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М.В. Гоголь називав себе містичним письменником.  
Дійсно, усе його життя і його спадщина - суцільна таїна,  

яка до сьогодні вабить дослідників і читачів. 
Але не всі таємниці Гоголя розгадані. 

Чому він покинув Україну, хоча так любив її? 
Як він прийшов до Бога?.. 

Чому засобом осмислення світу обрав  
категорії містичного та жахливого?.. 

Про що думав перед смертю?.. 
Остаточних відповідей на ці запитання немає. Дослідження науковців,  літературні 
розвідки вчителів та учнів, розробки уроків  є спробою розгадати  деякі таємниці 

Гоголя... 
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Вступ 
 

Він ніколи не сходив з історичної сцени. 
 Один із великих письменників ХІХ століття, 

 М.В.Гоголь зіграв надзвичайну роль у розвитку української 
культури, з якої народився, російської культури, в якій працював, 

 світової культури, яку запліднив новими ідеями і як мудрий 
письменник, і як релігійний мислитель  

(Є. Сверстюк)  
Гоголь належить кожному читачеві, який бере в руки його книги і 

знову відкриває для себе ліричний, яскравий, барвистий світ «Вечорів на 
хуторі біля Диканьки», чує сміх крізь сльози, що звучить в «Арабесках» і 
«Миргороді», занурюється у роздуми про «Мертві душі», сміється над 
«Ревізором»,  незалежно від того, де цей читач живе і якою мовою 
говорить. Гоголь тим і великий, що творив мистецтво, призначене для 
духовного розвою Людини.  

Ім’я Гоголя пошановується в усьому світі. Віддає шану своєму 
синові  Україна!  Живуть легенди й пам'ять про нього серед земляків-
полтавців. Під особливим осяянням «генія з геніїв» проходять на 
Полтавщині заходи та урочистості до ювілею.  

До 200-річчя від дня народження М.В.Гоголя  активізували творчу 
діяльність словесники Полтавщини. Кожен учитель літератури вважав за честь 
провести відкритий урок, підготувати методичну розробку чи посібник на 
гоголівську тематику.  Так, Валентина Кошова, учителька Решетилівської гімназії, 
підготувала серію авторських  уроків «Гоголівськими стежками»з використанням 
інтерактивних та мультимедійних технологій, Антоніна Галушкіна, учителька 
ЗОШ № 24 м. Кременчука  на матеріалі творів М.В.Гоголя уклала тематичний 
методичний посібник «Дидактичний матеріал з російської мови для 5-9 класів». У 
Зіньківській школі № 1 учителі зарубіжної літератури Валентина Мотузка та 
Любов Вакуленко розгорнули книжкові виставки до ювілейної дати, провели 
презентацію творчості «М.В.Гоголь і Україна» з переглядом кінофільму та 
бібліографічним оглядом літератури на тему «Стежками Гоголя». Проведено 
конкурс художнього читання улюблених стрінок творів Гоголя серед учнів 5-6 
класів, науково-практичну конференцію «М.В.Гоголь – лицар духу»  для 7-11 
класів. Відбувся конкурс-захист малюнків до творів славного земляка.  

Інтерес до особистості, витоків творчої спадщини М.В.Гоголя зростає з 
року в рік.  

Вибір тем наукових досліджень, літературних розвідок учителів 
зарубіжної літератури свідчить про глибоку зацікавленість феноменом Гоголя 
та прагненням прилучитися до духовних витоків художнього світу славетного 
земляка. Прагненням збагнути таємниці творчого генія М.В.Гоголя означені 
роботи  Тетяни Мищенко, старшого вчителя Кременчуцького ліцею № 11, 
дипломанта Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2008» в номінації 
«Зарубіжна література» –  Категорія містичного і жахливого у творчості 
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М.В.Гоголя», Наталки Кіяшко, учителя-методиста Ланнівської ЗОШ 
Карлівського району, – «Формування та розвиток сатиричних принципів 
творчості М.В.Гоголя» та інших.  

 Сьогодні М.В.Гоголь привернув пильну увагу і молодих дослідників – членів 
Малої академії наук. Цьогоріч 14 школярів  запропонували свої оригінальні підходи 
до осмислення художнього світу митця. 

 Так, Ганна Сірий - Козак , учениця 9 класу Полтавського обласного ліцею-
інтернату для обдарованих дітей із сільської місцевості  імені А.С.Макаренка 
(с.Ковалівка Полтаського району), стала переможницею конкурсу, дослідивши 
тему: «Вечори на хуторі біля Диканьки» М.В.Гоголя: демонологія в регіональному 
аспекті».  

 
Преміями журі відзначені: 
–  Владислав Пунік, учень  Комсомольської гімназії імені Нижниченка, за 

роботу 
«Міфологічно-етнографічна основа ранніх творів Гоголя та порівняльний 

аспект із Шевченківським типом художньої творчості»; 
– Тетяна Пявка, учениця 11 класу Федорівської ЗОШ  І- ІІІ ступенів 

Карлівського району,  «Гоголь і музика». 
– Євген Федяєв, учень 9 класу Вільнотерешківської ЗОШ Кременчуцького 

району, за дослідження  «Взаємовплив фольклору і літератури в ранніх повістях 
збірки «Вечори на хуторі біля Диканьки» М.В.Гоголя»; 

– Марина Головня, учениця 11 класу Лохвицького району, – « Український 
дух Миколи Васильовича Гоголя» 

 – Валентина Стасовська , учениця 11 класу  Гадяцької спеціалізованої 
школи-інтернату імені Є.П.Кочергіна, тема дослідження : « Вживання 
фразеологізмів у поемі М.В.Гоголя «Мертві душі».  

На Полтавщині започаткована та успішно використовується 
педагогічна технологія музейної педагогіки, автором якої є учитель-
методист Любов Любченко, учитель зарубіжної літератури Полтавської 
ЗОШ № 27. Літературно-культурним осередком цієї школи стала кімната 
М.Гоголя, яка є філією шкільного музею «Стара Полтава». Основною метою 
діяльності кімнати-музею є поглиблене вивчення творчої спадщини 
М.Гоголя, популяризація його творчості; розвиток творчого та 
інтелектуального потенціалу дітей, розширення кругозору, розвиток 
пізнавальних інтересів та естетичних смаків. 

Матеріали кімнати-музею вчителі активно використовують під час 
навчального процесу. 

На базі кімнат-музеїв М.Гоголя проводяться також районні, міські та 
обласні семінари, оглядові та проблемно-тематичні екскурсії  для вчителів-
словесників. 

Є кімнати та куточки М.В. Гоголя і в Диканській гімназії, якій 
присвоєно ім’я письменника, у загальноосвітніх навчальних закладах м. 
Миргорода, Шишаччини, де надзвичайно шанують пам’ять геніального 
земляка…  
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Постійно організовуються виставки нових матеріалів, творів, малюнків 
та дослідницьких робіт на гоголівську тематику, проводяться,  літературні 
ігри та вікторини, екскурсії, наприклад: «Музеї Гоголя на Полтавщині», 
«Цими вулицями ходив майбутній письменник», «Твори Гоголя на сцені 
Полтавського обласного драматичного театру», «Гоголь і музика» тощо. 

Освітяни області не обмежуються лише ювілейними датами 
М.В.Гоголя. 

У школах області щорічно проходять тижні зарубіжної літератури, 
прсвячені дню народження М.В.Гоголя.  В цей час відбувається низка 
заходів: читацькі конференції, дискусії, конкурси читців  творів великого 
письменника. Особливо відзначається день 1 квітня, коли в навчальних 
закладах відбуваються театралізовані дійства, і гоголівські герої 
заповнюють шкільні коридори. Тут можна поспілкуватися і з Пасічником 
Рудим Паньком, Солохою чи Солопієм Черевиком, взяти інтерв’ю у 
«самого Миколи Васильовича». 

Завершується тиждень літературно-музичним святом  «Гоголь 
посміхається» та «З Україною в серці», під час якого підбиваються підсумки 
тижня та нагороджуються найактивніші учасники. 

У процесі вивчення творчості Гоголя значне місце посідає літературне 
краєзнавство. Педагоги області організовують поїздки гоголівськими 
місцями Полтавщини: Полтава—Диканька — Гоголеве (с.Василівка) — 
Великі Сорочинці — Миргород. Лише за 9 місяців 2008 року музей  в 
Гоголевому відвідало 4800 учнів та студентів освітянських закладів 
області, проведено 755 екскурсій. Багаторічною плідною співпрацею з 
заповідником-музеєм М.В.Гоголя означена діяльність місцевої 
Гоголівської школи:  щорічні екскурсії, участь учнів і вчителів у  
вшануванні  памяті М.В.Гоголя в день народження і день смерті, спільні 
літературно-мистецькі вітальні, «гоголівські вечорниці», перегляд з 
обговоренням кінофільмів на гоголівську тематику. При цьому школярі 
всебічно вивчають рідний край, розвивають свій світогляд, формують 
громадянську свідомість, набувають навичок дослідника. 

Яскраві фрагменти українського колориту слугують об’єктом 
пізнання гоголівської України та засобом навчання мовної культури. 

На відзначення 200-річного ювілею М.В. Гоголя проведена значна 
координаційно-видавнича робота на обласному рівні. У Полтавському 
обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені 
М.В.Остроградського відбулася обласна науково-практична конференція 
«Гоголь і сучасність», за матеріалами якої укладено  збірку «Художній світ 
Гоголя».  Спільно с Полтавським державним педагогічним університетом 
імені В.Г.Короленка видані збірники текстів та посібники з російської 
мови «Гоголь і Полтавщина» та «М. В.Гоголь на уроках російської мови: 
українська тематика». У шкільних бібліотеках області створено книжкові 
виставки «Гоголівськими стежками Полтавщини», «Славний син землі 
Полтавської», проводяться експрес-подорожі, літературні вітальні, усні 
журнали, мультимедійні виставки-презентації «Гоголь.Полтавщина. 
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Україна». Спільно з учителями-предметниками, районними та обласними 
бібліотеками проводяться читацькі конференції, бібліотечні уроки 
«Гоголем оспівана земля», «Сторінками гоголівських творів» тощо. 

Учителі зарубіжної літератури області взяли участь у Міжнародній 
науковій конференції «Микола Гоголь: витоки творчості», яка зібрала в 
Полтавському державному педагогічному університеті імені 
В.Г.Короленка провідних вчених-гоголезнавців України, Росії, 
Німеччини… 

Національний зміст мистецької спадщини М.Гоголя — цілком 
очевидний. Її українознавчий характер — поза будь-якими сумнівами. 
Надзвичайна мелодійність, поетичний склад мовлення письменника свідчить 
про те, що Гоголь – прозаїк глибоко увібрав співучі інтонації української 
полтавської  говірки та пластичність мелодії української народної пісні. 

Із рідного краю брав М.В.Гоголь живі картини для поетичних 
переказів про рідну Україну. Письменник багато подорожував. Та 
Василівка, як джерело, до якого він прагнув, щоб напитися свіжої води, 
приваблювала і кликала завжди самотнього мандрівника.  

Гоголь «усюди зоставався українцем по духу» (М.Драгоманов). 
Українська тематика, український фольклор, потужний струмінь живої 
української мови( лексика, структура речень) органічно вмонтовані в 
російськомовні тексти. Немає жодного сумніву, що «Микола Гоголь – 
український письменник, що писав російською мовою» (О.Стромецький). 

Гоголь вражає своєю унікальністю, неповторністю, несподіваністю 
художніх відкриттів, «таємницями» своєї творчості, загадками, які під силу 
розгадати лише спорідненим душам (Н.Хоменко). 

Наші публікації дають змогу долучитися до новітнього прочитання й 
осмислення  творчої особистості та літературної спадщини М.В.Гоголя, 
уже без імперсько-регламентованих настанов, упереджень, у контексті 
щонайновішої інформації про митця і його доробок, сформувати 
правдивий образ письменника, упустити Пророка в наші душі, повернути 
його Батьківщині.  

В.Мацапура, здійснюючи порівняльний аналіз двох комедій:  
«Приезжий из столицы» Г.Ф.Квітки-Основ'яненка і «Ревизор» М.В.Гоголя,  
підкреслює самобутність створеного Гоголем шедевра, значення його 
художніх відкриттів, а також те, що кожний з авторів по-своєму підійшов 
до освітлення традиційного сюжету про уявного ревізора. 

На основі сучасних наукових досліджень категорії героїчного у повісті 
М.В.Гоголя «Тарас Бульба» Т.Конєва підводить до висновку: М.Гоголь 
створив героїчні образи, які в своїй спільноті відтворюють єдиний 
героїчний характер – тип українського патріота. 

Історію стосунків людини і портрета слід шукати у творах 
письменника, які і є його духовною автобіографією, – вважає О.Орлова. –
Портрети Гоголя живуть своїм життям, корегуючи наші уявлення про 
видатного земляка, руйнуючи усталені стереотипи, відкриваючи нові грані 
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гоголівської особистості. Містична сила портрета, в яку вірив письменник, 
підтвердилася на його власній іконографії. 

Жахи та містика у світовому мистецтві – тема майже недосліджена. 
Але ці категорії завжди були  в розвинених культурах, зокрема 
українській. Літературна розвідка Т.Мищенко є спробою з’ясування 
особливостей утілення категорій містичного та жахливого у творчості М.В. 
Гоголя. 

Як свідчать дослідження наших авторів, у більшості творів Гоголя, 
особливо тих,  що увійшли до циклу повістей „Вечори на хуторі біля 
Диканьки”, фольклорна основа є глибоко релігійною за своєю сутністю й 
віддзеркалює колективно-православну самосвідомість.  

«Гоголь осмислює Росію через християнські заповіді, які в 
православній країні воліли б виконувати, а не порушувати, – зауважує 
Н.Хоменко, досліджуючи феномен Гоголя, енергетику його слова. – Але 
особливості психотипу Гоголя як православного письменника 
залишаються в основному ще поза увагою дослідників». Цю думку  
репрезентовано статтями  доктора Ротраут Райнгардт (Німеччина),  
М.О.Антонець,  О.О.Ковнатор   ( Полтава–Санкт-Петербург), О.Орлової, 
В.Чирки (Полтава). 

Творчий доробок письменника заслуговує на увагу ще й завдяки 
репрезентації національної ментальності, зверненню до проблем 
„особистість і світ”, „життя і смерть”, „людська екзистенція”, наголошує 
авторка. – Їх широка контекстуальна  інтерпретація додатково актуалізує 
тему дослідження   Л.Грисенко та А.Дранкіної. 

А.Тюнін пропонує сучасникові здійснити  уявну подорож 
гоголівськими місцями Полтавщини. Звертаючись до вічних проблем 
буття, запрошує осмислити сьогодення через призму  світосприйняття 
гоголівських героїв. «Коли не навмисно або з нагоди чергового ювілею 
буваєш в містах і селах Полтавщини, прославлених Н.В. Гоголем, – пише 
автор, – починає раптом прокидатися фантазія. Створюється якийсь 
ефект присутності письменника, як на щорічному театралізованому 
Сорочинському ярмарку: живий Гоголь десь поряд, він щойно задумливо 
ходив по доріжках василівського саду, виходив після безсонної ночі з 
флігеля-кабінету... Послужлива пам'ять відтворює голоси героїв, 
віднаходить улюблені сторінки творів, таких співзвучних нашій непростій 
повсякденності». 

Геній Гоголя-художника виріс із народної пісні, із системи 
естетичних та моральних уявлень українського народу. Живильною силою 
митця стала усна народна творчість, знавцем і збирачем якої він був. 
Такого висновку дійшла спеціальна дослідницька група ПОІППО з числа 
учителів зарубіжної літератури Лохвиччини, досліджуючи зразки  
українського фольклору, перетворювані письменником на поетичний 
феномен. 
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В.Глібовець запрошує на урок проблемного дослідження задуму 
поеми  «Мертві душі» та доводить, що «Мертві душі» – це життя Гоголя, 
його безсмертя і смерть (Ю. Манн),   

Застосовуючи інтерактивні методи навчання,   В. Кошова пропонує 
семикласникам сформувати власну думку про великого земляка М.В. 
Гоголя.  

Безперечно, у більшості з нас, не байдужих до творчості великого 
письменника, свій Гоголь. Тому кожен шукає і знаходить у нього відповіді 
на питання до нашої прекрасної і жахливої реальності. 

Двісті років з дня народження знаменитого земляка за космічними 
мірками не так вже й багато. Проте, і про це не можна умовчати, 
безжальний час стирає з життя багато що з того, що було пов'язане з часом 
нелегким і в той же час дорогим серцю минулим. Творчість Гоголя, на 
превеликий жаль, не виключення. А тому треба нам неодмінно подумати 
про те, як і яким чином чинити, щоб серед славних справ і не менш 
славних імен знаменитих людей землі Полтавської ім'я Гоголя, його 
актуальні на всі сторіччя пророчі уроки не вивітрювалися ні часом, ні 
кон'юнктурними міркуваннями можновладців. Хоча б на прийдешні років 
двісті. 

Мало для «велета духу» (О.Гончар) пошанування лише до дати в 
календарі. 
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«Ревизор» Н.В.Гоголя и «Приезжий из столицы»  
Г. Ф. Квитки-Основьяненко (типологический аспект) 

 
В.И.Мацапура  

 
Сюжет о мнимом ревизоре был довольно распространён в литературе 

20–30-х годов ХIХ века, поскольку было распространено явление, 
породившее его. Сам Гоголь в «Авторской исповеди» (1847) сознался, что 
сюжет поэмы «Мертвые души» «отдал» ему Пушкин и при этом добавил в 
скобках: «Мысль «Ревизора» принадлежит также ему» [4, 413].  

Известно, что у Пушкина был план неосуществлённого замысла о 
Криспине (первоначально в плане значилась фамилия Свиньин), который 
приезжает в губернию на ярмарку. В набросках плана значилось, что 
губернатор «честный дурак», «губернаторша с ним кокетничает», «Криспин 
сватается за дочь» [13, т. 8, ч. 1, 431]. Анализируя особенности пушкинского 
наброска, С.И.Машинский обратил внимание на одну деталь. О Криспине 
там сказано, что «его принимают за…», и далее следует неразборчивое слово. 
«Криспин не выдаёт себя за кого-то, а его принимают» за кого-то. Это тонкое 
различие <…> окажется весьма важным при характеристике образа 
Хлестакова», – замечает исследователь [12, 245]. Сопоставляя пушкинский 
план с комедией Гоголя, Н.Е.Крутикова подчёркивает, что мысли, 
высказанные в нём, ближе к сюжету «Ревизора», нежели к сюжету 
«Приезжего из столицы» [10, 69]. 

Тезис о пушкинской «мысли» «Ревизора» утвердился в гоголеведении. 
Однако в исследовательской литературе указывается немало источников, 
которые в тематическом и сюжетном плане связаны с комедией Гоголя. Круг  
произведений, предшествовавших «Ревизору», которые могли подсказать 
писателю некоторые сюжетные приемы, характеристики, детали комедии, 
довольно широк. Среди них обычно выделяются «Мизантроп» Мольера, 
«Ябеда», В.В.Капниста, «Добрый малый» М.Н.Загоскина, «Арзамасские 
гуси» Н.И.Хмельницкого, «Приезжий из столицы» Г.Ф.Квитки-
Основьяненко, повесть А.Ф.Вельтмана «Неистовый Роланд», которая была 
опубликована в «Библиотеке для чтения» под заглавием «Провинциальные 
актеры» (1835) и другие.  

Особое место в указанном перечне принадлежит комедии Г.Ф.Квитки-
Основьяненко «Приезжий из столицы, или Суматоха в уездном городе», 
написанной в 1827 году. Это была первая пьеса украинского писателя. В своё 
время она была известна, служила предметом споров, однако сегодня о ней 
помнят разве что узкие специалисты.  

 
Широкому читателю, включая студентов украинских отделений, она практически 

неизвестна. Между тем комедия Квитки интересна во многих отношениях, и, в первую очередь, 
как оригинальная вариация известного сюжета о ревизоре. 
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 Не меньший интерес вызывают споры, которые велись вокруг данной 

пьесы и гоголевского «Ревизора» (1836), а также проблема 
интертекстуальных и типологических связей между указанными 
произведениями, которая и станет объектом исследования в данной работе. 

История появления пьесы Квитки в печати содержит много 
драматических моментов. Цензурное разрешение на её публикацию было 
получено в 1828 году. Исследуя вопрос о времени написания комедии и 
датировке цензурного разрешения на её печатание, Г.П.Данилевский 
указывает, что в редакции «Репертуара» сохранился заглавный листок 
затерянной в типографии рукописи комедии с печатью Московского 
цензурного комитета и надписью «Печатать позволяется. Москва, 1828 года, 
октября, 18-го дня, а также подписью председателя Московского цензурного 
комитета С.Т.Аксакова [7, 41]. В архиве Московского цензурного комитета 
она была записана под номером 602. Как свидетельствует Данилевский, 
рукопись тогда же была послана в Петербург, «ходила там по рукам, ходила 
по Москве» и возвратилась в Харьков тридцатые годы [7, 41]. Комедия была 
напечатана без ведома автора в 1840 году в русском ежемесячном 
театральном журнале «Пантеон русского и всех европейских театров», 
который выходил в Петербурге в 1840 – 1841 годах под редакцией Ф.Кони. 
На заглавном листе первой публикации произведения значилось, что оно 
было написано в 1827 году.  

Ко времени первой публикации комедии Квитки прошло тринадцать 
лет после её написания и четыре года после выхода в свет гоголевского 
«Ревизора», пользовавшегося успехом и признанием. И поскольку комедия 
Гоголя ставилась в Москве и Петербурге, о постановке пьесы Квитки не 
могло быть и речи. Ещё Г.П.Данилевский обратил внимание на то, что 
директор Московского театра М.П.Загоскин в 1836 году отказал Квитке в 
постановке его комедии. Мотивация отказа сводилась к тому, что публика не 
воспримет комедию, «которая во многом имеет большое сходство с пьесою, 
столько уже разыгранною на петербургской и московской сцене» [8, 44].  

Таким образом, начиная с появления «Ревизора», на первую комедию 
Квитки стали смотреть сквозь призму гоголевского шедевра. Исследователи 
неоднократно указывали на сюжетную близость «Приезжего из столицы» 
Квитки с комедией Гоголя «Ревизор». Анализ полемики, развернувшейся 
вокруг этого вопроса, заслуживает отдельного рассмотрения. Однако, 
поскольку такой анализ содержится в работе И. Айзенштока «К вопросу о 
литературных влияниях (Г.Ф.Квитка и Н.В.Гоголь)» (1922) [1], не вдаваясь во 
все детали спора, отметим мнения некоторых из его участников.  

Г.П.Данилевский одним из первых обратил внимание на сходство 
рассматриваемых произведений и выдвинул гипотезу о том, что Гоголь, 
очевидно, был знаком с комедией Квитки-Основьяненко до написания своего 
«Ревизора» [8, 44]. В качестве аргумента он процитировал письмо 
С.Т.Аксакова, который, будучи цензором, читал пьесу Квитки «Приезжий из 
столицы». В частности, Аксаков сообщал, что на вопрос: «Знает ли он 
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(Гоголь – В.М.) эту комедию?», тот отвечал, что «слышал о ней, но не читал». 
Из контекста письма ясно, что С.Т.Аксаков рассматривал сюжет о ревизоре 
как «бродячий». «Не подлежит сомнению, – пишет он, – что анекдоты о 
ревизорах ходили по России издавна, с разными вариациями, и что одно и то 
же происшествие подало мысль написать комедию обоим авторам» [Цит. по: 
7, 44].  

Сопоставляя тексты произведений, Г.П.Данилевский справедливо 
отметил, что и в одной, и в другой пьесе действие происходит в уездном 
городе в доме городничего, куда тотчас приводят мнимого ревизора. Как и у 
Гоголя, «ревизор» также «мальчишка, не окончивший учения и ненадежный 
по службе». Г.П.Данилевский обратил внимание на то, что в пьесе Квитки 
«вся кутерьма происходит от полученного городничим темного и сбивчивого 
известия из губернского города; чиновники также представляются ревизору, 
и тот у них занимает деньги <…>. Здесь так же, как и у Гоголя, дамы 
толкуют о храме изящества, и том, как печально из столицы вкуса быть 
брошену в такую уединенную даль…» [7, 43]. Однако в статье, посвященной 
жизни и творчеству Квитки-Основьяненко, Г.П.Данилевский, как и 
С.Т.Аксаков, не склонен рассматривать сходство указанных комедий как 
результат подражания одного автора другому. Трудно не согласиться с его 
выводом о том, что оба писателя «задумали план комедии по сюжету, 
который был перед тем вызван не одним событием в России…» [там же]. 

В работах дореволюционных исследователей, сравнивавших 
гоголевскую комедию с «Приезжим из столицы», в основном фигурируют 
термины «влияние» и «заимствование», о чем свидетельствуют, в частности, 
статьи Н.Волкова, А.Лященко, Н.Баженова, анализируемые И.Айзенштоком 
[1, 26]. Не вдаваясь в подробности споров вокруг указанных комедий, 
заметим, что Г.П.Данилевский, А.И.Лященко, И.Я.Айзеншток, а вслед за 
ними и Н.Е.Крутикова справедливо указывали на независимый характер 
гоголевского «Ревизора» по сравнению с комедией Квитки.  

 
 Думается, что сегодня, сравнивая известный шедевр Гоголя и забытую пьесу Квитки, 

следует осторожно обращаться с терминами «заимствование» и «влияние», тем более что факт 
знакомства Гоголя с рукописью комедии Квитки практически не доказан, есть только гипотезы о 
том, что автор «Ревизора» слышал о комедии «Приезжий из столицы» или был знаком с ней в 
рукописи. В данном случае более плодотворным оказывается типологический подход к анализу 
указанных произведений, обнаружение типологических схождений и аналогий, с одной 
стороны, и с другой – значительных расхождений в трактовке известного сюжета.  

 
В названии пьесы Квитки-Основьяненко «Приезжий из столицы, или 

Суматоха в уездном городе» содержится намек на ситуацию ревизора. Гоголь 
отходит от традиции двойных названий, характерных для произведений 
классицистических и сентиментальных. Название его комедии звучит просто 
и точно отражает ситуацию, положенную в ее основу. Оба произведения 
состоят из пяти действий. У Гоголя, как и у его предшественника, почти все 
действующие лица комедии имеют говорящие фамилии, однако по своему 
характеру эти фамилии значительно отличаются. В комедии Квитки 
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«Приезжий из столицы» фамилии подчеркивают род занятий героя или 
свойственную ему особенность. Это своего рода маркеры. Например, 
городничий Трусилкин – человек осторожный и сомневающийся, он все 
время боится, как бы чего не вышло. Довольно прямолинейны и фамилии 
других персонажей: Спалкин – уездный судья, Печаталкин – почтовый 
экспедитор, Ученосветов – смотритель уездных училищ, Пустолобов – 
приезжий из столицы, Шарин – пристав.  

 
 В гоголевской пьесе фамилии тоже подчеркивают ведущую черту характера героя, 

однако они не столь прямолинейны и вызывают множество ассоциаций, их расшифровка 
предполагает игру с читателем.  

 
Это касается фамилии Хлестакова, который является воплощением 

хвастовства и беззастенчивой лжи, а также двойной фамилии городничего 
Сквозник-Дмухановского, которая содержит намек на знатное 
происхождение и вместе с тем вызывает улыбку, ассоциируясь с фразой 
«продувная бестия». Данная фамилия соответствовала гоголевской 
характеристике в «Замечаниях для господ актеров» – «хотя и взяточник, но 
ведет себя очень солидно» [5, 8]. Элементы игры ощутимы в фамилиях 
героев-двойников – Бобчинского и Добчинского, почти во всём похожих 
друг на друга. В некоторых случаях наименование героев в пьесе «Ревизор» 
имеет социальную окраску, о чем свидетельствует, в частности, фамилия 
Держиморды, который, по словам Городничего, «для порядка всем ставит 
фонари под глазами, и правому и виноватому» [5, 8]. 

Гоголевский «Ревизор» и «Приезжий из столицы» Квитки отличаются 
в жанровом отношении. По своим жанровым признакам пьеса Квитки – 
нравоучительная комедия с ярко выраженным водевильным началом, 
поскольку ведущую роль в её развитии играют мотивы путаницы и суматохи. 
По сути, это комедия-водевиль, в которой преобладают типы водевильных 
героев, вызывающих улыбку и смех. К таким героям относятся, в частности, 
типы провинциальных водевильных кокеток, а также смешные типы 
чиновников. Нравоучительный характер комедии Квитки сказывается в том, 
что в ней наряду с отрицательными персонажами действуют и 
добродетельные герои, в частности, племянница городничего Анна Петровна 
Любимова, ее опекун Отчетин, а также полюбивший ее майор Милов. 

 
 Комедия Гоголя «Ревизор» по жанру – глубоко новаторское произведение, не 

имеющее аналогов в русской литературе. 
 
 Отметив, что изображенный в «Ревизоре» город по структуре ближе 

всего к городу из комедии Квитки-Основьяненко «Приезжий из столицы», 
Ю.В.Манн указывает на стремление Гоголя охватить все стороны 
общественной жизни и управления. Если у Квитки представлены три 
чиновника – судья Спалкин, почтовый экспедитор Печаталкин, смотритель 
училищ Ученосветов, то у Гоголя охвачено судопроизводство (Ляпкин-
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Тяпкин), просвещение (Хлопов), здравоохранение (Гибнер), социальное 
обеспечение (Земляника).  

 
  «Такого широкого взгляда на официальную жизнь русская комедия еще не знала», –  

 
замечает исследователь [11, 190]. 
Пустолобов в интерпретации Квитки – тип мошенника и плута, 

пытающегося извлечь выгоду из сложившейся ситуации. Сходство между 
ним и Хлестаковым – чисто внешнее, несмотря на то, что оба они 
оказываются в роли ревизора. На протяжении всей комедии Пустолобов 
«плутует» и врёт сознательно, целенаправленно. Торжественный приём в 
уездном городе и рапорт городничего он воспринимает как должное. 
Характеризуя поведение Пустолобова, автор даёт понять, что он быстро 
входит в роль ревизора, благодарит городничего за порядок в городе, просит 
представить чиновников и т.д. В ремарках указывается, что он ведёт себя 
«важно», «с важными приёмами». Один из городских чиновников – 
смотритель уездных училищ Ученосветов – узнаёт в нём своего знакомого и 
приходит в недоумение: «…Неужели наш повеса Пустолобов, выгнанный из 
университета за дурное поведение, теперь великий, важный и даже умный 
человек?» [9, 56]. 

В комедии Квитки, как и в гоголевском «Ревизоре», намерения и 
характер мнимого ревизора раскрываются во время его встреч с 
чиновниками. Чтобы подчеркнуть свою значимость, Пустолобов часто 
употребляет слова «Россия», «Европа», что производит комическое 
впечатление. Например, Ученосветову он говорит, что «утвердил равновесие 
в Европе», а городничему, предложившему ему отдохнуть после дороги, 
заявляет: «Мне отдыхать? Что же было бы тогда с Россиею, ежели я спал бы 
после обеда!» [9, 57]. В диалоге с сестрой городничего звучат такие же 
реплики Пустолобова: «Что скажет история?», «Что скажет ожидающая 
Европа?» [9, 52]. Однако заявления подобного рода не настораживают 
чиновников уездного города, что позволяет мнимому ревизору вести себя с 
ними так, как они, с его точки зрения, того заслуживают. Из диалогов и 
внутренних монологов Пустолобова становится ясно, что он собирается 
выгодно жениться, улучшить своё материальное благосостояние, идя 
напролом и руководствуясь принципом «На мой век дураков станет» [9, 71]. 
Он ведет переговоры о женитьбе на племяннице городничего, за которой 
числится большое наследство. У самого городничего он просит 500 рублей 
взаймы, мотивируя это тем, что получено «предписание» по финансовой 
части выдать ему деньги там, где он вздумает их получить. 

В отличие от Пустолобова Хлестаков с самого начала произведения 
чистосердечен в своих признаниях, которые производят от этого не меньший, 
а, пожалуй, гораздо больший комический эффект. Так, услышав о 
предложении городничего переехать на другую квартиру, он возмущённо 
заявляет: «Нет, не хочу! Я знаю, что значит на другую квартиру: то есть, в 
тюрьму. Да какое вы имеете право? Да как вы смеете?.. Да вот я… Я служу в 
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Петербурге» [5, 31]. Парадоксальность и комизм ситуации в пьесе Гоголя 
заключается как раз в том, что искренние признания героя воспринимаются 
окружающими как ложь. Например, при встрече с городничим в гостинице, 
он сознаётся, что долго бы просидел здесь, потому что «совсем не знал, чем 
заплатить», что едет в Саратовскую губернию, в собственную деревню: 
«…батюшка меня требует. Рассердился, старик, что до сих пор ничего не 
выслужил в Петербурге. Он думает, что так вот приехал да сейчас тебе 
Владимира в петлицу и дадут» [5, 33]. Но реплики городничего, 
произнесённые «в сторону», свидетельствуют о том, что он не верит 
признаниям приезжего, поскольку все его мысли сосредоточены на ревизоре: 
«Да, рассказывай, не знал, чем заплатить! <…> В Саратовскую губернию! А? 
И не покраснеет!» [5, 31]. Известно, что Гоголь считал роль Хлестакова 
одной из самых трудных. В «Замечаниях для господ актеров» он 
подчёркивал: «Чем более исполняющий эту роль покажет чистосердечия и 
простоты, тем более он выиграет» [5, 8]. В ходе сюжетного развития 
Хлестаков постепенно осваивается с положением, в котором оказался. 
Будучи «человеком ничтожнейшим», как характеризовал его сам Гоголь, «не 
имея никакого желания надувать, он позабывает сам, что лжет» [6, 339]. В 
шестом явлении третьего действия ложь Хлестакова в доме городничего 
производит магическое действие на окружающих и заставляет их дрожать от 
страха. Здесь герой начинает фантазировать о том, как однажды «даже 
управлял департаментом», какой страх наводил на подчинённых: «…бывало, 
как прохожу через департамент, – просто землетрясенье, всё дрожит и 
трясется, как лист. <…> Я им всем задал острастку. Меня сам 
государственный совет боится» [5, 47]. Эти и многие другие примеры 
свидетельствуют о том, что социальный, сатирический компонент 
представлен в пьесе Гоголя гораздо более ярко, нежели в комедии Квитки. В 
жанровом отношении «Ревизор» Гоголя – социальная и даже политическая 
комедия, важную роль в которой играет мотив «грешков» чиновников, а 
основной «пружиной» в развитии сюжетного действия является мотив 
страха. Ю.В.Манн справедливо указывает, что страх «вошёл в поэтику 
комедии». Исследователь подчёркивает, что Гоголь нарисовал в «Ревизоре» 
свой «сборный город», что этот город последовательно иерархичен, а автор 
комедии стремится максимально охватить все стороны его общественной 
жизни [11, 190].  

Комедии Квитки и Гоголя отличаются также по стилю и по уровню 
драматургического мастерства. Гоголевская пьеса характеризуется 
необыкновенной цельностью, динамизмом, всё в ней подчинено единому 
замыслу, в то время как в пьесе Квитки, кроме сюжетной линии «ревизора», 
важную роль играет любовная линия. В рассматриваемых произведениях 
отличаются не только характеры героев – городничего, чиновников и 
мнимого ревизора, но и особенности художественной структуры. 

Гоголь в «Ревизоре» – мастер развития сюжетного действия. В комедии 
нет лишних сцен и характеров, не связанных с главной интригой. Автор при 
помощи одной реплики городничего мастерски «завязывает» сюжетное 



 

 17

действие: «Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить пренеприятное 
известие: к нам едет ревизор» [5, 10].  

В отличие от гоголевской пьесы комедия Квитки имеет затянутую 
экспозицию. Сообщение о приезде «важной и знатной особы» появляется 
только в конце первого действия. Этот эпизод является одним из самых 
напряжённых в развитии первого действия. Среди разных новостей в письме, 
адресованном городничему, значилась безобидная, на первый взгляд, 
информация: «При сем спешу вас уведомить: держите ухо востро! Через ваш 
город поедет важная и знатная особа, но кто – неизвестно. <…> Он едет 
якобы в Крым, но имейте предосторожность. Он выезжает завтра и по 
расчёту будет с сим письмом» [9, 41]. Заметим, что слово «ревизор» в 
процитированном письме отсутствует. Но для трусливого и осторожного 
городничего, размышляющего о том, кто же эта «важная и знатная особа…», 
ответ однозначен: «Верно, ревизор» [9, 41]. Этот эпизод и является завязкой 
сюжетного действия. Именно он определяет весь ход его дальнейшего 
развития, поскольку вслед за известием о приезде ревизора начинаются 
приготовления к его встрече.  

Появление жандарма в финале пьесы гоголевской пьесы с сообщением 
о том, что «приехавший по именному повелению из Петербурга чиновник» 
требует городничего к себе, производит эффект «окаменения» и немой 
сцены. 

Развязка сюжетного действия комедии Квитки имеет совершенно иной 
характер. Здесь частный пристав вручает городничему бумагу, присланную с 
жандармом от гражданского губернатора. В своём письме губернатор 
сообщает, что «откомандированный в некоторые губернии титулярный 
советник Пустолобов <…> осмелился выдавать себя за важного 
государственного чиновника…» [9, 89]. Губернатор приказывал городничему 
немедленно арестовать Пустолобова и прислать к нему с жандармом. В 
комедии Квитки нет немой сцены, без которой трудно представить 
гоголевского «Ревизора». Однако автор даёт понять, что у чиновников города 
наконец-то открылись глаза на сущность происходящего. Городничий с 
горечью сознаётся, думая о Пустолобове: «Да ведь же мастер лясы 
подпускать! Вообразите, что всех нас одурил и мы все перед ним опешили» 
[9, 91]. В том, что грешен, вынужден признаться и смотритель учебных 
заведений, ведь именно ему мнимый ревизор обещал «и чин, и крест», только 
бы он не сознался, что знает его и «все его шалости». Комедия Квитки 
«Приезжий из столицы» имеет счастливый финал: порок наказан, 
добродетель восторжествовала. Плут и мошенник Пустолобов оказался в 
руках полиции, чиновники города получили хороший урок, а положительные 
во всех отношениях герои – Анна Петровна Любимова и искавший её руки 
Милов – соединили свои судьбы. 

И Квитка-Основьяненко, и Гоголь используют хронотоп уездного 
города. В созданных ими комедиях совпадают многие мотивы, в частности, 
мотив получения письма о приезде важной особы или ревизора, мотив 
подготовки к его приезду, а также мотивы «грешков», обмана и страха. 
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Итак, обе комедии имеют черты сходства и различия в развитии 
сюжетного действия, однако существующая между ними связь объясняется 
не заимствованием или влиянием, как считали некоторые дореволюционные 
исследователи, например Н.В.Волков [3]. Близость между комедией Квитки и 
«Ревизором» Гоголя имеет типологический характер, объясняется сходством 
жизненных ситуаций, ведь оба произведения восходят к анекдотам о 
«мнимом» ревизоре.  

 
 Безусловно, Гоголь создал гениальную комедию, но данный факт не умаляет 

значения комедии его предшественника в разработке сходного сюжета. Несправедливой была 
бы недооценка труда Квитки+Основьяненко, неправомерным представляется социологический 
подход к его первой пьесе, заметный даже в некоторых авторитетных исследованиях. 

 
 Например, Э.Л.Войтоловская, сравнивая общую для обеих комедий 

ситуацию, упрекает автора «Приезжего из столицы» в том, что он «не понял 
её социальной значимости, не сумел использовать её разоблачительную 
силу» [2, 26]. Но это и не входило в задачи автора, который писал комедию-
водевиль, оставившую свой след в истории литературы. 

Новаторский характер гоголевской комедии «Ревизор» по-настоящему 
осознаётся в сравнении с произведениями, близкими по тематике и мотивной 
организации. К таким произведениям, в первую очередь, относится 
«Приезжий из столицы» Квитки-Основьяненко. Сопоставительный анализ 
двух комедий подчёркивает самобытность созданного Гоголем шедевра, 
значение его художественных открытий, а также то, что каждый из авторов 
по-своему подошёл к освещению традиционного сюжета о мнимом ревизоре. 
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Микола Гоголь і Проспер Меріме: спроба взаєморецепції 
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культура, стиль 

Знання Гоголем здобутків культури було доволі глибоким. 
Підтвердженням є його чисельні літературно-критичні праці, статті, 
розвідки, присвячені проблемам західноєвропейської літератури. Поза 
увагою нашого видатного земляка не залишилося жодне помітне явище 
мистецького життя різних країн та епох. Не обминув він також творчості 
французького письменника Проспера Меріме, що мала значний резонанс у 
світі. 

 На оригінальність Гоголя як літературного критика і теоретика літератури 
вказували багато дослідників його творчої спадщини. Так, наприклад, В.Каллаш вважає, що 
« <…> Гоголь був не тільки митцем, але й прекрасним літературним критиком, винахідником 
і небезпечним для супротивників полемістом, глибоким і оригінальним теоретиком у сфері 
естетичних питань» [2, с.471]. Про глибину і вимогливість Гоголя+літературознавця писав і 
П.Анненков: « <…> Критика Гоголя вирізнялася розмаїттям, глибиною і дивним багатством 
вимог» [1, с. 77]. Низку таких зауваг можемо продовжувати і продовжувати. 

На початку 1840-х років Гоголь написав «Нотатку про Меріме», яка 
мала презентувати читачеві переклад повісті «Душі в чистилищі» 
французького письменника російською мовою. Щоправда, ця розвідка 
була опублікована вже тільки після смерті її автора – в «Сочинениях 
Н.В.Гоголя» (1896). 

Нотатка підтверджує, що Гоголь добре знав загальний стан 
тогочасної французької літератури, умів визначити особливе місце в ній 
П.Меріме. Як і Пушкін, котрий висловив своє розуміння творчості Меріме 
в передмові до «Пісень західних слов’ян», Гоголь констатує «принизливий, 
жалюгідний занепад французької літератури», за якого популярними 
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ставали твори з примітивними сюжетами й дешевими ефектами 
розраховані на пересічного читача. 

Указує Гоголь на духовну близькість Меріме та Пушкіна: Пушкін 
дуже поважав французького автора, «називав його дотепним і 
оригінальним письменником, а твори його чудовими» [2, с.381]. 

 Сам Гоголь вважав, що погляди Меріме на літературу не вписувалися в контекст 
домінуючих тоді тенденцій, не завжди об’єктивно оцінювалися сучасниками, та й у цілому 
життя художника дисонувало із загальноприйнятими «штандартами» « <…> життя його не 
сходиться із загальним життям Європи. Його ім’я не потрапило в сучасну політичну сферу. 
Його не чути в палаті перів. Він не публіцист, не має жодної промови, ним виголошеної» [2, 
с.382]. Людина мистецтва, Меріме жив тільки ним, прагнув бути його охоронцем, 
дослідником і примножувачем. 

Навіть професію обрав собі, зауважує Гоголь, споріднену духовним 
інтересам: «Він взяв собі посаду інспектора пам’ятників і старовини, 
розсіяних по Франції. Оглядати їх, доповідати про їх стан, досліджувати і 
підтримувати – ось що визначав він своєю діяльністю» [2, с.382]. 

Меріме, на думку Гоголя, не пристосовувався до невибагливих 
смаків читачів, не плив за течією масової літератури: «Меріме зовсім не 
обходило догоджувати смакам публіки. Він ішов якось зовсім окремо. 
Навіть предмети вибирав не ті, котрих вимагала модна потреба читачів. 
Здається, його не цікавили купці та слава» [2, с.382]. 

Меріме, як інтерпретує його творчу манеру М.Гоголь, був 
надзвичайно вимогливим до себе, до праці письменника, хоч ніколи цього 
не маніфестував: «Неначе б тільки у хвилини відпочинку від життя і 
бездіяльно-ділового плину днів його писав він свої твори» [2, с.382]. 

 Імпонує М.Гоголеві реалізм французького письменника, прагнення «писати 
життя», яким воно є, вкладати у твори власний життєвий і творчий досвід: «Багато 
справедливого, багато правдоподібного і в поверхових, і в, так би мовити, мимохідь 
розписаних нотатках, багато відкриттів і досвіду, багато пізнання життя» [2, с.381]. 

У поле зору Гоголя-критика потрапили драми під назвою «Театр 
Клари Газуль», повісті «Душі в чистилищі» і збірник слов’янських пісень 
«Гуслі». Не аналізуючи їх детально, Гоголь дає загальну характеристику, 
наголошуючи, що «… всі вони носять яскравий відбиток таланту» [2, 
с.381]. 

 Високу оцінку дає М.Гоголь п’єсам П.Меріме, які, на його переконання, « <…> 
вилискують поетичними рисами» [2, с.381]. Наш дослідник звертає увагу на уміння 
талановитого француза відтворювати колорит епохи (середньовіччя), актуалізувати події 
хронологічно віддаленої доби, органічно пов’язувати їх із сучасним йому життям: «Багато 
середньовічного у них (п’єсах – Я.Вовк, Г.Филь) розгорнуто дуже близько, аж майже 
вимальовується перед очима» [2, с.381]. Для М.Гоголя Меріме – це майстер творення 
психологічно правдивих, сильних і своєрідних характерів. 

Аналізуючи повість «Душі в чистилищі», Гоголь звертає увагу на 
вміння автора вразити читача захоплюючим сюжетом, оригінальною 
манерою оповіді, гостротою і витонченістю спостережень, новим і 
несподіваним баченням зображуваного. Гоголь сподівається, що повість 
захопить російську публіку « <…> свіжими фарбами Іспанії, витонченими 
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спостереженнями, гострими і сміливими зауваженнями. Щедрими 
«розписами розуму на сторінках» [2, с.381]. 

Меріме, пише Гоголь, не замикався в рамках національної культури, 
його вабили країни з іще живими фольклорними традиціями, зокрема 
слов’янські. Письменник легко вживався в географічно віддалену, але 
близьку йому духовно культуру, умів « <…> схоплювати правдиво місцеві 
барви, відчувати народність і передавати її» [2, с.382]. 

Те, як Меріме природно входив у пісенну культуру слов’ян, 
створював повнокровні національні характери, привернуло увагу видатних 
письменників усього світу. Навіть Пушків, як пише Гоголь, сприйняв 
слов’янські пісні Меріме за оригінальні і « <…> з такою справжньою 
простотою передав їх у самобутніх віршах своїх» [2, с.382]. Та й самого 
Гоголя зачаровувала майстерність французького письменника, який 
вважав, що «відчути і вгадати дух слов’янський – це вже занадто, а то й 
нереально для француза. За природою своєю ці дві нації ніяк не 
вподібнюються за характером. Окрім того, французові важко забути навіть 
на хвилину, що він француз. З цього боку Меріме у своїх творіннях вищий 
від інших його письменників-співвітчизників» [2, с.382]. 

 Загалом, у «Нотатці про Меріме», Гоголь постає глибоким знавцем творчості 
французького письменника, умілим і тонким поціновувачем його творчих здобутків. 

Знаємо, що Проспера Меріме також вабить український світ: його 
цікавили казки, гетьмани, національні реалії українського народу, 
українській історії він присвятив такі праці, як «Українські козаки та їхні 
останні гетьмани» (1854), есе «Богдан Хмельницький» (1893); козацькі 
реалії знайшли відображення в п’єсі «Лжедмитрій» (1853), зокрема у сцені 
«Острів запорожців на Дніпрі».  

 Найосновнішим джерелом для пізнання України, її сучасного і минулого стала для 
Меріме художня література, передусім твори М.Гоголя та Марка Вовчка. Водночас 
цікавився й фундаментальною історією, зокрема працями М.Костомарова. 

У журналі «Revue de deux Mondes» (1851) з’являється його стаття 
«Микола Гоголь». Вона була вагомою для популяризації Гоголя у Франції. 
Меріме аналізує повісті «Тарас Бульба», «Старосвітські поміщики», 
«Записки божевільного», що вийшли у Франції 1845 року в перекладах Луї 
Віардо під загальною назвою «Російські повісті». Автор статті знайомить 
французького читача і з «Мертвими душами» та «Ревізором». Значна 
частина цієї розвідки переказує зміст творів, ілюструючи фрагментами 
виконаного Меріме перекладу ще не відомих французам речей Гоголя. 

 Меріме імпонує те, що Гоголь, довго шукаючи власний шлях у літературі, якийсь 
час апелюючи навіть до таких західноєвропейських письменників, як В.Скотт, Стерн, 
Е.Т.А.Гофман, А.Шаміссо, обирає врешті свою власну дорогу, неповторну стильову манеру. 
Критик прагне збагнути таке визначне і загадкове літературне явище, яким йому 
видавалася творчість Миколи Гоголя. «Тільки мало поширена мова, якою він пише, заважає 
йому досягти в Європі слави кращих англійських гумористів [4, с.3], + зауважував 
французький літератор. Він віддає належне унікальній гоголівській спостережливості, тонко 
відчуває характер гоголівського сміху, високо поціновує гоголівське вміння «живописати», 
робити речі реально відчутними: «Здається, що бачиш наяву його дійових осіб, що жив 
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серед них, бо він знайомить нас із їхніми химерами, звичками, найдрібнішими жестами. Цей 
гаркавить, інший заїкається, третій присвистує, тому що в нього випав передній зуб» [4, с.4]. 

У повісті «Старосвітські поміщики» Меріме добачав майстерні 
описи мало знайомого йому патріархального побуту: «Читаючи цю чудову 
повість, де мистецтво оповідача приховане за простотою викладу, смієшся 
і плачеш уводночас. Усе в ній правдиве і природне; немає жодної 
подробиці, що не була б чарівна і не сприяла б загальному враженню» [4, 
с.9]. 

Повість «Тарас Бульба», на думку Меріме, - це жива і точна картина 
козацьких звичаїв, у якій М.Гоголь дав яскраві портрети запорожців, котрі 
вражають і приваблюють своєю незвичайністю. Разом з тим, зауважує 
дослідник, козаки не списані з натури, а фабула повісті тривіальна і 
романтична, навіть мелодраматична: романтичність без історизму не 
вельми шанувалася ним. 

Неоднозначно оцінює Меріме і «Ревізора» та «Мертві душі». 
Цінуючи Гоголя як великого «художника звичаїв», чиї герої нібито діють 
насправді, Меріме закидає йому і «відсутність плану», і те, що він зовсім 
не турбується про правдоподібність, загальну композицію Тонко написані 
сцени в «Ревізорі», вважає Меріме, погано пов’язані між собою: ця комедія 
– вершина здобутків і вершина недоліків Гоголя. Так само і, високо 
оцінивши «Мертві душі» за правдиве зображення звичаїв, Меріме не зумів 
відчути узагальнюючого характеру твору, своєрідності гоголівського 
гротеску [3, с.246]. 

З віддалі нинішнього дня можемо казати, що Гоголь лишився 
письменником, чужим для Меріме і своїми життєвими ідеалами, і своєю 
творчою манерою [5, с.111]. Незважаючи на необ’єктивність багатьох 
позицій Меріме в оцінці Гоголя, не варто, проте, беззастережно 
заперечувати і продуктивних моментів його рецепції українського автора. 
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На основі сучасних наукових досліджень повісті М.В.Гоголя «Тарас 
Бульба» розглядаються природа,  етичні і естетичні  аспекти героїчного, 
концепція героїчної особи в історико-літературному і  загальнофілософському  
аспектах. 

 

Природа  героического в повести  
«Тарас Бульба»  Н. В. Гоголя 

 
Т. М. Конева 

 
Героическое – это ключевое понятие литературного процесса. 

Генетическое постижение искомой категории в общефилософском и историко-
литературном планах начинается в отечественном литературоведении с 
середины 60-х годов ХХ ст. Повышенный интерес к названной проблеме связан 
со стремлением ученых-философов, литературоведов постичь природу 
героического, проследить зависимость между типом его проявления в жизни и 
особенностями образного воплощения в литературе и искусстве. 

