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Тема: Т.Г.Шевченко «Мені однаково…». Роздуми автора про власну долю, долю 

України 
Опрацювати поданий нижче матеріал.  

Весною 1846 р. у Києві Шевченко знайомиться з М. Костомаровим, М. Гулаком, О. Маркеви- чем  та 

іншими членами таємного Кирило-Мефодіївського братства. У березні 1847 р. братство було 

розгромлене. Т.Г.Шевченка заарештувати 5 квітня 1847р. під час переправи Дніпром, коли він їхав на 

весілля до Миколи Костомарова, де мав бути старшим боярином. 

Поета звинуватили в участі у Кирило-Мефодіївському товаристві, у написанні революційних  творів. 

З 21квітня по 30 травня 1847 р. Т.Шевченко перебував у казематі, очікуючи вироку та мужньо й сміливо 

вів себе на допитах. 

Цикл поезій Т.Г.Шевченка «У казематі» написаний у застінках Петропавлівської фортеці  між 17 

квітня і 30 травня 1847 р. Він включає 13 поезій: «Ой одна я одна», «За бараком байрак», «Мені 

однаково», «Садок вишневий коло хати», «Рано-вранці новобранці», «В неволі тяжко» та інші. 

Геніальний поет вірив у майбутнє, пророкував його. Весь цикл «В казематі» є своєрідним прологом 

до «невольничої» лірики Шевченка. 

Цикл поезій Т.Г.Шевченка «У казематі» розповідає про тяжку долю рекрутів, і тут, за ґратами, поет 

викриває насильство і гніт («Рано-вранці новобранці…»). Однак не мотиви самотності визначають 

загальний настрій циклу. Шевченко співчуває людському горю («Ой одна я, одна»), оспівує милу його 

серцю природу України («Садок вишневий коло хати»). Між рядками віршів циклу «В казематі» 

прочитується ще один мотив — прагнення до волі. Це головна тема поезій Шевченка періоду 

ув’язнення та заслання. Ми ще раз переконуємося, що, незалежно від умов, у яких перебував поет, 

подумки він був на рідній Україні, прагнув їй волі, співчував знедоленим. 

Отже, провідні мотиви циклу «В казематі» - самотність, кохання й розлука, любов до Батьківщини та 

її народу, прагнення волі, заклик бути вірним своєму народові, тривожні думи про майбутнє. 

Із усіх поезій циклу «В казематі» найчарівніша, мабуть, «Садок вишневий коло хати». Це - 

неперевершений зразок інтимної лірики поета. Бо перебуваючи у казематі, далеко від рідного краю, 

Шевченко згадує українську природу, пісні, звичаї, дуже сумує і тужить - і все це він передав у 

маленькій поезії. Шевченко завжди мріяв жити тут, в Україні : «Садок вишневий коло хати, хрущі над 

вишнями гудуть», пише митець - «поставлю хату і кімнату, садок-райочок насаджу», зрештою, вмерти 

на рідній землі: «серце холоне… як подумаю, що може мене похоронять на чужині..» І раптом він все-

таки пише в холодному карцері: «Мені однаково, чи буду я жить в Україні чи ні»!? 

Мені однаково, чи буду 

Я жить в Україні, чи ні. 

Чи хто згадає, чи забуде 

Мене в снігу на чужині - 

Однаковісінько мені. 

В неволі виріс між чужими, 

І, неоплаканий своїми, 

В неволі, плачучи, умру, 

І все з собою заберу - 

Малого сліду не покину 

На нашій славній Україні, 

На нашій - не своїй землі. 

I не пом’яне батько з сином, 

Не скаже синові: - Молись. 

Молися, сину: за Вкраїну 

Його замучили колись. - 

Мені однаково, чи буде 

Той син молитися, чи ні... 

Та не однаково мені, 

Як Україну злії люди 

Присплять, лукаві, і в огні 

Її, окраденую, збудять... 

Ох, не однаково мені.

 

Визначити письмово тему та ідею твору  

Заповнити таблицю за поезією 

Т. Г. Шевченку 

байдуже не однаково 

  

 


