


«Він був сином мужа, 

 а став володарем у царстві духа. 

 Він був кріпаком, а став 

 велетнем у царстві людської культури. 

 Він був самоуком, 

 а вказав нові світи і вільні шляхи 

 професорам і книжним ученим. 

Десять літ він томився під вагою 

 російської солдатської муштри, 

 а для волі Росії зробив більше, 

 ніж десять переможних армій. 

 Доля переслідувала його в житті, 

 скільки лиш могла, 

 та вона не зуміла перетворити  

золота його душі в щастя для нього самого». 

 

І. Франко 



 Ця книга продовжує серію «Тарас Шевченко: текст 

і контекст», у якій планується видати найвідоміші, 

найвизначальніші твори поета й авторитетні, концептуальні 

літературознавчі й методичні праці, їм присвячені. 

 Цього разу в центрі уваги поема «Великий льох». 

Докладно представлені також історичні і фольклорні відомості 

про суботівські святині; літературознавчі, методичні й 

театральні інтерпретації поеми. Видання адресоване 

шевченкознавцям, студентам-філологам і мистецтвознавцям, 

учителям-словесникам, школярам-старшокласникам, усім 

шанувальникам геніального Шевченкового слова. 

 Шевченко, Т. Г.  Великий льох. Текст і 

контекст [Текст] : [поема "Великий льох", а також 

історичні і фольклорні відомості про суботівські 

святині; літературознавчі, методичні й театральні 

інтерпретації поеми] / Тарас Шевченко ; [авт. проекту 

Василь Пахаренко ; упоряд. Василь Пахаренко, Юлія 

Гончар]. – Черкаси : Ольга Вовчок, 2013. – 230, [1] c. : 

фотоіл. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Бібліогр. 

в підрядкових прим. 



 Випущено на замовлення Державного комітету 

телебачення та радіомовлення України за програмою «Українська 

книга». 

 Серед науковців-дослідників творчості Тараса 

Шевченка, які першими зайнялися ґрунтовним вивченням його 

літературної спадщини, чільне місце належить видатному 

історику української літератури, критику, публіцисту, культурно-

громадському діячеві Сергію Єфремову (1876- 1939). 

 До видання ввійшли вперше зібрані разом його 

шевченкознавчі твори (від 1899 р. до арешту в 1929-му) - як 

фундаментальні наукові праці, так і оригінальні розвідки, 

полемічні статті, рецензії на тогочасні публікації, що стосуються 

життя і творчості Кобзаря. 

  

 Єфремов, С. О.  Шевченкознавчі студії 

[Текст] : [наукові праці, полемічні статті, рецензії, що 

стосуються життя і творчості Кобзаря (від 1899 р. до 

арешту в 1929 р.)] / С. О. Єфремов ; [упоряд. О. В. 

Меленчук] ; [передм. Е. Соловей]. – К. : Україна, 

2008. – 365, [3] с. : портрет. – Бібліогр.: с. 355–361. 



(«І МЕРТВИМ, І ЖИВИМ…» 1845 Р.) 

(«КАВКАЗ» 1845 Р.) 

БОРІТЕСЯ – ПОБОРЕТЕ, 

ВАМ БОГ ПОМАГАЄ! 

ЗА ВАС ПРАВДА, ЗА ВАС СЛАВА 

І ВОЛЯ СВЯТАЯ!  
(«КАВКАЗ» 1845 Р.) 



 У монографії проаналізовано мистецтво 

живописання словом Т. Шевченка як потужне джерело енергії 

художнього впливу його поезії. Для розкриття притаманних їй 

засобів візуалізації використано потенціал рецептивної 

поетики, головний методологічний принцип якої полягає в 

моделюванні за допомогою психологічного інструментарію 

процесу сприймання художніх текстів. Застосований при цьому 

«кінематографічний» код відкрив феномен «кіномови» Т. 

Шевченка, сприяв розпізнаванню чинників естетичного впливу 

його лірики. Інноваційні дослідницькі технології, 

монографічний аналіз у режимі «прочитання під мікроскопом» 

допомогли побачити художню досконалість поезії Т. Шевченка, 

здійснити новітню інтерпретацію смислів, якими вона 

наснажена. 

