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9Аоє перше знайомство з Шевченком
(Етюд

Зимовий вечір. Надворі хурделиця. Вітер сердиться, завиває, жбурляє в 
замерзлі шибки жмутки снігу... Колючий холод зазирає до кімнати...

Я зручно вмостилася на дивані біля бабуні, закуталася в теплу ковдру, 
притиснулася щокою до її натруджених рук, від яких так віяло теплом, ніжністю, 
любов'ю...

- Бабусенько, а що Ви читаєте?
- «Кобзар» Тараса Шевченка. Ти чула про такого поета?
- Чула. Нам вихователька в садочку говорила, що це талановитий поет, 

борець за кращу долю людей.
- Так, сонечко. Шевченко -  це не просто поет і борець, а ще й мужня, 

смілива людина. Тяжке було в нього життя. Був безправним кріпаком, 
своїм словом боровся з поневолювачами, десять років мучився на 
засланні... Та вистояв. Не зламався... Став геніальним поетом, 
художником.

- А про що він писав, бабуню?
- Писав про життя. Про тяжке життя простого народу. Закликав до 

боротьби, учив не коритися неправді...
- І всі його вірші були такі грізні?
- Та ні, дитинко. Писав він і про хвилини радості, писав для дітей, про 

чарівну красу природи. А хочеш, я тобі прочитаю?
- Звичайно. Дуже хочу, - промовила я, умощуючись зручніше біля 

бабуні.
- Тече вода з-під явора 

Яром на долину.
Пишається над водою 
Червона калина.
Пишається калинонька,
Явор молодіє,
А кругом їх верболози 
И лози зеленіють...

У кімнаті тихо, тепло... М'яке світло огортає срібними промінцями все 
довкола.. Я слухаю бабусин голос, уявляю кожне прочитане слово.. .Калинонька, 
мрійливо виблискуючи ґронами стиглих ягід, схилилася біля ставу, верби купа
ють довге гілля у воді, а річка плине, срібні хвилі наздоганяють одна одну... 

Чарівне слово Шевченка входило в моє життя...



То в чому ж щастя?
Міні-п’єса

Учітесь, читайте,
І чужому научайтесь,
И свого не цурайтесь...

Т.Г.Шевченко
Дійові особи:

Олександра -  учениця одинадцятого класу.
Катерина -  її однокласниця, подруга.
Оксана Іванівна -  учителька української літератури.
Джек -  американець, знайомий Олександри.

Дія перша

Надворі чудовий зимовий день. У класі панує спокій і тиша. Урок української лі
тератури. За останньою партою сидять симпатичні подружки Катерина й Олек
сандра. Оксана Іванівна аналізує поезію Т.Г.Шевченка «Імертвим, і живим...», цитує 
уривки з твору.
Оксана Іванівна. Якби ви вчились так, як треба,

То й мудрість би була своя.
А то залізете на небо:
«І ми -  не ми, і я -  не я...»

Олександра. І знову ці вірші. Які вони важкі й незрозумілі. Нащо лізти на якесь там 
небо? Учили ж уже творчість Шевченка. Навіщо ще повторювати?
Катерина. Тихіше. Не заважай. Краще слухай. Нам же здавати ЗНО.
Олександра. Знаю, знаю. Можливо, ти й маєш рацію. (Насуплено пробурмотіла й 
почала розглядати за вікном сніжинки.)
Оксана Іванівна (Продовжувала захоплено цитувати слова Тараса Шевченка.)

Не дуріте самі себе,
Учітесь, читайте,
І чужому научайтесь,
И свого не цурайтесь...

Пролунав дзвінок з уроку

Олександра. Нарешті скінчилося. (Полегшено зітхає.) Учітеся, читайте... Як можна 
звертатися до мертвих і до живих одночасно?
Катерина. Сашо, ти просто не розумієш. Це ж образно сказано. Шевченко, на мою 
думку, справді геніальний поет минулого й сучасного. І він має право повчати 
нас, молоде покоління, бережно ставитися до рідної землі, рідної мови.
Олександра. Так він же говорить, що потрібно чужому навчатися.
Катерина. Так. Чужому можна навчатися, але й своє слід добре знати.



