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ШЕВЧЕНКІВСЬКІ ДНІ В АКАДЕМІЇ
І день іде, і ніч іде.

І голову схопивши в руки,
Дивуєшся, чому не йде
Апостол правди і науки

Т. Шевченко
І ВІН прийшов: у своїй величі та 

безсмерті Пророка у нову, щойно на-
роджену свою  не чужу Україну. Ще 
вчора чорніло лютневе небо, і в поту-
плених очах українців блукали відчай 
та безвихідь, а сьогодні напередодні 
Його ювілею Революція гідності пере-
могла! Перемогла неймовірно дорогою 
ціною, ціною смерті Небесної Сотні – 
молодих і не дуже, вірних і непобор-
них славних патріотів. І геній Шевчен-
ка, як ніхто інший, був причетний до 
цього оновлення, нашого майбутнього 
і такого непростого сьогодення…

У ранні березневі дні Т. Шевченко 
приходить до кожного з нас для того, 
щоб українці почули те, чого не слуха-

ли, побачили небачене, переосмислили 
пережите. Тараса знають і чекають у 
кожній домівці, рідній школі, будинку 
Просвіти, навчальному закладі, щоб 
заново зрозуміти просте і буденне, щоб 
пошанувати та прославити Генія. 

Галичани з особливим трепетом став-
ляться до пророчих Шевченківських 
заповітів, бо лише в ,,своїй хаті – своя 
правда” і святкують ювілеї не пафосно 
і заклично, а затишно і по-домашньому.

Студенти академії перед акцією “Ланцюг Кобзаря”

Продовження на стор. 2
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З документальних джерел відо-
мо, що матір Тараса – Катерина Бой-
ко, родом із Бойківщини, тим він по-
особливому близький і дорогий нам. 
І двісті років з дня народження поета 
лише наближують совість нації до кож-
ного з нас: бідного і багатого, грішного 
та святого, відомого й пересічного. 

Цьогоріч Шевченківські дні розпо-
чалися всезагальною молодіжною ак-
цією “Ланцюг Кобзаря”, яка вперше 
проводила у Львові. “Несучи слово 
Шевченка до людей”, студенти та учні 
львівських університетів, академій, 
коледжів та шкіл сформували живий 
ланцюг 7 березня о 13. 30 год. на розі 
вулиць Крупярської та Личаківської, а 
замкнули біля пам’ятника Т. Г. Шев-
ченку на проспекті Свободи. Учасники 
акції, серед яких численною була деле-
гація Львівської комерційної академії, 
вийшли з квітами, прапорами України, 
портретами Т. Шевченка та плакатами 
з цитатами творів Кобзаря.

Молодь скандувала: “В єдності – 
сила”, “Схід і Захід разом”, “Слава 
Україні”, “Герої не вмирають”. Біля 
пам’ятника Кобзарю зібралося народ-
не віче, на якому відслужили молебень 
і словом возвеличили Українського 
Пророка, Великого Кобзаря, Поета, 
Художника.

Шевченкове слово як ніколи звуча-
ло актуально, бо живе воно скрізь: на 
политій невинною людською кров’ю 
вулиці Небесної Сотні у Києві, серед 

ШЕВЧЕНКІВСЬКІ ДНІ В АКАДЕМІЇ
незораних піль звенигородських, у 
таємничих карпатських горах та голо-
сному львівському Майдані. Звучить 
так, щоб всі навколо почули:

… Возвеличу
Малих отих рабів німих!
Я на сторожі коло їх
Поставлю слово
Студенти та учні декламували урив-

ки з перших романтичних поем “То-
поля”, “Причинна”, “Утоплена”, про-
рочо звучали поезії “Заповіт” та ,,Мені 
однаково”, а послання ,,І мертвим, і 
живим…” майже через двісті років на-
решті отримало свого адресата – моло-
дого українця з власним достоїнством 
та гідністю, європейським світобачен-
ням та християнською мораллю. Осо-
бливо натхненно серед інших звучала 
поезія “Якби ви знали, паничі” нашої 
студентки юридичного факультету 
Христини Марків, яка перемогла у 
конкурсі на кращого декламатора  по-
езії Великого Кобзаря. 

Шевченко в академії, Шевченко у 
кожному з нас: у наших думках, помис-
лах, нездійснених мріях і таких вічних 
надіях і сподіваннях, коли на “оновле-
ній землі врага не буде супостата”… 
Ще в квітні 2013 року на засіданні 
Вченої ради ЛКА були ухвалені заходи 
ректорату щодо відзначення 200-річ-
чя від дня народження Т. Г. Шевченка. 
Святкуванню ювілею Генія передувала 
спільна підготовча робота керівництва 
академії, викладачів, студентів, усіх, 
кому небайдужий Т. Шевченко як наша 
Совість. 

І вже 4 березня 2014 року в акто-
ву залу комерційної академії завітав 
Дух Шевченка, залунало його Слово 
так, що торкнулося всіх “і живих, і 
мертвих, і ненароджених… ”. Журі у 

складі знавців поетичної та музичної 
творчості Кобзаря (Руслана Ляшен-
ко – диригента муніципального чо-
ловічого хору “Гомін”; Ірини Штой-
ко – солістки народної хорової капели 
“Мрія”; Романа Литвина – учасника 
оперної студії Львівської музичної 
академії; Наталії Ключинської – ди-
ригента хорової капели “Мрія”; Ірини 
Бобик – солістки хору церкви Ольги та 
Єлизавети) об’єктивно оцінювало тех-
ніку виконання, емоційність образу ви-
конавця, індивідуальне бачення змісту 
поетичної композиції.

Уривки з поем героїчних, сатирич-
них, соціально-побутових, пейзажна, 
громадянська та патріотична лірика, 
знані з дитинства вірші Т. Шевченка 
в ювілейний такий символічний рік 
сприймалися сьогодні як ніколи пере-
конливо. І як останній акорд “Обні-
міться, брати мої, молю вас, благаю…” 
був посланий кожній душі, яка гово-

Христина Марків, Студентка 491 
групи Юридичного факультету – пе-
реможець конкурсу декламування ві-
ршів Т.Г. Шевченка. 
На вечорі, приуроченому 200-річчю 

від дня народження Кобзаря, я з ве-
ликим хвилюваннямдекламувалавірш 
«Якби ви знали, паничі», намагаючись 
донести до слухачів увесь вир емоцій 
та переживань, щопрослідковуєть-
ся в змістітвору.Особисто для мене, 
Шевченко – це справжній приклад ві-
рного служіння своїй Батьківщині. 
Тому низько схиляю голову перед непе-
ревершеною величчю геніального укра-
їнського літератора і митця Тараса 
Григоровича Шевченка.

Продовження. Поч. на стор. 1

Голова журі Руслан Ляшенко
вручає грамоти учасницям конкурсу

Ірина Родюк
декламує вірш “Русалка”

В ПАМ’ЯТЬ ВЕЛИКОГО КОБЗАРЯ
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рила Шевченковим Словом і чула це 
Слово. 

