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        СССС ЛЛЛЛ ОООО ВВВВ ОООО

М е т а: з’ясувати причини та умови появи драма-
тичної поеми «Бояриня», формувати в учнiв реаль-
не бачення перiоду Руїни в життi українського на-
роду; простежити, як крiзь призму особистого жит-
тя Степана й Оксани авторка розкриває трагедiю
рiдного краю; схарактеризувати головних героїв;
визначити жанровi та композицiйнi особливостi
поеми; удосконалювати навички аналiзу художньо-
го твору; розвивати самостiйне творче мислення;
виховувати почуття любовi до рiдного краю, куль-
тури, мови, потяг до справедливостi, правди.

Ц i л i  у р о к у.
Учнi мають знати:
� сторiнки української iсторiї перiоду кiнця

ХVII – початку ХVІІІ ст. (доба Руїни);
� iсторiю написання твору «Бояриня»;
� особливостi жанру драматичної поеми.
Учнi мають умiти:
� розкрити трагiчнiсть образу Степана;
� пояснити причини внутрiшньої драми Окса-

ни;
� порiвняти традицiї, культуру, менталiтет Мос-

ковiї та України кiнця ХVII – початку
ХVІІІ ст.;

� обHрунтувати актуальнiсть драми.
Т и п  у р о к у: урок засвоєння нового матерiалу.
Ф о р м а  у р о к у: урок-вiдкриття.
О б л а д н а н н я: учнiвськi путiвники для роботи

над поемою, запис пiснi «Чуєш, брате мiй», вiдео-
фрагмент вистави «Бояриня» у виконаннi акторiв
Закарпатського українського музично-драматично-
го театру, схеми «Жанрово-композицiйнi особли-
востi поеми», «Особистiсно-свiтоглядна характери-
стика Оксани» та «Квiтка узагальнень».

М е т о д и, п р и й о м и  i  ф о р м и  р о б о т и:
учнiвськi повiдомлення, iнтерв’ю, «Прес», еври-
стична бесiда.

В и п е р е д ж у в а л ь н i  з а в д а н н я: пiдготува-
ти повiдомлення про добу Руїни та iнформацiю про
роль в українськiй iсторiї Петра Дорошенка, дати
цiлiсну характеристику образу Оксани, скласти
«Лiтературознавчий дiалог» на матерiалi статтi
М.Драй-Хмари «Бояриня».

Е п i г р а ф: Душа розiрвана, як рана... 
Бальзам далеко так, як сонце, 
А сонце, сонце, як i щастя, 
Там, там, лише в краю коханiм. 

О.Олесь

Та й що картатися словами, люба? 
Нас доля так уже скарала тяжко, 
що, певне, й Бог простить усi грiхи. 
Хто кров iз ран теряв, а ми iз серця. 
Хто засланий, в турму замкнутий був, 
а ми несли кайдани невидимi. 
Хто мав хвилини щастя в боротьбi, 
а нас важка, страшна душила змора, 
i нам не вдiлено було снаги 
ту змору подолати… 

Леся Українка
П е р е б i г  у р о к у

І. Мотивацiя i стимулювання навчальної дiяль-
ностi.

В с т у п н е  с л о в о  в ч и т е л я  (на фонi прити-
шеного звучання пiснi «Чуєш, брате мiй»). У люд-
ського духу є вершина. Вона зветься iдеал. Леся
Українка, подолавши тяжкий шлях, сягнула вер-
шини людського духу. У її творах, що вражають
рiзноманiтнiстю жанрiв, тем, проблем, стилю, гар-
монiйно поєднана громадянська мужнiсть iз глибо-
кою нiжнiстю i чистотою, невичерпною любов’ю до
людини. Рiзкими й гострими є її вiршi, в яких вона
гартує слово-зброю. М’якою i лагiдною є розповiдь
про кохання Лукаша i Мавки. Але звучать часом у
Лесиних творах i трагiчнi мотиви, коли мова йде
про рiдну Вкраїну та її знедолених синiв i дочок,
яким випало жити на чужинi. Саме про це поема
«Бояриня», єдина з-помiж двадцяти драматичних
творiв Лесi Українки, що присвячена iсторiї
України. 

ІІ. Оголошення теми уроку. Цiлевизначення.
За темою i планом, що є на ваших партах, ви-

значте завдання, якi ми повиннi розв’язати на сьо-
годнiшньому уроцi. (Тему i сформульованi завдання
учнi записують на робочiй сторiнцi путiвникiв.)

ІІІ. Опрацювання навчального матерiалу.
У ч и т е л ь. Твiр присвячений найдраматичнi-

шим подiям iсторiї України – добi Руїни. Саме з
екскурсу в минуле ми й розпочнемо свою роботу.

Учнiвське повiдомлення «Доба Руїни».
Змiст поеми Лесi Українки «Бояриня» побудо-

ваний на подiях нацiональної iсторiї, пов’язаних з
Переяславською радою, що вiдбулася 8 сiчня
1654 року. У творi йдеться про добу Руїни – одну з
найтрагiчнiших сторiнок в iсторiї України. Наукове
висвiтлення цей iсторичний перiод дiстав у працях
Миколи Костомарова «Руїна», Миколи Аркаса
«Історiя України-Руси», художнє осмислення – в
романi Пантелеймона Кулiша «Чорна рада».

Ірина ПАВЛІВ,
учитель 

Тужилiвського НВК
Калуського р-ну

Івано-Франкiвської обл.