Исследование выявило, что героическое рассматривается учеными как 
одна из категорий эстетики, в связи с этим обратимся сначала к формулировкам 
героического, предложенным философами в 60-е годы. 

Героическое, читаем в «Философской энциклопедии», — это «свершение 
выдающихся по своему общественному значению поступков, отвечающих 
потребности исторического развития и требующих от человека готовности к 
самопожертвованию. Героический поступок всегда связан с максимальным 
напряжением нравственных и физических сил, требует величайшего личного 
мужества…» [15, с. 356]. 

В этом определении «героическое» охватывает, на наш взгляд, лишь 
некоторые признаки героизма, но не  выражает всей его сущности, ибо 
соотносится, во-первых, с поступком, что, как правило, скорее присуще 
отдельной личности, нежели группе, народу; во-вторых, акцентируется 
внимание на связи героического поступка с чем-то из ряда вон выходящим, 
требующим «от человека готовности к самопожертвованию». Но, как известно, 
героизм при разрешении возникающих жизненных противоречий может 
обнаруживаться как в форме порыва, так и в массовой будничной работе. Эти 
формы героических свершений реализуются по-разному, в зависимости от 
конкретных исторических условий, сферы деятельности, профессиональных 
особенностей людей, их идейных побуждений и нравственных устремлений. 
Каждая их этих форм не противостоит, а дополняет, взаимообогащает 
особенности проявления героического. 

Как варианты уже рассмотренной нами дефиниции воспринимаются 
определения героизма в «Кратком словаре по этике» и в «Кратком словаре по 
эстетике». В первом из них героизм квалифицируется как «особая форма 
человеческого поведения, которая в нравственном отношении представляет 
собой подвиг» [7, с. 69]. Во втором – героическое трактуется как «одна из форм 
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проявления возвышенного, выражающаяся в совершении отдельной личностью, 
классом или народом выдающихся по своему общественному значению 
поступков, отвечающих потребностям исторического развития, требующих 
напряжения всех нравственных и физических сил, мужества, стойкости и 
бесстрашия, готовности к самопожертвованию во имя торжества прогресса и 
передовых общественных идеалов» [6, с.51]. 

Как видим, этики и эстетики основное внимание уделяют соответственно 
нравственным (первый вариант) и эстетическим (второй вариант) аспектам 
героического, не уделяя при этом особого внимания воинскому подвигу как 
общественному явлению и тем более путям образного воплощения в искусстве. 
Отождествлять героизм с одной из его сторон, например, с нравственной, и 
утверждать, что это лишь категория нравственности, нельзя. Героическое при 
таком подходе к решению проблемы рассматривается с личностных позиций. 
Это же и общественное явление, оно имеет много сторон, и для нас здесь 
важнее рассмотреть его комплексно. 

Начиная со второй половины 60-х годов, в формулировках героического, 
разработанных философами, появляется нечто новое, имеющее, на наш взгляд, 
принципиальное значение. В монографии И.М.Сушкова «Героизм и 
героические традиции» дано следующее определение героизма: «Героизм есть 
самоотверженная борьба народа, класса, индивидуума, отвечающая 
прогрессивным потребностям исторического развития, высоким идеалам, 
осуществляется с полным напряжением духовных и физических сил, смело, 
храбро, бесстрашно, мужественно, стойко, вплоть до самопожертвования» [13, 
с. 27]. Здесь уже, как видим, автор избегает ссылок на «поступки», что, на наш 
взгляд, не лишено глубокого смысла. В этой дефиниции героизм 
квалифицируется как борьба, как процесс, не только как результат поступка. 

Среди ряда дефиниций героического, сформулированных философами в 
последние годы, хотелось бы привлечь внимание к одной из них. Так, авторы-
составители «Философского энциклопедического словаря» предлагают 
следующее определение героического: «Героизм, героическое – свершение 
выдающихся по своему общественному значению действий, отвечающих 
интересам народных масс, передовых классов и требующих от человека 
личного мужества, стойкости, готовности к самопожертвованию» [14, с. 112]. 
Оно наиболее полно раскрывает смысл сложного явления, ибо соотносится с 
общественно значимыми действиями. 

Интерес к исследуемой проблеме проявляют, как уже отмечалось, не 
только философы, но и историки и теоретики литературы, писатели. Учеными-
литературоведами героическое рассматривается многопланово. Первой 
ласточкой на пути освоения героического характера в литературе 40-х годов 
явилась работа В.Перцова «Подвиг и герой»; начиная с середины 60-х годов, 
концепция героической личности, героического характера становится 
предметом исследования в многочисленных монографических работах 
(С.Коваленко, В.Буряк, А.Дремов, И.Кузьмичев, Н.Лейдерман, Б.Михайлов, 
В.Чалмаев, Л.Якименко, Л.Иванова, А.Абрамов, А.Коган, Ф.Кузнецов, 
Г.Ломидзе, А.Метченко, П.Топер, С.Фрадкина, Т.Заморий, В.Апухтина, 
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А.Овчаренко,  А.Бочаров, Л.Лазарев и др.), литературно-критических статьях, 
диссертациях. И это закономерно, так как без разработки героического 
характера невозможно показать и осмыслить дух русской литературы, 
направленность, пафос, новаторскую сущность созданных ею характеров, 
полно выражающих основы народного самосознания. 

Учеными-литературоведами, исследующими героический характер, пути 
воплощения его в литературе, предпринимаются попытки дать четкое 
определение героизма, героического. Так, не соглашаясь в деталях с 
формулировками, данными в «Кратком словаре по этике», в «Кратком словаре 
по эстетике» и в «Краткой литературной энциклопедии», А.Бочаров предлагает 
собственное определение героизма: «Героизм – требующее высшего 
напряжения духовных и физических  сил, самоотверженное и мужественное 
деяние в особо трудных и опасных условиях, совершаемое при возникшей 
общественной потребности во имя достижения сознательно признаваемых 
героем конкретных общественно необходимых целей или гуманистических, 
исторически прогрессивных идеалов, благодаря чему это деяние – подвиг – 
вызывает возвышенные чувства у всех, наблюдавших его» [2, с. 279]. 

В.М.Чалмаев в одной из своих работ отмечает: «Герой и героическое – 
это  объективное явление исторического процесса, это реальное порождение 
социальной борьбы, научных дерзаний, художественных свершений, 
доступных тому или иному обществу на определенном этапе его развития. На 
любом из героев лежит отпечаток породившей его эпохи, класса, конкретно-
исторических условий» [17, с. 4]. 

Как видим, эти определения, вырастающие из синтеза ранее 
осуществленных, выражают многообразие побудительных причин к появлению 
героизма, раскрывают сами обстоятельства, в которых он проявляется. Но если 
в первом варианте героическое предстает как процесс, деяние, учитывается при 
этом и сила активного воздействия его на людей, то во втором варианте 
героическое – это «объективное явление исторического процесса». Однако 
учеными не учитывается, на наш взгляд, одно очень важное обстоятельство, 
которое сразу же привлекает внимание, когда мы обращаемся как к фактам 
истории, так и к примерам художественной литературы. Это чувства 
национальной гордости, сыновней любви к своей Родине, которые наполняют 
реальным содержанием самое понятие героизма. Ведь герой – это всегда 
патриот Отечества. Глубинные истоки героического связаны с Родиной, 
борьбой за ее процветание и безопасность. 

Определение героического, предлагаемое Д.Марковым («Героическое – 
это не просто смелый поступок, а борьба за идеал, способный поднять человека 
на подвиг» [10, с. 339], созвучно определению В.Чалмаева. Оба ученые 
раскрывают критерии героизма, а также почву, на которой он формируется и 
расцветает. 

Авторы-составители «Літературознавчого словника-довідника» 
предлагают определение искомого понятия, учитывающее моральную основу 
героизма и специфику художественного освоения героической темы в 
литературе: «Героїчне – етико-естетична категорія на означення моральної 
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цільності вчинків, дій окремої особи чи суспільства в цілому задля прогресу, які 
вимагають особливої віддачі моральних, інтелектуальних, фізичних зусиль, 
мужності, відваги, самопожертви… Героїчне в літературі – одна з форм вияву 
високого – поетичне звеличення засобами художнього слова вчинків героїв, 
покликаних захищати ідеали добра, справедливості, соборності» [9, с. 158]. 

Итак, попытки дать четкое научное, учитывающее специфику 
художественного освоения героической темы, определение героизма успешно 
предпринимается и учеными-литературоведами. Недоговоренность либо 
неточность отдельных формулировок свидетельствует об активном поиске 
отечественных литературоведов, исследующих природу героизма. И, думается, 
общими усилиями философов, литературоведов, писателей (Ю. Бондарев: 
«Героизм – это преодоление самого себя и это самая высокая человечность» [1, 
с. 95]; А. Крон: «Героем со строчной буквы можно быть лишь однажды, это 
скорее характер человека, чем оценка его деяний, и нередко, называя человека 
героем, мы имеем в виду не столько объективную  значимость совершенного им 
деяния, сколько те черты личности, которые подвигли его на вызывающий 
наше восхищение поступок» [8, с. 19]; К. Симонов: «… героизм – это то, что 
делается (в военное время. – Т. К.) каждый день» [12, с. 306] и др.) оно в конце 
концов все же выкристаллизуется в общепринятую оптимальную 
формулировку. И, конечно же, немалую роль при этом сыграет конкретный 
анализ произведений русской литературы в целом и повести «Тарас Бульба» 
Н.Гоголя в частности, раскрывающих героическую доминанту характера 
личности и героизм как доминанту деяний народа. 

В повести «Тарас Бульба» проблема героического рассматривается 
многопланово. Одной из важнейших особенностей повести, по общему 
признанию исследователей, является выдвижение на передний план широких 
народных масс, героического казачества [11, с. 126; 16, с. 178], которое 
противопоставляется сословному, пронизанному индивидуализмом миру 
польского войска. В поведении казаков есть нечто большее, чем то, что обычно 
называют личным героизмом: во всем, в чем бы они ни проявляли себя, они 
прежде всего осознают себя участниками общего народного дела. Подлинный 
источник их героизма – в органическом слиянии личных интересов с общими 
идеалами Сечи и всего украинского народа. 

Широкой панорамой подвигов казаков является осада Дубно. В 
ожесточенной схватке с врагом кипит удаль куренного атамана Кукубенко, 
бесстрашно рубившего врагов, проявляет свою храбрость казак Шило, не раз 
вступавший в неравную борьбу с турками, показывают свою доблесть Степан 
Гуска, Метелиця, атаман Балабан, принявший смерть за родину как награду, 
горит отвагой Остап. 

Но нельзя не отметить, что каждый из героев, являясь составной частью 
всего народа, вместе с тем выражает то народное и героическое начало, которое 
было свойственно и самому автору. Отсюда особая взволнованность 
повествования, вмешательство писателя в ход событий, прямые обращения к 
своим героям (авторские отступления, говорящие о казацкой славе или 
выражающие скорбь о гибели героев). Особая выразительность повествования 
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постигается приемом глагольной инверсии, лирической окрашенностью самих 
описаний событий, развернутыми сравнениями и приемом гиперболы, что 
усиливает впечатление о силе и храбрости казаков. 

Следует подчеркнуть, что в решительной схватке с врагом особенно 
проявляется чувство товарищества, которое объединяет всех казаков, и которое 
стало законом их жизни. Каждый из них считает своим долгом выручить 
товарища, подчас рискуя собственной жизнью. 

Справедливости ради отметим, что эта особенность (выдвижение на 
передний план широких народных масс) является вообще одной из важнейших 
черт художественного мышления Н.Гоголя: «Внутренний принцип, во многом 
организующий художественное мышление Гоголя, — это принцип 
недифференцированной стихийной массовости, целостного восприятия мира 
как системы больших человеческих единств. Гоголь стремится вырваться из 
границ восприятия жизни в категориях отдельного человека, прорваться  к 
некоему, для него, видимо, еще неясному горизонту широких коллективов и 
целостных стихий, отречься от индивидуализма, разъедавшего почти весь ХІХ 
век, и, если нельзя иначе, лучше растворить личность, даже свою собственную 
личность, в стихии общего, в народе, в свободе…, чем согласиться с 
превознесением личности [4, с. 159]. 

Как видим, именно народ является у Н.Гоголя реальным носителем 
исторической силы, героического начала. Однако, было бы неверно думать, что 
осознание народа как основной движущей силы исторического процесса 
приводит Гоголя к нигилистическому отрицанию в общественном развитии 
роли героя. «Но значение последнего, — как справедливо отмечает 
С.Машинский, — обусловливается мерой органической его связи с народом [11, 
с. 123]. 

Характерная особенность обрисовки событий и людей в повести «Тарас 
Бульба» состоит в том, что высокие порывы, героические подвиги являются 
уделом как народной массы в целом, так и избранных индивидуальностей – 
Тараса и Остапа. «У Н.Гоголя героизация личности исходит исключительно из 
того основания, что личность персонифицирует в себе реальные исторические 
потребности [5, с. 91]. Судьба Тараса и Остапа в произведении неразрывно 
соединена с судьбой целого коллектива, с развитием освободительной борьбы. 
И по своему отношению к жизни они не только не отделены от своих 
товарищей из Запорожской Сечи, но слиты с ними в едином общем стремлении. 
Тарас Бульба выступает в эпопее как выразитель  национальных интересов 
украинского народа. Он страстно любит родную землю; ее освобождение от 
чужеземного гнета – его заветная мечта, которая безраздельно владеет им. С 
глубоким презрением и ненавистью относится Тарас Бульба к тем, кто не 
заботится об интересах родной земли, к тем, кто изменяет ей: «Знаю, подло 
завелось теперь на земле нашей; думают только, чтобы при них были хлебные 
стога, скирды да конные табуны их, да были бы целы в погребах запечатанные 
меды их. Перенимают черт знает какие бусурманские обычаи; гнушаются 
языком своим; свой с своим не хочет говорить; свой своего продает, как 
продают бездушную тварь на торговом рынке. Милость чужого короля, да и не 
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короля, а  паскудная милость польского магната, который желтым чеботом 
своим бьет их в морду, дороже для них всякого братства. Но у последнего 
подлюки, каков он ни есть, хоть весь извалялся он в саже и в поклонничестве, 
есть и у того, братцы, крупица русского чувства. И проснется оно когда-нибудь, 
и ударится он, горемычный, об полы руками, схватит себя за голову, проклявши 
громко подлую жизнь свою, готовый муками искупить позорное дело [3, с. 106]. 

Насилие над народом вызывает страстный протест Тараса Бульбы. Он 
«самоуправно входит в села, где только жаловались на притеснения 
арендаторов и на прибавку новых пошлин с дыма. Сам с своими казаками 
производил над ними расправу… [3, с. 34 – 35]. Тарас Бульба впитал в себя 
живые народные соки, и потому так ярки те чувства и стремления, которыми он 
живет. 

Сила духа – стержневая доминанта характера героя: Тараса не сломили 
ни суровый суд над изменником-сыном, ни казнь Остапа, ни угроза смерти. 
Смелый, неукротимый, закаленный в боях, он одухотворен горячей любовью к 
родине и всегда верен своему долгу. И в последний момент не о себе думает он, 
а о своих товарищах. «Не на костер глядел Тарас, не об огне он думал, которым 
собирались жечь его; глядел он, сердечный, в ту сторону, где отстреливались 
казаки; ему с высоты все было видно, как на ладони. «Занимайте, хлопцы, 
занимайте скорее, — кричал он, — горку, что за лесом; туда не подступят они!» 
Но ветер не донес его слов. «Вот пропадут, пропадут ни за что!» — говорил он 
отчаянно и взглянул вниз, где сверкал Днестр. Радость блеснула в очах его. Он 
увидел выдвинувшиеся из-за кустарника четыре кормы, собрал всю силу голоса 
и зычно закричал: «К берегу! К берегу, хлопцы! Спускайтесь подгорной 
дорожкой, что налево. У берега стоят челны, все забирайте, чтобы не было 
погони! [3, с. 136 – 137]. 

Цельность натуры позволяет и Остапу воплотить в себе с особой силой 
основные черты народного героического характера. Настоящей школой 
жизненного воспитания была для него Запорожская Сечь. Здесь он сложился 
как воин, как смелый защитник родной земли. В отличие от отца, склонного к 
буйному проявлению чувств, он сдержан и внутренне сосредоточен. За видимой 
замкнутостью скрывается живая отзывчивость, глубокое чувство товарищества, 
привязанности к боевым друзьям. За внешней суровостью Остапа таится 
горячая любовь к родине, которая ведет его на подвиги. 

«Остапу, казалось, был на роду  написан битвенный путь и трудное 
знанье вершить ратные дела. Ни разу не растерявшись и не смутившись ни от 
какого случая, с хладнокровием, почти неестественным для 
двадцатидвухлетнего, он в один миг мог вымерять всю опасность и все 
положение дела, тут же мог найти средства, как уклониться от нее, но 
уклониться с тем, чтобы потом верней преодолеть ее… Крепкое слышалось в 
его теле, и рыцарские его качества уже приобрели широкую силу качеств льва» 
[3, с. 65]. Остап обнаруживает задатки настоящего вождя. Отец им гордится: 
«… ей-ей, будет добрый полковник, да еще такой, что и батька за пояс заткнет!» 
[3, с. 65]. В плену Остап и в самом деле созревает как вождь и, когда 
запорожцев ведут на казнь, идет впереди и первым принимает муки. 
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Таким образом, основываясь на анализе реальных общественных явлений 
ХVI века, Гоголь с объективных позиций подошел к решению вопроса о роли 
народа и личности в истории, создал героические образы, которые в своей 
совокупности воссоздают единый героический характер – тип украинского 
патриота. Одним из наиболее распространенных приемов создания 
героического характера является изображение героя в действии. Такая наиболее 
характерная для героя ситуация дает писателю возможность показать, как с 
наибольшей полнотой раскрываются черты его характера. Героическая 
личность не противостоит народу, не возвышается над ним, а вырастает из него 
в ходе борьбы, служит его интересам, вдохновляет народ своим примером, ибо 
героизм всегда является массовым и индивидуальным одновременно: 
действительность всеобщего выступает в форме единичного. Героическое в 
условиях освободительной борьбы неразрывно связано с трагическим, то есть 
такой крайней ситуацией, в которой становятся объективно неизбежными 
гибель человека или его безмерные душевные и физические страдания. В то же 
время героическое в повести рассматривается и как совокупность свойств и 
определенных черт действительности, то есть масштабом героизма измеряется 
не только характер человека, но и эпоха, обусловленная остротой разрешаемых 
объективных противоречий, повышенной национальной активностью 
украинского народа на данном этапе развития общества. 
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Н. В. Гоголь и  «Мертвые души» 
Dr. Rotraut Rеіnhаrdt .Маinz, Германия 

 
У Николая Васильевича Гоголя бьіла идея написать трилогию на 

особенно важную тему для человечества. Прочитав большое количество 
произведений о многовековом  развитии человечества и именно после 
чтения «Божественной комедии» Данте родилась у него идея - помочь 
человеку найти путь для свого дальнейшего развития. 

Данте написал свою «Божественную комедию» в 13 веке. 
Произведение состоит из трех частей : 

1. ІNFЕRNO – Находясь на земле ( в аду),  человек переживает 
адские муки. Понимая это положение – это первая степень его развития. 

2. РUGATORIO – Человек проходит ради своей души 
самопознание, очищение, облагораживание –  зто вторая степень его 
развитя. 

3. РАRADISO – Новая душа соединяется с духом в раю –  третья 
степень его развития. 

Исходя из зтого Николаю Васильевичу  пришла идея написать 
трилогию. 

Зная, что все 3 стадии надо определенно проходить во время жизни 
на земле.Только так человек способен развивать свою душу. 

Гоголь был знаком также с произведениями Гомера, Шиллера и 
Эккартсгаузена. В книге «Ключ к таинствам натуры» Эккартсгаузен 

писал: Человек состоит из 

а) тела 

б) души 

с) духа  и является микрокосмосом. Свое тело он получил из «ех 
qиіnta еssentia» элементов. Первый человек Адам имел прекрасное тело 
из света, световой силы и элементарной силы» (1, с. 19- 20). По сей день 
каждый человек имеет свой микрокосмос. В зтом маленьком Духовном 
Мире он живет, ничего об этом даже не знает. Какое тело он имеет? 
Какая душа у него? Какой ум у него? Гоголь изумительно описал то, что 
почти неописуемо – Манилов , Коробочка, Собакевич, Ноздрев, 
Плюшкин, Коллежский. Какой характерный ум у каждого из них! И 
сколько мертвых душ у них в продаже! Как изумительно описал Гоголь 
Плюшкина, его самолюбне, его жадность. У Плюшкина больше всего мервых душ в 
продаже, то есть у него самый неприятный характер и мертвое сердце. 

Не зря считают Гоголя одним из самых важньгх авторов 19-ого 
века. Откуда же получил он ключ для уникального понимания основних 
черт людей? 

Помогла ему книга «О самых важных мистериях религии» 
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Эккартсгаузена: Греховный потенциал в человечестве имеет 7 
оснований: 

1. Экспансия (расширение)     производит  гордость, высокомерие 
2. Аттракцион (притягивание) производит  самолюбие, жадность 
3. Репулсион (отталкивание) гнев, ярость 
4. Круговое движение легкомыслие, сладострастие 
5. Эксцентричность обжорство 
6. Концентричность зависть 
7. Эссенциальность (замкнутость) леность 
Эти основания выражают характер личности. Понимание 

собственных качеств характера ведет к пониманию самого себя. 
Сознавая это, человек проходит ради своей души очищение и 
облагораживание. Благодаря колоритно описанным личностям без 
авторской критики в произведениях Гоголя человечество получило 
возможность самопознания и таким образом для дальнейшего развития 
сознания до высшей его степени. 

Даже Изо Кармати писал о «Мертвых душах»: «Самая хорошая 
галерея характерных людей, которые вообще есть в мировой 
литературе». В первом томе «Мертвых душ» Гоголь писал: Но мудр тот, 
кто не гнушается никаким характером, но, вперя в него испытующий 
взгляд, изведывает его до первоначальных причин. Быстро все 
превращается в человеке; не успеешь оглянуться, как уже вырос 
внутри страшный червь, самовластно обративший к себе все 
жизненные соки. И не раз не только широкая страсть, но ничтожная 
страстишка к чему- нибудь мелкому разрасталась в рожденном на 
лучшие подвиги, заставляла его позабывать великие и святые 
обязанности  и  в ничтожных побрякушках видеть великое и святое. 
Бесчисленны, как морские пески, человеческие страсти, и все не 
похожи одна на другую, и все они, низкие и прекрасные, вначале 
покорны человеку и потом уже становятся єтрашными властелинами его. 
Блажен избравший себе из всех прекраснейшую страсть; растет и десятерится 
с каждым часом и минутой безмерное его блаженство и входит он глубже и 
глубже в бесконечный рай своей души. Но есть страсти, которые избраны не 
от человека. Уже родились они с ним в минуту рожденья его в свет, и не дано 
ему сил отклониться от них. Выісшими начертаньями они ведутся, и есть в 
них что-то вечно зовущее, нєумолкающее во всю жизнь. Земное великое 
поприще суждено совершить им: все равно, в мрачном ли образе, или 
пронестись светлым явленьем, возрадующим мир, - одинаково вызваны они 
для неведомого человеком блага. И, может быть, в сем же самом Чичикове 
страсть, его влекущая, уже не от него, и в холодном его существовании 
заключено то, что потом повергнет в прах и ка колени человека пред 
мудростью небес. И еще тайна, почему сей образ предстал в нныне 
являющейся на свет поэме» (3, с. 533-534 ). И  на другом месте Гоголь хотел от 
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читателя знать: «А кто из вас, полный христнанского смирения, не гласно, а в 
тишине, один, в минуты уединенных бесед с самим собой, углубит вовнутрь 
собственной души сей тяжелый запрос: « А нет ли и во мне какой -
нибудь части Чичикова?» Да, как бы не так» (3, с. 536)! 

8 июля 1847 года он писал М. П. Погодину из Франкфурта: «В 
конце своего письма, ты, давши мне маленький урок, как оно и 
следовало, говоришь: «Нужно любить, любить и любить».... Мы будем 
только повторять, что нужно любить, и больше ничего. Я не понял, в 
каком смысле и к чему, собственно, нужно отнести твои последние 
слова, которыми ты совершенно неожиданно заключил твое письмо без 
всякого отношенья к предметам предыдущим, разумею следующий 
обращенный ко мне совет: « Откажись от ума своего; он тебя заводит бог 
весть куда». Если это относится к моим двум письмам к тебе, то я их 
писал, как писалось, без всякого умничанья; прости, если чем оскорбил; 
я, писавши к тебе, именно думал о том, как бы не оскорбить тебя, 
сознаваясь, что я без того много оскорбил тебя. Если ж тьі вновь 
вспомнил о моей книге и к ней их отнес, то на ней скорей видно, что я 
отказался от ума свего. Ум мой был не глуп. Ум мой советовал мне 
хорошо. Он мне советовал делать свое дело, не смущаясь ничем, ни с кем 
не входить в изьяснения, не выдавать ничего в свет, пока не придешь в 
такое состояние, когда твои строки будут стоить печати и никого не 
введут в соблазн. Ум мой говорил мне быть скрытным, все перенести и 
все вытерпеть и ни на какие вопросы не отвечать никому, кто бы ни 
спросил о том, что ты теперь делаешь. Я не послушал моего ума, и 
плодом этого непослушанья есть моя нынешняя книга. Но впрочем, что я 
говорю? Как будто мы в силах распоряжаться сами собой. Как будто не всеми 
нами правит высшая нас сила. Как будто не она попустила явиться и книге 
моей. Чем я виноват, что выдал ее в свет? Она была моей душевной 
потребностью. В ней излиянье меня. Разве было бы тогда лучше, если бы все 
эти недостатки мои, которые так всех поразили, что уже, несомненно, стали 
говорить о союзе моем с дьяволом, оставались бы скрытными во мне, - что ж 
бы от того я выиграл? Нет, не держаться ума также плохо. Лучше молиться 
богу, но работать всеми способностями и силами...... А тебе скажу, что нельзя 
давать таких советов, которых смысл так обширен, что не знаешь, какой 
стороной обратить его к делу. «Откажись от ума!» Над этим вопросом иной, 
стоящий не крепко на своем месте, станет думать, да потом и точно сойдет с 
ума. Он скажет, что же, собственно, во мне ум? и где именно он у меня? в чем? 
Все это нужно мне указать. Здесь, например, сказала во мне душа, а другому 
кажется, что это сказал ум. это сказал может быть, во мне ум, а другому 
кажется, что это сказала душа» (4, с. 432,1. том). 

Гоголь, видно, был расстроен письмом Погодина. Но он обладал 
тонкой интуицией и вероятно, почувствовав всю беду человечества, 
задавал много вопросов. 
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Что такое - Ум и где Он именно у меня? В чем? 

Что такое - Душа? 

Как можно познать душу? 

Как можно познать ум? 

Несколькими месяцами позже, 18 декабря 1847 года, Гоголь писал  
С.Шевыреву из города Неаполя: 
«Я уже давно писал мысль - выставить на вид свою личность. Я 

думал, что если не пощажу самого себя и выставлю на вид все 
человеческие свои слабости и пороки и процесс, каким образом я их 
побеждал в себе и избавлялся от них, то этим придам духу другому не 
пощадить также самого себя. Я совершенно упуестил из виду то, что это 
именно был успех только в таком случае, если бы я сам был похож на 
других людей, то есть на большинство других людей. Но выставить себя 
в образец человеку, не похожему на других, оригинальному уже 
вследствие оригинальных даров и способностей, ему данных, это 
невозможно даже и тогда, если бы такой человек и действительно 
почувствовал возможность достигать того, как бьіть на всяком поприще 
тем, чем повелел быть человеку сам богочеловек. Я спутал и сбил 
всех»(4, с. 364, 2. том). Всю жизнь Гоголь занимался самопознанием. В 
результате этого он приобрел способность помогать другим людям 
словом и делом. В книге «Китайский Гнозис» Ян ван Рэйкенборг писал: 

«В Библии есть очень точные слова: владеющий собой лучше 
завоевателя города.» 

И Лао-цзы говорит: «Знающий других - проницателен, но 
познавший себя - просветлен». 

Большинство людей любят оценивать поступки других и 
подмечать достоинства и недостатки их поведения. Они охотно 
сообщают, что в чужих поступках неправильно или лишено смысла, а 
что – вообще никуда не годится, поскольку сами они - люди 
проницательные, привыкшие вьшосить свои суждения по всякому 
поводу и высказывать их каждому, кто пожелает слушать» (5, с. 397). 

Гоголь начал написать 2 том своей трилогии и дал прочитать 
друзьям. 

25 июля 1851 года Гоголь писал С. Щевыреву из Москвы: 
«Убедительно прошу тебя не сказывать никому о читанном ни даже 
називать мелкнх сцен и лиц героев. Случились истории. 

Очень рад, что две последние главы, кроме тебя, никому не 
известны. Ради бога, никому» (4, с. 367,2. том). 

6 декабря 1849 года Гоголь писал Александре Осиповне 
Смирновой: «.... Как раз забудет человек, что он здесь затем, чтобы 
нести крест. … Помните, что все на свете обман, все кажется нам не 
тем, чем оно есть в самом деле. Чтобы не обмануться в людях, нужно 
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видеть их так, как велит нам видеть их Христос. В чем да поможет вам бог » 
(4,с. 197, 2. том)!  

Читая книги Гоголя, у нас сразу появляется резонанс. «Резонанс 
является основой самопознания», – писал Эккартсгаузен (1). Приятные и 
неприятные чувства являются ответом изнутри. Любой наш інтерес является 
доказательством резонанса. «Две души живут у меня в груди»,  – писал Гете в 
своем произведении «Фауст» (2, с. 164). 

Гоголь доказал, что наша диалектическая душа - мертвая душа. Эта 
душа не в состоянии понимать правду. Мефистофель играет с этой душой и 
уверен, что он будет победителем. Николай Васильович Гоголь, можно 
сказать, является украинским Гете. Его Мефистофель - этоЧичиков. 

После приезда путешественника Гоголя из Иерусалима В.А. 
Жуковський попросил его рассказть, что он видел на Святой Земле. 28 февраля 
1850-ого года Гоголь ответил: 

...Друг, сообразил ли ты, чего просишь, прося от меня картин и 
впечатлений для той повести, которая должна быть вместе и внутренней 
историей твоей собственной души? Нет, все эти святые места уже должны 
быть в твоей душе. Соверши же, помолясь жаркой молитвой, это 
внутреннее путешествие — и все святые окрестности восстанут пред тобою 
в том свете и колорите, в каком они должны восстать. Какую 
великолепную окрестность поднимает вокруг себя святое слово в 
Евангелии! Как беден перед этим неизмеримым кругозором, 
открывающимся живой душе, тот узкий кругозор, который 
озирается мертвыми очами ученого исследования» (4, с. 230,1. том). 

Очень жалко, что Гоголь не успел дописать свою трилогию. Но он 
так отлично поставил диалектическую жизнь перед нашими глазами, что 
образуется даже глубокое желание заниматься самопознанием. Какое это 
счастье для нашей души! 
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Влияние жизненного подвига Н.В.Гоголя на формирование 
христианской морали у  молодёжи 

М.А.Антонец, Е.А.Ковнатор 
 (Полтава, Санкт-Петербург) 

  
Современному молодому человеку бывает трудно разобраться в 

жизненных ситуациях, принять правильное решение в выборе будущей 
профессии, реально оценить свои способности, поступать справедливо и 
честно по отношению к другим. Для большинства  людей существует 
только горизонтальное развитие, то есть развитие способностей и 
эмоциональных проявлений характера. У молодёжи, и более того, у её 
прогрессивной составляющей – студенчества необходимо формировать 
вертикальное развитие. Это развитие смыслов, сил души и духа. Такое 
развитие прежде всего необходимо для нормального восприятия 
существующей  действительности, для формирования лучших качеств 
личности, для успеха, для создания крепкой и здоровой семьи, для 
сохранения всех достижений современной культуры. 

Как правильно заметил А.Гармаев, культура берёт своё начало от 
духовного, от врождённой способности человека обращаться к Богу и 
слышать его. Источником духовного является Бог, а носителем духовного 
– человек, а не предметы культуры [3 ; 31]. К сожалению, вся современная 
культура обращена в предметность, касаясь лишь горизонтальных пластов 
развития человека – его способностей.  Он в юношеском возрасте, 
вовлекаясь в горизонтальное развитие, попадает в стихию самоутверждения 
и самореализации. В результате все силы души обращаются не в свободное 
проявление своей богодарованной природы, а в обслуживание 
самоутверждения. Часто молодые люди задают себе вечный вопрос: «В чём 
же смысл моей жизни?»  

Гоголь на этот вопрос отвечает так: «Ум не есть высшая в нас 
способность…разум не даёт полной возможности человеку стремиться 
вперёд. Есть высшая ещё способность; имя ей – мудрость, и её может дать 
нам один Христос» [7; 231]. В Библии сказано: «Погублю мудрость 
мудрецов, и разум разумных отвергну» [1; 1-е Кор.1: 19], «ибо Господь даёт 
мудрость; из уст его – знание и разум» [1; Пр.2: 6]. Тем не менее Святое 
письмо ничуть не умаляет силы и необходимости знания. «Приложи сердце 
твоё к учению и уши твои – к умным словам» [1; Пр.23:12]. 

 Духовный рост личности будет происходить только под влиянием 
примирения человека с Богом, при этом понимая необходимость спасения  
[8; 62]. Весь жизненный путь великого русского писателя, украинца 
Н.В.Гоголя, включая литературное наследие, также свидетельствует об 
этом. 

Юный Гоголь, размышляя над своей будущей жизнью, связывает её с 
божественным повелением, с верой, что лишь начерченный Богом путь его 
желаний и грёз сделает бессмертным его имя [9; 196].  Творчество Гоголя - 
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христианина не смогла оценить по достоинству большая часть российской 
интеллигенции  того времени, которая увлеклась новейшими проектами 
революционного преобразования общества, включая идеи атеизма. 

Николай Васильевич вообще неадекватен культуре, которая не 
признаёт самоценности человека. По этой причине его произведения так 
гармонично влились в литературу ХХІ века. Современная молодёжь 
должна воспитываться на творчестве великого писателя, потому что в 
нём логически связывается прошлое, настоящее и будущее в становлении 
самосознания человека, в его стремлении к духовному преобразованию, в 
приближении себя к Богу. 

Гоголь, по мнению российского «философствующего филолога»,  
академика РАН Г. Гачева, «всю жизнь чувствовал себя распинаемым - 
жжение нечистой совести и казнение, что совершенно одолело его под 
конец жизни и ввергло в принародное покаяние в «Выбранных местах из 
переписки с друзьями» [4; 25].  Глядя мирскими глазами и давая 
неправильную оценку поступкам и творчеству Гоголя, многие считают, что 
он был просто скверным человеком, испытывая  такие страшные и 
болезненные пытки от внутреннего голоса Бога. На самом деле это было 
самое настоящее покаяние. «Мера угрызений совести – не в величине 
преступлений, а в чуткости души. Это великий дар: видеть свои грехи, а не 
разглядывать сучок в глазу ближнего» [4 ; 25]. 

 Писатель в «Выбранных местах из переписки с друзьями» 
показывает значение христианских ценностей в жизни человека.  Его 
размышления, советы, наставления – это в первую очередь обращение к 
потомкам, а не только к своим современникам. Путь со Христом нелёгкий, 
он полон испытаний, но он ведёт к великой победе над злом, 
несправедливостью и возникающими трудностями. В Библии сказано: «Ибо 
всякий, рождённый от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, вера 
наша» [1; 1-е  Ин.5: 4]. 

К такому выводу Гоголь пришёл ещё в юности, когда только 
благодаря христианской вере он поборол в себе возникающее желание 
суицида, связанное со смертью отца. “Не беспокойтесь, дражайшая 
маменька, - писал юный Николай Марье Ивановне, - я сей удар перенёс с 
твёрдостью истинного христианина… Бог удержал меня, и к вечеру 
приметил я в себе только печаль, которая, наконец, превратилась в лёгкую, 
едва приметную меланхолию, смешанную с чувством благоговения к 
Всевышнему. Благословляю тебя, священная вера! В тебе только я нахожу 
источник утешения своей горести”       [2; 364]. 

Следует сказать, что вера в Бога и отношение писателя к церковным 
ритуалам были совершенно различными. Объяснение такому личностному 
восприятию можно найти, читая и размышляя над глубоким смыслом 
Божьей заповеди: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что 
на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли» [1; Исх.20:4]. 
По этому поводу В.Вересаев пишет: “В церкви, например, Гоголь никогда 
не крестился перед образами святых отцов наших и не клал перед алтарем 
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поклонов. Но молитвы слушал со вниманием, иногда даже повторял их 
нараспев, как бы служа сам себе отдельную литургию” [2; 391]. Это 
доказывает внутреннее стремление человека к общению с живым Богом, 
желание освободиться от всяких предрассудков. 

Плоть наша подвержена различным  болезням.  Часто корень этих 
недугов находится в  наших поступках. Мы жалеем себя, ропщем. Гоголь, 
анализируя свою физическую боль, своё душевное состояние советует нам 
благодарить Спасителя и в молитве взывать к Богу, чтобы получить 
ответ. В письме «Значение болезней» он пишет: «Принимайте же и вы 
покорно всякий недуг, веря вперёд, что он нужен. Молитесь Богу только о 
том, чтобы открылось перед вами его чудное значение и вся глубина его 
высокого смысла» [7; 196]. По этому поводу Апостол Павел утверждает: 
«Но Господь сказал мне: «Довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя 
совершается в немощи». И потому я гораздо охотнее буду хвалиться 
своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова» [1; 2-е Кор.12:9]. 

Воспитывая сегодня молодёжь, мы говорим о том, что необходимо 
помогать ближнему, служить друг для друга. Очень важно, чтобы молодые 
люди, будучи уже специалистами, руководителями, понимали, как 
правильно даётся помощь. Она должна исходить от сердца. Тогда будет 
действительно прекрасный результат и для просящего, и главное – для того, 
кто выделяет эту помощь. Он получит своё благословение. «Отпускай хлеб 
твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдёшь его» 
[1; Екл.11:1]. В письме  «О помощи бедным» Гоголь делает акцент на 
различности нужд и на приоритете внимания к ним. «Помогать нужно 
прежде всего тому, с которым случилось несчастие внезапное, которое 
вдруг, в одну минуту, лишило его всего за одним разом: или пожар, 
сжегший всё дотла, или падёж, выморивший весь скот, или смерть, 
похитившая единственную подпору, словом – всякое лишение внезапное, 
где вдруг является человеку бедность, к которой он ещё не успел 
привыкнуть. Туда несите помощь. Но нужно, чтобы помощь эта 
произведена была истинно христианским образом» [7; 202].        

Сам же Николай Васильевич постоянно помогал людям  разными 
видами деятельности. Жертва собой, своим временем, своими финансами – 
вот истинный смысл и значение жизни великого писателя. М.Синельникова, 
кузина Гоголя, с восхищением писала о нём: « Живя у них, я часто видела, 
как он сам заходил в крестьянские хаты, чтобы узнать, не терпит ли кто 
нужды, и часто присылал из Москвы денег для помощи бедным. Везде было 
видно его работу, сколько он посадил деревьев. Всегда после обеда учил 
сироту, которая жила у них, разъяснял ей уроки, и теперь она, благодаря его 
стараниям, устроена в институт. Везде и во всём он был неутомимым 
тружеником» [10; 5].  

В письме «Христианин идёт вперёд» Гоголь упоминает о Божьих 
детях как о воинах, имея в виду, что борьба со страстями этого мира, с 
несправедливостью, с пороками и бесчинствами никогда не прекращается в 
их жизни. Но в этой борьбе он видит духовное развитие человека, ясную, 
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чистую и широкую дорогу, на которую выходит всё больше покаявшихся 
грешников для спасения. «Перед христианином сияет вечно даль, и видятся 
вечные подвиги. Он, как юноша, алчет жизненной битвы; ему есть с чем 
воевать и где подвизаться, потому что взгляд его на самого себя, 
беспрестанно просветляющийся, открывает ему новые недостатки в себе 
самом, с которыми нужно производить новые битвы» [7; 230]. В Библии 
апостол Павел подтверждает это: «Братия, я не почитаю себя 
достигшим; а только, забывая заднее и простираясь вперёд, стремлюсь к 
цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе» [1; Фил.3: 13-
14]. 

Стремясь к совершенствованию своего педагогического мастерства, 
преподаватель тоже учится у своих студентов. Гоголь в письме «Советы» 
отмечает: «Уча других, тоже учишься» [7; 247].  Эта обратная связь должна 
приносить  плод совместного погружения в познание истины. 
Педагогическое взаимодействие продуктивно, если преподаватель, 
используя свой личностный потенциал и профессионализм, организует 
целенаправленную, общую со студентами творческую жизнедеятельность, а 
студенты становятся реальными субъектами всех её  видов и форм. 
Студенческая  молодёжь с радостью идёт  на контакт с эмоционально 
богатым, психологически гибким и  мобильным педагогом, который 
эрудирован, владеет фундаментальными знаниями, принимает 
самостоятельные решения в профессиональных и житейских ситуациях и 
способен видеть в студентах равноправных партнёров. Гоголь советует по 
этому поводу: «Ни в каком случае не своди глаз с самого себя. Имей всегда 
в предмете себя прежде всех… стань прежде сам почище душою, а потом 
уже старайся, чтобы другие были чище» [7; 248]. 

В «Авторской исповеди» Николай Васильевич пишет: «Стоит только 
не смотреть на то, как другие с тобою поступают, а смотреть на то, как 
сам поступаешь с другими» [7; 449]. Делая замечание окружающим, мы 
всегда должны помнить истину: «И что ты смотришь на сучёк в глазе 
брата твоего, а бревна в твоём глазе не чувствуешь?» [1; Мт.7:3]. 

Гоголь всё время находился в духовных поисках. Свидетельством 
этого является повесть «Шинель», из которой вышла вся русская 
литература. Великий писатель сознательно исследует в ней проблему 
смирения. Акакий Башмачкин  - главный герой, который является 
носителем христианских добродетелей, человеком безупречного служения. 
Но и он поддается соблазну – бесовскому желанию новой шинели, изменяет 
«уставу» и двигается «чёрной лестницей» вниз, превращаясь в 
противоположность прототипа - нечистую силу.  Гоголевская идея 
служения видна и в «Мёртвых душах». Однако, размышляя над вечными 
истинами, он «поверкой разума» пришёл «ко Христу, увидевши, что в нём 
ключ к душе    человека» [7; 431]. 

Формируя национальное самосознание украинской молодёжи,  
необходимо глубоко проанализировать письмо Гоголя «Нужно любить 
Россию». Любовь к своему народу начинается с любви ко Христу. Великий 
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писатель настаивает на этом. «Без любви к Богу никому не спастись, а 
любви к Богу у Вас нет. Трудно полюбить того, кого никто не видал. Один 
Христос принёс и возвестил нам тайну, что в любви к братьям получаем 
любовь к Богу. Стоит только полюбить их так, как приказал Христос, и 
сама собой выйдет в итоге любовь к Богу самому. Идите же в мир и 
приобретите прежде любовь к братьям» [7; 265]. В Библии находим 
подтверждение: «Кто говорит: «Я люблю Бога», а брата своего 
ненавидит, тот лжец; ибо не любящий брата своего, которого видит, как 
может любить Бога, Которого не видит?» [ 1; 1-е  Ин.4: 20]. 

В повести «Страшная месть» удивительно тонко писатель показывает 
глубину супружеских отношений между казаком Данилой и его женой 
Катериной.  Казак  с нежными интонациями в голосе и заботой обращается 
к своей половинке: «Что, моя молодая жена, моя золотая Катерина?» [5; 
153]. Духовное подтверждение такого отношения к жене находим в Библии: 
«Так должны мужья любить своих жен, как свои тела: любящий свою жену 
любит самого себя» [1; Еф.5:28]. В Библии также сказано о поведении жены 
по отношению к мужу: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу» 
[1; Еф.5:22]. Гоголь также показывает послушание Катерины в ответ на 
замечание Данилы, когда они плыли по Днепру: «Катерина замолчала, 
потупивши очи в сонную воду» [5; 154]. 

В ранних повестях Гоголя прослеживается постоянная борьба добра 
со злом, причём добро и зло персонифицированы, конкретны. Зло в повести 
«Страшная месть» представлено в образе колдуна- отца Катерины, а в 
«Вечерах накануне Ивана Купала» - в образе Басаврюка. Добро в повести 
«Сорочинский ярмарок» находим в любви между Грицьком и Параской. В 
«Ночи перед Рождеством» кузнец Вакула побеждает нечистую силу, не идя 
на компромисс с силами зла.  Добро в образе любви  к Оксане торжествует.  

Герой повести «Вий» долго боролся со злом, но ему не хватило веры  
побороть страх. Хома Брут был поражён силами тьмы из-за того, что не 
послушался Бога. Об этом Гоголь пишет: «Не гляди!» - шепнул какой- то 
внутренний голос философу. Не вытерпел он и глянул» [6; 193].  

В «Заколдованном месте» писатель показывает, как важно в жизни не 
заигрывать со злом, даже словесно не призывать дьявола в свою жизнь. К 
сожалению, сегодня люди в своей речи часто и легко употребляют слова, 
отображающие лица тёмных сил. Такие  фразы   приговаривает герой 
повести дед Максим, оказываясь вместо бахчи в проклятом месте.  Главным 
мотивом повести становится искушение золотом. Писатель показывает, как 
из-за своей жадности дед продаёт душу.  В этом случае Библия 
предупреждает: «Не давайте места диаволу» [1; Еф.4:27]. 

Сегодня Гоголь актуален ещё и потому, что в своих произведениях он 
отражает сущность основного порока человека - отсутствие настоящей 
веры в Бога. В повести «Вечер накануне Ивана Купала» писатель 
сокрушается: «Эдакое неверье разошлось по свету! [5; 44]» Иисус Христос 
говорит об этом: «Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» [1; 
Луки 18:8]. 



 

 40

В филисофии нового времени духовную пустоту заполняют все 
известные нам вероучения и суеверия. В мировозрении нашего современника 
легко уживаются христианство и буддизм, астрология и шаманство, фен-
шуй и су-джок, паропсихология и даже вера в космических пришельцев. 
Этот идеологический коктейль сильно напоминает нам гоголевских 
персонажей, национальная ментальность которых представлена 
переплетением православия и и язычества, ничуть не стесняя друг друга.  

О подобной эклектике во взглядах и жизненных ценностях людей 
предупреждается ещё в Ветхом Завете, проявляясь в некотором знании о 
Боге, но вместе с тем поклонении идолам. «Народы сии чтили Господа, но и 
истуканам своим служили. Да и дети их и дети детей их до сего дня 
поступают так же, как поступали отцы их» [1; 4-я Цар:17:41]. Так живёт 
современный мир.  

Великий писатель Гоголь в своих повестях, а особенно в циклах 
«Вечера…» и «Миргород», угадал, предвосхитил и изобразил эклектическую 
природу философии нового времени. Не только изобразил, но и дал ей 
оценку. Он прекрасно понимал, что подобная идейная всеядность 
разьедает душу человека. Гоголевская «философия воспитания» должна 
занять достойное место в разработке  новой современной методологии  в 
педагогике, основанной на христианских принципах формирования 
личности.  
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“Роздуми про Божественну Літургію” М.В.Гоголя і  духовна 
самоідентифікація особистості 

Чирка В.В. 
 

Вірити тільки, що Бог існує, ще недостатньо:  
 і біси вірять; необхідно віру виправдовувати ділами,  

такої віри від нас вимагає Христос. 
 

Без сумніву, нагальною є потреба постійно припадати устами й 
серцем до незамулених джерел Слова, втамовувати спрагу пізнання Слова 
і самого себе, жити у Слові, мислити, творити, діяти. Істинно, спочатку 
було Слово. І Слово було у Бога. І Слово було Бог. 

У пізнанні ж великого Слова кожне, бодай найменше, найкоротше 
слово набуває особливої  ваги, сили, значення. По правді, недарма слово 
мовиться.   Зауважимо, в сучасній гуманітарній науці розпочалися пошуки 
поняття, яке б могло передати складні стосунки між мовою й світом. Таке 
поняття як дискурс спонукає до розмірковування, пошуків, дослідження, 
розвитку здатності до синкретичного мислення. “Роздуми про 
Божественну Літургію” М.В.Гоголя спонукають проникати в глибинну 
сутність кожного слова, дарованого нам нашими попередниками.  

...Є в білоруській мові слово “твар”. Отже, “твар” – з білоруської – 
обличчя, лице, лик. Зримо постає ланцюжок асоціацій: твар – творіння – 
творчість – Творець – веде до осягнення того споконвічного “все 
повертається на круги своя”, а ще  - світосприйняття й світобачення 
Шевченкового: “ і нема тому почину, і краю немає”.  

Отже, йдеться про вічне коло руху, одвічний пошук істини, крок до 
осягнення власного “Я”, процес духовної самоідентифікації особистості. 
Що ж є духовною самоідентифікацією? Звернімося до словникової статті: 
ідентифікація – 1. Дія за значенням ідентифікувати. 2. Засіб встановлення: 
а) тотожності особи за сукупністю її загальних та окремих даних... 
Ідентифікувати – те саме, що ототожнювати. Ми знаємо, що людина є 
духовно-тілесна істота, яка з’єднує в собі духовний і матеріальний світ. Ми 
знаємо також, що матерія незнищенна. Якщо матерія має таку властивість, 
то хіба дух, якісно вищий за матерію, не є вічний? Душа, як і матерія, 
категорії вічні. Трагедія людства полягає в тому, що смерть через гріх 
роз’єднує душу і тіло, духовне і матеріальне начало. Проте душа і тіло 
кожної людини продовжують існувати в просторі, хоча й окремо одне від 
одного.  

