркут»). Словеесними ообразами вважають
тропи: епітети (терпко&піднесена покора, пишні крони), метафори (дерева ски&
дають листя, душа збагачується) та ін. 

Цікаво, що той самий художній образ різні люди сприймають по-різному:
для когось дим від підпаленого картоплиння їдкий і неприємний, а для когось
він ароматний, пов’язаний із приємними подіями, тому й викликає лише
позитивні емоції. Скільки людей — стільки й думок. Тим-то світ і прекрасний!
Отже, можна зробити висновок, що художній образ може бути багатозначним. 

По-справжньому читати й сприймати поезію або прозу, уміти насо-
лоджуватися художніми образами, тонко відчувати красу слова допоможе
вам уміння аналізувати літературні твори. Тут вам стане в пригоді такий вид
роботи, як заповнення літературного паспорта. Його зразок ви знайдете на
одному з форзаців цього підручника. 

Сприйняття художніх образів літературного твору дає естетичну насоло-
ду читачеві, виховує смак. Зважаючи на це, художні твори виконують різні
функції, з-поміж яких найголовнішими є такі:

• естетична — твір дає інтелектуально-емоційне задоволення, збуджую-
чи уяву читача й спонукаючи його до співпереживання тому, про що
йдеться у творі;

• виховна — художні твори виховують естетичний смак, з яким людина
сприймає світ і може відрізнити потворне від красивого, типове від
незвичайного, зле від доброго;

• пізнавальна — читаючи літературні твори, людина пізнає себе і світ,
який її оточує, збагачується знаннями з історії, людської психології,
народних звичаїв і традицій, різних видів мистецтва.

Твори Тараса Шевченка й Лесі Українки, Михайла Коцюбинського й Ні-
ни Бічуї, фольклорні твори, з якими ви ознайомитеся на сторінках цього
підручника, збагатять вас досвідом попередніх поколінь, підкажуть, як зорі-
єнтуватися в складних життєвих ситуаціях, принесуть естетичну насо-
лоду.

ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА ЯК ОДНА З ФОРМ ДУХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ
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1. Прочитайте уривок із вірша М. Рильського.

Коли копають картоплю — 
стелиться дим над землею,  
листя летить воскувате, 
ніби метеликів рій, 
пахне грибами й медом, 
вогкістю пахне тією, 
що, опріч назви «осінь», 
немає імені їй. 

Лише нюховим є образ 
А меду В грибів
Б диму Г вогкості 

2. Словесний образ'епітет ужито в рядку 

А другому В четвертому
Б третьому Г п’ятому 

3. У мініатюрі В. Думанського «Коли копають картопл³» НЕМАЄ образу 

А диму В картоплі 
Б осені Г метеликів

4. Що таке художній îбраз? Які ви знаєте різновиди художніх îбразів?
5. Згадайте раніше прочитаний художній твір, у якому яскраво виражена ви'

ховна функція. Прокоментуйте її.  
6. Наведіть приклад виховної функції одного з раніше прочитаних творів.
7. Згадайте раніше вивчений напам’ять вірш, від якого ви дістали естетичне

задоволення. Прочитайте кілька рядків із нього.
8. Як ви розумієте слова із заголовка цього розділу — духовна діяльність лю!

дини?
9. Знайдіть на одному з фîрзаців підручника зразок літературного паспорта.

Поміркуйте, чому заповнення (чи незаповнення) окремих пунктів залежить
від того, до якого літературного роду — лірики, епосу чи драми — належить
художній твір. 

10. Усно опишіть художні îбрази, створені В. Ковальчук у картині «Дитячі сни»,
що подано на обкладинці цього підручника. 

11. Уважно розгляньте репродукцію картини «Кінець літа» А. Шкурка (с. 3). Які
îбрази вам найбільше сподобалися? Запишіть їх у робочий зошит, наді'
ливши епітетами.

12. Заповніть у робочому зошиті літературний паспорт вірша В. Симоненка «Ле'
беді материнства», який ви вивчали в 7 класі. 

Згадайте, які художні îбрази є в «Пісні про рушник» А. Малишка. Запишіть  
по одному'два приклади в робочий зошит. 

Нюховий образ — ... .
Слуховий образ — ... .
Зоровий образ — ... .
Образ!символ — ... .

