
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ  І ТУРИЗМУ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ЮНАЦТВА 
 

 

 

 

 

 

От де, люде, наша слава, Слава України! 

 

(до 195-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка) 

(методико-бібліографічні матеріали) 

 

 

 

 

 

 

Київ, 2009 

 



2 

 

«От де, люде, наша слава, Слава Україні!» : методико ̶ 

бібліографічні матеріали до 195 ̶ річчя з дня народження Т. Г. 

Шевченка / [уклад. І.В. Кузнєцова, О. М. Войналович] ; Київська 

обласна бібліотека для юнацтва.  ̶   К., 2009.  ̶  ̶  35 с. 

 

Видання присвячене 195-ій річниці Т. Г. Шевченка - містить 
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«Наша дума,наша пісня 

 

Не вмре, не загине… 

 

От де, люди, наша слава, 

 

Слава України» 

 

Тарас Шевченко 

 

 

 

 

 

Тарас Шевченко прожив повне трагізму і болю життя, хоч спізнав і 

багато доброго. Душа його була навдивовижу відкрита світові,а натура до 

краю вразлива. Почуття справедливості, нездоланний потяг до краси 

брунькували в його серці з дитинства. 

Дитячі роки поета пройшли на Звенигородщині. Цей куточок України, 

найбільш густонаселений на той час, зберігав давні традиції,мав талановитих 

майстрів народного мистецтва, особливо багато було тут малярів-самоуків. 

Родючий чорнозем,своєрідний ландшафт створювали всі умови для 

землеробства, бджільництва,садівництва. 

Народився Тарас Шевченко, як свідчить метрична книга села Моринець, 9 

березня 1814 року(за н. ст.) в сім'ї кріпака. Батько Тараса – Григорій Іванович 

– родом з вільних низових козаків. Був він людиною письменною, кохався на 

слові Божому. Чумакував, двічі брав у мандри й малого Тараса. Дід поета по 

батькові – Іван – теж був людиною обдарованою, громадянином і патріотом 

України. Мати Тараса – Катерина Бойко – була натурою чутливою,безмежно 

жіночною і люблячою. 

Ріс Тарас, як більшість сільських дітей, але вже від самого малку 

вирізнявся з-поміж ровесників своїми здібностями. Навчився  ліпити з глини 

«свиставки, жайворонків», умів робити пукавки й сикавки з бузини і завжди 

малював щось вугіллям або крейдою, де далося – по стінах, по парканах. 

Тарас мав феноменальну пам'ять. Все, що він чув та бачив, запам'ятовував в 

тонших подробицях. Коли минуло йому 8 з половиною років, батько послав 
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його до школи. Усі Шевченки-Грушівські були письменні, - така вже була в 

їхньому роді традиція. 

20 серпня 1823 року (за ст. стилем), коли Тарас мав 9 з половиною 

років, померла його мати (у 37 років).  Покинула сиротами шестеро дітей. 

Хатнє господарство лишилося без ока господині, діти – без усякої опіки. 

Мусив Грицько Шевченко оженитися. Пішла за нього ще молода Оксана 

Терещенчиха, що овдовіла теж із трьома малими дітьми. Та згодом, десь 

пізньої осені 1824 року повернувся з подорожі до Києва батько. У подорожі 

тій він тяжко застудився і 21 березня 1825 (за ст. стилем) року на 47 році 

життя помер. Найстаршому з дітей Микиті минав тоді п'ятнадцятий рік, 

Тарасові саме минув одинадцятий. Мачуха зробилась повною господинею в 

хаті. Нелегко жилося сиротам. Згодом Тарас пішов у школярі-робітники до 

дяка Богорського. У 1827 році в березні Тарасові минуло 13 років і він втікає 

від дяка Богорського через його жорстоке поводження, робить спроби 

влаштуватися в науку до малярів сіл Лисянка, Тарасівка, затим наймитує в 

кирилівського попа Григорія Кошиця.  Через певний час хлопець потрапляє 

на службу до пана Павла Енгельгардта, працює на кухні. На панському дворі 

у Вільшаній Тарас був приблизно рік. З Вільшаної Тарас кілька разів їздив із 

паном до Києва, а восени 1829 року до Вільна й до Варшави. У Варшаві 

дідич віддав його в науку до якогось маляра. У 1831 році відбулось польське 

повстання проти Російської імперії і П. Енгельгардт  і його слуги виїхали до 

Петербурга.  

У Петербурзі пан Енгельгардт, нарешті, зважив на прохання свого 

козачка й дозволив йому вчитися малювати. Вчителем Тараса був Василь 

Ширяєв, досить відомий у Петербурзі майстер декоративних розписів. У 

нього Шевченко здобув певну професійну малярську підготовку, став одним 

із кращих учнів і брав участь у розписах стін і плафонів Великого театру. 

Вирішальне значення для Тараса Шевченка мала зустріч із земляком, учнем 

Академії мистецтв Іваном Сошенком. Він перший спостеріг істинний талант 

у ранніх Тарасових малюнках і розпочав справу викупу Шевченка з 

кріпацької неволі. І. М. Сошенко знайомить талановитого кріпака з 

українськими та російськими відомими діячами мистецтва та літератури, що 

жили в Петербурзі: поетом і письменником – Євгеном Гребінкою, 

українським живописцем – Аполлоном Мокрицьким, конференц-секретарем 

Академії мистецтв – Василем Григоровичем. В Григорович познайомив 

Шевченка з відомим російським поетом,вихователем дітей царської сім'ї, 

людиною впливовою і доброю – Василем Жуковським. 

Найбільша заслуга у справі визволення Тараса Шевченка з неволі 

належить великому російському художнику Карлу Брюллову. До класу 
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професора Петербурзької Академії мистецтв Карла Брюллова прагнули 

потрапити всі молоді художники. Думка його як мистецтвознавця була 

найбільш авторитетною. Він побачив обдарування не тільки в малюнках 

кріпака Шеченка, а й високо оцінив його вірші. На той час Тарас написав 

романтичну баладу «Причинна». Перший твір уже був поетичним шедевром. 

Брюллов вирішив визволити Шевченка з неволі і дати йому можливість 

вчитися в Академії мистецтв. Та Павло Енгельрардт не хотів просто так 

відпускати Тараса на волю і запросив 2500 карбованців. К. Брюллов та В. 

Жуковський знайшли спосіб зібрати необхідну суму і 25 квітня 1838 року  В. 

Жуковський вручив Шевченкові відпускну. 

З травня 1838 року Тарас Шевченко почав навчатися в Петербурзькій 

Академії мистецтв у класі історичного живопису, яким керував Карл 

Брюллов. Незабаром Тарас став улюбленим учнем  Брюллова. Разом зі своїм 

учителем він відвідує Ермітаж, приватні картинні галереї, багато читає, 

слухає лекції з історії філософії та теорії мистецтва. Учився Тарас 

наполегливо і натхненно, його роботи діставали високу оцінку й 

демонструвалися на академічних виставках. Тарас Шевченко вчився в 

Академії на правах «стороннього» учня. На відміну від учнів-академістів, 

яких утримувала Академія, сторонні мали самі заробляти собі на хліб. Тарас 

малював портрети на замовлення. 

