
РОМАН ХІБА РЕВУТЬ ВОЛИ, ЯК ЯСЛА ПОВНІ - ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ РОМАН 

Панас Мирний часто здійснював службові поїздки, які давали багатющий матеріал для 

написання майбутніх творів. Під час однієї з них він почув жахливу історію, на основі якої 

спочатку появився нарис, згодом повість, а потім — роман. 

Роман — це великий за обсягом складний за будовою прозовий (віршований) епічний 

твір, у якому широко охоплені життєві події глибоко розкривається історія формування 

характерів багатьох персонажів. 

Характерні ознаки роману: 

✵ зображення всебічної картини життя людей та складного кола життєвих явищ; 

✵ декілька сюжетних ліній; 

✵ наявність системи рівнозначних персонажів; 

✵ значна тривалість подій у часі. 

Соціально-психологічний роман — це один із різновидів романного жанру, в якому в 

складних, часто екстремальних життєвих ситуаціях, розкриваються багатогранні 

характери героїв з усім розмаїттям їхнього психологічного функціонування в контексті 

соціального середовища. На відміну від соціально-побутового роману, у соціально-

психологічному досліджуються взаємини особи і соціуму. 

Одним із перших творів цього жанру можна назвати роман «Червоне і чорне» Стендаля, 

що був надрукований у 1830 році. Елементом психологізму у творі є епізод, де Матильда 

де Ла-Моль, думаючи про Жульєна Сореля, малює його профіль. 

До цього жанру можна віднести О. Бальзака «Батько Горіо», «Розкоші і злидні 

куртизанок». Згодом їх традиції продовжив і вдосконалив Г. Флобер у своєму романі 

«Пані Боварі». 

В Англії представником соціально-психологічного роману став «Технерей», «Історія 

Пенденніса», «Пригоди Олівера Твіста», «Домбі і син». 

У Росії О. Пушкін «Євгеній Онєгін», М. Лермонтов «Герой нашого часу», І. Тургенєв 

«Батьки і діти», Л. Толстой «Анна Кареніна», Ф. Достоєвський «Злочин і кара». 

Багато зробив для розвитку жанру польський письменник Болеслав Прус («Лялька», 

«Емансиповані жінки» ). У ХХ столітті до цього жанру зверталось чимало письменників: 

А. Кронін «Зірки дивляться вниз», Т. Драйзер «Трилогія бажання», «Геній». 

В Україні піонером цього жанру став Панас Мирний. Його роман «Хіба ревуть 

воли, як ясла повні» засвідчив новий етап у розвитку української прози. 

Історію створення роману ми почуємо від самого Панаса Яковича 

«Розпочну з того, що 14 квітня 1872 року їхав я від Полтави до батьків у Гадяч на 

Великодні свята. Проїжджали селами. Хлопчик-візник почав розповідати різні місцеві 



бувальщини. З жахом слухав його розповідь про розбійника Василя Гнидку, який вирізав 

сім’ю заможного козака, не пожалів навіть немовляти, котре спало в колисці. Гнидка, як 

здоровенний іржавий цвях, забитий у гладеньку стіну мого спомину, ломив він мою 

голову і поривав думку розгадати його чудову появу. У листопаді того ж року написав 

повість «Чіпка». Вона потім стала першою редакцією мого майбутнього роману «Хіба 

ревуть воли…». Головну увагу зосередив на постаті центрального героя твору — Чіпки 

Варениченка! 

Рукопис повісті я надіслав у Житомир Івану Білику, своєму брату. Він у ті часи був 

найсерйознішим критиком в Україні. Твір прочитав дуже пильно, щедро розписав на 

полях зауваження. Найсуттєвіші зводилися до необхідності розширення соціального тла 

введення в дію інших типів для порівняння й відтінення головного героя, поглиблення 

мотивації його вчинків і вимога ширшого суспільного погляду на явище розбійництва. 

Рецензію отримав на початку 1873 року. Знову перечитав написане. Дещо виправив, дещо 

деталізував, накидав нову сюжетну лінію про Грицька. Відклав на певний час за своїм 

творчим принципом: нехай вилежиться і достигне, як та овоч на дереві. 

