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«Він був сином мужика — і став 

володарем у царстві духа. Він був 

кріпаком — і став велетнем у 

царстві людської культури. Він був 

самоуком — і вказав нові світи й 

вільні шляхи професорам і книжним 

ученим» (І.Франко).

  

Не поет —  

бо це ж до болю мало, 

Не трибун —  

бо це ж лиш рупор мас, 

І вже менш за все —  

«Кобзар Тарас», 

Він, ким зайнялось і запалало. 

Скорше —  

бунт буйних майбутніх рас, 

Полум'я, на котрім  

тьма розтала, 

Вибух крові, що зарокотала 

Карою на довгу ніч образ. 

(Євген Маланюк) 
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СМУШЕВА КОРОНА 

УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Тарас Шевченко – не просто ім’я. 

Нині це вже як своєрідний 

індикатор: зважаючи на те, як 

людина на це ім’я реагує, можна 

визначити її інтелектуальний і 

духовний рівень. Пропонуємо 

почитати добірку цитат із 

роздумів гімназистів над значенням 

постаті Т.Шевченка в житті 

українців. 

«Тарас Григорович Шевченко – мій 

улюблений поет, його твори 

справжні. Читаючи їх, ти поринаєш 

у той світ, що його змалював поет. 

Сум і розпач за свою країну, 

відображені Тарасом Шевченком у 

творах, змушують замислитися над  

своїми вчинками і цінувати те, що в 

тебе є. Твори Шевченка – це велике 

надбання для української поетичної 

скарбниці» (Бондаренко Д. 7-Б). 

«Мій улюблений твір Тараса 

Шевченка – “Мені тринадцятий 

минало…” Цей вірш мені 

найбільше подобається тим, що у 

ньому розповідається про малого 

хлопчика, про те, що він був 

кріпаком та змушений був випасати 

чужу худобу. <…> Цей 

автобіографічний твір дає нам 

можливість осмислити все те, що у 

нас є, а також зрозуміти, що нам 

необхідно» (Кононенко А., 7-Б). 

«У моєму житті Шевченко відіграє 

важливу роль. Він – приклад 

патріотизму, відданості своїй 

країні, приклад справедливості» 

(Щербина А., 7-Б). 

«Читаючи його твори, ти можеш 

відчути його тяжку долю. Ця 

людина завжди прагнула волі. І не 

тільки для себе, а й для своєї 

Батьківщини» (Плут М., 7-Б). 

 
                …ДОЛЯ… 
Ти не лукавила зо мною, 
Ти другом, братом і сестрою 
Сіромі стала. Ти взяла 
Мене, маленького, за руку 
І в школу хлопця одвела 
До п'яного дяка в науку. 
«Учися, серденько, колись 
З нас будуть люде»,— ти сказала. 
А я й послухав, і учивсь, 
І вивчився. А ти збрехала. 
Які з нас люде? Та дарма! 
Ми не лукавили з тобою, 
Ми просто йшли; у нас нема 
Зерна неправди за собою. 
Ходімо ж, доленько моя! 
Мій друже вбогий, нелукавий! 
Ходімо дальше, дальше слава, 
А слава — заповідь моя. 

Т.ШЕВЧЕНКО 



МІЙ УЛЮБЛЕНИЙ ТВІР 

Т.Г.ШЕВЧЕНКА 

  

 Є імена в нашій літературі, які 

ввібрали в себе живу душу народу, 

стали часткою його життя. Таким 

для нас стало ім’я Тараса 

Григоровича Шевченка, а його 

поезія вже понад 170 років 

викликає в людей почуття 

захоплення. 

  Серед творів поета мою 

особливу увагу привертає послання 

«І мертвим, і живим..», написане у 

1845 році. Основний задум твору – 

моральний обов’язок людини перед 

своїм народом,  викриття кріпо-

сництва. 

Це – твір-послання Т.Г.Шевченка 

до своїх земляків, заклик їх до 

боротьби та духовного відро-

дження.  

   То в чому ж, на думку 

Шевченка, моральний обов’язок 

кожного українця? Насамперед – не 

бути серед тих, що: 
 Оглухли, не чують, 

 Кайданами міняються, 

 Правдою торгують… 
Саме до тих, що «не чують», 

звертається Шевченко із проханням 

схаменутися, поки ще не пізно. 

  Та навіть якщо людина любить 

свою країну, якщо розуміє її 

страждання і вже здатна 

розлучитися з ярмом і пристати до 

боротьби, це ще не є гарантією від 

помилок. Бажати змін – не те саме, 

що усвідомлювати, які саме зміни 

потрібні. Тому поет застерігає: 
 У чужому краю 

 Не шукайте, не питайте 

 Того, що немає <…> 

 В своїй хаті своя й правда, 

 І сила, і воля. 

 Не дуріте самі себе 

 Учитесь, читайте, 

 І чужому научайтесь, 

 Й свого не цурайтесь… 

Саме таке розуміння морального 

обов’язку українців перед своєю 

державою – любити Батьківщину, 

бути небайдужим до долі народу, 

боротися за краще майбутнє, 

шанувати пам’ять предків, але 

робити це розумно, учитися  інколи 

й на чужому досвіді, та не 

обожнювати його – є справедливим 

на всі часи. 

 Таким чином, послання, на мою 

думку, сприймається як заповіт 

Шевченка нащадкам, «ненаро-

дненим землякам моїм…», яким ще 

жити в нашій славній Україні й 

робити все для її розквіту. 

 Сьогодні проблема націо-

нального самовизначення знову 

постала перед кожним. І саме тепер 

прийшов час згадати пророчі слова 

Великого поета: 
  … Якби ви вчились так, як треба, 

       То й мудрість би була своя… 

 

КУЗЄНКОВА ВІКТОРІЯ, 9-Б  



 

 

Перевір себе. Чи добре ти знаєш 

біографію Т.Шевченка, його 

творчість? Розгадай кросворд. 

 

 

 

 

 

 

По горизонталі: 

2. Річка, біля якої похований поет? 

5. Назва гори, на якій поховано 

Т.Г.Шевченка? 

6. Що в перекладі з грецької мови 

означає ім'я Тарас? 

10. Які твори Пушкіна і Шевченка мають 

однакові назви? 

12. Який композитор написав 83 мелодії 

на слова Т.Шевченка? 

13. З якого твору Т.Шевченка ці слова: 

"Реве та стогне Дніпр широкий..."? 

14. Яку поему Шевченко написав  під 

свіжим враженням від подорожі в 

Україну? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По вертикалі 

1. Назва селища, в якому народився 

Шевченко? 

3. Хто з поетів сказав про Шевченка: "Він 

був кріпаком – і став велетнем у царстві 

людської культури"? 

4. Ім'я наймички з поеми "Наймичка"? 

6. Місяць народження Т.Шевченка? 

7. Назва першої збірки Т.Г.Шевченка? 

8. Пан, у якого Тарас служив козачком? 

9. Ім'я матері і старшої сестри Тараса? 

11. Ім'я дівчини - першої любові Тараса 

Шевченка? 

 