ВСТУП
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Українські історичні пісні

Українські історичні пісні як окремий жанр виникли в ХV–ХVІ ст., коли
нашим землям постійно загрожували грабіжницькі набіги татар із Кримського
ханства. Рятуючись від ворожої навали, мешканці українських сіл і міст поки-
дали свій дім і вирушали за Дніпрові пороги. Так боротьба проти нападників
перетворила хліборобів і ремісників на воїнів-козаків, які будували укріплен-
ня із січених дерев’яних колод. Згодом утворилася Запорозька Січ — суспіль-
но-політична й військово-адміністративна організація українського козацтва,
про яку ви більше дізнаєтеся на уроках з історії України.

Звичайно ж, український народ возвеличив своїх славних синів — захис-
ників рідного краю — у піснях. 

Теорія літератури

Історичні пісні 

Історèчні пісн³ — це народні ліро'епічні твори про важливі історичні події
та реальних історичних осіб. 

Історичні пісні розповідають про конкретні або типові історичні події, їхні персо'
нажі — реальні особи. Головною темою творів цього жанру є боротьба україн'
ців із турецько'татарськими нападниками та польськими й московськими
загарбниками. До якого літературного роду — лірики, епосу чи драми — нале'
жать історичні пісні? Цей жанр поєднує ознаки лірики (віршова форма, емоцій'
ність) й  епосу (події, герої, сюжет). Тому історичні пісні є жанром ліро'епічних
творів. 
Історичні пісні, на відміну від дум, які ви будете вчити на найближчих уроках,
мають чітку будову: правильне чергування наголошених і ненаголошених скла'
дів; однакова кількість складів у рядках; поділ на строфи (здебільшого по два
або чотири рядки). Між іншим, термін «історична пісня» в науковий обіг увів Ми'
кола Гоголь. 

Найдавніші історичні пісні змальовують складний період в історії Украї-
ни — звитяжну боротьбу козаків із турецько-татарськими ордами в ХV–ХVІ ст.,
страшне спустошення українських земель, насильство. Одна з найвідоміших
пісень цього періоду — «Зажурилась Україна», вона закликає всіх — від коза-
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ка до бурлаки — дати дружну відсіч нападникам, провчити їх. Хоч і йдеться в
цій пісні про  трагічні події, проте в ній звучать завзяття й оптимізм із нотами
гумору. У ній змальовано загальну картину боротьби із збірними образами. 

ЗАЖУРИЛАСЬ УКРАЇНА

У пісні «Та, ой, як крикнув же козак Сірко»
ми бачимо не лише збірні образи козаків чи татар,
а й конкретну історичну постать — Івана Сірка, який
веде своє козацьке військо на боротьбу з татарами.
Іван Сірко — легендарний кошовий отаман Запо-
розької Січі, він здобув 65 перемог у боях, його вва-
жали характерником3.

У пісні Іван Сірко порівнюється із сизим орлом,
а військо — із сонечком. У цих порівняннях легко
розшифрувати всенародну любов до своїх захисників. 

У пісні «Та, ой, як крикнув же козак Сірко» бага-
то характерних для фольклорних творів художніх за-
собів, за допомогою яких яскраво оспівано героїзм

Сірка та його війська. Серед них: 
• повтори (ми думали, козак Сірко);
• вигуки (ой, гей);
• слова із зменшено-пестливими суфіксами (козаченьки, сонечко);
• постійні епітети (сизий орел, вороний кінь, битий шлях); 
• художній паралелізм — явища природи (туман поле покриває) зобра-

жаються паралельно з явищами людського життя (Сірко із Січі та ви&
їжджає). 

УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ
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1 Ґринджоли — сани.
2 Ружина (від ружо) (діал.) — рушниця.
3 Характерник (заст.) — чаклун, чарівник.

Пам’ятник на могилі 
Івана Сірка. 
с. Капулівка,

Дніпропетровська обл.

Зажурилась Україна,
Бо нічим прожити.
Витоптала орда кіньми
Маленькії діти.
Котрі молодії —
У полон забрато;
Як зайняли, то й погнали
До пана, до хана.
Годі тобі, пане-брате,
Ґринджоли1 малювати,
Бери шаблю гостру, довгу
Та йди воювати!