Навесні 1873 року я знову повернувся до твору. Почав розгортати повість у 

багатоплановий соціально-психологічний роман. Твір невпізнанно розрісся вшир і вглиб, 

сягаючи аж у півторасталітню давнину. Із короткої, на дві сторінки, згадки про Максима 

Гудзя постала ціла частина на 5 розділів, де зображено соціальні процеси в Україні від 

ліквідації автономного устрою до повного закріпачення селян. Варто сказати, що ця 

частина — ніби окрема повість у романі, викликала у нас із братом багато вагань: була 

«прибудовою». Але ми її залишили, бо вона несла в собі вагоме ідейне навантаження. До 

того ж, постать Максима рельєфно відтінювала образ центрального героя. 

Другою контрастуючою тінню Чіпки, ледь зачепленою в повісті, став образ Грицька. 

Грицьку я присвятив цілий розділ. 

Всього редакцій було шість. Остаточний варіант твору був надрукований лише 1880 року 

у Женеві за сприяння Михайла Драгоманова. 

У 1875 році я домовився з М. В. Лисенком, що він допоможе мені видрукувати роман у 

Петербурзі. З певних причин друк почався тільки наприкінці травня 1876 року, а 5 червня 

цього ж року вийшов Валуєвський циркуляр про заборону видань українською мовою. 

Отже, довелось видавати твір за кордоном. Поширювався він в Україні нелегально. 

Уже після третьої редакції твору поради І. Білика переросли у співпрацю, спрямовану на 

вдосконалення твору. Брат ввів у роман два нові розділи «Новий вік» і «Старе та 

поновлене», поділив його на чотири частини, розбив відповідні вставки в інші розділи. 

У своїх розділах і вставках І. Білик використав дійсні факти і події. Наприклад, перші 

земські вибори у Гадяцькому повіті та діяльність Гадяцької повітової управи за 1868-1873 

роки. 

Справді, перша назва твору влучно характеризувала Чіпку як розбійника, але брат мене 

переконав, що суспільство тримається не на грішниках. Назва «Хіба ревуть воли, як ясла 

повні?» — алегорична, промовиста. У творі ми намагалися розкрити причини, які 

штовхали селян на слизьку дорогу, нівечили мораль, вели до трагедії. 



Тема роману:показ життя та боротьби затурканого українського селянства проти 

соціального гноблення напередодні та під час реформи 1861 року. 

Ідея: воли (алегоричний образ селянства) не ревли б, якби були нагодовані. 

У творі порушені такі проблеми: 

✵ кріпацької неволі; 

✵ землі і достатку; 

✵ добра і зла; 

✵ народної моралі; 

✵ батьків і дітей; 

✵ жінки-матері в сім’ї; 

✵ сім’ї; 

✵ гріха і спокути; 

✵ милосердя і жорстокості. 

Композиція твору 

Роман складається з чотирьох частин, кожна з яких поділяється на розділи. Всього у творі 

30 розділів, які й складають його зовнішню структуру. Кожна частина, розділ мають свій 

закінчений зміст, внутрішній лад, художню завершеність. 

У першій частині розповідається про дитинство та юність Чіпки. 

У другій — про сторічну історію села Піски. 

Третя знайомить читача зі складною долею Нечипора Варениченка. 

У четвертій йдеться про слизьку стежку бунтаря-розбійника, його трагедію. Розв’язуються 

всі вузли соціальних та особистих суперечностей. 

Свідченням багатоплановості роману є: 

✵ показ процесу закріпачення українського села; 

✵ сатиричне викриття чиновництва, земства; 

✵ показ згубного впливу московської солдатчини; 

✵ показ наслідків реформи 1861 року. 



Сюжет    

У романі можна виділити п’ять сюжетних ліній: 

1. Рід та життя Чіпки. 

2. Розповідь про життя Грицька і його дружини. 

3. Історія села Піски. 

4. Сюжетна лінія панів Польських. 

5. Розповідь про долю Максима Гудзя. 

Усі розвиваються на тлі суспільно-історичних подій і тісно пов’язані з ними. Вони то 

розвиваються окремо, то переплітаються і створюють загальний сюжет твору. 