Сутність Різдва Христового, тобто втілення Сина Божого, полягає в 
тому, що Бог знову з’єднав душу з тілом і тим самим обновив людську 
природу, визволивши її від гріха і смерті. Процес визволення від гріха і 
смерті кожної людини – це і є процес її спасіння. Над цим процесом, що 
відбувається в Церкві Христовій, і розмірковує Гоголь. 
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На глибоке переконання М.В.Гоголя, духовне спасіння людини 
можливе лише за умови невтомного спрямування усіх своїх помислів до 
Бога-Творця, в Трійці єдиного і неподільного: Бога-Отця, Бога-Сина і Бога-
Духа Святого. Господь наш Ісус Христос часто уосібнювався і молився до 
Бога Отця. Перед судом, розп’яттям та смертю  Своєю Він молився до 
кривавого поту, заповів нам “молитися безнастанно”. Молились самі і 
закликали до частої та щирої молитви святі апостоли Христові. Також 
упродовж двох тисячоліть, що минули, молитва віри була диханням душі 
людської. До очищення душі в літургійному її стані закликають 
“Роздуми...” Заради любові Господа нашого Ісуса Христа потурбуймося 
про душі наші: забудьмо марноту короткочасну та подумаймо про вічне 
життя; нехай не в лінощах проходять наші дні, не відкладаймо на 
наступний день початки добра, щоб не зустріла нас смерть без добрих діл і 
щоб не стали вигнанцями з палацу радості із запізнілими слізьми про 
несправедливе життя (Прп. Феодосій Великий). Згідно з Гоголем, до всіх 
людей треба ставитися з любов’ю, навіть якщо вони до нас ставляться не 
так, як нам хочеться. Не помічаймо їх образ, обходьмося з ними лагідно, 
молімося за них. Будь- яку справу і починання, радить Гоголь, хай завжди 
супроводить внутрішня душевна молитва, не така молитва, яку ми звикли 
повторювати щоденно, не вникаючи в суть слова, а така молитва, яка б 
злітала, творена з усіх сил нашої душі. Отже, духовна самоідентифікація 
особистості  полягає саме в поверненні “на круги своя”: людина створена 
за зразком і подобою Божою, вона як би повертається до свого первинного 
духовно багатого єства, вдосконалюючись, наближаючись до себе, а отже, 
до Бога-Творця, котрий з безмежної любові здійснив найкраще, 
найдосконаліше із своїх творінь – людину. “Який довершений витвір – 
людина! Шляхетні думки! Безмежні здібності! Увесь вигляд, кожен рух 
викликає захоплення! Вчинки нагадують янгола. Бога нагадує розуміння 
людське. Окраса всесвіту, взірець всього сущого!”(Шекспір). “Люди – 
істоти величні, з могутнім і світлим розумом”(Гете,”Фауст”). А ось інше: 
“Людина – найвеличніша з усіх істот. Людина – найнещасніша з усіх істот. 
Людина – найпідліша з усіх істот” (І.Багряний). То хто ж вона є – людина?! 
Письменники, поети, психологи, філософи усіх часів і всіх народів билися 
над розгадкою феномена людського, прекрасного і потворного водночас. 
Здається, саме мистецтво покликане наближати нас до очікуваного 
результату. Адже “мистецтво, на відміну від інших форм свідомості і 
впливу, охоплює весь діапазон духовних і душевних рухів людини і 
повинне знайомити глядача, читача, слухача не тільки з позитивним, але й 
негативним, злим, страхітливим, тим самим розширюючи їхній кругозір і 
підготовляючи до життя, зживаючи деякі пристрасті і заряджаючи 
позитивною енергією, і часом не заспокоює і розважає, а “терзає”, 
“шарпає” і “мучить” навіть сильніше і більше, ніж життя, укріплюючи тим 
самим волю і підвищуючи внутрішні резерви організму” 
(Л.О.Сморж).Зокрема, такими є твори Ф.М.Достоєвського і певною мірою 
М.В.Гоголя. Митець, утверджуючи неперехідні цінності, добро і красу, 
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зумисне перебільшує негативне в людях, з тим щоб налякати їх їхніми ж 
“портретами”, з тим щоб їм стало соромно за самих себе і в  них виникло 
бажання позбутися негативного і нелюдського. Таке завдання ставив перед 
собою М.Гоголь силою викривального слова. “Поезія Гоголя – це крик 
жаху і сорому, який видає людина, що опустилась під впливом банального 
життя, коли вона раптом побачить в дзеркалі своє оскотинине обличчя. 
Але щоб подібний крик міг вирватись із грудей, треба, щоб в ній 
залишилось щось здорове, щоб жила в ній велика сила відродження. Той, 
хто відверто зізнається в своїх слабостях і недоліках, відчуває, що є ще в 
ньому щось те, що не піддається, чинить опір падінню, що він  може ще 
спокутувати минуле...” (О.І.Герцен). 

Чинити опір мерзенному в людині, здатності до духовного очищення 
душі в літургійному її стані навчає Гоголь. Запрошуючи  читача до 
спільних роздумів про Божественну Літургію, він уводить нас в 
молитовний стан, воскрешає в нас Людину,  створену за зразком і подобою 
Божою.  

  

 

Петро Бевза. Гоголь-«Moonman». 2007. Полотно, рядно, олія  
(«ГОГОЛЬФЕСТ», «Мистецький арсенал», Київ)  

 
Гоголь був справжнім християнином. Більше того, він жив майже  як 

чернець, не маючи ні дружини, ні дітей, ні власного помешкання, ні будь-
яких заощаджень. Він був мучеником Слова, про якого в 1903 році 
новомученик протоієрей Іоан Восторгов дерзновенно сказав: “Такі творці 
за своїм значенням в історії слова уподібнені Святим  Отцям у 
Православ’ї: вони підтримують благочестиві й чисті літературні перекази. 
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Віра, надія, любов Гоголя струмують із його молитов, серед яких помітною 
є звернення-молитва (переклад наш. – В.Ч.) до Пречистої Богородиці. 
Ніхто ж з тих, хто звертається до Неї, присоромлений від Неї не відходить, 
але просить благодаті й приймає дарування для корисного прохання.  

 
До Тебе, Мати Пресвятая, 
Дерзаю вознести мій глас, 
Лице сльозами омиваю, 

Почуй мене в мій скорбний час. 
Прийми тепло мого моління, 
Мій дух біди і зла позбав, 

Пролий замилування в серце, 
На путь спасіння нас настав... 

 
Не буду знать своєї волі, 

Для Бога все готов терпіть. 
Будь Ти покровом в гіркій долі, 
Не дай в печалі шлях скінчить. 

Ти всіх пристанище нещасних, 
За всіх молитвенице нас! 
О, захисти, коли жахливий 
Почую судний Божий глас, 

Коли завершить вічність час свій, 
Глас трубний мертвих воскресить, 
І книга совісті всю тяжкість 
Гріхів моїх переповість. 
Опоро вірних, охороно! 
До Тебе серцем я молюсь: 
Спаси мене, моя відрадо, 
Будь милосердною,  прошу! 

 
Гоголь був глибоко церковною людиною, котра прагнула свідомо 

ставитися до дорогоцінного спадку Церкви. Свідченням цього є рукописні 
збірники Гоголя, куди він записував уривки творів святих отців і вчителів 
Церкви, проповідей давніх і сучасних пастирів, богослужебних Міней. 
Збереглися також два автографи Гоголя церковнослов’янською мовою з 
виписками з Псалтиря: до складу одного увійшли 15 псалмів, до другого – 
11. Ще один автограф – це списки псалмів паралельно грецькою та 
латиною – альбом  з 52 аркушів. 

Гоголь був обізнаний з богословською і аскетичною літературою: 
варто згадати, що “Ліствиця” преподобного Іоана Сінайського була його 
улюбленою книгою ще з молодих років. Надзвичайно глибоко вивчав 
Гоголь чинонаступність Літургії як Василія Великого, так і Іоана 
Златоустого. Спеціально для того, щоб читати їх в оригіналі, він 
наполегливо вивчав грецьку мову під керівництвом учителя. Так 
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народилися його “Роздуми про Божественну Літургію”. Оптинські ченці, 
котрі добре знали Гоголя, назвали цей твір таким, що “відзначається 
цілісністю духа і особливо ліричним поглядом на предмет”. 

“Роздуми про Божественну Літургію” (кінець 1840-х) – не 
друкувалися за життя Гоголя, котрий мав намір видати їх без імені автора. 
І не випадково. Як відомо, текст має здатність зберігати пам’ять про всі 
інтерпретації, включаючи й архетекст, тобто інтертекст, що існує 
всередині тексту (Ю.Ільєнко “Ніч на Івана Купала”). Адже під час роботи 
над книгою Гоголь використав статтю “Про Літургію” з “Християнського 
читання” (1841, т.1), а також “Історичне, догматичне і таємниче пояснення  
Літургії” Івана Дмитрієвського (М., 1803), Стару й Нову Скрижаль та інші 
джерела. Книга залишилась не завершеною. Для сучасного читача вона 
відкривається у ювілейному виданні 2002 року - “Все сочинения 
Гоголя”(Київ - Москва - Париж). Сьогодні , коли настав новий важливий 
період у дослідженні життєпису і творчості таємничого Миколи 
Васильовича Гоголя,  месіанське призначення його, на думку професора 
Таврійського університету Кримської Автономії В.П.Казаріна, не викликає 
жодного сумніву. П.В.Мехед розвиває думку останнього, розглядаючи 
тему “Рим в апостольській свідомості М.Гоголя”. Зокрема, наголошує, що 
апостольство й вибраність як би закладено в підвалинах сім’ї, починаючи 
від віщого сну Василя Опанасовича із видінням Пресвятої Богородиці та 
молитвою – благанням - обітницею Марії Іванівни Гоголь (уродж. 
Косяровської) про народження сина Миколи. 

“Роздумами про Божественну Літургію” Гоголь підбиває підсумок 
усього створеного ним упродовж життя.  

Він ставить за мету  показати молодим людям і тим початківцям, 
котрі ще недостатньо ознайомлені зі значенням Літургії, в якій повноті й 
внутрішньому глибокому зв’язку вона здійснюється. Гоголь упевнений, що 
будь-кому, хто з увагою йде за Літургією, повторюючи кожне слово, 
внутрішнє значення її буде розкриватися як би само собою. Так, 
Божественна Літургія – це вічне повторення великого подвигу любові і 
самопожертви, звершеної в ім’я нас, грішних. У скорботі від незгод і 
невлаштованості своїх волало людство до Творця свого. Знали, що стане 
Він Сам перед людством в образі того найліпшого свого творення, за Його 
образом і подобою. І явився Він! Ним же світ є!  Проскомідія в 
богослужінні – підготовка до власне Літургії. Це і спогади про початковий 
ступінь життя Христа, яка була приготуванням Його до подвигів у світі. 
Гоголь наголошує, що священик, котрий має звершати Літургію, має бути 
твердий тілом і духом, бути примиреним з усіма, має боятися бути 
невдоволеним на кого б то не було.  Поступово уводить нас  Гоголь в 
літургійний стан покаяння, молитви, очищення. “Подай, Господи, в цьому 
віці пізнання Твоєї істини, а в майбутньому життя вічне”. І голосно з 
клироса проголошуються блаженства, які провістили пізнання істини. Це 
одна із хвилюючих високих сторінок “Роздумів...” і власне Літургії. 
Звичайними словами не передати і сотої долі того почуття високої 
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небесної радості, коли хор (і ти в його складі) співає 
“Блаженства”(Євангелія від Матвія, 5: 3-12): “Блаженні вбогі духом, бо 
їхнє Царство Небесне” (Позбавлені гордині щодо ума свого); “Блаженні 
засмучені, бо вони будуть утішені” (які плачуть від усвідомлення  гріхів 
своїх і недосконалості, ніж від образ, їм спричинених); “Блаженні лагідні, 
бо землю вспадкують вони” ( Не гнівливі, здатні до всепрощення, зброя 
яких всеперемагаюча смиренність); “Блаженні голодні та спрагнені 
правди, бо вони нагодовані будуть” (Прагнуть правди, але перш за все в 
собі); “Блаженні милостиві, бо помилувані вони будуть” ( Співстраждають 
усім, як Ісусу Христу); “Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити 
Бога” ( Як у  чистій воді – у чистім  серці ясніє образ  Божий); “Блаженні 
миротворці, бо вони синами Божими стануть” ( Мир у душу вносять усім 
своїм життям праведним); “Блаженні вигнані за правду, бо їхнє Царство 
Небесне”, “Блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть облудно 
на вас наговорювати всяке слово лихе ради мене”, “Радійте та веселітеся, - 
нагорода бо ваша велика на небесах! Бо так гнали і пророків, що були 
перед вами”  

( Невинні, чисті серцем, що були несправедливо опорочені, раді, що 
потерпіли за Христа). 

Перебування в літургійному стані всепрощення і любові веде до 
усвідомлення, що вищий ступінь духовного життя є той, коли людина, не 
маючи втішення ні від Бога, ні від світу, завжди терпляча і спокійна, усім 
серцем віддана Богові. Як же глибоко розкривається перед тобою це 
пізнання, коли починаєш справу з власної своєї душі! 
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Іконографія Миколи Гоголя 
О.В.Орлова  

 

У написаних з натури портретах Миколи Гоголя збереглися не тільки 
риси обличчя, настрій, почуття, а й таємниці його душі. І справа не тільки у 
майстерності художників, котрі зуміли перенести на полотно й зберегти для нас 
образ письменника. Таємниці пов’язані насамперед із фактом існування 
живописних двійників Гоголя – його портретів. Ставлення письменника до 
власних зображень у свій час було не зрозумілим його найближчому оточенню, 
залишається воно загадкою і зараз. 

 

 У музеї+заповіднику Гоголя екскурсоводи розповідають місцеву легенду чи бувальщину 
про те, як мати Гоголя знімала портрет, що прикрашав вітальню, і ховала його на час приїзду сина, 
бо той не міг перебувати в кімнаті із портретом роботи Федора Молера, писаним спеціально для 
рідних письменника. 

 

 Листування Миколи Гоголя, зазвичай спокійне і дружелюбне, двічі 
переривалося гнівними тирадами на адресу М.Погодіна та І.Бецького, – 
видавців журналів, у яких були надруковані портрети письменника без його 
особистого на те дозволу. Навіть у духовному «Заповіті» Гоголь з обуренням і 
образою повертається до цієї події, благаючи не тиражувати його зображення. 

У листі до С.П.Шевирьова Гоголь намагався пояснити суть «портретної» 
проблеми, причини свого негативного ставлення до власних зображень: 

 

 «Друг мой, много я не умею объяснить, да и для того, чтобы объяснить что+нибудь, нужно 
мне поднимать из глубины души такую историю, что не впишешь её на многих страницах. А 
потому то тем же самым причинам и не может быть понятно другому, почему мне так неприятно 
публикование моего портрета [6, Т.2, с.308]. 

 

«Історію з глибини душі» Микола Гоголь писав усе своє життя, 
починаючи з юнацьких невдалих спроб і закінчуючи попілом від «Мертвих 
душ-2». Історію стосунків людини і портрета слід шукати не стільки у 
біографічних легендах, скільки у творах письменника, які і є його духовною 
автобіографією. 

Перший портрет петербурзького періоду належить пензлю 
О.Д.Венеціанова – відомого російського художника-реаліста, засновника школи 
народного жанрового живопису. Автолітографія позначена 1834 роком, на цей 
час письменник і художник були добре знайомі. О.Венеціанов увів Гоголя у 
коло молодих художників, познайомив із їх побутом і роботою. На основі цих 
вражень написані повісті «Невський проспект» та «Портрет». Микола Гоголь 
зображений на портреті у щасливу пору свого життя – входження у 
літературний бомонд, визнання та славу. Юний Ніколаша Гоголь із модною 
зачіскою, у франтуватій краватці, на його вусах легка хлестаківська посмішка. 
Перший у житті портрет, написаний відомим художником, не міг не тішити 
самолюбство письменника, який робив перші столичні кроки. Поручику 
Пирогову з повісті «Невський проспект» вкладено у вуста перше і досить 
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примітивне рішення «портретної» проблеми, через яке, припускаємо, пройшов і 
Гоголь: «Ему весьма желалось видеть мужественную физиономию свою на 
портрете» [2, Т. 1, с. 34]. 

Портрет як самоствердження і данина світським традиціям був втілений у 
роботі О.Венеціанова, декілька з автолітографій якої дійшли до наших днів і 
зберігаються в Третяковській галереї та  Гоголівському музеї-заповіднику. 

 

Техніка літографії давала можливість тиражирувати зображення, але Гоголь вважав це 
загрозою для себе, майже містичною.  

 

Він відмовився від публікації власного портрета в збірці «Арабески». 
Дослідник Н.Машковцев висуває низку версій відмови, але головним вважає 
друкування у книзі повісті «Портрет»: «могло показаться неудобным 
приложение портрета автора к книге, изобилующей важными 
принципиальными высказываниями о портретной живописи… Кроме того, 
известно, с какой неприязнью относился Гоголь к широкой публикации своих 
изображений, преграждая по мере сил всякие их попытки. Возможно, что уже в 
30-х годах зародилась у него эта осторожность» [4, с. 30]. 

У повісті «Портрет» справді висувалися деякі принципи портретного 
живопису, проте найголовніше, що саме тут Гоголь сформулював головну тезу 
взаємостосунків не стільки художника із зображенням, скільки оригінала із 
власним портретом. Портрет старого лихваря, створений силою таланту, став 
мірилом цінності життя художника у мистецтві. Життя старого грішника 
продовжилося на полотні – він спокушає, торгує, губить. Гоголь наділив 
портрет містичною силою, яка впливала на усіх, хто опинявся поруч. 
Демонічний лихвар знав про це, тому і благав художника написати його: «Он 
бросился ему в ноги и молил кончить портрет, говоря, что от сего зависит 
судьба его и существование в мире, что уже он тронул своей кистью его живые 
черты, что если он передаст их верно, жизнь его сверхъестественною силою 
удержится в портрете, что он через то не умрёт совершенно, что ему нужно 
присутствовать в мире» [2, с.162]. 

 

Можливо, що у довгі часи позування Венеціанову, коли на чистому полотні поступово 
проявлялися риси обличчя, потаємні думки та бажання, народилася у Гоголя містична ідея портрета+
двійника, який живе самостійним від господаря життя.  

 

На думку філософа Л.Карасьова, герой та його портрет у повісті 
М.Гоголя ізоморфні один одному за ступенем своєї реальності або життєвості: 
перший – не до кінця помер, другий – ожив не до кінця. Коли художник 
Чартков став господарем портрета, напружена рівновага порушується. 
Художник гине, портрет зникає, але портрети, які художник скуповував, а потів 
знищував, повторюють головний онтологічний зміст взаємин людини і 
портрета – знищення життя, що жили у талановитих картинах [3, с. 68]. 
Можливо, що в повісті «Портрет» М.Гоголь висловив своє бачення онтології 
портретного живопису, і ще тоді у нього зникло бажання «не до кінця померти» 
або «ожити не до кінця». 
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Протягом наступних п’яти років Микола Гоголь уникав будь-яких 
зображень, хоча залишились малюнки В.Жуковського, О.Пушкіна, 
О.Дмиртієва-Момонова, К.Мазера. У 1840-ому році художник Федір Молер 
написав ряд портретів М.Гоголя. Саме цей художник створив образ 
письменника, який став хрестоматійним.  

 

Молерівський Гоголь і досі прикрашає зібрання творів, усілякі ювілейно+туристичні 
віньєтки. Останній привіт – з пляшки мінеральної води під назвою «Гоголівська». Не уявляв собі 
Микола Васильович справжнього тиражування. 

 

З Федором Молером Гоголь зблизився у Римі, там погодився позувати 
для портрета. Залишилося три портрети на темному тлі, які вважають 
підготовчими до основного полотна, написаного для матері письменника. 
Авторська копія цього портрета зберігається зараз у Третьяковській галереї, а 
портрет родини Гоголя у 1941 р. був втрачений Полтавським Краєзнавчим 
музеєм. Гоголь на зображенні умиротворений, хоча очі сумні та імлисті. Риси 
обличчя пом’якшені, немає гострого підборіддя та довгого носа («пташиного», 
як називав його Гоголь). Парадний та благополучний вигляд радше 
призначений для материнського спокою, ніж для передачі психологічного стану 
письменника, котрий переживав у цей час глибоку духовну кризу. 

На художника Молера приховано впливав факт призначення портрета, і 
він, як і герой повісті «Портрет» – Чартков, – підкорявся замовленню, писав так, 
як від нього чекали. «Однообразные, холодные, вечно прибранные и, так 
сказать, застёгнутые лица чиновников, военных и штацких, не много 
представляли поля для кисти: она позабывала и великолепные драпировки и 
сильные движения и страсти… Перед ним был только мундир, да корсет, да 
фрак…» [2, Т. 2, с. 134]. 

У Римі Гоголь познайомився ще з одним художником – Олександром 
Івановим. Під впливом цього знайомства з’явилася друга редакція повісті 
«Портрет». Іванова вважають прототипом художника – протилежності 
Чарткова. Олександр Іванов – це втілення ідеальних уявлень Гоголя про 
живописця, який безкорисливо відданий творчості. Письменника і художника 
зближувала віра у силу мистецтва й високе призначення митця, багаторічне 
зосередження на одному творі («Мертві душі» та «Явлення Христа народу»). 
Зустріч майстрів відбулася у момент, коли композиція полотна «Явлення» була 
визначена і нагальними постали проблеми психологічних характерів персонажів 
картини. Результатом спільної роботи дослідники вважають образ раба [1, с.38], 
образ «тремтячого» батька [4, с. 82] і найголовнішого – образ «найближчого» до 
Христа. На одному з ескізів (із зібрання К.Т.Солдатенкова) «найближчий» має 
характерні риси Гоголя. Вражаюча експресія обличчя у поєднанні із низько 
похиленою головою і зігнутою фігурою виказують момент глибокого 
потрясіння, страху і усвідомлення своєї гріховності. Фігура портретного Гоголя 
тісно пов’язана із настроями його літературних пошуків. Як вважає А.Михед, 
цей персонаж «ілюструє та додає у зображенні того стану, який передає у 
«Вибраних місцях» письменник, що пережив страх, спокуту і преображення» 
[5, с. 180]. 
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О.Іванов під час роботи над сакральним полотном написав два портрети 
М.Гоголя. За словами художника, зображення зберігалися у таємниці від усіх. 
Проте письменник ці утаємнені портрети подарував своїм друзям – 
М.П.Погодіну, котрий відразу надрукував його у журналі, і В.А.Жуковському. 
Портрети роботи Олександра Іванова майже однакові, їх часто називають 
одним у двох варіантах. Микола Гоголь зображений по-домашньому, без 
лакування та парадності. У листі до С.Шевирьова письменник так висловився 
про своє зображення: «Рассуди сам, полезно ли выставлять меня в свет неряхой, 
в халате, с длинными взъерошенными волосами и усами?» [6, с. 308]. 

 

 Дивно, але портрет  роботи Олександра Іванова справляє враження, протилежне 
гоголівській оцінці. Загальний вираз обличчя можна назвати смиренним, погляд зосереджений на 
пильному спогляданні за чимось важливим, навіть знаменним. Таким поглядом можна зустрічати 
Месію. 

 

 Саме такий погляд потрібен був художнику Іванову, бо головним для 
нього у цей період був задум і втілення «Явлення Христа народу». Гоголя 
митець бачив серед людей, що чекають на прихід Бога, але «найближчий» до 
Христа – це персонаж просторово наближений, духовний же стан позначений 
відчуттям розгубленості та страху. У «Заповіті» Гоголь описав цей стан: 
«Соотечественники, страшно!..», «Замирает от ужаса душа». Чи не про цей 
«ужас» згадує в «Мертвих душах» письменник, описуючи поміщика Плюшкіна: 
«Нынешний пламенный юноша отскочил бы с ужасом, если бы показали ему 
его портрет в старости. Забирайте же с собою в путь…» [2, Т. 10, с. 127]. 

 

Портрет як духовна сутність людини, усе життя вабив і водночас відлякував Миколу 
Гоголя. Письменник розумів силу впливу справжнього мистецтва, яке здатне оголити 
найпотаємніше, винести на широкий загал глибинні порухи душі. Молодий Гоголь венеціанського 
періоду був би вражений («отскочил с ужасом?») від портрета Іванова, який представив світу зовсім 
іншу людину без юнацьких сподівань та ілюзій, людину, яка пройшла великий шлях пізнання і 
осудження пороків, поневірянь і каяття. 

 
Містична сила портрета, у яку вірив письменник, підтвердилася на його 

власній іконографії. Портрети Гоголя живуть своїм життям, коректуючи наші 
уявлення про видатного земляка, руйнуючи усталені стереотипи, відкриваючи 
нові грані гоголівської особистості. 
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Автор пропонує сучасникові здійснити  уявну подорож 
гоголівськими місцями Полтавщини. Звертаючись до вічних проблем 
буття, запрошує осмислити сьогодення через призму  світосприйняття 
гоголівських героїв. 

 

Полтавщина и ее обитатели в творчестве Н.В.Гоголя 
А.П.Тюнин 

 
«… мое сердце всегда останется привязанным к  

священным местам родины…». 
 

Из письма Гоголя Марии Ивановне, матери 
 
Чтобы глубже постичь творческое наследие нашего великого 

земляка, чтобы воочию убедиться, во что трансформировались его 
пророческие предостережения, думается, недостаточно перечитывать в 
который раз, пересматривать на сцене, в кино, по телевидению 
бессмертные произведения писателя. Для этого надо непременно посетить 
родные полтавские памятные места Н.В.Гоголя, откуда начинали свой 
литературный путь герои его рассказов, повестей, комедий, поэмы. 
Первым таким местом по праву должно оказаться Гоголево (до недавнего 
времени Васильевка Шишакского района Полтавской области), в котором 
воссоздали родовое поместье писателя, привели в надлежащий порядок 
могилы его отца и матери. Ознакомившись с многочисленными 
экспонатами заповедника-музея (многие из которых подлинны!), 
преодолевая историческое пространство, предпримем попытку 
погрузиться в детство, отрочество и юность гения, обладавшего даром 
предвидения более чем на 200 лет вперед... 

 
Чтобы осмыслить настоящее, надо представить и прошлое прославленной на весь 

свет Диканьки, близлежащих к ней сел и хуторов, если таковые не стерты с лица земли 
безжалостным временем и, как теперь говорят, хозяйствующими субъектами этого 
благодатного края.  

 
Желательно (хотя бы раз в жизни!) окунуться в многоголосие и 

многоцветие ежегодной предосенней Сорочинской ярмарки. А вдруг да 
повезет на встречу с отнюдь не литературными персонажами, а с 
настоящими, сегодняшними Иванами Ивановичами и Иванами 
Никифоровичами или с подобными чиновниками, но образца XXI века, 
которых ни то самое безжалостное время, ни социальные бури и 
потрясения внешне, казалось, не изменили. Ведь многих из них в еще 
большей степени испортили то квартирный вопрос, то купля-продажа 
земли, то парадоксы сексуальной революции, нынешняя явь которых уж 
точно не один раз перевернула бы в гробу любвеобильную, однако не 
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столь алчную куму Солоху (по сегодняшним меркам – наивную 
соблазнительницу). 

 
 Не забыть бы полистать районные газеты, выходящие в Миргороде, Диканьке, 

Решетиловке, Шишаках, посмотреть передачи местного телевидения. 
 
 Дух захватывает от новостей во всех смыслах этого слова: ни дня 

без изощренных убийств, дорожно-транспортных происшествий на 
дорогах с человеческими жертвами (количественно равных в не столь 
продолжительное время потерям в какой-нибудь горячей точке планеты), 
резонансных разбирательств в судах по поводу захвата чужой земли, 
заводских, фабричных площадей, громких процессов, на которых лишают 
родительских прав мам и пап – алкоголиков, наркоманов… 

 
 Неплохо бы поколядовать с местными тинэйджерами (в гоголевском прошлом – 

парубками и девчатами) в ночь под Рождество Христово. 
 
 Можно и в ночь на Ивана Купала (подальше от шума городского) 

попрыгать с ними возле яркого предпраздничного костра. Увидеть, узнать, 
вслушаться, о чем спикают многие из этих “продвинутых” во всех 
отношениях молодых людей; под чью музыку и как пляшут, о чем и чьи 
песни поют, как и каким образом одеты, обуты. У кого, наконец, круче 
навороченный мобильник, какой марки родительская иномарка (простите 
за неслучайную тавтологию), каков их словарный запас или, если не 
сказать, его полное отсутствие. И мы не только утвердимся в том, что эти 
Рождество и ночь на Ивана Купала нисколечко не по Гоголю, но и в том, 
насколько губительны и беспощадны плоды пресловутой цивилизации и 
глобализации, как притягательна и ядовита свалившаяся не только на 
прекрасную во всех отношениях Полтавщину, но и на всю страну, на 
другие государства эта вселенская беда, определение которой – 
утверждающийся повсеместно всеобщий эгоизм, черствость, цинизм, 
преклонение перед долларом, расчеловечивание и бескультурье, ведущие 
человечество в тупик. Мы все это видим, мы это констатируем, но 
бессильны перед нахраписто разрастающимися, прогрессирующими, 
укрепляющимися метастазами социальных злокачественных болезней в 
образах жуткой экологии, навязчивой и зомбирующей все живое рекламы, 
взяток в особо крупных размерах, рэкета на больших и малых дорогах, 
земельных войн, алкоголизма, наркомании, иммунодефицита, похищения 
детей и детского порно, бомжевания, смерти на улицах сел и городов в 
(отнюдь не гоголевских времен!) холода… Счет порочных явлений, 
некоторые из которых вряд ли могли присниться в самых фантастических 
снах сатирику-реалисту и некоторые из них он все-таки предвосхищал, 
можно продолжать до бесконечности. Это всеобъемлющая примета нашего 
времени. И каким же Гераклам, если они и появятся у нас, будет под силу 
уборка Авгиевых конюшен от безнравственного, пищевого, 
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производственного мусора, завалившего пространства нашей 
великолепной страны и чудесной планеты Земля?! 

В России (опять же по материалам СМИ), такой далекой и такой 
близкой, отнюдь не безразличной Н.В.Гоголю,  

 
 бизнесменам рекомендуют в качестве настольной книги, учебного пособия поэму 

"Мертвые души".  
 
Идея эта весьма оригинальна и даже плодотворна. Но только бы при 

обязательном джентльменском условии: обучаясь умению Чичикова уметь 
делать деньги из ничего (а если точнее, из операций с мертвыми душами!), 
помнить о еще более показательном крахе безнравственной бизнес-
пирамиды Павла Ивановича; не забывая о том, что перерождение этого 
"героя" в положительный персонаж не получилось даже у гениального 
Гоголя. А ведь как долго и как мучительно писатель, рукой которого, по 
его признанию, водило само Провидение, искал пути избавления народа от 
разрушительного воздействия всех негоразд, веря, что они минуют такие 
государства, как Украина, Россия, Белоруссия. 

Однако пора уже в дорогу и желательно не в автобусе, даже не в 
гоголевской птице-тройке, а в какой-нибудь машине времени, с помощью 
которой (как в недавнем кино) можно было бы очутиться в ином 
измерении. 

 
 Да, маленькая страна, название которой Полтавщина, всю жизнь подпитывала 

сердце и память Н. В. Гоголя.  
 
Этот густонаселенный красочный и контрастный мир, связанный с 

Яновщиной, Диканькой, Великими Сорочинцами, Яреськами, 
Решетиловкой, Кибинцами, Миргородом и Полтавой, добросовестно 
выписан человеком, которому как никому свойственна стойкая 
привязанность к местам своего детства и юности. 

Поистине сыновней любовью к малой своей родине рождены 
немеркнущие акварели гоголевских «Вечеров на хуторе близ Диканьки». 
Романтичные, густонасыщенные немыслимой фантастикой, они вместе с 
тем достоверны и точны во всем, что касается людей, их одежды, обрядов, 
хозяйственной утвари. Убедительной достоверностью служит и выбор 
писателем рассказчика, выступающего в нескольких ипостасях: то 
балагура пасичника Рудого Панька, то степенного дьячка Фомы 
Григорьевича, то просто Степана Ивановича Курочки, жителя Гадяча. 

Обратим внимание на то, что все они именно с Полтавщины, их 
добросовестность и добропорядочность подтверждаются слушателями 
невыдуманных историй и подлинным автором, который частенько или 
выглядывает из-за плеча пасичника, или неназойливо корректирует 
диалоги персонажей. Поэтому не случайно некоторые биографы Гоголя 
склонны видеть в колоритном псевдониме рассказчика Рудого Панька 
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связь с именем деда писателя Афанасия Демьяновича, а значение слова 
“рудый” (рыжий) соотносят с золотистым отливом волос истинного 
создателя рассказов. Даже шутливое предисловие к сборнику, 
приписываемое пасичнику, непременно приведет читателей на 
Полтавщину: «Да, вот было и позабыл самое главное: как будете, господа, 
ехать ко мне, то прямехонько берите путь по столбовой дороге на 
Диканьку. Я нарочно и выставил ее на первом листке, чтобы скорее 
добрались до нашего хутора. Про Диканьку же, думаю, вы наслушались 
вдоволь. И то сказать, что там дом почище какого-нибудь пасичникова 
куреня. А про сад и говорить нечего: в Петербурге вашем, верно, не 
сыщете такого. Приехавши же в Диканьку, спросите только первого 
попавшегося навстречу мальчишку, пасущего в запачканной рубашке 
гусей: «А где живет пасичник Рудый Панько?» – «А вот там!» – скажет он, 
указавши пальцем, и, если хотите, доведет вас до самого хутора...». 

Пасичников хутор, грустная фигурка мальчишки-пастушонка – все 
это, как говорится, давно кануло в Лету, а вот столбовая дорога с 
беспрерывными людскими и автомобильными потоками – и в наши дни 
самый надежный ориентир от областного центра до воспетой Гоголем 
Диканьки.  

Местные географические подробности встречаем и в «Сорочинской 
ярмарке»: «Глазам наших путешественников начал уже открываться 
Псел...», «...а наш парубок отправился по рядам с красными товарами, в 
которых находились купцы даже из Гадяча и Миргорода – двух 
знаменитых городов Полтавской губернии...» и т. п. 

А в рассказе «Вечер накануне Ивана Купала», в котором 
возможности авторского абстрагирования и безудержной фантазии, 
казалось бы, не знают границ, дьячок Фома Григорьевич, сменивший 
пасичника, не забывает при удобном случае сослаться на конкретные 
факты, реальные события, которые начинают нас настораживать, 
выстраивать непреднамеренные аналогии… Так, например, он говорит о 
некоем вздорном паныче в гороховом кафтане из самой Полтавы, 
упоминает село, «которого теперь и следу нет и которое было, может, не 
дальше ста шагов от Диканьки». 

От рассказа к рассказу пространственные горизонты раздвигаются и 
выходят за пределы Диканьки, Полтавы. Сам пасичник, ссылаясь то на 
дьячка, то на его деда, отправляет читателей в города Кременчуг, Ромны, 
Конотоп, Глухов, Киев, Варшаву. Но пока что даже немыслимая одиссея в 
Петербург кузнеца Вакулы за супермодными черевичками для 
возлюбленной к самой царице начинается и заканчивается у порога его 
родного куреня.  

Опять-таки на Полтавщине, оказывается, проводят редкие мирные 
дни запорожские казаки, чьей истории успевает слегка коснуться в этом 
рассказе автор. Народный дух, реальность и вымысел «Сорочинской 
ярмарки», послужившей камертоном к рассказам сборника, постоянно 
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усиливаются былями и небылицами, народными песнями и местными 
присловьями, которые Гоголь слышал в родном крае. 

Отправляясь в Петербург, Гоголь взял с собой тексты комедий отца, 
знатока и ценителя народного юмора, знавшего радости и горести родной 
Полтавщины. Юноша надеялся опубликовать, а возможно, и поставить 
пьесы в столичных театрах, чтобы познакомить петербуржцев, москвичей 
с милым его сердцу малороссийским краем. Известно, что замысла своего 
он не осуществил, однако некоторые мотивы и детали комедий отца 
«Простак, или Хитрость женщины, перехитренной солдатом», «Собака-
овца» использовал в своих произведениях. 

Показывая земляков «в условиях домашней жизни» (В.Г.Белинский), 
писатель постоянно пополнял свои запасы новыми зарисовками с натуры, 
если ему удавалось побывать в родных местах. В письмах из Петербурга к 
родным, друзьям и знакомым он настойчиво просит присылать всякую 
всячину из прошлого и настоящего народа. 

В одном из писем к матери Гоголь рекомендует ей создать 
постоянную корреспондентскую сеть, чтобы получать фольклорные и 
этнографические сведения. В далекую Васильевку летят письма, полные 
мольбы: «Вы имеете тонкий, наблюдательный ум, вы много знаете обычаи 
и нравы малороссиян наших, – пишет Н.В.Гоголь матери Марии Ивановне, 
– и потому, я знаю, вы не откажетесь сообщать мне их в нашей переписке. 
Это мне очень, очень нужно. В следующем письме я ожидаю от вас 
описание полного наряда сельского дьячка, от верхнего платья до самых 
сапогов…». Н.В.Гоголь любил слушать украинские песни: «Ой не ходи, 
Грицю», «Чоботи», «Цвіли лози при дорозі», «Гречаники» и другие в 
исполнении лирников и кобзарей. Заслушивался он исполнением песен 
тетей Н.И.Хадаревской, обладавшей редкой красоты голосом. Когда же 
пели на улице васильевские парубки и девчата, Гоголь охотно подпевал 
им. Поэтому многие рассказы «Вечеров...» словно озвучены голосами 
унесенных временем жителей Диканьки, Васильевки, Сорочинец. Не 
подлежит сомнению и тот факт, что некоторые фамилии жителей соседних 
с Васильевкой хуторов и поместий перекочевывали на страницы 
гоголевских рассказов: Рудый Панько, Солопий Черевик, Пивтора-Кожуха, 
Иван Закруты Губа, Охрим Гуска, Мосий Шило и др. Такие фамилии, 
прозвища и ныне не редкость на Полтавщине. 

Следующий цикл повестей Гоголя появляется после «Вечеров...» 
через два года. Этот промежуток времени был отмечен не только 
мучительными раздумьями писателя о собственной литературной судьбе, 
но и не менее тягостными размышлениями о бедственном положении 
народа, особенно крестьянства. В письме к И.И.Дмитриеву он писал: «Чего 
бы, казалось, недоставало этому краю? Полное роскошное лето! Хлеба, 
фруктов, всего растительного гибель! А народ беден, имения разорены и 
недоимки неоплатные».  

Правда, Гоголь пытается внушить читателям, что и новый цикл 
произведений близок предыдущему. Так, в подзаголовке к «Миргороду» 
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автор уточняет, что это «...повести, служащие продолжением «Вечеров на 
хуторе близ Диканьки». Повесть «Старосветские помещики», 
открывающая этот сборник, навеяна духом и самыми мельчайшими 
подробностями провинциальной жизни, так хорошо знакомой молодому 
Гоголю. Все писалось с натуры, начиная с образов Пульхерии Ивановны, 
Афанасия Ивановича и кончая разноголосицей скрипучих дверей их дома. 
Современники подтверждают, что скрип дверей был особой 
достопримечательностью господского дома в Васильевке. Со светлой 
грустью, полной в то же время пока мягкой иронии, тонкого психологизма, 
не предвещавших ничего хорошего на будущее, повествует Гоголь о 
существовании этих добрых, но духовно пустых старичков. Тем более, 
когда дело касается приказчика, войта и наследника умерших помещиков, 
его ирония перерастает в едкую сатиру, заявившую о себе еще в повести 
«Иван Федорович Шпонька и его тетушка». 

Писатель не оставляет без внимания историю национально-
освободительной борьбы украинского народа против извечных своих 
поработителей. Так появляется великолепная повесть «Тарас Бульба». В 
ней, как и ранее в «Вечерах на хуторе близ Диканьки», преобладает 
романтика бесшабашной и разгульной казацкой вольницы, 
сверхколоритные личности, о которых на Полтавщине хранились легенды 
и предания далекой, далекой давнины. Вместе с тем автора больше и 
глубже занимает мысль о том, кто распоряжается судьбами конкретных 
людей и каким образом, например, один человек становится истинным 
патриотом своей Отчизны, стойко выдерживая и перенося ради нее 
нелюдские муки. Другой, взращенный в подобных условиях, 
вскормленный грудью той же матери, воспитываемый тем же отцом, 
превращается в конце концов в жалкого, презираемого боевым 
товариществом, предателя. 

Вовсе неравнодушной, не небезучастной к героическим и 
трагическим судьбам персонажей повести является роскошная природа с 
человеческой наполненностью, законсервированная детской памятью в 
картинах родных полтавских полей, лесов, степей и вызывающая не только 
сыновью любовь к ней, гордость и восхищение, но и вполне обоснованное 
недоумение: совместимы ли в этом благоухающем, прекрасном, поистине 
райском уголке земли красота, данная нам свыше, живая жизнь, с одной 
стороны, и жестокость, насилие, страдания, измены, наглые притязания 
чужеземцев на эту, нашу землю, с другой. 

И, кроме многого, недосказанного нами, гоголевские зарисовки 
пейзажей освежают душу современного читателя своей первозданностью, 
экологической нетронутостью, вызывая откровенную ностальгию по 
утраченному: «…Вся поверхность земли представлялася зелено-золотым 
океаном, по которому брызнули миллионы разных цветов. Сквозь тонкие, 
высокие стебли травы скозили голубые, синие и лиловые волошки; желтый 
дрок выскакивал вверх своею пирамидальною верхушкою; белая кашка 
зонтикообразными шапками пестрела на поверхности; занесенный бог 
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знает откуда колос пшеницы наливался в гуще. Под тонкими их корнями 
шныряли куропатки, вытянув свои шеи. Воздух был наполнен тысячью 
разных птичьих свистов… Черт вас возьми, степи, как вы хороши!...», где 
оно сейчас это бескрайнее разнотравье, многоцветье, благоуханье, 
переполненные снующими обитателями девственных зарослей с их 
непуганными голосами?! И так ли хорошо живется этой земной красоте 
сейчас, как ей жилось вольготно при Гоголе? Вопросов много и чаще всего 
они остаются без ответов. 

Ольга Васильевна, сестра писателя, впоследствии вспоминала, что ее 
знаменитый брат не только превосходно знал многие редкие 
лекарственные травы, но и учил домашних распознавать их, снабжал 
специальной литературой и оборудованием аптеку, организованную им же 
для страждущих в Васильевке. 

Близка по внутреннему наполнению и психологизму к повестям 
«Иван Федорович Шпонька...», «Старосветские помещики» и «Повесть о 
том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Не 
исключено, что исходным материалом для нее послужила многолетняя 
тяжба между соседями-помещиками, одним из которых являлся дед 
писателя: «Свидетельствую мое почтение дедушке, – пишет Гоголь в 
письме к матери 30 апреля 1829 года, – скажите, пожалуйста, что его 
тяжба? имеет ли конец?..»  

Есть ещё один любопытный факт, который мог быть использован 
Гоголем. Это случай, происшедший с братьями Мироненко, о котором 
рассказывал в своих воспоминаниях В.Гиляровский. Жили они в 
Васильевке, жили бедно, но дружно. Но вот умер их богатый дядя и 
оставил в наследство имение и деньги. Крупное братья поделили, а на 
мелочах рассорились. Затяжным оказался конфликт из-за молотилки: 
«Старший брат Иван Иванович соглашался продать молотилку и деньги 
поделить или даже пожертвовать на школу, а младший Петр Иванович 
упёрся и говорит: «Нехай она сгние! Або моя, або хай сгние!». Так и гнила 
молотилка во дворе у обоих на глазах, чтобы никто ею воспользоваться не 
смог. 

В отличие от вымышленных персонажей Остапа и Андрия, 
разведенных суровыми обстоятельствами войны, в которых последний 
оказался перед выбором: или выполнить святой долг перед Родиной, или 
уступить губительной страсти к польской панночке, вялотекущяя частная 
жизнь реальных родных братьев Мироненко не выдержала испытания в 
виде внезапно свалившегося на их бедные головы богатства. Никаким 
подвигом и героизмом здесь и не пахнет: элементарная борьба за 
собственность с некоторыми благими намерениями одного из них. Можно 
предположить, что это один из житейских примеров расчеловечивания 
конкретного человека (из родственников писателя!), который позже 
проявится в образе какого-нибуть  персонажа или в «Ревизоре», или в 
«Мертвых душах» 
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В письмах к писателю хозяев помещичьих усадеб Полтавщины, в 
которых он бывал летом 1832 года, так и веет атмосферой праздных 
разговоров, вошедших также в монологи и диалоги рассорившихся Ивана 
Ивановича и Ивана Никифоровича. Сила и страстность социальной 
критики Гоголя питалась именно тесной связью прежде всего с родным 
краем, страной, в которой он жил и которым самоотверженно служил, 
вступая в борьбу с казнокрадством, произволом, ложью, с унижением 
бесправных людей: «В «Ревизоре» я решился собрать в одну кучу всё 
дурное в России, какое я тогда знал, … и за одним разом посмеяться над 
всеми», – писал Н.В.Гоголь о замысле своей комедии. В ней некоторые 
миргородцы, как в зеркале, увидели себя, с вытекающими отсюда 
нелицеприятными последствиями… Так, миргородский гогородничий 
Носенко сравнивал себя со Сквозником-Дмухановским, а почтмейстер 
Мамчич увидел себя в Шпекине. Вполне допустимо, что Гоголь, кроме 
известной нам подсказки от своего гениального современника, слышал и 
сам анекдотические истории о том, как в некоторых губерниях случайных 
чиновников принимали за тайно прибывших из столицы с карательной 
целью ревизоров. Мог он знать и о том, что аналогичный казус произошел 
в городе Переяславе Полтавской губернии с М.И.Глинкой, который 
прибыл туда набирать певчих для придворной капеллы. Вначале местный 
городничий выведывал подробности о барине у слуги, а затем спозаранку 
явился в номер гостиницы к Глинке в парадной форме, подобострастно 
кланялся и ни за что не соглашался присесть. Словом, вел себя, как 
насмерть перепуганный комедийный Сквозник-Дмухановский. 

Некоторые эпизоды из детства Чичикова воскрешают годы учебы 
«полтавчанина» Шпоньки в Гадячском поветовом училище, манеры 
Собакевича и Петра Петровича Петуха имеют много общего с поведением 
помещика Сторченко – «приятеля и соседа» Ивана Федоровича... Создавая 
«Мёртвые души», Н.В.Гоголь использовал и факты из хозяйственной 
деятельности своих родителей, соседей-помещиков. В 17 верстах от 
Яновщины, в Федунках, жили дальние родственники Гоголя – Пивинские, 
владеющие 200 десятинами земли и 30 душами крепостных. Как и многие 
помещики, Пивинские занимались винокурением. Но вот прошел слух, что 
помещики, не имеющие пятидесяти крестьян, будут лишены права 
заниматься винокурением. Тогда-то и поехал помещик Пивинский, по 
воспоминаниям В. Гиляровского, в Полтаву и «внёс за своих умерших 
крестьян оброк, будто за живых… А так как своих, да и с мёртвыми далеко 
до пятидесяти не хватало, то набрал он в бричку горилки, да и поехал по 
соседям и накупил у них за эту горилку “мёртвых душ”, записал их на себя  
и, сделавшись по бумагам владельцем пятидесяти душ, до самой смерти 
курил вино и дал этим тему Гоголю, который бывал в Федунках…». 
Историю с мёртвыми душами знала вся Миргородщина. А со временем и 
не только она… 

Кстати, не очень зажиточные родители писателя также занимались 
винокурением. Отец Н.В.Гоголя, Василий Афанасьевич, добиваясь 
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большей прибыли от своего винокуренного заводика, внедрял в него 
прогрессивные новинки (иногда иноземного производства), например, 
паровые котлы. Их работа была не только непонятной его крепостным 
виноделам, но и вселяла панический страх и явное посягательство на их 
профессиональную состоятельность: «… А теперь… Слышал ли ты, что 
повыдумали проклятые немцы? – делятся своими опасениями винокур с 
сельским головой в повести «Майская ночь, или Утопленница», − Скоро, 
говорят, будут курить не дровами, как все честные христиане, а каким-то 
чёртовым паром. – Говоря эти слова, винокур в размышлении глядел на 
стол и на расставленные на нём руки свои, – как это паром – ей богу не 
знаю! 

– Что за дурни, прости господи, эти немцы! – сказал голова. – Я бы 
батогом их, собачьих детей! Слыханное ли дело, чтобы паром можно было 
кипятить что!»… 

Но вернёмся опять к поэме «Мёртвые души», в которой автор 
отразил злободневные (на все времена!) проблемы тех лет и нашего 
времени тоже: в ней он подмечает духовное и нравственное перерождение 
помещиков и чиновников всех рангов в самую худшую сторону. Перед 
читателями выставлены застывшие психологические отпечатки «мёртвых 
душ»: прекраснодушного мечтателя Манилова, невежественного тугодума 
Собакевича, «героя ярмарочных кутежей» Ноздрёва, «дубинноголовой» 
хозяйки поместья Коробочки, «прорехи на человечестве» Плюшкина… 
Укоренившееся (невыдуманное) пренебрежение моралью, христианскими 
заповедями, попрание законов, страсть к наживе порождали парадоксы 
этического поведения для различного рода авантюр, подобной той, на 
которую отважился с целью обогащения расчетливый проходимец и делец 
Чичиков. 

Но есть в этой поэме дорогие нашему сердцу места, которые 
возвращают нас на Полтавщину, в имение родителей Гоголя. Так, картину 
Гоголевского сада, посаженного в своё время при непосредственном 
участии Н.В.Гоголя, можно воскресить, читая описание запущенного сада 
в «Мёртвых душах»: «Старый, обширный, тянувшийся позади дома сад, 
выходивший за село и потом пропадавший в поле, заросший и засохлый, 
казалось, один освежал эту обширную деревню. Хмель, глушивший внизу 
кусты бузины, рябины и лесного орешника и пробежавший потом по 
верхушке всего частокола, взбегал, наконец вверх и обвивал до половины 
сломанную берёзу…».  

Васильевский сад и пруд вдохновляли писателя на создание 
живописной атмосферы и пейзажных зарисовок во многих произведениях. 
Это упомянутое выше описание старого сада в поэме „Мертвые души”, а 
также хрестоматийные строки из повести „Майская ночь…”: „Знаете ли вы 
украинскую ночь?.. Тихи и покойны эти пруды; холод и мрак вод их 
угрюмо заключен в темно-зеленые стены садов… Девственные чащи 
черемух и черешен пугливо протянули свои корни в ключевой холод и 
изредка лепечут листьями, будто сердясь и негодуя, когда прекрасный 
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ветреник – ночной ветер, подкравшись мгновенно, целует их. Весь 
ландшафт спит. А вверху все дышит, все дивно, все торжественно. А на 
душе и необъятно, и чудно…”. 

Но в том то и дело, что на душе писателя год от года становилось все 
беспокойнее и печальнее. От произведения к произведению, если можно 
так сказать, хорошее все гуще перемешивалось с плохим. И, главное, 
дурного стало, становилось все больше и больше. 

Однако бесспорно и то, что в этом огромном, многогранном 
художественном мире Н.В.Гоголя особое место занимает и постоянно 
присутствует горячо любимая писателем Полтавщина. Она всюду: в 
лирических отступлениях автора, в живописаниях родного края, в ёмких 
психологических образах персонажей, написанных им с узнаваемой 
натуры. От ранних "Вечеров на хуторе близ Диканьки" и до завершающей 
творческий путь писателя поэмы "Мертвые души" мир этот прекрасен и в 
то же время ужасен. В них все отчетливей прослеживается 
последовательная и жесткая позиция автора, обличающего все 
недостойное в человеке, искренне болеющего за него, воодушевляющего 
гражданское общество гневным и добрым словом на борьбу со злом. 

И знакомство с постоянно вдохновляющей писателя его малой 
родиной, безусловно, помогает глубже понять прозаика, поэта, сатирика, 
не лишенного просветительской жажды, глубоко верующего и ранимого 
человека, ищущего до последних мгновений жизни спасительную истину, 
вселяющего в нас уверенность в то, что добро побеждает и победит зло... 

Но когда это произойдет? Надо многим из нас или нашим потомкам, 
видимо, долго-долго жить, набравшись нашего, славянского, терпения. 
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„Что было в душе, то из нее и вышло”. – Произведения Гоголя 
– это главы одной большой исповеди. 

Очерк о Гоголе 
 

В.В.Кокарева  
  

 „Соотечественники, я вас любил...”  
Н.В.Гоголь, „Завещание” 

Гоголь дан нам, чтобы нас не „убили” пошлость, равнодушие, 
 ничтожность.  

Размышления автора 
 
Вряд ли найдется просвещенный читатель, который бы не находился 

в гравитационном поле влияния писателя, под благотворным воздействием 
гоголевского слова. И вроде бы простое слово, да не просто сказано, и 
немудреное, да разумное. Ни один писатель не в силах предвидеть, как 
живут его мысли и книги в посмертии, хотя современница Гоголя 
Л.К.Вьельгорская в 1845 году писала ему: „Вам, любезный друг, предстоит 
бессмертие на земле”. Гоголь завещал свои „мысли, имя, труды” России. 
Но от своей Малороссии он не уходил никогда. П.В.Анненков передал в 
очерке „Гоголь в Риме летом 1841 года” настроение писателя после 
переписки 11 главы «Мертвых душ». Написал по-русски, а радовался по-
украински: пел малороссийские песни и залихватски выплясывал. Княгиня 
Репнина (1850) вспоминала, что когда Гоголь «страшно состарился 
духовно», ему для восстановления сил «достаточно было услышать звуки 
родных мелодий».  