Конкурс читців поезії Т. Шевченка у 
Львівській комерційній академії запо-
чаткував ювілейний рік Кобзаря, який 
триватиме доти, доки житиме Україна. 
До слова, у Рівному студенти впро-
довж п’ятнадцяти діб читали твори Т. 
Шевченка, виконавши сорок п’ять ра-
зів ,,Кобзаря” та встановивши світовий 
рекорд декламації, який повинен уві-
йти в Книгу рекордів Гіннеса. Для на-
ших студентів геній Кобзаря такий же 
незаперечний і вічний, як сама велика і 
неподільна Україна.

Кращими читцями поетичного 
скарбу великого Кобзаря були визна-
ні: Марків Христина – 491 група, вірш 
“Якби ви знали, паничі” (1 місце); Лех 
Марія – 441 група, Скоматчук Євге-
нія – 441 група, Шипко Оксана – 142 
група, поема “Великий льох”; Коваль-
чук Наталія – 412 група, уривок із по-
еми “Тополя” (2 місце); Назар Лілія – 
1111 група, поема “Утоплена”, Канюка 
Наталія – 431 група, поема “Кавказ”, 
Родюк Ірина – 431 група, поема “Ру-
салка” (3 місце). Слово звучало голо-
сно і проникливо, капало сльозою, під-
німалося усміхом, вривалося закликом, 
щоб крикнути на повен голос на всю 
Україну: “Борітеся поборете”.

6 березня 2014 року студенти акаде-
мії змагалися на краще знання життя 
та творчості Великого Кобзаря. Тестові 
завдання були спільно розроблені ка-
федрами історії і політології та філо-
софії і культури. Питання для конкур-
су – визначальні, суттєві, деякі  точні, 
інші  пізнавально-логічні, що засвідчи-
ли об’єктивність та безцінність творчої 
спадщини українського Письменника, 
Художника, Мислителя. За неуперед-
женою оцінкою журі переможцями 
конкурсу стали: 1 місце  Телюк Ната-
лія, 412 гр.; 2 місце  Віхоть Роман, 311 
гр.; Крохта Андрій, 311 гр.; 3 місце  Бу-

дай Оксана, 211 гр.; Козярська Христи-
на, 211 гр.; Лаба Ірина, 181 гр. 

Нинішній березень як ніколи про-
менистий і сонячний, щодень оживає 
природа, на очах відроджується наша і 
Шевченкова єдина і неподільна Украї-
на. До урочистої академії, присвяченої 
ювілею Кобзаря, була підготовлена 
унікальна експозиція про життя та не-
просту долю Поета, додані матеріали 
до експозиції про Майдан та героїв Не-
бесної Сотні.

20 березня у стінах академії панував 
урочистий настрій, а актова зала ба-
гряніла вишитими сорочками україн-
ської громади, яка прийшла вшанувати 
пам’ять Великого Кобзаря. Урочисту 
академію, приурочену ювілею велико-
го Шевченка, розпочав хоровий спів ка-
пели ,,Мрія” незмінним «Заповітом!». 

Ось уже тридцять років поспіль (хо-
рову капелу ,,Мрія” заснував у 1984 
році при Львівському торгово-еконо-
мічному інституті проф. Гелей С. Д., 
беззмінний її президент, лауреат між-
народних та національних конкурсів, 
член національного Музичного това-
риства України, заслужений працівник 
культури України) вона тішить своїх 
слухачів високим професійним вико-
нанням творів календарно-обрядових, 
церковних, авторських. 

Слово про Т. Шевченка виголосив 
проректор академії проф. Степан Ге-
лей. Актуальність поглядів Кобзаря 
щодо вільної суверенної цілісної Укра-
їни, ,,московського ката”, горе-провід-
ників ,,дядьків отечества свого” важко 
переоцінити. Степан Дмитрович палко 
переконаний у тому, що європейська 
Україна ,,ще не вмерла і не вмре”. І в 
цьому допоможе Слово Шевченка як 
справжня хартія вільної людини!

Продовжила академічну шевченкі-
ану бандуристка – студентка товароз-
навчо-комерційного факультету Стець-
ків Мар’яна, яка виконала уривок із 
поеми ,,Причинна” ,,Така її доля”. Го-
лос бандуристки звучав чисто та благо-
родно, і спів лунав від серця до серця, 
зворушуючи глибинні патріотичні по-
чуття присутніх.

Не менш душевно прозвучала поема 
,,Тополя” у виконанні студентки 4 кур-
су спеціальності ,,Облік та аудит” Ко-
вальчук Наталії, яка також виступала у 
ролі ведучої на урочистій академії. 

Народна хорова капела “Мрія”

Закінчення на стор. 4Під час написання тестів на краще знання життя і творчості Т.Г. Шевченка
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І знову на сцені ,,Мрія” (художній 
керівник Руслан Ляшенко). Цього разу 
прозвучали Шевченкові твори, мис-
тецька цінність яких найвища: “Світе 
тихий”, муз. А. Веделя; “Сонце захо-
дить,” муз. В. Іконника; “Думи мої…”, 
муз. Є. Козака; “Садок вишневий коло 
хати”, муз. Б. Вахнянина; “Ой три 
шляхи широкії…”, муз. Г. Топольниць-
кого; “Дніпро реве”, муз. Д. Січинсько-
го. Спів “Мрії” – це пристрасний голос 
академії, її чітко визначений націо-
нально свідомий світогляд, її виважені 
думки та гарячі почуття. “Мрія” співає, 
громада слухає і думає…

Поки запрошені гості готують сцену 
для виступу, переможниця конкурсу чит-
ців поезії Т. Шевченка Христина Марків 
прочитала лірико-громадянський вірш 
“Якби ви знали паничі”. Ці знайомі до 
болю рядки звучали так пристрасно, що 
викликали непрохані сльози зворушен-
ня у молодих та не дуже слухачів. Шев-
ченко говорить, Кобзар співає!

Гримнули бандури як голос Украї-
ни і зал занімів. На сцені  сліпі кобза-
рі, голоси яких зазвучали так, що Дух 
Шевченка знову пролетів над кожним 
слухачем, глибоко торкнувся розуму та 
почуття. Хорова капела “Карпати” (ху-
дожній керівник – Ярослав Мелех, за-
служений діяч мистецтв України) була 
заснована в 1953 році у Львові при 
клубі львівського підприємства Укра-
їнського товариства сліпих (УТОС) як 
реабілітація інвалідів із вадами зору. 
Фундатор капели незрячий музикант 
Юрій Данилів, до слова, – учень знано-
го в Галичині кобзаря Юрія Сингале-
вича. 70 % учасників колективу люди 
сліпі, інші – здорові, які допомагають 
своїм колегам. 

Хорова капела від свого народжен-
ня щиро пропагує українську культу-
ру, зокрема кобзарське мистецтво, не 
лише в Україні, а й світі, продовжуючи 
традиції сліпих кобзарів та бандурис-
тів. Такий унікальний колектив один у 
цілому світі. Люди з вадами зору пра-
цюють тут по 20-40 років, бо вони не 
лише творять мистецтво, а одужують 
через нього, знаходять зміст у житті, в 
якому часто почуваються чужими, яко-
го вони не бачать, але яке відчувають. 