На початку ХІХ століття точилася боротьба за право на життя нової 

української літератури, української літературної мови, яку петербурзька 

критика висміювала і зневажала. Українську мову називали «мужичою». І 

ось у квітні 1840 року з'явився «Кобзар» Тараса Шевченка. Надруковані в 

ньому українські поезії вражали своєю досконалістю і красою. Поява цих 

поетичних творів стала подією як в українській літературі, так і у всьому 

слов'янському красному письменстві. Тарас Шевченко поставив українську 

літературу в ряд європейських літератур, і право української мови на 

самостійний розвиток стало безперечним. Друкувалися примірники 

«Кобзаря» близько місяця в одній з найкращих приватних друкарень 

Петербурга. Його тираж становив 1000 примірників, кожний вартістю один 

карбованець сріблом. В тому ж самому 1840 році Шевченко прийнявся до 

писання нової великої речі – поеми «Гайдамаки». На початку квітня 1841 

року поема вже була закінчена. 

1843 року після 14-річної розлуки Шевченко вперше приїздить в 

Україну, де його зустрічають як великого національного поета і талановитого 

художника. Протягом дев'ятимісячного перебування на рідній землі 

Шевченко створює ряд прекрасних портретів, жанрових картин та графічних 

творів. 1843 року, в Києві, Тарас Шевченко познайомився з видатним 
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українським письменником, істориком, етнографом і критиком – 

Пантелеймоном Кулішем й намалював його портрет. Серед жанрових творів, 

написаних в Україні у 1843 році, заслуговує на увагу картина «Селянська 

родина». За дев'ять місяців перебування в Україні Шевченко відвідав багато 

міст і сіл різних губерній. На початку 1844 року Тарас Григорович 

повернувся до Петербурга. Під враженням перебування в Україні він пише 

політичну сатиру – поему «Сон» та видає альбом офортів «Живописная 

Украина». Цим видатним твором Шевченко заклав основи реалістичної 

української графіки. 

У березні 1845 року завершилося навчання Шевченка в Академії 

мистецтв. Рада Академії надала йому звання «некласного художника». 

Відразу ж після цього Тарас Шевченко виїхав у свою другу подорож в 

Україну. Альбом «Три літа» об'єднує твори, написані в 1843-1845 роках під 

враженням першої та другої подорожей в Україну. Сюди увійшли поеми 

«Сон», «Єретик», «Кавказ», «І мертвим, і живим…», «Псалми Давидові», 

«Заповіт» та інші. 

У грудні 1845-1846 року в Києві утворилась таємна політична 

організація Кирило-Мефодіївське братство, участь у якому взяли провідні 

культурні діячі України, письменники, вчені, студенти. Кирило-мефодіївці 

дбали про розвиток української мови, мали намір заснувати школи з рідною 

мовою навчання, видавати книжки і посібники для «простого народу». 

Шевченко поділяв антикріпосницькі погляди кирило-мефодіївців. Та 

братство проіснувало лише 15 місяців. У лютому 1847 року студент Олексій 

Петров написав донос про існування цієї політичної організації. В березні й 

квітні почалися обшуки й арешти. Першим у Петербурзі заарештували М. 

Гулака, у Києві – М. Костомарова, І.Посяду, О. Марковича. Не знаючи про ці 

події, Тарас Шевченко з Чернігівської губернії поспішав до Києва на весілля 

до Миколи Костомарова, який на той час уже був заарештований. 5 квітня 

1847 року при в'їзді до Києва Тараса Шевченка заарештували. Під час 

обшуку в поета відібрали листи, малюнки й рукописну збірку поетичних 

творів «Три літа». 

Після оголошення вироку Тараса Шевченка відправили до Орської 

фортеці, де його зарахували до 3-ї роти 5-го батальйону. Він був визнаний 

політичним злочинцем і змушений стати рядовим солдатом Російської  

імперії. Йому заборонили мати при собі пензлі, папір, олівці. Лише муштра. 

Роки поетової неволі поділяють на два періоди. Перші три роки (1847-1850) 

він провів в Оренбурзі, Орську, в Аральській експедиції. Другий період 

(1850-1857) – семирічне заслання на півострові Мангишлак у 

Новопетровському укріплені. 
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Найбільше Тараса Шевченка гнітила й завдавала страждань заборона 

писати і малювати. Та всупереч «высочайшему повелению» він починає 

писати вірші, а згодом і малювати. До нас дійшли чотири маленькі саморобні 

книжечки, які поет робив на кожен рік окремо й куди крадькома записував 

свої вірші. Ховав він її за халяву  чобота. До неї Тарас Шевченко записав 120 

поезій. Більшість віршів Тарас Шевченко написав під час роботи в 

Аральській експедиції (1848-1849), яка вела дослідження Аральського моря. 

Очолював цю експедицію Олексій Бутаков – російський мореплавець. Він і 

включив до її складу як художника Тараса Шевченка. Протягом двох років 

перебування в експедиції Тарас Григорович був звільнений від військової 

муштри, дістав дозвіл малювати і створив близько 200 акварелей. Після 

закінчення роботи експедиція повернулася до Оренбурга, де Шевченко 

працює над завершенням малярських творів, необхідних для звітування. На 

початку 1850 року Шевченко робить спробу одержати офіційний дозвіл 

малювати. У цей час прапорщик М. Ісаєв написав донос про те, що Т. 

Шевченко порушує «высочайшее повеление» - ходить у цивільному, живе на 

квартирі, а не в казармі, малює і пише вірші. 23 квітня 1850 року Шевченка 

заарештували. В жовтні 1850 року поета відправили на посилений нагляд в 

нове місце заслання – Новопетровське укріплення.  

Під час другого періоду заслання, що тривав з 1850-1857 рік. За цей час 

Тарас Григорович не написав жодного вірша. Влітку 1851 року Шевченка 

зарахували до складу експедиції, що досліджувала поклади кам'яного вугілля 

в горах Каратау. За три місяці роботи в Каратауській експедиції він створив 

близько 70-ти малюнків: гірські пейзажі, замальовки старовинних пам'яток, 

жанрові композиції,автопортрети. Повернувшись з експедиції Шевченко 

продовжує створювати різні за тематикою малюнки. У Новопетровському 

укріпленні він написав російською мовою близько двадцяти повістей. До нас 

дійшло дев'ять. Можна припустити, що існувала якась усна домовленість між 

Шевченком і його Новопетровським начальством: писати неофіційно 

дозволялось, але тільки не вірші. 

18 лютого 1855 року помер цар Микола І. На престол вступив 

Олександр ІІ. Росія сподівалася на зміни. Амністію чекали політичні в'язні. 

Нарешті завдяки клопотанням друзів 1 серпня 1857 року прийшло 

звільнення. Закінчилося десятирічне ув'язнення великого поета України. 

Довгождана воля для поета виявилася «волею на прив'язі». Півроку мусив 

жити в Нижньому Новгороді, почуваючи себе в'язнем: йому заборонили в'їзд 

до обох столиць. Через 12 років розлуки 25 травня 1859 року Т. Шевченко 

втретє і востаннє приїздить в Україну. Та 13 липня 1859 року його 

заарештували, не пояснивши причини. Це був третій арешт у його житті. І 
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ніколи не буде дозволено йому не лише жити в Україні, а навіть навідуватись 

на гостину. Одинокий, у петербурзькій майстерні з сильними випарами 

кислот, доживав поет свій страдницький вік. Помер Шевченко 10 березня 

1861 року. По смерті тіло  переховали зі Смоленського кладовища у 

Петербурзі на Чернечій горі в Каневі. 