Гоголь писал на русском, как он говорил «владычном языке». Но 
находил слова. Вероятно, в силу интуиции, что словно бы соответствовали 
звучности, мелодичности, мягкости, напевности малороссийской 
фразеологии, – так, если бы он все это кому-то просто рассказывал. 
Особенно это чувствуется в его первых украинских произведениях. Он 
словно бы переводил с украинского на русский, как бы соединяя 
материнскую нежность своей рідної мови и отцовскую выразительность 
русского, писательского языка. В итоге был двуединый язык с общей 
лингвистической кровью – славянской. Гоголевский синтаксис, создавший 
неповторимый стилистический колорит, с непривычной для русского 
слуха связью слов, их расположением, пафосной тональностью изложения 
давали повод читателю восхищаться таким языком, такими «живыми 
оборотами», сохраняющими в себе малороссийскую «красоту и силу 
выражения». Это не приобретается, это дается как дар, как единственное. 
Он утвердился в литературе как писатель со своим собственным стилем, 
придающим художественному произведению законченность и единство, со 
своими собственными персонажами, собственной символикой, 
собственными уникальными финалами-развязками. До него не говорили 
таким тоном и таким языком.  Один такой. О многих ли писателях после 
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выхода первых произведений говорили: «А язык-то!» Возможно, и на этом 
в западном литературоведении основывалось утверждение об отчуждении 
гоголевского «текста» от «содержания», что Гоголь интересен читателю 
исключительно своим «текстом». Это все равно, что изолированно 
воспринимать произведение литературы и его создателя. Автор понимает, 
что его предложение не имеет под собой научных доводов, это заметки на 
полях. Да и свои критики, славянофилы, тоже считали доминантой 
творчества Гоголя его художественность, а не содержательность. Свои 
первые произведения «Вечера на хуторе близ Диканьки» Гоголь не принял 
всерьез. Он был неудовлетворен и художественной техникой, и выбором 
материала. Хотя это был живой бытийный сказочный мир, которому автор 
еще не придал формы углубленной действительности.   

Гоголь не остался в литературе художником-бытописателем 
Диканьки, «умершего прошлого Малороссии». Однако «Вечера» и 
«Миргород», по признанию многих, были явлением в русской литературе. 
Гоголь исследует украинскую душу так, как никто еще не исследовал: 
просто и правдиво, искренне и душевно, иронично и героично. 

В «Петербуржских новостях» – это  глубокий аналитик, – и явился 
читателю двуликий, бездушный Петербург. Малороссийские «Вечера» – 
это утро творческого становления писателя, после чего наступит для него 
большой российский день большой литературы, где он уже как 
«беспощадный  анатомик по частям разнимает человека», – скажет Ак. 
Григорьев.  

Уже в 1842 году после выхода «Мертвых душ» Белинский напишет 
ему: «Вы у нас теперь один», поставив в первые ряды русской литературы, 
хотя ее пьедестал не оставался пустым. В эту эпоху звучала «муза мести и 
печали» Н.А.Некрасова; И.А.Гончаров расскажет «Обыкновенную 
историю» молодого человека; А.И.Герцен спросит на всю Россию «Кто 
виноват?» (роман появился одновременно с «Перепиской»), не ведая о том, 
что этот вопрос останется «вечным»; вслед за гоголевской «Коляской», 
обнажившей пустоту и ничтожность русской провинции,  покатится по 
литературной дороге «Тарантас» В.А.Соллогуба, продолжая показывать 
России ее непривлекательно провинциальное лицо; из «Записок охотника» 
«выстрелит» не совсем охотничий, но совсем человеческий рассказ 
И.С.Тургенева «Хорь и Калиныч»; Ф.М.Достоевский «выходит из 
«Шинели» Гоголя», со своим первым  «скорбным» романом «Бедные 
люди»; А.И.Островский приводит в художественный мир купечество с его 
моралью: «Свои люди – сочтемся» и др. Литературную деятельность этих 
писателей связывали с именем Гоголя, который, по определению 
Анненкова, открыл им дорогу в «пространную область действительности», 
ибо ни одному серьезному художнику не обойтись без действительности. 
От Гоголя в последующей литературе и жизненная правда, и 
художественное воздействие и нравственное влияние. Это было время, 
когда литературная Россия, ожидая от писателя второй том «Мертвых 
душ», получила «Переписку с друзьями» (1842-1847).  
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Любил ли Гоголь Украину, украинского человека? Известен его 
отзыв о земляках из письма М.Погодину в 1834 году: «Что за лентяи эти 
москвичи? Ни дать, ни взять наши малороссияне».Известны также 
высказывания о первом томе «Мертвых душ» из воспоминаний 
С.Т.Аксакова: «Гоголь не любит России: посмотрите, как хороша 
Малороссия и какова Россия». В письме Гоголю в 1844 году А.О.Смирнова 
передает мнение Ф.И.Толстого: «Гоголь всех русских представил в 
отвратительном виде, а малороссияне наивно-приятные, несмотря на их 
смешные стороны». Эти высказывания небыли доминирующими в оценке 
произведений Гоголя, но Гоголь  любил украинского человека, ибо, судя 
содержанию первых произведений, он, в отличие от последующих, не 
применял свой уникальный метод разлагающего анализа явлений 
действительности. «Вечера» и «Миргород» – это синтез поэзии и прозы, 
это  движение прозы к поэзии. Поэтизацию тиля этих сочинений определял 
сюжет. В последующих произведениях, где сюжет приближался к 
реальности, стиль меняется, меняются художественные средства 
выразительности, меняется лексика, хотя свойственный автору 
художественный язык остается по-прежнему единственным, 
неповторимым, неподражаемым.  

И.И.Панаев  восхищался ранними произведениями Гоголя: «Какая 
сила, свежесть, поэзия». С.Т.Аксаков считал, что все, написанное Гоголем, 
«генально». Его сын, Константин, по поводу «Мертвых душ» (с чем не был 
согласен Белинский) часто повторял: «Гомерическая сила, гомерическая». 
Читая переписку гоголя с семейством Аксаковых, понимаешь, что они 
пытались быть «монополистами» его таланта, идейными наставниками, 
стоя на позициях славянофильства. Однако, будучи в некоторых вопросах 
в едином согласии со славянофилами, Гоголь оставался самостоятельным 
гением, не испытывая глубокого и принципиального влияния на свое 
творчество и мысли. Его произведения одних озлобляли, других 
настораживали, третьих восхищали. Объект злости, тревоги и восторга был 
один: жизненная правда произведении и критическое направление, а 
задачи разные: у одних сбросить его с историко-литературного пьедестала 
(Бумарин), у других – отрицать общественное значение его произведений 
(Шевырев), у  третьих – упрочить его ведущую роль в литературе 
(Белинский). Несмотря ни на что, произведения Гоголя были сильны и 
содержанием, и направлением, были «верной. Живой картиной России» 
(А.И.Тургенев). Современники верили ему. Большая часть русского 
общества приняла его художественную действительность как реальность, 
художественный вымысел как жизненную правду. Описывая 
безнравственных персонажей, Гоголь стал нравственным ориентиром 
русского общества. 

Гоголь не изображал человеческие пороки, как Достоевский, 
«диалектику души», как Л.Н.Толстой, не изображал народ, как 
Н.А.Некрасов: «Вынесет все…» Он показал человека, который живет так 
потому, что по-другому жить не умеет. Гоголь «вгляделся глубоко в 



 

 64

неразумную сторону Росси. С полной любовью к другой. Еще невидимой, 
неосознанной стороне, открытия  которой в художественном мире мы 
ожидаем», – писал С.П.Шевырев, имея в виду «чистый идеальный мир 
искусства», «спокойное созерцание жизни», а не по критическое 
направление, несущее высокую правду жизни, чем было сильно творчество 
Гоголя. Это ожидаемое «открытие» неожиданно пришло в его 
«Переписке», которая по замыслу писателя, должна была стать духовным 
диалогом с обществом и восприниматься как духовные мысли о России. 
Это те мысли, которые долгое время оставались тайными залежами и, 
наконец, были открыты читателю как духовное достояние писателя: 
утопичное и антиутопичное, правдивое и искреннее, ищущее и 
заблуждающееся. Но пока художественный мир, идеологически 
раздвоившийся после выхода «Переписки», что говорило об обострении 
процесса раздвоения русского сознания, ждал от Гоголя «оживления» 
«Мертвых душ», помня, что первый том произвел такой шум, какого не 
было давно в литературном мире.  

П.В.анненков полагал, что «Мертвые души» можно считать 
«памятником Гоголю как писателю» и в то же время его «гробницей». Для 
Гоголя это было время подведения итогов его личной и творческой жизни, 
поисков своего нравственного идеала, веры в нравственное 
усовершенствование общества, стремление сделать свои мысли духовно 
востребованными. Гоголь не последовал пример своего героя Хомы Брута 
и не очертил вокруг себя магический круг, потому и победили 
демонические силы, потому Гоголь не порвал рукопись «Мертвых душ», а 
сжег, очистившись огнем. Он «сжег» и свою внутреннюю жизнь, ибо в его 
художественном творчестве было много личного, и это личное было мало 
связано с общим, что называлось общественно-политической жизнью. 
Гоголь слишком глубок, чтобы довольствоваться видимым, и 
одновременно мелок, чтоб действовать. Он недоволен миром, но оставляет 
его таким, каким он есть. Он не может быть ни разрушителем, ни 
созидателем. А может и, наоборот, он чертил этот круг, и туда не проникло 
то, чего он искал: «идеал» (Н.Добролюбов), «положительные типы 
русского человека» (С.Щедрин), «прекрасный человек», как сказал  он в 
«Переписке», обращаясь к Н.Языкову. 

Не состоялся ни вход, ни выход из магического круга.  
Гоголь, начав свой творческий путь сказочником, Рудым Панько, 

затронул позже такие пласты русской действительности, которые  до него 
никто не трогал, вывел на художественное пространство таких 
персонажей, которых никто так не умел описывать. Даже заглавия его 
произведений не только символичны и метафоричны, но и самодостаточны 
и самоцельны. Гоголь, сам социально и глубоко не осознавая, подал 
русскому обществу мысль, что России нужна неподкупная, честная 
ревизия («Ревизор»). Одно только заглавие поэмы «Мертвые души» стало 
«мертвым» символом  государства «мертвых душ», в котором намеренно 
задерживалось его развитие. Гоголь, говоря о «развитии русского 
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человека», называл конкретную цифру отставания – «200 лет». Он открыл 
глаза своим современникам на то, что Россия похожа на Невский проспект, 
внешне красивый, блестящий, но внутренне ненастоящий, как символ 
обмана: «он лжет во всякое время…». Главная коммуникация Петербурга 
и провинциальная Россия – это внешняя социальная антитеза, а 
«внутренность» везде одинакова («Невский проспект»). По Невскому 
проспекту гуляют коллежские ассесоры и ездят в каретах и мундирах в 
чине статского советника их сбежавшие носы, имеющие больше власти, 
чем их хозяева. Так гротеск, абсурд, фантасмагория утверждали 
реальность и жизненность повести «Нос». Но абсурдна не сама жизнь, а те 
условия, в которых она существует, где высший чин – НОС, власть – тоже 
НОС, «значительное лицо» – все тот же НОС. Таково столичное общество: 
надо держать нос по ветру, чтобы не остаться с носом. В веселой 
фантастической гиперболе – жизненная правда: чтобы приобрести высший 
чин, надо утратить что-то самое важное и существенное. 

Гоголь осознавал нравственную деградацию общества, однако не 
хотел смеяться над тем, что написал, он хотел все это исправить, поставить 
перед Ликом Христовым. Но прежде он желал переродиться сам и найти в 
себе сначала этико-эстетический идеал. Он понимал себя в своем 
творчестве так, что, высмеивая и обличая недостатки в своих персонажах, 
он, прежде всего, должен был избавиться от них сам. Работая над вторым 
томом «Мертвых душ». Гоголь писал в 1846 году А.О. Смирновой: «Да 
будет же благословен Бог, посылающий нам все. И душе, и телу моему 
следовало выстрадаться. Без этого не будут «Мертвые души» тем. чем им 
быть должно», то есть первой ступенькой духовного восхождения 
персонажей поэмы. Первый том писался без такого духовного надрыва. И 
в итоге – гиперболизация отрицательного. Гоголь своих героев 
«расчеловечил», «разложил». По словам гоголя, это была его «собственная 
выдумка», в реальность которой поверил Пушкин. И это была победа 
«Матушки Натуры». Это потому, что в мире, созданном воображением 
писателя, было много от самой действительности. Второй том, как видно 
из письма Осиповой. Писался под влиянием нравственной рефлексии, и 
результат – гиперболизация положительного, где писатель попытался тех 
же героев «восчеловечить», «соединить». И это было поражение. Он не 
нашел, как пишет в «Переписке», истинно «добродетельных людей», а 
таких «в голове не выдумаешь», поэтому, «что было в душе, то из нее и 
вышло».  

Начиная второй том «Мертвых душ», Гоголь как бы оправдывается 
перед читателем за несовершенство первого тома и за отрицательные 
свойство своего таланта. Право такого отрицания Гоголя в том, что такова 
действительность, поставляющая сюжеты, но при этом писатель не стоит 
ни на какой точке зрения. Отрицая действительность, в основе которой 
было заложено угнетение, Гоголь в то же время не мог представить 
царский трон пустым, ибо его основа – божественный закон. Отрицая одну 
сторону действительности, он не утверждал другую, но постоянно об этом 
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думал. В письме А.М. Вьельгорской в 1848 году он признается, что «зная, 
точно, русского человека, не скрывши ни одного недостатка, глубже всех 
почувствовал его достоинство». И когда Гоголь принялся за утверждение 
этого «достоинства», то понял, что, как художник он не в силах 
преобразовать отрицаемую им действительность. Сжегши свое главное 
произведение, он отказался от самого себя. Писатель должен опираться на 
всю действительность. Гоголь так и не понял, что силой своего 
художественного таланта он отрицал мир господ и крепостных рабов. Он 
своей тропой двигался к единству, что звалось великой русской 
литературой.  

Как и несовершенство общества, так и его неподвижность, 
инертность, Гоголь противопоставил совершенству и движению. Потому и 
полетела «птица-тройка» из «мертвой» России (1-й) в «живую» (2-й том). 
Образ постоянства сменился образом движения, поэтического полета. И 
хоть «мертвые души» – только тень, и хоть там сидел дрянь – человек 
Чичиков. Которого стыдно было показывать «другим народам и 
государствам, дававшим дорогу птице-тройке-Руси», но Россия огромна, и 
было в ней, кроме «мертвых» «тысяча душ» живых, которым только надо 
было «крикнуть пробуждающее слово: вперед!» – сказал с уверенностью 
писатель во втором томе. Слово «вперед» выражало желание указать пути 
движения, нужные России. «Будьте не мертвые души, а живые»,  – говорит 
писатель, имея в виду, как это будет понятно из «Переписки», 
нравственное усовершенствование.  

Кем бы ни был Гоголь объективно: реалистом, сюрреалистом, 
натуралистом, сатириком, лириком, мистиком, мастером абсурда, гротеска, 
– субъективно он «творил свое дело» со знанием, с чутьем и 
предвидением. Своими произведениями он заставляет задуматься над 
многими вещами. От украинского «рыцаря» по духу  Тараса Бульбы до 
меркантильного «рыцаря копейки» Чичикова.  

От героических запорожских времен до безгероического бытия двух 
миргородских друзей-недругов. От первой тройки, что умчала Хлестакова 
и «птицы-тройки», что полетела вместе с Чичиковым, ибо не нужны они 
ни настоящей, ни будущей России, до «тройки-миссии», что умчит Россию 
вперед. От веселых, искрометных «Вечеров», с которыми вошел в русскую 
литературу победителем, до «Прощальной повести», оставшейся загадкой, 
как и сам писатель. От живых душ Малой Руси  до «мертвых душ» 
Великой Руси, где проглянуло и гоголевское «скучно», и пушкинское 
«грустно». Двумя короткими словами два великих писателя, 
символизирующих собою две литературные эпохи, определили не только 
содержание художественных произведений, но и сущность целого 
государства.  

Гоголь писал: «Знаю, что имя мое после меня будет счастливее 
меня» (Жуковскому, 1836). Не мог он предвидеть, что его имя станет 
предметом межнациональной дискусси6 кто он? украинский  ил русский 
писатель? Сам писатель считал, что душа у него двуединая:  «хохлацко-
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русская». Географически Гоголь творил в России, там была его 
литературная оседлость. Этнографически принадлежит Украине: здесь его 
национальная прописка. Русь-Украина: так сложилась его человеческая и 
литературная судьба. Не было в его любимой Украине того действительно 
материала, который мог бы стать предметом его «колкой» сатиры. Не было 
«пошлости пошлого человека», которую так описать мог только он, 
Гоголь. А может хотел чтобы в России раздавался только добродушный 
смех над его героями-земляками, ибо он их не высмеивал, а смеялся вместе 
с ними «светлым», хотя и грустным смехом.  

Гоголь-художник глубоко прятал Гоголя-человека, поэтому мы 
знаем больше первого, нежели второго. Многие его современники не 
поняли того второго, который в конце творческого пути попытался спасти 
первого. Гоголь, как художник, принес в мир свое «честное» 
исповедальное слово, а как человек – свое любящее сердце. Все это 
закодировано в «Переписке», надо найти только верный пароль. Ведь 
многие и в его время, и после поняли «Переписку» как то, что автор 
воплотил себя в образе высшего творца, как высшую идею, как высшего 
наставника, как начало, из которого вытекали его нравоучения, 
долженствующие стать непреложными правилами жизни. Не все поняли, 
что для писателя главным смыслом стал не художественный труд,  а 
глубокое осознание им разорванности нравственных связей в обществе, 
его духовное оскудение.  

То, что Гоголь говорил о себе как о человеке, было выше того, что 
говорил как о художнике. Никто не станет отрицать, что его творчество 
человечно-художественно и лично-трагично, когда читаешь его признание: 
«Никто из читателей моих не знал, что, смеясь над моими героями, он 
смеялся надо мной». Это имело под собою основание, о чем писатель 
сказал в третьем письме «Переписки»: «Я стал наделять своих героев сверх 
их собственных гадостей, моею собственною дрянью…» Это от того, 
возможно, что Гоголь долго жил в одиночестве и не только перед своими 
героями держал зеркало, чтобы они увидели свои «свиные рыла», но и 
перед собой.  

Тождественность автора со своими персонажами – это естественно в 
литературе (ср. флоберовское  «Мадам Бовари – это я»). Вопрос в том, на 
каких героев запрограммирован талант писателя? Гоголевские персонажи 
– не романтичные и благородные, а в основном те, что, по мнению многих, 
выпали в «осадок человечества», но они соответствовали той 
действительности, в которой жили. Автор их не выбирал, он находил их. 
Поэтому так понятны духовные поиски Гоголя, понятен его скорбный путь   
нравственного восхождения и слова умирающего: «Лестницу, поскорее 
давай лестницу», лестницу между собою и Богом.  

Смерть Гоголя похожа на внутреннее самоубийство, ибо он заглянул 
в глубинную суть вещей, слишком осознал свою собственную 
экзистенцию в этом мире, осознал реальные границы своего творчества, 
где он не хотел, чтобы в ответ раздавался смех. В обществе, где пошлость 
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торжествует над благородством, равнодушие – над состраданием, уродство 
– над прекрасным,  плохо тому, кто живет надеждой найти идеал.  

Если рассматривать произведения Гоголя все вместе, а не порознь, то 
обнаружишь в них черты его собственной жизни, если параллельно  
прочитать и его письма. Это не просто повести, комедии, романы. Это 
главы одной большой исповеди, где его труд и душа слились в едином 
усилии, обретя в этом свою главную силу и смысл последующего 
существования. Его творчество и внутренняя жизнь – это перманентная 
рефлексия и великая боль от непонимания. Горькие вопросы его 
персонажей: «Зачем вы меня обижаете?»  или «За что они мучат меня?» – 
это не только вопросы Башмачкина и Поприщина, это и его внутренние 
вопросы, которые он задавал вместе с героями, вместе с ними нравственно 
страдая, ибо задавая эти вопросы, переживал ситуации своей собственной 
жизни. Он требует от читателя задуматься не столько о падении своих 
героев, сколько о любви и милосердии к ним. Гоголь, как великий Данте, 
«земную жизнь пройдя до середины, очутился» перед своим перевернутым 
и преломленным внутренним миром. Вверху ясное и зовущее небо, внизу – 
темная притягивающая бездна. Притяжения нет.  

Гоголь перешагнул через художника, ему нужно было в большей 
мере духовно-человеческое. Это был его личный апокалипсис как 
откровение сострадания к тому, что не сказал вслух Акакий Акакиевич: «Я 
брат твой». Апокалипсис как откровение живой человеческой боли к 
другому «маленькому человеку». К его трогательной жалобе: «Матушка, 
спаси своего бедного сына! урони слезинку на его бедную головушку! 
Посмотри. Как мучат они его! прижми ко груди своей бедного сиротку! 
Ему нет места на свете! Его гонят!..»  Башмачкин и Поприщин – это те 
образы, что не остались в совеем художественном контексте, ибо часто 
совпадали  с действительностью.  Это словно живые личности, 
заключающие в себе боле того, что о них сказано. Повести «Шинель» и 
«Записки  сумасшедшего» - произведения библейского измерения, 
Евангелие человечности в форме сострадания и сочувствия к «маленькому 
человеку», у которого нет и своего дома. Тема дома и бездомья, начатая 
Гоголем, станет одной из основных тем русской литературы. Гуманизм, 
демократизм, жизненность произведений Гоголя повернули русскую 
литературу, ставшую мировой, на духовный пусть Достоевского с его 
афористичным тезисом с гуманистической и тематической направленности 
русской литературы: «Все мы вышли из «Шинели» Гоголя». 

Гоголь фатально еще нужен нам, нужны его душа и сердце, полные 
любовью к родине (Руси-Украине), народу, человеку. Двести лет дают 
право говорить о связующей нити между писателем и нашим временем.  
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Жахи та містика у світовому мистецтві – тема майже 
недосліджена. Але ці категорії завжди були  в розвинених культурах, 
зокрема українській. Літературна розвідка є спробою з’ясування 
особливостей утілення категорій містичного та жахливого у творчості 
М.В. Гоголя.                                               

 
 

Містичне та жахливе  у творчості М.В.Гоголя 
Т.А.Мищенко  

 
Містичне та жахливе завжди були  в розвинених культурах, щоправда, 

кожний народ знаходив для цих явищ різні форми. Означені  категорії 
постійно тривожили творчу уяву митців і поволі проникали в мистецькі 
твори, наповнюючи їх видіннями, ворожбою, привидами, тінями з 
потойбічного світу тощо.  

Термін „містика” з грецької   перекладається як таємничий. Під цим 
поняттям слід розуміти потяг до пізнання надприродного. Містичне завжди 
пов’язане з надією та страхом, навіть жахом, афектом, який, за Д.Юмом, є 
одним із ступенів страху. Оскільки містика і страх мають певний зв’язок, то у 
мистецтві жахливе часто переплітається з містичним, хоча інколи буває 
достатньо автономним. Свідченням цього є давньогрецькі міфи про Медею, 
життєписи Калігули й Нерона, картини пекла у Данте, шекспірівський образ  
леді Макбет, преромантичні готичні романи,   вірші Бодлера, „Голод” Кнута 
Гамсуна, твори митців ХХ ст., у яких показані жахливі картини сталінських 
репресій, Голодомору, нацистських злочинів, Голокосту, кінострічки 
Хічкока, Тарантіно тощо. Усе це – свідчення багатовікової присутності 
містичного й жахливого у світовому мистецтві. 

Без готичної белетристики з її культом жахливого й таємничого 
неможливо також уявити творчості видатного українського письменника 
М.В.Гоголя.  

Жахливе у творах Гоголя пов’язане із зображенням нечистої сили і 
розглядається у літературознавчих працях як своєрідне етнографічне 
побутописання. Причину цього, мабуть, слід шукати у загальній тенденції 
сприйняття першої гоголівської збірки, яка панує і досі. Автори перших 
відгуків на „Вечори...” відзначали сміх як особливість таланту письменника. 
Усім запам’ятався відгук О.Пушкіна, який допоміг авторові у його 
самоствердженні: „Ось справжня веселість, щира і безпосередня...”. Слова 
„веселий”, „сміх”, „розсмішити” є чільними у відгуках. Ще А. Бєлий свого 
часу зауважив, що „твори, у яких нерв сюжету – не сміх, а, наприклад, жах, і 
де не гопак домінує, а трагедія ... вважались невдалими („Вій”, „Страшна 
помста”)” [15]. А серйозного, страшного і навіть жахливого у творчості 
Гоголя не менше, ніж смішного.   
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Як зазначає Д.Затонський, „втілення Зла не завше у Гоголя лякливі чи 
дурні, й людина далеко не кожного разу бере над ними гору...  Є у Гоголя й 
речі відверто лякаючі, а можна навіть сказати, що й демонічні...” [8].  

 
 Традиція сприйняття автора як носія народного сміхового начала виявилася такою 

сильною, що про Гоголя+містика, який умів геніально передавати різні відтінки не тільки сміху, а 
й страху, почали говорити зовсім недавно. Упродовж останніх десятиліть посилюється увага до 
творчої спадщини Гоголя, зроблено спроби нових прочитань та інтерпретацій. 

 
ТВОРЧІСТЬ МИКОЛИ ГОГОЛЯ В КОНТЕКСТІ РОМАНТИЗМУ 

Категорії містичного та жахливого були актуальними для українського 
романтизму. З одного боку, письменники часто використовували такі 
усталені форми химерного, як сон, марення, божевілля, ворожіння тощо. З 
іншого, – винайдені ними химери стосуються переважно двох площин 
людського буття: політичної як увиразнення національного поневолення та 
інтимної як виявлення невмотивованих перетворень у побутовій сфері життя 
людини, найчастіше – любовній.  

Український романтизм був дуже багатий на різні форми містичного та 
жахливого, зокрема йому властиві мотиви сну, сп’яніння, містеріальних 
культів, божественної еманації тощо. Тематичне розмаїття химер в 
українському романтизмі свідчить про специфічне художнє відображення 
прихованого прагнення до волі.      

До кола реперзентаторів романтизму в Україні належить і М.Гоголь – 
один із перших романтиків в українській традиції, який впродовж певного 
часу  був штучно викреслений із її доробку. 

Першою збіркою, що засвідчила приналежність Гоголя до романтизму, 
стали „Вечори на хуторі біля Диканьки”. У творі автор зобразив життя 
українського народу в двох планах – фантастичному і реальному, причому 
реальне життя змальовано гіперболічно, „приправлене” фантастикою. 
М.Гоголь не відтворює життя українських селян, його „Вечори...” – казки, 
мрії, у яких немає страшної реальності кріпацтва. Створюючи свої повісті,  
насичені невимушеною карнавально-ярмарковою веселістю, а часом  
казковими  страхами, він жив думкою показати творче, філософське 
розуміння людини і світу. Своєрідність письменника була не в тому, що він 
вигадував страшні історії, а в тому, що створив свої повісті на ґрунті народної 
фантазії, гумору й трагізму. Вони написані весело і страшно одночасно.  

 

У всіх творах Гоголя на українські теми розкриваються міфічні 
елементи, хоча й різною мірою: в одних міф подається майже повністю, в 
інших виділяються його окремі аспекти, але в усіх автор висловлює 
зацікавлення українською історією й фольклором. З величезною душевною 
теплотою й високим ліризмом він змальовує світлі народні образи, рідну 
природу: „Який чарівний, який розкішний літній день у Малоросії! Які 
млосно гарячі ті години, коли полудень сяє серед тиші й спеки, і блакитний, 
незмірний океан, жагучим куполом схилившись над землею, здається заснув, 
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весь  потонувши в млості, пригортаючи й стискаючи прекрасну в ніжних 
обіймах своїх!» [6].  

Опис гоголівського дня асоціюється із спокоєм та тишею. І тільки 
гоголівська ніч здатна розворушити цю тишу, відтворити особливу гармонію 
між людиною і природою: „Чи знаєте ви українську ніч? О, ви не знаєте 
української ночі! Пригляньтесь до неї: з середини неба дивиться місяць. 
Безмежне склепіння небесне розійшлось, розширилось іще безмежніш! 
Горить і дише воно. Земля вся в срібному світлі; а дивне повітря віє і теплом, 
і прохолодою, і дише млістю, і розливає океан пахощів. Божественна ніч! 
Чарівна ніч!...” [6]. Опис ночі у Гоголя не тільки наскрізь романтичний, але й 
обумовлений українською ментальністю. 

 
 З одухотвореною красою природи письменник пов’язує такі моральні 

якості, як добро, чесність, справедливість. Відходження від цих моральних 
принципів Гоголь помічає через алегоричне розкриття зворотного боку 
темної ночі: це й  страхітлива ніч у лісі на Івана Купала, і хуртовинна ніч 
перед Різдвом, і остання ніч у рідному домі напередодні від’їзду Тараса 
Бульби з синами на Січ, і ніч над Дніпром у „Страшній помсті”. Ця 
амбівалентність стосується і душі людської, з’ясуванню якої автор присвячує 

не одну сторінку своєї творчості. 
Процес розриву природної гармонії, 
присутній уже в ідеалізованих 
„Вечорах...”, розкривається у Гоголя 
через тему „диявольської 
присутності”, яка вирішується 
автором у рамках романтичної 
традиції. 

Звернення до міфології має не 
тільки естетичний, але й 
моральнісний характер: саме в 

міфічній культурі тема добра і зла завжди актуальна. Присутність зла, 
втіленого в образі диявола, відчувається майже у всіх повістях Диканьки, де 
нечиста сила здатна перевтілюватися в різні істоти: в чоловіка й жінку, у 
тварин (свиней, собак, котів), у предмети (наприклад, у червону свитку). 
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Отже, завдяки фантастичним елементам Гоголь відокремлює „чарівність” і 
„демонічність” людської душі. Наприклад, у „Страшній помсті” чистота душі 
Катерини розкривається через духовні страждання і щирість почуттів до 
батька. Крім проблеми добра і зла, тут розв’язується питання про 
співвідношення раціонального й емоційного. Розумом відчуваючи, що душа 
батька клятвопорушна і невірна, Катерина відмовляється від нього: „Бог 
свідок, я зрікаюся його, зрікаюся батька! Він антихрист, боговідступник. Хай 
гине він, потопає – не подам руки врятувати його” [6 ]. Здається, Катерина 
вчинила правильно, але „туга залягає в серці”. Бо її розум прагне страшної 
кари, а серце молиться за спасіння душі батька, відлунюючи ментальну 
ознаку українського народу – переважання серця над розумом. Таким чином,  

 
 твори Гоголя можна назвати психологічними дослідженнями людської свідомості. 

 
Отже, романтичну естетику, без сумніву, можна вважати визначальним 

елементом творчості письменника. Гоголівська провінційна освіта 
набувалася в середовищі, що було оригінальним сплавом освітянського 
поривання та загальнолюдських культурних надбань, народного життя та 
органічного сприйняття внутрішнього багатства навколишньої природи. За 
таких умов було цілком логічним, що жива фольклорна традиція, 
надзвичайно близька до карнавального дійства, сміхової культури 
Середньовіччя, збагаченої і розвиненої неповторним національним 
колоритом мальовничого довкілля, цілковито оволоділа серцем і розумом 
молодого художника слова. 

 
КАТЕГОРІЯ ЖАХЛИВОГО ЯК СТИЛЬОВИЙ ЕЛЕМЕНТ 

ТВОРЧОСТІ МИКОЛИ ГОГОЛЯ 
Микола Гоголь активно вдавався до використання категорії жахливого 

лише протягом першої половини свого творчого життя. Специфічний 
емоційно-почуттєвий і морально-етичний вимір має гоголівське тлумачення 
смерті. Смерть у „Вечорі проти Івана Купала” або  в „Страшній помсті” 
безпосередньо пов’язана з жахом падіння грішної душі, яка розірвала зв’язок 
з колективною релігійністю канонічної церкви, колективною праведною 
душею. 

„Страшна помста” зачаровує таємничою атмосферою, яскравою 
колористикою, незвичною ритмікою, що відповідає магічному змісту твору, 
гіперболізмом образів, зокрема образом Дніпра. Вражає вміння молодого 
Гоголя створити атмосферу страху, змалювати справжні жахи, а сама техніка 
передачі фантастичного і містичного, здається, випереджає свій час і має 
багато спільного із захопленнями цими явищами сьогодні, на початку ХХІ 
століття.  

Чаклун у „Страшній помсті”  –  це втілення нечистої сили, „образ 
сатани”, який ховається під виглядом козака і набуває справжнього вигляду 
під дією ікон. Перетворення козака у страшного старого, у якого „нос вырос 
и наклонился на сторону, вместо карих запрыгали зеленые очи, губы 
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засинели… Изо рта выбежал клык”, символізує силу ікон і підкреслює, що 
зіткнення божественного і диявольського несумісні. За християнськими 
уявленнями, посвячення в чаклуни супроводжувалося відреченням від Бога і 
продажем душі дияволу. З  перших сторінок „Страшна помста” вражає 
виразним ритмом, до особливостей якого належать повтори звуків та слів, як, 
наприклад, „любили поесть”, „любили попить”, „любили повеселиться” в 
описі весілля, часте вживання слова „страшно” у містичному описі 
кладовища і мерців, що піднімаються з могил. Атмосфера страху передається 
за допомогою зображень жахливих картин, звукової інструментовки, пауз, 
повторів: „зашатался другой крест”, „пошатнулся третий крест” тощо. 
Зіткнення з ірреальною силою вражає навіть хороброго пана Данила. „Страх 
и холод сковал козацкие жилы”,  – коментує автор [4]. Чаклун убиває пана 
Данила, його дружину та однорічного сина. Досягнувши своєї мети, він 
намагається за будь-яких обставин повернутися додому, але кінь поніс його у 
зворотному напрямку, і він врешті-решт гине в Карпатах. Смерть чаклуна із 
„Страшної помсти” саме тому є жахливою, що герой уособлює розрив зі 
щирою вірою та праведністю. У цьому сенсі смерть Катерини й Данила 
сповнена героїчного пафосу, оскільки вони загинули за віру, як мученики, а 
тому вони майже святі.  

Жахлива смерть Петруся Безродного, героя повісті „Вечір проти Івана 
Купала”, також зумовлена віровідступництвом. Інший персонаж твору, 
Басаврюк,  –це традиційний національний образ „нечистого”, який 
використовує людей задля своїх цілей, даруючи „кляте” золото. Його вигляд 
страшний: „У! Яка пика! Волосся – щетина, очі – як у вола!” [6]. Він не 
ходить до церкви навіть у Великдень і володіє секретом, де знайти скарби. 
Коли Петро погоджується на умови цього диявола, то Басаврюк стає іще 
страшнішим: „... сидів увесь синій, як мрець. Хоч би поворухнув одним 
пальцем. Очі нерухомо втуплені в щось, видне тільки йому самому, рот 
наполовину роззявлений, і ані слова. Навколо не шелесне.” [6]. Звичайно ж, 
договір із чортом призводить героя до лиха: доводиться переступити через 
смерть брата своєї коханої, у сім’ї немає щастя і любові. Петро тільки згубив 
свою душу. 

Подібні мотиви знаходимо і в повісті „Вій”. Великою дорогою ідуть 
богослов Халява, філософ Хома Брут і ритор Тиберій Горобець. Лихі 
передчуття починають переслідувати Брута вже з того моменту, коли три 
семінаристи, шукаючи харчу, сходять з головної дороги, а на землю спадають 
сутінки. Зійшовши на манівці (від „мана” – привид, дух, химера), вони ніби 
вступили у зону дії антисакральності з її жаскою невідомістю. Дорогу 
поглинула темрява, вірніше, князь темряви, котрий провадить їх до відьми. З 
її, очевидно, архетипною проявою найтісніше зіткнутися доведеться Брутові. 
Постає питання, чому тільки Хома стає її здобиччю. Можливо, тому що 
філософ легковажно грішить, за короткий час припускається декількох 
визначальних для свого майбутнього похибок. Ще в дорозі він виглядав з-
поміж своїх приятелів найбільш збентеженим, у розмові з відьмою 
забожився, лукаво пообіцяв віддячити за нічліг і, врешті, з Халявиної кишені 
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вкрав карася. За гріхи Бруту відведено овечий хлів (заблукана овечка). Тепер 
відьма без особливих зусиль паралізує його волю, позбавляє мови, змушує 
виконувати свої накази. Далі боротьба між демонічними силами та людською 
душею проходить на рівні свідомості – підсвідомості. Як тільки Хома 
вдається до заклять, активізує свою свідомість, він починає опановувати 
становище, виплигує з-під відьми і опиняється на її спині. 

Гоголь, очевидно, не випадково називає Брута Хомою: він і справді  – 
невірний. Саме брак віри стає причиною загибелі філософа. Отож завдання 
Брута зрозуміле: перемогти своє невірство. Це частково йому вдається – 
відьму побито майже до смерті, віра, здавалося б, тріумфує, але філософ не 
почувається переможцем. Його злякало проникнення у відьомську таємницю: 
на його очах стара перетворилося на дивовижної вроди дівчину. Тепер Хома 
відає. „Он знает”,  – сказала батькові вмираюча відьма. Надходить черга 
спокутувати цю мимовільну причетність до потойбічного знання. 
Найкращим місцем для такої спокути є церква. Але вона занедбана й 
потребує очищення – освячення. На Хому покладається завдання відспівати 
померлу. У першу ніч Хома почувається  впевнено, ще б пак: „Человек 
прийти сюда не может, а от мертвецов и выходцев из того света есть у меня 
молитвы такие, что как прочитаю, то они меня и пальцем не тронут”. Але 
впевненість Брута, як тільки відьма встає з труни, швидко вивітрюється. 
Філософа охоплює страх, і це почуття стає для нього фатальним. Хома 
злякався нечисті і цим визнав себе підвладним їй. Коло, за яким намагається 
врятуватися герой,  – це Гоголівський символ віри. Коли Хома глянув на Вія, 
він зробив ще одну помилку – піддався спокусі пізнати те, що є небажаним і 
небезпечним: світ окультного, потойбічного. Цей вчинок розірвав магічне 
коло, Хома опинився під владою демонів.  

 

Повістю „Вій” Гоголь геніально прозирнув у майбутнє, визначив один із актуальних 
конфліктів сучасності – між вірою і знанням. 

 

Тема поєднується з мотивом помсти та зображенням проявів родової 
свідомості. Історія Петра й Івана зі «Страшної помсти» нагадує біблійний 
сюжет – братовбивство Каїном Авеля, причиною якого була заздрість. 
Образи мають символічний характер. Спочатку Петро, а потім Іван стають 
уособленням помсти, а від гріховності їхніх вчинків страждають нащадки. 
Пригадаймо епізод, коли чаклунові привиділося чиєсь незнайоме обличчя. „И 
страшного, кажется, в нем мало;  а непреодолимый ужас напал на него... 
Колдун весь побелел как полотно” [4]. Мабуть, це Іван, невідомий чаклунові 
месник, ображений його далеким пращуром. Досі  читач вважав чаклуна 
вищою силою зла. Але виявилося, що його могутність обмежена більшою 
силою. Кара була підтверджена ще й Божим рішенням. Дослідники –  
А.Бєлий, Ю.Лотман, Ю.Манн зазначають, що у міфі „Страшної помсти” мали 
відбиток елементи архаїчного світосприйняття та родової свідомості. Злочин 
Петра був направлений не тільки проти Івана, а й проти його єдиного сина. 
„А человек без честного рода и потомства что хлебное семя, кинутое в землю 
и пропавшее даром”, – говорить Іван, і тому він вимагає помсти для  всього 
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роду Петра. Чаклун звершує низку злочинів, сам не розуміючи навіщо. 
Психологічна основа дії відсутня не в її усвідомленні, але в її мотивації та 
імпульсах. 

 

 Протягом твору ми бачимо, як здійснюється помста, піднімаються з могил мерці, під 
ударами землетрусу гинуть непричетні до описаних подій люди. Це перший гоголівський образ 
стихійної катастрофи. Таким чином,   Гоголь стверджує думку, що злочин проти роду 
загрожує загибеллю світу. 

 

Трагічні інтонації з наголосом на хворобливо-маніакальних проявах 
людської психіки у Гоголя  можна відчути в оповіданні „Записки 
божевільного”. Тут реалізується реалістична основа гротеску: до душевної 
катастрофи призводить крах ілюзорного бажання досягти високих чинів у 
чиновницько-ієрархічному суспільстві. Це трагедія маленької людини, яка не 
бажає усвідомлювати свою раптову непотрібність. 

У більшості творів Гоголя, особливо тих,  що увійшли до циклу 
повістей „Вечори на хуторі біля Диканьки”, фольклорна основа є глибоко 
релігійною за своєю сутністю й віддзеркалює колективно-православну 
самосвідомість. Жахливе переживається не як особистий досвід самотньої 
душі, а як щось екзистенційне, співзвучне настроям якоїсь спільноти, а то й 
нації. Навіть жах смерті письменник усвідомлює з позицій православ’я. 
Відомий російський учений М.Бахтін наголошував, що жахливе у М.Гоголя 
суголосне „веселій чортівні, яка є глибоко спорідненою за характером, тоном 
і функціями з веселим карнавальним видовищем”, коли веселість і сміх 
невіддільні від жахливого. 

Як наголошує  О.Горенко, розкрити специфіку категорії жахливого 
можна ще й на міфологічному рівні, проаналізувавши погляди сучасника 
М.Гоголя – Джакомо Леопарді, великого італійського поета й мислителя, 
який розділив увесь пласт міфології на два рівні. Він вважав, що „творці 
перших міфологій (певні особи чи народи) намагалися все пояснити, а не 
вкривати  завісою таємниці. Вони прагнули робити недосяжні для почуттів 
речі зрозумілими за допомогою чуттєвих речей,  виправдати існування речей, 
які людина не була здатна чи не могла зрозуміти на той час”. Творці більш 
пізніх міфологій, платоніки і особливо представники перших століть нашої 
доби, прагнули, на думку Дж.Леопарді, „віднайти темне в ясному, пояснити 
речі зрозумілі за допомогою речей недосяжних для почуттів і розуміння, 
милувалися сутінками, шукали виправдання речам ясним у таємницях і 
загадках. Звідси й різниця характерів двох видів міфологій... Перші – веселі, 
другі – похмурі” [7]. 

У Гоголя страшне завжди є гротескним. Так, у Басаврюка („Вечір 
проти Івана Купала”) „волосся – щетина, очі як у вола”, у чаклуна („Страшна 
помста”) – „ніс, який звисав над губами, і рот, роздутий до вух”. У „Вії” 
перед очима приголомшеного читача постає ціла галерея гротескних образів 
нечистої сили, але найгротескніший із них – Вій, „приземкуватий, вкритий 
чорною землею, з руками й ногами, схожими на коріння могутніх дерев, із 
залізним обличчям та повіками до самої землі”.   
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 Якщо в оповіданнях „Сорочинський ярмарок”, „Ніч перед Різдвом”, „Майська ніч, 
або Утоплена”, „Втрачена грамота” переважають життєрадісні мотиви, то в повістях „Вечір 
проти Івана Купала”, „Страшна помста” та „Вій” уже відчувається тривога М.Гоголя з приводу 
зникнення гармонії людини і невтіленого добра. Жахливе набуває сили, перетворюється на 
некеровану стихію, що підпорядковує  людину та її душу. Відбувається те зіткнення 
християнського з язичницьким, про яке говорив ще Д.Мережковський. 

 

І християнське і язичницьке поступово слабшають у творчості пізнього 
Гоголя. Ці мотиви ще  відчутні у повісті „Портрет”, яка ввійшла у збірку  
„Арабески”, надруковану 1835 р. Однак жахливе тут уже втрачає свій 
демонічний характер і на перший план виходить реалістично достовірне, 
психологічно виправдане бачення вад людської натури, її залежність від 
смаків натовпу, згубність сліпої жаги слави та грошей. 

 

Можна стверджувати, що використання таких категорій, як химерне, містичне, 
жахливе у конкретному національному типі романтизму стає тим інтенсивнішим, чим глибшим є 
усвідомлення певного духовного дискомфорту нацією і письменником.  

 

Крім того специфіка утворення химер також чи не найщільніше 
пов’язана з національним світовідчуттям, оскільки для різних національних 
літератур виявляються притаманними й різні фантастичні образи, як за 
тематичним наповненням, так і за сюжетним архетипом, стилістикою та 
інтелектуальною грою. Вивчення  засобів реалізації жахливого, отже, є 
однією з площин з’ясування національної специфіки літератури того чи 
іншого народу. 
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Геній Гоголя-художника виріс із народної пісні, із системи 
естетичних та моральних уявлень українського народу. Живильною силою 
митця стала усна народна творчість, знавцем і збирачем якої він був. 
Такого висновку дійшла творча група, досліджуючи зразки  українського 
фольклору, перетворювані письменником на поетичний феномен. 

М.В.Гоголь – збирач українських народних пісень, 
приповідок… 

 
Благословенна полтавська земля народила і виплекала видатного 

майстра художнього слова. 
У родині небагатого поміщика, де підростав майбутній письменник, 

панувала любов до всього українського. Батько Миколи Васильовича Василь 
Панасович Гоголь-Яновський був освіченою і обдарованою людиною. Він 
захоплювався літературою і навіть створив декілька комедій українською 
мовою для домашнього театру з кріпаків, що належав багатому вельможі 
Дмитру Прокоповичу Трощинському. Не раз на виставах у цьому театрі бував 
маленький Миколка. 

Мовно-музична культура рідної землі мала вияв і у виховній практиці 
бабусі Тетяни Семенівни, маминої мами. Тож любов до мови, відчуття слова 
закладалися у юного Гоголя уже з дитячих літ. Микола Васильович, напевно, 
згадував і про свої дитячі враження, коли писав: «Дід мій (царство йому 
небесне! Щоб він на тому світі їв самі буханці пшеничні та маківники в меду) 
умів прегарно розповідати. Бувало, як почне – цілий день не зрушив би з місця 
і все слухав…». Це було саме життя, і майбутній письменник, справді, чув 
внутрішнім слухом те, що говорив дід, і поспішав пером за його нешвидкою 
мовою. 

З юних літ Гоголь цікавився життям і побутом простих людей, знав їх 
вдачу, звичаї, народні пісні. У шкільні роки ця цікавість стала ще стійкішою і 
проявилася у збиранні та записах етнографічного матеріалу під час навчання у 
Ніжинській гімназії вищих наук, до якої Гоголь був зарахований у травні 1821 
року. Сором’язливий і нерішучий, він довго звикав до нових умов життя у 
Ніжині. Спочатку тримався осторонь товаришів. У гімназії навчалися 
переважно діти багатих поміщиків. Старшокласники насміхалися над 
«хуторським походженням» Гоголя, над тим, що він водився зі слугами, любив 
ходити на базар чи в Магерки – передмістя Ніжина – і розмовляти там із 
селянами. «Гоголь имел там много знакомых между крестьянами. Когда у 
кого из них была свадьба, или другое что или когда просто выгадывался 
погодливый праздничный день, то Гоголь уже непременно там»,  – згадував 
однокласник Миколи Васильовича Н.Ю.Артинов.  

Побачене і почуте під час спілкування з простими людьми вражало 
майбутнього письменника.  Згадалася йому батькова порада: «Записуй, збирай 
те, що вронили вуста народу. Зберігай ці скарби – багатий будеш і дні твої 
сповняться радощів!». Так майбутній автор повістей із життя українського 
народу уже в 1826 році починає вести свою книгу, куди записує слова 
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малоросійського лексикону, українські і російські народні пісні, різні 
етнографічні відомості. 

Згодом на книжковій полиці Миколи Васильовича Гоголя особливе 
місце займала ця рукотворна книга, «видана» у єдиному примірнику, написана 
на синьому папері й переплетена шкірою. На титульній сторінці стояло: 
«Книга всякої всячини, або підручна енциклопедія. Склав М.Г. Ніжин, 
1826». Ця книга є свідченням того, як рано виявилося у Гоголя бажання 
серйозно вивчати народну творчість. Це був перший досвід збирання народних 
пісень (серед них «Ой, ти Юрку, продай курку, а сам пристань до вербунку»). 
Усе, що було пов’язано з народом, його звичаями, хвилювало юного 
гімназиста, і до енциклопедії він записує: «Ігри, веселощі малоросіян», 
«Малоросійські загадки, повір’я, звичаї, обряди». 

По закінченні Ніжинської гімназії Микола Гоголь не припиняє своєї 
діяльності зі збору усної народної творчості. Разом із другом Олександром 
Данилевським об’їздили майже всю Полтавщину: Миргород, Кибинці, 
Обухівку, Товсте, Семереньки, Яреськи, Лубни, Пирятин… Картини рідної 
природи розвивали уяву майбутнього письменника, наповнювали внутрішній 
світ грою незвичних фарб і звуків.  

У 1829 році М.В.Гоголь вирушає «завойовувати Петербург». Після 
довгих пошуків влаштовується писарем у департаменті державного 
господарства, а у квітні перейшов на таку ж посаду у департаменті наділів. 
Служба погано оплачувалася і була принизливою. Тяжкі думи охопили 
Гоголя. Та він знаходить вихід із нелегкого становища. У цей час 
народжується задум малоросійських повістей.  

Батьківщина приходила до письменника у мріях і спогадах. Природа 
рідного краю, народні пісні, свята пробуджували уяву, надихали на працю. Не 
довіряючи власному досвіду і літературним джерелам, Гоголь вирішує 
використати етнографічні записки рідних і знайомих. 

«Не сердитесь, моя великодушная маменька, если я часто вас беспокою 
просьбою доставить мне сведения о Малороссии или что-либо подробное. Я 
теперь попрошу вас собрать несколько таковых сведений, если где-либо 
услышите забавный анекдот между мужиками в нашем селе, или в другом 
каком, или между помещиками. Сделайте милость, описывайте для меня 
также нравы, обычаи, поверья», – пише він у листі до матері.  

З подібним проханням письменник звертається і до своєї сестри М.В. 
Гоголь:   «У меня есть к тебе просьба. Ты помнишь, милая, ты так хорошо 
было начала собирать малороссийские сказки и песни и, к сожалению, 
прекратила. Нельзя ли возобновить это? Мне оно необходимо нужно. Еще 
прошу я здесь же маменьку, если попадутся где-нибудь старинные костюмы 
малороссийские, собрать все для меня… Если встретите где-нибудь у 
мужика странную шапку или платье, отличающееся чем-нибудь 
необыкновенным, хотя бы оно было изорванное, - приобретайте! Также 
нынешний мужеский и женский костюм, только хороший и новый… А 
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сказки, песни, происшествия можете посылать в письмах или небольших 
посылках». 

Рідні виконували прохання Миколи Васильовича, але він прагнув 
отримувати якомога більше відомостей. У листі додому письменник знову 
пише: «Во-первых, прежде всего я должен благодарить вас за посылку, 
сестру за песни, из которых особенно та, что: «Що се братця, як барятця», 
очень характерна и хороша. Но более всего одолжили вы меня присылкою 
старинной тетради с песнями, между ними есть многие очень замечательны. 
Сделаете большое одолжение, если отыщите подобные той тетради с 
песнями, которые, я думаю, более всего находятся в старинных сундуках 
между старинными бумагами у старинных панов или у потомков старинных 
панов». 

Рідні радо відгукувалися на прохання  Миколи Васильовича. Мати 
організувала у себе на Полтавщині справжню «фольклорну експедицію». Усі 
родичі та дворові кріпаки заходилися пригадувати казки й легенди, пісні й 
забобони. 