А пісні лунали так, що місця їм 
було мало у такій навіть не маленькій 
академічній залі. Спочатку прозвучала 
,,Бандуристе, орле сизий” (українська 
народна пісня), яку виконав народний 
артист Росії А. Алексик; далі компози-
ції: ,,Ой, нема нема ні вітру, ні хвилі” 
(муз. Я. Хархаліса) ,,У туркені по тім 

боці” (муз. М. Лисенка). Справжню 
козацьку пісню ,,Наш отаман Гама-
лія” (українська народна пісня, обр. Ю. 
Вовка) виконав керівник капели  заслу-
жений діяч мистецтв України Я. Мелех. 

Потужно і заклично лунали: ,,Гей, 
літа орел” (українська народна пісня, 
обр. Я. Мелеха), соліст – заслужений 
артист України І. Тиравський; ,,Нащо 
мені женитися” (муз. Б. Литвина, обр. 
Р. Кота); ,,У Києві на Подолі” (україн-
ська народна пісня, обр. Р. Кота); ,,За-
кувала та сива зозуля” П. Ніщинський 
з музики до драми ,,Невольник”, со-
ліст – заслужений артист України Б. 
Гливка. Оцінювати професійний спів 
незрячих людей – означає лише одне: 
щиро дякувати їм і низько поклонитися 
до землі. Бо саме така громада та без-
смертне Шевченкове слово роблять нас 
щасливішими та добрішими. 

На закінчення урочистої академії 
голосно звучить ще слово Кобзаря – 
поема ,,Великий льох” у виконанні сту-
дентів товарознавчо-комерційного фа-
культету Лех Марії, Скоматчук Євгенії, 
Шипко Оксани. Дівчата увійшли в об-
рази трьох душ, які мимоволі грішили 
в земному житті і потребують пока-
яння у світі тіней. Жити і не грішити 
на рідній землі – один із безсмертних 
Шевченкових заповітів.

Слухачі встають – звучить спільне 
виконання композиції ,,Реве та стог-
не Дніпр широкий” народної хорової 
капели ,,Мрія” та капели бандуристів 
,,Карпати”. Сльози душевного зво-
рушення та гордості бринять на очах 
українців за Пісню, Слово, Шевченка. 
Тарас заслужив на те, щоб його рідна 
Україна стала вільною і цілісною, яку 
любить та береже Господь. 

Галина Вусик 

ШЕВЧЕНКІВСЬКІ ДНІ В АКАДЕМІЇ

Закінчення. Поч. на стор. 1-3

Капела бандуристів “Карпати”
Українського товариства сліпих

Гра на бандурі у виконанні
студентки ТКФ Стецьків Мар'яни
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Михайло Мацько,
доцент кафедри
цивільного права та процесу,
заслужений юрист України
У світлі національно-патріо-

тичних мотивів зразковою, яскра-
во виголошеною була доповідь 
проф. С. Гелея про нашого генія 
Тараса Шевченка. Вона вдало пе-
реплетена зі сучасним прагненням 

українців бути вільними й незалежними на своїй землі. Я 
повністю поділяю погляди на творчість Поета, висловлені 
у названій доповіді.

Отець Роман Довгань,
капелан академії
Нещодавно на львівському ра-

діо я почув вірші Т.Г.Шевченка, 
милувався глибиною думки та кра-
сою української мови і водночас 
поставив собі запитання: а ким 
особисто для мене був цей великий 
український поет?
Передусім він був і залишаєть-

ся прикладом того, як потрібно прожити життя, від-
чути кожну його мить. Він зумів прийняти Богом подаро-
ваний талант і розвинути його. Незважаючи на нелегкі 
обставини, в яких жив і трудився Т. Шевченко, він добре 
розумів важливу істину, яка завжди у всі часи була і за-
лишиться актуальною: «Все в житті потрібно розпо-
чинати з себе». Сьогодні, коли наша держава переживає 
нелегкі часи, ми маємо слідувати Шевченковому Заповіту. 
«Обніміться жбрати мої. Молю вас, благаю!».

Ольга Біла, професор
кафедри фінансів і кредиту
Тарас Шевченко – поет завжди 

актуальний, особливо в наш час. 
Він був і залишається прапором 
у нашій боротьбі за свободу і не-
залежність. Якщо б усі ми жили 
за Шевченком, то зараз не було б 
таких проблем, які переживаємо у 
зв’язку з російською агресією. До-
повідь Степана Гелея дуже вдала і надзвичайно актуальна. 
Захоплення викликало виконання студенткою Інституту 
економіки та фінансівНаталії Ковальчук уривку з поеми Т. 
Шевченка «Тополя». Незабутнє враження залишається від 
талановитого виступу народної хорової капели «Мрія».

Віктор Романюк,
випускник академії 1964 року, 
член Національної спілки пись-
менників України, заслужений 
працівник культури України,
народний депутат Верховної 
Ради України першого скликання
Для мене поезії Тараса Шев-

ченка, як заповіді, за якимиживу і 
пишу власнівірші. Мій Шевченко – 
не просто поет – ценація в мініатюрі, її душа, ідея. Ніхто-
краще не сказав про націю, як цезробив поет у своємугені-
альномупосланні «І мертвим, і живим, і ненародженим…». 
Менталітет самого Шевченка – менталітет Батька на-
ції, без якого не відбулася б сучаснасамостійнаУкраїна. 
Він – наш державотворець, наш Ангел Охоронець і нині, і 
прісно, і навікивічні.

Наталія Міценко, професор,
завідувач кафедри
економіки підприємства
Наш народ дуже дорого запла-

тив за своє право бути вільним, 
щоб жити не за приписами чужин-
ців, а своїм розумом. Ми завжди 
повинні пам’ятати про це, бо саме 
з цього й починається наше розу-
міння рідної історії та свого місця 
у ній. Т. Шевченко не дає нам бути сліпими, байдужими, 
лінивими. Вивчати його творчість означає пізнати минуле 
й сучасне своєї землі й народу, пізнавати самих себе. Нам 
випало велике щастя – бути українцями. Будьмо ж за це 
вдячні долі і гідні Великого Кобзаря!

Володимир Лига,
випускник академії 1952 року
У світовій літературі важко 

знайти поета, який був би так тіс-
но пов’язаний зі своїм народом. Т. 
Шевченко вийшов з гущі простого 
народу і став всенародним поетом, 
велетнем духу, творцем української 
національної ідеї, що поклав своє 
життя на вівтар свободи України. 
Мученицьке життя Т. Шевченка – це історія нашого на-
роду в одній особі.
Про тих, хто руйнує національну солідарність для бо-

ротьби зі спільним ворогом, хто втратив почуття патріо-
тизму, Т. Шевченко з болем говорить:

А тим часом перевертні
Нехай підростають.
Та поможуть москалеві
Господарювати,

Ярослав Скоробогатий, професор, 
декан товарознавчо-комерційного 
факультету
Сьогодні, коли наші вороги мрі-

ють про розчленування України, 
генерують всілякі псевдотеорії про 
відмінну ментальність українців у 
різних регіонах, сіють ненависть, 
розбрат, творчість геніального Т. 
Шевченка служить об’єднавчою си-
лою для всього українського народу.

Ярослав Рущишин,
випускник академії 1993 року,
голова комітету підприємців
Львівщини, громадський діяч
Для мене особисто Т. Шевченко 

був і є людиною високого духу. Лю-
диною, яка в імперських умовах за-
лишилася вільною, ба більше, кину-
ла виклик нелюдяній системі, що не 
визнавала існування іншого, живо-

го, українського. Людиною, яка йшла «проти течії» устале-
них суспільних подій, ламала стереотипи і доводила світові 
важливість свободи, як особистої, так і національної.