«БОЯРИНЯ» ЛЕСІ УКРАЇНКИ: 
ТРАГЕДІЯ РІДНОГО КРАЮ 
НА ТЛІ РОДИННОГО ЖИТТЯ ГЕРОЇВ 
Урок-вiдкриття у 10 класi фiлологiчного профiлю

ПРОФІЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ



Пiсля смертi Богдана Хмельницького Україна
стала ареною мiжусобної боротьби за гетьманську
булаву. Польща i Росiя подiлили Україну на двi час-
тини: Правобережна потрапила пiд владу Речi Пос-
политої, Лiвобережна ввiйшла до складу Росiї. На
Лiвобережжi гетьманував Іван Самойлович, який
дотримувався проросiйської орiєнтацiї. Правобе-
режною Україною керував Петро Дорошенко.

Перiод Руїни тривав з 1658 року до середини
80-х рокiв ХVІІ столiття.

Упродовж усього цього часу московський уряд,
щоб швидше знищити вiльнодумне козацтво,
пiдступно задобрював старшину подарунками: роз-
давав землi, дворянськi титули, пропонував посади
при росiйському царевi. Росiя намагалася позбави-
ти народ мислячої iнтелiгенцiї. Саме на такому iсто-
ричному тлi розгортаються подiї у драмi Лесi Ук-
раїнки «Бояриня».

Учнiвське повiдомлення «Петро Доро-
шенко».

Серед найдiяльнiших прибiчникiв вiдродження
козацтва був полковник, а згодом гетьман Правобе-
режної України Петро Дорошенко. 

У 1665 роцi його було обрано гетьманом Право-
бережжя. Вiн мав на метi об’єднати Лiвобережну i
Правобережну Україну пiд однiєю булавою. Пiсля
Андрусiвського перемир’я (1667), умови якого аб-
солютно нехтували державнi українськi iнтереси,
Дорошенко перейшов пiд полiтичний протекторат
Туреччини. 

1668 року пiсля загибелi Івана Брюховецького
козаки проголосили Петра Дорошенка гетьманом
усiєї України. Проте сусiднi держави, занепокоєнi
змiцненням гетьманської влади, намагалися пiдри-
вати її i пiдтримуючи суперникiв Дорошенка, i пря-
мою вiйськовою агресiєю. Гетьман змушений був
постiйно воювати з претендентами на булаву: Су-
ховiєнком, Многогрiшним, Ханенком. 1672 року вiн
органiзував похiд українсько-турецько-татарської
армiї на Правобережжя. Проте поведiнка туркiв i
татар викликала обурення населення, i це значно
пiдiрвало авторитет гетьмана. Ситуацiю ускладню-
вало й те, що Правобережжя обезлюднiло, перетво-
рилося на суцiльну руїну.

Наступний етап дiяльностi – це боротьба з лiво-
бережним гетьманом Іваном Самойловичем та мос-
ковським вiйськом. 1675 року Дорошенко зрiкся
булави. 

В iсторiю ввiйшов як борець за державну незалеж-
нiсть i збереження територiальної єдностi України. 

За щиру, велику любов до України народ назвав
Петра Дорошенка «Сонцем Руїни», прославляючи
його в думах i пiснях.

Братовбiйчi свари, спори 
Обертають край в руїну, 
Ти зложив свої клейноди 
І покинув Україну.

І на чужинi московськiй 
Свiтлий муж нам загибає,
Був вiн «Сонцем на руїнi»
І таке iм’я в нас має...

У ч и т е л ь. Поема «Бояриня» – це один iз най-
кращих творiв Лесi Українки. Загнана тяжкою хво-
робою в далекий Єгипет, поетеса 1910 року за три
доби (з 27 по 29 квiтня), перебуваючи в Хельванi,
що поблизу Каїра, написала свiй твiр. Повертаю-
чись утретє з Єгипту, вона прибула до Києва, до ма-
терi на вулицю Марiїнсько-Благовiщенську, 101.
Щоб побачитися з Лесею, приїхали сестри Ольга з
сином Михайлом та Ізидора з чоловiком Юрiєм,
брат Микола з Колодяжного. Ось тодi, в родинному
колi, Леся вперше прочитала ще не публiковану
«Бояриню», яку пiдписала криптонiмом – Л.У. 

Поему видрукувала Олена Пчiлка 1914 року вже
пiсля смертi дочки в журналi «Рiдний край». Через
чотири роки «Бояриня» побачила свiт окремою
книжкою в Катеринославi, а згодом з пiслямовою
Михайла Драй-Хмари ввiйшла до 8-го тому 12-том-
ного зiбрання творiв Лесi Українки, виданого «Кни-
госпiлкою» протягом 1927–1930 рокiв.

Радянськi критики i лiтературознавцi намага-
лись обiйти мовчанкою цю драматичну поему або
аналiзували досить побiжно, зважаючи на її виразну
антиросiйську тенденцiю. Не було вмiщено «Боя-
риню» й у 20-томне академiчне видання творiв Лесi
Українки, яке вийшло у свiт у 1975–1979 роках.
І тiльки через шiсть десятилiть замовчувань драму
знову видали в Українi. 

Дослiдник творчостi Лесi Українки вiдомий поет-
неокласик Михайло Драй-Хмара, аналiзуючи поему,
порушує багато актуальних для того часу питань. 

В и п е р е д ж у в а л ь н е  з а в д а н н я  «Л i т е -
р а т у р о з н а в ч и й  д i а л о г».

– Леся Українка бiльшiсть своїх творiв писала
на теми екзотичнi. Чим можна пояснити те, що по-
етеса зiйшла з узвичаєної тематики, удавшись до
сюжетiв українських? 