Три довгих роки не був Микола Васильович дома. І ось він знову у 
рідному краї. Приїхав, щоб набратися нових сил і натхнення.  17 липня 1832 
року Гоголь уже в Полтаві, а 20 липня його зустріла рідна Василівка. Марія 
Іванівна з усієї сили прагнула зробити перебування сина вдома приємним і 
корисним. До вітальні запрошувалися розповідачі – кобзарі та лірники. 
Теплими  літніми вечорами виходив Микола Васильович на вулицю, щоб 
послухати, як співають парубки та дівчата. А коли лунали улюблені «Ой, не 
ходи, Грицю», «Цвіли лози при дорозі», «Ходив козак по вулиці», то й сам 
підспівував. Його записники поповнилися новими піснями і переказами, 
тільки у Василівці Гоголь записав близько 200 пісень. Для письменника це 
було дуже важливим. Але зібраний матеріал він використовував не тільки для 
написання нових художніх творів.  

Микола Васильович Гоголь прагнув вивчати історію України і 
справедливо вважав, що про народ та його минуле можна дізнатися не тільки 
за матеріалами літописів, але і вивчаючи пісні та перекази. Він підтримував 
тісний зв’язок і листування  з етнографами та фольклористами 
(М.О.Максимовичем, І.І.Срезнєвським та ін.). У листопаді 1933 року Гоголь 
пише до М.О.Максимовича: «Моя радость, жизнь моя! Песни! Как я вас 
люблю! Что все черствые летописи, в которых я теперь роюсь, перед этими 
звонкими живыми летописями! Я сам теперь получил много новых, и какие 
есть между ними прелести. Я вам их пишу, не так скоро, потому что их 
очень много. Да, я вас прошу, сделайте милость, дайте списать все 
находящиеся у вас песни, выключая печатных и сообщенных вам мною. Я не 
могу жить без песен. Вы не понимаете, какая это мука…». 

У грудні 1833 року Гоголь надсилає листа до М.О.Максимовича: «Жду с 
нетерпением от тебя обещанной тетради песен, тем более что 
беспрестанно получаю новые, из которых много есть исторических, еще 
больше – прекрасных. Впрочем, я нетерпеливее тебя и никак не могу 
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утерпеть, чтобы не выписать здесь одну из самых интересных, которой, 
верно, у тебя нет: 

 
Наварыла сечевыци,  
Поставыла на полыци.  
Сечевыця сходыть, сходыть, 
Сам до мене козак ходыть. 
Наварыла гороху 
Да послала  Явдоху.  
Що се с биса, нема с лиса? 
Що се братця, як барятця?  
Наварыла каши з лоем, 
Налыгалась з упокоем. 
Що се с биса, нема с лиса,  
Що се братця, як барятця. 
<А> я с того поговору 
Пишла <.....> за комору. 
Що се с биса, нема с лиса, 
Що се братця, як барятця. 
Сила девка, тай заснула, 
Свинья бигла, тай зопхнула. 

Що се с биса, нема с лиса,  
Що се братця, як барятця.  
Бижыть свинья кованая:  
«Чого сыдиш, поганая?  
Чого сыдиш, надулася?  
Чому в кожух не вдягнулася?» 
 - Бодай в тебе стильки дух, 
Як у мене есть кожух. 
Що се с биса, нема с лиса, 
Що се братця, як барятця. 
Ведуть свынью перед пана, 
Крычыть свинья: «Я не пхала, 
Вона сама в <... ..> впала». 
Крычить свынья, репетує, 
Нихто ей не рятує.  
Що се с биса, нема с лиса,  
Що се братця, як барятця. 

 

А ось уривок із листа від березня 1834 року до І.І.Срезнєвського: «Где 
выкопали вы столько сокровищ? Все думы, и особенно повести бандуристов, 
ослепительно хороши. Из них только пять были мне известны прежде, прочие 
были для меня все – новость! Я к нашим летописям охладел, напрасно силясь 
отыскать то, что хотел бы отыскать. Нигде ничего о том времени, которое 
должно бы быть богаче всех событиями... И потому-то каждый звук песни 
мне говорит живее о протекшем, нежели наши вялые и короткие летописи, 
если можно назвать летописями не современные записки, но поздние выписки, 
начавшиеся уже тогда, когда память уступила место забвению... Если бы наш 
край не имел такого богатства песен – я бы никогда не писал истории его, 
потому что я не постигнул бы и не имел понятия о прошедшем... Эти песни 
заставили меня с жадностью читать все летописи и лоскутки какого бы то 
ни было вздору... Песен я знаю и имею много. Около 150 песен я отдал прошлый 
год Максимовичу, совершенно ему не известных. После того я приобрел еще 
около 150. У Максимовича теперь уже 1200. Но я бьюсь об чем угодно, что 
теперь же еще можно сыскать в каждом хуторе, подальше от большой 
дороги и разврата, десятка два неизвестных другому хутору». 

Для М.В.Гоголя народна пісня стала не тільки багатющим художнім 
матеріалом, але і засобом пізнання історії. У період створення «Тараса 
Бульби» Гоголь пише статтю «Про малоросійські пісні»,  якій висловлює свій 
погляд на значення народної поезії для дослідження минулих часів: 

 « Історик не повинен шукати в них (піснях) означення дня й числа битви 
або точного пояснення місця, щодо цього мало які пісні допоможуть йому. 
Але коли він захоче пізнати вірний побут, стихії характеру, усі вигини та 
відтінки почуттів, хвилювань, страждань, веселощів зображуваного народу, 
коли захоче випитати дух минулого віку, загальний характер усього цілого 



 

 81

порізно кожного окремого, тоді він буде задоволений цілком; історія народу 
розкриється перед ним в ясній величі». 

 У цій статті автор дає глибокий аналіз пісень: «То ще добре козацька 
голова знала, що без війська козацького не вмирала..», «Ой чорнії бровенята! 
Лихо мені з вами», «Та вже ж мені не ходити, куди я ходила», «Куди ж ти  мій 
милий, голубчик мій сизий», «Йшли корови із діброви, а овечки з поля»,  «Не 
хилися, явороньку», «Ой місяцю мій, місяченьку»… 

До історичної народної пісні й думи Гоголь вдавався як до невичерпного 
джерела, що давало  йому змогу збагнути те, про що мовчали літописи: красу й 
силу народних патріотичних подвигів, відтінки народного побуту, сам 
характер народу. У повісті «Тарас Бульба» встановлено, наприклад, риси 
подібності долі козака Мусія Шила і героя «Думи про Самійла Кішку», 
відзначено, що низка моментів повісті збігається з деталями «Думи про Івана 
Коновченка» (наприклад, заклик осавулів на ринках та майданах: «Гей ви, 
пивники, броварники! Годі вам пиво варити та валятися по запічках, та 
годувати своїм ситим тілом мух! Рушайте слави рицарської й честі добувати!», 
або ліричний відступ про матір, яка даремно шукає серед козаків, що 
повертаються з походу, свого сина). 

Здебільшого Гоголь, черпаючи деякі сюжетні мотиви, епізоди, окремі 
риси характерів із народних пісень, трансформує їх у своїй творчій уяві, вільно 
комбінує, прагне передати саме «дух», «характер» минулої епохи… 

Народна пісня справила великий вплив і на мову повісті та її художні 
зображувальні засоби. З народної поезії взято порівняння кривавої битви з 
бенкетом («Чув він тільки, що був бенкет, великий бучний бенкет, весь 
перебито на дрізки посуд; ніде не зосталося вина ні краплини, розхапали гості 
й слуги всі дорогі кубки й начиння – і смутний стоїть господар дому...»), а 
також порівняння кривавої битви з нивою, вибитою градом («Як градом 
вибиває раптом усю ниву, де, мов щирозлотий червінець, красувався всякий 
колос, так їх вибило й поклало»). 

Народна українська пісня широко цитується в багатьох гоголівських 
повістях («Не хилися, явороньку», «Зелененький барвіночку», «Ой ти місяцю 
мій, місяченьку»). Нерідко слова пісень стають матеріалом для характеристики 
персонажів. Наприклад, Вакула, герой повісті «Ніч перед Різдвом», ображений 
насмішками Оксани і бажаючи підкреслити свою незалежність, насвистує 
козацької: «Мені з жінкою не возиться».  

Народна пісня у творах Гоголя визначає стиль розмов дійових осіб. 
Наприклад, Пидорки та Петруся, героїв «Вечора на Івана Купала». У повісті 
«Майська ніч, або Утоплена» Левко освідчується Галі, співаючи: 

 

Сонце низенько,вечір близенько, 
Вийди до мене, моє серденько. 

 

Дослідники вважають, що народна пісня визначає ритм і стиль цілої 
повісті «Страшна помста».У самому ж творі пісня несе самостійне художнє 
навантаження.  Так, персонажі повісті Данило та Катерина, бажаючи виховати 
сина сильним та безстрашним воїном, співають йому колискову: 

 

Люли, люли, люли! Люли, сынку, люли! 
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Да вырастай, вырастай в забаву! 
Казачеству на славу, 

Вороженькам в расправу! 
 

А пізніше Катерина, доведена до божевілля втратою чоловіка та сина, в 
одну пісню вплітає слова з різних: трагічної, про загибель козака, та веселої, 
танцювальної: 

 

Біжить возок кривенький; 
У тім возку козак лежить, 
Постріляний, порубаний, 
В правій руці дротик держить, 
З того дроту крівця біжить; 
Біжить ріка кривавая. 
Над річкою явор стоїть, 
Над явором ворон кряче. 
Над козаком мати  плаче. 

Бо вже твій син оженився, 
Та   взяв жінку паняночку, 
В чистім   полі земляночку, 
І без дверець, без окониць. 
Та вже  пісні вийшов конець. 
Танцювала риба з   раком… 
А хто мене не полюбить, трясця його 
матер!

 

До українських народних пісень звертається Гоголь у епіграфах повісті 
«Сорочинський ярмарок». Епіграфом до І частини твору є слова: 

 

Мені нудно в хаті жить, 
Ой вези ж мене із дому, 
Де багацько грому, грому. 
Де гопцюють все дівки, 
Де гуляють парубки! 

 

Рядки цієї пісні налаштовують на мажорне сприйняття подій, 
зображених автором. Перед читачами постає веселий, радісний, щасливий світ 
поетичної казки, а українська пісня кличе відкинути буденність і поринути в 
цю стихію. 

Слова епіграфа до V частини «Сорочинського ярмарку» також звучать 
оптимістично: 

 

Не хилися, явороньку, 
Ще ти зелененький, 

Не журися, козаченьку, 
Ще ти молоденький! 

 

Герої твору молоді, сповнені сили та здоров’я люди, чесні, благородні та 
закохані в життя. Вони можуть підкорити  навіть «нечисту силу», щоб досягти 
мети. Такою є Параска, яка не бажає гнути спину перед мачухою:  «Скорее 
песок взойдет на камне и дуб погнется в воду, как верба, нежели я нагнусь 
перед тобою!» – вигукує дівчина і сміливо ступає в танок, наспівуючи: 

 

Зелененький барвіночку, 
Стелися низенько! 

А ти, милий, чорнобривий, 
Присунься близенько! 
Зелененький барвіночку, 
Стелися ще нижче! 

А ти, милий, чорнобривий, 
Присунься ще ближче! 

 

До пари Парасці і Грицько. Ні зла Хівря, ні забобонний Солопій не стали 
на заваді до їх щастя: парубок таки одружився з Параскою. Твір закінчується 
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гучним весіллям. Не даремно епіграфом до останньої частини повісті 
письменник обрав слова весільної пісні: 

Не бійся, матінко, не бійся, 
В червоні чобітки обуйся. 

Топчи вороги 
Під ноги; 

Щоб твої підківки 
Бряжчали! 

Щоб твої вороги 
Мовчали! 

 

В українському фольклорі не тільки народна пісня захоплювала 
М.В.Гоголя. Письменник, який зростав на грунті українській міфології, не міг 
не використати її у своїй творчості. Працюючи над повістями циклу «Вечори 
на хуторі біля Диканьки», Гоголь звертається до матері і сестер із проханням 
повідомити подробиці про селянські свята, легенди, перекази, анекдоти: «Еще 
несколько слов о колядах, о Иване Купале, о русалках. Если есть, кроме того, 
какие-либо духи или домовые, то о них подробнее, с их названиями и делами; 
множество носится между простым народом поверий, страшных сказаний, 
преданий, разных анекдотов и проч., и проч., и проч. Все это будет для меня 
чрезвычайно занимательно».  

В основу сюжету «Вечорів» Микола Гоголь поклав українські народні 
легенди, перекази та повір’я. У «Книзі всякої всячини» є запис, який,  
вірогідно, послужив джерелом для сюжету повісті «Вечір на Івана Купала»: 
«Папороть квітне вогняним цвітом тільки в північ на Івана, і хто встигне 
його зірвати, буде дуже сміливим і знайде скарб». 

Мотиви примарності багатства, здобутого нечесним шляхом, широко 
представлені в українському фольклорі. Письменник використав їх у власних 
художніх творах, щоб показати: людина прагне грошей, бо вбачає в них 
джерело влади над іншими людьми та можливість жити в достатку, не 
докладаючи зусиль. Але все це – омана. Не приносить таке багатство 
благополуччя ні Петрові, персонажу повісті «Вечір на Івана Купала», ні дідові 
з твору «Втрачена грамота». 

У канву повісті «Сорочинський ярмарок» М.В.Гоголь органічно вплів 
легенду про «червону свитку», поєднавши її з колоритним зображенням 
життя, жвавою різнобарвною картиною ярмарку, торгу циган, з реалістичними 
образами українських селян. 

Сюжет повісті «Ніч перед Різдвом» вибудовується з народного повір’я 
про чорта, якому напередодні цього великого свята, за словами автора,  
«последняя ночь осталась шататься по белому свету и выучивать грехам 
добрых людей. Завтра же, с первыми колоколами к заутрене, побежит он без 
оглядки, поджавши хвост, в свою берлогу». У творі фантастичні сцени 
залицяння чорта до відьми або захопливий колорит подорожі Вакули верхи на 
нечистому в далекий Петербург по царицині черевички змінюються описом 
веселих колядок дівчат і парубків морозної місячної ночі. 

У передмові до «Вія» автор вказує, що вся повість – це народний переказ 
і що він його передав так, як чув, майже нічого не змінюючи. Але досі не 
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знайдено жодного фольклорного твору, який сюжетно нагадує «Вія», лише 
окремі його мотиви  близькі до народних казок і переказів. Образ Вія в них 
уособлює фантастичну істоту (так називали у малоросіян начальника гномів, у 
якого повіки звисають до самої землі). 

Розповідь про діда, який відважився на подорож до кубла нечистої сили 
за вкраденою шапкою (повість «Втрачена грамота»), нагадує одну із 
широковідомих в Україні легенд про кумове ліжко.  

Цікаву легенду подає Микола Гоголь у повісті «Майська ніч, або 
Утоплена». Вона викладена у розмові героїв твору Левка та Галі: «Ни один дуб 
у нас не достанет до неба. А говорят, однако же, есть где-то, в какой-то 
далекой земле, такое дерево, которое шумит вершиною в самом небе, и Бог 
сходит по нем на землю ночью перед светлым праздником. 

– Нет, Галю: у Бога есть длинная лестница от неба до земли. Ее 
становят перед Светлым Воскресением святые архангелы; и как только Бог 
ступит на первую ступень, все нечистые полетят стремглав и кучами 
падают в пекло, и оттого на Христов праздник ни одного злого духа не 
бывает на земле».  

Звернення Гоголя до фантастики, легенд, повір’їв та переказів було 
викликане не бажанням похизуватися екзотикою українського фольклору, а 
прагненням проникнути в психологію народу-творця, що втілює у витворах 
фантазії свої уявлення про життя. 

Любив Микола Васильович Гоголь висловити заповітні свої думки в 
прислів’ях, приказках, приповідках. Письменник говорив: «Известно, что 
если сумеешь замкнуть речь ловко прибранной пословицей, то сим объяснишь 
ее вдруг народу, как бы сама по себе ни была она свыше его понятия». 
Невеликими влучними висловами, мов коштовними перлинами, пересипані усі 
твори митця. 

Так, наприклад, потужним струменем у мову «Мертвих душ» 
вливаються слова простої народної мови, діалектизми, народні приказки та 
прислів’я. (Манілов належить до людей «так собі, ні се, ні те, ні в городі 
Богдан, ні в селі Селіфан». Білявий зять Ноздрьова належить до тих, що 
«почнуть гладенько, а кінчать гиденько» тощо). 

Як результат наполегливих творчих шукань вимогливого письменника у 
1842 році з’явився остаточний текст «Ревізора». А зміст усього, що 
відбувалося на сцені, підкреслювався епіграфом комедії – народною 
приказкою «У нього пика бридка, а він на дзеркало наріка». Одна з головних 
постатей комедії – Городничий. За характеристикою автора, у нього переважає 
бажання прибрати до рук усе, що бачать очі, хоч від цього «тріщить спина у 
ближнього». 

Та чи не найбільш колоритною та яскравою є мова персонажів циклу 
«Вечори на хуторі біля Диканьки». Перший біограф М.В.Гоголя П.Куліш, 
аналізуючи цей цикл, відзначав реалістичність передмови до «Рудого Панька»: 
«Надо быть жителем Малороссии, или, лучше сказать, малороссийских 
захолустий, лет тридцать назад, чтобы постигнуть, до какой степени 
общий тон этих картин верен действительности. Читая эти предисловия, не 
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только чуешь знакомый склад речей, слышишь родную интонацию разговоров, 
но видишь лица собеседников и обоняешь напитанную запахом пирогов со 
сметаною или благоуханием сотов атмосферу, в которой жили эти 
прототипы гоголевской фантазии». 

Справді, герої повістей постають перед читачами справжніми, не 
фальшивими. Мова їх виразна, багата, насичена влучними висловами. 
Гоголівські персонажі вміють слівце до ладу мовити. 

Язиката Хівря із «Сорочинського ярмарку» дорікає Солопію: «Ну так: 
ему если пьяница да бродяга, так и его масти». А чоловік, який боїться гніву 
швидкої на розправу дружини, думає: «Господи боже мой, за что такая напасть 
на нас грешных! И так много всякой дряни на свете, а ты еще и жинок 
наплодил!» Та коли мова йде про щастя власної доньки, то Солопій бажає їй та 
нареченому: «Пусть они живут, как венки вьют!» 

Мові персонажів оповідання «Майська ніч, або Утоплена» додають 
колоритності влучні порівняння: «Поприставали, как мухи к меду», 
«…упрятывает галушки, как корова сено». Герой цього ж твору голова, 
розгніваний витівками п’яного Каленика, гнівно мовить: «Эге, влезла свинья в 
хату, да и лапы сует на стол». 

До слова «брехати» у Гоголя знайшлися такі виразні синоніми: 
«Провезти попа в решете», «Москаля везть». 

Поряд із українськими приказками та прислів’ями («Скачи, враже, як 
пан скаже», «Як мед, так і ложкою») письменник  використовує і російські 
(«Чему быть, тому не миновать», «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!»). 

Однак, відомо і те, що Микола Васильович Гоголь особливо цінував 
українські прислів’я, які відображають повноту народного розуму. Митець 
стверджував: «Прислів’я – це не тільки яка-небудь наперед подана думка або 
припущення про справу, але вже підбитий підсумок справі, осад, відстій уже 
перероджених і закінчених подій, остаточний витяг сили справи з усіх сторін 
її, а не з однієї. …наші прислів’я більш значущі, ніж прислів’я всіх інших 
народів. Крім повноти думок, вже в самому способі виразу в них відбилося 
багато народних властивостей наших; у них усе є: глузування, насмішка, 
докір, словом – усе, що зворушує і дошкуляє до живого…». 

 
Інтерес до української народної творчості М.В.Гоголь зберіг до кінця 

життя. Весною 1851 року письменник приїжджає у Василівку. З 20 квітня по 
22 травня працював над рукописом «Мертвих душ» з ранку до вечора, 
зустрічаючись із рідними тільки в їдальні. Сестра письменника Ольга 
Василівна згадувала: «Я з болем у серці спостерігала…Інколи, правда, йому 
вдавалося гарно попрацювати зранку, він приходив обідати веселий і 
задоволений, після обіду він жартівливо умовляв тітоньку Катерину Іванівну 
співати під мій акомпанемент малоросійські пісні, причому і сам підспівував, 
притоптував ногою і приклацував пальцями. Особливо любив він давню пісню 
«Гоп, мої гречаники, гоп, мої білі». 

Український фольклор став для письменника невичерпним джерелом 
художнього матеріалу, який він перетворював на поетичний феномен. Серед 
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багатьох чинників, які стали живильною силою митця, чільне місце займає 
усна народна творчість, знавцем і збирачем якої він був. Цю думку обстоює 
Олесь Гончар: «Університет дає нам суму знань, всесвітню інформацію. 
Естетичну ж культуру митцеві дають народ, школа дитинства. Приклади: 
Гоголь, Шевченко… Адже ясно, що без народної пісні, без цілої системи 
естетичних та моральних уявлень свого народу вони не виформувалися би 
саме такими, як художники. Отже, і геній не виникає з нічого». 
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Творчість М.Гоголя в системі уроків літературного 
краєзнавства 

Лисенко А.В.  
 

Моє серце завжди залишається 
прив’язаним до священних місць Батьківщини. 

М.Гоголь 
 

Осягнення й втілення загальнолюдської, планетарної педагогічної 
культури відбувається через рідну культуру й літературу. Важлива роль у 
цьому процесі відводиться вивченню літературного краєзнавства, бо саме 
література рідного краю прилучає дітей до духовних скарбниць свого народу: 
національного фольклору, самобутнього мистецтва. 

Окрім того, вивчення літературного краєзнавства сприяє осмисленню 
історії рідного краю, його духовного життя, національних традицій, 
формуванню національної свідомості, патріотизму, є могутнім виховним 
засобом, що стимулює самовдосконалення і саморозвиток особистості учня, 
для яких приклад вихідця з рідного краю слугує дієвою моральною школою. 

Література, а надто література рідного краю, володіє потужним 
емоційним зарядом. Як зазначає Ю.Бондаренко, що “це посилює 
ідентифікаційні зв’язки людини з власним народом, доля якого з допомогою 
художньої творчості включається в коло особистісних інтересів читача, стає 
для нього предметом осмислення і вболівання” [1, 22]. 

У наукових дослідженнях учених-методистів В.Неділька, Є.Пасічника, 
Н.Волошиної, Б.Степанишина та ін. підкреслюється, що пріоритетним у 
новому педагогічному мисленні завжди ставимо власне, українське, народне, 
національне. Є .Пасічник зазначає, що “людина, яка виростає байдужою до 
культурних надбань свого народу, морально і духовно зубожіє, в ній 
послаблюється кровний зв’язок з Батьківщиною. Тільки на грунті рідної 
літератури можна викласти учням особливості національного світосприймання 
й національного характеру. Національна література нерозривно пов’язана з 
традиціями національної культури і є своєрідною історичною (художньою) 
пам’яттю народу” [2, 39]. 

Шкільні програми з української літератури передбачають проведення 
уроків літератури рідного краю, на яких учні знайомляться з найвидатнішими 
досягненнями регіонального мистецтва слова. Саме такі уроки дають 
величезні можливості для виховання справжнього громадянина України, 
формування національної свідомості учнів. Велике значення у виховному 
процесі має момент дотичності до автентичного, історичного, одночасно 
великого і близького: оселі, де жив чи працював письменник-земляк, рукописів 
його творів, родичів, живих свідків духовної біографії. Ці внутрішні інтенції 
невід’ємно присутні в кожній людині, і завдання вчителя-словесника – їх 
всіляко розвивати і підтримувати, бо вони є важливим складником 
гуманітарної культури. 
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Один із таких уроків варто присвятити творчості М.Гоголя, оскільки 
Полтавщина займає особливе місце в його духовній та життєвій біографії. 

Доцільним при вивченні творчості М.Гоголя є застосування тематичної 
дискусії, заочної та очної екскурсії до літературних музеїв, яких на 
Полтавщині два – у селі Великі Сорочинці, де письменник народився і був 
охрещений, та в Гоголевому, в якому відбудовано весь комплекс будівель, що 
складали садибу Гоголів; прес-конференції, компаративного семінару, 
проблемно-тематичного аналізу текстів письменника-земляка, які дають змогу 
виявити у його творах (“Вечори на хуторі біля Диканьки”, “Миргород”, “Тарас 
Бульба” та ін.) зразки опоетизування полтавської землі, любові до неї, яскраві 
елементи полтавського етносу, побуту, традицій. Адже рідні місця – Диканьку, 
Миргород, Сорочинці, Гадяч, річку Псьол – М. Гоголь прославив у багатьох 
своїх творах. Його шляхи пролягали через Опішню, Чорнухи, Велику Багачку, 
Обухівку та інші населені пункти нашого краю. 

Дискусію зможе викликати інформація про те, що в “Українській 
літературній енциклопедії” Т.1 зазначається, що Микола Васильович Гоголь – 
російський письменник, який тільки народився і виріс на Полтавщині... Але як 
пояснити той факт, що на тій же сторінці УЛЕ вміщена розповідь про 
українського письменника Василя Панасовича Гоголя-Яновського. Слід 
зазначити, що “український письменник” В.П. Гоголь був рідним батьком 
“російського письменника” М.В. Гоголя.... Твори М. Гоголя вражають читача 
любов’ю до України, її культури, звичаїв, легенд, а що вже говорити про 
величезну кількість українізмів. То чи можна ці твори вилучити з контексту 
української культури і літератури?  

Маловідома, але  важлива і цінна для української історіографії є стаття 
М.Гоголя “Размышление Мазепы”, в якій автор розкрив трагічну долю 
української нації в Російській імперії. Терміни “українська нація”, “втрата 
національності “, “ проголошення незалежності“ зустрічаються хіба-що в 
“Історії Русів “. У статті представлені  не тільки його історичні та суспільно-
політичні погляди, а й перекази Гоголевого роду – визначних державних та 
військових діячів доби Гетьманської Козацької держави.  

Цікавим матеріалом для дослідницької роботи може послугуватися 
дослідження генеалогічного дерева гоголівського родоводу, здійснене автором 
проекту меморіалу заповідника-музею М.В. Гоголя, заслуженим художником 
України В.Батуриним, в якому зазначається, що М.В. Гоголь-Яновський 
з’явився на світ 1 квітня 1809 року в містечку Великі Сорочинці Полтавської 
губернії. Але після хрещення майбутній великий письменник в метричну 
книгу був записаний під прізвищем Яновський. Та в 23-річному віці він 
офіційно відмовляється від цього прізвища, залишивши за собою право 
користуватись іншим, не записаним у документах – Гоголь. 

Що змусило письменника змінити прізвище? Ця таємниця залишається 
нерозгаданою понад століття. Допомогли наблизитись до істини архіви 
українського козацтва. Слово “гоголь” в староукраїнській мові означало книгу 
поважного птаха – селезня. Вона, на думку В.Батурина, й стала козацьким 
прізвиськом засновника гоголівського роду Остапа Гоголя, полковника 
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подольського і могильовського сподвижника гетьмана Правобережної України 
Петра Дорошенка. З історії українського козацтва знаємо чимало таких 
бойових кличок, що стали потім національними прізвиськами в житті (Сірко, 
Богун, Пушкар, Бульба). 

Коли 1674 року в боротьбі за гетьманську булаву Іван Самойлович 
розбив військо Петра Дорошенка, то Остап Гоголь разом з відданими йому 
козаками, не піддався на умовляння Самойловича, і передав нескорену 
Могильовську фортецю Речі Посполитій, а сам перейшов на службу до 
польського короля Яна ІІІ Собеського. У нагороду Остап і син одержали від 
короля жаловану грамоту на землі в Польщі і переселився туди. Відтоді Остап 
Гоголь стає нахозним гетьманом від польського короля Яна Собеського. У 
1792 році дід Гоголя, секунд-майор Опанас Дем’янович Гоголь-Яновський, 
оформляючи документи на дворянство, приховав ім’я Остапа і назвав своїм 
прадідом не його, а нікому невідомого полковника Андрія Гоголя. У 
“Пропавшей грамоте” М.Гоголь висміяв лукавство свого діда. 

З приходом до влади Катерини ІІ належати до козацького роду просто 
стало небезпечно. І тому дід Гоголя мусив вдавати з себе “польсько-
рицарського” нащадка. Хоча кровного польського коріння в роду Гоголів не 
було, як не було, й самого прізвища “Яновський”. Це прізвище вигадав 
правнук Остапа Гоголя, батько діда письменника – священник Дем’ян Гоголь. 
Таким чином, вірогідно, вирішивши увіковічити в родовому літописі ім’я 
свого батька, нареченого на честь польського короля Яна. Так утворилось 
подвійне прізвище Гоголь-Яновський [4]. 

“Українська тематика в творчості М.В. Гоголя” – такою може бути тема 
уроку з літературного краєзнавства. Справедливо зазначає О.Стромецький, що 
українізми надають творчості М.Гоголя “повнозначності, ... зрівноважують 
дисонанси російської мови” [5, 40-41]. А твори “Вечори на хуторі біля 
Диканьки”, “Миргород” навіть топографічно пов’язані з рідними місцями. 
М.В.Гоголь у своїй творчості яскраво використовує фольклорну тематику. У 
дусі пісенних традицій, історичних пісень і дум, автор возвеличує Тараса 
Бульбу як народного героя. Персонажі “оживають” під тими прізвищами, які 
Гоголю були знайомі з дитячих років (Шило, Гуска, Кукубенко, Товстогуб). 

Вивчаючи “Мертві душі” М.Гоголя, учням можна подати цікавий 
краєзнавчий матеріал, зібраний П.Ротачем. Автор зазначає, що “Мертві душі” 
не позбавлені “полтавських” прикмет. Коробочка, Манілов, Собакевич та інші 
герої поеми були помічені Гоголем в рідних місцях. М.Савич, один із друзів 
Т.Шевченка, розповідав, що, живучи на Полтавщині, він особисто знав тих 
людей, які послугувалися Гоголю як прототипи Чичикова, Коробочки та 
інших персонажів. За його словами, Чичиков – це не хто інший, як 
предводитель дворянства Полтавського повіту, і це він уперше додумався 
скуповувати мертві душі й закладати їх як живих в Опікунську раду. 
Прототипи Коробочки часто зустрічалися в Зіньківському та Миргородському 
повітах. 

Відомо, що задумавши “Мертві душі”, Гоголь передбачав у наступних 
частинах дати читачеві й добродійних (ідеальних) героїв. У другій частині 
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твору таким героєм мав бути поміщик Костанжогло, дбайливий господар, що 
застосовував на своїх полях агротехнічні новинки. Прототипом цього героя 
став миргородський поміщик Василь Якович Ломиковський, не тільки 
відмінний господар, але й етнограф, збирач народних дум і пісень [3]. 

М. Гоголь розглядав український етнос як давній, великий і могутній 
європейський народ. 

Вершиною художнього мистецтва Гоголя стала перлина світової 
літератури – повість “Тарас Бульба “, в якій через півстоліття знищення 
Запорозької Січі автор відродив  у художній літературі волелюбні козацькі 
традиції. Письменник усвідомлював, що без минулого – немає українського 
народу. 

Урок-екскурсію “Гоголівський шлях” можна провести для учнів 
середніх та старших класів, заочно мудруючи гоголівськими шляхами 
Полтавщини. Саме гоголівські місця дають можливість глибше пізнати не 
тільки біографію і творчість великого письменника, а й українську душу його. 
Справедливо зазначає Олесь Гончар, що “земля України вигодувала, викохала 
Гоголя... не лише фізично, а – що куди важливіше – духовно”. Бо тут – головні 
джерела поетичних образів, тем і сюжетів творчості М.В. Гоголя, тут витоки 
його таланту. 

Ще за життя М.В. Гоголя Василівка (Яновщина ) стала місцем “ 
притягання“  для його літературних друзів. У 1854 році, після смерті М.Гоголя, 
його рідні місця  відвідав Г.П. Данилевський, який описав свої враження в 
нарисі  “Хуторець біля Диканьки “, де змальовано василівську садибу такою, 
якою її бачив і залишив М. Гоголь. 

Відтоді батьківщина видатного письменника все більше й більше 
привертає увагу дослідників його творчості (М.П. Погодін, С.П. Шевирьов, 
І.С. Аксаков, В.П. Горленко, В.А. Чаговець та інші ). Їх вело сюди бажання 
зрозуміти Гоголя як  людину й підняти завісу над ”загадкою духу“ 
письменника. 

Отже, звернення до краєзнавчих матеріалів, детальний чи стислий 
огляд про видатних людей, чиє життя та творчість пов’язані з рідним 
краєм, відчутно сприяє національному вихованню школярів, формує в них 
високе почуття патріотизму, гордості за минуле й сучасне рідної землі – 
малої Батьківщини, а також великої нашої держави України.  
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 Інтерактивні методи навчання, використані в цій розробці уроку 
зарубіжної літератури, допоможуть семикласникам сформувати власну 
думку про великого земляка М.В. Гоголя.  

 

М.В.Гоголь і Україна (урок у 7 класі) 
В.М.Кошова 

 
Тема. М. В. Гоголь і Україна 
Мета. Поглибити знання учнів про життєвий шлях  М.В.Гоголя; 

дослідити зв’язок письменника з Україною та показати вплив української 
культури на його творчу спадщину; розвивати навички роботи в парах, 
групах, з додатковими матеріалами. 

Тип уроку. Урок засвоєння нових знань 
Обладнання.  Мультимедійна презентація, портрет письменника,  

допоміжні матеріали, запис фрагмента опери М.Мусоргського 
«Сорочинський ярмарок». 

Хід уроку 
1. Оргмомент. 
2. Актуалізація опорних знань. Повідомте учням, що на цьому 

уроці вони розпочнуть вивчати життєвий і творчий шлях Миколи 
Васильовича Гоголя і процитуйте Олеся Гончара: «Як би ви не вважали, 
що добре знаєте Гоголя, він стане вам ще ближчим, якщо відвідаєте його 
рідні місця». Якщо раніше ваші учні були на екскурсії гоголівськими 
місцями, попросіть їх пригадати, які саме населені пункти, пов’язані з 
імЄям М.В.Гоголя,  вони відвідали? Що  запам’ятали з подорожі? 

Щоб пригадати, як це відбувалося,  запросіть учнів переглянути 
відеофільм подорожі. 

3. Мотивація навчальної діяльності. Скажіть учням, що 
незабутня мандрівка дає змогу зануритися у світ дитинства та юності 
великого письменника, доторкнутися до витоків його літературної 
творчості. 

Повідомте тему уроку («М.В.Гоголь і Україна») та мету: з’ясувати, 
які місця пов’язані в Україні з життєвим і творчим шляхом великого 
письменника та чи можна його вважати не тільки російським, а й 
українським майстром пера? Учні також будуть учитися працювати в 
парах, складати хронологічну таблицю, аналізувати одержану інформацію. 

Далі семикласники записують у зошити тему уроку та його основні 
питання: 1. Полтавщина в житті М.В.Гоголя. 2. Зв’язок письменника з 
Україною. 3. Образ України у творчості Миколи Гоголя. 4. Любов людей 
до М.В.Гоголя. 

4. Вивчення   нового матеріалу. Запросіть учнів прочитати  
епіграф  уроку: «Кожний великий митець – то цілий світ. Увійти в цей світ, 
відчути його багатогранність і неповторну красу – означає наблизити себе 
до пізнання безкінечного розмаїття життя» (С. Машинський, дослідник 
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творчості Гоголя). Запитайте, як учні  розуміють цей вислів. Як його 
можна співвіднести з  темою уроку? 

Презентація портретів.    Образ Миколи Васильовича Гоголя 
надихав багатьох художників створювати його портрет: А.Венеціанова, 
О.Іванова, Е.Дмитрієва-Мамонова, Ф.Молера. Запропонуйте увазі учнів 
декілька з художніх зображень М.В.Гоголя. Хай скажуть, який із  
портретів письменника їм найбільше подобається та обґрунтують,  чому. 

Після того, як діти висловляться, повідомте, що сам Гоголь вважав, 
що характерний  для нього  вираз:  губи  посміхається, а очі залишаються 
сумними – зміг передати  художник Ф. Моллер. А більшість дослідників 
схиляються до думки, що найвдаліший портрет Гоголя  належить 
Олександру Іванову. Він не є парадним. Навпаки, відомий письменник 
зображений одягненим у домашній халат, і така деталь підкреслює 
душевну простоту й відкритість світові талановитого майстра. Його 
обличчя неначе випромінює доброту, привітність, щирість. На губах 
застигла трохи сумна посмішка. Погляд митця спрямований повз глядача, 
але здається, що він вдивляється в душу. 

Микола Гоголь – одна із загадкових постатей у письменстві. Дайте 
дітям завдання прочитати вірш Івана Драча «До Гоголя» і приготуватися 
відповісти на запитання. 

 
Все Гоголя про Гоголя питаю – 
Який він був? І в чому таїна, 
Що сам собі усе про нього втаюю; 
Вночі він ближче, гірше – завидна. 
Всі таємниці вдень скресають льодом. 
Стаєш нікчемним, згірш усіх нікчем, 
Люблю його останнім перельотом 
І небо замикаю тим ключем. 
Душа летить із вирію за Гоголем, 
В гніздо пречистих і скорботних рук. 
Душа моя відчайно незагоєна, 
Їй дише вслід морозом Басаврюк. 
А в небі тихо. І немає стелі. 
І тільки видно, як віддалеки 
Він хмарою химерною шинелі 
Нам зігріває різдвяні зірки.  
І тільки тужно, бо не доступитись, 
І тільки журно, бо нема й нема. 
До неба встати. З неба зір напитись. 
Душа живе ще, хоча смерть німа. 
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 Бесіда.     Як ви вважаєте, чому розмову про Гоголя ми починаємо з 
вірша І.Драча?  Яким настроєм він перейнятий? Які перегуки з творчістю М. 
Гоголя ви  в ньому помітили? Які образи, картини ви уявили, слухаючи вірш? 
Над чим розмірковує поет? 

В наступному моменті уроку діти з’ясовуватимуть питання 
«Полтавщина в житті Гоголя». Метод – самостійне опрацювання тексту 
(допоміжний матеріал № 1).  Завдання: прочитати статтю і скласти 
хронологічну таблицю. 

 Бесіда. Де народився М.В.Гоголь? В якому селі проминули дитячі роки 
письменника? Хто його батьки? Назвіть перший навчальний заклад, в якому 
письменник  здобував знання? Які дати виписали до хронологічної таблиці? 

Далі учитель демонструє мультимедійну презентацію, яка доповнює 
прочитаний матеріал. 

 Опрацювання інформації про місця, пов’язані з М.В.Гоголем 
(допоміжний матеріал № 2). Метод –  «ажурна пилка»  (учні діляться на 
групи. Потім за номерами формують нові групи. Опрацьовують розданий 
матеріал. Повертаються в свою групу і розповідають, що вони запам’ятали). 

 Слово вчителя. У 1852 р. письменник пішов із життя. Отже, з 
Україною пов’язані не тільки дитинство Гоголя, його юність, але й роки 
зрілості. З Україною пов’язана практично вся творчість М. Гоголя. 

М. Гоголь – явище унікальне для всього світу, а джерела його слід 
шукати передусім у поєднанні двох мовних культур і двох мовних стихій. У 
листі до Олександри Смирнової від 24 грудня 1844 року із Франкфурта 
письменник зізнався: «Сам не знаю, яка в мене душа: хохлацька чи 
російська»… 

Літературні критики й до цього часу ведуть дискусію з цієї проблеми. 
Запросіть дітей спробувати зробити  власні висновки щодо того, до 
національних надбань якого народу належить творчість М.В.Гоголя. 

Робота в парах. Діти мають опрацювати тексти у парах (допоміжний 
матеріал № 3), а тоді дати відповіді на запитання. 

Слово вчителя.  Саме національна стихія, народні звичаї, традиції, 
історія та фольклор сформували величну постать Гоголя, національний зміст 
мистецької спадщини якого є цілком очевидним. 

Гоголь був людиною надзвичайно доброю. Прагнув допомогти бідним. 
За його проханням влаштовувалися безкоштовні обіди для селянських дітей. 
Письменник просив сестер постійно підгодовувати бідних дітей, старих 
людей, не шкодуючи коштів. Крім того, сестри, за його проханням, лікували 
хворих у Василівці, збирали лікарські рослини, сушили їх, заготовляли. 
Василівські селяни ставилися до молодого «панича» з сердечною теплотою і 
подякою. 

Мікрофон. Чи вважаєте ви М.Гоголя українським письменником? 
Доведіть. 

Презентація книг про життєвий шлях письменника. Скажіть дітям, 
що вони  мають самі знайти для себе відповідь на питання: «Чи справді 
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Гоголь тільки російський письменник, а, можливо, і український?».  
Презентуйте  книги, які їм допоможуть у цьому. 

5. Підсумки. Яку тему вивчали на уроці? Про що дізналися? 
Кросворд. 1. Хто готував хлопчика до вступу в ліцей? 2. У яке місто 

письменник мріяв переїхати працювати? 3. Микола Васильович Гоголь 
народився в… 4. Де пройшли дитячі роки? 5. Одна із збірок письменника, в 
якій зображується життя українського народу. 6. Місто в Україні, де 
лікувався письменник. 7. Петербурзький товариш М.В.Гоголя. 

 
6. Домашнє завдання.  Прочитати І – ІІІ розділи повісті «Тарас Бульба» 
 
Література 
1. Бицько О. К. Створити підґрунтя для вивчення теми. Матеріали до 

вступного уроку за творчістю М. Гоголя  / О.К.Бицько //  Всесвітня література в 
середніх навчальних закладах України.  –  2004.  – № 3. –– С.19 – 22. 

2. Венок Н. В. Гоголю. Гоголь и время / [Сост.  Б. Н. Левин].– Х. : Прапор,  
1984. – 152с. 

3. Гоголівські місця на Полтавщині. Фотоальбом / Упорядник і автор 
вступної статті М. О. Хоцький; Фото І. А. Гільбо – К. : Мистецтво, – 1984. – 96 с. 

4. Скобельська О. Міфотворець / О.Скобельська // Всесвітня література в 
середніх навчальних закладах України. –  2007. – №  9 –– С. 57 – 60. 

5. Степаненко М. І.  Літературні музеї Полтавщини / М. І. Степаненко. –  
Полтава : АСМІ, 2006. –  404 с. 

6. Сутула О., Микола Васильович Гоголь і Україна / О.Сутула,  І. Тригуб //  
Всесвітня література в середніх навчальних закладах України.  –  2007.  – № 10. –– С. 33 – 
34. 

 
Допоміжний матеріал № 1 

Диканька, Миргород, Сорочинці! 
Як багато говорять нашому серцю ці слова! Ці місця оспівані прекрасним чародієм 

слова Миколою Васильовичем Гоголем. Тут він народився, тут проминули  його дитинство і 
юність. 

Миргородський повіт у його старих географічних межах об’єднував  села і хутори 
сучасного Великобагачанського, Шишацького, Зіньківського, Диканського районів. Увесь цей 
край називається в народі гоголівщиною. 

Микола Васильович Гоголь (Яновський) народився 1 квітня 1809 року у селі 
Сорочинцях (тепер – Великі Сорочинці Миргородського району) на Полтавщині в поміщицькій 
сім’ї. Саме Сорочинці увійшли в історію як місце народження письменника. Саме тут, у 
скромному будиночку повітового лікаря М.Трохимовського народився майбутній письменник. 

Дитинство минуло у селі  Василівці ( Яновщині, тепер Гоголеве Шишацького району). 
Село Василівка – родовий маєток Лизогубів. Тетяна Семенівна Лизогуб, взявши шлюб з 
Опанасом Дем’яновичем Гоголем – дідом М.В.Гололя, в 1781 р. отримала від батька хутір 
Купчинський, який згодом перейменували у Василівку на честь батька майбутнього 
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письменника. Тут останній провів перші десять років життя, успадкувавши від батька, Василя 
Опанасовича, почуття гумору, хист оповідача, любов до театру. Батько письменника, поет і 
драматург (помер 1825 р.), був правнуком полковника козацького війська часів Богдана 
Хмельницького.Мати, Марія Іванівна, палко вірила в талант сина. Десятирічного  Миколу 
Гоголя відрядили у Полтавське повітове училища. Там він навчався з 1818 по 1819 р.,  брав 
уроки в учителя гімназії Г.Сорочинського. Хлопчик із Яновщини бачив Полтаву і антично білою, 
якою вона було у центрі, бачив і непролазну осінню багнюку її окраїн. Більш ніж  де+ небудь, в  
ПолтавіГоголь відчував себе як реальна, земна людина. 

 
Допоміжний матеріал № 2 
Група 1. Ніжин   
У 1821 році дванадцятирічний Гоголь вступає до Ніжинської гімназії вищих наук  

(перейменованої пізніше,  1832 р., на ліцей), а у 1828 р. закінчує її « з правом на чин 14 
класу». Освіту тут давали добру, і багато випускників стали згодом відомими письменниками, 
композиторами. Навчання захоплювало  юного Гоголя. Він охоче брав участь у шкільних 
спектаклях, виявляв великий інтерес до історії. Вперше виступив на сцені гімназійного театру як 
актор і режисер – постановник вистав «Едіп в Афінах», «Урок дочкам», «Лукавін». Майстерно 
зіграв роль Простакової у виставі «Недоросль». 

У гімназії М.Гоголь поринув у світ давньої української історії, народних звичаїв та усної 
народної творчості, з якими знайомився не тільки з друкованих джерел, а й на ніжинських 
базарах, у передмісті Магерки, Качанівці, де було у нього багато знайомих. 

У Ніжині Микола Васильович написав свої перші літературні твори, публікуючи деякі з 
них у рукописних журналах та альманахах. Тут народилися його вірші «Италия», «Новоселье», 
«Непогода», «Две рыбки»,  «Битва при Калке», поема «Ганц Кюхельгартен» та інші. 

Разом із Гоголем навчалися Нестор Кукольник, Євген Гребінка – майбутні поети. 1826 
р. він почав вести «Книгу всякої всячини, або підручну енциклопедію», куди записував цитати з 
«Енеїди» Котляревського та інших книг.  Не випадково у Ніжині встановлено перший пам’ятник 
письменнику, ще в 1881 р. відкрито перший музей. 

 
Група 2. Київ  
Туга за батьківщиною, за мальовничою Україною, змусила М.Гоголя наприкінці 1833 

року клопотатися про місце професора історії в Київському університеті св. Володимира. 
Спонукала до цього ще й дружба з М.Максимовичем, професором+земляком, етнографом, 
фольклористом, істориком, ботаніком, майбутнім ректором Київського університету. «Я 
захоплююся заздалегідь, коли уявляю, як закиплять труди мої в Києві. Там скінчу я історію 
України й півдня Росії і напишу всесвітню історію», – переповнювався творчими планами 
письменник. «Туди! Туди! У Київ! У древній, у прекрасний Київ! Він наш… Там, або навколо 
нього, звершалися діяння віковічності нашої… Багато можна буде зробити добра», – писав він 
про свої сподівання М.Максимовичу. У цей же час він працює над книгами «Арабески», 
«Миргород» (1835 р.).  

Про прагнення викладати Гоголь писав Пушкіну, своєму другові, просив його 
поклопотати про надання кафедри загальної історії у Київському університеті. 

На жаль, мріям цим збутися не судилося. Пушкін активно сприяв йому, звертався з 
проханням до міністра, але Гоголю було відмовлено. Письменник так гостро переживав 
невдачу, що аж захворів. 

 
Група 3. Саки – Сімферополь 
Двадцятишестирічний Микола Гоголь якраз став професором Петербурзького 

університету й на час вакацій у доброму настрої поїхав на рідну дідизну — у полтавське село 
Василівку, де минули його дитинство і юність, – і засів працювати над комедією «Ревізор». Із  
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села він писав шкільному товаришу по Ніжинській гімназії вищих наук Миколі Прокоповичу: 
«Сиджу дома на перепутті біля тижня вже, не знаючи, куди краще поїхати: на Кавказ чи в 
Крим, де нині славляться мінеральні грязі й купання в морі». Хоча перед цим повідомив 
названого адресата: «Махну на Кавказ чи в долини Грузії, бо здоров’я моє тут ледве 
тримається». 

Рішення вирушити в Крим визначило загострення хвороби, і викликаний з Полтави 
лікар порадив пройти курс оздоровлення саме в Саках. А ще три книги дорожніх нотаток про 
Тавриду Павла Сумарокова, у яких письменник колоритно описував, як приймав незвичні 
процедури на березі солоного озера. Не пройшли повз увагу нашого славного земляка й 
розроблені в 1829 році сакським лікарем Миколою Оже правила грязелікування, які рясно 
розсилалися в різні журнали з рекламною брошуркою «Повідомлення про заклади сакських 
цілющих грязей». Відомо, що про чудодійну силу кримських грязей, про цілющі властивості яких 
писали ще Геродот і Пліній, Микола Гоголь знав із наукових праць про грязелікування в Криму, 
з якими ознайомився ще 1832 році. 

Тож в перші дні червня 1835 року Микола Васильович прибув у Саки, де перебував аж 
до початку липня, приймаючи грязі. Тоді якраз почала зростати слава цього курорту. Село 
Саки було одним з найблагополучніших в Євпаторійському повіті. Того року тут лікувалося 
165 пацієнтів. Серед них і Микола Васильович. 

Після лікування Гоголь заїхав і в Сімферополь, оглядав околиці. Про що писав до 
приятеля, професора Ізмаїла Івановича Срезнєвського: «Три тижні, які лишаються мені (від 
відпустки), я маю намір відпочити після поїздки в Крим, де подорожував для здоров’я  і для 
того, щоб побачити його». 

Сьомого жовтня 1835 року Гоголь повідомляє Пушкіну, що почав писати «Мертві душі». 
Бачимо, що Крим благодійно й благотворно вплинув на великого художника слова. 

 
Група 4. Одеса 
Ще одне місто, пов’язане з перебуванням Гоголя в Україні,  – Одеса. Уперше побував в 

Одесі перед останнім приїздом до Києва 1848 року. Недовгочасне відвідування міста 
відбулося  весною 1848 року, коли письменник повертався морським шляхом із подорожі по 
Єрусалиму з російським консулом в Сирії К.Базілі – одним із тих випускників Ніжинського 
ліцею, які разом із Гоголем становили його гордість. Через епідемію холери він затримався в 
Одеському карантині і майже був позбавлений можливості зустрічатися зі знайомими, потім 
недовго жив у місті і бачився з друзями. 

Удруге письменник приїздить до Одеси, щоб провести тут зиму 1851 року. Це рішення 
він приймає у зв’язку з тим, що, будучи хворим, важко переносив петербурзькі та московські 
зими, прагнув у теплі краї. «Слабка моя натура так уже влаштована, що відчуває життєвість 
лише там, де тепло ненапалене», – пише Гоголь з Одеси. Живе він у будинку свого родича 
А.А.Трощинського. Самопочуття письменника поліпшується, він часто гуляє, ходить до моря, 
настрій у нього кращає. Він зустрічається з приятелями, охоче знайомиться, буває у міському 
театрі, де читає артистам п’єси Мольєра і свої сцени, обговорює можливість постановок і  
театральні подробиці. Серед його друзів в Одесі – брат Олександра Пушкіна. Наприкінці 
березня Гоголь виїжджає з Одеси. 

 
Допоміжний матеріал № 3 
Група 1 
Микола Гоголь – геніальний російський письменник. Але витоки його творчості – в 

українській культурі. 
Геній письменника зростав на українському грунті. І де б не був Гоголь, він ніколи не 

втрачав духовних зв’язків зі своєю батьківщиною. Україна була для нього не лише місцем, де 
він народився, а і його мрією, джерелом натхнення, втіленням природного й вільного життя.  
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Олесь Гончар у своєму щоденнику зазначив:  «Микола Гоголь –  суто український тип генія з 
усіма достоїнствами й слабостями». 

З української культури Гоголь приніс у російську літературу особливу задушевність, 
чуттєвість, ліризм, міфопоетичне бачення світу. Звичайно, то було велике щастя для 
письменника, що доля звела його з такими людьми, як Жуковський, Пушкін. Без Пушкіна та 
його друзів навряд чи творче зростання нашого земляка було б таким стрімким і так швидко та 
повно розкрився  б його поетичний геній. Але вже Пушкін і його оточення розуміли, що без 
України не було б Гоголя. Вони підтримали його залюбленість в Україну і відчули, що в цьому 
його сила. 