Експозиція починається інтригою. Ми зустрічаємось з головними героями — Чіпкою, 

Галею, Мотрею. 

У другому розділі йдеться про батьків Чіпки, його дитинство і підлітковий вік. Це 

ближчий шар головної сюжетної лінії, що непомітно входить експозицію. У цій же 

частині представлена сюжетна лінія Грицько — Христя. 

Друга частина роману — це далека передісторія: історія закріпачення села Пісок, що 

розвивається трьома взаємопов’язаними сюжетними лініями — історія села, роду 

Максима Гудзя і панів Польських. 

У третій частині відбувається зав’язка головної сюжетної лінії («Нема землі» ). Далі йде 

напружений розвиток подій: 

✵ марне звертання Чіпки до суду; 

✵ запій; 

✵ п’яне товариство; 

✵ повне позорення; 

✵ проблиск хліборобської совісті (Чіпка дарує жито Грицькові); 

✵ запій; 

✵ перша крадіжка; 

✵ чорна помста сільським властям; 

✵ захист кріпаків; 

✵ гірка образа і план помсти. 



У цій частині переплітаються лінії Чіпки, Грицька — Христини, історії села Пісок, панів 

Польських. 

У четвертій частині роману лінії Максима Гудзя і Чіпки розвиваються паралельно і 

сплітаються через розбої та одруження Чіпки з Галею. У лінії історії села постає новий 

образ — земство, що поєднує в собі і лінію панства і лінію головного героя, доводить 

останню до кульмінації. Чіпку виганяють із земства. За кульмінацією настає трагедійна 

розв’язка — винищення козацької родини. 

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Законспектувати  основне з матеріалу, поданому вище 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ШЛЯХ НЕЧИПОРА ВАРЕНИЧЕНКА ВІД ПРАВДОШУКАЧА ДО РОЗБІЙНИЦТВА 

СПРИЙНЯТТЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 

1. Бесіда за запитаннями 

Як відомо, особистість людини починає формуватись у ранньому дитинстві. У 

Чіпки воно було обікрадене. Ріс без батька. Його, на жаль, він не знав і ніколи не бачив. 

Виховувався матір’ю і бабусею. Мотря, мати Чіпки, перебивалась випадковими 

заробітками в багатіїв. Жила сім’я в крайній бідності. «… Хата осунулась… Стріха 

місцями повигнивала. Стіни чорні, аж цвіллю взялися од води. Біднота несказанна, злидні 

невилазні». 

Малий Чіпка постійно недоїдав. Тому й не дивно, що шматок черствого хліба на столі був 

радістю для дитини. 

Хлопчик ріс допитливим. Цікавився в бабусі про звірів, птахів. Це свідчить про глибокий 

розум. Дитяче товариство з нього кепкувало. У школі не навчався, як і більшість 

селянських дітей тих часів. У 12 років пішов у найми. За непослух господар його бив. У 

серці зародилась ненависть до кривдника, і він вирішив підпалити господарські будівлі. 

Відтоді у нього з’явилась ненависть на долю, яка поділила людей на багатих і бідних. 

Світлим променем у його житті став дід Улас, який пас громадську отару. Дід своїми 

розповідями збагачував знання Чіпки про життя, уперше сказав підліткові, хто його 

батько. Через деякий час діда Уласа знову забрав пан до двору. 

Отже, у дитинстві Чіпка зазнав перших моральних травм: смерть баби Оришки, 

повернення діда до панського двору. 

 

Чинники впливу на психоемоційний стан Чіпки-дитини 

№ п/п Негатив Позитив 

1 «Виродок» Спілкування з бабусею Оришкою 

2 Злидні Бесіди з дідом Уласом 

3 Постійне недоїдання Щасливі дні на пасовиську в товаристві діда та Грицька 

4 Відсутність освіти  

5 Невдале наймитування  

6 Злість на панів і кривдників  

7 Смерть баби  

8 Діда забрали до панського двору  

 «Чіпка — господар» 

Від далекого родича Мотря отримала у спадок землю. Саме у клопотах, працюючи біля 

землі, Варениченко почувався справжнім господарем. Придбав з часом конячку, потім 

корову. Вистачало у хлопця сили працювати і на своєму полі і в наймах. 