Губляться рукописи, тліють книги, вода і вітер стирають написи на 

камені, слово Шевченка – живе. Те, що сповідував поет, - один з найбільш 

незалежних умів в усій історії людства – долучається до нашої духовності. 

День у день. Віки. 

 

Основні дати життя Тараса Григоровича Шевченка 

 

1814, 25 лютого (9 березня за н. ст. Далі – дати за старим стилем)  – в с. 

Моринцях Звенигородського повіту на Київщині в родині Григорія Шевченка 

та його дружини, Катерини, народився син Тарас. 

1815, грудень – родина шевченків переселилась до села Кирилівки. 

1816, 12 травня – народилася сестра Тараса, Ярина. 

1819, 26 січня -  народилася сестра Тараса, Марія. 

1821,8 березня – народився брат Тараса Йосип. 

1822 – Тарас вчиться у сільській школі в дяка-вчителя Павла Рубана 

(Совгиря) 

1823, 20 серпня – померла Тарасова мати, Катерина Якимівна. 

1824 – Тарас з батьком подорожує по Єлисаветградщині,Відвідує 

Єлисаветград, Умань,Звенигородку, Тальне, Гуляй-поле. 

1825, 21 березня – помер Тарасів батько, Григорій Іванович. 

1825-1826 – Тарас наймитує у кирилівського дяка Богорського як «школяр-

попихач». 

1827-1828 – утікає від дяка Богорського через його жорстоке поводження, 

робить спроби влаштуватися в науку до малярів сіл Лисянка, Тарасівка, 

затим наймитує в кирилівського попа Григорія Кошиця. 
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1828 – Тарас деякий час живе у хлипнівського маляра, затим працює 

кухарчуком та козачком у вільшанського поміщика Енгельгардта,копіює 

лубочні картини суздальської школи, що прикрашали панські покої.  

1829, весна -  разом з паном Енгельгардтом Шевченко виїхав у Литву, у 

Вільно. 

1831 – втікаючи від польського повстання проти Російської імперії, П. 

Енгельгардт разом з обозом та челяддю виїхав до Петербурга. 

1832 - П. Енгельгардт «законтрактував» Шевченка на чотири роки 

живописцю В. Ширяєву для навчання, аби мати у майбутньому свого 

дворового художника. 

1835 – петербурзький кабінет заохочення художників розглянув малюнки 

Шевченка і відзначив їх у протоколі. 

1836 – під час етюдів у Літньому саду Шевченко познайомився з учнем 

Академії мистецтв Іваном Сошенком. Тоді ж Сошенко познайомив його з 

Євгеном Гребінкою. 

1837 – Шевченко знайомиться з В. Григоровичем, К. Брюлловим та ін. 

Шевченко  створює портрет К. Абази та малюнки «Смерть Сократа», 

«Смерть Олега, Князя древлянського», «Олександр Македонський виявляє 

довір'я своєму лікареві Філіпу», «Смерть Богдана Хмельницького». 

1838, 22 квітня – Шевченка викуплено за 2500 крб. Шевченко відвідує класи 

академії мистецтв як вільний слухач. 

1839, 3 травня – Шевченка нагороджено срібною медаллю академії за 

малюнок з натури. 

1840, квітень – вийшов «Кобзар» Т.Шевченка. 

1842, жовтень – подорожує по Балтійському морю до Стокгольма. Захворів у 

Талліні. 

1843 – разом з українським письменником Є. Гребінкою  виїхав в Україну. 

1844 – повертається до Петербурга. 

1845 – завершується навчання в Академії мистецтв. Рада Академії надала 

Шевченкові звання некласного художника. 

1846 – відвідує в Києві засідання Кирило-Мефодіївського товариства. 
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1847 -  Шевченка заарештовують.  

1847-1850 – перше заслання Т. Шевченка в Оренбурзі, Орську. 

1850-1857 – друге заслання в Новопетровському укріпленні на півострові 

Мангишлак. 

1859 – знайомиться з українською письменницею Марко Вовчок. 

1861 – 26 лютого Тарас Шевченко помер. 10 травня у Каневі на Чернечій горі 

було переховано Тараса Шевченка. 

 

Цитати відомих людей про Шевченка 

 
«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, світлі і вільні шляхи професорам і книжним 

ученим. 

Десять літ він томився під вагою російської солдатської муштри, а для волі 

Росії зробив більше, ніж десять переможних армій. 

Доля переслідувала його в житті, скільки лиш могла, та вона не зуміла 

перетворити золота його душі у ржу, ані його любові до людей в ненависть і 

погорду… 

Доля не шкодувала йому страждань, але й не пожаліла втіх, що били із 

здорового джерела життя. 

Найкращий і найцінніший скарб доля дала йому лише по смерті – невмирущу 

славу і все розквітаючу радість, яку в мільйонів людських сердець все наново 

збуджуватимуть його твори…» 

І.Франко. Присвята 

 

«…Но вся его страстная и могучая любовь до того была сосредоточена на 

своей родимой Украине, что, мне кажется, в его горячем сердце и не 

оставалось более ни к чему любовного запаса… Эта цельность и 

неделимость патриотизма, часто несправедливая,но искренняя и глубокая, 

составляла в нем черту, возбуждающую в моем сердце не только удивление, 

но и зависть.» 

М. Микешин. Споминки про Шевченка 

«Поет, гражданин, живописець, гравер, певец – он везде шел честно и 

разумно.Эти дарования совместились в нем сколько на отраду и отдых 
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тяжелой жизни, столько и на еще горчайшее сознание своего безотрадного 

существования. У другого в жизни можно сосчитать дни горя, у него – 

счастливые дни». 

Л.Жемчужников. Воспоминания о Шевченке 

 

«Я радий, що можу додати свій голос до тих, хто вшановують великого 

українського поета Тараса Шевченка. Ми вшановуємо його за великий внесок 

у культуру не тільки України, яку він так любив і так промовисто описував, 

а й культуру світу. Його творчість є благородною частиною нашої 

історичної спадщини». 

Джон Кеннеді, Президент США  

«У нас у Вашингтоні стоїть пам'ятник українському поету і художнику 

Тарасові Шевченку. Свого часу, роздумуючи над демократичним 

експериментом в Америці, він написав: 

Коли 

Ми діждемося Вашінгтона 

З новим і праведним законом? 

А діждемось-таки колись! 

 

Я тут, щоби сказати вам, що Сполучені Штати віддані справі нового 

світового ладу, основаного на тому, що Шевченко називав «новим і 

праведним законом». На владі закону і на гарантії справжньої економічної 

свободи, політичної свободи, релігійної свободи». 

Джордж Буш, Президент США 

 

«Я американський художник і американець плоттю і кров'ю, але те, що я 

бачив з творів Шевченка-художника, і те, що я знаю про нього як про поета, 

викликає найглибші почуття щирого захоплення його талантом і 

творчістю. Я пишаюся цими творами, немовби я сам українець. Ваш 

Шевченко – це мій Шевченко. Я люблю і ціную Шевченка». 

Рокуелл Кент, американський художник і письменник 

 

«За глибиною істинно людського почуття, досконалістю слова Тарас 

Шевченко є не лише великим поетом України, а й одним із найбільших 

європейських поетів». 

