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ВСТУПНЕ  СЛОВО

Тарас Шевченко — мистецький і духовний феномен усього 
людства: його проста, але сповнена пророчої сили постать збудила  
приспаний дух нації, освітила цілі покоління. Волею історії він 
ототожнений з Україною і разом з її буднями продовжується нею, 
вбираючи в себе нові дні і новий досвід народу, відзиваючись на 
нові болі й думи. Він росте й розвивається у часі, в історії, і нам 
ще довго доведеться йти до його осягнення. Ми на вічному шляху 
до Шевченка…

Ми щиро захоплюємося образом Кобзаря, його громадською 
принциповістю і моральною чистотою, почуттям соціальної і наці-
ональної справедливості, відданістю правді і свободі. Та чи може-
мо ми сповна уявити собі, що за цим стояло, скільки це вимагало 
душевних сил і боротьби, скількох мук і болю це коштувало, скіль-
ки для цього треба було прозрінь думки і висоти духу?! Щоб це 
осягнути, треба добре знати не лише самого Шевченка, але і його 
епоху, атмосферу життя суспільства, його сучасників. І не тіль-
ки однодумців, друзів, а й супротивників. Увесь широкий спектр 
поглядів, інтересів і настроїв епохи, що у своїй сукупності ство-
рювали ту історичну реальність, у якій він був Собою — Тарасом 
Шевченком.

9 березня 2014 року виповнюється 200 років від дня народжен-
ня Пророка української землі. Крізь століття живе пам’ять про 
Кобзаря, а слово його вічно лунатиме в серці кожної незламної 
духом людини.

Минув час... Здається, усе змінилося. Але потреба суспільства 
у таких особистостях, як Шевченко, не зміниться і не зникне ні-
коли! Сьогодні Україні вкрай важливо мати гідних синів і доньок, 
здатних до участі в якісних перетвореннях держави. Величезна від-
повідальність за майбутнє нашої Батьківщини лежить на кожному 
з нас, але найбільша — на освітянах.

Щоденна творча праця педагога — плекати душу юної люди-
ни, яка ніколи не загубить у буденності жагу до життя і пізнання. 
Щоб виховати всебічно і гармонійно розвинену особистість, учи-
телю необхідно прищепити кожному учневі любов до творчості 
Т.Г. Шевченка, до природи рідного краю — основу зародження 
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почуття патріотизму. 
Видатний педагог В.О. Сухомлинський зазначав: «Сприйман-

ня і осмислення прекрасного — це основа, стрижень естетичної 
освіченості, серцевина естетичної культури, без якої почуття за-
лишаються глухими до всього благородного і високого у житті». 
Так виникає здатність дитячої душі відчувати, сприймати тонкощі 
усіх проявів життя, прислухатись до порухів серця. Це та доріжка, 
йдучи якою людина розвиває свої духовні й інтелектуальні сили.

Професор А.П. Каніщенко
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І çолотої й дорогої  Малого õлопчика в селі. 
Мені, щоá çнали ви, не æалü  Мов одірвалосü од гіллі, 
Моºї долі молодої:  Îдно-однісінüке під тином
А іноді така печалü  Сидитü соáі в старій рÿднині.
Îступитü душу, аæ çаплачу. Мені çдаºтüсÿ, що се ÿ,
А ще до того, ÿк поáачу  Що öе æ та молодістü моÿ.
Головна думка вірша — самотність дитини-сироти. Про це 

сказано вражаючою художньою деталлю: хлопчик «Сидить собі  
в старій ряднині», «Мов одірвалось од гіллі». Посилює цей мотив 
повторення: «Одно-однісіньке під тином».

Автор стверджує, що в кріпацькому селі немає щастя для си-
роти, така дитина приречена на важку долю. Тому так щемливо 
бринять рядки, в яких вгадується майбутнє хлопчика:

Мені çдаºтüсÿ, що ніколи  На сім широкім волüнім світі,
Воно не áачитиме волі,  І піде в найми, і колисü,
Свÿтої воленüки. Що так  Щоá він не плакав, не æуривсü,
Даремне, марне пролетÿтü  Щоá він де-неáудü приõиливсü,
Його найкращії літа,  То оддадутü у москалі.
Що він не çнатиме, де дітисü 
У вірші відображено життя самого поета. Одним-єдиним ре-

ченням Шевченко надає віршеві автобіографізму:
Мені çдаºтüсÿ, що се ÿ,
Що öе æ та молодістü моÿ.

