
                                                 МАРУСЯ ЧУРАЙ 

                                            

У романі Маруся Чурай звучить тема високої і нелегкої місії митця 
у долі народу.  (скорочено) 

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 кара має буть безбожна. 

Що ж це виходить? Зрадити в житті 

державу — злочин, а людину — можна?! 

Ця дівчина не просто так Маруся. 

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

Коли в похід виходила батава, — 

її піснями плакала Полтава. 

Що нам було потрібно на війні? 

Шаблі, знамена і її пісні... 

Звитяги наші, муки і руїни 

безсмертні будуть у її словах. 

Вона ж була як голос України, 

що клекотів у наших корогвах!  

А ви тепер шукаєте їй кару.  

Вона ж стоїть німа од самоти. 

Людей такого рідкісного дару  



хоч трохи, люди, треба берегти!                                      Ліна Костенко 

Аналіз твору 

 

Автор – Ліна Костенко 
Рік написання: 1979. 
Жанр “Маруся Чурай”: історичний роман у віршах. 
Тема “Маруся Чурай”: зображення нещасливого кохання Марусі та Грицька в 
поєднанні з широкою картиною життя України XVII ст. 
Головна ідея: незнищенність українського народу (особистості з багатим 

духовним світом), глибока віра в його (її) духовну силу і могутність. 

Головні події твору відбуваються у Полтаві в 17 столітті 

Головні герої “Маруся Чурай”: 

Маруся Чурай – головна героїня, дівчина-піснетворка, людина великої душі й 

максималістка в коханні. Три дні перебувала у в’язниці після виголошення 

вироку. Вона ходила до Києва на прощу. 

Гриць Бобренко — випадково отруєний коханий Марусі;   “любив достаток і 

любив пісні”, “народився під такою зіркою, що щось в душі двоїлося  йому”. 

Полковий обозний Іван Іскра – закоханий у Марусю козак-патріот, приніс 

перед самою стратою Марусі універсал від Б.Хмельницького про скасування 

вироку за пісенний талант Марусі та за героїзм батька – Гордія Чурая. У цьому 

герої втілено шляхетність духу, вірність у дружбі й коханні, вірність Батьківщині. 

Полтавський полковник Мартин Пушкар, 

козак Лесько Черкес, 



Галя Вишняківна — потенційна наречена Грицька, обмежена дівка; “глуха до 

пісні, завжди щось спотворить”, “гостренькі зуби – чисто ховрашок”, “як реп’яшки, 

зелені оченята і пишно закопилені вуста”, 

Гордій Чурай – батько Марусі, патріот, якого було покарано на смерть у 

Варшаві. 

Чураїха – матір Марусі, горда, тверда жінка; 

Мандрівний дяк – подорожній, з яким Маруся Чурай йшла на прощу до Києва. 

Дві сюжетні лінії, які переплітаються, — особиста: Маруся-Грицько й історична 

-боротьба українського народу проти загарбницької політики польської 

шляхти. 

Короткий зміст: 

I розділ  «Якби знайшлась неопалима книга». Дощенту знищена пожежею 

Полтава 1658 р. Суд над Марусею, яку звинувачено в отруєнні коханого Грицька 

Бобренка. На захист Марусі стають козаки — полковник Мартин Пушкар та Іван 

Іскра. Марусі виносять смертний вирок. 

II розділ  «Полтавський полк виходить на зорі». Полтавський полк на зорі 

вирушає в похід боронити волю свого народу. 

III розділ «Сповідь». Маруся перебуває у в’язниці, вона згадує дитинство, батьків, 

родинні стосунки; дитинство Гриця, його батьків і їхні сімейні стосунки; далі 

постає історія кохання Марусі й Гриця і його зрада з Галею Вишняківною. У кінці 

розділу, він найбільший у творі, центральний, Марусю виводять на страту. 

IV розділ  «Гінець до гетьмана». Іван Іскра мчить до гетьмана Богдана 

Хмельницького, щоб сповістити про суд над Марусею. Гетьман своїм універсалом 

скасовує смертний вирок Марусі. 

V розділ «Страта». Марусю виводять на площу для страти, де зібралася чи не вся 

Полтава, люди по-різному висловлюються щодо Марусиної трагедії. В останній 

момент перед стратою на площу вривається Іван Іскра з добутим універсалом, у 

якому наказано скасувати вирок з огляду на пісенний талант Марусі і 
героїзм її батька Гордія, якого як оборонця України було покарано на 
горло у Варшаві. 



VI розділ «Проща». Маруся вирушає на прощу до Києва і по дорозі знайомиться з 

мандрівним дяком-філософом, який розповідає їй про минуле України. Маруся 

глибоко осмислює історію України з розповідей дяка і з побачених у дорозі картин 

зруйнованої Батьківщини. 

VII розділ  «Дідова балка». Іван Іскра відвідує старого запорожця,  колись 

визволеного з двадцятилітньої турецької неволі, який оселився  під Полтавою й 

займається різьбярством. Іван попереджає діда про наступ ворожих військ, але той 

вирішив не покидати свою домівку. 

VIII розділ  «Облога Полтави». Брами Полтави зачинені, гармати  націлені на 

ворога. Полтава мужньо тримається в польській облозі вже  четвертий тиждень. 

Іван Іскра відвідує самотню Марусю, її мати померла,  він пропонує їй 

одружитися. Маруся відмовляє парубкові. 

IX розділ «Весна, і смерть, і світле воскресіння». Маруся попрощалася з Іскрою, 

виснажена горем і хворобою, чекає свого кінця. Облогу знято, і місто повертається 

до звичного життя. Повз будинок Марусі проходять козаки й співають її пісні, а 

далі дівчата — пісню «Ой не ходи, Грицю». 

“Ця дівчина не просто так Маруся. 
Це — голос наш. Це — пісня. Це — душа… 
Коли в поход виходила батава, — 
її піснями плакала Полтава… 
Людей такого рідкісного дару 
хоч трохи, люди, треба берегти!” 



 

Історичний роман “Маруся Чурай” 
Ліна Костенко 

Напиши повні відповіді на запитання: 

1. Коли і чому ім’я Ліни Костенко  попало до “чорних списків  “? 

2. До якого жанру належить твір “ Маруся Чурай “? 

3. Про які події з історії Україні розповідається у творі? 

4. Якими рисами характеру наділена Маруся? 

5. Порівняй Гриця Бобренка та Івана Іскру. Кому Ти надаєш перевагу? 

6. Як помер Грицько Бобренко? 

7. Звідки Богдан Хмельницький знав Марусю? 

8. Хто врятував Марусі життя? 

9. Що вона зробила після ув’язнення? 

10.Чим закінчується твір Ліни Костенко “ Маруся Чурай “? 

11.Якою є основна ідея твору “ Маруся Чурай “? 

12.Яку нагороду отримала поетеса за цей твір? 