Олександра (перебиваючи подругу). Навіщо мені це вчити? Я не збираюся залиша
тися в цьому місті. Учора спілкувалася з Джеком і він пообіцяв, що після школи 
запросить мене до себе. Уявляєш?! Я житиму в Америці! Це ж так здорово!
Катерина. Щоб там жити, треба знати англійську мову, культуру країни.
Олександра. Мову я вчу. Займаюся ж з репетитором. До речі, серйозно. А культуру... 
Якщо треба буде, то вивчу.
Катерина. Лесю, ти помиляєшся. Щасливою може бути людина лише в рідній стороні. 
Дивись, щоб не пошкодувала про своє рішення.
Олександра. Пошкодувала? Ти що? Ще якихось чотири місяці, і я -  американка... А 
там...
Катерина. А як же незалежне оцінювання? Як же вступ до університету? Ми ж мріяли 
стати вчителями?
Олександра. Який університет? Яка робота? Я вийду заміж за Джека, він буде працю
вати, а я... Вечірки, модні покази...
Катерина. А як же рідне місто, батьки, наші мрії? Ти не сумуватимеш за цим? 
Олександра. Сумуватиму? Та ти що? То ж Америка! Там усе по-іншому.

Дія друга

Кімната Олександри. Багатий інтер ’єр, вишуканість, відчуваються модні тенденції 
Заходу. На стіні висить дивакувата картина. Дівчина в навушниках слухає музику, 
спілкуючись із кимось у  мережі Інтернет.

Олександра. (Здивовано.) Привіт. Ти до мене?
Катерина. Так. Давно не бачилися. Ось іду на виставку нашого художника Павла 
Остапенка. Ходімо разом.
Олександра. А хто такий Остапенко? Навіть не чула про такого.
Катерина. Ну, як не пам’ятаєш? Ми ж були в нього на занятті. Він викладає живопис у 
Палаці дітей та юнацтва.
Олександра. Мене таке не цікавить. Ось чим я захоплююся. (Велично вказала на дива
кувату картину, що висить над диваном.) Це мені батьки подарували на день народже
ння. Малював якийсь американець! Здорово! Правда? Хоча я й не зовсім розумію, що 
тут зображено.
Катерина. Так. Зрозуміє не кожен. Це картина художника-імпресіоніста Кента Уолліса. 
Олександра (Здивовано.) А ти звідки знаєш?
Катерина. Читаю. Чужому навчаюсь.

У кімнаті запанувала тиша.

Дія третя
Минув рік. Нью-йоркська квартира Джека. Олександра перед дзеркалом 
поправляє нову прикрасу в зачісці. До кімнати заходить Джек і стомлено 
сідає на диван.
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Джек. Доброго вечора, Лексо.
Олександра. Доброго вечора. А я й не помітила, як ти зайшов.
Джек. Я вже звик, що ти помічаєш лише гроші та коштовності, а мене...
Олександра. Ти щось сказав?
Джек. Я запитав, чи будемо вечеряти? Ти щось приготувала?
Олександра. Джесику, любий! Та ти що? Хіба я служниця, щоб кожного дня щось 
готувати? Хіба про таке я мріяла? Давай сходимо до ресторану.
Джек. Я стомився. У мене скільки справ було.
Олександра. А я не стомилася? Цілими днями вдома одна. Ні до кого й заговорити. 
Ніхто не приходить, друзів немає.
Джек. А де ж узятися друзям? Навчатися ти відмовилася, працювати теж не схотіла. 
Знайомі, які раніше любили бувати в нас, тепер не заходять, бо не можуть знайти з 
тобою спільної мови.
Олександра. Чому не можуть? Я досить добре говорю англійською...
Джек. Англійською говориш, але про що з тобою говорити? Ти ж нічим не цікавишся. 
Нічого не знаєш ні про Україну, ні про Америку. З тобою нудно.
Олександра {Розгублено). Нудно? Нічого не знаю? Тоді, коли я повинна насолоджу
ватися життям, ти мені знову пропонуєш щось учити?