Лесi Українцi не раз закидали її «екзотизм», одiрва-
нiсть вiд українського iсторичного й побутового життя,
тож вона вирiшила спробувати свої сили на українському
Hрунтi. 

Та був ще один стимул, що скеровував думку поетки
на українськi нацiональнi теми. Це – постiйне її перебу-
вання поза межами України. Вiдiрванiсть од українсько-
го оточення породжувала ностальгiю, тугу за рiдним
краєм. 

– Чому Леся Українка спинила свою увагу як-
раз на добi Руїни?

Вона взагалi брала для творiв не епохи розквiту й сла-
ви, а епохи революцiй, кривавих переворотiв, страшних
катаклiзмiв, неволi, полону тощо. У поемi письменниця
не вiдтворює боротьби, що точилася за Руїни, проте реа-
гує на неї, виявляючи свою позицiю та симпатiї до учас-
никiв боротьби: високо ставить Петра Дорошенка як ук-
раїнського нацiонального героя. 

ДДДД ИИИИ ВВВВ ОООО             
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        СССС ЛЛЛЛ ОООО ВВВВ ОООО
Трактуючи в «Бояринi» такi поняття, як «поневолен-

ня народу», «любов до рiдного краю», Леся Українка
свiдомо шукає паралелей до цих понять в iсторичному
минулому, бо в тодiшнiй ситуацiї не завжди можна було
називати речi своїми iменами.

– Чому Леся Українка перенесла iдеї та на-
строї, що живили її та її поколiння, на iсторичнi
постатi?

«Бояриня» – твiр алегоричний, що таїть у собi при-
хованi риси сучасного життя. В особi Степана бачимо
того українського iнтелiгента кiнця ХІХ та початку
ХХ столiття, що, втративши почуття нацiонального й
одiрвавшись од маси, од народу, сам iшов у чуже ото-
чення й переймав чужу культуру, зрiкшись своєї рiдної.
Оксана – iнший тип iнтелiгента, того, що довго боровся
за принцип нацiонального самовизначення, сперечався,
протестував, але, потрапивши в пазурi царату, мос-
ковського чиновництва, не мав уже сили вирватися на
волю й конав на чужинi.

– Чи можна говорити про iсторичнi риси  «Боя-
ринi»?

Для написання «Бояринi» Леся Українка користува-
лася працями українських iсторикiв, передусiм – косто-
марiвськими: монографiєю «Руина», статтями «Две рус-
ские народности», «Очерк домашней жизни», повiстю
«Черниговка», розвiдкою О.Єфiменкової «Южнорусские
братства», «Історiєю русiв», художнiми й науковими пра-
цями Пантелеймона Кулiша. Також авторка ознайомила-
ся з листами чернiгiвського архiєпископа Лазаря Барано-
вича, у яких описанi правопорушення царськими воєво-
дами Переяславських угод.

Історична канва у «Бояринi» вiдтворена досить док-
ладно. Тут змальовуються українськi церковнi братства,
в яких брали участь i жiнки; згадується про московських
посiпак, якi зневажливо ставилися до українцiв; роз-
повiдається про козацьку старшину, що робила собi
кар’єру; йдеться про недовiру до Петра Дорошенка, який
привiв на Україну татар; вiдтворено московський побут,
як матерiальний, так i духовний, московськi звичаї.

Психологiчний елемент у цiй драматичнiй поемi по-
криває iсторичний.

– У творi щiльно переплетенi два мотиви. Якi
саме i з ким вони пов’язанi?

У «Бояринi» присутнi два мотиви. Мотив нацiональ-
ної пасивностi-зради, переважно пов’язаний з особою
Степана; другий – мотив ностальгiї – з особою Оксани. 

– Яке полiтичне обличчя показала Леся Укра-
їнка у «Бояринi»?

У поемi вона виявила свiтогляд «суцiльної нацiональ-
ної свiдомостi». У творi письменниця зобразила активну
українську iнтелiгенцiю, яка рвалася до боротьби за укра-
їнську державнiсть, i продажну українську iнтелiгенцiю,
яка заради «панства великого, панства нещасного» зради-
ла українськi традицiї i добровiльно впряглася в чужи-
нецьке ярмо.
� Записати основнi положення «Лiтературо-

знавчого дiалогу».
� З’ясувати жанровi та композицiйнi особли-

востi поеми «Бояриня». (Пiд час вiдповiдей учнi ко-
лективно складають схему.) 

Жанрово-композицiйнi особливостi
поеми «Бояриня» 

Зав’язка

Розвиток дiї

Кульмiнацiя

Розв’язка

Драматична
поема

Великий вiршо-
ваний твiр, у
якому поєднано
ознаки лiрично-
го, епiчного, дра-
матичного, а ува-
га зосереджуєть-
ся на iдейному
конфлiктi та пе-
реживаннях пер-
сонажiв

Знайомство москов-
ського боярина Сте-
пана з родиною ко-
зацького старшини
Олекси Перебiйного

Зародження кохання
мiж Степаном та Ок-
саною, згода на одру-
ження

Життя Оксани в
Москвi

Усвiдомлення дiвчи-
ною власної бездiяль-
ностi, докiр Степа-
новi з приводу своєї i
його пасивностi

Повiльне, неминуче
вмирання колись дi-
яльної й активної, а
тепер спустошеної бо-
яринi

Жанр

Експозицiя

Композицiя 

У ч и т е л ь. У «Бояринi», за Драй-Хмарою,
домiнує психологiчний момент, тобто авторка ак-
центує увагу на розкриттi внутрiшнього свiту ге-
роїв. У цiй драматичнiй поемi яскраво вираженi оз-
наки неоромантизму. Саме вiн, на думку Лесi Укра-
їнки, давав можливостi для художнього вiдобра-
ження нових iсторичних умов.

