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ШЕВЧЕНКІВ «ЗАПОВІТ»

Т е м а. Тарас Шевченко. «Заповiт» – твiр, що
єднає минуле, теперiшнє i майбутнє. Історiя його
написання. Ідея єднання з рiдною землею. Мрiя
про щасливе майбутнє свого народу, вiра в нього.
М е т а: розширити знання учнiв про життя i
творчiсть Т.Шевченка; ознайомити з iсторiєю створення «Заповiту»; вчити аналiзувати лiричнi твори,
порiвнюючи їх iз перекладами; розвивати усне мовлення учнiв, удосконалювати навички дослiдництва
та виразного читання; формувати iнтерес до поетичного слова, повагу до працi перекладачiв; плекати
почуття патрiотизму, нацiональну свiдомiсть.
Т и п у р о к у: урок засвоєння нового матерiалу.
О б л а д н а н н я: портрети Т.Шевченка та О.Твардовського, роздруки текстiв «Заповiту» українською
та росiйською мовами, мультимедiйнi презентацiї,
чайнворд «Твори Т.Шевченка», фонозапис «Заповiту» (муз. Г.Гладкого).
ТЛ: iдея твору.
М е т о д и i п р и й о м и р о б о т и: вiкторина
«Назва твору», словникова робота, учнiвськi повiдомлення, прослуховування фонозапису, розгадування чайнворда, робота в парах, «Лiтературний волейбол».
В и п е р е д ж у в а л ь н i з а в д а н н я: пiдготувати повiдомлення про iсторiю створення «Заповiту»,
бiографiчну довiдку про Олександра Твардовського
та iнформацiю про музичний твiр «Заповiт».
Е п i г р а ф и: І мене в сем’ї великiй,
В сем’ї вольнiй, новiй,
Не забудьте пом’янути
Незлим тихим словом.
Т.Шевченко
Хто угледiв в час безчасся
Сонце крiзь тумани,
Той для люду рiдним батьком
І пророком стане.
О.Олесь

Перебiг уроку
І. Актуалiзацiя опорних знань.
С л о в о в ч и т е л я. Ім’я Тараса Григоровича
Шевченка стало символом України. Якщо культурнi
надбання Росiї уособлює iм’я Олександра Пушкiна,
Польщi – Адама Мiцкевича, Англiї – Вiльяма
Шекспiра, то для українцiв у сферi культури знаковою постаттю є Шевченко – взiрець мужностi, патрiотизму, великого таланту, сили духу.
Вiкторина «Назва твору». Пригадайте назви
творiв, з яких узято цi рядки.
1. Було колись – в Українi
Ревiли гармати;
Було колись – запорожцi
Вмiли пановати. («Іван Пiдкова».)
2. Сiм’я вечеря коло хати,
Вечiрня зiронька встає.

Дочка вечерять подає,
А мати хоче научати,
Так соловейко не дає. («Садок вишневий коло хати...».)
3. Стан високий, лист широкий
Нащо зеленiє?
Кругом поле, як те море
Широке, синiє. («Тополя».)
4. Встає хмара з-за Лиману,
А другая з поля,
Зажурилась Україна –
Така її доля! («Тарасова нiч».)
5. Тече вода в синє море,
Та не витiкає,
Шука козак свою долю,
А долi немає. («Думка».)
6. Неначе сонце засiяло,
Неначе все на свiтi стало
Моє… лани, гаї, сади!..
І ми, жартуючи, погнали
Чужi ягнята до води.
(«Менi тринадцятий минало…».)
7. …І тьмою нiмою
Оповиє тобi душу,
Й не знати, де дiтись,
І ждеш його, того свiту,
Мов матерi дiти! («За сонцем хмаронька встає...».)

ІІ. Мотивацiя навчальної дiяльностi учнiв. Оголошення теми й мети уроку.
 Прочитайте перший епiграф до уроку. Коли
вперше ви почули цi слова? Чи виконують нащадки
волю поета?
 Висловiть своє розумiння другого епiграфа.
У ч и т е л ь. Моляться за Україну вуста Шевченковими словами, i чути їх у кожному куточку України. І стоятиме воно на сторожi людини, доки в наших серцях житиме пам’ять про Пророка, Кобзаря
– Тараса Шевченка. Людини, яка стала символом
нескореностi духу, неординарної творчої обдарованостi. Його твори вiдомi у свiтi, вони перекладенi
багатьма мовами. Вiрш «Заповiт», у якому висловлена щира любов до рiдної землi, вiра у свiй народ,
його майбутнє, вiдтворено 147-ма мовами.
IІІ. Опрацювання навчального матерiалу.
Заповiт – документ, що мiстить розпорядження
особи щодо її майна на випадок смертi; наказ, настанова нащадкам.

