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Історичні факти і художній вимисел у трилогії. 

Образ степу в романі й в українській літературній традиції та 

фольклорі 

. 

1. Фільм про Мазепу 1909 року. 
https://www.youtube.com/watch?v=gmsOTIWN8aI 

 

Роман «МОТРЯ» 

Історія написання. Над романом-епопеєю про гетьмана І. Мазепу 

письменник почав працювати 1923 р. Робота тривала аж до кінця життя, але 

так і не була завершена. Роман Б. Лепкого - пенталогія, однак 

найпопулярнішими стали такі частини епопеї, як «Мотря», «Не вбивай» і 

«Батурин», тому за твором закріпилося 

визначення «трилогія». 

Роман-епопея - один із різновидів 

епічних жанрів, який охоплює життя кількох 

поколінь, великий і складний епічний твір, 

цикл романів чи повістей, у яких діють одні 

й ті самі герої. 

 

 

 

Харитон Шустов. Іван Мазепа і Мотря 

Кочубеївна (1890) 

Історична основа роману 

Трилогію Богдана Лепкого відкриває 

роман «Мотря». У центрі цього твору — Іван Мазепа, український політик і 
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державний діяч, який дістав гетьманську булаву в 1687 році. Він зміцнив 

козацьку державу, над усе прагнув позбутися залежності від Москви, а в 1708 

році підтримав шведського короля Карла ХІІ у війні проти Росії. 

Мазепа ввійшов в історію як меценат: жертвував великі кошти на 

будівництво церков, підтримував освіту й мистецтво. За його правління 

сягнув розквіту стиль українського бароко, що виявився в багатьох видах 

мистецтва, насамперед в архітектурі, музиці й літературі. Київ став визнаним 

освітнім осередком: відкривалися нові школи, а Києво-Могилянський 

колегіум набув престижного статусу академії. 

Сам гетьман був людиною освіченою й навіть творчою. Йому, зокрема, 

належить авторство пісні «Всі покою щиро прагнуть», у якій звучить заклик 

до єдності й боротьби за волю України. 

Окрім політичної й державотворчої діяльності гетьмана, у романі 

представлено й деякі епізоди його особистого життя. У 1704 році вже 

немолодий Іван Мазепа посватався до дочки генерального судді 

Василя Кочубея, але її батьки відмовили йому. Мотря Кочубеївна закохалася 

в гетьмана й утекла до нього, коли її збиралися віддати до монастиря. Щоб 

уникнути конфлікту, Мазепа мусив повернути дівчину до батьків. 

Деякий час закохані таємно листувалися, а згодом Мотрю видали заміж за 

козака Івана Чуйкевича. 

Історичну інформацію письменник використав лише частково — щось 

домислив, чомусь надав суб'єктивного трактування. Він залучив до твору 

чимало достовірних побутових та етнографічних деталей, що допомогли 

відтворити дух старосвітської України. 

Тема і проблематика 

Основною темою роману є висвітлення суспільних і політичних 

процесів, у центрі яких опинився Іван Мазепа. Письменник розкрив мотиви, 

якими керувався гетьман у своїй державотворчій діяльності. Він докладно 

зобразив стосунки свого героя з дочкою генерального судді Василя Кочубея. 

У романі проблема патріотизму тісно погоджена з іншою — 

проблемою влади й відповідальності. Іван Мазепа та його оточення 

зображені як патріоти, готові боротися за рідну землю: «Не пожалуємо 

нічого, щоб постояти за права наші, за волю й за славу України». 

Навіть образ Мотрі Кочубеївни не обмежений лише особистими 

почуттями. Звертаючись до батька, вона рішуче промовляє: «Я не турбуюся 

собою, моя турбота — Україна». А гетьманський канцелярист Чуйкевич, 

безнадійно закоханий у Мотрю, у своїх роздумах теж поєднує патріотичний 

обов'язок та особисте почуття: 



«Так думав собі козак, і в його душі образ Мотрі зливався з образом 

України, — любов ставала неподільна». 

Показово, що гетьман свою владу розглядає як важливе покликання й 

випробування долі: «Це не булава, а хрест, хрест, котрий, може, прийдеться 

двигати на нову, українську Голгофу». Для нього влада — ще й велика 

відповідальність за майбутнє України. 

Саме у цьому контексті — патріотизму, відповідальності та 

громадянського обов'язку — представлено в романі особисті стосунки Івана 

Мазепи та Мотрі Кочубеївни. Їх єднає ще й духовна спільність — почуття 

любові до рідної землі й бажання не словом, а ділом захищати волю України. 