Вольфанго Джусті, професор Римського університету 

 

«До того часу, поки народи будуть воювати за свою національну 

незалежність і демократичні права, вірші Шевченка читатимуться різними 

мовами». 
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Назим Хікмет, турецький поет 

 

«Слово Шевченка возвеличує, облагороджує, формує наші душі…  

Безперечно, пророча місія Шевченка триває і нині, і він обходить «моря і 

землі», своїм божественним словом кличе людей до добра та 

справедливості…» 

Нафі Джусойти, осетинський письменник 

 

«Праця над перекладами творів Шевченка була для мене справжнім 

святом… Ще 1956 року, у свій перший приїзд в Україну, я відкрив для себе 

велич і красу поезії Шевченка і, побувавши в Каневі, дізнався про його 

життя борця та мученика. Саме тоді й виникла ідея познайомити 

грецького читача з національним поетом України» 

Янніс Ріцос, грецький поет 

 

«Слава Шевченка обійшла Європу і докотилася до Індії… Тепер, коли в нашій 

країні прогресивні сили індійського народу ведуть невтомну боротьбу проти 

реакційних сил, ми знаємо, що разом з нами великий революціонер і художник 

Тарас Шевченко. Все своє життя і творчість він присвятив знищенню 

ганебної експлуатації людини людиною, боротьбі проти реакції, за прогрес 

людства, за мир. Поетичні рядки Шевченка про волю, його могутній заклик 

до пробудження народу – все це знаходить відгук серед пригноблених народів 

інших країн. Життя і творчість Шевченка не померкнуть ніколи». 

Дхарані Госвамі, індійський письменник 

 

 

«І мертвим і живим, і ненародженим землякам 

моїм в Украйні і не в Украйні моє дружнєє 

посланіє » 

 
(Афоризми із творів Тараса Шевченка) 

 

Не дуріте самі себе, 

Учітесь, читайте, 

І чужому научайтесь, 

Й свого не цурайтесь. 

(«І мертвим і живим…»,1845, В'юнище) 
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Годіть! 

Смирітеся, молітесь Богу 

І згадуйте один другого. 

(«Чи ми ще зійдемося знову?..», 1847, С.-Петербург) 

 

Діла добрих оновляться, 

Діла злих загинуть. 

(«Давидові псалми. 1»,1845, В'юнище) 

 

 Добре жить 

Тому, чия душа і дума 

Добро навчилася любить! 

(«Буває, іноді старий…», 1848, Раїм) 

 

Для труда и отдыха мы определили часы. Но для доброго дела нет 

назначенных часов. 

(Повість «Художник», 1844, Новопетровське укріплення) 

 

Раз добром нагріте серце 

Вік не прохолоне 

(«Сон», 1844, С.-Петербург) 

 

Дни ожидания так скучны и длинны… А часы ожидания еще длиннее и 

скучнее. И странно, мы постоянно надеемся и ожидаем и не можем 

приучить себя к этому томительному чувству, не можем сократить 

бесконечного часа ожидания ни одной секундой. 

(Повість «»Прогулка…», 1856, Новопетровське укріплення) 

 

Брехнею, бач, вийдеш всюди, 

А не вийдеш в люде 

(«А нумо знову віршувати…», 1848, Орська фортеця) 

 

Не завидуй багатому, 

Багатий не знає 

Ні приязні, ні любові –  

Він все те наймає. 

Не завидуй могучому,  

Бо той заставляє. 
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Не завидуй і славному, 

Славний добре знає, 

Що не його люди люблять, 

А ту тяжку славу[…] 

Не завидуй же нікому[…] 

(«Не завидуй багатому…», 1845, Миргород) 

 

Отак, люде, научайтесь 

Ворогам прощати, 

Як сей неук! ... . 

(«Меж скалами, неначе злодій…»,1848, Косарал) 

 

Любов – Господня благодать! 

Люби ж, мій друже, жінку, діток; 

Діли з убогим заробіток, 

То легше буде зароблять. 

(«Москалева криниця», 1847, Орська Фортеця) 

 

І примиренному присняться 

І люде добрі, і любов, 

І все добро. І встане вранці 

Веселий, і забуде знов 

Свою недолю. І в неволі 

Познає рай, познає волю 

І всетворящую любов. 

(«Відьма», 1858, Нижній Новгород) 

 

 

Лучше любить і робить,аніж писать і говорить. 

 («І багата я…»,1848, Косарал) 

 

Невесело на світі жить 

Коли нема кого любить 

(«Княжна»,1847, Орська фортеця) 

 

Кохайтеся ж, любітеся, 

Як серденько знає. 

(«Тополя», 1839, С.-Петербург) 
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Нащо батько, мати, високі палати, 

Коли нема серця з серцем розмовлять? 

(«Гайдамаки», 1837-1841, С.-Петербург) 

 

А обыкновенная женщина, по-моему, есть самая лучшая женщина. 

(Повість «Художник», 1856, Новопетровське укріплення) 

 

Бо хто матір забуває, 

Того Бог карає,  

Того діти цураються, 

В хату не пускають. 

Чужі люди проганяють, 

І немає злому 

На всій землі безконечній 

Веселого дому. 

(«І мертвим , і живим…», 1845, В'юнище)  

 

Мати, всюди однакова мати. Коли розумна та щира, то й діти вийдуть в 

люди, хоч попідтинню; а хоч і одукована, та без розуму, без серця, то й діти 

виростуть, як те ледащо в шинку. 

(Листи, 1856, С.-Петербург) 

 

Добре тому багатому, 

Його люди знають, 

А зо мною зострінуться –  

Мов недобачають. 

(«Думка» /«Тяжко, важко в світі жити…»/, 1838, Гатчина) 

 

Багатого, губатого 

Дівчина шанує, 

Надо мною, сиротою 

Сміється, кепкує. 

 («Думка» /«Тяжко, важко в світі жити…»/, 1838, Гатчина) 

 

Кто не нуждается в деньгах, тот богаче богатого. 

(Повість « Близнецы», 1855, Новопетровське укріплення) 

 

В ком нет любви к стране родной, 

Те сердцем нищие калеки, 
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Ничтожные в своих делах 

И суетны в ничтожной славе. 

(Драма «Никита Гайдай», 1841, С.-Петербург) 

 

І виріс я на чужині, 

І сивію в чужому краї: 

Та одинокому мені 

Здається – кращого немає 

Нічого в Бога, як Дніпро 

Та наша славная країна…  

(«І виріс я на чужині…», 1848, Косарал) 

 

Украйна милая моя! 

Моя Украина родная! 

Ее широкие поля! 

Ее высокие курганы! 

Святая прадедов земля! 

Люблю тебя, моя Украйна: 

Твои зеленые дубровы, 

Твои шелковые луга, 

Днепра крутые берега, 

Люблю я вас любовью новой, 

Любовью крепкою. 

(Драма «Никита Гайдай», 1841. С.-Петербург) 

 

В своїй хаті своя й правда, 

І сила, і воля. 

(«І мертвим, і живим…», 1845. В'юнище) 

 

Обніміте ж, брати мої, 

Найменшого брата –  

Нехай мати усміхнеться, 

Заплакана мати. 

Благословить дітей своїх 

Твердими руками 

І діточок поцілує 

Вольними устами. 

(«І мертвим, і живим…», 1845. В'юнище) 
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Розкуйтеся, братайтеся, 

У чужому краю 

Не шукайте, не питайте 

Того, що немає 

І на небі, а не тілько 

На чужому полі. 

В своїй хаті своя й правда, 

І сила, і воля. 