 «Рано встає, пізно лягає, та все в полі та в полі. Хоч не дуже радіє та й не журиться, за 

роботою ніколи. Сам на себе, на свою працю всю надію покладає. Припадає до того поля, 

наче закохався у його. Не тільки в будень — і в свято». 

Для Чіпки поле було змістом селянського життя, достатку. На своєму полі він зустрів 

польову русалку Галю, яку покохав з першого погляду. Невпізнанно змінився, «з лиця 

спала давня туга, став веселішим, привітнішим». 

Чинники впливу на психоемоційний стан Чіпки-господаря 

Позитивні Негативні 

Домашня живність: кінь, корова, свині Побоювання, що Галя не схоче вийти за нього, бо багачка 

Мати купила новий одяг  

Закоханий і мріє про одруження  

 «Слизька дорога» 

Недовго тривало Чіпчине хліборобське щастя. З’явився далекий Луценків небіж з Дону і 

за хабар відсудив собі землю. Слово «Дін» для матері й сина стало символом нещасть і 

бід. 

Безземелля — страшна трагедія для хлібороба. Це вічні найми. Годі й думати було про 

одруження. З пекучою ненавистю до хабарництва й неправди Чіпка зайшов уперше до 

шинку. 

 «Що тепер я?.. Людський попихач, наймит?.. Пропало… все пропало.» 

Усі статки, зароблені важкою працею селянина-хлібороба, попливли до шинку. У п’яному 

гніві вигнав Чіпка матір з дому. Зійшовся з «друзями-п’яницями». Ночував у холодній 

нетопленій хаті. Усе пропив. Одного тільки не зміг — жита. Рештки хліборобської совісті 

не дозволяли цього зробити. Необмолочені снопи вирішив подарувати колишньому 

товаришеві Грицькові, бо знав, що його праця «не пропаде марно, а доведе її добрий 

чоловік до розуму…». 

Коли не стало за що пити, компанія (Лушня, Матня, Пацюк і Чіпка) вирішує обікрасти 

пана. Мотивують свій вчинок тим, що в пана добро нажите людською кривавицею. 

Чіпка йшов неохоче, опинався, а коли дійшло до того, що їх викрив сторож, він напав на 

сторожа і прибив його. Через кілька днів ні в чому не винний чоловік помер, залишивши 

сиротами малих дітей. 

Наступними жертвами грабунку стали сільський писар та голова. Цього разу Чіпка сам 

виступив ініціатором нападу. Хлопець довго вів безпутне життя, хоч хвилини тверезості 

ставало воно йому остогидним і противним. 

Коли піщанські кріпаки збунтувались проти пана, почалася над ними розправа. Чіпка 

побачив діда Уласа, якого били різками. Хотів заступитись, кликав на поміч: «Братця!.. Не 

даймо знущатися над дідом!.. Ходім, братця!.. Тимофію! Петре! Якиме! Збирайте громаду 

докупи! Не даймо, братця!..» Тоді в його голові визріває страшний план помсти: «Станьмо 

краще такими людьми, як усі, — приймемось за роботу, удень будемо працювати. а ніч — 

матінка — і научить і скаже, де наше лежить.». 



Чинники впливу на психоемоційний стан Чіпки-п'яниці, Чіпки-злодія 

№ Позитив Негатив 

1 Подарував жито Грицькові Спився 

2 Заступився за діда Уласа Потрапив у товариство п’яниць і злодюг 

3  Вигнав з дому матір 

4  Жорстоко побив сторожа 

5  Займався крадіжками 

6  Виконував страшні плани помсти 

 «Чіпка багатіє» 

Чіпка знайшов у собі сили перепросити матір і повернути її в рідну домівку. Люди 

дивувалися: Варениченко взявся за розум, бо почав господарювати, найнявся в сусіднього 

пана молотити снопи, знову потоваришував з Грицьком. Ніхто не здогадувався, що Чіпка 

вів подвійне життя. Вдень — порядний хлібороб, уночі — розбійницькі мандри, якими, як 

з’ясувалось, керував Галин батько. 