 Гоголь завжди ніс у своїй душі велику любов до України, поетично оспівував її у своїх 
творах. Він – справжній, палкий патріот України. Відчуття батьківщини чітко проглядається у 
його «Вечорах на хуторі біля Диканьки», «Тарас Бульба» та багатьох інших творах, які увійшли 
в російський контекст. Гоголь сприймав російську дійсність з позиції того краю, де народився. 

Зображуючи російську дійсність, Гоголь ніколи не втрачав українського бачення, яке 
сформувалося в нього в молоді роки.  

Образ України можна легко уявити собі, читаючи твори М.Гоголя. Як справжній 
дослідник, він знайомить читача з мовою, якою говорять «поблизу Диканьки», навіть подає 
словничок найбільш уживаних слів. Описує природу, розповідає про людей, їхні звичаї, 
вірування, їхні радощі і скорботи. І все це пройняте такою великою любов’ю, таким 
захопленням, таким замилуванням, що неможливо лишитися байдужим: «…Полдень блещет в 
тишине и зное, и голубой неизмеримый океан, сладострастным куполом нагнувшийся над 
землей, кажется, заснул, весь потонувши в неге, обнимая и сжимая прекрасную в воздушных 
объятьях своих». 

Неможливо лишитися байдужим і до людей, про яких пише автор. Гоголь ніби збирає 
голоси своїх героїв і говорить разом з ними мовою, що схожа на пісню. І разом зі своїми 
героями створює чудову книгу, сповнену любові до людей, живих почуттів, яскравого світла і 
страшної темряви. 

 Дайте відповідь на питання 
• У яких творах письменника проглядається відчуття Батьківщини? 
• Що Гоголь з української культури приніс у російську літературу? 
• Яку оцінку творчості М.Гоголя дав О.Гончар? 
 
 Група 2 
Мовно+музична культура рідної землі виявлялася у виховній практиці бабусі Тетяни 

Семенівни, маминої мами. Любов до мови, відчуття слова закладалися у юного Миколи Гоголя 
уже з дитячих літ.  

У Ніжині він заводить книгу «Всякої всячини». До неї він записує слова, імена, прізвища. 
Згодом захопиться збиранням українських народних пісень, прислів’їв та приказок, готуватиме 
матеріали до українсько+російського словника. Пізніше  так писав про українську пісню: «Якби 
наш край не мав такої скарбниці пісень, я б ніколи не зрозумів історії його, тому що не збагнув 
би минулого...  Як мені допомагають в історії пісні!..»; «Це народна історія, жива, яскрава, 
барвиста, правдива, що розкриває все життя народу». 

Він звертається з листом до матері,  у якому просить описати українські обряди, 
традиції, одяг... Все це дуже допоможе письменникові в роботі над збірками  «Вечори на хуторі 
біля Диканьки», «Миргород». 

За свідченнями науковців, М.Гоголь не тільки знав багато пісень, збірок фольклористів 
того періоду, але й сам записував їх,  залишивши нам понад 1 000 пісенних зразків. 

  
Дайте відповідь на питання 
Що ви дізналися  про вивчення письменником українського фольклору? 
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Україна та її історія в літературі. М.В.Гоголь. «Тарас Бульба». 
Порівняльна характеристика образів Остапа і Андрія. 

Т.А.Мищенко  
 

Мета: Схарактеризувати і порівняти образи Остапа і Андрія, розкрити 
їх трагізм, з’ясувати авторські засоби творення образів; розвивати вміння 
порівнювати персонажі, давати розгорнуті відповіді на питання, 
використовувати цитати із тексту; виховувати любов до України, 
зацікавленість її минулим. 

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу 
Обладнання: ілюстрації до повісті, репродукція картини м. Дерегуса 

«Загибель Остапа», підручники. 
 Можна все на світі вибирати, сину, 

Вибрати не можна тільки Батьківщину  
 В. Симоненко 

 
Хід уроку 

І. Актуалізація опорних знань. Євокація. 
1. Вікторина «Упізнай героя твору за описом». 
2. Повторення поняття «Художній образ» 

- Що ми називаємо художнім образом»? 
- Які ви знаєте засоби творення образів? 
1. Повідомлення теми та мети уроку. 
2. Підготовка до сприйняття нового матеріалу. 

Формулювання бінарного питання 
Питання про патріотизм, ставлення до Батьківщини є центральним у 

творі. Воно ж є критерієм оцінки героїв. Словом або ділом усі головні герої 
повісті показують своє ставлення до Вітчизни. Наприклад, Андрій Бульба, 
захопившись вродою полячки, говорить: « Хто сказав, що моя вітчизна 
Україна? Хто дав мені її у вітчизни?» Єврей Янкель не засуджує козака.  

« Чим людина винна? Тим йому краще…» - говорить він. Остап нічого 
не говорить про рідний край, але в останні хвилини життя згадує про батька, 
а, отже, і про батьківщину. З думкою про неї гинуть славні козаки-запорожці 
– Мосій Шило, Кукубенко тощо. Тарас за зраду батьківщини убиває рідного 
сина, бо Вітчизна – найсвятіше для нього поняття. 

То хто ж правий – Андрій і Янкель чи Тарас та козаки? Що таке 
Вітчизна для людини? Яка людина може називатися патріотом? Коли вона 
переступає межу, після якої її можна називати зрадником? Над цими 
питаннями ми працюватимемо, зіставляючи образи Остапа і Андрія. 

ІІ Усвідомлення змісту нового матеріалу. 
1. Бесіда. Зіставлення образів Остапа і Андрія в певні моменти 

їхнього життя на основі дібраних удома цитат. 
а) Зовнішність (Залучаємо ілюстрат. матеріал) 
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« Це були два дужі молодці, що дивилися ще спід лоба… Міцні, 
здорові їхні обличчя були вкриті першим пухом волосся…» 

б) Зустріч з батьком 
в) Навчання в бурсі (успіхи в навчанні, товариськість, почуття та 

інтереси). 
г) На Запорозькій Січі 
- Чи помітили синів Бульби на Запорожжі? 
- Чим вони вирізнялися серед інших? 
 
2.Робота в групах. Зіставлення поведінки Остапа та Адрія під час 

облоги Дубно. 
 
І варіант завдання: 
  
Скласти « Карту персонажів»  
 
 
  
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ІІ варіант завдання: 
 Скласти кола Вена, порівнявши поведінку братів у бою.  
 

Остап                                                      Андрій 
Холоднокровно 
 веде бій сміливі знаходиться. під. 
« Міг виміряти, дужі впливом емоцій 
всю небезпеку, відважні «не знав, що це  
весь стан справи мужні означає зміряти 
«буде колись 
 добрий заздалегідь свою й 
полковий» чужу силу» «полинув 
 у чарівну музику куль і  
 мечів» «Не Остап, а…добрий 
 вояка»  

 
 

Андрій 

 
 
 

 
 
 

Остап 

учинок 
героя, 
який її 
аргументує, 
доводить 

 
 
 
     = І = 
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Допоміжні питання для учнів (картки) 
• Оцініть поведінку братів у бою 
• Що керує їхніми вчинками в сутичках з ворогом? 
• Як Тарас оцінює хист синів у цій ситуації? 

3. Учитель скеровує подальшу діяльність 
Висновок: Після цього фрагмента розповідь про героїв розпадається на 

2 окремі сюжетні лінії. Ви зазначили, що й раніше брати проявляли різні 
риси характеру. Але тепер вони не лише мислять і відчувають по-різному, 
вони по-різному діють. Тому будемо характеризувати кожного з героїв 
окремо. 

4. Розпочинаємо дослідження «Шлях Андрія до зради.» 
Прийом « Щоденник подвійних нотаток» 

Думки, вчинки героя Коментар 
. - .. . - .. 

• Робота в парах – індивідуальні завдання двом парам. 
Порівняйте кілька портретних характеристик героя (Андрія) в таких 

ситуаціях: 
- коли впізнає полячку; 
- коли його зупинив батько; 
- коли він їхав на чолі гусарського полку 
 Як змінюється Андрій? Що символізує зав’язана на руці хустка 

красуні? 
( Повторення поняття «символічна даль») 
Спробуйте визначити авторське ставлення до героя. 

• Допоміжні питання учителя, які скерують дослідження учнів. 
o Гоголь пише про те, що багато почуттів пробудилося в грудях козака, 

коли він почув розповідь служниці про панночку. Яких почуттів? Чи 
думає він про батька й матір, батьківщину? Чи відчував сумніви? 

o Чи випадково автор зазначає, що батько та Остап на якусь мить 
прокинулися? 

o Як ви гадаєте, коли, у який момент Андрій відмовився від 
Батьківщини? 

o Чи вимагала від Андрія дівчина зречення Вітчизни? 
o Козаки билися за віру й батьківщину? За що бився Андрій? 
o Які порівняння використовує автор в описі Андрія, котрий б’ється на 

стороні поляків? З’ясуйте їх роль для розкриття образу та авторського 
задуму. 

o Яке рішення прийняв Тарас, побачивши сина на стороні ворогів. 
Прокоментуйте їхню розмову. Чому Андрій «мовчазний і покірний» 
стоїть перед батьком? Це вияв боягузтва, каяття? Усвідомлення 
провини чи щось інше? 

o Чому Остап хотів поховати брата, а Тарас відмовився. (До речі,1-а 
редакція твору – Тарас та Остап хоронять Андрія. Далі автор змінює 
текст. Чому? Що означала смерть без належного поховання?  
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5. Робота над характеристикою образу Остапа в групах. 
Оформлення результатів за допомогою 
а) гронування; 
б) сенканів; 
в) піраміди. 
Допоміжні питання для учнів (записані на картках) 

• Чому запорожці замість загиблого отамана Бородатого обирають 
Остапа? 

• Як поводився Остап під час виборів? Чи виявив він бажання влади? 
• Як потрапив у полон? 
• Як поводився в останні хвилини життя, якими були останні слова, 

чому? 
6. Робота над репродукцією картини М.Дерегуса  

«Загибель Остапа» 
- Що підкреслює художник? Якими засобами? Враження? 

ІІІ Рефлексія 
1. Бесіда 

• Визначте життєві ідеали Остапа та Андрія. Устремління якого юнака 
ближчі й зрозуміліші нашим сучасникам? 

• Як ви гадаєте, чи став би Андрій зрадником, якби не страшенний голод 
у місті?  

• Козаків часто називають «степовими лицарями». Чи входить до 
кодексу лицарської честі козаків служіння прекрасній дамі. 
Поміркуйте, чи назвав би Вальтер Скотт зрадником Айвенго в 
аналогічній ситуації. 

• У чому полягає трагізм образу Андрія? 
• Як ви розумієте слова В.Симоненка, які стали епіграфом нашого 

уроку? Чи може людина бути щасливою, відмовившись від 
батьківщини? Яка думка Гоголя щодо цього? 

2. Підсумки. 
Учні роблять висновки. Прийом « Залиште за мною останнє слово».  
Можливий висновок Андрій мав фізичну силу, сміливість, хист до 

служби на Січі, але не став справжнім козаком, бо забув про Вітчизну й віру 
через любов до полячки. Автор жалкує, що так сталося.( « І загинув козак »). 
Але засуджує зраду Андрія й уславлює подвиг Остапа. Утрата Вітчизни – 
горе, відмова від неї – духовна загибель. Гоголь утверджує ідею вірності 
Батьківщині й служіння їй. 

3.  Пояснення вчителя щодо виконання домашнього завдання. 
1. Скласти план або схему (на вибір учнів ) характеристики Остапа 

й Андрія, користуючись робочими записами із «щоденника подвійних 
нотаток». 
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Научный материал данного урока послужит значительным 
подспорьем в процессе проблемного исследования темы замысла и написания 
Н.В.Гоголем поэмы «Мертвые души». Использованные автором урока 
статьи и письма писателя дадут возможность проследить 
художественный замысел  мастера, осознать его титанический труд, 
трепетное отношение к человеку.  

 

“ИСТОРИЯ МАСТЕРА, НАПИСАННАЯ БОЛЕЗНЕННОЙ  
РУКОЙ…” 

(УРОК В 9 КЛАССЕ ПО ПОЭМЕ Н.В.ГОГОЛЯ «МЕРТВЫЕ ДУШИ») 
В.В.Глибовец 

 
Цель урока. Дать представление ученикам об  истории создания поэмы,  

ее идейно-художественном и жанровом своеобразии, особенности композиции, 
смысле заглавия; развивать творческие, аналитические, коммуникативные, 
способности логического мышления; формировать навыки самостоятельной 
исследовательской  деятельности школьников, развивать умения находить, 
систематизировать и анализировать материал для решения оставленной 
проблемы. 

Тип урока.  Урок проблемного исследования. 
Оборудование. Выставка художественных произведений Н.В.Гоголя,     

критической литературы о жизни и творчестве писателя, иллюстративный 
материал, репродукции картин. 

 
Мёртвые души»  –  величайшее произведение Гоголя. 

 Он приступил к его написанию молодым человеком, почти юношей; 
 вошёл с ним в пору зрелости; приблизился к последней черте. 

 «Мёртвым душам» Гоголь отдал всё – и свой художнический гений, 
 и исступлённость мысли, и страстность надежды. 

 «Мёртвые души» –  это жизнь Гоголя, его бессмертие и смерть.  
Ю.В.Манн  

 
Организационные задачи урока 
• Распределение опережающих заданий по творческим группам, 

определение темы и цели ученических исследований. 
• Отбор критической литературы, конспектирование, дальнейшая 

сравнительная характеристика различных трактовок одной и той же 
проблемы. 

• Систематизация и анализ собранного материала. 
• Подбор иллюстративного материала, фотографий, документов. 
• Создание презентации к уроку с использованием мультимедийных 

технологий. 
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Содержание урока 
 
I. Вступление. Объявление темы и задач урока, определение формы 

проведения урока. Распределение времени презентаций в группах 
II. Пушкинский сюжет /замысел произведения/ 

1. Литературоведческий контекст 
Сообщение группы исследователей: 
 –  История поэмы начинается 7 октября 1835 года. 

Этой датой помечено знаменитое письмо Гоголя к 
Пушкину: “Начал писать Мёртвых душ. Сюжет растянулся 
на предлинный роман, и, кажется, будет сильно смешон. Но 
теперь оставил его на третьей главе. Ищу хорошего 
ябедника, с которым можно было коротко сойтись. Мне 
хочется в этом романе показать хотя 
бы с одного боку Русь”.  Позже в 

«Авторской исповеди» (1847 г.) Гоголь отмечал: «Он 
(Пушкин) давно склонял меня приняться за большое 
сочинение и, наконец, один раз, после того, как я ему 
прочёл одно небольшое изображение небольшой сцены, 
но которое, однако ж, поразило его больше всего мной 
прежде читанного, он мне сказал: ”Как с этой 
способностью угадывать человека и несколькими 
чертами выставлять его вдруг всего, как живого, с этой 
способностью, не приняться за большое сочинение!” … и в заключенье всего, 
отдал мне свой собственный сюжет, из которого он хотел сделать сам что-то 
вроде поэмы и которого, по словам его, он бы не отдал другому никому. Это 
был сюжет Мёртвых душ… Пушкин находил, что сюжет Мёртвых душ хорош 
для меня тем, что даёт полную свободу изъездить с героем всю Россию и 
вывести множество самых разнообразных характеров». 

Увлёкшись фигурой авантюриста, который скупает у помещиков 
умерших крестьян с тем, чтобы заложить в Опекунском совете как живых и на 
этой сделке заработать деньги, Гоголь сначала задумал «Мёртвые души» как 
произведение сатирического, забавного, комического плана. Анекдот давал 
возможность писателю создать большое произведение, точнее даже роман или, 
если быть точным, – плутовской роман. Именно так представлялся Гоголю 
жанр его произведения первоначально (о «романе» – но ещё не «поэме» – 
говорится в письме к Пушкину от 7 октября 1835 года). 

Но по мере работы над произведением тема поэмы значительно 
углублялась в сознании автора. «Хотелось бы мне страшно вычерпать этот 
сюжет со всех сторон» (письмо А.В.Жуковскому 16 ноября 1836 г.) «Если 
совершу это творение так, как нужно его совершить, то… какой огромный, 
какой оригинальный сюжет! Какая разнообразная куча! Вся Русь явится в нём!» 
(письмо Гоголя).  Таким образом, замысел произведения бесконечно 
расширился. Творение мыслилось теперь Гоголю как грандиозная трёхтомная 
эпопея о жизни всего государства, всего русского народа. 
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Существует также версия, что Пушкин сам хотел продолжить работу над 
сюжетом о «мёртвых душах» и на основе его создать собственное 
произведение. Так Ю.В.Манн, исследуя данную проблему, отмечал, что 
Пушкин не собирался оставлять замысел. Он хотел непременно приняться за 
обработку сюжета, «которого, по его словам, он не отдал бы никому». Пушкин, 
по словам Гоголя, хотел написать «что-то вроде поэмы». Поэт, рассказав 
Гоголю о неком господине, скупавшем в Псковской губернии мёртвые души, 
прибавил, что он намерен заняться этим сюжетом. Гоголь, якобы выслушав 
этот рассказ, не обнаружил никакой заинтересованности. Но впоследствии сам 
принялся за работу, опередив Пушкина. О своём труде Гоголь поведал 
Жуковскому и Плетнёву. Пушкин был этим крайне недоволен. Но потом 
прибавил: «Я не написал бы лучше. У Гоголя бездна юмора и 
наблюдательности, которых во мне нет». Чтение Гоголем первых глав 
«Мёртвых душ» Пушкину окончательно примирило двух писателей. Таким 
образом, можно отметить, что Пушкин не «передал» сюжет «мёртвых душ», а 
ему пришлось «уступить» его Гоголю. 

 
Биографическая справка 
«Мысль написать «Мёртвые души» взята Гоголем с моего дяди 

Пивинского. У Пивинского было 200 десятин земли и душ 30 крестьян и пятеро 
детей. Богато жить нельзя. И существовали Пивинские винокурни. Тогда у 
многих помещиков были винокурни. Вдруг начали разъезжать чиновники и 
собирать сведения о всех, у кого есть винокурни. Пошёл разговор о том, что у 
кого нет 50 душ крестьян, тот не имеет права курить вино. Задумались тогда 
мелкопоместные: хоть погибай без винокурни. А Харлампий Петрович 
Пивинский хлопнул себя по лбу и сказал: “Э! Не додумались!”. И поехал в 
Полтаву да внёс за своих умерших крестьян оброк, будто за живых. А так как 
своих, да и с мёртвыми, далеко до 50 не хватало, то набрал он в бричку горилки. 
Да и поехал по соседям и накупил у них за эту горилку мёртвых душ, записал 
их себе, сделавшись по бумагам владельцем 50 душ, до самой смерти курил 
вино и дал этим тему Гоголю, который бывал в Федунках, имении Пивинского, 
в 17 вёрстах от Яновщины: кроме того, и вся миргородчина знала про мёртвые 
души Пивинского».   

Из воспоминаний М.Г.Анисимо-Яновской, 
 дальней родственницы Гоголя 

 

Вывод. Таким образом, анекдот о покупке «мёртвых душ» мог быть 
известен Гоголю помимо Пушкина. 

2. Беседа 
 Чем привлёк внимание  Н.В.Гоголя  анекдот о покупке-продаже 

«мёртвых душ»?  Как трансформировался в процессе работы над 
произведением  замысел автора? 

3. Проблемный контекст 
В письме к В.А.Жуковскому (12 ноября 1836 г.) Гоголь писал: «Никому 

не сказывайте сюжет «Мёртвых душ». Название можете объявить всем. Только 
три человека, вы, Пушкин да Плетнёв, должны знать настоящее дело…». 
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Вопрос:  Как вы считаете, почему Гоголь не хотел раскрывать заранее 
подлинное содержание своей поэмы? Чем можно объяснить такую позицию 
автора? 

 
III. “…Огромно велико моё творение, и не скоро конец его” / в 

творческой лаборатории писателя/. 
Биографический контекст 
Сообщение группы биографов 
–  Работа над поэмою началась ещё в 1835 

году, до написания «Ревизора», и сразу же 
приобрела широкий размах. 6 июня 1836 года 
после бурных переживаний, вызванных премьерой 
«Ревизора», Гоголь едет за границу с намерением 
«глубоко обдумать свои обязанности авторские, 
свои будущие творения». Конец лета и осень 
проводит в Швейцарии, где принимается за 
продолжение «Мёртвых душ». 

 –  В ноябре 1836 года Гоголь переезжает в 
Париж. Здесь в феврале 1837 года, в разгар работы 
над «Мёртвыми душами», он получает известие о 
гибели Пушкина. В приступе «невыразимой тоски» 
и горечи Гоголь ощущает «нынешний труд» как 
«священное завещание» поэта. В октябре 1837 года 

Гоголь вторично приезжает в Рим, где разворачивается заключительная стадия 
работы над первым томом «Мёртвых душ». 

–  В сентябре 1839 года в сопровождении Погодина Гоголь приезжает в 
Москву и приступает к чтению глав «Мёртвых душ» – сначала в доме 
Аксаковых, потом, после переезда в октябре в Петербург, – у Жуковского, у 
Прокоповича в присутствии старых друзей. Всего прочитано 6 глав. 9 мая 1840 
года на праздновании своих именин, устроенном в доме Погодина, Гоголь 
встречается с М.Лермонтовым. Спустя 9 дней покидает Москву, направляясь в 
Италию для окончательной отделки первого тома. Но в конце лета 1840 года в 
Вене его внезапно постигает приступ тяжёлой болезни. С конца сентября 1840 
года по август 1841 года Гоголь живёт в Риме, где завершает первый том 
поэмы.  

–  В октябре он через Петербург едет в Москву; читает в доме Аксаковых 
последние пять глав. В январе 1842 года писатель, опасаясь запрещения поэмы, 
переправляет рукопись с Белинским в Петербургский цензурный комитет, 
прося также о содействии старых друзей. 9 марта книга была разрешена 
цензором А.Никитенко, однако с изменением названия и без «Повести о 
капитане Копейкине», текст которой Гоголь вынужден был переработать. Сам 
А.Никитенко изменил название поэмы, над заглавием «Мёртвые души» 
красными цензорскими чернилами было надписано – «Похождения Чичикова, 
или…». Также известно, что Гоголь хотел сохранить «Повесть о капитане 
Копейкине» в самом тексте поэмы, придавая ей огромное идейное значение. 
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Поэтому писатель был готов идти на любые уступки, переделывая текст 
«повести», чтобы только её сохранить. Сама цензурная история «Мёртвых 
душ» длилась около полугода. 

   21  мая 1842 года «Похождения Чичикова, или Мёртвые души» вышли 
из печати. 

 
IV. В круге чтения 

Сообщение группы биографов 
–  В процессе работы над поэмою 

проявилась одна из особенностей работы 
Н.В.Гоголя над «Мёртвыми душами». 

     Из воспоминаний современников 
известно, что Гоголь «не любил, когда 
говорили об его сочинениях», «был скрытен» в 
этом отношении. Никогда он не соглашался 
публиковать отрывок из большого 
произведения, которое он ещё не закончил. Тем 
не менее, отрывки из «Мёртвых душ» Гоголь 
читал своим друзьям, знакомым, литераторам. 

–  Как известно, первым слушателем 
произведений Гоголя был А.С.Пушкин. С ним 
Гоголь делился своими творческими планами. 

Именно Пушкину были прочитаны первые главы будущей поэмы. Читал Гоголь 
некоторые отрывки свои близким друзьям и знакомым во время своего 
пребывания за границей. Но основные чтения «Мёртвых душ» были 
предприняты Гоголем в 1839 году, когда писатель после продолжительного 
отсутствия приехал в Россию. 

– Сначала чтения состоялись в Москве, куда осенью 1839 года Гоголь 
приехал вместе с М.П.Погодиным. Среди слушателей были известные критики, 
литераторы, знакомые писателя: Погодин, Аксаковы, Панаев и др. Важнейшим 
результатом этих чтений, да и вообще встреч с Гоголем, было то, что стало 
вырабатываться мнение о нём как о писателе всемирном. Ещё в 1835 году 
Белинский провозгласил Гоголя «главою литературы, главою поэтов», но 
поэтов лишь отечественных. Под влиянием чтения «Мёртвых душ» К.Аксаков 
писал: «…те тупы, которые видят в его сочинениях смешное. Гоголь – великий, 
гениальный художник, имеющий полное право стоять, как и Пушкин, в кругу 
первых поэтов, Гете, Шекспира, Шиллера и проч.». По свидетельству 
И.Панаева, «после чтения Сергей Тимофеевич Аксаков в волнении 
прохаживался по комнате, подходил к Гоголю, жал его руки и значительно 
посматривал на всех нас… “Гениально, гениально!” – повторял он». 

–  Чтения были продолжены в Петербурге (декабрь 1839 года), где уже с 
нетерпением ждали приезда Гоголя и были наслышаны о новом произведении 
писателя. За полтора с небольшим месяца Гоголем были проведены четыре  
чтения.  Среди слушателей были в основном пушкинского круга – Жуковский, 
Плетнёв и т. д. 
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–   21 декабря Гоголь в сопровождении Аксакова возвращается в Москву, 
где продолжает много и упорно работать. Вскоре в доме Аксаковых Гоголь 
«совершенно неожиданно» читает вторую и третью главы «Мёртвых душ». 
Затем чтения были продолжены весной 1840 года, когда публике была 
предложена четвёртая глава. В первой половине апреля состоялось чтение 
пятой главы.  И, наконец, в этом же месяце была прочитана шестая глава – о 
Плюшкине. Этой главой были закончены систематические чтения поэмы в доме 
Аксаковых. 18 мая 1840 года Гоголь уезжает из Москвы с обещанием вернуться 
через год с готовым для печати томом. 

Комментарий. Чтение «Мёртвых душ» Гоголем для самого автора 
имело огромное значение в плане последующей работы над поэмой. Видимо, в 
произведённом на слушателя впечатлении писатель находил необходимые ему 
ответы на решение творческих задач, исправление и  переработку 
художественного материала своего произведения. 

 
V. «Мёртвые души»  –  это заглавие носит что-то наводящее ужас»  
(А.И.Герцен) (Смысл названия поэмы) 
1. Слово учителя. Когда Гоголь представил свою книгу в Московский 

цензурный комитет, она произвела настоящую панику. По воспоминаниям 
самого Гоголя, один из цензоров, занимавший место цензора, едва услышав 
название «Мёртвые души», закричал голосом «древнего римлянина»: “Нет, 
этого я никогда не позволю: душа бывает бессмертна! Мёртвой души не может 
быть; автор вооружается против бессмертия”. Раздавались и другие голоса: 
“Что вы ни говорите, – негодовали цензоры, – а цена, которую даёт Чичиков, 
цена два с полтиною, которую он даёт за душу, возмущает душу. Человеческое 
чувство вопиёт против этого. Хотя, конечно, эта цена даётся за одно имя, 
написанное на бумаге, хотя всё же это имя – душа человеческая, она жила, 
существовала…” (из письма Гоголя). 

–  Такое неприятие чиновниками словосочетания «мёртвая душа» было в 
то время  понятным. Это  выражение в 1840-х гг. звучало странно и до Гоголя в 
русской лексике не встречалось. Даже знатоки русского языка, например, 
профессор Московского университета А.И.Погодин, не знали его. Впервые 
слова «мёртвые души» были написаны Гоголем в письме к А.С.Пушкину 7 
октября 1835 года. Судя по тексту и смыслу письма, это выражение уже было 
известно Пушкину и не должно было удивить его; следовательно, оно уже 
прозвучало в разговоре писателей при обсуждении сюжета о поездке Чичикова. 
Но кто из них первым произнёс это выражение, установить невозможно. 

2. Постановка проблемного задания: «Почему Гоголь вынес в заглавие 
своего произведения выражение «мёртвые души»? Какое смысловое значение 
обретает оно в поэме? 

Комментарий группы литературоведов 
–  Смысл этой емкой формулы, которую Гоголь вынес в заглавие своей 

поэмы, начинает открываться каждому по мере того, как он будет вчитываться 
в неё. 
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1. Прежде всего, это умершие крестьяне, которые продолжают числиться 
в «ревизских сказках», т. е. официальных списках крестьян, принадлежащих 
тому или иному помещику, за которых он должен платить налог государству. 

2. Во-вторых, Чичиков скупает мёртвых совершенно так же, как если бы 
он скупал живых крестьян. Так за гоголевской формулой «мёртвые души» 
возникают образы реальных крестьян, которых помещик может продать. Так, 
Собакевич торгуется с Чичиковым так, как будто он продаёт реальных 
крестьян. 

3. Один из первых читателей поэмы А.И.Герцен оставил в дневнике 
такую запись:” Не ревизские – мёртвые души, а все эти Ноздрёвы, Маниловы и 
tutti quanti (прочия) – вот мёртвые души, и мы их встречаем на каждом шагу”. В 
этом комментарии выражение «мёртвые души» обращено не к крестьянам, а к 
помещикам и чиновникам, считавшим себя цветом нации, лучшими людьми в 
государстве, но которым такие понятия, как интересы государства, любовь к 
родине, забота о ближнем, долг, честь, т. е. понятия, связанные с высшими 
нравственными, духовными критериями, – абсолютно чужды и не известны. 

4. Следует отметить ещё одно значение этого выражения, которое, по 
мнению литературоведа Ю.В.Манна, строится на прямом контрасте с 
большинством других его значений. Герцен писал о гоголевской поэме: 
“Подобный вопль мог вырваться из груди человека лишь при условии, если в 
нём ещё не всё больное и сохранилась громадная сила возрождения. Гоголь 
чувствовал – и многие другие чувствовали с ним – позади мёртвых душ души 
живые”. Следуя за своим героем, писатель не оставляет надежды найти таких 
людей, которые несли в себе начало жизни и возрождения. К такому 
возрождению автор хотел привести и своего героя. Этому Гоголь мечтал 
посвятить следующие тома «Мертвых душ». Отсюда ещё одно значение 
гоголевского образа: возрождение мёртвой души, превращение её в душу 
живую. Отсюда обещание таких добродетельных героев, перед которыми 
«мёртвыми покажутся… все добродетельные люди других племён. Как мертва 
книга пред живым словом». 

Таким образом, концепция полного и абсолютного возрождения 
человеческой души, органически связанная с христианством, составляет одну 
из основ художественного мира «Мёртвых душ» ( Ю. Лотман). 

3. Творческий контекст.  Какие ассоциации вызывает у вас выражение 
«мёртвые души»? Постройте образно-ассоциативный ряд к этому определению. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

«мёртвые души» 
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Литературоведческий комментарий.  «Мертвые души» потрясли всю 
Россию. Предъявить современной России подобное обвинение было 
необходимо. Это история болезни, написанная рукою мастера. Поэзия Гоголя 
— это крик ужаса и стыда, который издает человек, опустившийся под 
влиянием пошлой жизни, когда он вдруг увидит в зеркале свое оскотинившееся 
лицо. Но чтобы подобный крик мог вырваться из груди, надобно, чтобы в ней 
оставалось что-то здоровое, чтобы жила в ней великая сила возрождения» (А. И. 
Герцен). 

 
VI. К вопросу о жанре произведения 

 
1. Постановка проблемного задания 
–  Н.В. оголь назвал «Мёртвые души» поэмой. На 

обложке первого издания, выполненной по эскизу 
Гоголя (автор поэмы отказался от иллюстраций 
А.Агина, заявив, что он «враг всяких политтипажей и 
модных выдумок. Товар должен продаваться лицом, и 
нечего его подслащивать этим кондитерством»), слово 
«поэма» доминирует и над названием, и над фамилией 
автора. Почему «поэмой»? По многим жанровым 
признакам «Мёртвые души»  – скорее всего, роман. 
Однако Лев Толстой говорил: “Возьмите «Мёртвые 

души» Гоголя. Что это? Ни роман, ни повесть. Нечто совершенно 
оригинальное”. После выхода «Мёртвых душ» “жанровый вопрос” стал широко 
обсуждаться в русской литературной критике. 

 
2. Сообщение группы литературоведов 
–  В начале работы, в 1836 году, над «Мёртвыми душами», Гоголь писал 

Погодину из Парижа: ”Вещь, над которой я сижу и тружусь теперь и которую 
долго обдумывал, … не похожа ни на повесть, ни на роман, а длинная, длинная, 
в несколько томов, название ей «Мёртвые души…». Если бог поможет мне 
выполнить мою поэму так, как должно, то это будет первое моё порядочное 
творение. Вся Русь отзовётся в нём». Понимание жанра произведения менялось 
в сознании самого автора, и дальше он называл его то поэмой, то повестью, 
то романом. 

–  Определение жанра  находится и в самом тексте «Мёртвых душ». Так 
во второй главе Гоголь говорит о своём произведении, что это «повесть очень 
длинная, имеющая после раздвинуться шире и просторнее». В лирических 
отступлениях XI главы автор называет своё произведение то повестью, то 
поэмой: “ Но… может быть в самой повести почуются иные, ещё доселе 
небранные струны, предстанет несметное богатство русского духа, пройдёт 
муж… или чудная русская девица…”; рассказывая биографию Чичикова, автор 
с юмором благодарит его за мысль покупать мёртвые души потому, что не 
приди герою в голову эта мысль, «не явилась бы на свет сия поэма». Дальше 
«Мёртвые души» называются просто книгой, без определения жанра. Всё это 
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доказывает, что Гоголь во время работы над «Мёртвыми душами» не решил 
вопрос о жанре своего произведения до времени его опубликования. 

–  Вызывает интерес спор двух литературных критиков того времени 
В.Г.Белинского и  К.Аксакова. В своей брошюре «Несколько слов о поэме 
Гоголя “Похождения Чичикова, или Мёртвые души” К.Аксаков утверждал, что 
своей поэтической формой поэма Гоголя возрождала в русской литературе 
традиции гомеровского эпоса. “В поэме Гоголя является нам … древний, 
гомеровский эпос”, – писал критик. Такое сравнение Гоголя с Гомером имело 
определённое основание. Проблемы, поставленные в гениальной поэме Гоголя, 
имели несомненно всемирно-историческое значение. Но, по мнению 
Белинского, современный роман не есть порождение и искажение древнего 
эпоса, он есть «эпос нашего времени», в котором «отразилась сама современная 
жизнь». Белинский доказывал, что древний эпос ни по содержанию, ни по идее 
не имеет ничего общего с «Мёртвыми душами». Там – пафос утверждения 
действительности, здесь – пафос её отрицания. Формула «эпического 
созерцания», к которой К.Аксаков подводил «Мёртвые души», по мнению 
В.Белинского, сужала идейное содержание поэмы, её обличительную 
направленность. Именно этим объясняется острота полемики, которую вёл 
против Аксакова Белинский. Сам В.Белинский лишь поначалу, соглашаясь с 
Гоголем, признавал «Мёртвые души» поэмой. Он писал, что «пока готов 
принять слово поэма в отношении к «Мёртвым душам» за равносильное слову 
творение (слово поэма происходит от греческого слова, равного понятию 
творение). Однако в рецензии на второе издание произведения (1846) великий 
русский критик определённо назвал «Мёртвые души» романом: «Мёртвые 
души» стоят выше всего, что было и есть в русской литературе, ибо в них 
глубокость живой общественной идеи неразрывно сочеталась с 
художественность образов, и этот роман, почему-то названный автором 
поэмою, представляет собою произведение столь же национальное, сколько и 
высокохудожественное».    

– Впоследствии под влиянием полемики между Белинским и Аксаковым 
о жанре «Мёртвых душ» Гоголь стал писать «Учебную книгу словесности для 
русского юношества», где он определяет жанр «меньшего рода эпопеи»: не 
роман, не эпопея, а нечто среднее. В этом определении современные 
литературоведы находят описание жанра поэмы, выбранного Гоголем для 
«Мёртвых душ». 

–  Вероятнее всего, Гоголь называл «Мёртвые души» поэмой, желая 
подчеркнуть важность и значительность своего произведения. Эпические 
поэмы и эпопеи в то время рассматривались как «крайний верх», «венец и 
предел высоким произведениям разума человеческого» (В.К. Тредиаковский). 
Наконец, слово «поэма» вызывало ассоциации и с великим творением Данте –  
«Божественной комедией». Такая традиция имела для Гоголя особое значение. 
Сходство двух «поэм» было замечено ещё современниками (Герценом, 
Вяземским). Обычно в связи с дантовской традицией указывают лишь то, что 
поэма Гоголя должна была состоять из трёх частей (по аналогии с «Адом», 
«Чистилищем», «Раем»). В основу обеих поэм положен этический принцип: 
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персонажи расположены в порядке возрастания их «мертвенности», то есть в 
порядке возрастания их  нравственной «виновности». («…Один за другим 
следуют у меня герои один пошлее другого»). Однако такой подход, по 
замечанию некоторых литературоведов, в поэме нарушен Гоголем. Из всех 
героев поэмы писатель намеревался провести через жизненные испытания к 
возрождению двух героев – Чичикова и Плюшкина. “Оба персонажа наиболее 
«виноваты», так как они наиболее «живые»” (Ю.Манн). Именно за этими  
героями автор оставляет хоть какое-то «движение» человеческой души. Так, 
знакомясь с Плюшкиным, читатель видит, что он мог быть другим человеком, 
но со временем его «человеческие чувства, которые и без того не были в нём 
глубоки, мелели ежеминутно…». Как раз в связи с Плюшкиным писатель 
делает своё напутствие: “Забирайте же с собою в путь…все человеческие 
движения, не оставляйте их на дороге”. Через все три тома автор намеревался 
провести Чичикова – от нравственного пробуждения героя до его возрождения. 
В этом отношении Гоголь близко подходит к дантовской традиции, к 
традициям средневековой «комедии души» (с её тремя стадиями: 
«человеческое», «очищение» и «обновление», соответствующими трём сферам 
– аду, чистилищу и раю).  

–  В жанровом отношении поэма имеет сложное сочетание эпических 
(внешний сюжет, повествовательная форма, характеры) и лирических 
(лирические отступления, авторская оценка, авторские переживания, раскрытие 
внутреннего мира героев) элементов. 

–  В современном литературоведении «Мёртвые души» Н.В.Гоголя 
рассматриваются как роман-поэма.  

 
Литературоведческий комментарий 
–  «Мертвые души» — целая эпопея, раздвигающая границы эпоса. В 

эпопеях древности сохранен отзвук еще допоэтических, синкретических форм, 
не сохранившихся в эпических поэмах позднейшего времени. И до Гоголя — 
нет эпических поэм в прозе; как нет и в поэмах широкоохватности. Поэма 
Гоголем влита в прозу; жизнь эпохи — в поэзию…» (А. Белый). «Поэт не 
могильщик, он не может погребать или довольствоваться созерцанием смерти, 
он, как добрый сказочник, кропит действительность живою водой — и оживают 
давно умершие и еще живые, но мертвые душой — он воскрешает их для иного 
бытия. Так поэма о плуте превращается в поэму о восстании из мертвых, в 
поэму, где разыгрывается сражение духа с материей, идеала с 
действительностью, высокой «мечты» Гоголя с низкой «существенностью». В 
«Мертвых душах» оно приобретает вселенский масштаб и вселенский смысл” ( 
И. Золотусский). 

  
VII. “…Вся Русь явится в нём” (наблюдение над композицией поэмы) 
1. Сообщение группы литературоведов 
– Сюжет и композиция «Мёртвых душ» были угаданы ещё Пушкиным, 

который, по свидетельству Гоголя, “находил, что сюжет «Мёртвых душ» хорош 
… тем, что даёт полную свободу изъездить вместе с героем всю Россию и 
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вывести множество самых  разнообразных характеров”. “Идея Пушкина, 
внушённая Гоголю, заключалась не в самом анекдоте, а в том, что может быть 
основой большого сочинения с разнообразными характерами и эпизодами” 
(В.Гиппиус). Таким образом, эта идея давала возможность соединить самые 
различные сферы русской жизни («всю Россию»): жизни столичной; 
губернской; помещичьей; крестьянской; существование каждого помещика в 
отдельности и т.д.  

– Поэма имеет  три художественных центра: галерея помещиков, 
городское чиновничество (Губернский олимп), «жизнеописание» Чичикова. 
Каждое из этих звеньев помогает глубже раскрыть идейный и художественный 
замысел  поэмы Гоголя.  

– В основу сюжета положена авантюра Чичикова. По замечанию автора, 
сам Чичиков и ведёт сюжет. Он, автор, вместе с читателем «должны тащиться» 
куда Чичикову вздумается, и не приди в голову Чичикову мысль совершить 
«негоцию» с мёртвыми душами, «не явилась бы на свет сия поэма». 
Фактически, сюжет произведения обрывается в 10 главе отъездом Чичикова из 
губернского города N. 

– Чичиков – герой «сюжетообразующий». Он – в центре сюжета и всех 
событий, происходящих в поэме. Например, помещики не общаются друг с 
другом (каждый из пяти помещиков заключён в пределы своей главы), каждый 
из них раскрывается перед читателем преимущественно в своих отношениях с 
Чичиковым. «Биография» героя выведена за рамки общего сюжета, так как 
прошлая жизнь с событиями поэмы формально не связана. 

– Биография Чичикова включена в повествовании как вставная новелла. 
Таких вставных частей в произведении много. «Повесть о капитане 
Копейкине», притча о Кифе Мокиевиче и Мокии Кифовиче, рассказы о 
правителе канцелярии Иване Петровиче, о дяде Митяе и дяде Миняе. Эти 
эпизоды находятся вне основного сюжета поэмы, но каждый играет в ней 
существенную роль, расширяя идейно-художественный план поэмы. Особое 
место Гоголь в своём произведении отводил «Повести о капитане Копейкине». 
Гоголь писал цензору Никитенко: “Это одно из лучших мест. И я не в силах 
заплатать ту прореху, которая видна в моей поэме”. Ради сохранения 
«Повести…» Гоголь даже пошёл на её переделку и ослабление обличительного 
звучания. 

– В композиционном отношении в поэме можно выделить три основные 
части: 

2-6 главы: Объезд Чичиковым помещиков. Покупка «мертвых душ».  7-10 
главы: Изображение губернского города. Изображение мира чиновников.   
«Повесть о капитане Копейкине».  

11 глава: «Жизнеописание» Чичикова. 
 Основной композиционный приём – объезд Чичиковым помещиков. 
– В построении поэмы особую роль играет также мотив «кривого колеса» 

(А.Белый) (“…всё пошло, как кривое колесо”). С одной стороны, все события 
развиваются согласно плану Чичикова, с другой – Чичиков постоянно сбивается 
с пути: так после намеченного посещения Манилова герой вместо Собакевича 
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неожиданно попадает к Коробочке, далее внезапно встречается с Ноздрёвым, 
потом всё же попадает к Собакевичу. Строго намеченный план по оформлении 
купчей расстраивает приезд Коробочки… Таким образом,  в поэме 
присутствует игра  и взаимодействие логичного и нелогичного, «правильного» 
и «неправильного», что, по замечанию автора, усиливает впечатление 
«кутерьмы, сутолоки, сбивчивости» жизни, которая нашла отражение в 
композиционном построении произведения. 

 –  Особое место в произведении занимают лирические отступления. Они 
– неотъемлемая часть всего содержания поэмы и важнейшая особенность 
композиции. История похождения Чичикова, взятая сама по себе, ещё не давала 
в полной мере реализовать замысел представить в своём произведении «всю 
Русь». Система же лирических отступлений, внешне никак не связанных с 
сюжетом, позволяла увидеть каждый отдельный персонаж со своим 
индивидуальным обликом сквозь призму более широкой действительности. 
Таким образом, многочисленные лирические отступления бесконечно 
расширяли границы изображаемого мира, позволяли углубить идейно-
художественную направленность произведения, наполнить книгу авторскими 
размышлениями о жизни, искусстве и т.д. 

–  Подлинным лирическим героем книги является сам Гоголь. Автор 
незримо присутствует повсюду (по замечанию И.Золотусского, «И вновь из-за 
плеча Чичикова выглянет Гоголь»). Он внимательно следит за поведением 
героев и ведёт диалог с читателем. Образ автора – это ключевой персонаж, 
созданный художником, имеющий свой собственный взгляд на жизнь, свой 
сложный духовный и нравственный мир. 

 – Лирические монологи Гоголя — это оценка настоящего с позиций 
авторского идеала, который может быть осуществлен лишь в будущем.  
Гоголевские лирические отступления служат расширению художественного 
пространства, созданию целостного образа Руси,— от бытовых деталей, 
обобщений («Покой был известного рода, ибо гостиница была тоже известного 
рода, то есть именно такая, какие бывают гостиницы в губернских городах...») 
до масштабных, наполненных философским содержанием образов (“птица-
тройка”). 

– Высоко оценивал лирическое начало в «Мертвых душах» и Белинский, 
указывая на «ту глубокую, всеобъемлющую и гуманную субъективность, 
которая в художнике обнаруживает человека с горячим сердцем, симпатичною 
душою... ту субъективность, которая не допускает его с апатическим рав-
нодушием быть чуждым миру, им рисуемому, но заставляет его проводить 
через свою душу живую явления внешнего мира, а через то и в них вдыхать 
душу живую». 

2. Аналитическая беседа (на основе заранее прочитанного отрывка 
произведения VII главы «Счастлив путник…»).  

Вопросы:  О каких типах писателя идёт речь в этом отрывке? Чем и 
почему отличается судьба каждого из них?  Какой путь выбирает сам для себя 
автор?  Как автор определяет своеобразие своего таланта и метода?  Как  
характеризует это лирическое отступление творческую судьбу самого Гоголя? 
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Композиционные части 

«Мёртвые души» 

поэма 

эпическое лирическ
мотив “живые и  мёртвые» 

человеческая душа 

“Вся Русь явится в нём.” 

2-6 глава 
- объезд Чичиковым 

помещиков 

7-10 главы 
- описание жизни 
губернского города 

11 глава 
- жизнеописание    

Чичикова 

Вставные новеллы, 
притчи  и т. д. 

Система  лирических 
отступлений 

(образ автора) 

Сюжет – путешествие героя 

 
VIII. Обобщение и сиcтематизация наблюдений 
Вопросы:  Когда и как возник у Гоголя замысел «Мёртвых душ»? Как 

трансформировался замысел произведения в процессе работы?  Проследите 
историю создания  поэмы. Каков смысл названия поэмы? Какие смысловые 
оттенки обретает выражение «мёртвые души»?  Почему Гоголь назвал 
«Мёртвые души» поэмой?  Определите особенности композиционного 
построения поэмы. 

Домашнее задание. Групповые и индивидуальные задания: подготовить 
цитатный материал к характеристике помещиков, сообщение «Экскурсия в 
дом помещика». 
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"Маленька людина" у повісті М.Гоголя "Шинель" 
С.Р.Солодовнікова 

 
Урок  у 9 класі 

Тема. Високий гуманізм Гоголя у зображенні в повісті «Шинель» 
трагічної долі «маленької людини» 

Мета. Ознайомити учнів з історією створення повісті «Шинель», 
ідейно-тематичним змістом. Підвести учнів до сприйняття проблеми 
«маленької людини» через глибокий аналіз художнього світу повісті, 
розуміння специфіки гоголівської прози. Розвивати в учнів навички ведення 
діалогу, мислення високого рівня (аналіз, синтез, оцінювання). Виховувати 
гуманістичні почуття: повагу до особистості, співчуття, милосердя. 

Тип уроку: урок – пошук істини. 
Обладнання: ілюстрації до твору, ОСС «Світ героя», «Діаграма життя 

героя», паперові квіти на партах. 
Все мы вышли из гоголевской «Шинели». 

Ф.Достоевский 
Хід уроку 

І. Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми, мети уроку. 
Учитель. Сьогодні ми пройдемо стежками людської долі, спробуємо 

розібратися, у чому справжнє людське щастя, сенс людського існування. 
Разом з гоголівськими героями спробуємо проникнути у психологію та 

мотиви людських вчинків, розглядаючи їх крізь призму повісті «Шинель».  
Отже, перечитаємо  сторінки повісті «Шинель». Перед нами стоїть 

проблемне питання:" Ким повинна бути  людина: хазяїном  чи рабом, 
особистістю чи покірною «маленькою людиною?». 
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До цього запитання під час  уроку ми будемо повертатися 
неодноразово, шукаючи на нього відповіді. 

 
ІІ. Вивчення нового матеріалу. 
1.Преамбула. Історія написання "Шинелі". ( Рольова гра: учень від 

імені М.Гоголя розповідає про історію написання повісті «Шинель».) 
Учень-Гоголь. Я дуже радий бути присутнім на вашому уроці. Як 

письменнику XІX століття,  мені  дуже приємно було дізнатися, що ви, 
покоління початку ХХІ, цікавитеся моєю творчістю і сьогодні збираєтеся 
обговорити  повість "Шинель".  

 Учень. Нам відомо, що у     році разом із своїм другом О.Данилевським 
Ви поїхали до Петербургу.   І як складалося Ваше  життя у  столиці? 

Учень – Гоголь. Мої райдужні мрії і юнацькі ілюзії розсипались від 
зустрічі з суворою дійсністю. Надіявся, що житиму  у світлій кімнаті із 
вікнами на Неву, а змушений був винаймати кімнатку в похмурому будинку 
на Гороховій вулиці, де жили дрібні чиновники. На хорошу квартиру грошей 
не вистачало. Петербург постав переді мною  як  своєрідний Вавилон, де 
багато руху, але мало сонця. У «Петербурзьких записах»  1836 року я 
занотував: «Скільки в ньому, Петербурзі, різних націй, стільки і різних 
прошарків суспільства: аристократи, службовці, чиновники, ремісники…»  

Ледве знайшов місце переписувача паперів із маленьким жалуванням. 
Недовго працював у журналі "Отечественные записки". Великою радістю 
стало особисте знайомство з О.Пушкіним, який надихав мене на літературну 
творчість. Невдовзі видав  збірки "Вечори на хуторі біля Диканьки" і 
"Миргород". Я відчув  тут багато розчарувань, але  саме у Петербурзі  
вийшов у вищий світ і був визнаний як письменник.  

«Ніс», «Невський проспект», «Портрет», «Записки божевільного» та 
«Шинель» – це твори, які увійшли у мою третю  збірку «Петербурзькі 
повісті».  

Учень. А що спонукало Вас до написання повісті «Шинель? 
Учень – Гоголь. Написати цей  твір  я вирішив у 1834 році. Одного разу  

почув життєву історію про бідного чиновника, який був завзятим мисливцем. 
Ціною великих зусиль він зібрав гроші, щоб купити рушницю. Але в перший 
же день втратив  її  в заростях чагарнику. Бідолаха так засумував, що 
захворів. І вмер би він, якби не друзі, які, дізнавшись про це, придбали йому 
нову рушницю. Ця історія схвилювала мене. Два роки життя віддав я 
написанню повісті. Вона увійшла у збірку «Петербурзькі повісті». 

Учень. Щиро дякуємо Вам за розповідь. 
Учитель.Доля «маленької людини» хвилювала світову літературу з 

давніх часів. Однак саме Гоголь зумів надати цій темі великого значення. 
Зверніть увагу на епіграф до нашого уроку. «Все мы вышли из гоголевской 
«Шинели», –  писав Ф.Достоєвський. Після Гоголя ця тема не залишила 
байдужими і російських письменників (Чехова, Достоєвського, Лермонтова), 
і українських, і зарубіжних ( Гофмана, Кафку та ін). 
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2. Тема, ідея, проблеми твору. 
Учитель. Розглянемо тематику, проблематику, ідею повісті «Шинель». 
Тема: роздуми про долю «маленької людини», трагедію людини в усіх 

сферах, «світах» її життя. 
Ідея: людина не повинна дати себе поневолити, ні перед ким не 

схиляти своєї голови, йти шляхом гуманізму, милосердя. 
Проблематика твору: Людина і суспільство. Людина і людина. 