Джек вийшов до іншої кімнати. Не хотів нічого пояснювати.

Дія четверта

Ранок. Та ж кімната. Олександра і Джек п ’ють каву.

Олександра (хитрувато поглядаючи). Джеку, любий. Через два тижні день народже
ння в моєї матері. Ювілей. Давай надішлемо якийсь подарунок.
Джек. Надішлемо? А чому не навістити батьків? Ви ж не бачилися цілий рік. 
Олександра {Дивується пропозиції Джека). Навістити? Це ж треба скільки подарунків 
купляти. Та й собі теж треба підібрати новий гардероб, а часу вже так мало.
Джек {дратуючись з приводу слів Лекси). А тобі нащо змінювати гардероб? У тебе ж і 
так скільки одягу!
Олександра. То я що, полечу сама? А ти?
Джек. У мене запланована важлива конференція, а потім семінар. Я не можу. 
Олександра {Зі сльозами на очах). Ти став таким байдужим. Сторонишся мене. Ми 
майже зовсім не розмовляємо з тобою.
Джек. А про що? Про гроші? Про модні «прикиди»? Мене це не цікавить.
Олександра (ледве стримуючи роздратування). Ну я університетів не закінчувала! 
Світом не подорожувала, щоб усе знати...
Джек. А цього й не потрібно. Було б бажання.
Олександра (змінюючи гнів на милість). А квитки ти мені хоча б візьмеш?
Джек. Звичайно.
Олександра. І на зворотній шлях відразу візьми, щоб я не бігала там.
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Джек (Витримав довгу паузу. Підійшов до Олександри, легенько притримав її за 
плечі.) Лексо, зворотнього перельоту, мабуть, (тихо) не потрібно. Я втомився. У мене 
інші цінності в житті. Ми такі різні з тобою. (Попрямував до дверей.) Прощавай. 
Олександра. Прощавай?... (Безсило сідає на канапу, затуляє обличчя руками. Плане.)

Дія п’ята

Знайомий сквер біля центральної альтанки. Зима. Сніжинки кружляють у  повітрі, 
падаючи під ноги мило усміхненої дівчини, що поспішає додому. Це Катерина. Вона 
помічає іншу дівчину, що йде назустріч. Упізнає Олександру.

Катерина (Здивовано). Сашо! Привіт! Ти звідки?
Олександра (зніяковіло опускаючи погляд донизу). Та ось, приїхала. А ти як тут? 
Катерина (не приховуючи радості). У мене все добре. Навчаюся в університеті, відві
дую театральну студію, художню школу. А ти надовго?
Олександра. Мабуть, назавжди. Не слід було шукати щастя за кордоном. Та й не в 
тому я його вбачала. (Сумно поглянула на Катерину.) До університету не вступила, 
ЗНО не склала. Але я зрозуміла, що ти була права, коли говорила, що не на чужині 
щастя, що слід було вчитися, здобувати освіту, бути потрібною на рідній землі. 
Катерина. Я рада, що ти це зрозуміла. Виявляється, правий був Тарас Шевченко, коли 
писав: « І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь...».
Олександра. Я тепер на все життя запам’ятаю цей мудрий вислів.

Подруги попрямували стежкою. їм тепер є про що поговорити.



Життєві дороги Кобзаря

Твір-сю'іта

Небо ледь-ледь дихає весняним теплом. Майже непомітно сонечко огортає 
все своєю ніжною вуаллю, даруючи ласку наповненим нового життя безза
хисним брунькам. Ось-ось розпуститься перший зеленавий листочок, наповне
ний молодою енергією, смарагдовим полиском. Здається, лише вчора був 
листочок зеленим, буяв свіжістю, та з плином часу марніє, всихає, останніми 
силами тримається за гілку...А так хочеться ще жити, умиватися ранковою 
росою, радіти ніжним пестощам сонечка... Та нічого не вдієш, покидає наснага, 
листочок не може протистоять потужному подиху вітру, відриваючись, круж
ляє, опадаючи на землю. Чи не здається, що так і людське життя?