Автор порушив ще й складну філософську проблему — людського 

призначення й покликання, сенсу життя, служіння високим ідеалам. 

Художня організація 

Роман складається з двох частин. У першій більше уваги приділено 

образам Івана Мазепи й козацької старшини, натомість у 

другій наперед висувається образ Мотрі Кочубеївни — повніше 

розкривається її характер, висвітлюються стосунки дівчини з гетьманом та 

батьками. 

Автор зобразив багатьох персонажів — як і має бути в романі. Це 

переважно однодумці головного героя. Серед них реальні історичні особи: 

племінник гетьмана Войнаровський, керівник канцелярії Орлик, полковники 

Апостол, Кожухівський, Андріяш, генеральний 

хорунжий Сулима. Зустрічаємо чимало епізодичних постатей, які 

представляють інтереси різних суспільних та політичних груп. 

Основні події відбуваються в Києві, Батурині, Бахмачі та в селі Ковалівці, що 

належить Кочубею. 

На початку твору подано докладний опис перебування царя Петра І в 

київській резиденції гетьмана. Російський монарх та його слуги морально 

непривабливі, а їхня поведінка навіть відразлива. Надалі таке зображення 

росіян зберігається. Воно проходить через увесь роман завдяки залученню 

низки епізодів, у яких російські військові та урядовці постають грабіжниками 

й жорстокими вбивцями, котрі лише знущаються з мирних жителів. 

Особлива роль відведена описам суперечок і збройних зіткнень козаків із 

російськими ратниками, котрі нагадують злочинців. Окремо накреслено 

протистояння Івана Мазепи й генерального судді Василя Кочубея. За 

авторською версією, опозицію до гетьмана очолює не сам Кочубей, а його 

дружина. Вона робить усе, щоб очорнити Мазепу в надії здобути підтримку 

царя й одержати булаву для свого слабовольного чоловіка. 



Василь Кочубей (невідомий  

                                                        художник, XVIII ст.) 

Петро І (Олексій Антропов, 1772) 

У романі знайдемо чимало колоритних побутових описів та 

фольклорного матеріалу, переважно прислів'їв і приказок. Завдяки цьому 

формується загалом достовірна атмосфера козацької України з її самобутніми 

звичаями і традиціями. 

Бесіда  

 Яких історичних осіб зобразив автор? 

2. Де відбуваються події? 

3. Як зображено російського царя Петра І. 

4. Як автор змалював протистояння гетьмана й генерального судді? 

Образ гетьмана 

Віддаючи належне заслугам Івана Мазепи, письменник відчутно 

ідеалізував цього персонажа. Перед читачами постає мудрий державець і 



патріот, а також розумний дипломат, здатний на компроміси, наділений 

витримкою й політичним талантом. 

Цей образ розкривається не лише в діях та спілкуванні з іншими, а й 

через інформативні внутрішні монологи. Наприклад, Мазепа розмірковує про 

потребу загальнонародної єдності. «Ось що ми вміємо, — сказав шепотом 

гетьман, — співати! На жаль, у нас тільки в пісні згода, в житті дисонанс, а 

як життя перетворюється в пісню, виходить гармонія чудова». 

Він рішуче виступає проти анархії й безвідповідальності, нарікає також 

і на брак державної мудрості: «Привикли оглядатися на когось — на короля, 

на восточного царя, на султана, навіть на хана, щоб тільки не на свого 

власного володаря, забулися княжі часи, а новий державний дух ще не 

родився». 

 

 

 

Іван Мазепа, гетьман Війська  

Запорозького (Даніель Бейель, 

1704) 

 

 

Автор вкладає в уста персонажа 

роздуми про історичну долю народу: 

«В тім-то й біда, що Господь посадив 

нас не між горами та між морями, а на 

велетенському суходолі, на 

безбережних степах. Куди не скоч, 

скрізь двері. Нам треба заволодіти 

степом». Степ тут ще й метафора: 

«Степом назверх і всередині, бо наша 

душа теж степ. Степ — ворог 

держави». 

Маючи далекосяжні плани, Мазепа готується розірвати союз із 

Московським царством. До цього його підштовхує ще й органічне 

неприйняття російської політичної культури: «Гетьман не любив Петра. Це 

був варвар, а Мазепа ненавидів варварства». Саме кривди, що їх терпіло 

українське населення від навали росіян, підштовхували гетьмана до союзу зі 

шведським королем Карлом ХІІ, супротивником російського монарха. 