Ой ти станеш на воротях,
А я в закаулку,
Дамо тому стиха лиха
Та вражому турку!
Ой ти станеш з шабелькою,
А я з кулаками.
Ой, щоб слава не пропала
Проміж козаками.
Ой козак до ружини2,
Бурлака до дрюка:
Оце ж тобі, вражий турчин, 
З душею розлука!



ТА, ОЙ, ЯК КРИКНУВ ЖЕ КОЗАК СІРКО

Та, ой, як крикнув же та козак Сірко,
Та, ой, на своїх же, гей, козаченьків:
«Та сідлайте ж ви коней, хлопці-молодці,
Та збирайтеся до хана у гості!»
Та туман поле покриває,
Гей, та Сірко із Січі та виїжджає.
Гей, та ми думали, та ми ж думали,
Що то орли та із Січі вилітали, —
Аж то Військо та славне Запорозьке
Та на Кримський шлях із Січі виїжджало.
Та ми ж думали, ой, та ми ж думали,
Та що сизий орел по степу літає, —
Аж то Сірко на конику виїжджає.
Гей, ми ж думали, ой, та ми ж думали,
Та що над степом та сонечко сяє, —
Аж то Військо та славне Запорозьке
Та на вороних конях у степу виграває.
Та ми думали, ой, та ми ж думали,
Що то місяць в степу, ой, зіходжає, —
Аж то козак Сірко, та козак же Сірко
На битому шляху на татар оступає.

До речі...

Відомий лист запорозьких козаків до султана Туреччини Мехмета ІV підписав
сам Іван Сірко. Цю подію зображає славетне полотно І. Рєпіна «Запорожці
пишуть листа турецькому султану». 

УКРАЇНСЬКІ ІСТОРИЧНІ ПІСНІ
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І. Рєпін. Запорожці пишуть листа турецькому султану. 1880–1891 рр.



1. Пісня «Зажурилась Україна» розповідає про боротьбу українського народу з 

А польською шляхтою1

Б турецько'татарською ордою
В московськими загарбниками
Г тодішньою панівною верхівкою

2. Козацьке військо в пісні «Та, ой, як крикнув же козак Сірко» порівнюється з 

А сонечком 
Б туманом
В місяцем
Г шаблею 

3. Постійний епітет ужито в рядку 

А ...туман поле покриває
Б ...орли та із Січі вилітали
В ...сизий орел по степу літає
Г ...над степом та сонечко сідає

4. Дайте визначення історичних пісень.
5. У якому столітті виникли історичні пісні?
6. Що ви знаєте про часи, змальовані в прочитаних піснях?
7. Розкрийте значення слів орда, ґринджоли, ружина, бурлака.
8. Який заклик звучить у пісні «Зажурилась Україна»?
9. Який провідний мотив пісні «Та, ой, як крикнув же козак Сірко»?

10. Як оповідач ставиться до Івана Сірка та його війська в пісні «Та, ой, як
крикнув же козак Сірко»? Проілюструйте свою думку конкретними при'
кладами з тексту. 

11. Усно опишіть картину І. Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому сул'
тану», висловивши своє враження від неї.

12. Випишіть по одному прикладу персоніфікації й художнього паралелізму
з пісні «Та, ой, як крикнув же козак Сірко». 

Заповніть літературний паспорт пісні «Та, ой, як крикнув же козак Сірко».

ЛЕГЕНДАРНИЙ МОРОЗЕНКО

Український народ завжди з великою повагою ставився до своїх героїв.
Про них складали легенди, перекази, думи та пісні, їх возвеличували у своїх
творах письменники. Саме історичні пісні бережуть пам’ять про подвиги на-
ціональних героїв. Бувало так, що нашими героями ставали не тільки етніч-
ні українці, а й представники інших народів. 

Цікавою є історія героя історичної пісні «Ой Морозе, Морозенку». Про-
тотипом2 Морозенка став Станіслав-Нестор Мрозовицький. Він жив на
Поділлі, походив із шляхетської3 польської родини, був одним із найбільших

УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ
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1 Шляхта — дворянство Польщі, України, Білорусі, Литви. 
2 Прототип — конкретна особа, факти життя або риси характеру якої покладені в основу

образу літературного або історичного персонажа.
3 Шляхетський — від шляхта. 