Людина і гроші. 
 
3.Словникова робота. 
Маленький – 1)невеликий за розміром, за кількістю; 2)незначний, 

мізерний;  3)маленький за віком. 
 
4.Робота з текстом.  Фронтальна бесіда. Метод «Услід за 

автором». 
• Перше  знайомство з головним персонажем («Отже, в одному 

департаменті служив один чиновник…»). 
• Що хотів підкреслити автор в портретній характеристиці? (Нічого 

особливого в ньому немає: «… низенький на зріст, трохи рябуватий, трохи 
рудуватий, трохи підсліпуватий…») 

• Що ми дізналися про його походження? (Знаємо,  що пращури його 
були людьми непомітними. Навіть ім’я довго не шукали: «Породіллі дали на 
вибір одне з трьох, яке вона хоче вибрати: Мокія, Сосія, Хоздазата»). В кінці 
кінців назвали Акакієм, як і батька. 

• Що означає ім’я Акакій? (Акакій від грецької - незлий, «сущий 
мученик». Автор ніби знає, що,  якщо батько був маленькою людиною, то і 
син ним буде. Іншого майбутнього у нього немає. 

• Чому М.Гоголь пише, що Акакій Акакійович «так і на світ народився 
вже зовсім готовий, у віцмундирі із лисиною на голові»? («Скільки змінялось 
директорів та всяких начальників, його бачили всі на одному і тому самому 
місці, в тім самім стані, на тій самій посаді, все тим самим чиновником для 
письма»). 

• Згадайте, як відносився Акакій Акакійович до роботи? («…він служив 
ревно, ні він служив з любов’ю »). 

• Як ви розумієте вираз «свій світ»? Що панувало в світі героя М.Гоголя? 
(«Насолода відбивалась на обличчі його: деякі літери були фаворитами, до 
яких, коли він добирався, то був сам не свій…») 

• «Величие великого человека обнаруживается в том, как он обращается 
с маленьким        человеком», - писав Т.Карлейль. Тож як відносилися до 
Башмачкіна в департаменті? («Молоді чиновники весь час підсміювалися й 
глузували з нього»). 
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5.Робота над складанням схеми «Світ героя». 
Світ героя 

        
         

                                  Свій                             Чужий 
                                        

кімната                           департамент 
переписування                       посміювання 
літери-фаворити                    глузування 

задоволення                       вулиця, театр, розваги 
 
6.Гра «Мозковий штурм». Дайте відповіді на питання: 

 Чи можна назвати  чиновників «великими людьми»? 
 Чи справедливим було таке відношення? 
 Чому Акакій Акакійович ніколи не протестував? 
 Чи можна назвати його слабкою людиною? 

 
7.Висновки учнів.  
1. Звичайно, так відноситься до людей не можна. Наш герой нікому 

ніколи не робив нічого поганого. Він відповідально відносився до своєї 
служби, ніколи не жалівся. 

2. Звісно, кожна людина обирає свій шлях, свій стиль життя. Його 
має  і Акакій Акакійович: нікому і ніколи не заперечував, не грубив. 

3. Можна сказати, що він був слабкою людиною. Не знайшов в собі 
сили, щоб протидіяти несправедливості. Він слабохарактерний.  Не мав своєї 
думки, був покірливим. Але чи дає це право на таке  відношення до людини? 
Звісно, ні. 

 
8.Продовження  роботи з текстом.  Фронтальна бесіда. Метод 

«Услід за автором». 
- Чим вражає вас фраза: «Облиште мене, навіщо ви мене кривдите?» 

(Саме у цій фразі і розкривається тема «маленької людини». Це викликає 
почуття жалю. І ми чуємо, як він говорить:   «Я брат твій». 

- Як ви вважаєте, чи можуть ці слова змінити оточуючих його 
чиновників? Як про це говорить автор?("І щось чудне було в словах і голосі. 
В ньому чулося щось таке, схиляючи до жалю…") 

- І настає момент, коли пробуджується герой. І в читача ніби 
з’являється надія. Знайдіть рядки, які допоможуть побачити пробудження 
героя. (Коли з’являється мрія – нова шинель). 

- Чому вона  з’являється саме зараз? Зачитайте опис старої шинелі. 
- Які почуття охоплюють Башмачкіна, коли він чує від кравця 

Петровича: «Ні, не можна полагодити поганий гардероб!» ( «У Акакія 
Акакійовича від цих слів тьохнуло серце, потемніло в очах»,  він «ніби 
перебував уві сні»). 
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- Чи змінилося життя бідного чиновника після рішення пошити нову 
шинель? 

- Перечитайте епізод «Найурочистіший день у житті Акакія 
Акакійовича». 

 
9.Рольова гра. Уявіть себе гоголівським героєм і розкажіть про його  

святковий настрій і  радісні почуття. Зверніть увагу на кожну мить, кожен 
крок Башмачкіна. 

(Я розплатився з Петровичем і одразу ж у новій шинелі пішов до 
департаменту. Настрій був найсвятковіший. Кожну мить відчував, що на 
плечах моїх нова шинель. Я йшов, посміхаючись  від того, що було так  тепло 
і гарно й  навіть не помітив, як опинився у департаменті. Всі вибігли у 
швейцарську дивитися на нову шинель. Стали вітати…) 

- Отже, яку роль зіграла нова шинель у житті героя? Прочитайте, як 
М.Гоголь описує стан душі Башмачкіна у повісті "Шинель". Що   вражає вас 
найбільше? 

 
10.Аналіз епізоду «Акакій Акакійович в  гостях у помічника 

столоначальника». 
- Яка зустріч чекала його? Чому саме така? 
-  Із яким настроєм вийшов Башмачкін  від помічника 

столоначальника? 
- Що повертає героя «на землю»? («А шинель же моя! – сказав 

один із них громовим голосом, схопивши його за комір. А другий приставив 
до самого рота кулак…») 

- Що символізує цей  кулак? (Він ставить «маленьку людину» на 
місце, ніби говорить, що вона  не має права на щастя). 

- Чим було пограбування шинелі для Башмачкіна? (З 
пограбуванням закінчується життя). 

- Чи намагається він повернути те, що йому належало? (Один раз 
проявив характер. Домігся, щоб його прийняла «значна особа»). 

- Якими словами автор підкреслює нікчемність «маленької 
людини»? («Чи знаєте ви, з ким говорите? Чи розумієте, хто стоїть перед 
вами?») 

- Хто ж згубив бідного чиновника? (служба, байдужість, постійне 
приниження, людська жорстокість, відчай…) 

 
11.Самостійна письмова робота в зошитах. 
Завдання: Дайте відповідь на питання, чи випадковим було 

пограбування Башмачкіна. Аргументуйте. 
Висновок. Ні, не випадковим. Автор показує  різницю між «значними» 

та «маленькими людьми». Шинель – атрибут «значних людей», а 
«маленьким» досить мати вічний капот.  Акакій Акакійович вперше боровся 
за себе. А чи знайшов справедливість, підтримку, допомогу? Ні! Маленькій 
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людині немає місця в світі «значних людей». І Акакій Акакійович знищений 
морально. 

- Коли все ж таки Башмачкін виявляє протест проти людей, які згубили 
його? («Але ж, ваше превосходительство, – сказав Акакій Акакійович, 
намагаючись зібрати всю невеличку жменю духу, що тільки була в нього»). 

 
12.Пошукова робота в парах. 
Прослідкуйте, аналізуючи текст повісті, як змінюється герой протягом 

всього твору. 
 
13.Робота над складанням «Діаграми життя Башмачкіна». 
І – у бідного чиновника стара шинель; ІІ – осяяний ідеєю придбати 

новий одяг; 
ІІІ – жорстоке приниження. 
 
ІІІ.Підсумок уроку. 
Учитель. Отже, ми з вами перегорнули сторінки повісті М.Гоголя 

"Шинель". Разом з Акакієм Акакієвичем переживали, сумували, раділи, 
надіялись, мріяли, намагалися боротися. І ось перед нами фінал. 

- Які думки і почуття охоплюють нас, коли ми читаємо фінальні рядки? 
Висновок. Фінал повісті – протест «маленької людини» проти зневаги і  

приниження. Башмачкін умирає, але залишається його тінь, яка стає на шлях 
помсти! «А ось ти, нарешті! Нарешті, я тебе, той, впіймав за комір! Твоя 
шинель мені і потрібна! Не потурбувався за мою – віддай же тепер свою!» 

 Ми розуміємо, що людина потребує перемоги правди, справедливості, 
перемоги добра над злом. У цьому істина життя. І, читаючи повість, ми 
відчули душевний біль Гоголя за «маленьку людину». Він ніби говорить: 
«Простягніть один одному руки! Ми ж  з вами  люди!» 

Створення «Квіткової галявини». 
Учитель. А насамкінець пропоную ще одне завдання. На кожній парті є 

паперові квіти. Якщо сьогодні на уроці ви зуміли знайти відповіді на 
запитання, які нас хвилювали, зуміли відкрити справжні життєві істини, 
підніміть свою квітку. Не піднімете, значить, відчуваєте, що попереду ще 
багато уроків, уроків – пошуку істини. 

Дякую за відвертість, за плідну співпрацю. 
 
ІV. Домашнє завдання: написати твір «Не впасти в страшну 

прірву…» 
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У статті йде мова про використання літературної спадщини 
М.В.Гоголя у творчості  російських і  українських композиторів,  у сучасному  
кіно -  і театральному мистецтві. 

 

Гоголь у музиці, кіно, театрі 
Юхновська Н.М.  

 
М.В.Гоголь як великий стиліст і «методист» прози, дослідник стихії 

музики і мови – тема величезна і невичерпна. Проаналізувавши його дитячі 
захоплення і оточення, особливу атмосферу батьківського дому, навчання у 
Полтаві та Ніжині, можемо стверджувати, що Гоголь рано був залучений до 
світу музики. Жителька села Сагайдак Шишацького району Марія Андрійко 
розповідала, що її мати Федора була прислугою  Гоголів у Василівці-
Яновщині. Вона пригадувала, що в домі нащадків письменника із 
старовинного патефона звучала "серйозна та красива музика, паничі дуже 
любили її слухати, часто розповідали про велике і серйозне захоплення 
музикою свого відомого родича. Вони дуже шанували все те, що було 
пов’язано з його ім’ям". Микола Васильович дуже любив народні пісні, 
записував їх, і вони допомагали письменникові вивчати історію України. 
Багато українських народних пісень Гоголь використав у "Вечорах на хуторі 
біля Диканьки", в "Тарасі Бульбі". Серед них виділяються такі тематичні 
групи: колискові, любовні, обрядові, побутові. Серед багатьох пісень Микола 
Васильович виділяв "Гречаники", "Чоботи", "Стоїть явір над водою". 

Після переїзду до Петербургу у 1828 році коло музичних інтересів 
Гоголя розширилося. Північна столиця у той час славилася розкішними 
оперними та балетними постановками, сузір’ям імен і талантів. Гоголь із 
радістю увійшов у атмосферу столичного музичного життя. Через своїх 
друзів-письменників Гоголь познайомився із багатьма відомими 
композиторами і музикантами столиці. Велику увагу молодий письменник  і 
у ті роки приділяв вивченню народної творчості. Мова художньої прози 
М.В.Гоголя багата її традиційними жанрами, особливо піснями, плачами, 
голосіннями. Ці форми виділяються не тільки особливою, характерною для 
них народно-поетичною символікою, але й специфікою мовних засобів 
виразності й образності. 

Твори М.В.Гоголя привертали увагу композиторів усіх часів. До них 
звертались Римський-Корсаков, Глінка, Лисенко, Чайковський, Сєров, 
Мусоргський, Щедрін, Шостакович та багато інших («Ніч перед Різдвом», 
«Сорочинський ярмарок», «Мертві душі», «Тарас Бульба», «Майська ніч», 
«Одруження», «Черевички»). 

Однією з найперших спроб композиторів звернутися до творчості 
Гоголя було бажання А.М.Вертовського в співавторстві з товаришем Гоголя 
М.А.Маркевичем написати оперу «Страшна помста», сюжет якої найбільше 
відповідав його романтичним настроям. 
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Цікавими виявилися творчі зв’язки Гоголя й М.І.Глінки, який був добре 
знайомий із спадщиною письменника. Бажання композитора створити 
музичні твори за мотивами оповідей Гоголя втілилося в першій і на початку 
другої частини симфонії «Тарас Бульба». 

Однією із найважливіших сторін творчості М.П.Мусоргського є опера 
«Одруження», у якій яскраво зображено побут і звичаї російських купців, 
чиновників, міщан. На гоголівський сюжет написана й остання опера 
Мусоргського «Сорочинський ярмарок», у якій особливо яскраво  показаний 
світлий, сонячний світ України. Композитор подорожував нашим краєм. У 
Полтаві та на її околицях він зустрічався з простими людьми, щоб вслухатися 
в живі розмовні та пісенні інтонації українців. Зараз цей твір надійно увійшов 
до репертуару багатьох оперних театрів нашої країни. 

Добре знав і любив повісті Гоголя М.А.Римський-Корсаков. Дві з них – 
«Майська ніч» та «Ніч перед Різдвом» – він використав для створення  опер. 

Звернення до творчості Гоголя виявили нові грані композиторського 
таланту П.І.Чайковського. У 1874 році він написав оперу «Коваль-Вакула», 
але цей твір не задовольнив вимогливого композитора, і він, приїхавши до 
України, натхненно вивчав пісенну народну творчість. На цій основі було 
створено ряд музичних шедеврів. У 1885 році Чайковський переробив оперу 
«Коваль-Вакула», назвавши її в новій редакції «Черевички». 

"Безсмертний Гоголь" – як називав письменника великий український 
поет Тарас Шевченко – займає особливо почесне місце в творчості 
українських композиторів-класиків, які в середині XIX століття починають 
створювати українську національну музичну школу. Цей період ознаменував 
себе як потужний рух на захист української культури. Її становлення 
нерозривно пов'язане з іменем М.В. Лисенка. Повісті Гоголя допомогли 
композитору виконати важливе завдання – показати в операх сучасне та 
минуле свого народу, його боротьбу за краще майбутнє. У 1874 році Лисенко 
написав оперету "Різдвяна ніч" на лібрето М. Старицького, а в 1882 році – 
оперу. Славу істинно української національної опери принесла композитору 
"Утоплена"(1883р.). Бажання створити героїчно-історичну оперу зупинило 
увагу Лисенка на повісті "Тарас Бульба". Над цим музичним твором 
композитор працював десять років, так і не дочекавшись його постановки. 

Яскравим зразком музичного спектаклю на основі твору Гоголя може 
служити поставлена в Харкові у 1856 році видатним українським 
драматургом   М. Кропивницьким "музична феєрія" – комедія "Вій". 

Донька відомого режисера Сергія Бондарчука (до речі, українця) у нас 
на Полтавщині знімає фільм "Гоголь. Найближчий". Миколу Васильовича 
грає російський актор Євген Редько, а ось Гоголя маленького – Михайло 
Сохань, учень місцевої школи. У фільмі знімається українська акторка Ганна 
Левченко, вона отримала роль Марусі, служниці у будинку Гоголя. Це один 
із основних персонажів фільму, найбільш живий, рухливий, яскравий, 
співучий. Маруся першою зустрічає Гоголя біля будинку після тривалої 
розлуки з рідними. Вона з ним "нюнькалася", коли був малий,  співала пісню 
"Я свого паночка люблю, як синочка, поцілую носик, поцілую очка". Наталія 
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Бондарчук назвала Ганну "квіткою української акторської школи". Режисер 
також  задіяла в картині й молодих українських акторок Настасію Кирилюк і 
Ганну Бичковську – студенток Київського Національного університету 
театру, кіно й телебачення ім.. Карпенка-Карого. Вони грають сестер Гоголя 
– Лізу й Олю. Сестри живуть з матір"ю на Полтавщині. Гоголь приїжджає до 
них у гості. Саме тут, в с. Гоголеве зняті фрагменти цього приїзду, а також 
сцени народження, хрещення Гоголя в унікальній церкві селища Великі 
Сорочинці. 

Продовжуючи тему М.В.Гоголя в сучасному кіно, слід відмітити 
широкоформатний 10-серійний фільм  "Реабілітований Гоголь" (автор 
сценарію і ведучий І.П.Золотуський, творча група "Росія"), телефільм 
режисера М.Ткаченка з О.Янковським у ролі Гоголя "Вечори на хуторі біля 
Диканьки"; телефільм компанії "Лтава" "Я почитаюсь загадкою для всех"; 
фільм-поема у п'ятьох частинах "Н.В.Гоголь. Истоки"(компанія "ООО 
Током-Україна"), документальна драма режисера Д.Дьоміна "Николай 
Гоголь: тайна жизни и смерти". 

Не можна не згадати дуже популярні  святкові новорічні мюзикли 
"Вечори на хуторі біля Диканьки" та "Сорочинський ярмарок", у яких задіяні 
сучасні відомі артисти театру та естради. Творці сучасних музичних фільмів 
не прогадали: мюзикли мають великий успіх у глядацької аудиторії, майже 
всі пісні стали популярними. І це все неспроста: магнетизм, поетичність, 
народність слова Гоголя й у наш час є актуальними. 

Епохальний фільм був створений у 2007 році режисером Володимиром 
Бортко.  

Він екранізував «Тараса Бульбу», задіявши у головних ролях Богдана 
Ступку, Аду Роговцеву, Ігоря Петренка, Володимира Вдовиченка, Магду 
Мельцаж. Усі натуральні зйомки режисер намагався проводити у тих місцях, 
які описані в повісті Гоголя. Більшість із них проходили на острові Хортиця, 
в Запоріжжі, а також в замках Кам’янець-Подільського та Хотина, на 
території Києво-Печерської Лаври. 

Можемо стверджувати: Гоголь – вічний. Його твори актуальні, герої – 
дивовижні, універсальні. Ми помічаємо, що Чичиков, Хлєстаков, Манілов, 
Плюшкін – не просто сатиричні персонажі та національні типажі. Вони герої 
і гоголівських, і наших часів. Сміх великого Майстра виходить за рамки 
контексту російської, української дійсності, він позачасовий і 
загальнолюдський, чим і приваблює кінематографів багатьох країн. 

Доля творів М. В. Гоголя в сучасному музично-драматичному театрі  – 
ще одна цікава сторінка. Так, наприклад, театр національної опери та балету 
України       ім. Т. Г. Шевченка та Дніпропетровський академічний театр 
опери та балету нині представляють глядацькій аудиторії балет Є.Станкевича 
«Ніч перед Різдвом».  

Харківський драматичний театр імені Т. Г. Шевченка показує комедію 
«Ревізор», Харківський театр музичної комедії – «Сорочинський ярмарок» 
(музичну комедію О. Рябова),  Харківський театр ляльок імені В. Афанасьєва 
– комедію «Ревізор». 
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Готуючись відзначити ювілей нашого земляка, Харківський 
академічний театр опери та балету у своєму 135 театральному сезоні буде 
представляти оперу П. Чайковського «Черевички». 

У театрі російської драми ім.. Лесі Українки у Києві з великим успіхом 
проходить оригінальна музична комедія «Ревізор» з музичним оформленням 
Сергія Сломінського із Санкт-Петербургу. П’єси «Ревізор» і «Різдвяна ніч» є 
у репертуарі Донецького обласного академічного музично-драматичного 
театру. 

Театральною фантазією на теми Гоголя «Утро делового человека» 
розпочав нинішній сезон Одеський академічний  музично-драматичний 
театр. 

Гомельський обласний драматичний театр багато років має успіх  
постановками «Ревізора» та «Одруження». 

Московський драматичний театр імені М. В. Гоголя, якому вже 80 
років, пишається своєю оригінальною інтерпретацією творів драматурга у 
зовсім неймовірній історії «Портрет» (музика Альфреда Шнейка 

Омський академічний театр драми відзначився постановкою Ніни 
Садур "Брат Чичиков" із музичним оформленням Марини Шмотової. 

У Казахстані в Шимкентському обласному російському драматичному 
театрі ставиться п’єса "Панночки" за мотивами повісті  М.Гоголя "Вій". 

З іменем М.Гоголя тісно пов’язана  діяльність нашого Полтавського 
обласного музично-драматичного театру імені М.Гоголя.  Всі  роки його 
існування з репертуару театру не сходили вистави за мотивами творів Гоголя. 
Ставляться музичні драми, комедії:"Одруження", "Ревізор", "Вій", "Майська 
ніч", "Сорочинський ярмарок" під керівництвом заслужених діячів мистецтва 
Сошевського, Гайсинського, Кашперського, Венецького, Шевченка. 

У 2007 році на Полтавщині  було започатковано фестиваль "Браво, 
Гоголь". 

Отже, всесвітнє значення творчості Гоголя полягає у її винятковому 
впливі не тільки на розвиток літератури,  а й всієї культури людства: і 
музики, і кінематографа, і театру. 
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Автор запрошує пізнати художній світ М.В.Гоголя,  відтворений у 
живописних полотнах майстрів пензля. Подорожуючи Малою картинною 
галереєю, глядач зможе прилучитися до ілюстрованої спадщини великого 
письменника та глибше розкрити таємниці творчості славетного земляка.     

 

Із пензлем – сторінками творів Гоголя 
 

А.М. Щербина, учитель-методист 
 зарубіжної літератури 

 Полтавського обласного ліцею-інтернату 
 для обдарованих дітей із сільської місцевості 

 імені А.С.Макаренка 
 (с.Ковалівка Полтавського району) 
 

Екскурсія в Малу картинну галерею кабінету зарубіжної літератури 
Мета: Пізнати художній світ М.В.Гоголя,  відтворений у живописних 

полотнах майстрів пензля. Подорожуючи Малою картинною галереєю, 
прилучитися до ілюстрованої спадщини великого письменника та глибше 
розкрити таємниці творчості славетного земляка.  

Екскурсовод 1. Щиро раді вітати вас на нашій виставці, присвяченій 
200-річчю від дня народження Миколи Васильовича Гоголя. Запрошуємо вас  
у світ художників, які читали твори письменника із пензлем у руках. Кожен 
із них по-своєму уявляв героїв його оповідань, повістей, роману "Мертві 
душі", комедії "Ревізор"… 

У ілюстрованої спадщини Гоголя теж є своя цікава історія. Послухаємо 
її. 

Існує більше 20 портретів М.Гоголя різних  художників: І.Рєпіна, 
О.Іванова, А.Венеціанова, Ф.Соколова, К.Мазера тощо. Серед них – три 
роботи художника Федора Антоновича Моллера (1812-1874). Він був сином 
німецького військового моряка високого рангу і теж хотів стати офіцером. 
Але доля привела його в Академію мистецтв на уроки Карла Брюллова. Тут 
розкрився мистецький талант Моллера,  він  одержав високе  звання 
академіка живопису. Із Гоголем художника пов’язувала щира дружба.  

У 1841 році в Римі Моллер  написав цей портрет письменника. Високе 
чоло, довге, акуратно зачесане волосся, відкритий погляд, м’яка складка 
губ... За словами матері письменника, Марії Іванівни, це один із найкращих і 
найбільш схожих, а тому її улюблений портрет. 

Екскурсовод 2. Любив малювати й сам Гоголь: і  під час навчання в 
Ніжинській гімназії, і  протягом усього життя. У кінці 40-х років він вступив 
вільним відвідувачем у класи Петербурзької Академії мистецтв і закінчив 
загальний курс. 

Перебуваючи в Італії, Гоголь писав своєму другові О.С.Данилевському 
5 лютого 1839 року: «Досі я більше тримав у руці пензля, ніж перо. Ми з 
Жуковським малювали на ходу найкращі краєвиди Рима»[5, с.15]. 
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У листопаді того ж року  у листі до В.Жуковського Гоголь розповідав: 
«Моя палітра з фарбами готова, з сьогоднішнього дня вирушаю малювати на 
весь день. Я думаю в Колісей... Обід візьму в кишеню... Я вчора пробував 
малювати. Фарби лягають самі собою, так що потім дивуєшся, як удалось 
підмітити й скласти такий-то колорит і відтінок»[ там само]. У статті 
«Декілька слів про Пушкіна» письменник зізнавався: «Я завжди  відчував 
маленьку пристрасть до живопису»[8, с.227]. 

Серед його робіт – портрет сестри, пейзажі, ескізи обкладинок і 
замальовки пам’ятників архітектури, «німа сцена» із «Ревізора», ескізи до 
портрета О.С.Пушкіна тощо. 

Перед вами – акварельний малюнок Гоголя. Це ніжний букетик перших 
весняних квітів – підсніжників. 

Екскурсовод 1. Першим літературним твором, що приніс Гоголю 
визнання, була збірка «Вечори на хуторі біля Диканьки». Є дуже багато 
ілюстрацій до всіх восьми повістей цієї книги. Яскраві кольорові малюнки до 
"Ночі перед Різдвом" належать російському художнику-самоучці, 
архітектору за освітою Олександру Павловичу Бубнову (1908 - 1964).  Перед 
вами коваль Вакула та красуня Оксана. 

Читець. "… у меня сорочка шита красным шелком. А какие ленты на 
голове! Вам век не увидать богаче галуна! Все это накупил мне отец мой для 
того, чтобы на мне женился самый лучший молодец на свете! И 
усмехнувшись, поворотилась она в другую сторону и увидела кузнеца…" [6, 
с. 96]. 

Екскурсовод 1. А ось тут кум, його дружина і ткач завмерли після 
тяжкої битви за мішок гостинців, що їх, як всі думали, назбирали колядники. 
Але виявилося, що там сидів Чуб та ще й дяк. 

Читець."Ткач и кум кинулись к мешку, хозяйка дома уцепилась с 
противной стороны, и драка возобновилась бы снова, если бы дьяк, увидевши 
теперь, что ему некуда скрыться, не выкарабкался из мешка " [6, с. 118].  

 Екскурсовод 1. А ось Солоха – теж героїня «Ночі перед Різдвом». 
Вираз її обличчя, хтива посмішка та бісики, що заховалися в очах, якими 
вона причаровувала статечних чоловіків, навряд чи можна уявити інакшими. 
Гоголь про Солоху писав, що була вона з себе «ні гарна, ні погана», але 
художник Михайло Дерегус наділяє її досить гарними рисами, особливо на 
портреті, намальованому олією. 

 Екскурсовод 2. Заслужений майстер народної творчості  художник 
М.О.Онацько, який народився на Полтавщині, "на хуторі біля Диканьки", є 
представником школи так званого наївного малярства. Його народні 
картинки характеризують узагальнений образ гоголівських героїв. Художник 
зображує світ, де панує створене народною уявою прекрасне і добре, де на 
горі –  церква, а під горою –  зелений гай, а в кожній хаті –  діти, де всі люди 
– добрі сусіди, а зло існує хіба що у вигляді чудернацького чорта з "Вечорів 
на хуторі біля Диканьки"[ 15, с.32]. 

Яскрава, святкова ілюстрація до  "Вечора на хуторі біля Диканьки" 
умістила одночасно і  чорта, що   саме  украв місяць, і відьму Солоху, яка  
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спрямувала  свою мітлу у темне небо, і  веселих колядників  у святкових  
українських костюмах… 

 Екскурсовод 1. Вашій увазі пропонується також  репродукція картини 
російського художника ХІХ ст. Івана Миколайовича Крамського (1837-1887) 
«Русалки». Він був одним із організаторів Товариства пересувних виставок. 
Метою цієї спілки було широке ознайомлення народу з творами художників. 
На першій такій виставці і  була представлена ця робота. 

Картина написана 1871 року. Це не ілюстрація до повісті М.Гоголя 
«Травнева ніч, або Утоплена», але навіяна вона образами цього твору і 
написана на сюжет із українських народних переказів і легенд про русалок 
[3]. 

Читець. «Возле леса, на горе, дремал с закрытыми ставнями старый 
деревянный дом; мох и дикая трава покрывали его крышу; кудрявые яблони 
разрослись перед его окнами; лес, обнимая своею тенью, бросал на него 
дикую мрачность; ореховая роща стлалась у подножия и скатывалась к 
пруду» [6,с.52]. 

Екскурсовод 2. На картині ми бачимо русалок, які вийшли із води на 
берег, щоб поніжитися в місячному сяйві. Причому, самого місяця не видно, 
але ним освітлені і фігури русалок, і стара покинута хата на березі; помічаємо 
тіні, що кидають на землю дерева і кущі. Під променями місячного сяйва 
застигла темно-зелена гладь води. Справа, по схилу пагорба, спускається до 
ставка, що поріс очеретом і водяними ліліями, старий напіврозвалений тин. А 
навколо, там, де немає місячного сяйва, темніє ліс, видніються фігурки 
русалок, що виходять із води і піднімаються далі на високий берег. Це дуже 
схожі між собою  дівчата, одягнені у довгі білі сорочки. У всіх довге волосся, 
сумні обличчя: кожна згадує щось своє, невеселе.   

Читець. «Рассказывают еще, что панночка собирает всякую ночь 
утопленниц и заглядывает поодиночке каждой в лицо, стараясь узнать, 
которая из них ведьма; но до сих пор не узнала, и если попадется из людей 
кто, тотчас заставляет его угадывать, не то грозит утопить в воде» [6, с.53]. 

Екскурсовод 1.  До повісті Гоголя «Тарас Бульба» зверталося чимало 
вітчизняних та російських художників, серед них Тарас Шевченко, 
Олександр Бубнов, Дементій Шмаринов, Євген Кібрик, Павло Соколов, 
Михайло Дерегус та багато інших митців. 

Першою ілюстрацією до твору вважається малюнок Тараса Шевченка 
«Тарас зустрічає своїх синів», датований 1842 роком[12]. 

На картині зображено куточок  сільського двору: на розі  селянської 
хати росте старе крислате дерево, видно високу огорожу – частокіл, 
напіввідчинені ворота…. На передньому плані ми бачимо приземкуватого,  
вдягненого  в широчезні білі шаровари і вишиту козацьку сорочку Тараса. 
Його бриль – під ногами у Остапа. Сини, Остап і Андрій, одягнені у 
підрясники – довгополий одяг церковнослужителів, поверх якого одягалась 
ряса. Батько над ними посміявся, бо бігати в них було дійсно непросто. 
Здається, у  Остапа через це   палахкотять очі, і він засукує рукава, готуючись 
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до битви навкулачки з батьком.  Його  здоровенний кулачище  такий, що 
настрахає хоч кого.  

Тихий, мрійливий, сором’язливий Андрій із безвільно, по-дитячому 
випнутими губами стоїть ближче до матері – худенької, маленької жіночки, 
трохи розгубленої від зустрічі з дітьми і від передчуття близької розлуки з 
ними. Вона  з горя заломила руки.  

Вдалині козак веде коней, на яких приїхали Остап та Андрій.  
Уся ілюстрація сповнена лірико-драматичного настрою і знайомить нас 

із головними героями художнього твору[12]. 
Читець. У Гоголя читаємо: «Сыновья его только что слезли с коней. 

Это были два дюжие молодца, еще смотревшие исподлобья, как недавно 
выпущенные семинаристы. Крепкие, здоровые лица их были покрыты 
первым пухом волос, которого еще не касалась бритва. Они были очень 
смущены таким приемом отца и стояли неподвижно, потупив глаза в землю» 
[6, с. 189]. 

Екскурсовод 2. «Тарас Бульба на чолі війська». Так називається 
наступна репродукція картини художника О.Бубнова. 

Поважний, серйозний, у високій смушковій козацькій шапці і 
червоному казакіні сидить Тарас на своєму чорному Чорті. Суворий погляд 
із-під насуплених брів, широко розправлені плечі, пістоль і булава за 
широким поясом, короткий меч, прикріплений до кінської збруї – все 
говорить про рішучість і впевненість у благородстві і важливості боротьби з 
ворогами. А люлька у правій руці підкреслює спокій, урівноваженість і 
впевненість  Тараса. Справа їде, тримаючи хоругву, Остап, зліва з рушницею 
в руках зображений Андрій. Позад нього такі ж зосереджені, мовчазні і 
суворі товариші. 

На картині О.Бубнова привертає увагу пейзаж. 
Читець. «Степь чем далее, тем становилась прекраснее... Ничего в 

природе не могло быть лучше. Вся поверхность земли представляется 
зелено-золотым океаном, по которому брызнули миллионы разных цветов. 
Сквозь тонкие, высокие стебли травы сквозили голубые, синие и лиловые 
волошки; желтый дрок выскакивал вверх своею пирамидальною верхушкою; 
белая кашка зонтикообразными шапками наступила на поверхности; 
занесенный бог знает, откуда колос пшеницы наливался в гуще. ... Черт вас 
возьми, степи, как вы хороши!..» [6, с.238]. 

Екскурсовод 1. Наступна ілюстрація належить Євгену Адольфовичу 
Кібрику. У своїх спогадах він писав: «Гоголь – з дитинства мій улюблений 
письменник. Ілюструвати «Тараса Бульбу» я замислив у 1943 році в самому 
розпалі Великої Вітчизняної війни. У ці дні фашисти поливали кров’ю всю 
Україну, Білорусію, третій рік був у блокаді Ленінград. Патріотичне 
піднесення викликало бажання відтворити зображену М.Гоголем героїчну 
епопею, яка розкриває невичерпні духовні сили народу» [4, с.18]. 

Головним успіхом художника у серії сторінкових ілюстрацій стали 
образи Тараса і Остапа. Портрет останнього представлено вашій увазі. 
Є.Кібрик прагнув показати, як народжується героїчний подвиг. 
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…Поляки захопили запорожців у полон,  ведуть на страту… 
Читець. «Они шли с открытыми головами, с длинными чубами... Они 

шли не боязливо, не угрюмо, но с какою-то тихою горделивостью; их платья 
из дорогого сукна износились и болтались на них ветхими лоскутьями; они 
не глядели и не кланялись народу. Впереди всех шел Остап» [6, с.291]. 

Екскурсовод 1. Є.Кібрик зобразив мужнє обличчя Остапа, суворий 
погляд, міцно стулені губи, широко розправлені плечі; руки спокійно лежать 
на поясі. Ні тіні страху, мужність, стриманість, стійкість бачимо ми в цьому 
портреті. 

Читець. «Остап выносил терзания и пытки, как исполин. Ни крика, ни 
стону не было слышно даже тога, когда стали перебивать ему на руках и 
ногах кости...» [ там само]. 

Екскурсовод 1. Дуже схожий на героя Є.Кібрика Остап Бульба, 
намальований українським художником, лауреатом Державної премії імені 
Т.Г.Шевченка Михайлом Дерегусом. 

Остап, що піднімається на ешафот,  не тільки цей герой,  але й інші, не 
вигадані, а історичні особи, це  образ одного із вічних борців за свободу і 
незалежність українського народу. 

Екскурсовод 2. Далі вашій увазі представлена чи не найвідоміша 
картина про життя запорозьких козаків. Це робота Іллі Юхимовича 
Рєпіна(1844 - 1930) «Запорожці пишуть листа турецькому султанові». 

Мужність і веселість душі запорозьких козаків заполонили Рєпіна, коли 
він був ще маленьким хлопчиком і вперше почув від дорослих на рідній його 
Харківщині, в містечку Чугуєві, про те, як жменя козаків із дніпровських 
порогів-водопадів наганяла жах на могутню Османську імперію. Тоді ж 
малий Ілько дізнався і про листа (а відтак сам не раз читав його) — шедевр 
народного гумору, документ незгасного вільнолюбства, тавро на вияв 
усякого підлабузництва перед сильними світу цього.  

Листи султана Махмута IV (до речі, ім'я це не конкретне, а узагальнене, 
в інших списках фігурує Ахмет) і листи козаків до нього не втратили своєї 
гостроти і в XIX столітті: народ висміював пиху, чванство, деспотію[16]. 

Того ж року запорожці 
Грамоту читали, 

До вражого Махмута 
Ось що написали: 

Читець.«Ти шайтан турецький, проклятого чорта брат і товариш і 
самого люципера секретар! Який ти в чорта лицар?.. Твого війська ми не 
боїмось, землею і водою будем битися з тобою. Вавілонський ти кухар, 
македонський колесник, єрусалимський броварник, александрійський 
козолуп, Великого і Малого Єгипту свинар, армянська свиня, татарський 
сагайдак, камінецький кат, подолянський злодіюка, самого гаспида внук і 
всього світу і підсвіту блазень... різницька собака, нехрещений лоб, хай би 
взяв тебе чорт! Отак тобі козаки відказали, плюгавче!.. Числа не знаєм, бо 
календаря не маєм, місяць у небі, год у книзі, а день такий у нас, як і у вас, 
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поцілуй за те ось куди нас!.. Кошовий отаман Іван Сірко зо всім кошем 
запорозьким» [ там само]. 

Екскурсовод 1. Влітку 1878 року художник жив у домі відомого 
російського покровителя мистецтв Савви Мамонтова у маєтку Абрамцево під 
Москвою. Одного разу він почув, як хтось із гостей читав листа запорозьких 
козаків турецькому султану. Тут же Рєпін на аркуші паперу намалював 
сцену: козаки, похитуючись від сміху, диктують писарю знамениті рядки. Із 
того часу запорожці на довгі роки поселились у майстерні художника. 
Одночасно художник працював над двома варіантами картини. 

На передньому плані Рєпін зобразив запорожців, які зібрались за 
великим  дерев'яним  столом, щоб дати відповідь заклятому ворогу. Козаки 
зображені на фоні широкого степу. За їх спинами панує звичайне табірне 
життя: піднімається до неба дим вогнищ, ходять запорожці, видніються піки, 
гарцюють вершники… 

Екскурсовод 2. Перший варіант "Запорожців"  художник закінчив у 
1893 році (1878 - 1893), він зберігається у Харківському художньому музеї. 
Рєпін змалював гурт козаків, не виділяючи серед них заможних. У центрі 
картини писар, який  ледве встигає на льоту підхоплювати насмішливі і 
гострі слова винахідників - гострословів. Єхидна посмішка, лукаво 
примружені очі… Це кмітливий, хитрий і розумний  козак. Він знає собі ціну, 
адже його посада – друга після отамана. 

Представники козацької старшини (Тарас Бульба у білій шапці, 
огрядний сотник у коштовному плащі) стоять трохи осторонь і завзято 
сміються з почутого. 

Ми не знаємо, хто саме позував митцеві для першого варіанта картини, 
але те, що більшість образів мала своїх прототипів, безсумнівно. 

Екскурсовод 1. Другий варіант художник малював 11 років – з 1880 по 
1891р., він зберігається у Державному Російському музеї в Санкт-Петербурзі. 
Персонажі  цього  варіанта картини списані з відомих людей того часу. 

Тут центральна постать – вродливий, життєрадісний отаман Сірко. Він 
обдумує виклик, який складає козацька громада. Дуже сміливий воїн, вірний 
товариш. Лише одне його ім’я наводило жах на ворогів і примушувало 
втікати. Сучасники впізнавали в цьому образі популярного в ті роки генерала 
Михайла Драгомирова. 

Для фігури писаря позував історик Дмитро Яворницький. У нього було 
багато речей козацького побуту і одягу, які він надав Рєпіну для 
використання у роботі над картиною[16]. Зліва, проштовхуючись крізь 
натовп, видніється над писарем молодий бурсак: голова підстрижена «під 
кружок». Єхидний вираз цього обличчя, все те нетерпіння, з яким 
пробирається він до писаря, каже про те, що бурсак приготував міцне слівце 
султану. 

Фігура ця типова: багато «студеїв», не витримували жорстоких 
порядків у бурсах і втікали на Січ. Рєпін написав це обличчя з маски 
українського художника П.Мартиновича, яку випросив у знайомого 
художника. Учні академії захоплювались тим, що знімали гіпсові маски зі 
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своїх облич. Коли знімали маску з Мартиновича, він посміхнувся. Гіпс зберіг 
цю живу посмішку, а Рєпін переніс її до себе в картину.          

Поруч із бурсаком сидить запорожець – худорлявий військовий суддя у 
чорній шапці і золотистій сорочці. Він мовчить і уважно слухає, що кажуть 
інші, але йому неможливо стриматися від сміху. Написаний він із відомого 
українського колекціонера В.Тарновського, хазяїна Качанівки, де бували 
Гоголь, Шевченко, Глінка, де жив і Рєпін. Молодий козак у круглій шапці – 
син Тарновського. 

За спиною Сірка – одноокий козак Голота. Цікава історія цього 
прототипу. Якось Рєпін переправлявся з Яворницьким через Дніпро на 
поромі. Тут же був і поміщик Тарновський, який сидів у фаетоні. Художник 
звернув увагу на його кучера Микитку. Ілля Юхимович швидко розгорнув 
альбом і олівцем зробив ескіз. Так опинилися в одній компанії генерал, 
учений і писар[17]. 

Екскурсовод 2. Світиться посмішка на серйозному обличчі і у 
пораненого в голову козака могутньої статури, богатиря в чорній бурці. Це, 
очевидно, один із особливо знаменитих, уславлених запорозьких козаків. 
Написаний він з художника Н.Кузнєцова. За спиною цього могутнього козака 
стоїть високий, стрункий юнак в багатому одязі. Це потрапив у картину 
внучатий племінник композитора М.Глінки. 

Один запорожець красується у яскравому, святковому одязі, а товариш 
його сидить напівоголений: це за козацькими правилами він вимушений 
зняти сорочку на час гри в карти, щоб не займався шулерством. Під руками 
на столі у нього карти. Прямо перед столом розвалився на бочці 
широкоплечий, масивний козак. Рєпін задумав написати фігуру цього 
запорожця з дуже поважної людини – губернського предводителя дворянства 
Г.Алєксєєва. Але коли до нього  прийшли додому з проханням про 
позування, той навідріз відмовився. Тоді Рєпін таємно все ж замалював його 
потилицю. 

Екскурсовод 1. Вся картина Рєпіна сміється. Ось великий, товстий 
козак  у червоному костюмі і білій папасі. Це професор Петербурзької 
консерваторії О.Рубєц. Сміх його такий захоплюючий і могутній, як і сам цей 
простодушний і відкритий, щирий чоловік. Цей образ такий яскравий і 
глибоко типовий, що його порівнюють  з гоголівським Тарасом Бульбою. 

Але Рєпін не копіював тих, хто позував йому,  прагнув зобразити 
історичну особистість, а не свого сучасника [16]. Запорожці на картині 
Рєпіна – весельчаки, гуляки, «удальці». Всі вони об’єднані високим почуттям 
патріотизму, товариськості. 

Із великою любов’ю показав Рєпін народних героїв, яким найдорожче – 
свобода. Героїчна, життєрадісна картина Рєпіна прославляє свободолюбивий, 
безстрашний народ, його веселу і світлу душу.  

Екскурсовод 2.  Обидва варіанти картини різняться кольоровою гамою. 
Перший варіант декоративніший. Живопис у ньому соковитий, фарби у 
ньому «палахкотять» на повну силу, вони контрастні. Козаки зібралися 
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надвечір. Вже розкладені вогнища для приготування вечері. Але все ж 
картина сповнена сонця. 

Другий варіант сумніший у кольорах, відтінки холоднуваті. Світло тут 
не таке яскраве, як у першому варіанті, але краще висвітлює форму, об’єм, 
підкреслює цікаві деталі, наприклад, прикраси на зброї [16 ]. 

Перший варіант «Запорожців» був представлений на міжнародній 
художній  виставці в Мюнхені. Картина мала великий успіх і була відзначена 
золотою медаллю. «Вірю і відчуваю, – писав художник Микола Мурашко, – 
що це один  із кращих творів Рєпіна та всієї Європи... Таких картин завжди і 
всюди не буває багато» [там само]. 

Екскурсовод 1. Знаменитий твір «Мертві душі»  Гоголя теж 
ілюструвало дуже багато художників. Одним із перших був Олександр 
Олексійович Агін (1817-1875), доля якого тісно пов’язана з Україною. 
Художник був незаконним сином російського офіцера А.П. Єлагіна, який дав 
йому лише частинку свого прізвища. У 1853 році, переслідуваний царською 
владою, художник приїхав до Києва, працював учителем малювання в 
гімназіях. Помер у бідності в селі Качанівці Чернігівської області. 

Агін планував намалювати до  «Мертвих душ» 100 ілюстрацій, виконав 
103. Але 31 з них так і не побачила світу, а 72 картини були відгравійовані 
Бернадським на дереві і представлені на суд читачам у окремому альбомі. А в 
1902 році в Санкт-Петербурзі вийшла книга «Похождения Чичикова, или 
Мертвые души», у якій було вже 104 малюнки Агіна. Художник детально 
вивчив текст твору і зобразив портрети всіх його героїв, відтворивши 
важливі, на його думку, епізоди.  

Вашій увазі представлені портрет Ноздрьова та фрагменти відвідин 
Чічіковим поміщиків Собакевича, Коробочки, Плюшкіна. 

Читець. Ось як пише про Ноздрьова Гоголь: «Это был среднего роста, 
очень недурно сложенный молодец с полными румяными щеками, с белыми 
как снег зубами и черными как смоль бакенбардами. Свеж он был, как кровь 
с молоком; здоровье, казалось, так и прыскало с лица его» [8, с.87]. 

«Таких  людей  приходилось всякому встречать немало. Они 
называются разбитными малыми... В их лицах всегда видно что-то открытое, 
прямое, удалое. Они скоро знакомятся, и не успеешь оглянуться, как уже 
говорят тебе «ты»... Они всегда говоруны, кутилы, лихачи, народ видный. ... 
Дома он больше дня никак не мог усидеть. Чуткий нос его слышал за 
несколько десятков верст, где была ярмарка со всякими съездами и балами; 
он уж в одно мгновение ока был там, спорил и заводил сумятицу за зеленым 
столом...»[8, с.94]. 

Екскурсовод 2. На цій ілюстрації Собакевич знайомить Чічікова зі 
своєю дружиною. 

Читець.«...вошла хозяйка, дама весьма высокая, в чепце с лентами, 
перекрашенными домашнею краскою. Вошла она степенно, держа голову 
прямо, как пальма»[8, с.121]. 

Екскурсовод 2. А ось тут Коробочка скаржиться гостеві на безсоння, 
болі в попереку і нозі, а потім довго не зможе зрозуміти, як же Чічіков 
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збирається купувати в неї мертвих селян: викопуватиме із землі, чи як? Вона 
боятиметься продешевити, сумніватиметься: а раптом у господарстві 
знадобляться... 

На цьому малюнку ми, як і Чічіков, спочатку не можемо розпізнати, 
чоловік перед ним, чи жінка, де поміщик, а де прислуга. Це Плюшкін шукає 
під столом четвертинку аркуша паперу, який десь зник. Поруч стоїть Мавра з 
тарілкою в руках. На ній – засохлий-пересохлий сухарик. Служниця 
виправдовується: не брала вона тієї четвертинки!  

Екскурсовод 1.  Серед перших ілюстраторів «Мертвих душ» також слід 
назвати Петра Михайловича Боклевського (1816-1897), який теж, як і Агін, 
навчався у К.Брюллова. Його малюнки до поеми відомі своєю веселістю і 
дуже гарні. Перед вами портрети Коробочки, Ноздрьова, Манілова, 
Плюшкіна, виконані художником Боклевським.  

Читець. Ось як Гоголь описує Манілова: «На взгляд он был человек 
видный; черты лица его были не лишены приятности, но в эту приятность, 
казалось, чересчур было передано сахару; в приемах и оборотах его было 
что-то заискивающее расположения и знакомства. Он улыбался заманчиво, 
был белокур, с голубыми глазами» [8, с.45]. 

Екскурсовод 1. Художник-графік Олексій Михайлович Лаптєв був 
дуже здивований, коли Державне видавництво російської літератури 
запропонувало йому ілюструвати «Мертві душі». Адже, на його думку, це 
було дуже відповідальне завдання. Треба було зробити близько 170 
малюнків: великих, на цілу сторінку, і маленьких заставок до глав. 

Лаптєв ретельно вивчив роман, ілюстрації попередників, познайомився 
з історією того часу, побутом минулого, їздив гоголівськими місцями. 

У 1953 році роман «Мертві душі» з ілюстраціями Лаптєва був 
надрукований. Портрети поміщиків зображені дуже вдало. Кожен із героїв 
наче оточений своїм «мікросвітом», який розкриває характер. Ось приємно 
посміхається Манілов; він дуже радий зустрічі з вами. А це з обережністю 
мишки-норушки виглядає зі свого світу жадібності Коробочка. У 
домашньому халаті, з чашкою і люлькою в руках вас зустрічає надзвичайно 
активний і безшабашний Ноздрьов. Дивлячись спідлоба, запрошує у свій 
світ, «схожий на середніх розмірів ведмедя» Собакевич, а в перспективі 
видніється ряд кімнат його надійної барлоги. 

Екскурсовод 2. В описі  маєтку Плюшкіна Гоголь згадує стару гнилу 
березу. Вона росла в саду. А от на ілюстрації Лаптєв зобразив її біля воріт, 
поруч із фігурою хазяїна. Очевидно, художник надав дереву символічного 
значення. Береза вже зігнила, для неї не настане весни, вона не відродиться 
для нового життя. Так само, як і Плюшкін. Його час уже минув. 

Всі ілюстрації до «Мертвих душ» виконані графічним способом, адже 
призначені для друку безпосередньо у тексті твору. Основними виразними 
засобами тут є лінія, світлотінь, а також біле чи кольорове тло  основи. 

Художники повно і правдиво виражають сутність твору Миколи 
Гоголя, характери героїв, точно передають зміст роману. 

Як бачите, поміщики у різних авторів малюнків дуже схожі. 
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Екскурсовод 2. Серед ілюстраторів «Мертвих душ» також є й 
український художник, народний художник СРСР, Микола  Петрович 
Глущенко. Державне видавництво України у 1930р. замовило йому 
ілюстрації до нового видання книги. Глущенко тоді жив у Парижі, багато 
працював, часто організовував виставки у різних містах західної Європи, 
України, Росії. Протягом 1930-1931 років він виконав пером та сухим 
пензлем понад 60 ілюстрацій. Вони були виставлені у 1932 році у паризькій 
галереї. Одне з великих американських видавництв пропонувало купити 
серію малюнків. Але Глущенко відмовився  і  надіслав ілюстрації до 
Харкова. 

Книга «Мертві душі» була вже готова до друку, але так і не побачила 
світу. Майже 40 малюнків загинули в перші місяці Великої Вітчизняної 
війни. Збереглося десь зо два десятки ілюстрацій та віньєток, які  по  цей 
день лишаються невідомими для широкого глядача. 

Екскурсовод 1. Перед вами ілюстрація О. Констянтиновського до 
епізоду із комедії "Ревізор", коли Хлєстакову чиновник Земляніка дає 400 
рублів. Зверніть увагу на позу Артема Пилиповича: напівзігнувшись, широко 
розставивши руки, мило посміхаючись, він дістає із гаманця гроші. На цьому 
малюнку зображена сцена брехні Хлєстакова. Із яким захопленням, 
увійшовши в роль, він розповідає про себе! А в якій позі  сидить! Вальяжно 
розвалившись, із гордо піднятою головою… А жести!? Аристократично - 
витончені, артистичні… 

Уважно слухають "ревізора" Анна Андріївна і Марія Антонівна. 
Завмерли і чиновники, зображені на задньому плані. 

Читець."У меня дом первый в Петербурге. Так уж и известен: дом 
Ивана Александровича… Я ведь тоже балы даю. …На столе, например, арбуз 
– в семьсот рублей арбуз. Суп в кастрюльке прямо на пароходе приехал из 
Парижа; откроют крышку – пар, подобного которому нельзя отыскать в 
природе…"[7, с.43] 

Екскурсовод 2. У 1987 році львівський художник Юрій Чаришников 
намалював великий цикл із 60 ілюстрацій до «Петербурзьких повістей». 
Вони виконані в жанрі книжкової графіки, досить складні, далекі від 
стереотипів сприйняття. Художник не зображує побут героїв Гоголя, а 
узагальнює їх проблеми у ключі проблем ХХ століття, використовує символи 
і алегорію…[2] . 