Словникова робота. 
Неоромантизм – романтизм у нових умовах, ху-

дожнiй метод у лiтературi й мистецтвi, коли митець,
незадоволений реальною дiйснiстю, протиставляє їй
картини життя бажаного, витвореного мрiєю. Леся
Українка назвала цей метод «новоромантизмом».

Присвятивши «Бояриню» добi Руїни, авторка
намагається переконати читача, що велика Руїна
починається з малого – з руйнування святинь у ду-
шах людей. Епохи ж не iснують самi по собi – їх тво-
рять люди, причетнi до iсторичних подiй. Цiлком
закономiрно, що Михайло Драй-Хмара психо-
логiчний елемент у поемi ставить над iсторичним, а
мотиви драми пов’язує з образами головних героїв
– Степана й Оксани.

Метод «Прес». Характеристика образу
Степана.

Проблемне запитання. 
?��Чи можна вважати Степана зрадником Украї-

ни? (Учнi, що дають позитивну вiдповiдь на це запи-
тання, пiднiмають зеленi сигнальнi картки. Прихиль-
ники iншої позицiї – синi.)
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Структура та етапи методу «Прес» тон розмови з Оксаною, осуд зв’язку Івана Перебiй-
ного з гетьманом Дорошенком, звернене до дружи-
ни прохання не пiдтримувати взаємин з батьками
викликає до нього зневагу. 

3-й  у ч е н ь. На мою думку, в Степана були й
iншi мотиви служити при дворi. Наприклад, ма-
терiальнi. Пiсля батькової смертi Степан не повер-
нувся в Україну, бо не хотiв лишатися того, чого той
досяг у Москвi. Шкода йому було втрачати й те, що
сам отримав за «цареву службу». Оксана палко бла-
гає чоловiка тiкати «з осоружної Москви» в Поль-
щу чи Волощину, а натомiсть чує:

Що з того?
Змiняємо чужину на чужину...
Приблудами чужi пороги будем
там оббивати... все одно, що й тут.

«Нi, там вiльнiше!» – слушно заперечує Оксана,
не вловивши у словах чоловiка страху перед випро-
буванням бiднiстю й невiдомiстю. І вже цiлком при-
голомшливими були його слова: 

Цар менi не верне 
так присяги, як я тобi вернув.
Та й я йому не можу повернути
всього, що я приймав з його руки. 

Отже, Степан пов’язаний з царем не тiльки при-
сягою, а й статками, якими той купив його волю,
гiднiсть i честь. 

О р i є н т о в н i  в i д п о в i д i  у ч н i в, 
щ о  п i д н я л и  с и н i  к а р т к и

4-й  у ч е н ь. Я вважаю, що поведiнцi Степана
можна знайти й iнше пояснення. 

Вiн не хотiв служити рiдним панам i поїхав на
чужину з єдиною метою – допомагати рiдним бра-
там хоч здалеку. Чоловiк не втручається в нацiо-
нально-визвольний процес, пояснюючи це схиль-
нiстю до тактики «малих добрих справ». 

Звинувачувати Степана у вiдсутностi патрiотиз-
му також не можна. Щоб полегшити долю своїх
землякiв, вiн, наприклад, ладен танцювати перед
царем, називати себе «холопом Стьопкою», спiвати
йому пiсень, навiть на головi ходити.

Степанова душа нiби роздвоюється: з одного бо-
ку, вiн думає про своїх спiввiтчизникiв, спiвчуває
їм, а з iншого – заявляє, що присяга – «велика рiч»,
«велике дiло». Молодий боярин бачить вiдступниц-
тво Москви, знає про всi кривди, якi чинять мос-
калi. Та зняти табу на вiдступництво вiд уже нечин-
ної присяги вiн не може. Очевидно, витоки такої по-
ведiнки пояснюються християнським вихованням,
яке дав йому батько.

Отже, постать Степана парадоксальна, в його
душi протидiють два начала: вiдступництво вiд
України i надлюдська вiрнiсть зрадженiй присязi.
Це й надає його образовi певної дисгармонiї. 

5-й  у ч е н ь. Степан – людина делiкатна, вразли-
ва, з нiжною душею. Цi юнаковi якостi зачарували
романтичну душу Оксани. Її зворушує трепетна
Степанова любов до не з власної волi покинутої
батькiвщини. На свою наречену вiн дивиться як на

Позицiя 

Приклад  

Висновки

Об$рунтування

Почнiть зi слiв «Я вважаю,
що...» та висловiть свою дум-
ку. Пояснiть її.

Починаючи словами «…тому
що...», пояснiть, на чому
Hрунтуються докази на пiд-
тримку   вашої позицiї.

Продовжуйте висловлюван-
ня словом «наприклад» i на-
ведiть факти, що пiдтвер-
джують вашу позицiю.

Закiнчiть докази висловлю-
ванням «Отже, (тому) я вва-
жаю…», узагальнiть свою
думку, зробiть висновок про
те, як потрiбно дiяти (це
своєрiдний заклик прийняти
вашу позицiю).

О р i є н т о в н i  в i д п о в i д i  у ч н i в,
щ о  п i д н я л и  з е л е н i  к а р т к и

1-й  у ч е н ь. Я цiлком подiляю позицiю Михай-
ла Драй-Хмари i вважаю, що в образi Степана Леся
Українка показала представника української
iнтелiгенцiї, який утратив нацiональну свiдомiсть,
зрiкся рiдної культури i прийняв чужу.