Та з матері полатану
Сорочку знімати.
Помагайте, недолюдки,
Матір катувати!
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Шановні викладачі, студенти, 
співробітники академії, наші гості!

9 березня минуло 200 років від 
дня народження найбільшого по-
ета України Тараса Шевченка. Його 
доля так само незвичайна і ні з чим 
не зрівняна, як і його життя. Мало 
хто з великих людей був за життя 
такий легендарно славний, такий 
люблений своїм народом – і водночас 
такий гнаний його ворогами; мало 
кому випадало стільки страждань і 
мало хто, так багато давши людям, 
там мало від них взяв...

Т. Шевченко, найбільший політич-
ний поет свого часу, зробив для відро-
дження і становлення сучасної україн-
ської нації чи не більше за будь-якого 
українського політичного діяча чи 
теоретика політики, відродив у ній на-
ціональну самоповагу та прагнення до 
самостійного державно-політичного 
існування.

Час, у якому жив наш великий про-
рок, був, безумовно, страшний. Па-
нували реакційна чума, брутальність, 
цинізм і провокаційна нелюдськість. 
Царська адміністрація була нічим ін-
шим як шайкою злодіїв і розбійників. 
У доповіді, присвяченій 49-ій річниці 
смерті поета, Марко Черемшина зазна-
чив, що “тодішне народне життя Украї-
ни – це одна велика народна рана. Щоб 
її відчути, нею переболіти, народові і 
світові показати, і грозою її власної ве-

личини стати – потрібно 
було народного генія... по-
трібно було Тараса Шев-
ченка”... У такому жах-
ливому часі Т. Шевченко 
не побоявся стати на прю 
з людською неправдою й 
облудою. У нього набага-
то гостріше, ніж у інших 
тогочасних українських 
діячів, були сформульо-
вані соціально-економічні 
та національно-політичні 
проблеми, які чекали сво-
го вирішення. Поет, за сло-
вами Івана Дзюби, стояв 
на великій відстані від тих 
літературних кіл, де рафі-
новане естетичне “підне-
біння” пригнічувало со-
вість. Він творив поезію безстрашної 
правди і йшов далеко попереду навіть 
найсміливішої “громадської думки... в 
часи громадського мовчання”.

У статті “Українці”, яка була напи-
сана в 1906 році на замовлення відо-
мого угорського славіста, професора 
Будапештського університету Оскара 
Ашбота для Енциклопедії світової лі-
тератури, Іван Франко зазначив, що 
перші твори Т. Шевченка засвідчили 
появу великої особистості. “Справжню 
велич Шевченка можна зрозуміти, – 
писав письменник, – лише порівнявши 
його з попередниками і вчителями – 

польськими та російськими поетами 
Адамом Міцкевичем, Кіндратом Ри-
лєєвим і Олександром Пушкіним. І то 
не тому, що він рівний їм по силі від-
творення світу. Він надто самобутній 
і різниться від них навіть тим, чого в 
них учився. Попередніх та сучасних 
йому українських поетів він перевер-
шує своєю палкою натхненністю і при-
страстю, як височезна гора навколиш-
нє передгір’я”.

У вірші “В двадцять п’яті роковини 
смерті Тараса Григоровича Шевченка” 
І. Франко запитував: 

І хто розбудить нашу “правду п’яну”?
І хто голодним дасть поживний хліб?
Тарасе, батьку, наш замучений пророче –
Чи скоро буде світ по тій страшенній ночі?

У поемах “Сон” і “Кавказ” Т. Шев-
ченко першим у Росії показав зразки 
політичної поезії, згадав, як Петро І 
відправляв тисячі українських козаків 
копати канали та сушити болота, як 
замучив голодом у тюрмі останнього 
українського гетьмана П. Полубот-
ка, як Катерина ІІ доконала свободу 
України, зруйнувавши Запорізьку Січ 
та закріпачивши український люд. “В 
ім’я тої сумної минувшини, – писав І. 
Франко, – в ім’я тих тисячів вільних 
людей, закатованих тиранами, в ім’я 
всіх нужд і терпінь українського на-
роду він (Т. Шевченко – С. Г.) кидає 
страшне прокляття на тих розпинате-
лів народних, на тих катів-людоїдів,

ТАРАС ШЕВЧЕНКО  НАЙБІЛЬШИЙ 
ПОЛІТИЧНИЙ ПОЕТ УКРАЇНИ

(Доповідь на урочистій академії викладачів, студентів та співробітників Львівської комерційної академії,
присвяченій 200-річчю від дня народження Т. Шевченка. 20 березня 2014 р.)
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на тих чистокровних... творців “темно-
го царства”.

“Борітеся-поборете” – заклик поета 
адресовано всім народам, що борються 
за свою свободу, проти національного 
гніту. Російський царизм був головним 
винуватцем того моря “кривавих сліз”, 
яке розлилося не лише в горах Кавказу, 
а й по всій Російській імперії.

...Лягло костьми
Людей муштрованих чимало.
А сльоз, а крові? напоїть
Всіх імператорів би стало
З дітьми і внуками, втопить
В сльозах удов’їх. А дівочих,
Пролитих тайно серед ночі!
А матерніх гарячих сльоз!
А батькових, старих, кровавих,
Не ріки – море розлилось...

Шевченків гнів, Шевченків суд 
спрямовані проти Росії як імперії, а 
не проти Росії як народу. Проти ім-
перських “хортів, і гончих, і псарів”, 
і “батюшків-царів”. Поеми “Сон”, 
“Кавказ”, “Чернець” І. Франко назвав 
“палаючими смолоскипами“, якими Т. 
Шевченко “обкидав ще міцну будівлю 
абсолютизму і рабства”.

Відомо, що окремі російські пись-
менники, зокрема Іван Тургенєв, також 
виступали проти кріпосного права. 
Проте Михайло Драгоманов назвав 
такий протест “тихим шепотом” у по-
рівнянні з голосними прокляттями, з 
якими виступав Т. Шевченко. Той же 
Т. Шевченко на весь голос виступив і 
проти загарбницьких війн імперії на 
Кавказі, тоді як інші письменники не 
спромоглися навіть на “тихий шепіт”.

Т. Шевченко здійснив духовну ре-
волюцію, розбудив у людських душах 
бажання волі. Він не тільки зруйнував 

підвалини московського царства й усіх 
тих тронів, що плодили загарбників на-
шої землі й істотно змінив всенародне 
сумління. Це була найбільша револю-
ція в історії народу, якої перелякалися 
й самі українці. Це про них Т. Шевчен-
ко писав:

... І вас,
Поборники святої волі,
Із тьми, із смрада, із неволі,
Царям і людям на показ,
На світ вас виведу надалі
Рядами довгими в кайданах...