Чіпка розбагатів, одружився. Інакше до нього почало ставитись сільське начальство, 

прості селяни. Під час перших виборів у земство громада висунула його у виборщики, а 

потім у гласні. На виборах він заступався за селян. Коли його обрали у члени управи, дуже 

зрадів. 

У нього навіть виникла думка «давнє забути і слід його загладити». Панам у земстві не 

хотілось, щоб серед них були представники від селян. Вони повернули закон так, щоб 

вивести Чіпку з управи, бо він не мирився з махінаціями земців. 

Чинники впливу на психоемоційний стан героя 

№ Позитив Негатив 

1 Примирення з матір’ю Нічні розбої і грабежі 

2 Одруження Вигнання з управи 

3 Хліборобська праця  

4 Достаток  

5 Визнання громади  

6 Повага від начальства  

7 Вибори до земства  

 «Злочинець» 

Вигнання з управи було останньою краплею, яка переповнила все і вивела Чіпку на шлях 

сліпого розбою. Він став жорстоким ватажком розбійницької ватаги. 

Грабунки, вбивства, зводять нанівець його протест. Кров загублених жертв, смерть ні в 

чому не винних людей невиправним тавром заплямовують Чіпку. Він з правдошукача 

перетворюється на звичайного кримінального злочинця. 

Чинники впливу на психоемоційний стан Чіпки-вбивці 



№ Позитив Негатив 

1  Грабунки 

2  Вбивства 

Проаналізувавши таблицю, ми зробили висновок, що в житті Чіпки переважали 

негативні чинники. Позбавлений батьківської любові, недолюблений матір’ю, зневажений 

однолітками… Перелік можна продовжувати. Психіка людини формується в дитинстві. 

Отже, руйнування почалось у дитинстві і, не підкріплене постійним позитивом, 

продовжилось у зрілому віці. Негатив привів до падіння. 

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Вивчити та законспектувати образ Чіпки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЖІНОЧІ ОБРАЗИ З РОМАНУ ПАНАСА МИРНОГО «ХІБА РЕВУТЬ ВОЛИ, ЯК 

ЯСЛА ПОВНІ?», СТВЕРДЖЕННЯ НАРОДНИХ ПОГЛЯДІВ НА ДУХОВНЕ 

ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ 

СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 

Жінка у творчості Панаса Мирного майже завжди уособлює собою внутрішню красу 

людини, благородство, працьовитість та злагоду. Навіть тоді, коли йдеться про жінок, 

яких змарнувала їхня лиха недоля, письменник із непідробним болем і співчуттям 

розбирається у причинах, що знівечили жіночу душу. 

Соціально-психологічний роман Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» 

розкриває широку панораму життя українського села. Кілька поколінь проходить перед 

нашими очима. З-поміж великої кількості персонажів звертають на себе увагу образи 

трьох жінок, кожна з них ніби уособлює своє покоління, — Оришки, Мотрі, Галі. 

Що ж об’єднує ці образи? (Їх об’єднує насамперед те, що вони оточують 

центрального персонажа твору — Чіпку. І якщо в душі цього складного, неоднозначного і 

непересічного героя постійно точиться боротьба добра зі злом, то жінки в його житті 

незмінно символізують добро.) 

Баба Оришка. Вона була дитині єдиним порадником, добрим ангелом і 

вихователем. Поки Мотря, Чіпчина мати, наймитувала, баба Оришка і доглядала 

хлопчика, і знайомила з навколишнім світом, і звеселяла онука казками. Чіпка вже тоді 

закипав ненавистю до людей, а старенька гасила, як уміла, ті перші спалахи ненависті.) 

