
«ЛЮДЕЙ І ПРАВДУ ВІН ЛЮБИВ»

(сценарій заходу)

Життя і творчість Павла Чубинського

Ведуча: Ми раді вас вітати,
               У нас – літературне свято.
               Чубинського вивчаємо,
               Творчість Павла Платоновича зустрічаємо.
   Ми з вами зустрілися з нагоди 175-річниці від  дня народження П.П. 
Чубинського. (демонстрація слайдів про Чубинського)

Недалеко  від  Києва,  на  мальовничому  хуторі,  нині  це  с.Чубинське,  у
родині  Чубинських,  27  січня  1839  року,  народився  хлопчик  Павлусь.
Підростаючи, Павлусь був  допитливою і жвавою дитиною. Життя його мало
чим відрізнялося від життя інших сільських хлопчаків, його ровесників. Хіба
що хата в Чубинських була вища й світліша за інші, і жили в тій хаті справжні
інтелігенти. Павло водив дружбу з простими сільськими хлопчаками. Особливо
приваблювали малого Павлуся народні звичаї, легенди, прислів’я та приказки.
Спілкування  з  сільськими хлопцями збагачувало  його  новими знаннями про
народну творчість, фольклор. 

Коли Павлусь підріс, у нього виникло бажання чимось віддячити своїм
добрим друзям. Невдовзі він організував  своєрідну початкову школу у своєму
домі,  де  навчав  хлопчаків  читати  й  писати.  Цією  захоплюючою  грою
перейнялися згодом і батьки Павлуся, а їхній будинок перетворився в осередок
просвіти й милосердя. Отут сільські дітлахи не лише долали перші сходинки
освіти й культури, а й знаходили тепло, пещення й батьківське піклування.

Немов у море, пірнав Павло Чубинський у народну стихію. А цікавило
його все: весілля, вечорниці, ярмарки… Скільки  зошитів було списано піснями,
легендами, казками… Частенько він допомагав людям і як юрист, бо ж чимало в
Україні було знедолених і скривджених… Розуміли його люди й любили. Бо сам
він, простий і доступний, добрий і щирий, готовий був кинутися на допомогу
першому зустрічному. Та не всім до вподоби був цей дивовижний, непосидючий
чоловік.  Багатьом  можновладцям   муляли  очі  і  його  проста  полотняна
вишиванка, і його звичайний солом’яний бриль, і дружба з селянами. 

І заслали Чубинського подалі від України. Аж в Архангельську губернію,
на  далеку  північ  Росії.  Але  не  врахували   одного,  що  залишилися  на
Батьківщині  його  душа,  його  друзі,  його  пісні…  Одна  з  пісень  викликала
особливу  лють  його  недругів,  пісня,  яка  згодом  стала  нашим  національним
гімном – «Ще не вмерла України…». Лише через сім років повернувся Павло



Платонович на рідну землю й з новим завзяттям став працювати для її добра.
Об’їздив десятки сіл і міст Київської, Полтавської, Подільської, Волинської та
інших губерній, зібрав десятки тисяч народних перлин, що ледве вмістилися в
семи товстелезних книгах.
  І  хоч тяжка хвороба забрала від нас Павла Платоновича Чубинського,
проте  вічно  живими  залишаться  врятовані  його  твори  народного  мистецтва.
Учений  не  дожив одного  дня  до  свого  45-річчя.  Помер  26  січня  1884  року.
Поховали його в Борисполі на Книшевому кладовищі.

Ведуча: Друзі, гляньте-но сюди!
                Це  Чубинського «Труди»!
                Тут всього багато – страх!
                Ці «Труди» - в семи томах!

Перший том – про небо й зорі,
                 Про вогонь, про землю, море,
                 Про тварин і про людину,
                 Їжу, побут, одежину…
                 Про птахів і про звіряток
                 Тут багато є загадок.