Т. Шевченко не бачив і найменшо-
го натяку на національне примирення 
з Московською державою, всяку злу-
ку України з Московщиною вважав за 
найбільше нещастя України, джерело 
її фізичного, духовного, матеріального, 
культурного й морального занепаду, 
вважав за кару Божу: “Україно, мій лю-
бий краю неповинний! За що тебе Гос-

подь кара, карає тяжко? – За Богдана 
та за скаженого Петра та за панів отих 
поганих...”. Гетьман Б. Хмельницький 
заслужив особливих докорів поета за 
те, що “повірив москалеві”: “Якби-то 
ти, Богдане п’яний, тепер на Переяслав 
глянув! Та на замчище подив[ив]сь! 
Упився б! здорово упивсь! І препро-
славлений козачий розумний батьку!.. 
в калюжі утопивсь, в багні свинячім. 
Амінь тобі, великий муже! Великий, 
славний! та не дуже... Якби ти на світ 
не родивсь або в колисці ще упивсь... 
то не купав би я в калюжі тебе, пре-
славного. Амінь”.

Ідея політичної самостійності укра-
їнського народу увійшла в річище на-
родництва й соціального радикалізму, 
які визначали основне політичне об-
личчя другої половини ХІХ – початку 
ХХ століття в межах Російської ім-
перії. Вона знайшла широкий відгук 
у Галичині. За словами українського 
літературознавця Остапа Терлецького, 
“Народовецький рух народився близь-
ко 1860 року, натхнений поемами Та-
раса Шевченка, які були сприйняті мо-
лодими галицькими інтелектуалами як 
пророче откровення”.

Михайло Павлик писав, що тво-
ри Т. Шевченка спричинили у Гали-
чині “цілу революцію межи руси-
нами”, молодь “переписувала їх у 
тисячах примірників, читала й голо-
сила їх скрізь, вчила їх напам’ять і 
перший раз стала кріпко думати над 
незавидною та одною долею”. “Коли 
з’явився у Станіславі один екземпляр 
“Гайдамаків”, – згадував О. Терлець-
кий, – то його за пару днів майже на 
шматки рознесли”. Шевченків “Коб-
зар” став справжнім євангелієм укра-
їнської освіченої молоді в Галичині.

Закінчення на стор. 8
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Вона побачила величну красу народно-
го слова і всю нікчемність язичія, пе-
ретворилася на палкого пропагандиста 
української мови у громадському і при-
ватному житті.

Важливим стимулом до розгортан-
ня суспільно-політичної та культурно-
освітньої роботи в Галичині стало від-
значення 100-річчя від дня народження 
Т. Шевченка. На урочистій академії, що 
відбулася 27 червня 1914 року у Льво-
ві, поет Богдан Лепкий у вірші “Два 
голоси” дав візію грядущої історич-
ної епохи, визволеного і возз’єднаного 
українського народу:

А я кажу вам: день іде,
Іде така година,
Коли ні тут, ні там, ніде
Кордонів жодних не буде,
Лиш даль далека, синя.

Духовна спадщина Т. Шевченка 
мала і нині має велику етноконсоліду-
ючу силу, позитивно впливала і впли-
ває на формування психології собор-
ності української нації. Виступаючи 
прекрасним зразком, мова “Кобзаря” 
сприяла консолідації українців Над-
дніпрянщини, Галичини, Буковини та 
Закарпаття. Під впливом української 
літератури в Галичині відновлювала-
ся власна література народною мовою. 
Твори Т. Шевченка збагачували націо-
нальним духом широке коло галицької 
молоді. На їх основі талановиті пись-
менники, композитори, художники, 

культурно-освітні діячі створювали 
літературні, музичні, драматичні, об-
разотворчі твори, щорічно організову-
вали відзначення роковин народження 
і смерті поета. Величезного впливу 
творчості Т. Шевченка зазнало соці-
ально-політичне життя та й сам націо-
нально-визвольний рух у Галичині.

Шевченкова концепція вільної, не-
залежної України по сьогоднішній 
день залишається актуальною, як акту-
альними є всі твори, що змальовують 
систему бюрократичного імперського 
керівництва – оту піраміду влади, яка 
підпорядкована єдиній волі – чи то бі-
лого царя, чи червоного диктатора-дес-

пота, а чи партії, єдиної і непомильної. 
Розпад Російської імперії, передбаче-
ний ще Т. Шевченком, не завершився, 
як не завершилося залежне від цього 
розпаду українське національне від-
родження, бо знову життя (вже вкотре) 
виносить на поверхню ті ж проблеми, 
які так і залишилися невирішеними 
ще від часів Шевченка, а його пророче 
слово, як і тоді, вселяє надію на осяг-
нення справедливості. Воно вчить нас 
скидати з себе духовні кайдани, про-
світлювати свідомість, набиратися му-
дрості і не бути байдужим; воно веде 
нас до усвідомлення того, що ми не 
моголи, не онучата голі тих манкуртів, 
котрі запродалися за тридцять срібня-
ків, разом з душами і тельбухами, мос-
ковським поневолювачам, що нині ці 
“чорнилом политі, московською блеко-
тою в німецьких петлицях” хохли-яни-
чари є головним знаряддям у боротьбі 
проти носіїв національної ідеї.

Як справедливо зазначає Євген 
Сверстюк, є щасливі нації, для яких 
відступництво і національна зрада – 
просто випадок патології, що реєстру-
ються в клініці, але не фіксуються в 
історії. Для нас цілими століттями до-
рога зради пахла коритом, мундиром, 
золотом, а дорога вірності – кров’ю. З 
цієї крові, поту наша земля й зродила 
Т. Шевченка – зухвалого генія, який 
цілому народові прокладав шлях про-
ти течії. Народові з зав’язаним ротом 
і скованими руками. Всупереч цьому, 
всупереч очевидності і всім обстави-
нам, він виявив чудо людської віри, яка 

ТАРАС ШЕВЧЕНКО  НАЙБІЛЬШИЙ 
ПОЛІТИЧНИЙ ПОЕТ УКРАЇНИ
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Михайло Мазур,
власний кореспондент газети «Вісті...»
у Західному регіоні України
Т. Шевченка я сприймаю не тільки як геніального по-

ета, борця за свободу і соціальну справедливість, а йяк 
пророка, який чітко окреслив параметри майбутнього 
суспільного ладу в Україні. Він відстоював ідеал респу-
бліканського справедливого ладу,  «Вашингтона з новим 
і праведним законом» і морально-наукового прогресу – 
«прихід апостола правди і науки». Крилаті фрази поезії 
Т. Шевченка відобразилися у революційних гаслах і гім-
нах на переломних етапах історії.

зрушила гори узвичаєних, узаконених 
понять про “історичну неминучість” 
капітуляції і рабство.

Характеризуючи тогочасну україн-
ську людину, Микола Шлемкевич за-
значив, що вона народилася не зі втечі 
в ситу вигоду, не з пристосуванства до 
чужих світів. Якщо гоголівський тип 
людини для самореалізації пересідав зі 
старих козацьких “до нових російських 
імперських возів”, то шевченківська 
людина “народилася з пориву створи-
ти свій власний світ з власних джерел 
і власних сил”. Ідеї, думки, творчість 
Шевченкового генія стали тим жи-
вильним феноменом, який і надалі 
розвивається в свідомості українсько-

го суспільства. В умовах політичного 
протистояння між національно-патрі-
отичними силами, які відстоюють де-
мократичний розвиток нашої держави 
та її європейський вибір, і силами про-
російської орієнтації, які заради своїх 
корпоративних і партійно-кланових 
інтересів готові завести Україну в під-
невільний союз із імперською Росією, 
актуальним є виховання шевченків-
ської людини. 