Хвилювання, утома, сльози, біль.. І лунає довгоочікуваний крик маляти. 
Найбільша радість, щира посмішка на обличчі матері. Прийшла у світ людина! 
Беззахисна, але цілеспрямована, поневолена, але вільна душею. Саме таким на 
початку березня в селі Моринцях, у хаті Григорія Шевченка, народився син 
Тарас. У грудях билося серденько, що вже з дитячих літ відчуло горе й злидні. 
Минають роки... Росте дитина... Тільки зіп’явся на ноги, почалось дитяче 
бурлакування. Батьки на панщині, брат десь пастушить, сестра на городі... 
Мандрує дитина то на леваду, то до ставу, то за сад на могилу... Змалку, 
зростаючи в співучому куточку України, Тарас купався в тих піснях, що звуться 
українськими. У свої вісім років підспівував старшим.. Та не довго доля дала 
радіти життю.. Уже в 14 років малого хлопчика забрали у двірню поміщика 
Енгельгардта працювати кухарчуком, а потім — козачком. Хоч дитинство було 
й нелегким, та душа раділа на рідній землі, на Україні..

Юність... Неповторні роки.. Перші почуття.. Перша закоханість.. Але й 
перші розчарування й розлука.. Молодому Шевченку довелося прийти до 
Петербурга пішки, покинувши Батьківщину. Від цієї сурової зими почалося 
тривале столичне життя, сповнене боротьби за існування: пан Енгельгардт, який 
уособлював кріпосницьку систему, і митці В.Жуковський, О.Венеціанов, К.Брю- 
ллов, І.Сошенко, котрі хотіли, щоб юнак здобув освіту. Ставши вільним, 
Шевченко не гаяв жодного дня. Поезія, малюнок, живопис цілком заполонили 
його серце. Упродовж семи років навчання з-під його пензля, олівця, гравер- 
ського штихеля та офортної голки вийшли не лише учнівські, а й викінчені, зрілі 
твори. Під час навчання Тарас Григорович був тричі нагороджений срібними 
медалями. Увесь поетичний і частина художнього доробку петербурзького 
періоду тематично пов'язані з Україною, бо душа щоденно линула до рідного 
краю.

А далі - донос студента Олексія Петрова про існування в Києві 
таємного товариства. Арешт.. Довгі десять років заслання.. Орська 
фортеця — Аральська експедиція —  Оренбург. Ці жахливі роки підір-
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вали його здоров’я, але не вбили в ньому любові до життя, до правди. Усупереч 
забороні, Шевченко таємно малював і писав вірші, які йому вдалося переховува
ти в чотирьох «захалявних книжечках». Він мав ціль, до якої йшов,не бачачи пе
решкод. Не лякали покарання людину, яка мала власні амбіції, жагу до волі.

Омріяна воля.. Звільнення з Новопетровського укріплення. Шевченку 
дозволено жити в Петербурзі під суворим поліцейським наглядом.. Повернення 
до Петербурга.. Нарешті можна не ховаючись малювати й писати. Дорогою 
Кобзар малював краєвиди й портрети. Насолода життям попри тяжкі хвороби, 
які забирають останні життєві сили. Десятого березня серце Тараса Григоровича 
зупинилося, відрахувавши до болю мало -  сорок сім років. Полинула в невідомі 
світи й надія на краще життя..

Мрії так і не здійснилися. Чи не схоже на життя смарагдового листочка, 
що, змарнівши, не може протистояти потужному подиху вітру, хоча, ще 
нещодавно, він міг радіти, насолоджуючись сонячним теплом? Але він був, він 
жив, і в безмір’ї Всесвіту залишив частинку і свого буття...