Одружившись з Оксаною, вiн мрiє жити щасли-
во, але щастя йому не судилося, бо вiн виявився не-
здатним боротися за нього. 

Так, уже в першi днi проживання Оксани в
Москвi Степан примушує її вдягти чуже московсь-
ке вбрання i мовчки виконувати обряд iз боярами,
який супроводився поцiлунком в уста старого боя-
рина. Для дружини це було приниженням. Але Сте-
пан не звертає на це уваги. Вiн боїться, що за вiдмо-
ву вiд обряду цар розгнiвається на нього, i його буде
покарано. Степан вислужується перед царем, цiлує
йому руку.

А як вiдсторонено сприймає Степан подiї, якi
трапились у рiдному краї. Поразка України не є для
нього трагiчною. Вiн навiть якоюсь мiрою радiє, що
«тепера на Вкраїнi утихомирилося». Тим часом
Оксана не може собi простити, що i вона, i чоловiк у
тяжкий для рiдної землi час сидiли «у запiчку мос-
ковськiм», поки там лилася кров i точилася вiдчай-
душна боротьба за життя. 

Отже, Степан, догоджаючи можновладцям, зми-
рився з цiєю принизливою ситуацiєю, зi станови-
щем пристосуванця. 

2-й  у ч е н ь. Я вважаю, що Степан – звичайний
боягуз. Вiн з острахом приймає в себе гостя з Укра-
їни, позачинявши всi дверi й вiкна, щоб їх нiхто не
пiдслухав. Доказом цього є й епiзод з листом. Як
видно з драми, лист дружини мав бути сiмейного
змiсту, i через нього нiхто б не постраждав.

Степан – перестраховщик. Звичайно, вiн небез-
пiдставно побоювався «диби», «шпигiв», але сам
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своєрiдний образ рiдного краю. Тому й не дивно, що
Оксанi хочеться оповити українським духом по-
дружнє життя на чужинi. 

Позитивно вплинули на дiвчину також освiче-
нiсть, шляхетнiсть, красномовство, поетичнiсть свiто-
сприймання вихованця Київської академiї. Це видно з
його монологу-освiдчення, у якому жадану дiвчину
вiн порiвнює з квiткою – символом краси рiдної землi:

Менi була б не для забави квiтка.
Я бачу в нiй життя i волi образ 
І краю рiдного красу. Для мене 
Куточок той, де б посадив я квiтку,
Здавався б цiлим свiтом...

Про те, що юнак є чуттєвою, емоцiйною нату-
рою, свiдчить i панiчний страх перед жорстокiстю
московських тортур. А це унеможливлює «патрiо-
тичну зраду». На це здатна людина, що має сильну
волю, людина, спроможна на пасiонарний порив за-
для свого народу. У Степана таких якостей немає. 

Отже, вважати його зрадником є безпiдставним.
6-й  у ч е н ь. «Нацiональну пасивнiсть-зраду»,

уособленням якої в драмi є образ Степана, можна
пояснити iсторичними обставинами.

Юнак обстоює громадянську позицiю свого
батька, який «волiв вже на чужинi служити рiднiй
вiрi», i протестує проти братовбивства, що є гань-
бою для українського народу, вважає, що «перо та
щире слово» мають бiльше сили, нiж мушкет i шаб-
ля. Саме за таку близьку своїй натурi пацифiстську
настроєнiсть Оксана i вподобала Степана. Дiвчина
навiть наголошує, що нiколи не прийняла б шлюб-
ного персня з руки, обагреної братньою кров’ю.

Те, що Степановi доводиться бути аж надто обе-
режним, спричинено умовами проживання в Моск-
вi. І це вiн, звичайно, робить задля спокою своїх
близьких. 

А коли, наприклад, з України до Москви при-
їжджає козак-гiсть iз суплiкою, Степан бере її, щоб
боронити перед царем.

Тому я вважаю, що обстоювання українських
iнтересiв мирним шляхом навiть у часи Руїни мало
свiй сенс. Але робити це треба було наполегливiше i
послiдовнiше.

7-й  у ч е н ь. Я сприймаю образ Степана як гли-
боко драматичний. Це яскраво показала Леся Укра-
їнка в його останньому монолозi. Його душа, хоч i
покрита iржею, проте все ж оживає в найстраш-
нiший момент життя – передсмертний час дружи-
ни. Завдяки Оксанi чоловiк прозрiває, визнаючи
хибнiсть своєї життєвої позицiї: 

Нас доля так уже скарала тяжко,
що, певне, й Бог простить усi грiхи.
Хтось кров iз ран теряв, а ми iз серця.
Хто засланий, в турму замкнутий був,
а ми несли кайдани невидимi.
Хто мав хвилини щастя в боротьбi, 
а нас важка, страшна душила змора,
i нам не вдiлено було снаги
ту змору подолати.

Отже, саме цей монолог, мов гiрка сповiдь, роз-
криває сутнiсть трагiзму його долi.

У ч и т е л ь. Позаяк образ Оксани, її свiтобачен-
ня є точкою перетину всiх подiй, учинкiв i помислiв
персонажiв, то характеристику її образу розглянемо
цiлiсно, починаючи з моменту знайомства з нею i
закiнчуючи прощанням молодої жiнки iз при-
захiдним сонцем. 

Характеристика образу Оксани.
Проблемне запитання. 
?��Чому Оксанi не вдалося побудувати сiмейного

щастя?
(Учнi використовують побудовану заздалегiдь

схему «Особистiсно-свiтоглядна характеристика
Оксани». Тi з них, що аналiзують образ головної ге-
роїнi, докладно обJрунтовують кожен перiод її жит-
тя. Решта – записують у путiвники.) 