Шевченкове серце не раз щеміло від того, що діти бідноти поз-
бавлені радощів дитинства. У вірші «На Великдень, на соломі...»   
тема сирітства розкривається ще глибше:

На Великденü, на соломі  Кому свитку. Îдна тілüки
Против сонöÿ, діти  Сидитü áеç оáнови
Гралисü соáі крашанками  Сиріточка, рученÿта
Та й стали õвалитисü  Сõовавши в рукава.
Îáновами. Тому к свÿткам  — Мені мати купувала.
З лиштвою пошили  — Мені áатüко справив.
Сорочечку. А тій стüоæку,  — А мені õрещена мати
Тій стрічку купили.  Лиштву вишивала.
Кому шапочку смушеву,  — А ÿ в попа оáідала, —
Чоáітки шкапові,  Сирітка скаçала.
Поет відтворив радісні вихваляння дітей обновами. Діти ща-

сливі. Вони мають батьків і родичів! Одна сирітка «сидить без об-
нови», але поет знає добре дитячу психологію. І його сирітка теж 
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хвалиться, та як щемливо стає на серці читачеві від цього: «А я  
в попа обідала, — сирітка сказала». Раз на рік дитина смачно по-
їла. Своє співчуття автор передає словами «сиріточка», «сирітка», 
«рученята».

Один із перших творів, написаних Кобзарем у засланні, була 
поема «Княжна». Цей великий твір розпочинається чудовим пей-
зажем «Зоре моя вечірняя...».

Зоре моÿ вечірнÿÿ,
Зійди над горою,
Поговорим тиõесенüко
В неволі ç тоáою.
Роçкаæи, ÿк çа горою
Сонечко сідаº,
Як у Дніпра веселочка
Воду поçичаº.
Як широка сокорина
Віти роçпустила.

  

У Києві. Папір, офорт 17,6 Ч 25,7; 22,3 Ч 30; (36 Ч 44,3). [Пб.]. 
[III — 6-7. VI 1844.]

У дитячому читанні поезія займає особливе місце. Вдаючись до 
поетичного прийому звертання, поет просить вечірню зірку зійти 
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Дитина (çвертаºтüсÿ до áатüків).
Любий тату, милий тату!
Ти скажи, навіщо хату
рушниками ми прибрали,
ніби в свято великоднє?
День який у нас сьогодні,
що квіток отак багато?

Батько. Так у нас сьогодні свято!
Дитина. Мамо, що ж за свято нині?
Мати.   Та Тарасове, дитино!
 Знай, колись, моє серденько,
 був у нас Тарас Шевченко.
Дитина. То ж він був нам, люба ненько?
Мати.  Наймиліша всім людина,
 і найкращая перлина,
 яку має Україна,
 наша рідная країна.
Ведуча. Нехай вогник Кобзаря завжди горить у наших серцях, 

посилаючи промені любові до природи, людини рідного слова,  
і пече гнівом до несправедливості.

Учениця.
Я маленька українка,
десять років маю,
про Тараса Шевченка
вже багато знаю.
Він — дитя з-під стріхи,
він — в подертій свиті,
він здобув нам славу,
як ніхто на світі.
А та наша слава
не вмре, та не загине.
Наш Тарас Шевченко —
сонце України (всі раçом).

Учень.
Ось чому в сім’ї великій
у цвіту садів прекрасних 
буде жити він вовіки
як безсмертний наш сучасник.
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Ведуча. А ще Шевченкові дуже хотілося, щоб ми його просто 
пам’ятали:

І мене в сім’ї великій,
В сім’ї волüній, новій
Не çаáудüте пом’ÿнути
Неçлим тиõим словом.

Звучить пісня «Заповіт».
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