Саме така натхненна, пристрасна, 
запалена негаснучою думкою, що сві-
титься найяснішим вогнем європей-
ського поступу, людина виборювала на 
Майдані кращу долю для свого народу, 
про яку мріяв, за яку боровся Великий 
Українець Тарас Шевченко.

Законний господар держави – укра-
їнський народ – поклав нарешті край 
безкарному паразитуванню злочинної 
кліки Януковича, яка хотіла законсер-
вувати нинішній підневільний стан, 
забрати в народу національну ідею, 
усунути з політичної арени її носі-
їв, викреслити з пам’яті його героїв, 
державних мужів, духовних провід-

ників, а їх місце заполонити чужими 
“героями”, ворожими ідеями, мета 
яких – перетворити українську націю 
на безідейну, безнаціональну масу. 
У відповідь Росія Путіна здійснила 
анексію українського Криму. Вона не 
хоче змиритися з існуванням незалеж-
ної Української держави, не визнає її 
права на власну закордонну політику. 
Спираючись на національно-занепад-
ну російську ідентичність, що вимагає 
постійного імперського розширення, 
намагається відтворити Азіатський 
Союз за рахунок дезінтеграції України. 
Не зумівши й не побажавши створити 
власну національну державу, російська 
імпершовіністична влада руйнує дер-

жаву Українську.
У 1962 році Євген Євтушенко у ві-

рші “Наследники Сталина” звернув-
ся до радянського уряду з проханням 
“удвоить, утроить караул” у могили 
тирана біля Кремлівської стіни, щоб 
“Сталин не встал, и со Сталиным – 
прошлое”. Сьогодні можемо цілком 
впевнено стверджувати, що справа 
Сталіна живе. Як і за Сталіна, так і за-
раз усі рішення в Кремлі ухвалює од-
ноосібно одна людина. Тоталітарний 
неосталінський режим, який жорстко 
повертає Росію на десятиліття назад, 

загрожує Україні та її сусідам. Виявля-
ється, що всі ті гріхи народу, які брали 
на душу в сталінські часи, ті страшні 
репресії, неспокутані в’язані гріхи, грі-
хи без покаяння, – все це зараз спливло 
на поверхню і починається знову.

В цих умовах ми повинні бути згур-
тованими, як ніколи терпимими один 
до одного, відкинути внутрішні проти-
річчя, зайнятися зміцненням власної 
державності в усіх її вимірах і бути 
готовими дати гідну відсіч агресорові. 
Саме на цьому наголошує велика укра-
їнська поетеса Ліна Костенко:

Прости мені, мій змучений народе,
Що я мовчу. Дозволь мені мовчать.
Бо ж сієш-сієш, а воно не сходе.
І тільки змії кубляться й сичать.
Всі проти всіх, усі ні з ким не згодні.
Злість рухає людьми. Але у бік безодні.

Та повернемося до Т. Шевченка. 
Якщо взяти сукупність його настроїв 
та ідей нової пори в його творчості, 
то побачимо, що йдеться вже не про 
шукання волі в чистому полі, чи в ко-
зацьких виправах на Чорне море, або 
в порахунках із ляхами, в гайдамаччи-
ні, взагалі не про минулу волю, а про 
історичну перспективу, про творення 
суспільства справедливості, про гідне 
місце України в цивілізованому світі. 
Т. Шевченко був впевнений у тому, що

Церков – домовина
Розвалиться... і з-під неї 
Встане Україна.
І розвіє тьму неволі,
Світ правди засвітить,
І помоляться на волі
Невольничі діти!..

Саме тому у подальшій боротьбі 
за зміцнення української державності 
нам треба розглядати Тараса Шевченка  
як духовного батька сучасної людини, 
як предтечу нашого майбутнього, як 
автора національного імперативу – 
основної ідеї, що формує український 
спосіб мислення – української націо-
нальної ідеї.
Слава Шевченку і Слава Україні!

Степан Гелей
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  НАСТАВ ЧАС ВИКОНАТИ   

12 березня 2014 року в академії від-
булося засідання круглого столу на 
тему: «Кайдани порвіте», організова-
ного кафедрою історії та політології. 

Відкриваючи засідання, проф. Сте-
пан Гелей відзначив, що Тарас Шев-
ченко належить до найвидатніших по-
статей України. Геній його поетичної 
творчості радикально змінив дискурс 
національного мислення українців, 
освітив, немов блискавка, дорогу ви-
зволення з-під російського колоніаль-
ного ярма. На всіх переломних етапах 
історії ім’я Т. Шевченка ставало сим-
волом національної ідентичності та 
боротьби за національні та соціально-

економічні права українського наро-
ду. На сучасному етапі символічним є 
те, що в рік вшанування 200-річного 
ювілею від дня народження Кобзаря 
український народ демонструє нездо-
ланну волю остаточно порвати кай-
дани – систему постколоніального, 
посткомуністичного та авторитарно-
кримінального гніту.

На засіданні круглого столу ви-
ступили з доповідями-презентаціями 
студенти: Глущенко Тетяна (1011 гр.) – 
«Політичні погляди Тараса Шевченка», 
Рибак Ірина та Ткачук Софія (262 гр.) – 
«Політична поезія Шевченка і револю-
ційні проблеми сьогодення», Гепалова 

Аліна (1011 гр.) – «Політична поезія 
Шевченка і Майдан».

Гепалова Аліна охарактеризувала 
політичні соціально-економічні та іде-
ологічні умови які справили вирішаль-
ний вплив на формування політичного 
світогляду поета. Вона акцентувала 
увагу на тому, що світогляд Тараса Шев-
ченка поєднував ідеї республіканізму, 
слов’янської єдності та романтичного 
націоналізму. Гасло Т. Шевченка «коли 
ми діждемось Вашингтона з новим та 
праведним законом» відображає полі-
тичний ідеал про справедливий право-
вий лад у майбутній вільній Україні. У 
спільній доповіді Рибак І. та Ткачук С. 
висвітлені проблеми післяреволюцій-
ної перебудови Української держави та 
суспільства з позицій концептуальних 
ідей політичної поезії Т. Шевченка. 
Виступаючі наголошували на твердій 
вірі поета у вільне майбутнє України, в 
якому не буде «врага супостата». Якщо 
перекласти слова Т. Шевченка на мову 
сьогодення, то йдеться в першу чергу 
про те, що у вільному суспільстві не 
буде місця для таких одіозних персо-
нажів як «тітушки», «хруні», «висо-
кочолі холуї». Актуальним на сьогодні 
є викриття поетом різних типів шаро-
варних патріотів, які грабували свій 
народ і гнули спину перед вищою ім-
перською верхівкою – «і хилитесь, як і 
хилились» і «знову шкуру дрете з бра-
тів незрячих, гречкосіїв».

