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Динамічні зміни в житті нашого суспільства сьогодні вимагають 

суттєвої моральної і духовної підготовки громадян України, зокрема 

для духовного єднання народів. На нашу думку, суспільству потрібно 
поєднати духовність - наближення людини до Бога, і нетлінність 
таких загальнолюдських цінностей, як любов до ближнього, 

співчуття та взаємне пробачення. Шевченкове слово – це наша віра і 
молитва, це істина і прозріння, це – одкровення, котре можна 
осягнути лише заглибившись у творчість Кобзаря:  

 «… Повір, Тарасе, в нас повір. 

Бо наш народ завжди з тобою, 
з тобою станемо в ряди, 
з тобою вийдемо з двобою, 

з нужди, розрухи і біди. 
Коли дійдемо до вершини 
засіємо з тобою зерна  

здоров’я, щастя і любові  на віка! [5, c. 11]. 
Зокрема, шляхом Шевченка пішли найвидатніші українські 

письменники – Марко Вовчок, Панас Мирний, Іван Франко, Павло 
Грабовський, Леся Українка, Максим Рильський, Павло Тичина та ін. 

Він возвеличив літературу свого народу художньою силою і 
простотою слова, палкою любов`ю, полум`яною пристрастю. Постать 
Тараса Шевченка глибоко вкорінена у національну пам’ять 

українського народу.  
Метою нашого дослідження є вивчення поглибленого 

осмислення творчої спадщини Кобзаря. Століття з дня народження 

Тараса Шевченка в царській Росії, в склад якої тоді входило 
більшість українських земель, було відмічено скромно. Фактично 
існувала заборона на святкування цього ювілею. Сьогодні, коли ми 

наближаємося до 200 – річчя з дня народження Кобзаря заборони 
немає [4, с. 22]. Кобзар став Святим Письмом для нашого народу, 
головною книгою для кожного свідомого українця, і ще не було 
такого періоду в житті України, коли б його твори не звучали по-

сучасному гостро, актуально, заклично. Книга ця вічна, як саме 
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життя, як правда, як воля, бо адресована всім поколінням «..і 
мертвим, і живим, і ненародженим», бо писалася вона кров’ю серця 
поетового, упродовж цілого його життя. А кожне слово - це голос 

самого згорьованого народу, крик зболеної душі. На якій би сторінці 
не розгорнув християнин Біблію, а українець «Кобзаря», він знайде 
те, що написано мовби про нього і для нього. Патріотичне ставлення 

до пам’яті національної історії ми ведемо від Тараса. Дуже любив 
свою землю і нам наказував:  

Свою Україну любіть, 

Любіть її…Во время люте, 
В  останню тяжкую мінуту 
За неї Господа моліть…[2, c. 289] 

Ми відчуваємо Тебе, Тарасе, своїм сучасником. Ти - наш 
пророк, духовний батько, творець і рятівник нації, який зробив 
незриме в історії зримим у слові, дав народному духові точку опори і 
повернув самоповагу українцям. Тарас Шевченко - Вільний дух! Його 

душа ніколи не вмирає. Він дарував вічність українському слову.  
І дай нам Бог всім дожити до часу здійснення Шевченкових 

ідеалів свободи і любові, коли справді нарешті:  

                                 … «і на оновленій землі  
                                   врага не буде, супостата, 
                                   А буде син і буде мати, 

                                   І будуть люди на землі…» [ 2, с. 283]. 
Тарас Шевченко – поет для епох, невивчений ще до кінця, 

невичерпний і нескінченний, він - це український дух, це сам народ. 
Він продовжується у кожному новому поколінні, вбираючи в себе 

його болі і радості, його думи і надії. Тому так актуально, так живо 
звучить його слово, слово правди і любові. Вступаючи у двохсоту  
Шевченкову весну, не забуваймо – поет буде жити лише тоді, коли на 

устах народу трепетно і гордо звучатиме його віще слово.  
«Все йде, все минає...» [2, с. 61], та залишається пам’ять, добра 

слава про людей, що вирушають у світи у пошуках істини та правди.  

В історії залишаються імена, які з гордістю вимовляє, пам’ятає і 
шанує людство. Кожна нація, якій пощастило відкрити і висловити 
свою творчу самобутність, своє глибинне коріння, базу національної 

культури, осягнула це могутнім словом свого національного пророка. 
Серед тих щасливих, вибраних народів є і ми, українці. І ось чому. 
Поляки дістали Міцкевича, німці – Гете, англійці мають Шекспіра, 
італійці – Данте. Росія гордиться своїм Пушкіним, а ми, українці – 

Тарасом Шевченком. Він, безсмертний Тарас, для нашого народу – 
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явище унікальне, неординарне. Тому все, що з ним пов’язане, дороге 
нам і рідне. "Святе і безсмертне Кобзареве слово».  Тому й досі 
достойні українці в душі, яких горить вогонь свободи для свого 

народу. Любити свою Україну так,як любив її  Великий Кобзар.  
Сьогодні Шевченко потрібен нам, бо в його образі та поезії живе для 
нас сама душа народу. 

З давніх-давен живуть люди, котрі поєднують у собі 
працелюбність, терпимість, доброзичливість, толерантність, 
стійкість, волю, вміння виборювати незалежність. Прикладом для 

наслідування є видатні люди рідного краю, які своїми діяннями 
навіки прославили Батьківщину. Одним із них по праву є 
Т.Г. Шевченко, великий український поет, художник, національний 

геній, який все своє життя присвятив боротьбі за вільну і незалежну 
Україну. За своє коротке життя Тарас Григорович зумів передбачити  
далекі ідеали свого народу. Його творчість виникла з глибини 
народної історії і спроектована в майбутнє. Його ім’я стало символом 

пригноблених всього світу, а образ Шевченка став святинею кожного 
українця. 

Тарас Шевченко – поет, художник, борець за волю і 

справедливість. Тому нащадки повинні про це пам’ятати. 
Вшанування творчості митця відчувається й нині. Вся Україна шанує 
Тараса Шевченка, як свого найбільшого сина, як найбільшого 

оборонця свого народу, як найбільшого поета, як свій прапор і 
найбільший ідеал. Ми переконані, що його мрії частково збулися, а 
наші – вибір за нами, перед нами відкриваються нові можливості і 
просторі шляхи. 
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