Письменник виділив в образі Івана Мазепи чимало інших рис — 

показав його в стосунках із матір'ю, із друзями й однодумцями. І звичайно, 



особистість гетьмана розкривається у його ставленні до Мотрі Кочубеївни. У 

ній він цінує не лише красу, а й душевне багатство та розум. Закоханий 

гетьман постає людиною чуйною й уважною, щирою у своїх почуттях. 

Мотря Кочубеївна 

Змальовуючи героїню, автор вийшов поза межі любовної історії. У її 

образі він виділив самостійність, рішучість, патріотизм. Козак Іван Чуйкевич, 

закоханий у Мотрю, дав їй промовисту характеристику: «У неї жіноча врода, 

але мужеська вдача». 

Мотря по-справжньому закохалась у гетьмана, коли він гостював у 

Ковалівці, маєтку Кочубеїв. Особливо полонила її серце пісня у виконанні 

Мазепи («Мотря не зводила з нього очей, як зачарована»). Вона відчула 

душевну й духовну спорідненість із гетьманом, була захоплена його 

внутрішньою силою. 

У дівчини загострилися стосунки з батьками, особливо з владною 

матір'ю. Кочубей не був категорично проти шлюбу дочки з гетьманом, однак 

мусив рахуватися з волею дружини: «Василь Леонтійович, людина м'ягка й 

добросердна, хитався поміж гетьманом і своєю жінкою, схиляючись то на 

його бік, то на її, залежно від того, під чиїм впливом оставався». 

Відхиливши сватання Мазепи, батьки відправили дочку до монастиря, 

однак вона втекла до свого коханого. Дівчина добре усвідомлювала, що не 

зможе й надалі йти проти волі батьків. До того ж її матір скористалась із 

втечі доньки й обвинуватила гетьмана у викраденні. 

Аби не давати підстав для наклепів та інтриг проти Мазепи, Мотря 

зрештою повернулася під батьківську опіку. 

Автор розкрив внутрішню драму героїні, яка опинилась у непростій 

ситуації, коли мусила обирати між своїм обов'язком перед батьками й 

коханням. 

 

Образ степу 

  Епопея насичена образами фольклорної символіки, часто - містичного 

характеру (розбита бандура, зів'ялі троянди, біла пані, що, за переказами, 

з’являється в гетьманському палаці як віщунка великого лиха; згасла зоря). 

Ці символи створюють відчуття фатальності - однієї з характерних рис 

естетики символізму. Крім того, Лепкий використовує й масштабніші образи-

символи, зокрема персоніфіковані: одним із них є образ старого сивого діда, 

що символізує невмирущість народу, його пам’яті. Він застерігає гетьмана: 

«Велике зло, великий гріх, не продавайте дідівської слави на сміх!» - І 

просить: «Двигни цей камінь, двигни!». Його голос вчуватиметься Мазепі 



безсонними ночами й стане власною совістю гетьмана. Важливим у розкритті 

ідейного спрямування твору є й образ степу. 

Образ степу. Лірична тональність стилю Б. Лепкого особливо 

виявляється в роздумах-медитаціях персонажів. Медитація «Степ ледве 

мріє...» (первісно - вірш «Сон Орлика») написана як сон-марево генерального 

писаря Мазепи в тривожну годину перепочинку. Трагізм поглиблюється не 

лише проекцією на програну Полтавську битву: душа України тужить у 

століттях, квилить чайкою і за убитим чумаком («Чумаче, чумаче, де твій 

віз?»), і за порубаним козаком («Як тобі спиться, чи дівчина сниться...»). 

Душа України бреде степом, «іде і плаче - словами без сліз...», сиротою 

бездомною шукає серед хрестів живих лицарів: «Перехрести мене, братчику. 

Та не жменею і не кишенею, а шаблею, о так, о так, візьми шаблю в кулак: во 

ім’я Отця і Сина, хай буде ніч горобина, і Святого Духа, хай буде заверюха, 

хай буде бій-пребій, кріпко стій і не млій, бо це бій сумлінь, амінь». 

 

Іван Айвазовский. Під час жнив в Україні (1883) 

Саме степ із високим різнотрав’ям - «мов хвилясте, безбрежне море» - 

стає рятівним притулком для переслідуваних москалями козацьких і 

шведських загонів. Степові пахощі, мов цілющий бальзам, утихомирюють на 

якийсь час біль поразки, повертають «давні сили». 

Степ дає відчуття нескореності, вічності. Автор малює його відповідно 

до фольклорної традиції, козацьких дум, у яких степ символізує волю, 

козацьку долю: «Шумів, шелестів, співав свою невгомонну пісню: про 

народи, які приходили туди, про бої, про кров, що напувала його, і про силу, 

що розвівалася з вітрами. Хто тільки не хотів опанувати його, - не дався». 