Марія Флейчук,
професор кафедри

міжнародних економічних відносин
У дитинстві ніяк не могла второпати, чому 

бабуся, мама, інші близькімоєму серцю люди, 
прибираючи світлицю до свят, завжди поряд із 
іконою ставлять портрет Тараса і так само за-
квітчують його прадавнім вишитим рушником. 
Цей портрет, як казали тоді мені, – це Святе, 
недоторканне благо нашого народу. Роки мина-
ли і я поступово, крок за кроком, усвідомлювала, що насправді Тарас 
Шевченко – це не просто селянський син, який випадком долі став од-
ним із відомих поетів. Це людина, яка протягом короткого життєвого 
шляху спілкувалася з іншими геніями того часу в сфері науки, культури, 
мистецтва та державотворчості, зокрема Тарас Шевченко навчався у 
Петербурзькій академії мистецтв. 
Тому Геній Тараса, який був посланий Господом, у поєднанні з глибо-

кою самоосвітою формувався у колах найвищого штибу. У цьому й по-
лягають феномен і магічність пророцтв, покладених у рядки віршів та 
філософських нотаток, полотна картин та усні описи земної і неземної 
постаті великого Кобзаря.
Побачивши очі вірменського хлопця Сергія Нігояна, який помирав за 

кращу долю України зі словами поета на устах, зрозуміла, що Шевченко 
для мене – це генетична пам’ять великого і безсмертного народу. 

Степан Рутар,
доцент кафедри
історії і політології
Т. Шевченка мож-

на вважати духовним 
лідером нації, оскіль-
ки його поезія віді-
грала колосальну роль 
у пробудженні націо-
нальної і людської гід-

ності. Саме духовно-визвольна місія поезії Т. 
Шевченка поставила його на п’єдестал істо-
ричної величі, порівняно з іншими представни-
ками української культури. Сила поетичного 
генія Кобзаря полягає не стільки у художньо-
естетичній формі його творчості, скільки в 
її революційному змісті, з допомогою якої він 
кинув виклик існуючій системі гноблення – ро-
сійському самодержавству. Відважна, щира 
і правдива громадянська позиція поета пови-
нна сьогодні послужити прикладомдля кож-
ного справжнього українського патріота в 
боротьбі з різними формами політичного та 
духовного поневолення.

Засідання “круглого столу”
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  ЗАПОВІТ ВЕЛИКОГО КОБЗАРЯ!
Глущенко Т. продемонструвала на 

слайдах, як крилаті фрази Шевченка 
використовувалися у гаслах і гімнах 
Майдану. Особливо популярними ста-
ли слова гімну Майдану «якщо Шев-
ченко заповів, ми кайдани порвемо, 
правду й волю в своїй хаті разом ми 
відстоїмо». Натхненні ідеями Т. Шев-
ченка, учасники революції у жорстокій 
боротьбі відстоювали право народу 
будувати вільне, справедливе  життя 
на українській землі. Вони врятували 
Україну від перспективи бути поне-
воленою на багато років євразійською 
мафіозною імперією. 

В обговоренні доповідей взяли 
участь викладацько-професорський 
склад кафедри та студенти: проф. 
С. Гелей, С. Рутар, О. Кендус, В. Ку-
хар, В. Клок, А. Прокіп, О. Говірко 
(1011 гр.), учасник силового сценарію 
на Майдані – Ходаковський В. (121 гр.), 
Чуйка М. (362 гр.), Ковальська О. 
(293 гр.), Сивуляк М. (362 гр.), Варва-
дюк І. (362 гр.), Венжин М. (293 гр.), 
Копоть А. (293 гр.). Дискусія розгор-
нулася навколо питань з’ясування сис-
темних перешкод на шляху побудови 
інститутів на засадах свободи і спра-
ведливості та очищення (люстрації) 
кадрів всієї політико-управлінської, 
правової та правоохоронної системи, а 
також реальних загроз для державного 

суверенітету України, її територіальної 
цілісності, пов’язаних із російською 
анексією Криму. 

Підбиваючи підсумки дискусії, С. 
Рутар як модератор наголосив, що 
Україна отримала унікальний шанс 
повністю її остаточно зруйнувати кай-
дани – систему олігархату, типову для 
країн, що перебувають в орбіті геопо-
літичного євразійського простору. Для 
цього необхідно в найбільш короткі 
терміни радикально перебудувати всі 
інститути державного і суспільного 

ладу відповідно до найбільш ефек-
тивних моделей високорозвинутих 
країн і радикально очистити шляхом 
професійної, майнової та моральної 
люстрації всього кадрового складу 
владоуправлінських структур. З на-
годи відзначення 200-річного ювілею 
Кобзаря Україна зобов’язана «розвіяти 
тьму неволі» в усіх сферах суспільно-
го життя і «світ правди засвітити» на 
всьому посткомуністичному просторі.

Степан Рутар,
модератор “круглого столу”

Оксана Шипко, студентка ТКФ
Сила, мудрість, воля. Ось, що я 

відчуваю, думаючи про цього тита-
на слова. Т. Шевченко є одним і тих 
людей, за якими треба йти, дух яких 
завжди має запалювати наші часом 
холодні і байдужі серця, робити їх га-
рячими та нестримними – як і серце 
самого поета. Шевченко завше висту-
пав за національне єднання, громад-

ський мир та вільне життя своїх побратимів. І саме зараз, у 
такий тяжкий та злиденний час, слово митця стає наріжним 
каменем у душі кожного свідомого українця. Ніколи не зійде з 
вуст його вічне “Борітеся – поборете!”. Тож, Шевченко для 
мене – пророк. Проникаючи в кожну його думку, чуючи гріз-
ну борню волі у його віршах, мої очі запалюються маленькими 
вогниками віри, надії та любові до своєї рідної землі.

Юлія Полівчак, студентка юридичного факультету
Студенти нашої академії залишаються під великим враженням від заходів, присвячених 

200-літньому ювілею Тараса Шевченка, – конкурсів на краще знання життя і творчості поета, 
на краще виконання творів Т. Шевченка та урочистої академії й великого святкового концерту. В 
очах студентів горів вогник любові і захоплення тим, що випало на долю українського генія. По-
стать великого українського  поета Тараса Шевченка завжди житиме в наших серцях.

Соколюк Олена, студентка 
факультету МЕВ

Тарас Шевченко – великий 
батько, великої країни. Поет, 
який оспівував велич своєї Бать-
ківщини наперекір владі. Люди-
на, яка навіть у неволі не зрадила 
рідну країну та її людей. Попри 
усі заборони та тиск, він продо-
вжував любити мистецтво, пи-
сав вірші та малював.
Зараз, через 200 років, його все ще пам'ятають та 

шанують. Його твори вивчають школярі та студенти, 
його цитують літератори та мовознавці. Для нас укра-
їнців, Тарас Шевченко став невід'ємною частиною істо-
рії та культури української держави. Його дух живий і 
назавжди залишиться з українським народом.

Доцент О. Кендус та студенти Рибак І. та Ткачук С. під час засідання
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Бог нагородив кожен щасливий та об-
раний народ своїм Пророком душі, про-
відною зорею. Поляки дістали Міцкевича, 
німці – Гете, англійці мають Шекспіра, 
італійці – Данте. В українців такою по-
статтю є Тарас Шевченко – Велетень Духу, 
Український Мойсей, Пророк, Батько, 
Кобзар… Для кожного з нас – Шевченко у 
серці, помислах, віковічних мріях. Власне 
розуміння Шевченка як поета болю та горя 
народного, талановитого європейського 
художника, громадянина, християнина ви-
словили  студенти 281 групи спеціальності 
“Міжнародні економічні відносини” на від-
критому занятті з української мови (за про-
фесійним спрямуванням) 26 березня 2014. 