(«І мертвим, і живим…», 1845. В'юнище) 

 

Коли нема чого сказати доброго, краще мовчати. 

(Листи. До Бр.Залеського, 1856) 

 

Коли чоловік чого добре шукав, то й найде. 

(Листи, 1860, Петербург) 

 

Негріте залізо не зогнеш. 

(Драма «Назар Стодоля», 1843, С.-Петербург) 

 

І мене в сем'ї великій, 

В сем'ї вольній, новій, 

Не забудьте пом'янути 

Незлим тихим словом. 

(«Як умру, то поховайте…»,1845, Переяслав) 

 

Національна премія України імені Тараса Шевченка 

Шевченківську премію було впроваджено 1961 року. Тоді була 

прийнята Постанова Ради Міністрів Української РСР – «Для відзначення 

пам'яті великого українського поета, революціонера-демократа Т. Г. 

Шевченка, а також для ще більшого сприяння дальшому розвиткові 

української радянської літератури, музики, образотворчого мистецтва, театру 

і кінематографії». 

Рада Міністрів УРСР під проводом Щербицького постановила:  

 Встановити три щорічні республіканські премії імені Т.Г. Шевченка за 

видатні твори літератури, образотворчого мистецтва, музики, 

театрального мистецтва і кінематографії в розмірі по 2500 крб. кожна. 

Встановити, що разом з премією нагородженому вручається Диплом про 
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присудження премії і золота нагрудна медаль лауреата премії імені Т.Г. 

Шевченка. 

 Утворити урядовий республіканський комітет по преміях імені Т. Г. 

Шевченка в кількості 25 чоловік, за поданням якого Рада Міністрів УРСР 

розглядає питання про присудження премій імені Т. Г. Шевченка і 

виносить відповідну ухвалу. 

 Положення про Республіканські премії імені Т.Г. Шевченка затвердити:  

 

1.Премії імені Т.Г. Шевченка присуджуються за високоідейні і 

високохудожні твори літератури, образотворчого мистецтва, музики, 

театрального мистецтва і кінематографії та театральні вистави, які створені 

митцями республіки і здобули широке громадську визнання. 

Примітка: Премії імені Т.Г. Шевченка, як правило, не присуджуються 

повторно, а також не присуджуються за твори, автори яких одержали премії 

союзного значення. 

2. Висунення творів на здобуття премій імені Т.Г. Шевченка можуть 

провадити Академія наук УРСР та її інститути, вищі учбові заклади, 

правління спілок письменників, художників, композиторів,  кінопрацівників,  

журналістів, театральне товариство, редколегії газет і журналів, а також 

колективи, збори трудящих, окремі особи. 

3.На здобуття премії імені Т.Г. Шевченка можуть бути висунуті твори 

літератури, образотворчого мистецтва, музики, кінематографії і театральні 

вистави, які стали відомі громадськості не пізніше, як за півроку до дати 

присудження премій – березня місяця кожного року. Твори, висунуті на 

здобуття премій імені Т.Г.Шевченка, можуть подаватися до Урядового 

республіканського комітету по преміях імені Т.Г. Шевченка протягом всього 

року. Список творів, висунутих на здобуття премії імені Т.Г. Шевченка, 

оголошується в республіканській пресі не пізніше, як за два місяці до дати 

присудження. 

4.Рішення урядового республіканського комітету по преміях імені Т. Г. 

Шевченка затверджується Радою Міністрів УРСР і оголошується 9 березня 

кожного року – в день народження великого поета. Особам, яким 

присуджено премію імені Т.Г. Шевченка, присвоюється звання «Лауреат 

премії імені Т.Г. Шевченка», вручається премія, Диплом і нагрудна золота 

медаль лауреата премії імені Т.Г. Шевченка. 

Першими Диплом та Почесний знак лауреата 9 березня 1962 року 

отримали Павло Тичина, Олесь Гончар в галузі літератури і Платон 

Майборода в галузі музики. Від 23 квітня 1969 року Республіканська премія 

отримала назву «Державна Премія УРСР імені Тараса Шевченка». 22 червня 

http://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1962
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8C_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%86%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%86%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1969
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/22_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
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2000 року, згідно з Указом Президента України № 808/2000, найвища 

нагорода в Україні в галузі культури набула нового статусу: «Національна 

премія України імені Тараса Шевченка». Упродовж 1962—2007 років 

Шевченківською премією відзначено 566 персоналій і 8 колективів. 

Присудження Національної премії провадиться Указом Президента України 

щорічно. П'ять Національних премій встановлено з таких номінацій: 

 художня література (поезія, проза, драматургія, переклади);  

 документальна і науково-критична література (естетика, 

літературознавство, мистецтвознавство, есеїстика, критика, мемуаристика, 

бібліографії, публіцистика, журналістика);  

 образотворче мистецтво (живопис, графіка, скульптура, монументальне 

мистецтво, народне мистецтво);  

 сценічне та екранне мистецтво (театральні та телевізійні вистави, 

режисерські, сценографічні, акторські роботи, оперні арії, документальні 

кіно- і телефільми, анімація).  

Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка проводить 

розгляд творів та робіт у три конкурсні тури: 

 перший тур — попередній відбір творів і робіт та допущення їх до другого 

туру конкурсу шляхом обговорення та відкритого голосування;  

 другий тур — допущення творів і робіт до третього туру конкурсу шляхом 

таємного голосування: публікація в газеті «Урядовий кур'єр» списку 

авторів, допущених до третього туру; аналіз матеріалів преси, відгуків та 

пропозицій, підготовка в разі необхідності експертних висновків;  

 третій тур — підсумкове обговорення творів і робіт, прийняття шляхом   

 

 таємного голосування рішення щодо кандидатур на присудження 

Національної премії і подання його до Комісії державних нагород та 

геральдики для підготовки висновків про присудження Національної 

премії і внесення на розгляд Президентові України відповідних 

пропозицій.    

Твори і роботи, які у конкурсному відборі дійшли до третього туру, можуть 

висуватися повторно, але не більше двох разів.  

Комітет приймає твори та роботи за здобуття Національної премії 

наступного року з 1 серпня до 1 листопада поточного року.  

Колектив авторів твору, висунутий на здобуття Національної премії, не 

може становити більше ніж три особи, а колектив виконавців — більше ніж 

п'ять учасників. Не допускається включення до колективу претендентів осіб, 

які виконували адміністративні, організаторські чи консультативні функції. 

Національна премія присуджується авторові чи виконавцеві один раз за 

життя.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/2000
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B7_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B7_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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Лауреатам Національної премії Комітетом виплачується грошова 

частина, розмір якої щороку визначає Президент України. 

 Президент України Віктор Ющенко 2 березня 2009 року видав указ 

№ 117/2009[1], яким присудив Національну премію України імені Тараса 

Шевченка 2009 року та установив на 2009 рік розмір Національної премії 

України імені Тараса Шевченка 160 тисяч гривень кожна.  