Адже «степ, як море, як нездійсненна мрія, незаспокоєне бажання, 

нез’ясоване стремління, як - українська душа». 



Літературний диктант „Так — ні” 

1) Кочубей займав найвище місце біля гетьмана, був генеральним суддею.  

2) Мазепа на сніданок звичайно їв молочну кашу.  

3) Любов Федорівна — мати Мазепи.  

4) „Мабуть, і на буйній Україні такий розкішний цвіт ще ніколи не цвів. Ріст, 

погляд великих очей... усмішка, дивна й нерозгадана...‖ — це портрет княгині 

Дольської.  

5) „Хоч полковий та не дуже то пишний був город, ніби велике село. Тільки 

декілька кращих будинків пишалося на кілька церков‖. Мова іде про 

Миргород.  

6) „Старий я лис, щоб мене можна перехитрити‖. Так про себе говорить 

полтавський полковник Іскра.  

7) Мазепа був гетьманом 21 рік.  

8) Мазепа грав на бандурі, сам склав пісню про згоду.  

9) Кочубеїха в усьому слухалася чоловіка.  

10) В душі Чуйкевича образ Мотрі зливався з образом України.  

11) Кочубеїха більш за все хотіла видати заміж Мотрю за Мазепу.  

12) Мазепа був меценатом, будував церкви, жертвував на навчальні заклади. 

 

18.05 

Образ Мотрі Кочубей як вияв дилеми між коханням і владою 

Історія зберегла багато легенд про успіхи Мазепи у жінок. Може тому 

сучасники розходилися в оцінках стосунків Мазепи з Мотрею. Хтось бачив у 

них романтичну історію, інші обурювалися похітливістю старого гетьмана, 

який покохав не просто молоду красиву, розумну дівчину: вона була ще його 

хрещеницею, що засуджувалося церквою як один із найтяжчих гріхів. 

Сьогодні ми прослідкуємо за розв'язанням гетьманом дилеми між коханням і 

владою та проаналізуємо образ Мотрі. Спробуємо зрозуміти, чим ця дівчина 

привернула увагу непересічної особистості, якою був Мазепа, стала його 

останнім і справжнім коханням 

Пригадайте 

Коли зародилося кохання між Мазепою і Мотрею? Як у розмові між собою 

розкриваються їх характери? 

Ø Якими були стосунки Мотрі з батьками? 

Ø Чому батьки вирішили відправити Мотрю до монастиря? 

Ø До кого втікає Мотря і на що сподівається? 

Ø Як розкриваються характери Мазепи і Мотрі під час її перебування у 

гетьмана? 



Чому Мазепа відпускає Мотрю до батьків? 

Ø Чому Мазепа розкриває перед Мотрею свої найпотаємніші плани? 

Ø Чому Чуйкевич порівнює Мотрю з богинею Діаною? 

Ø Як вплинули історії тітки та розповіді простих людей на формування 

поглядів дівчини? 

Ø Якою вона мріяла побачити свою країну? 

Ø Ким хотіла стати Мотря для гетьмана? 

Ø Коли виявилася її здатність до самопожертви? 

Проаналізувати образ Мотрі за планом (використати цитати) 

План 

1. Портрет і вдача Мотрі. 

2. Ставлення Мотрі до батька і матері, матері та батька до Мотрі. 

3. Роздуми дівчини над минулим України і тяжким становищем, у якому вона 

знаходилася при Петрі І. 

4. Яким постає Мазепа в уяві Мотрі? 

5. Якою Мотрю бачить Мазепа? 

 

Цитати: 

  „Вона начитана... Дівчата — що для неї дівчата? Заспівають, казку 

розкажуть, та й тільки... Мотрі душно в хаті, її душа рветься до великого діла, 

вона не буденна дівчина... Вона журиться долею України, розуміє тую 

небезпеку, що грозить нам. Вона все добре бачить, може, краще ніж не один, 

що пірнач носить‖. І Мазепа „для неї чоловік з тамтого століття, з великих 

часів, котрі вона так любить‖. 

„Кого вона любить? його чи свою мрію про велич, про славу, про 

могутність? Невже ж це не одно? Він для неї тая мрія, без котрої життя — 

одна скука, одна пустиня, байдужість... Встала... Не треба розніжуватись, 

треба привикати до праці і — до боротьби. Знайшла ціль у своєму житті‖. 

„Боже, борони мене,— думав він (Мазепа) сам про себе,— щоб я бажав їй 

злого. Люблю її, як осіння природа любить ясне сонце. Може, воно недовго 

буде мені світити, але я його сяйво понесу за собою до могили‖. 