Виховання в демократичному середовищi. 
Оксана – дочка козацького старшини Олекси

Перебiйного – уособлює традицiйну постать жiнки

Виховання 
в демократичному 

середовищi

Кохання 
до Степана, 

життя в Москвi

Вiдмова Степана
повернутися в Україну

Вiрнiсть 
шлюбним обов’язкам

Л І Н І Я                Ж И Т Т Я              О К С А Н И

Усвiдомлення свого
патрiотичного

обов’язку служити
Українi

Мрiї 
про щасливе майбутнє 
з коханим чоловiком

Бiль через приниження
рiдної землi 

московськими 
сановниками й

заборону пiдтримувати
контакти з рiдними

i близькими

Усвiдомлення 
власного безсилля 

через неможливiсть
будь-якої 

самостiйної дiї
Любов до України, 

до всього свого 
й повага до чужого

Несприйняття
мiсцевих традицiй,
звичаїв, ставлення

до жiнок

Духовна єднiсть
з однодумцями,

прагнення 
допомогти їм

Уболiвання 
за долю рiдної землi

Сни

Марення
Хвороба

Смерть

Особистiсно-свiтоглядна характеристика Оксани
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ти листа вiд братчицi-товаришки. Оксана, вiдчуваю-
чи духовну єднiсть з однодумцями, прагнула допо-
могти їм, вiддавши частину грошей зi свого посагу,
бо в цьому вони мали «пильну потребу». Та знову
наткнулася на Степанiв спротив. З болем вона каже
чоловiковi: «Я гину, в’яну, жити так не можу!»

Як же страждає ця чиста, горда дiвчина. Доля
послала їй тяжкi випробування. До глибини душi
вражає Оксану приниження рiдної землi мос-
ковськими сановниками. Здирства, хабарi, грубе
поводження – це ще не весь перелiк тих безчинств,
що їх творять вони в Українi. Оксана пропонує
Степановi втiкати будь-куди вiд царя i немилого
серцю чужого побуту. Але чоловiк не згоджується.
Розумом i серцем вiдчуваючи рабську неволю, Ок-
сана терпить подвiйний гнiт: i як жiнка, i як ук-
раїнка.

Москва вiдторгнула Оксану – вона там чужа. На
цьому письменниця наголошує навiть семантикою
iменi героїнi (Оксана – з грец. «чужоземка»). А Степан
приречений на вiчнi мандри, безперспективнi пошуки
долi в чужих краях, про що теж промовляє семантика
його iменi (Степан – з грец. «коло», «вiнець»). 

Вiрнiсть шлюбним обов’язкам.
Степан бачить, що дружину охоплює ностальгiя,

вона сумує за Україною. Вiн пропонує їй їхати до-
дому, повертає Оксанi присягу, сподiваючись, що в
рiднiм краї вона оживе душею. Проте вона вiдмов-
ляє чоловiковi, бо залишається вiрною шлюбним
обов’язкам i коханню до нього, яке неможливо ви-
рвати з її серця: 

Ти думаєш, як я тепер поїду
вiд тебе геть, то не лишиться тут 
моя душа?

У її рiшеннi залишитися поруч iз коханим до
кiнця немає й краплинки корисливостi, егоїстично-
го мотиву.

Зрозумiвши, що вся сила її любовi не здатна ви-
рвати Степана з тенет неволi, утративши надiю на
вiльне життя, на поновлення зв’язкiв iз рiдним
краєм, Оксана повiльно, як свiчка, згасає.

Та остаточно зламали Оксану не умови життя i
не «вiльна неволенька», а подiї в Українi, те, що не
вдалося Вiтчизнi повернути волю. У розмовi про це
зi Степаном вона каже:

Зломилась воля,
Україна лягла Москвi пiд ноги...

Думки про поневолений край забирають багато
сил, роздуми про тих, хто пiсля придушення опи-
нився в тюрмах, крають серце. Тому вона заповiдає
Степановi допомагати, чим тiльки зможе, скореним
спiввiтчизникам. Дбаючи про свiй народ, Оксана
страждає вiд усвiдомлення власного безсилля, влас-
ної непотрiбностi Українi.

Сни, марення.
Сни i реальнiсть як єдине суцiльне марення

спричинюють хворобу. Ледве переводячи подих, до
краю змучена й схвильована, вона згадує епiзод зi
свого дитинства, коли вони разом iз братом зна-
йшли стару батькiвську шаблю. Дiти хотiли погра-
тися шаблею, але не змогли, бо не вдалося витягну-
ти її з пiхов – вона iржею до них прикипiла. «Отак i

в Українi, яка завжди була значною суспiльною си-
лою, а не лише матiр’ю, дружиною, господинею до-
му. Тому i героїню «Бояринi» Леся Українка зма-
лювала багатою, сильною характером, освiченою
молодою особою, що здатна сама захистити себе: 

Не думай, нiби я пуста панянка,
що тiльки має на умi забави
та залицяння.

З поеми видно, що вихована на демократичних за-
садах Оксана – «перша братчиця в дiвочiм братствi»,
вона активна, дiяльна. Членкинi цього братства, по-
шивши корогву, таємно посилають її до Чигирина.

В образi Оксани яскраво виражена українська
ментальнiсть. Це виявляється вже у сценi освiдчен-
ня Степана до дiвчини. Засоромлена палкими сло-
вами любовi й злегка затримана Степаном за руку,
дiвчина гордовито заявляє, що вона не «холопка з
його вотчини», й iнiцiатива в любовному побаченнi
непомiтно переходить до неї. Оксана розповiдає про
прихильне ставлення батькiв до юнака, розпитує
про його родину, а насамкiнець обiцяє вийти ще,
«як мати ляжуть спати». 