 Прислужиться теоретикам, історикам літератури, 

учителям-словесникам, а також усім, хто любить Шевченкове 

слово і прагне глибше його зрозуміти. 

 Клочек, Г. Д.  Поетика візуальності 

Тараса Шевченка [Текст] : монографія / Григорій 

Клочек. – К. : Академвидав, 2013. – 250, [4] c. – 

(Монограф). – Бібліогр.: с. 245–250.  



Тарас Шевченко… 

 Геній, мислитель, пророк. 

 Людина незвичайної долі й незвичайного таланту,  

що здобула світову славу.  

Увібравши в себе душу народу, 

 Кобзар підніс його духовну велич і красу на 

найвищу височінь, 

 чим збагатив увесь світ. 
 



 Серія «Бібліотека українського раритету» 

заснована у 1991 році. 

 Талановита монографія видатного шевченкознавця 

Павла Зайцева своєчасно не дійшла до свого основного читача. 

Внаслідок драматичного перебігу історичних подій в Україні 

ця, єдина у своєму роді, правдива біографія Тараса Шевченка 

була неприйнятною для цензурних приписів різної, часом 

протилежної орієнтації. 

 Книга розкриває і утверджує перед читачем новий, 

нетрадиційний образ Шевченка й водночас повертає із забуття 

добре ім’я її автора. 

 Зайцев, П. І.  Життя Тараса Шевченка 

[Текст] = The life of Taras Sevcenko : [монографія] 

/ Павло Зайцев. – К. : Обереги, 2004. – 477, [1] с. : 

іл. – (Бібліотека українського раритету). – Передрук 

видання: Зайцев Павло. Життя Тараса Шевченка. - 

Нью-Йорк ; Париж ; Мюнхен,1955. - ( Наукове 

товариство імені Шевченка, Бібліотека 

українознавства ; ч. 4). – Бібліогр.: с. 470–475.  



 У збірнику вміщені поезії і картини Т. Г. 

Шевченка. Це спроба побачити героїв творів очима Кобзаря. 

 Черкащину недаремно називають Шевченковим 

краєм. Путівник запрошує читача побувати у місцях, 

пов'язаних з іменем поета та його творчістю. 

 Т. Г. Шевченко в творах і картинах 

[Текст] / [редкол.: Г. П. Білоус, Е. А. Левицька, Ю. 

А. Чабаненко]. – Черкаси : [Видавець Ю. А. 

Чабаненко], 2008. – 152 с. : фотоіл.  



 
 
 

Тарас Шевченко став духовним батьком, 
 творцем і рятівником української мови, 

 звеличивши Україну та її народ.  
Шевченкове свято – то кришталево чисте свічадо. 

Сила його поезій пророча, 
 бо завжди стосується того часу, 
 в якому цю поезію сприймаємо, 

 сьогодні вона ніби тільки для нас і написана. 
 



 Тарас Шевченко [Текст] = Taras 

Shevchenko=Taras Schewtschenko=Tarass 

Chevtchenko : [портрети, автопортрети, 

ілюстрації] / [авт. вступ. статті та упоряд. Г. 

П. Паламарчук]. – К. : Мистецтво, 1976. – 

348, [3] c. : іл. 

Картина “Сліпа з дочкою”. 

Ілюстрація до поеми “Слепая”. 

 Папір, олівець, сепія. 

 1842 



 Видання, присвячене 200-літньому ювілею Т. Г. 

Шевченка і 225-річчю з дня народження М. С. Щепкіна, 

збагачує шевченкознавство цікавим аспектом. 3. П. Тарахан-

Береза, спираючись на науково-історичні документи, здійснила 

оригінальне дослідження щодо живописного твору Т. Г. 

Шевченка "Портрет Михайла Щепкіна". 1843 (?). Ця картина, а 

також портрет юного Т. Г. Шевченка, інші документальні 

раритети публікуються в Україні вперше. Видання доповнене 

малярською спадщиною Т. Г. Шевченка. 

