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 Т.Г Шевченко стоїть в одному 

ряду з такими титанами думки 

і  слова, як Гомер і Шекспір, 

Пушкін і Толстой,                                

Гете і Байрон,                                     

Шіллер і Гейне,                              

Бальзак і Гюго,                             

Міцкевич і Бернс,                       

Руставелі і Нізамі,                                                   

чия мистецька спадщина стала 

надбанням усього передового 

людства… 

Т.Г. ШЕВЧЕНКО - ПЕРЛИНА СВІТОВОЇ 

СКАРБНИЦІ… 



ПОЯВА НА ІСТОРИЧНІЙ АРЕНІ ХІХ - ПЕРЕДТЕЧІ 

 



ПОЯВА НА ІСТОРИЧНІЙ АРЕНІ ХІХ - НАРОДЖЕННЯ 

В сім’ї кріпаків 9 березня 1814,                                                      

с. Моринці, Київська губернія, Російська імперія 
(нині Звенигородський район, Черкаська область, Україна)  

народився Прометей українського народу – 

Будитель народної свідомості. 

Микола І 



ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ПОЕТА –  
ЗАГАРТУВАВ ЙОГО ДУХ І СЛОВО 

 Тарас Григорович Шевченко прожив дуже 

мало – лише  47 років.                                    

34 роки провів уневолі: 24 роки – під ярмом 

кріпацтва і понад 10 років –найжорсто-

кіших умовах заслання. А решту – 13 ,, 

вільних ’’ років перебував під невсипущим 

наглядом жандармів. 

Живучи у тяжкій неволі  

Т. Шевченко лише 2 роки 

навчався у школі… 
Зіслання і в’язниця… 

1836р. Академія мистецтв,  

м. Санкт-Петербург 





БУДИТЕЛЬ НАРОДНОЇ СВІДОМОСТІ –  

СВОЮ УКРАЇНУ ЛЮБІТЬ… 

 

 Я так її, я так люблю Мою 
Україну убогу, 
Що прокляну святого бога, 
За неї душу погублю!  

(«Сон», 1847) 

 

 І на оновленій землі 
Врага не буде, супостата, 

А буде син, і буде мати, 

І будуть люде на землі.  

(«І Архімед, і Галілей» 1860) 

Світе тихий, краю милий, 

Моя Україно! 

За що тебе сплюндровано, 

За що, мамо, гинеш?  

(«Розрита могила» 1843) 



БУДИТЕЛЬ НАРОДНОЇ СВІДОМОСТІ –  

СВОЮ УКРАЇНУ ЛЮБІТЬ… 

О,  думи мої! Де вас маю діти, 

Кому повідаю гірку мою печаль? 

Летіть , летіть в шалену хуртовину, 

що вкриє всіх.  І  праведних, і грішних. 

О, думи мої! Там, на Україні, 

У ріднім краї навіть сніг тепліший... 

А я... А я 

Тілько вмію плакать, 

Тілько сльози за Украйну... 

А слова — немає...  

 

(«Думи мої, думи мої» 1840) 

 



Його думи, його пісні, його 

полум’яний гнів, його боротьба 

за світлу долю трудового люду                 

були думами, піснями, гнівом і 

боротьбою мільйонів 

знедолених… 

ВІЧНИЙ ВОГОНЬ,  

ЩО НІКОЛИ НЕ ЗГАСНЕ В СЕРЦЯХ НАРОДУ 



БУДИТЕЛЬ НАРОДНОЇ СВІДОМОСТІ –  

ВСТАВАЙТЕ, КАЙДАНИ ПОРВІТЕ… 

 Добра не жди, 
Не жди сподіваної волі - 
Вона заснула: цар Микола 
Її приспав. А щоб збудить 
Хиренну волю, треба 
миром 
Громадою обух сталить; 
Та добре вигострить 
сокиру - 
Та й заходиться вже 
будить. 

 («Я не нездужаю, 
нівроку…», 1858) 

... вставайте 
Кайдани порвіте 
І вражою злою кров’ю 
Волю окропіте.  
 
(«Заповіт», 1845) 

І Господа зневажають, 

Людей запрягають 

В тяжкі ярма. Орють лихо, 

Лихом засівають… 

 

  

Схаменіться, недолюди, 

Діти юродиві! 

Подивіться на рай 

тихий, 

На свою країну, 

Полюбіте щирим 

серцем 

Велику руїну… 

 

(«І мертвим, і живим, і 

ненародженим», 1845) 

 

 Врага не буде, супостата, 

А буде син, і буде мати, 

І будуть люди на землі. 



ПРИВЕРНУВ УВАГУ ДО МОРАЛЬНОСТІ - 

ОБРАЗ ЖІНКИ І МАТЕРІ… 

Кохайтеся, чорнобриві, 

Та не з москалями, 

Бо москалі — чужі люди, 

Роблять лихо з вами… 

 «Катерина» 

Тема зрадженої дівчини… 

Серце чуло недоленьку, 

Бо боліло, мліло, 

Та не вміло розказати 

Або не хотіло… 

«Тополя» 

Любов до матері… 



Любов, як Дар Божий! 



«Ну що б, здавалося слова…  

Слова та голос –  

більш нічого.  

А серце б’ється – ожива,  

як їх почуєш…» 

ДУХОВНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ 

СУЧАСНОЇ НАЦІЇ 



 В чому секрет «музичної популярності» поезії  
Т. Шевченка? 
• створена за мелодикою пісні; 
• своєрідний ритм; 
• гостро відображає переживання героїв, передає найтонші 

нюанси їх життя...несе широту думки і мінливість 
настроїв….  

• форма шевченківського вірша - «коломийковий», а також 

«колядковий» вірші - запозичені ним з народної поезії.  

 

• Понад 120 композиторів – відгукнулося 
на творчість Шевченка;  
 

• 250 творів з "Кобзаря« оспівано в різних 
музичних формах; 
 

• на слова Шевченка створено понад 500 
музичних творів. 



ПОЕЗІЯ, ЩО СТАЛА ПІСНЕЮ… 

Реве та стогне Дніпр 

широкий, 

Сердитий вітер завива, 

Додолу верби гне високі, 
Горами хвилю підійма. 

 

(«Причинна», 1837-1847) 

 



ХУДОЖНІЙ ДОРОБОК Т.Г. ШЕВЧЕНКА… 

835 творів збереглося до нашого часу 

«Катерина» 1842 

«Селянська родина» 

1843 
«Циганка-ворожка» 

1840 

«Аскольдова могила» 

1846 



   Витоки могутнього таланту Т.Г.Шевченка –  

духовне життя українського народу —  

його етнос, думи, героїчні і ліричні пісні.  



ТОЙ, ХТО ЄДНАЄ  

МИНУЛЕ, ТЕПЕРІШНЄ І МАЙБУТНЄ 

Низку творів із “Кобзаря” 

перекладено  

понад 100 іноземними мовами. 



ВІЧНІСТЬ І НЕВМИРУЩА ПАМ’ЯТЬ Т.Г. ШЕВЧЕНКА 

   Так, Великий Кобзар – гордість української культури, 

але... він і гордість української національності,                      

Людина з великої букви, патріот, подвиг який полягав 

передусім у тому, що він вивів поняття про свій народ, 

повернувши цьому поняттю його споконвічну єдність.  

   Його неймовірна заслуга ще й у тому, що Т.Шевченко 

підніс до загальнолюдського рівня                                 

Відроджувану літературу цього народу,  

а отже культуру і національну свідомість. 