Кохання до Степана, життя в Москвi.
Її кохання до Степана щире, справжнє. Вона не

уявляє, яким буде її життя в чужiй сторонi, однак
свої сумнiви притлумлює думками, що росiйська
мова близька до української, а вiра цього народу –
теж православна. Отже, психологiчного бар’єру в
героїнi перед Московщиною нема: 

Хiба ж то вже така чужа країна?
Таж вiра там однакова, i мову
я наче трохи тямлю, як говорять.

Можливо, чужий край лякав би Оксану, якби во-
на там опинилася сама, але з люблячим чоловiком їй
нiчого не страшно. Степан сподiвається втекти вiд
нелегкої московської дiйсностi в рай подружнього
життя, де «в цiлiм свiтi вже нема чужини»:

От побачиш, яке ми там кубелечко зiв’ємо,
Хоч i в Москвi! Нiчого ж там чужого
У нашiй хатоньцi не буде – правда? 

Устами Степана авторка висловлює думку про
можливiсть щасливого життя й у далекiй, не-
привiтнiй i чужiй Москвi.

Утiм дуже швидко її мрiї про щасливе родинне
життя облiтають, як вишневий цвiт. Оксана пере-
конується, що не так просто й легко призвичаїти-
ся в Москвi, як їй здавалося здалеку. Безжальна
дiйснiсть втручається у взаємини подружжя, якi в
Українi вважалися святими й нiкому не пiдпоряд-
ковувалися. «Целовальний» обряд принижує мо-
лоду жiнку. Це вже не що iнше, на її погляд, як
зазiхання на сiмейну цноту. Тому Оксану дуже
гнiтять цей бруд i неслава у росiйських звичаях,
те, що доводиться переступати через свої мораль-
нi переконання. 

Не минає й кiлькох днiв, як Оксана довiдується,
що навiть у багатих родинах росiйськi жiнки – без-
правнi, покiрнi, слухнянi, не здатнi захистити свою
гiднiсть. 

Вiдмова Степана повернутися в Україну.
Згодом Степан забороняє Оксанi приймати Ях-

ненка, спiлкуватися з братом Іваном, наказує спали-



– 11 –

        СССС ЛЛЛЛ ОООО ВВВВ ОООО
ми з тобою, – мовить Степановi, – зрослись, мов
шабля з пiхвою... навiки... Обоє ржавi».

«Руки вiд кровi чистi» теж видаються покрити-
ми iржею, бо не дiяли, не докладали зусиль у бо-
ротьбi за свiтлi iдеали свободи.

Героїня сама над собою вершить суд, не чинячи
особливого опору хворобi. Її смерть на чужинi – за-
кономiрна. Адже ще з часiв Антея всiм вiдома iстина:
джерелом людської снаги є зв’язок з рiдною землею,
коли ж його втрачено – сили покидають людину.
Призахiдним сонечком передає Оксана – українська
жiнка й московська бояриня – свiй останнiй привiт
Українi:

Добранiч, сонечко! Ідеш на захiд...
Ти бачиш Україну – привiтай!

Драма закiнчується духовним катарсисом голов-
них героїв. Досить промовистий у цьому сенсi їхнiй
останнiй дiалог. 

Перегляд вiдеофрагмента вистави «Бояри-
ня».

У ч и т е л ь. Саме Закарпатському українському
музично-драматичному театровi першому в Українi
випала честь поставити на сценi поему Лесi Укра-
їнки. Ролi Степана й Оксани виконували С.Бортни-
чук та Л.Бiлак. Виставу приурочили до ювiлейної
дати – 120-рiччя вiд дня народження поетеси.

У творi Леся Українка протиставляє задушливу
темницю – Московське царство з його феодально-
крiпосницькою державою – тогочаснiй гетьман-
ськiй Українi з її республiканським устроєм. Тобто
письменниця в поемi зображує два свiти: двi тра-
дицiї, двi культури, два менталiтети, спонукає чита-
ча (глядача) до роздумiв i висновкiв.

Проблемнi запитання.
?��Як у драмi вiдтворено образ московського бо-

ярина?
?��Чим вразив Оксану московський побут?
?��У чому виявляється нерiвноправне становище

московської жiнки?
?��Якою є авторська позицiя у творi стосовно

мiжнацiональних вiдносин? 
?��У квiтнi цього року минає столiття вiд дня на-

писання «Бояринi». Чому вона залишається акту-
альною в реалiях сьогодення?

О р i є н т о в н i  в i д п о в i д i
�Московський боярин, роблячи службову

кар’єру, допускався найогиднiших учинкiв. Це – лу-
кава, хитра, нещира, улеслива i жорстока людина.
Царевi вiн, власне, не служить, а догоджає, як раб.
Так чинить i Степан, якому доводиться перед царем
навiть танцювати гопака. Так роблять усi бояри.
Низький моральний рiвень московського боярина
виявляється в рабському звичаї цiлувати руку. 

Однак, незважаючи на свою моральну вбогiсть,
московський боярин погордливо ставився до всiх
iнших нацiй. Не встигла Оксана оговтатися серед
нового оточення, як її вже охрестили «хохлушею».
Вона чула, як про неї з презирством говорили «чер-
кашенка», «чужачка». 

�Московська одежа як зовнiшня прикмета по-
буту насамперед упала Оксанi в око й одразу ж спро-
тивилася їй. Жiночий шарахван, за її словами, був
такий бахматий i довгий, як попiвська ряса. А «ко-
кошник» вона порiвнює з українським пiдситком.