 Розраховано на спеціалістів і широке коло читачів. 

 Тарахан-Береза, З. П.  "Заворожи мені, 

волхве..." [Текст] : Тарас Шевченко і Михайло Щепкін 

/ Зінаїда Тарахан-Береза ; [ілюстр. матеріал надано З. 

П. Тарахан-Березою ; фотозйомка А. Л. Прибєги ; 

літературно-наук. опрацювання О. А. Бойко ; дизайн 

П. М. Буркута ; координатор проекту Н. Д. Прибєга]. – 

К. : Мистецтво, 2012. – 351, [1] с. : фотоіл. – [до 200-

літнього ювілею Т. Г. Шевченка і 225-річчя з дня 

народження М. С. Щепкіна].  



 Пропоноване видання містить сценарії 

літературно-музичних композицій, тематичних вечорів, 

родинних свят, приурочених пам’яті Тараса Григоровича 

Шевченка. 

 Для вчителів української мови й літератури, 

класних керівників, вихователів, студентів філологічних 

факультетів. 

 Шануймо слово Кобзаря [Текст] : 

[сценарії літературно-музичних композицій, 

тематичних вечорів, родинних свят, приурочених 

пам'яті Тараса Григоровича Шевченка] / [упоряд. Р. 

Ф. Орищин]. – Тернопіль ; Х. : Ранок, 2009. – 

109, [2] с. – (Серія " Діти твої, Україно ").  



(«І МЕРТВИМ, І ЖИВИМ…» 1845 Р.) 

(«ВАРНАК» 1848 Р.) 

БО ДЕ НЕМА СВЯТОЇ ВОЛІ, 

НЕ БУДЕ ТАМ ДОБРА НІКОЛИ  
(«ЦАРІ» 1857 Р.) 



 Чимало біографів творили й нині творять біографії 

Тараса Шевченка, генія, творчість якого «завоювала нам право 

літературного громадянства». Ці слова належать Михайлові Чалому, 

українському діячеві освіти, письменникові, молодшому товаришеві 

Кобзаря, що одним із перших ретельно й шанобливо зібрав спогади 

сучасників про поета, листи, інші матеріали. 

 Уперше після 1882 року перевидається ця книжка. 

Переклала твір українською та прокоментувала його відомий 

шевченкознавець, доктор філологічних наук Валерія Смілянська. І 

хоча за більш як сто років учені знайшли чимало, здавалось би, 

загублених творів Шевченка, відкрили або уточнили багато фактів із 

його життя, вибудували нові оригінальні концепції Шевченкової 

творчості, книжка Михайла Чалого залишається цінним свідоцтвом 

свого часу, написаним ще «по гарячих слідах». 

 Чалий, М. К.  Життя і твори Тараса 

Шевченка [Текст] : (звід матеріалів до його біографії) 

/ Михайло Чалий ; переклад з рос., післямова та 

коментарі Валерії Смілянської. – К. : Веселка, 2011. – 

261, [3] с. : іл. – Передрук видання: Жизнь и 

произведенія Тараса Шевченка : (сводъ матеріаловъ 

для его біографіи) / сост. М. К. Чалый. - К.,1882. – 

Імен. покажч.: с. 237–259. – Бібліогр.: с. 260–261.  



 Пропонована книга є спробою поєднати докладну 

розповідь про життєвий шлях Тараса Шевченка з 

текстологічним аналізом його поетичних і прозових творів та 

коротким оглядом малярської спадщини. 

 Автор прагнув охопити весь обшир літературної 

та громадянської діяльності великого сина України в 

широкому історичному контексті, розкрити центральне місце 

Шевченка в усьому національному житті. 

 Книжка розрахована на широке коло читачів. 

 Дзюба, І. М.  Тарас Шевченко [Текст] 

/ Іван Дзюба. – К. : Альтернативи, 2005. – 701, [2] c. : 

фотоіл. – (Особистість і доба). – Бібліогр. в 

примітках.  