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 117/2009 

Про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка 

 

На підставі подання Комітету з Національної премії України імені Тараса 

Шевченка постановляю:  

 

1. Присудити Національну премію України імені Тараса Шевченка 2009 

року:  

ГІРНИКУ Павлу Миколайовичу, поетові – за книгу віршів «Посвітається»;  

ГОНТАРОВУ Віктору Миколайовичу, художникові – за серію полотен 

«Мій Гоголь» та цикл живописних робіт;  

КАДИРОВІЙ Ларисі Хамидівні, актрисі – за галерею жіночих образів у 

моновиставах та внесок у розвиток українського театрального мистецтва;  

МЕЛЬНИЧЕНКУ Володимиру Юхимовичу, публіцистові – за 

документально-публіцистичні книги «Тарас Шевченко: «Моє перебування в 

Москві», «На славу нашої преславної України» (Тарас Шевченко і Осип 

Бодянський)»;  

НАКОНЕЧНОМУ Віктору Андрійовичу, майстрові народного малярства – 

за серію картин «Краю мій сонячний».  

 

2. Установити на 2009 рік розмір Національної премії України імені Тараса 

Шевченка 160 тисяч гривень кожна.  

Президент України Віктор ЮЩЕНКО  

2 березня 2009 року  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B7_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%AE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%E2%80%94_%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8_2009_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%E2%80%94_%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8_2009_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83
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Послання у вічність 

 
Алевтина Роянова, 

Світлана Коваленко, 

викладачі Донецького училища культури 

 

Літературний вечір, присвячений 195-літтю від дня 

народження Тараса Шевченка та з нагоди оголошення 2009 року 

– Роком молоді 

 

Біля правого порталу стоїть великий мольберт, на якому прикріплено 

портрет Т.Шевченка. Поряд – стіл, покритий вишитим рушником, на ньому 

дві тарілки з кетягами калини, «Кобзар», роздрук твору «І мертвим, і 

живим, і ненародженим землякам моїм в Украйні і не в Украйні моє дружнєє 

посланіє». 

На сцені спалахує світло, у виконанні ансамблю бандуристок звучить 

«Віночок українських народних мелодій». По паузі бандуристки виконують 

позивні Українського національного радіо. 

На сцену виходять ведучі у стилізованому українському вбранні. 

Ведучий (студент). Доброго дня! 

1-ша ведуча (студентка). Літературний клуб радий вітати всіх 

шанувальників багатогранної творчості Тараса Шевченка. 

2-га ведуча (викладач). Цьогоріч виповнюється 195 років від дня 

народження нашого генія. 

Ведучий. Маємо надію, що теперішня  українська молодь. Звільнена від 

ідеологічних пут і радянських стереотипів, здатна глибоко осмислювати, 

аналізувати і утілювати в життя ідеї гуманізму, що пульсують у творах 

Великого Кобзаря. 

1-ша ведуча. Сучасне життя влаштоване так, що кожен з нас у 

людському морі страждає від самотності. Це дивно, але так воно є… 

Відвідавши концерт, виставу,  повернувшись із навчання чи роботи, ми 

розходимося і… потрапляємо в пастку самотності. 

2-га ведуча. Ніхто не збирається обговорювати чи висловлювати свою 

думку про почуте з сцени або екрана. 

1-ша ведуча. Ми мало спілкуємося зі своїми однолітками, з батьками… 

А на такі високі теми – й поготів. 

Ведучий. Тому цей літературний вечір ми задумали як вечір-діалог. 
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2-га ведуча. Діалог між тими, хто на сцені і в залі. 

1-ша ведуча. Діалог між Тарасом Шевченком і нами – нині сущими. 

Усі, хто на сцені. Починаймо! 

Ансамбль бандуристок сходить зі сцени, ведучі прямують до 

глядацької зали, зупиняються біля правого порталу (портрета Т. Шевченка). 

Ведучий. Спробуймо всі разом пригадати твір, у якому Кобзар 

розмірковує над долею України і робить висновки – позачасові, важливі для 

всіх поколінь українців. 

1-й студент із глядацької зали. Це послання «І мертвим , і живим..» 

2-га ведуча. Пригадаймо повну назву цього твору. (Вказує на студента, 

який щойно відповідав, і просить повторити ці слова ще раз.) 

1-й студент. «І мертвим, і живим, 

Ведучий. І ненародженим землякам моїм 

1-ша ведуча. в Украйні і не в Украйні 

2-га ведуча. моє дружнєє посланіє». 

Ведучі роздають аркуші з родруком. 

Ведучий. Зауважте, шановні, це послання адресоване також і нам – 

молодим, котрих відділяє від автора майже два століття. 

1-ша ведуча. І як доречно, що про нього ми говоритимемо саме тепер. У 

2009 році, адже його оголошено Роком молоді. 

2-га ведуча. Сьогодні над Шевченковим твором схиляться і батьки , і 

діти, і батьки батьків. 

Ведучий. Ще у школі, коли вперше почув «І мертвим, і живим…», 

чогось спало на думку, що його можна назвати «Посланням у вічність». А як 

гадаєте ви? 

1-ша ведуча. Я цілком погоджуюся. А ви? 

2-га ведуча. Шановна аудиторіє, запрошуємо до спів думання! 

Запрошуємо до спілкування! 

1-ша ведуча. хто говоритиме перший? Діалог відкрито! 

Ведучий. Розпочнімо з епіграфа до послання. Шевченко невипадково 

взяв за мотто рядки з Єванглія: 

Аще кто речет, яко люблю Бога, 

а брата свого ненавидит, лож єсть. 

Соборное послание Иоанна. Глава 4. С.20 

Як звучатиме ця цитата сучасною мовою? Звернімося до людей 

поважного віку. 

Бабуся чи дідусь студента. «Як хто скаже: «Я Бога люблю», та 

ненавидить брата свого, той не правдомовець». 



23 

 

2-га ведуча. Дякуємо! Справді, такому не було б місця ні на Січі, ні в 

Кирило-Мефодіївському братстві, ні в Науковому товаристві імені 

Шевченка. 

Ведучий. Чого ж так? 

1-ша ведуча. А хто повірить у любов безбожних? Авторові глибоко 

болить проблема чесності з собою і суспільством, адже лише на правді і 

справедливості можна побудувати новий гуманістичний світ, про який мріяв 

Шевченко. 

2-га ведуча. У посланні, змінюючи один одного, розгортаються три 

провідні мотиви. 

Ведучий. Перший мотив – основний: служіння Україні, її народові як 

головний обов'язок української інтелігенції. 

2-га ведуча. Уперше в українській літературі гостро поставлено 

проблему мислячої еліти і народу як проблему національно-політичну. 

Ведучий. З одного боку, поет в'їдливо, з сарказмом картає земляків за 

їхні провини перед Україною, її народом, а з другого – намагається «по-

доброму» усовістити їх, звертаючись до їхніх гуманістичних і патріотичних 

почуттів. 

Член літературного клубу підходить до правого порталу. Бере зі столу 

«Кобзар» і виразно читає уривок від слів «І смеркає, і світає…» до «Тоді 

оставсь би сиротою з святими горами Дніпро!» 

1-ша ведуча. Автор наголошує, що кожному свідомому українцеві 

треба жити інтересами Батьківщини. 

2-га ведуча. У посланні поет змальовує болюче явище українства, коли 

найосвіченіші представники нації шукають щастя «на чужому полі», у 

чужому домі. Підтвердіть мою думку цитатою. 

2-ий студент із зали. Нема на світі України, 

Немає другого Дніпра, 

А ви претеся на чужину 

Шукати доброго добра… 

Я гадаю, що такий стан був зумовлений тривалою бездержавністю 

української нації. 

1-ша ведуча. Правильно зауважено! І геніальність твору в тому, що в 

ньому запрограмована думка про Державу. В яких рядках озвучено її? 

3-й студент.          

