«Тарас Шевченко – провісник долі
України».
14 березня 2019 року в актовому залі
Броварського вищого училища фізичної
культури в дружній та невимушеній
атмосфері шанувальників Кобзаревого
таланту з нагоди його 205 річниці з дня народження відбувся літературний вечір
«Тарас Шевченко – провісник долі України».
Святково одягнені ведучі в урочисто-піднесеній й трепетно-зворушливій
формі провели нас стежками малого Тараса, показали неординарність його
особистості та довели, що «пізнавати Шевченка – це пізнавати історію, доходити
до найостаннішого кола українського пекла, опускатися в огидні ями
національного розбрату, малоросійського плебейства, усього того, що
доводиться викорчовувати і випалювати його безсмертним і нетлінним словом».
За традицією, діти читали вікопомні рядки поезій, серед яких «Якби ви
знали, паничі...», «Село», «Ми вкупочці колись росли…», «Лілея», «І мертвим, і
живим, і ненародженим землякам моїм...», «Кавказ», «Сон (У всякого своя
доля...)», «Немає гірше, як в неволі про волю згадувать», «Заповіт». Найкращими
серед читців визнані Ситчик Валерія (9–В), Леонова Софія (11–Б), Бондаренко
Анастасія (11–Б), Лейба Максим (9–В), Заєць Олексій (9–Б), Мамкін Михайло
(11–В), Музика Ігор (9–Б), Колесник Тетяна (11–Б). А ще слова вдячності від

глядачів звучали на адресу ведучих – Шевченко Поліни (11–В), Подлужного
Олексія (11–В), Требка Ростислава (9–В), Шаровари Ярослави (9–В).
Звучали також рядки з віршів вдячних нащадків, що високо поціновують
творчий і духовний спадок Кобзаря, вчаться у нього життєвої мудрості, спрагло
шукають відповіді на соціальні та політичні питання сьогодення.
Також учасники вечора переглянули відеозаписи сучасних українських
гуртів та виконавців, які небайдужі до творчості Тараса Григоровича Шевченка
й активно використовують його вірші для своїх музичних композицій. Так, на
заході прозвучали «Думи мої, думи мої» (гурт «Мандри»), «Зоре моя вечірняя»
(Марта Шпак), «Мені однаково» (Андрій Кузьменко). Викликав неабиякий
інтерес і мультиплікаційний «пластиліновий» фільм-екранізація поезії «Садок
вишневий коло хати» (автори Соловйова О., Інєватова А.).
А ще згадали подвиг мужніх і нескорених героїв Небесної Сотні, адже серед
тих, хто став одним із «прометеїв української сучасної історії», – Сергій Нігоян,
що зі словами «Борітеся, поборете!» першим пішов у вічність.
Кульмінацією заходу було вшанування пам’яті великого Кобзаря
вставанням під час звучання нетлінних рядків «Реве та стогне Дніпр широкий» у
виконанні Hoosli Ukrainian Male Chorus (Winnipeg) та Ukrainian Bandurist Chorus
(Detroit). Тож ми вкотре пересвідчилися в безмежній географії поціновувачів
таланту та генію Тараса Григоровича Шевченка.
Гучні оплески глядачів та завершальні схвальні слова директора БВУФК
Чигирина О.Г. дали зрозуміти організаторам, ведучим та усім схвильованим
учасникам заходу, що вечір вдався на славу.
Вчитель Ворона Наталія Григорівна