Проблемне запитання.

? У якому значеннi вжито слово заповiт у назвi
твору? Вiдповiдь на це запитання готуйте протягом
уроку.
Повiдомлення
п р о i с т о р i ю с т в о р е н н я «З а п о в i т у»
1-й у ч е н ь. Листопад 1845 року видався мокрим,
вiтряним, холодним. Шевченковi ця погода дуже
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дошкуляла. Вiн працював у Археологiчнiй комiсiї й назви – Микола Костомаров. Сам же текст за житпостiйно їздив селами i мiстами, змальовуючи старо- тя поета зберiгався лише в рукописних списках, щовиннi церкви, монастирi, рiдкiснi будiвлi.
разу змiнюючись. Заголовок третьої публiкацiї
Якось уранцi поет виїхав iз села В’юнище в село вiрша в пiзнiших виданнях поетичної спадщини
Андрушi, в дорозi потрапив пiд дощ. Увесь день йо- Тараса Шевченка став традицiйним.
го лихоманило, а надвечiр повернувся у В’юнище
У ч и т е л ь (розповiдь супроводиться мультизовсiм слабим. Довелося злягти в чужiй хатi серед медiйною презентацiєю).
чужих людей.
Водночасi Шевченкiв «Заповiт» став знаним i в
Думки роїлися в головi, просилися на папiр. Са- iнших країнах. Разом з вiршами «Реве та стогне
ме тодi вiн написав послання «І мертвим, i живим…» Днiпр широкий…» i «Думи мої, думи мої…» вiн був
(14 грудня), твори «Холодний Яр» (17 грудня), вiзитiвкою митця, творчiсть якого сприяла форму«Давидовi псалми» (19 грудня), «Минають днi, ми- ванню нової лiтератури та її пiднесенню на початку
нають ночi…» (21 грудня), «Три лiта» (22 грудня) та нової доби. Цим зумовлений великий iнтерес переiншi.
кладачiв до поетичної спадщини Кобзаря.
Про поетову недугу дiзнався приятель – пере1862 року з’явився «Заповiт» польською мовою
яславський лiкар Андрiй Козачковський – i негайно (переклав gожалчинський), 1868 року – сербо-хорперевiз його з В’юнищ до себе в Переяслав. У Шев- ватською (в iнтерпретацiї Нiколiна), 1869 року –
ченка почалося двостороннє запалення легенiв. росiйською (переклад здiйснив Гербель).
У той час мало хто видужував вiд цiєї хвороби. Це
1870 року в Чернiвцях вийшла i здобула познали як лiкар, так i поет. Пiсля 20 грудня Шевчен- пулярнiсть у Захiднiй Європi книжка австрiйського
ковi погiршало, стан його був майже безнадiйний.
поета Йоганна-gеорFа Обриста «Тарас Григорович
Вiн лежав у чистiй, теплiй кiмнатi й думав про Шевченко». Вона вмiщувала розвiдку про життя i
свою останню годину, про долю України, про май- творчiсть Кобзаря та нiмецькi переклади його вiрбутнє рiдного народу. В уявi поставав Днiпро, лани шiв високого громадянського та гострого полiтичширокополi й села-писанки. Було боляче, що лиши- ного звучання, у тому числi й «Заповiту».
лися невиспiваними думи, що любов до землякiв
У червнi 1918 року на сторiнках тижневика
доведеться забирати iз собою в домовину. Поета «Вольная Беларусь» був надрукований перший
турбувала не так особиста смерть, як доля батькiв- бiлоруський переклад поезiї пiд заголовком «Запащини. І захотiлося сказати народовi України, своїм ведзь», здiйснений Макаром Кравцовим.
друзям тепле, щире слово. Перемагаючи бiль,
Перший переклад «Заповiту» росiйською зропiдвiвся й ослабленими руками запалив свiчку. На бив у 1862 роцi Михайло Михайлов. Зверталися до
папiр лягли першi рядки:
«Заповiту» й iншi росiйськi перекладачi. Та однiєю
Як умру, то поховайте…
з найкращих вважається версiя Олександра ТварВiрш написано на Рiздво 25 грудня 1845 року.
довського.
2-й у ч е н ь. Шевченко не знав тодi, що ця поезiя
Б i о г р а ф i ч н а д о в i д к а (у супроводi мульстане найпопулярнiшою пiснею, народним гiмном, тимедiйної презентацiї).
закликом до боротьби. Автор не думав нi про славу,
Росiйський поет Олександр Твардовський наронi про почестi, нi про можливу кару за свої смiливi дився 1910 року на Смоленщинi в родинi сiльськодумки, тiльки хотiв, може, востаннє, сказати наро- го коваля. Поетичний дебют його вiдбувся в
довi те, що думав, що почував. То був його заповiт.
1925 роцi: в газетi «Смоленське село» було надрукоНа щастя, мiцний Шевченкiв органiзм перемiг вано вiрш «Нова хата». У роки навчання у Смоленхворобу – i через два тижнi вiн уже вирушив у путь ському педагогiчному iнститутi виходять серiя його
на Чернiгiвщину за завданням Археологiчної нарисiв «Колгоспною Смоленщиною» i перший
комiсiї.
прозовий твiр «Щоденник голови» (1932). НаступНазва знаменитого вiрша була не однаковою в ним етапом у творчостi Твардовського стала поема
рiзнi роки i виходила не вiд автора. Ставши волею «Країна Муравiя» (1934–1936). Перекладав класидолi завершальним твором плiдної для Кобзаря ку народiв СРСР.
осенi 1845 року, вiн був популярним у колi КирилоОсновнi твори: поеми «Василь Тьоркiн»
Мефодiївського братства, серед iнтелiгенцiї, селян. (1941–1945), «Дiм бiля дороги» (1942–1945), «За
Його переписували в десятках i сотнях примiр- даллю – даль» (1950–1960), «Тьоркiн на тому свiтi»
никiв, передавали з рук у руки, вивчали напам’ять. (1954–1963), «За правом пам’ятi» (1967–1969),
Та найбiльшого поширення набув «Заповiт» пiд час збiрка «Із лiрики цих рокiв» (1959–1967). Помер
перевезення поетового тiла в Україну.
письменник у 1971 роцi.
Надрукований уперше у збiрцi «Новые стихоТвардовський писав поезiї й на українськi теми:
творения Пушкина и Шевченко» (1859) пiд заго- «Тебе, Украина», «Бойцу южного фронта», виявляв
ловком «Думка», вiн у наступних публiкацiях мав глибокий iнтерес до України, її лiтератури та фолькназву «Завiщанiє» (у львiвському часописi «Мета», лору. З творiв Тараса Шевченка, крiм «Заповiту»,
1863). Пiд заголовком «Заповiт» вiрш з’явився в переклав поеми «Гайдамаки», «Сова», баладу «То«Кобзарi» 1867 року. Припускають, що автор цiєї поля», вiрш «Тече вода в синє море...». Перекладав
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твори Івана Франка, українськi народнi пiснi.
У статтi «Поезiя Михаїла Ісаковського» (1967) проаналiзував росiйськi переспiви Шевченка.
Переклад Олександра Твардовського вперше
надруковано в газетi «Красный флот» (за 6 березня
1939 року) та журналi «Молодая гвардия» (№ 1
1939 року).
 Виразно прочитайте поезiю українською,
потiм – росiйською мовою.
Заповiт
Як умру, то поховайте
Мене на могилi
Серед степу широкого
На Вкраїнi милiй,