Аудиторія розквітає українськими ви-
шиванками студентів, а експозиція із за-
паленою свічкою символізує безсмертний 
Дух Шевченка та невмирущість україн-
ської нації. Серед запрошених гостей – зав. 
кафедри філософії і культури, д. філос. н., 
проф. Тімченко О. П., декан факультету 
міжнародних економічних відносин доц. 
Бойчук І. В., заступник декана факультету 
МЕВ доц. Полякова Ю. В., доц. кафедри фі-
лософії та культури Сислюк Я. Г., студенти-
міжнародники V курсу.

Шевченко і Слово – єдине ціле, осно-
воположник української літературної мови, 
перший світоч нашої національної культу-
ри. Приходимо до Нього, щоб засвідчити 
любов, повагу та  безмежну вдячність за 
те, що нарешті ,,вчимося так, як треба і му-
дрість у нас своя”. 

Вступне слово про свого Шевченка ви-
голосила доцент кафедри філософії і куль-
тури В. М. Лисак про свого Шевченка, 
розуміння якого осягається розумом, і з 
роками лише поглиблюється. Актуальність 
Слова Великого Кобзаря можна вважати 
містичною, бо те, що бачив поет у свій час 
реальністю стає тепер. Його слово ,,оживає 
і сміється знову”  в кожному серці молодої 
української генерації.

Ведучі літературно-художньої композиції 
Софія Яремко та Роман Труш промовляють 
про кожен поетичний чи презентаційний ви-
ступ дуже важливі та потрібні слова. Загарб-
ницька політика Росії, яка продемонструва-
ла на весь світ анексію Криму, бачилася у 
поетичній спадщині Шевченка задовго до 
сьогоднішнього дня. Гостро та однозначно 
критикував Кобзар необачні кроки гетьмана 
Хмельницького, засуджував його далеко не 
братські угоди з Москвою. Як живе слово 
Шевченка прозвучав вірш “Стоїть в селі Су-
ботові…” у виконанні Р. Труша.

Талант художника у Тараса  проявив-
ся ще в ранньому дитинстві. Він малював 
вугіллям, крейдою, олівцем скрізь: на сті-
нах, дверях, папері. Ходив найближчими 
селами: Лисянкою, Вільшаною в пошуках 
учителя-маляра.Лише у Санкт-Петербурзі 
Шевченко, будучи студентом Академії мис-
тецтв і улюбленим учнем Карла Брюллова, 
став професійно малювати приватні пор-
трети і навіть заробляти  гроші. Шевчен-

ко-художник не полишав надії побувати 
в Італії, аби краще оволодіти секретами 
малярства. Але невдовзі не тільки Італія, 
а й сама Україна залишилася мрією. Саме 
про це йшлося у презентації Дзюба Софія 
“Шевченко як художник”.

У живописних та літературних творах 
Шевченка образ розритої могили став сим-
волом пограбованої України, яку й тепер  
маємо. Не міг простити Шевченко Богданові 
Хмельницькому Переяславської ради, тих 
цупких обіймів “старшого брата”, в які геть-
ман так безпечно кинув українців, неначе за-
продав у рабство. Студентка  Яремко С. про-
читала поему “Розрита могила”, яка надихає 
вірою у європейське майбутнє України.

Іван Франко багато писав про Шевчен-
ка як мученика і пророка: ,,Десять літ він 
томився під вагою російської солдатської 
муштри, а для волі Росії зробив більше, ніж 
десять переможних армій”.  Період заслан-
ня – найважчий в страждальній долі поета, 
та  його сакраментальні слова: ,,Караюсь, 
мучусь, але не каюсь…” засвідчують ве-
ликого Борця. Справді, доля переслідувала 
Шевченка, скільки лиш могла, та ,,не зумі-
ла перетворити золота його душі на ржу, 
ані його любові до людей на ненависть 
і погорду, а віра в Бога на зневіру і песи-
мізм”. Презентацію на тему: ,,Шевченко на 
засланні”  підготувала Лазаренко Дарія.

Ликера Полусмакова – останнє кохання 
поета, 19-річна наймичка родини Білозер-
ських,  яка так і не стала дружиною. Єди-
не, що залишилося від неї на згадку людям,   
чотириметровий рушник з домотканого по-
лотна з вишитою посередині літерою імені 
Л. Над нею    круглий віночок, а збоку пів-
ні… З переказів відомо, що Тарас хотів мати 
на весіллі рушник з півнями. Студент Боле-
хівський Віталій  з особливою інтонацією 
продекламував інтимну поезію ,,Ликері”.

Любов  в житті Шевченка – світла  і до 
болю  сумна  сторінка його життя, бо ніколи 
не мав поет  сімейного щастя, родинного те-
пла, хатинки, обсадженої вишневим садоч-
ком, люблячої дружини, діточок малень-
ких. Не судилося, не збулося…. Найбільш 

відомі імена жінок, з якими Шевченко на-
магався пов’язати свою долю: Оксана Ко-
валенко, Ганна Закревська,  Варвара Рєпні-
на, Агата Ускова, Катерина Піунова, Марія 
Максимович, Ликера. Про ліричні поезії, 
присвячені красуням та просто надзвичай-
ним жінкам, розповіла  студентка  Магмет 
Ярина  в презентації ,,Жінки в житті та 
творчості Шевченка”.

Життя і творчість Шевченка є серцем 
Прометея, яке осяває нам шлях, і тому 
кожен молодий українець має бути непо-
кірним, нездоланним, здатним на  само-
пожертву. Бо саме таким увійшов у кожну 
душу Кобзар, запаливши іскру надії на 
омріяне майбутнє України . Поет направ-
ду дав розіп’яти себе за народ і Україну, як 
Христос. Він знав, що може воскреснути 
хіба його дух. А безсмертний Дух воскре-
сив Україну. Тому особливо щиро та прони-
кливо прозвучали уривки з поем  пророчо-
го періоду поета ,,Трьох  літ”    ,,І мертвим, 
і живим”(Салій Наталія)  та ,,Сон” (Умриш 
Ярина). Мотиви соціальної нерівності, 
людської несправедливості, відвічної бо-
ротьби добра і зла зазвучали в громадян-
ській ліриці ,,Не завидуй багатому…”, яку 
прочитала  Лесик Надія.

Найкращий і найцінніший скарб доля 
дала Тарасові лише після смерті – невмиру-
щу пам’ять, яка  живе у серці кожного укра-
їнця. Шевченко є і буде з нами повсякчас: 
в українській родині, дитячих оченятах, 
у світлій пам’яті героїв Небесної Сотні. 
Студентка Яремко Софія написала поезію, 
присвячену Героям України, де в містичних 
образах душ полеглих чуємо голос Совісті, 
Честі і Слави України.

На завершення  літературно-навчаль-
ної композиції студенти та гості пере-
глянули сенсаційний фільм про  таємниці 
народження та особистого життя Тараса, 
який попри свою геніальність та дар про-
рока, був також смертним чоловіком, який 
прийшов на землю, щоб довести нам про-
сті Істини: добра, правди, мудрості. Бо 
нема на світі вічного нічого, крім віщого 
Тарасового слова:

ШЕВЧЕНКО В МОЄМУ СЕРЦІ
Учасники відкритої лекції 
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