Чуйкевич про Мотрю: „І перед очима козака явився ідеал української 

дівчини, гарної, привабливої, але химерної, такої, що якраз тобі в серце 

вдереться, то не позбудешся її ніколи. 

...Як побачив її два роки тому в Батурині, то так задивився, що мало 

гетьманові не наступив на ногу. І було на що задивитися. Мабуть, і на буйній 

Україні такий розкішний цвіт ще ніколи не цвів. Ріст, погляд великих очей, 

котрим краски не підбереш, бо все вони міняться і грають, як море, лице, 

ніби грецька статуя засоромилася й спаленіла, а усмішка, Боже твоя сила, що 



за усмішка, дивна й нерозгадана, і тягне, і відтручує, і пестить, і глумиться 

над тобою,— чари, тай годі!‖ 

„До Чуйкевича долітав... химерний дівочий сміх Мотрі, і йому 

здавалося, що десь там далеко перед ним старинна богиня Діана вертає з 

ловів і сміється, аж зі сну будяться лісові квітки, аж з озера русалки 

виринають, зазираючи крізь віття дерев на круту доріжку — що там таке? 

„Може, в цій дівчині дійсно покутує душа якої богині, а може, вона й сама 

богиня. Манить і відтручує від себе, відтручує і знову манить, як русалка, 

заки затягне вглибінь. Дивна нерозгадана вдача. Тим вона сильна, тим і 

небезпечна. Ніколи не знаєш, що вона скаже і що зробить, стоїть перед 

тобою, як загадка нерозгадана. Чекаєш гніву,— сміється; усміху ждеш,— 

сердиться, а все не так, як другі. Із-за неї не тільки голову, але й душу 

погубиш...‖ 

„І диво! Звичайно, тая царівна (антична богиня Діана) скидалася 

чогось-то на Кочубеєву Мотрю. Мала такі самі темні рівні брови над 

задуманими очима, таке ж біле кругле чоло і таку нерозгадану усмішку на 

устах, спосібну довести молодого козака до найвищого захоплення і до 

найчорнішої розпуки... Мотря!‖ 

Убравши Мотрю в український національний одяг (корсетку, плахту), 

тітка милується нею: „І дійсно, годі собі було уявити Мотрю в кращому 

вбранню, як те, що вона одягла на себе. Замість намиста і янтару почіпила 

кілька шнурків великих рівних перел, а волосся закосичила свіжими блідо-

жовтими трояндами. Чудово відбивали вони від її русого волосся, що 

вилискувалося раз відблиском сталі на дамаскенській шаблі, то знов краскою 

густого, з свіжої кришки витікаючого меду. 

Кращої панночки на цілій Україні нема,— шептались між собою 

дівчата, а Марія Федорівна прямо молилася до тої божеської краси. 

— Спасибі вам, дівчата! — сказала Мотря і, ніби причарована, сиділа у своїм 

кріслі, як на престолі цариця, задивлена на шлях, котрим мав над'їхати 

гетьман‖. 

Мазепа про Мотрю: „Навіть божественний Рафаель не змалював такої 

гарної мадонни. Безсмертна та краса. Ніяк подумати не можу, щоб не стало її. 

Ні, ні, та краса мусить жити вічно, як не в життю, то в казці і в пісні. І знаю я, 

що кращої нагороди за всі мої труди і старання не могла мені дати наша 

рідна земля, як посилаючи най- пишніший свій цвіт, святоіванівський цвіт 

своїх казкових дібров у святочний дарунок для мене. В тобі я бачу красу 

рідної країни нерукотворну, щиру й непідкупну, правдиву. 



...в нутрі нашої святої землиці окривається велика благодать, незнищимеє 

зерно розуму і краси, котрого висловом найпишнішим, який я побачив 

уперве, це ти, Мотре, мріє моя!‖ 

Проблемне питання. Дайте відповідь. 

Чи було кохання Мотрі й Мазепи справжнім?  

Опрацювати сторінки підручника 287 -294 

 

20 .05 

Ісмаїл Гаспринський.  

Життєвий і творчий шлях визначного  

кримськотатарського педагога, громадського діяча, редактора, 

публіциста, письменника. 

Ісмаїл Гаспринський | Слава України 

https://www.youtube.com/watch?v=OPsmuyX80Iw 

 
                                                https://www.youtube.com/watch?v=-S1Uu0e-Mm0 

 

Ісмаїл Гаспринський 

«В усій Росії ви не знайдете  

мусульманина, який торгує в шинку  

                                                    чи утримує дім розпусти». 