В своїй хаті й своя правда, 

І сила, і воля. 
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4-й студент. Що ж виходить? Фактично автор говорить про порушення 

законів розвитку: нація, народжуючи еліту, не має від неї віддачі, потрібної 

для подальшого поступу. 

5-й студент. Очевидно, описане Шевченком накладається на нашу 

дійсність. Молодь, шукаючи легкої долі, виїжджає за кордон, а потім: 

Несли, несли з чужого поля 

І в Україну принесли 

Великих слов велику силу, 

Та й більш нічого. 

Ведучий. Це значить, що… 

6-й студент. Це значить, що освічені молоді люди не розбудовують 

свою державу, а працюють на розвиток іншої країни. Як на мене, це 

неправильно й обурливо. 

1-ша ведуча. Дякуємо за висловлену думку. Впевнена, що вся наша 

юнь, присутня сьогодні в цій залі, - це майбутня еліта України. І кожен з вас 

розуміє основний обов'язок інтелігента – служити батьківщині, її народові. 

Ведучий. Пропонуємо наше бачення ролі молоді в Україні. Воно 

співзвучне з Шевченковими поглядами. 

Звучить мелодія пісні «Думи мої, думи мої…». На фоні мелодії на сцену 

виходять п'ятеро читців літературної композиції. 

Хором.                    В дні перемог, в дні поразок, 

В щасливі дні, і в дні сумні 

Іду з дитинства до Тараса, 

Несу думки свої сумні. 

Іду крізь свята і крізь будні, 

Крізь глум юрби і суєту, 

Ні, не в минуле, а в майбутнє 

До тебе я, Тарасе, йду! 

Ю. Рибчинський 

1-й читець.     Згада Тарас Григорович при смерті 

чи, може, й не згада майбутніх нас, 

та в сонмі світу він – довічно третій: 

За Словом – Бог, а третій – він, Тарас. 

В. Затула 

Мелодія уривається. 

2-й читець.                

Воскресну нині! Ради їх, 

Людей закованих моїх, 

Убогих, ницих… Возвеличу 
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Малих отих рабов німих! 

Я на сторожі коло їх 

Поставлю слово. 

Т. Шевченко 

У запису звучить уривок симфонії № 3, частина 2 Б. Лятошинського. 

3-й читець.  

Ввижаються йому Карпатські гори сині, 

Хатини на грунях, круті стежки в ожині, 

І чує він: шумлять потоки й ріки: 

«Ти сам цей хрест узяв, не кинь його ,неси!» 

 4-й читець. 

І чує він:за ним в тюремнім коридорі 

Шумлять поля й лани пшениці неозорі, 

Гуде Полтавщина, Донеччина, Волинь: 

«Ти сам цей хрест узяв, неси його, не кинь!» 

5-й читець. 

І голос матері летить, як світло денне: 

«Ой, сину мій, не зрадь, не відступись від мене, 

Ти сам цей хрест узяв, будь мужнім, не впади, 

Благословляю тебе! Ти йдеш в життя, іди!» 

А. Григоренко 

 3-й читець. 

І золотої й дорогої 

Мені, щоб знали ви, не жал 

Моєї долі молодої; 

А іноді така печаль 

Оступить душу,аж заплачу. 

А ще до того, як побачу… 

Т.Шевченко 

 У запису звучить симфонія №2, частина 3 Б. Лятошинського. 

1-й читець.  

Давно ми з недругами в блоці 

І сват якомусь королю, 

Але кричиш на кожнім кроці: 

Як Україну я люблю! 

2-й читець. 

Загарбав гори й полонини, 

Скупив і акції, й паї – 

Вже прихопив пів-України, 
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Бо дуже любиш, бач, її. 

3-й читець. 

Ти щойно (злодій у законі!) 

Возвів палаццо голубе, 

Накарбувавши на фронтоні: 

«Вкраїно, я люблю тебе!» 

4-й читець. 

У тебе шахти й ново буди, 

У тебе яхти і авто, 

А ти все б'єш себе у груди: 

«Люблю Вкраїну, як ніхто!» 

5-й читець. 

Якщо ти теж «козак моторний», 

Країні відданий своїй, 

Чому ж на мові забугорній 

Щодня освідчуєшся їй? 

1-й читець.  

Іще тобі сказати треба: 

- Про почування не свисти, 

Якщо парканом аж до неба 

Відгородивсь від неї ти! 

 2-й читець.  

Ген чуєш? Соловейко в гаю, 

На схилах Хортиці дуби 

І вся земля – тебе благають: 

- Ти Україну не люби! 

3-й читець.  

Їй у коханні не клянись ти, 

Бо любиш так, як кров п'явки, 

Або як гусінь любить листя, 

Або картопельку жуки. 

4-й читець. 

Іще питання на записку: 

- Як можна той любити край, 

Який ти обідрав, як липку, 

Для себе створюючи рай? 

5-читець. 

Десь пошукай собі кохану, 

З якою в щасті проживеш. 
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Ти полюби, наприклад, Гану 

Або вподобай Бангладеш. 

1-й читець. 

Люби їх гаряче, до скону, 

А Україну відпусти. 

Бо, як Отелло Дездемону, 

Колись її задушиш ти! 

П. Ребро 

Звучить уривок із твору Б.Буєвського «Via Dolorosa». 

2-й читець. 

Один у другого питаєм, 

Нащо нас мати привела? 

Чи для добра?Чи то для зла? 

Нащо живем?Чого бажаєм? 

Т.Шевченко 

1-й читець. 

Я запитую в себе, питаю у вас, у людей, 

Я питаю в книжок, роззираюсь на кожній сторінці: 

Де той рік, де той місяць, той проклятий тиждень і день, 

Коли ми, українці, забули, що ми – українці? 

2-й читець. 

І що є в нас душа, повна власних чеснот і щедрот, 

І що є у нас дума, яка ще од Байди нам в'ється, 

І що ми на Вкраїні – таки український народ, 

А не просто населення, як це у звітах дається. 

3-й читець. 

І що хміль наш – у пісні, а не у барилах вина. 

І що щедрість – в серцях, а не лиш у крамничних вітринах. 

І що є у нас мова, і що українська вона, 

Без якої наш край – територія, а не Вкраїна. 

4-й читець. 

Я до себе скажу і до кожного з вас: - Говори! 

Говорімо усі, хоч ми й добре навчились мовчати! 

Запитаймо у себе: відколи, з якої пори 

Почали українці себе у собі забувати? 

5-й читець. 

Запитаймо й про те, як ми дружно дійшли до буття, 

У якому свідомості нашій збагнути незмога. 

Чом солодшим од меду нам видався час забуття 
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Рідних слів, і пісень, і джерел, і стежок від порога. 

1-й читець. 

Українці мої! То вкраїнці ми з вами – чи як? 

Чи в «мовчалах»  і вмерти судила нам доля пихата? 

Чи в могили забрати судилось нам наш переляк, 

Що розцвів нам у душах смиренністю «меншого брата»? 

2-й читець. 

Українці мої! Як гірчать мені власні слова… 

Знаю добре, що й вам вони теж – не солодкі гостинці. 

Але мушу сказати, бо серце мов свічка, сплива, 

Коли бачу, люто себе зневажають вкраїнці. 

3-й читець. 

Я вже й сам ладен мовить: «Воно тобі треба!.. Стерпи!» 

Тільки ж хочу вкраїнці, спитати у вас нелукаво: 

Ради кого Шевченковійти було в Орські степи? 