Мати. Маленьким Чіпка недолюблював її — вона завжди була змордована працею, 

втомлена, і від того сердита. Хоч любила сина безтямно, проте не раз таки била його 

немилосердно. Боялася, щоб не вийшло з нього ледащо. Тяжке було Мотрине 

материнство. Не знала вона щастя дівкою, не знала жінкою, не судилося зазнати його й 

матір’ю. Чоловік Ті виявився донжуаном, і, коли покинув її вагітною й вернувся до першої 

жінки, Мотрю підняло на глум все село. Вона й сама не знала, хто вона: чи заміжня 

покритка, чи невінчана вдова.) Але минув час, люди втомилися перемивати Мотрі кістки, 

і вона почала плекати щиру надію на сина. От вигодує його, виховає — і матиме на 

старість і втіху, і оборону. Тому, коли Чіпка невсипущо дбав про господарство, розумом 

своїм і золотими роботящими руками множив його, Мотря несказанно раділа. Коли ж 

сина черговий раз у пошуках «правди» заводило на лихі манівці, коли він топив свою тугу в 

горілці або розбищакував, вона проклинала його зі всім шалом незбагненного 

материнського серця. Панас Мирний чудово написав про це: «Тільки одна мати уміє 

разом кохати свою дитину й ненавидіти, жалкувати й проклинати…» Мотря багато 

чого зазнала від свого гарячого і швидкого на розправу сина. Її образ у романі — 

трагічний. Доля то усміхалася до неї примарним нетривким щастям, радістю та 

гордістю за сина, то знов шпурляла її в безодню безнадії і розпачу. Доживаючи віку біля 

сина-розбійника, вона благала собі смерті. Після того, як Чіпка вирізав цілу сім’ю 

хуторянина Хоменка, материнська любов не витримала такого випробування, і Мотря 

сама пішла у волость видати владі сина-душогуба.) 

Галя Не менш трагічно розкривається перед нами і образ Галі Гудзівни. 

Розбишацька дочка, єдина дитина в минулому москаля Максима, злодія і п’яниці, вона від 

самого народження зростала в достатку. Але не відомо де почерпнуте благородство 

змусило її соромитися цього достатку і ненавидіти надбане грабунком, на чужих сльозах 

зрощене добро. Описуючи першу зустріч Чіпки з Галею, автор не шкодує яскравих і 



приємних фарб для змалювання образу цієї доброї, красивої дівчини. Вона сонцем освітила 

Чіпчину змарновану душу. Її любляче серце відчувало в ньому якийсь добрий засів. Галя 

благала його покинути злодійське ремесло, і потиху згасала, бачачи, куди котиться 

кохана людина. Видовище страшної розправи, яку влаштував Чіпка над безневинними 

людьми, мотивуючи це боротьбою за «людську рівність», зламало молоду жінку 

остаточно. «Так оце та правда?!» — крикнула вона з божевільним сміхом в обличчя 

чоловікові, показуючи на маленьку Хоменкову дочку в закривавленій сорочечці. Не змігши 

пережити таке болісне прозріння, Галя повісилась.) 

 Запишіть  порівняльну характеристику 

План до порівняльної характеристики Христі та Галі 

1. Квітуча врода Галі та скромна краса сироти Христі. 

2. Ставлення дівчат до своїх коханих. 

3. Сімейне щастя Христі й туга за ненародженими дітьми Галі. 

4. Вміння Христі переконувати й виховувати власного чоловіка, безвольність і 

слабохарактерність «розбишацької дочки» Галі. 

5. Самогубство Галі і торжество сімейного щастя Христі. 

План до порівняльної характеристики Мотрі та Явдохи 

1. Мотря — нещасна селянська убога дівчина, Явдошка — дитя притону. 

2. Тяжкий осуд народною мораллю Мотрі, яка стала вдовою при живому чоловікові-

двужону й розпутне життя повії Явдохи. 

3. Погляди Мотрі та Явдохи на світ. 

4. Погане ставлення Чіпки до матері і вдячне до тещі — результат неправильного 

виховання. 

5. Старість Мотрі та Явдохи як дзеркало їхнього довгого життєвого шляху. 

Жіночі образи в романі Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» сповнені 

трагізму. Вони не в змозі змінити свої долі. Кожна з них, як може, намагається врятувати 

Чіпку, але всі їхні спроби марні. Тяжке життя та загальна несправедливість накладають 

відбиток на їх долю. Який образ, на вашу думку, є найбільш вдалим? 

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Вивчити та законспектувати характеристики жіночих образів роману. 

 

 


