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СВІТОВА ВЕЛИЧ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 
В історії кожного народу є імена, які він свято зберігає у своїй пам'яті. 

Мабуть, немає такої людини, яка б ніколи не чула про Тараса Григоровича 
Шевченка. Це видатний поет, письменник, мислитель і художник, який усім 
серцем полюбив рідний край, зробив величезний, неоціненний внесок у 
духовну складову людства. Це людина, яка не побоялась розкрити страшну 
правду про життя українців. Саме він вперше в історії порушив тисячолітнє 
мовчання низів. 

Ненависть Шевченка до соціальної нерівності, турбота про волю й 
гідність простої людини походила з селянського походження, але його 
інтелектуальне зростання було зумовлено впливом української шляхти. 
Головною метою великого Кобзаря було безхмарне майбутнє для України, саме 
тому правителі  так сильно прагнули знищити його творчу працю, змусили 
мовчати  Шевченка, заславши його далеко від рідної домівки. 

Для кожного свідомого українця Тарас Шевченко – не просто народний 
поет, талановитий митець, а й народний пророк, апостол правди, покровитель 
знедолених, провидець, великий патріот і один із найбільших революціонерів 
нашого народу. 

Важливим чинником пробудження національної свідомості українського 
народу було поетичне слово мислителя. У своїх творах поет змалював значною 
мірою занедбану Україну, яка потребує розвитку. З іншого боку, автор 
намагався показати красу рідного краю, нашої Вітчизни. Творчість Тараса 
Григоровича відкрила новий, вищий етап у розвитку української культури. 
Шевченко творчо використав величезний досвід попередників і сучасників в 
українській, російській та зарубіжній літературі, але в поезію він прийшов 
сказати своє, нове слово. Як сказав А. Курелла: «Тарасу Шевченку немає 
рівних у світовій літературі». 

 Попередники мислителя у своїх працях критикували певні явища 
тогочасного життя, такі як: знущання поміщиків над селянами, підкуп 
чиновників. Шевченко ж виступив як буремний судець і викривач усього 
самодержавно-кріпосницького ладу, як непримиренний ворог поміщиків і 
царизму. У його творах зображено нового позитивного героя — борця проти 
самодержавно-поміщицького ладу, борця за щастя свого народу.  

Шевченко пробудив народ, дав йому концепцію боротьби за волю і надав 
віру в перемогу. Звичайним для себе, як для поета, способом сформулював, 
розвинув і обґрунтував національну ідею українського народу: необхідність і 
реальність національної державності та незалежності.  

Тарас Григорович зробив величезний внесок у пробудження та 
формування національної свідомості українського народу, у розвиток нашої та 



світової культури. Ідеї, думки і взагалі вся творчість українського генія стала 
живим феноменом, який далі розвивається у свідомості суспільства.  

Творчість Тараса Григоровича безсмертна. Його літературна спадщина 
сповнена педагогічних повчань і відображає погляди на значення родини в 
розвитку людини, знання народних традицій і фольклору для формування 
особистості, це свідчить про те, що він дбав про освіту народних мас і вірив у 
надзвичайні можливості,здібності і таланти, що закладені у народі. 

Творчість великого народного митця принесла в нашу літературу незнане 
багатство тем і жанрів, приєднала її до найкращих здобутків світової 
літератури.  

Тарас Шевченко – символ чесності, правди і безстрашності, великої 
любові до людини. Його творча та громадська діяльність дає багатий матеріал 
просвітницького характеру. Життя його було коротким: він прожив лише сорок 
сім років, з яких двадцять чотири - був кріпаком, десять - був у засланні як 
солдат. Але ніщо не зламало стійкості духу поета-революціонера.  

Для нас Шевченко – це образ правдошукача, творчої людини, 
неповторної за своїм поетичним і малярським талантом, людини, наполегливої 
у досягненні мети, справжнього патріота, поета, який кожен свій поетичний 
рядок спрямував до рідного краю, рідного українського читача. Світлий образ 
великого Кобзаря безсмертний, як і сам народ, що породив його. 

У суспільно-політичних поемах Тараса Шевченка яскраво виражена ідея 
української державності, незалежності, соборності, проголошується заклик до 
відновлення козацької традиції, українського демократизму, віри у воскресіння 
України та зміну суспільного ладу.  

Життєвий і творчий шлях Т.Г. Шевченка – це совість і символ української 
нації. Наш великий Кобзар відкрив і повернув людям Слово, гордість, віру і, 
звісно, надію. Тарас Шевченко завжди стояв на захисті знедолених, незалежно 
від їхньої національності. У своїх безсмертних поезіях Кобзар пропагував світлі 
ідеали свободи й рівності.  

Кобзаря також називають українським лицарем і це не дивно, адже він 
віддав усі свої сили на порятунок українського народу, української культури та 
відкрив перед ними шлях у майбутнє. Він встановив ту структуру української 
літературної мови, яка збереглася в усьому істотному як основа сучасної мови. 

 Постать Шевченка увіковічено в бронзі. Пам’ятники Кобзарю є не лише 
в Україні, а й далеко за її межами: у Росії, Канаді, Білорусії, Аргентині, Польщі, 
Грузії, Угорщині.  

З дня смерті Тараса Григоровича Шевченка минуло понад 160 років, але 
щороку в день народження поета в кожному селищі та місті українці схиляють 
голову в глибокій пошані до пам’яті великого митця. Без його імені вже не 
можна уявити українську літературу. Це справжній приклад для прийдешніх 
поколінь, приклад вірного служіння своїй Батьківщині. 
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