Ісмаїл Гаспринський 

https://www.youtube.com/watch?v=OPsmuyX80Iw
https://www.youtube.com/watch?v=-S1Uu0e-Mm0


Ісмаїл Гаспринський народився 21 березня в селі Авджикой 

Ялтинського повіту Таврійської губернії в сім'ї військового. Навчався вдома 

та в початковій школі мектебе, а згодом — у Сімферопольській гімназії та у 

військових навчальних закладах Воронежа й Москви. Повернувся до Криму і 

працював учителем початкової школи. У 70-х роках багато подорожував, 

побував у Франції, Єгипті, Туреччині. 

Закордонні подорожі та набутий досвід вплинули на світогляд І. 

Гагринського. Він визнавав необхідність реформування освіти ісламських 

народів. Обґрунтовуючи свою позицію, І. Гаспринський писав: «Могутній, 

кипучий Захід з його мільярдами і широкими знаннями, язичницький Схід, 

що пробуджується, з його незліченним населенням можуть здавити нас, мов 

лещата, якщо ми не поквапимося як слід згуртуватися, просвітитися і 

розвинути на всю широчінь працездатність і продуктивність». 

Свої ідеї І. Гаспринський намагався втілювати в життя в громадській та 

просвітницькій праці. Його обирали гласним Бахчисарайської міської думи, а 

згодом і міським головою Бахчисарая. На цій посаді він дбав про 

облаштування міста та організацію народної освіти. Також писав і видавав за 

власною редакцією численні підручники та книжки для кримськотатарської 

молоді. Його навчальний посібник «Ходжа-і-суб'ян» («Учитель дітей») став 

найпопулярнішим виданням у тюркомовному світі. 

І. Гаспринський був організатором джадидизму (назва походить від 

«усуль джедід» — «новий метод» навчання). Окрім освіти, цей рух 

порушував громадські та просвітницькі проблеми. До них належав розвиток 

журналістики. У 1883 році І. Гаспринський розпочав видання газети 

«Терджиман» («Перекладач»), яка проіснувала тридцять п'ять років. Це було 

перше тюркомовне видання в Російській імперії. А в 1905 році І. 

Гаспринський започаткував кримськотатарське періодичне видання для 

жінок «Алємінісван» («Жіночий світ»). 

Активна журналістська праця сприяла реалізації творчого потенціалу І. 

Гаспринського. Йому належить авторство художніх творів «Африканські 

листи», «Листи Молли Аббаса Франсові», «Дівчина-левиця», «Лихо Сходу», 

«Французькі листи», «Сонце зійшло» та ін. 

Помер письменник, педагог і журналіст 24 вересня 1914 року. 

Ісмаїла Бея Мустафу Оглу Гаспринського кримські татари вважають 

«дідусем нації». Він багато зробив для освіти свого народу, піднесення 

національної самосвідомості та розвитку культури. Ім'ям І. Гаспринського 

названо республіканську кримськотатарську бібліотеку в Сімферополі. Йому 

встановлено пам'ятники в Сімферополі та в Бахчисараї, де й сьогодні працює 

музей Ісмаїла Гаспринського. 
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22.05 

Історичне оповідання «Арслан киз» («Дівчина-левиця») як 

прояв культурної емансипації кримськотатарського народу. 

АУДИОКНИГА   «Арслан киз» 

https://www.youtube.com/watch?v=JyHiUdAVsQo 

Для кращого розуміння змісту твору  

невеличкий словничок. 

Аксакал — у тюркських народів первісно голова роду, старійшина, у 

феодальні часи — представник старої патріархальної знаті. Пізніше — 

виборний староста, а також шанована людина. Термін використовується в 

Середній Азії та на Кавказі. 

Арик — гідротехнічна споруда у вигляді каналу. 

Бек — дворянський титул у деяких народів Близького Сходу та Середньої 

Азії. 

Газават — у Османській імперії, інших країнах ісламу — священна війна за 

іслам, „священна війна‖. 

Емір — титул відповідає титулам князь, володар, господар. 

Меджліс — законодавчо-представницький орган, аналог парламенту. Існує 

переважно в арабських та ісламських країнах. 

Мулла — знавець Корану і мусульманського ритуалу, мусульманський 

священик; учитель релігійної школи; грамотна, вчена людина. 

Саз — музичний інструмент типу лютни або бандури (за формою, але 

менший за розміром). Розповсюджений у народів Закавказзя, Ірану, у 

Туреччини та інших народів Сходу, також у татар и башкирів. 

Текіє — мусульманський монастир. 

Хаджа — у Середній Азії людина, яка веде свій рід від арабських місіонерів 

іслама. 