Завещание
Как умру, похороните
На Украйне милой,
Посреди широкой степи
Выройте могилу,

Щоб лани широкополi,
І Днiпро, i кручi
Було видно, було чути,
Як реве ревучий.

Чтоб лежать мне на кургане,
Над рекой могучей,
Чтобы слышать, как бушует
Старый Днепр под кручей.

Як понесе з України
У синєє море
Кров ворожу... отойдi я
І лани i гори –

И когда с полей Украйны
Кровь врагов постылых
Понесет он... вот тогда я
Встану из могилы –

Все покину, i полину
До самого Бога
Молитися... а до того
Я не знаю Бога.

Подымусь я и достигну
Божьего порога,
Помолюся... а покуда
Я не знаю Бога.

Поховайте та вставайте,
Кайдани порвiте
І вражою злою кров’ю
Волю окропiте.

Схороните и вставайте,
Цепи разорвите,
Злою вражескою кровью
Волю окропите.

І мене в сем’ї великiй,
В сем’ї вольнiй, новiй,
Не забудьте пом’янути
Незлим тихим словом.
Т.Шевченко

И меня в семье великой,
В семье вольной, новой,
Не забудьте – помяните
Добрым тихим словом.
Пер. О.Твардовського

 Як ви розумiєте слова «… а до того я не знаю Бога»?
(Єднiсть поета з батькiвщиною настiльки мiцна, що вiн навiть не допускає думки, що його дух здатний покинути рiдну
землю i полинути до Бога, перш нiж вона стане вiльною.)
 Якi незвичайнi образи наявнi в поезiї? (Опоетизована могила.)
 Через якi конкретнi вияви постає перед читачем
Україна? (Степ широкий, лани широкополi, Днiпро, пороги, кручi.)
 Який моральний заповiт залишив поет нащадкам?
(Боротися за вiльну батькiвщину навiть цiною власного
життя.)
 Як прагнення Шевченка виражають сутнiсть його
душi? (Вони засвiдчують, що особиста доля поета переплiтається з долею народу, України.)
 Чому цей твiр став усенародним гiмном українцiв?
(Вiрш передає найзаповiтнiшi мрiї i сподiвання народу –
жагу волi.)

Гiмн – урочиста пiсня, прийнята як символ державної єдностi; хвалебна пiсня або музичний твiр на
честь кого-, чого-небудь.
 Назвiть вислови iз твору, що стали крилатими. («Як
умру, то поховайте…», «поховайте та вставайте, кайдани
порвiте…», «не забудьте пом’янути незлим тихим словом».)

Порiвняльний аналiз поезiй.

Аналiз поезiї «Заповiт».
Бесiда
 Яким чином вiрш передає стан поетової душi?
(Усвiдомлення поетом невiдворотностi власної смертi
оформилося у вiршований заповiт, у якому вiн висловив усi
думки, переживання, що хвилювали його.)
 Як побудовано твiр? (У формi монологу.)
 Яка тема поезiї? (Оспiвування свободи в умовах крiпосницької держави.)
 Яка iдея твору? (Заклик до боротьби проти несправедливого суспiльного ладу – «порвати кайдани i вражою
злою кров’ю волю окропити».)

Ідея – основна думка про зображенi в художньому
творi життєвi явища.
 З яким проханням звертається Тарас Шевченко до
українського народу? (Поховати його в Українi над
Днiпром, звiдки видно рiднi простори.)
 Чи вiрить поет у вiльне майбутнє рiдного народу?
(Так. Вiрою в майбутнє вiльної України пройняте друге
заповiтне прохання письменника: згадати – пом’янути
його у щасливiший час «в сем’ї вольнiй, новiй».)

 Якi евфонiчнi засоби використовують поет i перекладач? (У першiй строфi Шевченко нагромаджує голоснi