Ось, наприклад, ілюстрація до повісті «Ніс». На лінії горизонталі – від 
переднього плану і до самого обрію – тисячі людських половинок облич. На 
них є тільки носи. Ціле море носів. Немає очей, відсутні вуста. Схоже, що 
перед нами сліпа й німа маса людей… Але серед них – обличчя М.Гоголя. 

Уособленням чиновницької Росії постає хистка багатоповерхова 
будівля, на вершині якої ми впізнаємо царя Миколу. Здається, що сильний 
вихор забере його із собою… 

Екскурсовод 1.  Існує небагато екслібрисів, присвячених письменнику і 
його героям. Наша виставка налічує 10 гоголівських книжкових знаків, 
автором яких є графік Микола Георгійович Стрижак. 
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На екслібрисах представлені герої «Сорочинського ярмарку», «Ночі 
перед Різдвом», «Зачарованого місця», «Повісті про те, як посварилися Іван 
Іванович з Іваном Никифоровичем», «Тараса Бульби», «Шинелі», «Записок 
божевільного», «Ревізора», «Одруження» і «Мертвих душ». На першому 
знакові – силуетний портрет Гоголя, який повторюється на кожному 
наступному екслібрисі. 

На знаках є прізвища власників книг. Один із екслібрисів створений 
для меморіального музею Гоголя.  

Екскурсовод 2.  Завершує нашу виставку ще один портрет М.В.Гоголя 
– художня розробка для вишивання в техніці «хрестик», виконана  за 
портретом Ф.Моллера. Автором цієї роботи є наш земляк, заслужений 
майстер народної творчості України, викладач Гадяцького училища культури 
ім. І.П.Котляревського Григорій Кисіль. 

Наша екскурсія завершена. Але не закінчується  пізнання відтвореного 
у живописних полотнах майстрів пензля художнього світу М.В.Гоголя. 
Подорожуючи Малою картинною галереєю, ми прилучилися до ілюстрованої 
спадщини великого письменника і наблизилися до розкриття таємниць 
творчості нашого славетного земляка.     
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О.Бубнов. Тарас Бульба. 1954. 
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Ілюстрації художника  О.Агіна до "Мертвих душ". 
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Прояви української ментальності у творчості М.В.Гоголя 
А. Дранкіна 

 
У «Вибраних місцях з листування з друзями» Гоголь писав: «Вигнали на 

вулицю Христа, в лазарети і лікарні, замість того, щоб закликати Його до себе в 
дім, під рідний дах свій, і думають, що вони християни!». Отже, звернення до 
гоголівської спадщини, до її витоків є актуальним і тому, що у нас випадає 
нагода все-таки почути через століття нашого великого земляка і повернутися 
до християнських цінностей, які ми дещо втратили на теренах історії. 

Об’єктом дослідження є творчість великого Гоголя. 
Предметом  дослідження є  риси української ментальності, українського 

національного характеру, виявлені у творах Миколи Васильовича Гоголя. 
Мета дослiдження:  дослідити творчу спадщину  Гоголя, виявити риси 

української ментальності у створених ним образах та створити узагальнену 
схему, з’ясувати,  яким був вплив митця на розвиток української 
самосвідомості. 

Задачі дослідження: 
• з’ясувати питання українства письменника; 
• показати місце української тематики у творчій спадщині письменника 

та розкрити роль Гоголя у виявленні української національної ідентичності; 
• усвідомити сутність поняття «українська ментальність»; 
• дослідити повісті Гоголя та виявити риси української ментальності як 

форми існування української народності. 
Новизна роботи полягає у тому, що якщо раніше ментальність була 

об’єктом дослідження історії та філософії, то зараз цей феномен досліджується 
на матеріалі літератури, а саме творчості Миколи Гоголя. 

Під час написання наукової роботи були використані різні джерела: 
монографії по творчості Гоголя, періодичні видання, матеріли різних сайтів 
інтернету тощо. 

 
РОЗДІЛ 1. УКРАЇНА У ЖИТТІ ТА ТВОРЧОСТІ ГОГОЛЯ 

1.1. Питання українства письменника 
Сьогодні багато суперечок йде навколо українськості Гоголя. Одні 

називають його українським письменником, інші – російським письменником 
малоросійського походження і часом досить ревниво про це говорять. Проте 
суть Гоголевого українства , предмет нашої національної гордості полягає не в 
тому, щоб будь-що «запхати письменника в нашу національну торбу, а в 
усвідомленні того, що геній, народжений і зрощений українським грунтом, 
живлений його соками, вийшов у просторінь світової літератури» [1, 46]. 

Серед предків письменника були особистості визначні, зі своєю енергією 
та обдарованістю, люди характером горді та самолюбиві, але були і набожні, 
смиренні та терплячі [3, 68]. У них нібито втілювалися дві сторони української 
народності. Саме їх і успадкував Гоголь, в особистості якого проявилися 
яскраві риси української національної вдачі: глибока релігійність, розвинене 
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естетичне почуття, тяжіння до усамітнення, ліризм та артистизм з його 
яскравим виявленням – гумором.  А ще родина Гоголів добре володіла 
українською мовою, дотримувалася українських традицій, зберігала 
різноманітні елементи українського побуту та шанувала пам’ять про героїчну 
добу в історії України, що яскраво позначилась на творах письменника [20, 5]. 

За місцем народження, виховання, духовними інтересами, патріотизмом 
Гоголь – українець, за місцем духовного становлення та змужніння, за мовною 
культурою він належить Росії. Гоголь і зараз залишається російським 
письменником, але разом з тим саме він, як ніхто, масштабно й виразно 
відобразив у своїй творчості ментальні риси українського народу. «Український 
дух», сформований православ’ям, пронизує кожний вчинок, кожний його крок, 
кожне слово, бодай і російське. Тому ми повинні включити його твори до 
національної    духовної спадщини. Михайло Драгоманов наполягав на тому, 
що «письменники типу Гоголя повинні зайняти місце в історії літератури тієї 
нації, з якої вийшли». Павло Михед, один із провідних наукових співробітників 
Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, який протягом багатьох 
років досліджує безцінний творчий спадок великого письменника, доповнює 
більш як вікову дискусію про Гоголівську належність вагомими думками: 
«Гадаю, певною мірою мають рацію обидві сторони. Гоголь російський 
письменник, але саме він, як ніхто, масштабно й виразно відобразив у своїй 
творчості ментальні риси українського народу. А якщо так, то ми зобов’язані 
включити його твори до власного культурного канону». Сам Гоголь говорив 
про це стримано, але переконливо: «Поет може бути і тоді національним, коли 
описує цілком сторонній світ, але дивиться на нього очима свого народу». У 
світовій літературній критиці існує думка про те, що лише за «Тараса Бульбу» 
Миколу Гоголя можна вважати полум’яним українським патріотом. А якщо 
додати знамениті «Вечори на хуторі біля Диканьки», які мають заворожуючу 
українську основу, то  тоді й бачимо, що і душа, і серце Гоголя завжди 
залишалися з Україною». 

Дуже докладно тему Гоголя і України, Гоголя і української літератури за 
радянських часів розробляла Ніна Євгеніївна Крутікова. «Взагалі український 
народ в правдивому зображенні Гоголя був позбавлений тих рис покірливості, 
смиренномудрія, релігійного містицизму, які нав’язувалися йому 
представниками консервативних «теорій народності». Крутикова вважає, що 
«повісті Гоголя з українського побуту та історії будили національну свідомість 
українців, їхню творчу думку». 

Гоголь відкрив усьому світові виразний національний дух, справив 
величезний вплив на становлення української національної свідомості. 

Ми не в змозі осягнути природу власної ідентичності без геніальних 
прозрінь Гоголя, а самого Гоголя без української теми. 

 
1.2. Українська тема у творчості Гоголя 

Українська тема — значне і досить помітне явище у розвитку російської 
літератури першої половини ХІХ століття. Образ України, її природа, героїчна 
історія, специфічні риси українського національного характеру були предметом 
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роздумів і творчих пошуків для письменників першого ряду – Пушкіна  і 
Гоголя. Україна, на думку Олеся Гончара, яку він висловлює у статті «Чим 
живемо: на шляхах до українського Відродження», зробила із Гоголя 
письменника. У творах на українську тематику Гоголь «найчастіше виступає ще 
як поет радості, веселий гуманіст, звеличник людини».  

Українська тема звучить у «Вечорах на хуторі біля Диканьки». (Додаток 
В). «Герої цих сонячних повістей ще не знівечені рабством, натури прості й 
добродушні, вони пашіють фізичним і духовним здоров'ям, а якщо декотрі з 
них і вступають у боротьбу, то здебільшого з нечистою силою, врешті-решт 
дотепно перемагаючи її на очах усміхненого читача» [8, 110]. 

Аналізуючи зазначену в статті проблему, Олесь Гончар наголошує, що 
провідні «художні принципи письменника» визначилися ще в ранній період 
його праці в літературі. Саме тоді Гоголь зрозумів «значення для мистецтва 
народного коріння, важливість національної форми», яку Гончар пов'язує з 
уведенням до прози лірики [8, 114]. Тоді, коли розквітав талант Гоголя, 
українська тема у нього викликала підвищений інтерес. Силу Гоголя-
письменника публіцист убачає «в тому, що його образи народжувалися на 
реальній основі, що крізь усю розкіш фантазії прозирає міцне коріння 
народного життя, істинно народне сприйняття всього навколишнього» [8, 115]. 

Гоголь виріс на Україні. Але держави такої тоді не було. А він, напевно, 
про неї мріяв, мріяв про свободу свого народу. А інакше чи була б «Страшна 
помста» чи «Тарас Бульба»?  

М. Максимович висловлював думку, що в кожному з персонажів, 
зображених письменником, живе «щирий українець», угаданий і представлений 
так, як малювала своїх героїв народна поетична муза. 

У кожній із повістей Гоголь зумів сказати власне, нове слово про Україну, 
про її звичаї, повір’я, легенди, пісні, пейзажі, побут, героїчне минуле, 
особливості національного характеру. Створений ним узагальнений образ 
пройнятий веселістю та легким сумом, козацьким колоритом. Україна у Гоголя 
не просто екзотична місцевість, якою милується подорожуючий спостерігач, 
представник іншої національності. Письменник зобразив її «зсередини», 
спробував виразити душу народу, до якого належав, показав зв’язок сучасного з 
досить невизначеним (у плані точних часових вимірів) історичним минулим. 
Павло Михей писав: «Ми не в змозі осягнути природу власної ідентичності без 
геніальних прозрінь Гоголя». 

Твори Гоголя, за словами самого Шевченка, мали помітний вплив і на 
його власну творчість. Гоголь сприймався ним «як патріот України, що своїми 
повістями з українського життя, передусім на історичні теми, прославив 
Україну й волелюбність українського народу». Шевченко взявся за 
ілюстрування творів письменника. (Додаток Б). 

Але навіть те, що Гоголь писав переважно російською, не применшує 
його внеску в розвиток української літератури. Так відмінно передати дух 
української нації, так мальовничо змалювати поетичний образ України, як у 
повістях «Тарас Бульба» і «Ніч перед Різдвом», може тільки Гоголь! «Геній 
Гоголя першим з могутньою силою вдихнув у душу російського, а потім і 
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світового читача любов до України, до її розкішних («упоительних») пейзажів і 
до її люду, в психології якого історично поєдналося, на думку письменника, оте 
«простодушно-лукаве» начало з началом героїчним і героїко-трагедійним», – 
так вважав  Леонід Новаченко. 

Як би там не було, а Гоголь на початку свого творчого шляху звернувся 
до минулого свого народу. Він змусив його виступити яскраво, живо і влучив 
відразу ж у дві цілі: усьому світу відкрив очі на один із наймогутніших народів 
Європи, який проте не мав своєї державності, був підневільним народом, і 
змусив цей народ повірити самому собі, повірити у своє майбутнє. Відразу ж 
після Гоголя спалахнув і розквітнув яскравий талант, неповторний та 
оригінальний, як і його рідний народ – Тарас Шевченко. Україна стала 
відроджуватися. Ще довгим та важким був її шлях. Але на початку цього 
відродження був Гоголь… 

 
РОЗДІЛ 2.  ПРОЯВИ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ У 

ТВОРЧОСТІ М.В. ГОГОЛЯ 
2.1. Поняття ментальності 

Ментальність, менталітет (лат. mens, mentis) - характер, душа, спосіб 
мислення, за словником іншомовних слів М. Коломієць і Л. Молодової, це 
глибинний рівень колективної та індивідуальної свідомості, сукупність 
установок, нахилів індивіда чи соціальної групи мислити, відчувати та 
сприймати світ певним чином. 

Етимологічно витоки цього терміна пов’язані не тільки з «духом», 
«душею», але й з «розумом», «мисленням» і навіть «образом мислення». 
Ментальність, яка включає емоції, настрої, розумові вичислення, думки, 
вірування та дії, поведінку, сприйняття, ними окреслені, виступає 
формоутворюючою ознакою нації і проявом духовного. Ментальність українців 
формувалася під впливом складних історичних умов, зокрема, тривалих 
періодів бездержавного існування, розчленованості українського народу. 
Надзвичайно важливу, якщо не основну роль у формуванні української 
ментальності відіграло геополітичне розташування України – на перехресті 
історичних шляхів зі Сходу на Захід і з Півночі на Південь. Ця обставина 
зумовила унікальне поєднання у світогляді українців західної та східної 
ментальності. Це «поєднання непоєднуваного» – одна з найпарадоксальніших 
властивостей української ментальності. 

В україністиці дослідження національної ментальності розпочалось ще у 
XІX столітті працями М. Костомарова, І. Нечуя-Левицького, про особливості 
українського характеру писав Т. Шевченко. Продовжили це дослідження 

Д. Чижевський, О. Кульчицький, Б. Цимбалістий, В. Русанівський, М. 
Холодний та ін. Вони намагались виявити ті основні риси, які характеризують 
українську ментальність, і знайти засоби для її аналізу. Д. Чижевський, 
досліджуючи національний характер українців, зазначав, що до характеристики 
національного типу можна йти трьома шляхами. Перший – дослідження 
народної творчості, другий – характеристика найбільш «блискучих» 
представників народу [13, 55]. 
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Серцевиною національної ментальності є духовна культура народу, її 
складники – це мова, фольклор, звичаї, традиції, література, мистецтво, релігія, 
філософія. Ми займемося дослідженням саме літератури, а в ній – творчості 
одного із дійсно «блискучих» письменників – Миколи Васильовича Гоголя. 

Українська ментальність є глибоко демократичною  ще з часів Київської 
Русі. А в Запорізькій Січі вона набула пишного розквіту. Ментальність має 
практичне спрямування: перевірений поколіннями досвід орієнтує людей на те, 
що треба використовувати та розвивати, а чого уникати; як вижити, реалізувати 
і утвердити себе у навколишньому світі.  І це досить глибоко усвідомив Гоголь 
та показав нам типові зразки національного менталітету, складеного із 
суперечливих рис, які, проте, не руйнують його цілісності.  Українці Гоголя 
емоційні, сентиментальні, чутливі, вирізняються ліризмом, а з іншої сторони – 
індивідуалізмом, прагненням до свободи, вони неспокійні, рухливі, готові до 
протиборства, руйнування. Саме такі риси проявилися у зображуваному 
Гоголем козацтві. 

 
2.2. Риси національної ментальності в образах українського козацтва 
Українській ментальності властиві свободолюбство і гуманізм, який 

визначає тільки такі способи соціальної організації, що ґрунтуються на 
принципах добровільності і ні в чому не обмежують свободи волі. Сильний, 
вольовий елемент ментальності українців породив інститут козацтва. Слово 
“козак” прийшло до нас із Середньої Азії від тюрків-кочівників, серед яких 
воно означало вільну, незалежну людину. “Степ та воля –козацька доля: коли 
козак у полі, то він на волі», – говорить українське прислів’я. Саме таких 
козаків, з насолодою ризику й бажанням активно обороняти честь, волю та віру, 
ми зустрічаємо на сторінках повісті Миколи Гоголя «Тарас Бульба». Це про 
Тараса письменник пише: «Бульба був упертий страшенно. Це був один з тих 
характерів, які могли виникнути тільки в тяжке ХV століття в напівкочовому 
кутку Європи…, коли бойове полум’я охопило здавна мирний слов’янський дух 
і завелося козацтво…» [7, 10]. Саме у Тарасові відобразилися кращі риси 
українського національного характеру – залізна воля, істинно народна мудрість, 
щедрість душі, простота, надзвичайна хоробрість. Але в той же час у цьому 
образі знайшли втілення інші, протилежні  сторони української ментальності – 
ліризм та сентименталізм, тому, повертаючись із синами на Січ, старий Тарас 
думає про давнє: перед ним проходить його молодість, його минулі літа, по 
яких завжди плаче козак. Він думає про те, кого зустріне на Січі з своїх давніх 
товаришів, лічить, хто помер, хто живий ще, і сльози тихо «кругляться на його 
зіницях».  Але загальнонародна справа стає його особистою справою. Боронити 
батьківщину – таку долю обирає Тарас і для своїх синів. 

А в перервах між походами козаки «безжурно віддавалися волі й товари- 
ству». « Це створювало ту шалену веселість, що не могла народитися ні з якого 
іншого джерела» [7, 29]. Тільки такий істинний патріот, як Гоголь , міг з 
захватом писати про видовище, на яке неможливо було дивитися без 
внутрішнього зворушення, – танець, «найвільніший, найнесамовитіший, який 
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тільки бачив коли-небудь світ і який, за його могутніми творцями, названо 
козачком» [7, 27]. 

У такій «свавільній» республіці як Січ були свої закони, які жорстоко 
карали тих, хто прокрався, бо це було великою ганьбою для всього козацтва, чи 
заборгував, але найбільш страшна кара була визначена за смертовбивство. 

Домінуючим суспільно-політичним принципом Запорізької Січі, «цієї 
дивної республіки», у зображенні Гоголя є демократизм та політична рівність 
усіх членів козацької общини.  Героям Запорізької Січі властива була одна риса 
– їх самовіддана любов до батьківщини, непримиренність до її ворогів. Ось як 
говорить Гоголь про запорожців: «З смаглявих облич видно було, що всі вони 
були загартовані в битвах, зазнали всяких знегод. Так ось вона Січ! Ось те 
гніздо, звідки вилітають усі ті горді й дужі леви! Ось звідки розливається воля і 
козацтво на всю Україну!» [7, 26]. Тому, з останніх сил боронячи свою землю, 
помираючи, козаки славлять і землю нашу , і віру: «Відомо, яка в руській землі 
війна,  піднята за віру: нема сили дужчої, як віра. Непоборна і грізна вона… І 
горе кораблеві, що напливе на неї…» Помираючи, старий Тарас звертається до 
ляхів: «А що, взяли, чортові ляхи? Думаєте є що-небудь у світі, чого б побоявся 
козак? Стривайте, прийде час, буде час, дізнаєтесь ви, що то є православна 
руська віра!» [7, 138]. 

Представники українського етносу любили життя, але й не боялися 
смерті. Адже життя української землі протягом віків часом перетворювалося на 
суцільний екстремум через численні напади, війни, винищення та грабунки. 
Смерть ставала чимось доволі звичайним (особливо для козаків, про яких 

М. Гоголь зазначав, що надто сивих і старих на Січі не було – більшість 
гинула на полі брані, в боєздатному віці).  

Гоголю важливо  показати, що запорожці  помирають за православну 
віру, за батьківщину. Читаючи "Тараса Бульбу", розумієш, що зрадництво не 
властиве українцям, що немає на світі злочину, страшнішого, ніж зрада 
Батьківщині. У синах Тараса Бульби втілилися дві протилежні сторони 
української ментальності: з одного боку – «з насолодою ризику й бажанням 
активно обороняти честь, волю та віру», а з іншого – «з необхідністю 
виживання в умовах вічних небезпек, що приводить до втечі у приватне життя з 
усіма його спокусами».  

Молодший син Тараса, знехтував священним обов’язком, захопився 
красивою полячкою і перейшов на сторону ворогів Січі. Як грізну кару 
сприймає Андрій свою останню зустріч з батьком. На запитання Тараса: «Що, 
синку! Помогли тобі твої ляхи?» - Андрій  не відповідає. «Так продати? 
продати віру? продати своїх?» Тарас вершить свій суд: «Я тебе породив, я тебе і 
вб’ю!» Покірно, як дитина, приймає Андрій вирок батька, розуміючи, що немає 
йому виправдання. 

А вслід за цим попадає в полон старший син Тараса Остап. З ризиком для 
життя пробирається в стан ворогів батько, щоб підтримати його в хвилити 
мученицької страти. Незабаром і сам Тарас мужньо гине у вогні, розп’ятий на 
дереві. В останні хвилини свого життя він думає не про себе, а про товаришів, 
про Батьківщину, як справжній українець, патріот. 
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Як бачимо, українське козацтво стало втіленням найкращих рис 
українського народу. (Додаток В). 

 
2.3. Менталітет українського селянства у творах Гоголя 

Стійкість українського етносу, його цілісність протягом віків 
забезпечувалася передусім не державою, не ідеологією, не чисельністю народу, 
а міцністю збереження господарсько-культурних і побутових традицій, силою 
зв’язку поколінь і передаванням соціального досвіду предків своїм нащадкам. 
Саме традиційна система внутрішніх зв’язків між людьми, між поколіннями 
зберегла українців як народ. У Гоголя це яскраво проявляється у зображенні 
селянського менталітету. Ще в юні роки Гоголь відвідує ярмарки, базари, 
весілля, захоплюється українськими піснями, збирає та записує прислів’я, 
приказки та ін. Це дає йому можливість глибоко усвідомити, на яких же 
принципах будується менталітет українського селянства, який, на наш погляд, 
дещо різниться від козацького. 

У 1829 році Микола Васильович став писати «Вечори на хуторі біля 
Диканьки». Тематика «Вечорів…» – характери, духовні властивості, моральні 
правила, звичаї, побут, повір’я українського селянства («Сорочинський 
ярмарок», «Вечір проти Івана Купала», «Майська ніч»). Гоголь змальовує у цих 
повістях полярно протилежні сторони української селянської ментальності. 
Перед нами постають великодушні та корисливі, гуманісти та егоїсти, ті, що 
вирізняються відвагою та боягузи, енергійні та ліниві, благородні та ниці, 
одухотворені коханням і низькі у своїх пристрастях. Отже, одні із них духовно 
обмежені (попович, Корж, голова Макогоненко, багатій Чуб, дяк); інші – 
розумні, сміливі, спритні, як Грицько Голопупенко, поетичні, подібно Левкові 
та Ганні, і такі, «в чиїй душі киплять достойності великі, та їм одна тільки 
нагорода є на землі – шибениця», як циган, у рисах якого було щось злостиве, 
дошкульне, погане і разом погордливе, забобонні та легковірні, як старий 
Черевик тощо. 

Водночас у поведінці українців чітко простежується раціоналізм: «Хто 
дбає, той і має», а те, що має, привозить на ярмарку. Тому-то і має такий 
магічний вплив на Черевика слово «пшениця», яку він хоче збути, як і дочку, за 
хороший могорич. 

Поряд з ліричністю українцеві властива певна замкненість щодо 
зовнішнього світу і переважна спрямованість на внутрішній, а також настанова 
на іншу, вищу правду. Селянський побут, який робить людину залежною від 
природи, формує спокійну й витриману вдачу, любов і шану до рідної землі, 
ніжність, поетичність і схильність до споглядання. 

Одна із характерних рис нашої ментальності – веселість, життєвий 
оптимізм та показна сварливість. У деяких творах ми зустрічаємо гурт 
легковажних гульвіс, які завжди готові пореготати з тої чи іншої пригоди, або 
«розважливих жінок», які несподівано осиплять вас залпом «добірних слів», що 
посипляться, як град на голову: «Щоб ти вдавився, паскудний бурлако! Щоб 
твого батька горшком по голові стукнуло! Щоб він посковзнувся на льоду, 
антихрист проклятий! Щоб йому на тім світі чорт бороду обсмалив!» [6, 18], 



 

 149

або й того гірше – вступлять у зговір з самим чортом. Це помітив і Пушкін: 
«Сейчас прочёл «Вечера на хуторе близ Диканьки». Они изумили меня. Вот 
настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без 
чопорности. А местами какая поэзия, какая чувствительность! Вот это так 
необыкновенно в нашей литературе, что я доселе не образумился [2, 130]. 
Пушкін перший відзначив талант Гоголя, його земний, реальний характер, але з 
легкої руки його на «Вечори…» склався погляд, начебто в них тільки і є одна 
невимушена веселість. Стверджували й стверджують, що у цих повістях немає 
сенсу, автор був невпевнений у їхньому художньому значенні, писались вони 
для заробітку; Гоголь не переслідував у них ніякої певної мети, ні повчальної, ні 
літературної. Так, наприклад, дивиться на «Вечори…» Нестор Котляревський у 
своїй книзі «Гоголь». 

Один із найвідоміших українських письменників ХХ століття Олесь 
Гончар писал, що Гоголь у своїх творах не прикрашав  народне життя, 
«доречніше в цім зв’язку говорити про натхненну піднесеність автора, про 
синівську залюбленість у звичаї рідного краю, зачарування молодого поета 
магією дзвінких зимових ночей з колядками дівчат і парубків, про цілком 
відчутне прагнення відшукати в міцних і цілісних народних натурах опору для 
збентеженого духу, знайти щось надійне, чисте й прекрасне. «Вечори на 
хуторі...» – це була справді музика душі, її співучі мрії, це була достойна 
синовня данина письменника батьківщині» [8]. 

Українському селянству також властиві вільнолюбство, сміливість. 
Левко, молодий, вільний, зухвалий, заради правди не жалує навіть і свого 
батька: «Що він справді задумав! Він порядкує у нас, ніби гетьман який. Мало 
того, що крутить нами, як попихачами, ще й лабузниться до наших дівчат… Що 
ж ми товариство попихачів йому? Чи ми не такого роду, як він? Ми, дякувати 
богові, вільні козаки! Покажемо йому, хлопці, що ми вільні козаки!» [6, 60]. 

Та непереборна веселість, яка властива козакові, яскраво проявляється і в 
середовищі селянства. Ось погляньте на танок, у якому «…Все повернулося, по 
волі  і з неволі, до одностайності й перетворилося на злагоду. Люди, що на їх 
похмурих обличчях, здається, вік не зринала усмішка, притупували ногами й 
поводили плечами. Все кружляло. Все танцювало» [6, 33].   

А ще український селянин вирізняється працелюбністю, гостинністю, 
мудрістю й прагненням до освіти, почуттям гумору та іншими позитивними 
рисами, які так яскраво і з такою любов’ю змалював Гоголь у свої творах. 
Мабуть, не було ще до нього у нашій літературі письменника, який так 
достовірно змалював би національні риси українського селянина. (Додаток Г). 

 
2.4. Народне світосприйняття героїв гоголівських повістей 

Історично народний світогляд українців формували язичництво, а згодом 
християнська віра. Результатом їхнього протиборства ідей став релігійний 
дуалізм (двовір'я). 

Християнство панувало на офіційному, язичництво – на глибинно-
народному рівнях. А ті елементи фантастичного й надприродного, які не 
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узгоджувалися з офіційною релігією, витіснялися у сферу фольклорної традиції 
(поезії, казок, легенд, билин тощо). 

Важливу роль у становленні української ментальності відігравала й 
церква. Водночас православна віра зміцнювала і підтримувала духовну 
витривалість українця. Гармонійна особистість козака, хлібороба, співця, жінки-
матері раділа життю. 

Гоголь у «Авторській сповіді»  заявив, що він спочатку писав зовсім не 
піклуючись, навіщо, для чого і кому з цього вийде яка користь. Гоголь мав на 
увазі особливу користь релігійно-етичного, християнського порядку. 

Дивовижні селянські образи, створені Гоголем: закоханий парубок 
Грицько, ніжний і бравий  Левко, спокусливі Параска та Оксана з кругленькими 
обличчями та чорними бровами, уперті ковалі Вакула, Підорка і Петрусь. А які 
живописні літні персонажі: Солопій Черевик, Макогоненко, Чуприна, Солоха, 
Пацюк. Для них характерна особлива ментальність, пов’язана із світовідчуттям 
українського селянства, з його глибокою релігійністю, адже релігія завжди 
посідала значне місце в житті українського народу і на будь-яких етапах його 
розвитку була неодмінним складником знищуваної національної свідомості. 

У Гоголя «поряд із повістями, насиченими іскристим комізмом, ми 
бачимо у «Вечорах на хуторі біля Диканьки» втілення героїчних і трагедійно-
драматичних начал. Але розкриття драматичних колізій часто пов’язане із 
змалюванням загадкового, надреального», що складає важливу складову 
світосприйняття нашого народу [18, 99]. Несподівано до звичайного світу 
дійсності примішуються «натовпи срібних видінь», «мелькають бліді тіні 
утоплениць: вони ніби з примарних хмар». «Чимось хворим, мертвотним віє від 
цих нічних бачень, страшних в своїй неживій красі». 

Дивний світ бісів, мерців, чаклунів! Навіщо знадобився він молодому 
письменникові з такою закоханістю в кольори і фарби, у все земне і денне! 
Пшениця, воли, колеса, галушки, прості, життєві Параски, Грицько, Солопії, 
Хіврі... Але в добродушний їх світ втручається із злісними і уїдливими очима 
циган, якому лише одна дорога - шибениця. Слідом за циганом лізе свиняча 
харя, біс, що втратив червону свиту. 

У «Вечорах проти Івана Купала» стародавнє хуторське життя губить теж 
людина – не людина, чаклун – не чаклун, а може бути і того гірше, якийсь 
Басаврюк.  З’явився Басаврюк невідомо з яких країв; не жаліє грошей, дарунків, 
але погляд у нього такий, що, здається, накивав би п’ятами бог зна куди. 

Відьми, біси, дуже корисливі, прихильні до багатства, до грошей. Відьма-
мачуха в «Майській  ночі» заставляє падчерку працювати на себе, позбавляє її 
шматка хліба, виганяє з дому босою. У «Втраченій грамоті» шинкар радить 
дідові запастися для нечистої сили грошима: «Ти розумієш, це добро і дияволи, 
і люди люблять» [6, 41]. Насправді, коли дідові знадобилося попасти в пекло, 
бісам і всяким харям довелося дати грошей. 

Відьма Солоха зазіхає на добро Чуприни: "У скринях Чуприни водилося 
багато полотна, жупанів і старовинних кунтушів із золотим галуном: покійна 
дружина його була чепуруха. Чорт не може стерпіти і краде місяць, а коли 
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коваль Вакула зловив його, він перш за все пискнув: "Грошей дам, скільки 
хочеш". 

Дівчата теж корисливі. Побачивши у себе Вакулу, Оксана перш за все 
довідується, чи готова її скриня, і вимагає собі царських черевичків. Подібно до 
червоної свити, ці черевики відіграють у повісті важливу роль, примушуючи 
Вакулу на бісові подорожувати до Петербурга і там випросити їх у цариці. 
Черевики – в центрі сюжету так само, як і червона свита, і червінці Басаврюка. 

Про що ж говорять ці приклади? Мабуть, про бажання приховати за цими 
образами, такими характерними для народного світосприйняття, деякі негативні 
сторони людської особистості, які, як не дивно, доповнювали і доповнюють 
цілісний образ людини з нашим національним менталітетом. 

Тому було б помилково звести все багатство «Вечорів…» до зображення 
нечистої сили, до відьом, до їх спроб обплутати людину за допомогою скарбів і 
червінців. Залишаються типи, характери, їх різноманітність, виразність і 
багатоколірність Чуприни, Макогоненка, Пацюка, Шпоньки, його тіточки, 
Вакули, - залишається ліричність, пісенність, гумор, опуклість всього 
художнього малюнка. Фантастика «Вечорів…» спирається перш за все на 
фантастику народних легенд. Вона зафарбована у значній своїй частині тим 
бадьорим, життєстверджуючим сприйняттям світу, яке властиве усній народній 
творчості [18, 98]. 

Постає питання, чи переможе в людині духовне. Гоголь своєю творчістю 
дає нам відповідь на це питання. Тільки християнська любов – найвищий злет 
духовності, оскільки в ній людина цілком підноситься над трагізмом власного 
існування, радісно підпорядковуючи духовні сили найвищій цінності – життю в 
усіх його проявах для блага людини. 

 
ВИСНОВКИ 

Завершивши дослідження теми, ми дійшли висновків, що про Гоголя, 
який повністю не належить до якоїсь однієї національної культури, про Гоголя, 
який виріс і виховався на традиціях, звичаях свого рідного народу і який зумів 
показати велич цього народу, його самобутність, національний характер, 
світосприйняття, писати і говорити не просто. Ми впевнилися, що суперечки 
навколо творчої спадщини митця стали особливо актуальними напередодні 
ювілею – 200-річчя від дня його народження. Помітно, як наші співвітчизники 
намагаються довести українськість письменника, в той час як аналіз останніх 
видань Гоголя, призначених для широкого читацького загалу, мало 
поповнюється виданнями українською мовою. (Додаток Д). 

Українська тема дійсно стала центральною у творчості Миколи Гоголя. У 
своїх повістях письменник змальовує життя народу, що має право бути нацією, 
має право на самобутність, на свою історію і культуру. Все це він, звичайно, 
вимушений був прикрити сміхом, веселістю. Але, як сказано в Євангелії: 
«Сказав їм: хто має вуха чути, та чує!» 

У Гоголя все покрито добрим, незлобним гумором. І хоча цей гумор, цей 
сміх майже завжди завершується глибокою тугою і смутком, смуток цей бачать 
далеко не всі. Молодий, початкуючий письменник вже тоді бачив подрібнення 
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народу, бачив, як вирушає, зникає з реального світу відчуття свободи і 
могутність особи, яка невіддільна від загальнонаціональних ідеалів братерства і 
товариства, взірцем того була Запорізька Січ. 

Але, напевно, в ще більшій мірі сколихнув він український національний 
дух. Почавши з безневинних, веселих комедій, Гоголь вже в цих ранніх, так 
званих малоросійських повістях торкнувся чутливої струни української душі. 
Можливо, для всього світу головним в цих повістях була веселість і 
оригінальність, самобутність і неповторність нашого народу, небачена і 
нечувана для багатьох. Але Гоголю дано було не лише наблизитися до великих 
художніх відкриттів, але і болісно осягати істину буття, велич людської моралі. 

У складний ми живемо час, і саме зараз, як ніколи, актуальне звернення 
до Гоголя, його любові до свого рідного українського народу, до своєї 
обожненої ним землі. Відчуття гордості за приналежність до свого українського 
народу вже збудили в нас, лише ще б трішки повчитися треба тій любові до 
батьківщини – безкорисливої, жертовної – яку будив в своєму народі Гоголь – 
великий патріот і передвісник самостійної, незалежної України. 

Повісті Гоголя, зберігаючи явні сліди романтизму, значно наблизили 
літературу до життя і вперше у нас в мистецтві поставили питання, які мають 
загальнолюдську цінність. У цьому Гоголь випередив своїх літературних 
сучасників.  

Християнський світогляд — невід’ємна складова образів автора та героїв 
твору. Язичницькі і християнські мотиви й символи у творчості Гоголя різко 
протиставлені і разом з тим подані в синтезі, як протилежні полюси, що 
характеризують народне світосприйняття, нашу ментальність.  

Практичне значення дослідження полягає у тому, що сформульовані у 
роботі висновки дають змогу поглибити розуміння місця Гоголя у нашій 
духовній спадщині як генія, який показав усьому світу феномен української 
ментальності і тим самим довів, що українська нація існує. 

У неповторній єдності комічного і трагічного був виражений 
гуманістичний пафос Гоголя. Відкривши світу Україну та її народ, перш за все 
показавши його особливі та неповторні національні риси, Гоголь створив книги, 
що є оригінальним відкриттям у художній літературі. 

Книгам Миколи Васильовича Гоголя суджене вічне життя! 
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ДОДАТОК В   
ПРОЯВИ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ У ПОВІСТІ ГОГОЛЯ 

«ТАРАС БУЛЬБА» 
 

Твори Гоголя 
 
 

                Образи 
(Тарас Бульба, Остап, Андрій, 

козаки) 
 

 
Риси Української ментальності 

Повість «Тарас 
Бульба»  

 
Тарас Бульба 

 

 
«Трусонув він усім своїм тілом, та 
вже не посипалися на землю, як 

раніш бувало, нападники+
гайдуки». 

У Тарасові відобразилися кращі риси 
українського національного 

характеру – залізна воля, істинно 
народна мудрість, щедрість душі, 

простота, надзвичайна хоробрість. 

Остап 
 

 
«Добре,синку, добре…», + 
схвально говорив Тарас. 

 У синах Тараса Бульби втілилися дві 
протилежні сторони української 
ментальності: з одного боку – «з 
насолодою ризику й бажанням 
активно обороняти честь, волю та 
віру»; 

 

Андрій 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Не криви душею, лицарю, перед 

собою і переді мною, + казала 
вона...» 

 

а з іншого, – «з необхідністю 
виживання в умовах вічних небезпек, 

що приводить до втечі у приватне 
життя з усіма його спокусами». 
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Козаки у 

перервах між 
походами 

 
Танець, «найвільніший, 

найнесамовитіший, який тільки 
бачив коли+небудь світ і який, за 

його могутніми творцями, 
названо козачком». 

Шалена веселість, п’яна, гомінка, що 
не могла народитися ні з якого іншого 

джерела. 

 
У смертельному 

двобої 
 
 

 
«Вернувся назад весь скажений 

гурт…і метнувся на лядські полки, 
перекинув кінноту, всіх зім’яв і 

розсипав». 

 
Братерство, товариство, хоробрість і 

відвага. 

 
Боронили 

батьківщину 

 
«Що, взяли, чортові ляхи? 

Думаєте, є що+небудь у світі, чого 
б побоявся козак?» 

 

 
Самовіддана любов до батьківщини, 
непримиренність до її ворогів. Тому, з 
останніх сил боронячи свою землю, 
помираючи, козаки славлять і землю 

нашу , і віру. 
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ДОДАТОК Г 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        

 
 
 
 

 
 
                                                                                                                           
 
 
 
 
 
  

Менталітет українського селянства у творах Гоголя 

Поступливість перед 
жінкою 

Енергійність та лінь 
Гуманізм та егоїзм 

Забобонність та 
легковірність 

Великодушність та 
корисливість 

Підприємливість 

Відвага та боягузтво 

Спокійна й витримана 
вдача 

Веселість, оптимізм 

Мудрість, жага до знань Благородство та ницість 

Одухотворення коханням, 
ницість почуттів 

Ліричність та поетизм Любов до рідної землі 
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ДОДАТОК  Д 
 

СУЧАСНІ ВИДАННЯ ТВОРІВ М.В. ГОГОЛЯ 
 

                                   

                               

                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 160

Засідання літературного гуртка 
Л.І.Любченко 

 
Тема. Твори Гоголя у полотнах полтавських художників. 
Мета: узагальнити образ України у збірці М.В.Гоголя „Вечори на 

хуторі біля Диканьки”; 
- показати зв’язок творчості полтавських художників із творами 

М.В.Гоголя; 
- пробуджувати інтереси до творчості, любов до рідного краю; 
- виховувати моральні й духовні якості учнів. 

 
Художник – той же поет 

    Саврасов 
Хід засідання 

І. Вступне слово вчителя. 
У найкращі роки свого творчого життя Леонід Леонов в одному із 

листів до літературного критика В.Ковальова писав: „Мне всегда казалось, 
что у настоящего писателя его книги есть духовная биография, и не хулить её 
надо либо в рамки своей схемы вгонять, а вот так и рассматривать – её всю, 
как историю заболеваний некой мечтой или идеей”. 

Такою мрією для М.В.Гоголя була Україна. Свою безмежну синівську 
любов до неї, своє захоплення нею він передав у своїй збірці „Вечори на 
хуторі біля Диканьки”. Перше знайомство з цією збіркою у вас відбулося в 
середніх класах, а зараз ви старшокласники і глибше можете сприйняти твір, 
зрозуміти його специфіку. 

ІІ. Бесіда. 
Учитель: Як ви вважаєте, яка основна проблема цієї збірки? 
Учень: Ключовою проблемою збірки є національна специфіка. Я 

вважаю, що письменник яскраво показав її у своїх творах. Важливим є й те, 
що ця проблема – наріжний камінь нашого часу.  

Учитель: У чому полягає специфіка відображення цієї проблеми? 
Учень: Передмовою до „Вечорів на хуторі біля Диканьки” М.В.Гоголь 

остаточно стверджує тему України, що має право на інтерес читацького 
загалу, й образ України, у якому, за всіма романтичними канонами, минуле 
зустрічається з майбутнім і вказує на провідні тенденції сучасності. 

Учитель: Яким ми бачимо образ України та українців у „Вечорах на 
хуторі біля Диканьки”? 

Учень: Можна сказати, що Гоголь кинув виклик великодержавній 
імперії, створивши гімн Диканьці. „Про Диканьку же, думаю вы 
наслышались вдоволь. И то сказать, что там дом почище какого-нибудь 
пасичникова куреня. А про сад и говорить нечего: в Петербурге вашем, 
верно,  не сыщите такого”. Гоголь дав усім нам чудовий урок. Ми можемо 
знати все, чим цікавиться світ, і в той же час повинні зробити так, аби світ 
цікавився нашим краєм і нами. 
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Учень: У збірці „Вечори на хуторі біля Диканьки” письменник 
висвітлює образ України „з середини” як людина, котра добре знає реалії 
українського життя, історію, народні перекази, легенди, пісні. Разом з тим 
цей узагальнений образ має міфопоетичний характер 

Учень: Якщо говорити про героїв його творів, то людина у „Вечорах 
на хуторі біля Диканьки” підноситься над побутовими реаліями, випливає за 
межі часу. Тут панує почуття захоплення життям, розкутістю, нічим не 
обмеженою волею, радісною спорідненістю з усім земним на світі. Такими є 
герої його творів Оксана і Вакула, Левко і Галя, Хівря і Солопій Черевик. 

Учень: Нас не може не захоплювати народна філософія буття: 
обережність і безтурботність, простодушність і хитрощі, сильна діяльність і 
лінощі. Народ сприймає мудро все: і щасливу повноту життя, і важкі 
випробування, і розчарування, стверджуючи перемогу святого духу над злим. 

Учень: „Вечори на хуторі біля Диканьки” не можуть не захоплювати 
своєю поетикою. „Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии. 
Как томительно жарки те часы, когда полдень блещет в тишине и зное и 
голубой неизмеримый океан, сладострастным куполом, нагнувшийся над 
землею, кажется, заснул, весь потонувши в неге, обнимая и сжимая 
прекрасную в воздушных объятиях своих!” або „Глазам наших 
путешественников начал уже открываться Псел... Сквозь темно-и светло-
зелёные листья небрежно раскиданных по лугу осокоров, берез и тополей 
засверкали огненные, одетые холодом искры, и река – красавица 
блистательно обнажила серебристую грудь свою, на которую роскошно 
падали зеленые кудри дерев…” 

Письменник зачаровує магією стилю, і ми у полоні його поетичного 
слова. 

ІІІ. Робота над картинами 
Учитель: Магія поетичного слова, натхнення, любов до рідного краю 

передалась і художникам, і поетам, і музикантам. 
У нашій галереї є картини, написані за мотивами повістей М.В.Гоголя. 

Це „Страшна помста” В.Геращенка, „Ярмарок” Трохимця-Мілютіна, 
„Втрачена грамота” Вишталя і по праву у цьому ряду я поставила б картину 
М.Ростовцева „Рідні краї” 

Учитель: Як художникам вдалося передати атмосферу творів Гоголя? 
Які деталі про це говорять? 

Учень: Міфологічна основа, національний колорит, чудові пейзажі, 
народні повір’я, побут. 

Учитель: Яка із картин найважча в емоційному сприйнятті? Чому? 
Учень:  Я вважаю, що це   картина   В.Ф. Геращенка „Страшна 

помста”. 
Ескіз до вистави за мотивами повісті „Страшна помста” Геращенка 

Володимира Федоровича вражає своєю кольоровою гамою, яка в основному є 
темною. Поєднання синіх, зелених, фіолетових кольорів створює гнітючу 
атмосферу. Вираз обличчя козака, який бачить нічні жахи на кладовищі, 
передає його враження від побаченого. Пози, жести, обличчя людей – 



 

 162

мучеників підкреслюють їх душевні страждання. На цей розпач і біль 
страшно дивитись не тільки козаку, а й нам. 

Я гадаю, що зображене на картині не залишить байдужим жодного з 
нас. 

Учитель: Яка картина найяскравіше передає національний колорит? 
Учень: На картині Трохимця-Мілютіна „Ярмарок” зображена сцена з 

одноіменного твору М.В.Гоголя „Сорочинський ярмарок”. 

 
 
У творі М.В.Гоголя опису самого ярмарка передує епіграф: „Що боже, 

ти мій господи! Чого нема на тій ярмарці! Ремінь, цибуля, крамарі всякі...” 
Так, як у творі, на передньому плані картини зображено велике 

скупчення людей, але художник так майстерно відобразив цей епізод на 
полотні, що не відчувається того хаосу, який описує Гоголь. Розмірена, 
поважна хода чоловіка на передньому плані вносить у картину гармонію і 
спокій. 

Картина Трохимця-Мілютіна так, як і „Сорочинський ярмарок” Гоголя, 
- енциклопедія побуту українського народу: воли, горошки, баби, білі хати, 
соняшники, українське вбрання. 

А нам усім цим високе небо. Картина надзвичайно яскрава й тепла, бо 
все на ній залите щедрим український сонцем. 

Учитель: Уявіть собі, що ви не читали повість Гоголя „Втрачена 
грамота”. У якій мірі картина Вишталя може пробудити вашу творчу уяву, 
щоб передати один із епізодів твору? 

Учень: Картина Вишталя написана настільки виразно і яскраво, що, 
навіть, не читавши „Втраченої грамоти”, розумієш, що мова в цьому 
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оповіданні йде про досить жахливі й страшні речі. Знаючи творчість Гоголя, 
можна припустити, що написано це в гумористичному плані. 

Головний герой цього твору – козак. На це вказують традиційні вуса, 
оселедець на голові, яскраве вбрання. Ми, як і головний герой цього твору, 
розуміємо, що потрапив він чи не в самісіньке пекло. 

Старий козак спостерігає, як страшна божевільна нечисть розважається 
у нічному лісі. Химерні рухи бабів і дівчат наводять жах. Розпатлане чорне 
волосся, неначе злісне кубло розкидане по плечах, виблискує при світлі 
вогню. Танцює і розважається іродове плем’я, аж мурашки йдуть по тілу 
козака. 

Мертві осатанілі погляди блискавками літають між жахливих потвор, і 
впевнений сміх лунає у пітьмі. Голі кремезні тіла чортів, жовті, неначе 
виліплені з воску, спалахують блиском пекельного багаття. Дехто сидить біля 
цього вогнища, дехто невпинно, по-звірячому танцює і знесилено падає на 
траву. Вогняний жар, незвичайний, криваво-червоний стогне й вибухає у вирі 
розпалених подій. Окремі жаринки долітають аж до самих вершечків дерев і 
гаснуть у повітряному безмежжі. 

Дерева схилилися над бісовим плем’ям, ніби могучим гіллям хочуть 
накрити безладний шабаш. При світлі пекельного вогню вони набули 
жовтого кольору і, ніби облиті коюсь гарячою смолою, зітхали і рипіли, 
вселяючи жах. 

Мертва річка з чорною водою, отруєна бісовим духом, шумить і гуде  
над пустою безоднею. Здається, що і місяць боїться це іродове плем’я і 
крадькома виглядає із-за дерев. 

Учитель: Пейзажі у творах Гоголя займають особливе місце. Вони 
поетичні, емоційно насичені, пройняті ліризмом, викликають багато 
асоціацій, а в цілому – мають ментальний характер. 

І ви, мабуть, погодитесь зі мною, що саме такою є картина 
М.Т.Ростовцева „Рідні краї”. 

 
Учень:  Картина Митрофана Трофимовича Ростовцева „Рідні краї” 

захоплює як і поетичні описи природи в творах М.В.Гоголя. На картині 
гармонійно поєднані неба і земля. Привертає увагу річка: тиха й спокійна. 
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Від неї віє нічною прохолодою. Вода в ній надзвичайно прозора, замріяна. У 
цьому чистому плесі купається місяць. Річка гордо несе свої води, і навіть 
ліс, вражений її дивовижною красою, розступається перед нею. Сніжно-білі 
стовбури осик видніються у темряві весняної ночі. Їм спокійно, бо за ними 
вартою стоїть ліс. Усе тихо, усе поснуло: люди, звірі, птахи. У природі 
гармонія. Що може бути краще: земля завмерла в тиші, а над нею життя 
незвичайне, чудесне, величаве. 

Мені здається, що ця картина написана під враженням „Майської ночі” 
Гоголя, і, що десь тут, на залитій місячним сяйвом галявині, сидять Левко і 
Галя... 

Інсценізація уривку із „Майської ночі”. 
Галя: Посмотри, посмотри, вон-вон далеко мелькнули звездочки: одна, 

другая, третья, четвертая, пятая… Не правда ли, ведь это ангелы божьи 
поотворяли окошечки своих светлых домиков на небе и глядят на нас? Да, 
Левко? Ведь это они глядят на нашу землю? Что, если бы у людей были 
крылья, как у птиц, - туда бы полететь, высоко, высоко… ух, страшно! Ни 
один дуб у нас не достанет до неба. А говорят, однако же, есть где-то, в 
какой-то далекой земле, такое дерево, которое шумит вершиною в самом 
небе, и бог сходит по нему на землю ночью перед светлым праздником. 

 
Левко: Нет. Галю, у бога есть длинная лестница от неба до самой 

земли. Её становят перед светлым воскресением святые архангелы; и как 
только бог ступит на первую ступень, все нечистые духи полетят стремглав и 
кучами попадают в пекло, и оттого на Христов праздник ни одного злого 
духа не бывает на земле. 

Галя: Левко, посмотри на этот пред, как тихо в нем колышется вода, 
будто дитя в люльке! А эта ночь! Всмотрись в неё. С середины неба глядит 
месяц. Необъятный небесный свод раздался, раздвинулся еще необъятнее. 
Говорит и дышит он. Земля вся в серебряном свете; и чудный воздух и 
прохладно – душен, и полон неги, и движет океан благоуханий. 
Божественная ночь! Очаровательная ночь! Недвижно, вдохновенно стали 
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леса, полные мрака, и кинули огромную тень от себя. Тихи и покойны эти 
пруды… 

Левко: Весь ландшафт спит. А вверху все дышит, все дивно, все 
торжественно. А на душе и необъятно, и чудно, и толпы серебряных видений 
стройно возникают в её глубине. Божественная ночь! Очаровательная ночь! 

Учитель: Ці рядки викликають захоплення, почуття переповнюють 
душу -  і вірші лягають на білі аркуші паперу. Свій твір «Травнева ніч» читає 
учениця 11-Б класу Катя Гладка. 

 
Травнева ніч 
Так легко тихо і дитинно 
Зітхає ніч в потоці мрій, 
І сіє золото невинно 
У вирі щастя і подій. 
На босих і прозорих ніжках 
Лиш трішки стомлена іде 
По теплих стоптаних доріжках 
І жар та ніжність їм дає. 
Ось річка в шатах позолоти 
Під прохолодою тремтить, 
Її бентежні чисті води 
Ввібрали сну солодку мить. 
Один за одним все зникають 
У хвилях тихі дні і знов 

І в пам’яті людській спливають, 
Й так солодко бентежать кров. 
В важких ввібравших спеку хмарах 
Блукає тихо сизий дим, 
І місяць у вечірніх горах 
Світ пестить світлом золотим. 
Все ніч здригається, співає, 
Дарує всім букет чудес, 
В блаженстві щастя ліс зітхає 
Й здіймає віти до небес. 
Усе приспала юна нічка, 
Лиш тиша боязно тремтить, 
І тільки подих лісу й річки 
Її порушує на мить. 
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