Шейх — титул правителів князівств і вождів кочових племен в Аравії. 

 

Історична основа та жанрові особливості 

Письменник звернувся до давніх подій в одному з регіонів 

Кокандського ханства. Ця держава існувала з 1709 до 1876 року на території 

https://www.youtube.com/watch?v=JyHiUdAVsQo


сучасних Узбекистану, Таджикистану, Киргизстану, південного Казахстану 

та Сіньцзянь-Уйгурського автономного району Китаю. «Час подій нашої 

оповіді, — зазначив автор, — це час Кокандського ханства, де правили хаджі 

— праведники, нащадки самого пророка». 

Мусульманське населення міст Учтурфан та Кашгар організувало 

збройне протистояння китайському імперському війську. Один з епізодів 

цього протистояння І. Гаспринський зобразив у «Дівчині-левиці». Цей 

епічний твір має жанрові ознаки історичного оповідання: невеликий обсяг, 

однолінійний сюжет на основі давніх подій, різнобічно розкритий образ 

однієї героїні. 

 
Східний базар у Самарканді (Яків Хаїмов, 1946) 

Сюжетна організація 

Експозиція оповідання — облога багатотисячним китайським 

військом мусульманського міста Учтурфан. Жорстокі нападники вимагають 

від містян здатися й заплатити викуп. А на нараді в мулли шейха Іззета-Ати 

більшість уже готова прийняти цей ультиматум. 

Сюжетна зав'язка припадає на епізод, коли до присутніх виходить 

дочка господаря Гульджемал і закликає до боротьби: «Товариство, не 

здавайтесь!». Дівчина збирається за підмогою до Кашгару. Усі захоплені її 

сміливістю, а міський старшина навіть вигукує: «Ця дівчина... ні, ця левиця 

зможе звільнити нас від ворога!». 

Здійснення наміру Гульджемал і становить розвиток дії. Одягнена як 

чоловік, вона дістається до Кашгару й намагається переконати суддів 

і старшин перейти до рішучих дій. 



У кульмінаційному епізоді дівчина викриває зраду старшини 

Таштімур-бека та схиляє мешканців Кашгару до боротьби: «Ще дві години 

тому безталанні сіроми, безвольні бідолахи, кашгарці обернулись на 

відважних вояків». Події мають щасливу розв'язку: китайці нарешті знімають 

облогу Учтурфана й відступають від міста. 

Опрацювати сторінки підручника  298 – 299 

Прочитати оповідання «Арслан киз» («Дівчина-левиця») 
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Гульджемал – дочка Іззета-аги із Учтурфана – головна 

героїня твору, мусульманський аналог французької  

народної героїні Жанни д’Арк. 

Історична основа твору. В оповіданні Ісмаїла Гаспринського немає 

точної вказівки на конкретних історичних осіб, тому цей літературний твір 

можна вважати умовно історичним (історико-художнім). У його основу 

лягли події уйгурсько-дунганського повстання 1864-1877 рр., власне, спроба 

корінних народів Джунгарії й Східного Туркестану (уйгурів, дунганів), які 

сповідували іслам, визволитися з-під колоніального гніту китайської династії 

Цін, яка у 1750-х рр. XVIII ст. завоювала сусідні землі. 

Образ Гульджемал. Головна героїня твору - дочка Іззазет-аги з міста-

оазиса Уч-Турфана1. Її ім’я в перекладі з тюркських мов означає «прекрасна 

квітка». Мусульманська дівчина у творі Ісмаїла Гаспринського справді 

наділена дивовижною красою. Ага - це військовий офіцерський титул і 

водночас ознака приналежності до вищої касти, рівної у Європі дворянству. 

Саме Іззазет-ага - найавторитетніша людина в місті Уч-Турфан, і на ньому 

лежить відповідальність за долю всіх жителів. Отже, Гульджемал походила зі 

знатного роду, мала відомого батька. 

Формування характеру дочки Іззазет-аги відбувалося під безпосереднім 

контролем розумного батька й прочитаних Гульджемал книг. Дівчина 

прекрасно знає Коран, розуміє, що в час загрози існуванню народу «немає 

жінок і чоловіків, а є тільки бійці». Водночас Гульджемал володіє зброєю, не 

боїться порушити споконвічні правила й навіть обрізати собі волосся чи 

перевдягтися в чоловічий одяг. Емансипаційна поведінка дівчини - це не 

демонстративна спроба довести чоловікам, що Гульджемал нічим не гірша 

від юнаків, а розумне залучення на свій бік насамперед жінок. Нарада в 



жіночій лазні добре продумана дівчиною-левицею, адже для початку бунту в 

Кашгарі була потрібна не сила, а високий емоційний сплеск, гарячий порив 

до волі: 

«Мусульманки були вкрай зворушені почутим. І, розлючені, 

заходилися клясти Таштімур-бека до сьомого коліна... Врешті, Арслан-киз, 

організувавши військовий жіночий загін... скочила на кам’яний мур і постала 

перед юрбою чоловіків: ―Гей, мусульмани, юнак із Уч-Турфана, що просив у 

вас допомоги, це я... донька Іззазета-аги Гульджемал... Ось ці жінки готові 

піти зі мною на ворога й захищати вас‖». 

