
Робота студента групи КМ-31 

ФПМ 

Донського Богдана Сергійовича 



Проаналізувавши життєпис та творчість Тараса 

Григоровича Шевченка, дійти до висновку, що 

Кобзар є визначною постаттю українського 

культуротворення та його творчість мала 

вирішальне значення в становленні й розвитку 

нової української літератури. 



     Шевченко народився 9 березня  1814 року в селі 
Моринці Звенигородського повіту Київської 
губернії. Уже в дитинстві відчув на собі, що таке 
кріпацтво, знущання сильного над слабким, 
голод, сирітство й виснажлива праця. Ще 
хлопчиком Тарас полюбив чарівну народну 
пісню, чув від кобзарів думи та історичні пісні, 
які знайомили його з героїчним минулим рідного 
краю. 
 
 



    Шевченко почав писати ще кріпаком, за його 

свідченням, 1837 р. Із перших поетичних спроб 

відомі вірші «Причинна» та «Нудно мені, тяжкко 

– що маю робити». 

 

 



     Ранній Шевченко — поет-романтик. Це романтизм 
протесту проти існуючої дійсності, в основі якого — 
мрія поета про кращу долю народу. 
Твори періоду «трьох літ» написані рукою зрілого 
майстра. Це час усвідомлення суті трагедії України в 
суспільно-політичному, національному, релігійному, 
морально-етичному вимірах. 
 Творчість останнього періоду життя стала 
найвищим етапом в розвитку поета. Як і раніше, 
жагуча революційна пристрасть поєднується в 
ньому з особливою, надзвичайною ніжністю, 
ліричною емоційністю ("Посажу коло хати", "Над 
Дніпровою сагою", "Тече вода з-під явора"). 



     У своїй поезії Шевченко звернувся до тем, 

проблем та ідей (соціальних, політичних, 

філософських, історичних, художніх), які до 

нього ще не порушувалися в українській 

літературі або порушувалися надто несміливо й 

соціально обмежено. 



     Уже перша його книжка "Кобзар" (1840) засвідчила 

воскресіння нації у драматичний період національної 

історії. Хоча вона містила лише вісім творів, усе ж вона 

засвідчила, що в українське письменство прийшов поет 

великого обдаровання. Такої непідробної природності, 

щирого ліризму й художньої майстерності українська 

поезія ще не знала. 



     Завжди відчуваючи нерозривний зв'язок з 

народом, поет сміливо черпав з усної творчості 

ідеї, сюжети, образи, ритміку. Елементи усної 

народної творчості (певною мірою й несвідомо) 

впліталися у власні думки й слова поета.  



      Гнітюча дійсність спонукала Т. Шевченка звернутися думкою до 

минулого України. І саме своїми історичними поемами, драмами, 

віршами, живописними картинами поет повернув українському 

народу пам´ять його історії. У них автор "Кобзаря" показував 

етнічну і культурну самобутність українського народу, його 

невід´ємне право на вільний, суверенний державний розвиток.  



    Шевченко був революційним демократом. Як 

революціонер він виступав проти 

самодержавства, як демократ –  засуджував 

колоніальну політику царизму. Поет був борцем 

за вільну людину. Найвиразніше революційний 

характер романтизму поета виявився у поемі 

"Гайдамаки". Хоча в поемі й змальовані криваві 

картини покарання шляхти гайдамаками, весь 

твір проймає глибока людяність, гуманізм. 



     В останні роки свого життя Шевченко не міг не 

відчувати, що вагомі зерна, посіяні ним, уже 

давали паростки. Він бачив, як росте коло його 

соратників і однодумців, читав у пресі про 

визнання своїх заслуг перед народом. 



     Сама смерть Кобзаря і поховання його на 

Чернечій горі біля Капова стали фактором 

революційного руху. Він був основоположником 

нової української літератури, нової української 

культури в цілому. Революційні демократи 

використовували твори Шевченка в боротьбі 

проти царату, ними захоплювалися учасники 

польського січневого повстання 1883 р., їх 

переспівували болгарські революціонери — 

борці проти турецького ярма. 



     Підсумовуючи значення творчості Т. Шевченка для 

української й світової культури, я вважаю потрібним 

використати  висновок, зроблений І. Франком у 

"Присвяті":  

"Він був сином мужика - і став володарем у царстві духу.  

Він був кріпаком - і став велетнем у царстві людської 

культури". 
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