 «Шевченкова Криниця» — це збірник 

найвідоміших, особливо яскравих і змістовних висловів 

(афоризмів) і ширших уривків із поетичних творів Тараса 

Шевченка та його прозової спадщини: повістей, драматичних 

творів, листів, щоденника тощо. 

 Кожен, кого цікавить світогляд Кобзаря, кому 

потрібно писати чи говорити про нього, з допомогою цього 

збірника зможе швидко підшукати цитату на необхідну тему: 

про Бога, людей і Україну; про громаду і родину, слово і красу 

та ін. Особливо цінна ця книжка тим, що при її укладанні 

використано і прозові твори поета, які менш відомі та доступні 

читачам. 

 Збірник «Шевченкова Криниця» має велике 

теоретичне і практичне значення для школярів і вчителів, 

студентів і викладачів, для громадських діячів і службовців, а 

також для всіх шанувальників української літератури, які 

зможуть більш ефективно використати творчі надбання Т. Г. 

Шевченка в навчанні, в повсякденній діяльності, — при 

написанні шкільних завдань і творів, наукових рефератів і 

статей, виступів з нагоди різних святкувань та в багатьох інших 

випадках. 

 Шевченкова криниця [Текст] : збірник 

афоризмів із творів Тараса Шевченка / упоряд. В. 

Дорошенко, Т. В. Майданович ; вступне слово Л. І. 

Андрієвського. – Вид. 2-ге, доопрац. – К. : 

Криниця, 2003. – 256, [2] с. : іл. – (Серія "Скарби 

Тарасової Гори"). – Бібліогр.: в підрядкових 

примітках. – Покажч. імен і назв: с. 252–256.  



(«ЗЛОНАЧИНАЮЩИХ СПИНИ…» 1860 Р.) 

(«ВЕЛИКИЙ ЛЬОХ» 1845 Р.) 



 У цій книзі, використовуючи документальні та 

мемуарні джерела, автор спробував відстежити поворотні 

моменти в долі українського класика, прагнув виявити, 

наскільки це було можливо, маловивчені лінії двоюрідних 

родичів поета і тим самим доповнити вже наявні дані 

генеалогічних досліджень. 

 У другій частині книги представлено історичне 

дослідження про рідного брата Шевченка — Омеляна, 

переведеному в херсонський маєток В. В. Енгельгардта близько 

1820 року. Показані долі людей, які належать до роду Омеляна 

Івановича Шевченка. 

 Чанін, С. В.  Великий рід великої людини 

[Текст] : науково-популярний нарис про Т. Г. 

Шевченка та його родовід / С. В. Чанін. – К. : Елібре, 

2008. – 158, [2] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 140 та в 

підрядкових примітках.  



 Автор книжки — український письменник з 

Австралії. Багато років присвятив він вивченню 

життєвого і творчого шляху Великого Кобзаря, зібрав 

чимало невідомих фактів з його життя. 

 У цій книжці автор прагне розкрити образ 

Тараса Шевченка, показати, яким він був у 

повсякденному житті, які мав смаки, уподобання, 

характер; розповісти про його кмітливість і дотепність, 

його романтичні пригоди та спроби одружитися. 

 Чимало сторінок присвячено також творчості 

Шевченка-поета і Шевченка-художника. 

 Чуб, Д. В.  Живий Шевченко [Текст] : 

біографічні та літературознавчі оповіді : для 

середнього та старшого шк. віку / Дмитро Чуб ; худ. 

оформл. Юхима Кудя ; [післямова М. 

Слабошпицького]. – К. : Веселка, 1994. – 138, [6] с. : 

фотоіл. – Екслібрис: Штамп синього кольору 

"Дарунок з фонду Марії та Михайла Гоянів. 

Австралія". – Бібліогр.: в підрядкових примітках.  



Тарас Шевченко — це не минуле, 

 Тарас Шевченко — це сьогодення, 

 він важливий і для тих, хто живе тепер, 

 і для молодих, хто тільки починає своє життя, 

 і для старших, і для всіх тих, 

 хто хоч якось асоціює себе з Україною. 