Уч-Турфан - це місто нині належить до території, що підвладна Китаю. 

 
Адольф Ділленс. Узяття в полон Жанни д'Арк (1850) 

В уяві читачів героїня оповідання І. Гаспринського «Дівчина-левиця» 

асоціюється з усесвітньо відомою французькою патріоткою Жанною д’Арк. 

Авторитет і неймовірний успіх відомих світові жінок завжди полягав не 

лише в їхній мужності, кмітливості, готовності до самопожертви заради 

рідного народу. Німецький філософ і психолог Фрідріх Ніцше недаремно 

наголошував, що там, де жінка береться за зброю, щось негаразд із 

чоловіками. Поруч із дівами-войовницями чоловіки намагаються саме таку 

ситуацію негайно виправити власними подвигами, подвоєними героїзмом і 

відвагою. 

 

Поміркуйте, чому Юліус Кандим визначає цей твір як легенду. 
Визначте риси легенди й оповідання у творі. Свої спостереження 
занотуйте в таблиці. 



Жанрова своєрідність твору Ісмаїла Гаспринського «Арслан-киз» 
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Повторюємо та узагальнюємо 

Узагальнення вивченого в 10 класі 
https://naurok.com.ua/test/start/44444 
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Список літератури: Що читати влітку учням 

 

Українська література 1920-1930 рр.: 

Павло ТИЧИНА. «Арфами, арфами…», «О панно Інно…», «Ви знаєте, як 

липа шелестить…», «Одчиняйте двері…», «Пам’яті тридцяти», 

Євген ПЛУЖНИК. «Для вас, історики майбутні…», «Вчись у природи 

творчого спокою…», «Ніч… а човен – як срібний птах!..», «Річний пісок…», 

Микола ЗЕРОВ. «Київ − традиція», 

Максим РИЛЬСЬКИЙ. «Молюсь і вірю…», «Солодкий світ!..», 

Микола ХВИЛЬОВИЙ. «Я (Романтика)», 

Юрій ЯНОВСЬКИЙ. «Шаланда в морі», «Дитинство», 

Валер’ян ПІДМОГИЛЬНИЙ. «Місто», 

Остап ВИШНЯ. «Моя автобіографія», «Сом», 

Микола КУЛІШ. «Мина Мазайло». 

https://naurok.com.ua/test/start/44444


Література в західній україні: 

Богдан-Ігор АНТОНИЧ. «Зелена євангелія», «Різдво», 

Осип ТУРЯНСЬКИЙ. «Поза межами болю». 

Еміграційна література: 

Євген МАЛАНЮК. «Під чужим небом», «Стилет чи стилос?..», 

Іван БАГРЯНИЙ. «Тигролови». 

Українська література 1940−1950 рр.: 

Олександр ДОВЖЕНКО. «Україна в огні», «Зачарована Десна». 

Українська література другої половини ХХ – початку ХХІ ст.: 

Василь СИМОНЕНКО. «Задивляюсь у твої зіниці…», «Я…», 

Дмитро ПАВЛИЧКО. «Два кольори», 

Іван ДРАЧ. «Балада про соняшник», 

Микола ВІНГРАНОВСЬКИЙ. «Сеньйорито акаціє, добрий вечір…», 

Ліна КОСТЕНКО. «Страшні слова, коли вони мовчать…», «Українське 

альфреско», «Хай буде легко. Дотиком пера…», «Я вранці голос горлиці 

люблю…», «Недумано, негадано…», «Маруся Чурай», 

Василь СТУС. «Господи, гніву пречистого…», «О земле втрачена, явися…», 

«Як добре те, що смерті не боюсь я…». 

Проза другої половини ХХ ст.: 

Олесь ГОНЧАР. «За мить щастя», «Залізний острів» (із роману «Тронка»), 

Григір ТЮТЮННИК. «Три зозулі з поклоном», 

Валерій ШЕВЧУК. «Дім на горі». 

Українська історична проза: 

Павло ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ. «Диво». 

 

 

 

 