звуки «о», «у», «и», що створює атмосферу просторовостi. О.Твардовському в цiй частинi тексту вдалося додержати такого ж асонансу. Перекладач зберiг i алiтерацiю у другiй строфi, де повтор звука «р» та шиплячих
вiдтворює шум Днiпра, вiтру, неспокою.)
 Чи зберiгається в перекладi Твардовського лексичне значення слова «могила»? (Шевченко в «Заповiтi»
вживає його у значеннi «курган, високий насип на мiсцi
давнього поховання». У Твардовського ж «могила» – «яма
для поховання померлих». Перекладачевi в цьому контекстi не вдалося точно передати авторську думку,
емоцiйне забарвлення слова.)
 Наскiльки вдалою є змiна епiтетiв у росiйськомовнiй версiї? (У Шевченка «кров ворожа», а Твардовський
розширив цю словосполуку епiтетом «постылые» – «кровь
врагов постылых», тобто тих, якi набридли. Можливо, вiн
використав це слово для рими, але твiр вiд того не втратив
первинної яскравостi. Введення перекладачем епiтета
«старый» замiсть «ревучий» змiнює лексичне значення його. Адже дiєприкметник «ревучий» посилює закличну настроєвiсть вiрша, а прикметник «старий» лише пiдкреслює давнiсть української рiчки та всiєї України.)
 Порiвняйте римування в оригiналi й перекладi.
(Автор вживає внутрiшнi дiєслiвнi рими «поховайте та
вставайте», «покину i полину», а в перекладi цього немає.)
 Чи додержує перекладач первинної пунктуацiї?
(Твардовський намагається зберегти авторську пунктуацiю. Три крапки в серединi строфи пiдкреслюють схвильованiсть лiричного героя. Тире у третiй i четвертiй строфах звертає увагу читачiв на те, чим може пожертвувати герой заради вiльного життя своїх нащадкiв.)
 Оцiнiть художнiй рiвень перекладу.
 У якому значеннi вжито слово заповiт у назвi Шевченкового твору? (Слово «заповiт» вжито у значеннi «наказ», «заклик до дiї».)
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ДИВО
Повiдомлення
п р о м у з и ч н и й т в i р «З а п о в i т »
(супроводиться мультимедiйною презентацiєю)
1-й у ч е н ь. Першим «Заповiт» Тараса Шевченка поклав на музику Микола Лисенко у 1868 роцi
на прохання громадськостi Львова, яка збиралася
вiдзначити сьомi роковини вiд дня смертi поета великим концертом. Композиторовi вдалося поєднати дух шевченкiвської поезiї зi специфiкою української народної пiснi. Твiр прозвучав у виконаннi збiрного хору львiвської громади у рамках заходiв на вшанування пам’ятi Кобзаря.
Одночасно з Миколою Лисенком написав музику до «Заповiту» й галицький композитор Михайло
Вербицький, проте особливого розповсюдження
його твiр не набув.
2-й у ч е н ь. У 1870 роцi з’явилася нова,
оригiнальна мелодiя «Заповiту», яка швидко поширилася Україною i стала популярною народною
пiснею. Написав її вчитель музики Гордiй Гладкий.
Пiзнiше її зредагував Лисенко i видав у Полтавi
Маркевич, не зазначивши автора, тому тривалий
час вона вважалася народною. Хоровi обробки її
здiйснили Якiв Степовий, Кирило Стеценко, Порфирiй Демуцький, Олександр Александров та iншi.
На текст «Заповiту» написано й музичнi твори великих форм: кантати Василя Барвiнського, Станiслава Людкевича, Бориса Лятошинського, Левка Ревуцького, симфонiчна поема Рейнгольда Глiєра.
Загалом є понад 60 музичних iнтерпретацiй «Заповiту».
Прослуховування фонозапису «Заповiту»
(муз. Г.Гладкого).