Ради кого ховати свій біль за солдатську халяву? 

4-й читець. 

Та хіба ж не впаде, не закотиться наша зоря 

І хіба не зотліє на тлін українство між нами, 

Коли навіть на згарищі долі й зорі Кобзаря 

Ми і досі спокійно себе почуваєм хохлами? 

5-й читець. 

 Українці мої! Дай вам Боже і щастя, і сил. 

Можна жити хохлом, і не згіркне від того хлібина. 

Хором. 

Тільки  хто ж колись небо прихилить до ваших могил, 

Як не зраджена вами, зневажена вами Вкраїна. 

В.Баранов 

У запису звучить симфонія № 3, частина 2 Б. Лятошинського. 

4-й читець. 

Скільки літ в протистоянні! 

Де ж знайти високий лад? 

Просто вийти на світанні 

І відчути: квітне сад! 

І побачити: зорею 

Пломенить троянди цвіт, 

І звисає над землею 

Хмелю ніжний живопліт. 

5-й читець. 
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Закриває стіни сірі, 

Рясно китиці снує. 

Все в ясній квітує вірі, 

В щедрім світлі постає. 

Прагне злагоди, гармоній, 

Щоб не згризла все черва, 

Щоб просився плід в долоні, 

Добрі думи – у слова. 

Хором. 

І чого протистояти? 

Світ же праведний – один! – 

1-й читець. 

Сиву долю просить Мати, 

Щоб живим вернувся смн. 

Щоб сім'я не знала болю, 

Не обсіла душу тля, 

2-й читець. 

Щоб не стала полем бою 

З Сонцем вінчана Земля. 

С. Бурлаков 

У запису звучить приспів пісні «Дай Україні волю» (слова В. Шовкошитного, 

музика О.Осадчого). 

3-й читець. 

У сонце триванні, 

В одвічнім огромі борінь 

Загартуємо серце 

Козацькою мужністю бою. 

Станьмо силою світла, 

Що сходить у світ озорінь 

Хором. 

Духом праведності – 

Шевченковою любов'ю. 

4-й читець. 

Дніпро, Шевченко, Україна – 

Моя душа, моя земля. 

Я вас ніколи не покину, 

Я не поїду звідсіля. 

5-й читець. 

О, ці болючі переміни! 
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Я тихо їх перетерплю. 

Дніпро, Шевченко, Україна, 

Я до загину вас люблю. 

1-й читець. 

Дніпро, Шевченко, Україна – 

Нас вчить історія гірка! 

Хай знову стати на коліна 

Ніхто не змусить козака! 

2-й читець. 

Випростуймо зігнуту спину! 

Ми варті кращого життя. 

Хором. 

Дніпро, Шевченко, Україна – 

Мої до самозабуття. 

В. Чуйко 

3-й читець. 

О молодь! Молодь України! 

Свобода і безмір 

У світі тебе зустріча. 

Лети, моє серце, 

Нічим у житті 

Не травмоване, 

Допоки твій час! 

На фоні мелодії пісні Г. Татарченка «як же нам жити на рідній землі» 

(слова Ф.Тишка) читець декламує. 

4-й читець. 

Збулось пророцтво мудрого Тараса, 

Ми зрозуміли, що ми є Народ. 

У єдності, братерстві і любові 

Йдемо ми разом до нових висот. 

Хай сяють золотом над нами 

Великої країни прапори. 

Хором. 

Ми – українці, Бог і слава з нами, 

Ми є і будем, ми завжди були. 

І.Редчиць 

5-й читець. 

Роботящим умам, 

Роботящим рукам 
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Перелоги орать, 

Думать, сіять, не ждать 

І посіяне жать 

Роботящим рукам. 

Т.Шевченко 

1-й читець. 

Молодь обніме цю планету, й потрясе, 

І приголубить все живе і суще, 

І перемінить, і оновить все, 

Хором.Й летітиме земля в живе грядуще… 

І. Редчиць  

2-га ведуча. Важлива проблема послання стосується інтелектуального 

рівня еліти. Вимоги до неї можна звести до двох положень. Перше – треба 

чужого навчатися і свого не цуратися.  

Ведучий. Друге – добре знати правдиву історію свого народу. 

1-ша ведуча. У яких рядках розкривається перше положення? 

Відповідь із зали. «Як би ви вчились так., як треба…» 

Ведучий. Скажіть, в яких рядках Шевченко пародіює емоційну 

розчуленість українофіла, який бачить історію зовсім не такою, якою вона 

була насправді? 

Відповідь із зали. «А історія!..Поема…» 

1-ша ведуча. Шевченко закликає реалістично дивитися на історію свого 

народу. Яку, за словами В. Винниченка, «не можна читати без брому». Якою 

та історія була насправді? Як про це говорить поет? 

Відповідь із зали. «Кров'ю вона умивалась…» 

Ведучий. То в чому ж тоді виявляється справжній патріотизм? 

Відповідь із зали. Справжній патріотизм не в пасивному спогляданні 

історичного минулого, а в щоденній невсипущій праці задля свого народу й 

держави. Працюючи на благо України, утвердимося й процвітатимемо разом 

з нею. 

Ведучий. Маємо спиратися на національні традиції, бо у світі 

поважають тих, хто сам себе поважає, має почуття власної честі і гідності. 

Досвід новітньої історії доводить: високого соціального і духовно-

культурного прогресу досягають ті країни, де шанують рідні звичаї. 

1-ша ведуча. третій смисловий мотив послання – це заклик до всіх 

свідомих сил України єднатися: 

Обніміться ж, брати мої, 

Молю вас, благаю! 
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2-га ведуча. Шевченко застерігає, що для України небезпечні внутрішні 

розбрати, коли політична еліта роз'єднана, не знаходить спільної мови з 

народом і не хоче заради загального добра поступатися власними амбіціями. 

Слухаймо ж і почуймо Кобзареве слово! 

До правого порталу підходить читець, бере з підставки «Кобзар» і 

читає уривок з послання – від слів «Доборолась Україна…» до кінця. На сцені 

хор виконує «Молитву за Україну» (вірші О.Кониського, музика М. Лисенка). 

1-ша ведуча. Шановна громадо! Сподіваємося, кожен з вас упевнився в 

тому, що твір Т. Шевченка «І мертвим, і живим, і ненародженим землякам 

моїм в Украйні і не в Украйні моє дружнєє посланіє» - це справді послання у 

вічність, звернене до нас і до всіх прийдешніх поколінь. 

Ведучий. Тож гордо заявімо світові: «Ми – українці!» 

1-ша ведуча. Я – українка! 

Ведучий. Я – українець! 

2-га ведуча. Ми – єдина родина! 

Ведучий.   

Батьки і діти! Діти і батьки! 

Нерозділиме і одвічне коло. 

Ми засіваємо житейське поле, 

І не на день минущий – на віки! 

Б.Олійник 

1-ша ведуча. А нагадуватиме нам про це червона калина. 

Ведучі беруть тарілки з кетягами калини і роздають калину глядачам. 

2-га ведуча. У кожній червоній ягідці – зерня: воно схоже на серце. Тож 

невипадково українці так люблять це дерево, невипадково калина є одним з 

основних народних символів нашої землі. 

Ведучий. Серце у нас одне! 

1-ша ведуча. Шевченко у нас один! 

Усі ведучі та хор. Єдина у нас Україна! 
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