Надзвичайно Оксану вразило й те, що в Москвi
не спiвають по гаях так, як в Українi. На бенкетi ж –
«п’ють, п’ють, поки поп’ються, потiм звада». 
�Виховану у вiльних демократичних традицiях

Гетьманщини Оксану дивувало те, що дiвчинi не
можна ходити по Москвi самiй, що треба тiкати до те-
рему, коли йдуть гостi, бо жiнцi не можна бути помiж
чоловiками: вона може виходити до них тiльки, щоб
почастувати. Оксану не на жарт тривожить, що таке
жiноче безправ’я позначилося на Степановiй матерi
й цiлком пiдпорядкувало тамтешнiй моралi Степано-
ву сестру Ганну. Ганна – в Москвi вона Аннушка –
ладна вийти замiж за посередництва свахи й не особ-
ливо переймається тим, що до шлюбу їй не дозволять
навiть побачити молодого. Якщо щось i не дає
дiвчинi спокою, то лише звичайнiсiнька цiкавiсть –
їй би хотiлося крадькома пiдглянути, який її судже-
ний на вроду, а все iнше для неї не має значення. 
�До зображення мiжнацiональних взаємин

Леся Українка пiдходить зважено, помiрковано.
У творi вiдсутнi будь-якi прояви зневаги до росiян
як нацiї. Гнiв поетеси спрямований на ту Москву,
що душила державницькi настрої в Українi, пере-
творила її на свою колонiю, де «просвiтку нiкому не
дають московськi посiпаки».
�«Бояриня» з її iсторичними подiями часiв

Руїни – надзвичайно потрiбний твiр для сьогодення,
для сучасникiв. Його актуальнiсть – безсумнiвна, бо
розбудовувати i вiдроджувати суверенну Україну
можуть саме такi вiдданi патрiоти, як Оксана.
У драмi вона певною мiрою уособлює узагальнений
образ України – прекрасної, з високим почуттям
гiдностi, але приниженої конфлiктами i зрадами. 

Поема Лесi Українки навчає нас активно дiяти, а не
пасивно споглядати, навчає боротися й перемагати. 

ІV. Застосування здобутих знань.
Квiтка узагальнень. 

ПОЕМА

«БОЯРИНЯ»

– це …

2. Асоцiюйте

3. Порiвняйте

4. Проаналiзуйте
5. Знайдiть

аргументи

«за» i «проти»

6. Застосуйте

1. Опишiть



Орiєнтовний результат роботи учнiв.
1. «Бояриня» – це один з найкращих патрiотич-

них творiв Лесi Українки, в якому на тлi iсторичних
подiй письменниця порушила актуальнi проблеми
нацiональної психологiї, надала їм фiлософського
звучання. 

2. «Бояриня» – Леся Українка – Хельванi – но-
стальгiя – драматична поема – неоромантизм –
Руїна – журнал «Рiдний край» – незалежнiсть.

3. Наче вiдлуння туги за рiдним розтерзаним
краєм. 

4. Протиставивши в «Бояринi» домостроївський
уклад Московiї середини ХVІІ ст. волелюбностi
українцiв, Леся Українка нещадно розвiнчала полi-
тику царизму стосовно України, що провадилася
пiсля Переяславської угоди.

5. «За»: вражає новизною теми, актуальнiстю
конфлiктiв, красою i вишуканiстю поетичної мови.

«Проти»: важко змиритися iз загибеллю головної
героїнi.

6. Збагачує нашi знання, вчить гiдно жити, аби
не вiдчувати сорому перед батькiвщиною, перед
рiдним народом i його нащадками. 

V. Рефлексiя. Пiдбиття пiдсумкiв уроку.
?��Пояснiть епiграфи до уроку.
?��Чи вiдповiдає змiст епiграфiв змiсту нашого

уроку?
?��Що сьогоднi стало для вас вiдкриттям? 
VІ. Оцiнювання. (Учнi заповнюють таблички

самооцiнювання на робочiй сторiнцi путiвникiв.)
Домашнє завдання. 
1. Пiдготувати матерiали для характеристики

персонажiв другого плану. 
2. Дати письмову вiдповiдь на питання «Як тре-

ба жити, щоб не вiдчувати сорому перед Батькiвщи-
ною i народом?»
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Предтеча
Диптих

1
...От i немає хатини старої Явдохи –
Там оселя розкiшна звелася в саду.
Розкрадає непам’ять дитинство потроху,
І тепер я його, мабуть, тут не знайду.

Вже старiє, вкривається зморшками осiнь,
І тумани тремтять в позолотi дiбров...
Де ж ти нинi, дитинство моє стоголосе,
Із матусею в плинi сердечних розмов?..

Був же травень. І бджiл медвянi передзвони.
І клепало десь лiто косу на отави.
Первоцвiти згасали в хмiльному осоннi.
Соловей переладнував весен октави.

На березах – снопами – розгойдане сонце.
Невгамовно мiй сон джмiль у вiкнах кошлатив.
Стрибунець на моїй примостився долоньцi.
І, мов лiто, привiтна, всмiхалася мати...

2
Моя далека казко сонця любисткового!
Черешня схилена на пишний глiд.
Купальська нiч, i запах вiтру полинового,
І жайвора вiтальний в небi слiд.

Моє дитинство, жар-калиною заклечане!
Твої стежки – полотен сонцесвiт.
Для мене назавжди зостанешся предтечею,
Моє дитинство, перевесло-цвiт.

Свiтлана ТРАВНЕВА,
учитель ЗОШ № 11

м. Вiнницi