? Чи вдалося композиторовi досягти органiчної
єдностi тексту i музики?
IV. Закрiплення вивченого.
Чайнворд «Твори Т.Шевченка».

1. «На панщинi пшеницю жала». («Сон».)
2. Людина, яка живе в неволi. («Невольник».)
3. Поема про волелюбних кавказцiв. («Кавказ».)
4. Вiрш-наказ українцям. («Заповiт».)
5. Балада про дiвчину, яка перетворилася на тополю.
(«Тополя».)

Робота в парах. Поспiлкувавшись iз сусiдом по
партi, дайте письмову вiдповiдь у формi роздуму на
запитання «Чому вiрш “Заповiт” не втратив своєї
актуальностi й нинi?» Обсяг – 6–7 речень, час для
виконання роботи – 5 хв.
V. Пiдсумки уроку. Оцiнювання.
«Лiтературний волейбол». (Перше запитання
ставить учитель одному з учнiв, даючи йому символiчний «м’яч». Вiдповiвши, той ставить запитання iншому однокласниковi, передаючи «м’яч», i т.д.)
Орiєнтовнi запитання
 Коли Шевченка викупили з крiпацтва? (22 квiтня
1938 р.)
 Хто з росiйських дiячiв культури брав участь у
звiльненнi поета? (Художник Карл Брюллов i поет Василь
Жуковський.)
 Коли вийшла друком перша поетична збiрка «Кобзар»? (У 1840 р.)
 За що заарештували письменника? (За участь у
Кирило-Мефодiївському братствi.)
 У якому роцi поет повернувся iз заслання?
(У 1857 р.)
 Яким псевдонiмом пiдписував деякi свої повiстi
Т.Шевченко? (Дармограй.)
 До якого жанру лiрики належить вiрш «Сонце заходить, гори чорнiють…»? (До пейзажної.)
 Коли Шевченко створив «Заповiт»? (У груднi
1845 р.)
 Де автор написав його? (У селi В’юнища.)
 Хто перекладав цей твiр? (Олександр Твардовський,
Михайло Михайлов, Макар Кравцов та iншi.)
 Хто писав музику до тексту «Заповiту»? (Микола
Лисенко, Михайло Вербицький, Гордiй Гладкий.)

Домашнє завдання.
О б о в ’ я з к о в е. Вивчити напам’ять вiрш «Заповiт».
С е р е д н i й р i в е н ь. Пiдготувати запитання до
вiкторини «Чи знаєш ти Шевченка?»
Д о с т а т н i й р i в е н ь. Пiдготувати повiдомлення «Свiтовi переклади творiв Шевченка».
В и с о к и й р i в е н ь. Узявши за взiрець твiр
Т.Шевченка, написати заповiт нащадкам.
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