Ведуча:Другий том – казок чимало.
Записали для діток – 296 казок.
                  А з них 30 – оце клас!
                  У Борисполі у нас!
« КАЗОЧКА ПРО БАБУСЮ І КУРЧАТ» (виконують учні 7 класу)
«КАЗКА  ПРО  ЛИСИЧКУ»  (  Казку,  яку  ми  прослухаємо,  фольклористові
розповіли в с. Гнідин )
«ЛИСИЧКА І ВЕДМІДЬ» ( 4 класінсценізація  )

Ведуча:  Третій том про світ широкий,
                 Про обряди, пори року.
                 Чом буває день і ніч,
                 Пори року, дивна річ!
                 Це – народний календар,
                 Це – безцінний, друзі, дар!
П.  Чубинського  цікавили  світоглядні  уявлення  наших  предків:  як  вони
сприймали небо, землю, сонце, хмари.

«ЩО НАШІ ПРЕДКИ ДУМАЛИ ПРО НЕБО»
….Небо – то здоровенне покривало, але хтозна з чого воно зроблене.



….Небо – синій дах в захмарному просторі.
…..Небо слугує оселею чистих духів.

«ЩО НАШІ ПРЕДИ ДУМАЛИ ПРО СОНЦЕ»
……Сонце – це око Боже.
……Сонце – цар неба, що освітлює і зігріває землю вдень, а вночі ховається за
землю, обходить її і на ранок з’являється на схід.
 …. Сонце – то вогняна куля, що крутяться навкруг землі.

«ЩО НАШІ ПРЕДКИ  ДУМАЛИ ПРО ЗЕМЛЮ»
……Земля – жовток яйця, а вода навкруг землі – ніби білок, що оточує жовток.
……Кінця землі немає, бо вона кругла.
……Народ глибоко поважає землю і називає її матір’ю. «Земля – мати наша», бо
вона годує собою людей і тварин. Тому при поклонах цілують землю.
……Землею клянуться як чимось святим. 
ІНСЦЕНІЗАЦІЯ ОБРЯДУ «ДА НА НАШУ ВУЛИЦЮ….»

Ведуча:   Том четвертий візьмеш радо – 
                Тут традиції обряди.
                 А іще для вас, малята,
                 Ігор, забавок багато.

ГРА «ЛАСТІВКА»

Ведуча:   П  ’  ятий том – самі пісні!
                А ми часу не гаємо,
                Одну з них заспіваємо.

ПІСНЯ «ОЙ ХОДИЛА ДІВЧИНА БЕРЕЖКОМ»

Ведуча:Шостий том – це звичаєве право,
                Про суди, закони і управи.
                Бо Чубинський не один мав хист,
                Видатний він був юрист.

      І етнограф, фольклорист,
                І актор, поет, статист.

Ведуча: А сьомий том – про люд наш розмаїтий,
                Про те, які ми, України діти.
                Великий наш земляк Павло Чубинський
                Заповідав козацький множить рід.



                 І мову рідну, побут український
                 Нам шанувати і любити слід!
Ведуча: П.  П.  Чубинський написав  вірш,  який увічнив  його ім’я,  -  «Ще не
вмерла України ні слава, ні воля…». Вірш поширився і став дуже популярним, а
згодом став державним Гімном України. 

Державний гімн – своєрідна музична емблема держави, офіційна урочиста
пісня, що поряд із державним гербом і прапором символізує державу і є одним з
атрибутів державності країни. 

Державний гімн – це не тільки слова – прості,  місткі, промовисті,  а це
слова  -  полум’яні,  палкі,  глибокі,  слова,  які  виповідають  найзаповітніше  та
найважливіше з душі самого народу.

ГІМН «ЩЕ НЕ ВМЕРЛА УКРАЇНИ…..»

Ведуча: Співали, ви, дітоньки, співали,
                В решето пісні складали,
                Та й поставили на вербі,
                Де взялися горобці,
                Звалили решето додолу
                Час усім вам додому!
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