
Ми – нащадки Кобзаря



І знову березень… І знову линуть до нас думи геніального українського

поета… Традиційно український народ у цей весняний час звертається до

постаті Тараса Шевченка, до постаті, яка у своїй величі була, є і залишиться ні з

чим незрівнянною, невичерпною для людського подиву й осягнення. Роковини

цієї феноменальної людини повинні спонукати всіх думаючих українців

звернутися серцями до дум нашого Великого Кобзаря.

Кожна нація, якій пощастило відкрити і висловити свою творчу

ідентичність, своє глибинне самопізнання, базу національної культури, осягнула

це могутнім словом свого національного пророка. Серед тих щасливих,

вибраних народів є і ми, українці. І ось чому. Поляки дістали Міцкевича, німці –

Гете, англійці мають Шекспіра, Росія гордиться своїм Пушкіном, а ми українці–

Тарасом Шевченком. Він, безсмертний Тарас, для нашого народу – явище

унікальне, неординарне. Тому все, що з ним повꞌязане, дороге нам і рідне.

Дві рівненські майстрині

створили збірку віршів

українського поета Тараса 

Шевченка, вишиту

різнокольоровими нитками.



Серед тих видатних діячів, чиї серця, помисли, талант

спрямовані служінню народові, чия душа сповнена любові до рідного

краю Шевченко по праву займає почесне місце.

9 березня 2014 року виповнюється 200 років від дня народження

видатного сина українського народу Тараса Григоровича Шевченка.

2014 рік оголошено в державі Роком Тараса Шевченка.

Зайцев, П. Життя Тараса Шевченка / П. Зайцев. – [2-ге 

вид.] – К. : Обереги, 2004. – 480 с. – [Сер. «Б-ка укр. 

раритету»].

Шевченко, Н. Мои дороги : воспоминания о пережитом пра-правнука

младшего брата великого Кобзаря Украины Тараса Шевченко –

Иосифа /  Н.  Шевченко /  ред. Ситдыков Г. – Вильнюс : 1999. – 286 с.



Хата батьків Т. Г. Шевченка в с. Кирилівці.

Олівець. [IX 1843].

Року 1814, з 26 на 27 лютого старого стилю, темної ночі, перед світом в селі

Моринцях на Звенигородщині, в хаті Григорія Шевченка, кріпака пана Енгельгарда,

блиснув у вікні єдиний на все село вогник: народилась нова панові кріпацька душа,

а Україні – її великий співець Тарас Шевченко.



Незабутні дитячі роки… Але вони були потьмарені гірким сирітством. Рано

втративши матір, а потім і батька, він з дитинства зазнав багато горя, відчув

на собі весь тягар кріпацтва.

Танана, Р. В. Тарасова світлиця : [історія першого народного 

музею Кобзаря] / Р. В. Танана ; МОН України, Черкаська 

обласна державна адміністрація, Шевченківський національний 

заповідник. – Черкаси : Вертикаль, 2011. – 159с.



Обдарований від природи хлопчина рано

відчув тягу до малювання. Ще змалку крейда і

вуглинка були для нього неабиякою радістю.

Малював ними стіни, лави, стіл... Малював у

хаті і надворі, вдома і в гостях... Якось

прийшла сестра Катерина з панщини і не

впізнала своєї хати: візерунками розмальовані

стіни, долівка і навіть призьба. Хлопець

любив зображувати птахів, звірів, людей.

Талант художника проявився в Тараса

Шевченка значно раніше, ніж талант поета.

Якщо перші літературні спроби припадають

на 1836–1837 роки, то найбільш ранній

малюнок, що дійшов до нас і відомий під

назвою ―Погруддя жінки‖ або ―Жіноча

голівка‖, датований самим автором ще 1830

роком. З цієї юнацької роботи і розпочалась

творчість видатного художника.

Тарас Шевченко як художник займає одне з

найпочесніших місць в українському

образотворчому мистецтві. Він прекрасно

володів всіма відомими тоді засобами

графічного зображення.

Одна з картин того періоду – «Погруддя жінки», 

написана простим олівцем у 1830 році, Тарасу тоді було

всього 16 років. Можливо ця гарна мрійлива панянка на 

картині була одною з його муз, хто зна…



Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття,

І голос твій нам душі окриля.

Встає в новій красі, забувши лихоліття,

Твоя, Тарасе, звільнена земля.

Лягли шляхи нові, широкі й вольні,

Степи, озера й ріки ожили.

Немає тих доріг, що гнали люд у штольні,

Що кріпаків на панщину вели.

Немає тих доріг, де закипілась мука,

Де відчай і журба ходили, мов брати,—

Нові шляхи кладуть твої онуки,

Нове життя прийшло у їх хати.

І бачиш ти із канівського схилу,

Як новий день над світом устає,

Як сивий Дніпр свою могутню силу

По жилах дротяних народу віддає;

Як береже твої, Тарасе, заповіти

Сім‘я народів, вільна і нова,

І як, любов‘ю партії зігріта,

Розквітла Україна трудова.

У росяні вінки заплетені суцвіття

До ніг тобі, титане, кладемо.

Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття.

Тебе своїм сучасником звемо. 

Василь Симоненко 12.06.1955



Ім'я Тараса Шевченка відоме в усьому світі: у багатьох країнах йому встановлено

пам'ятники, його твори перекладені майже на всі мови світу, його ім'ям в Україні

названо навчальні заклади, театри, площі, вулиці, міста.

Тарахан-Береза, З. П."Заворожи мені, волхве..." : Тарас 

Шевченко і Михайло Щепкін : [до 200-літнього ювілею 

Т. Г. Шевченка і 225-річчя з дня народження 

М. С. Щепкіна] / 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 с.

Шевченкова криниця : збірник афоризмів із творів Тараса 

Шевченка / упоряд. В. Дорошенко, Т. В. Майданович ; 

вступне слово Л. І. Андрієвського. – Вид. 2-ге, доопрац. –

К. : Криниця, 2003. – 288 с.



«Кобза́р» — назва збірки

поетичних творів Тараса Шевченка.

У наш час під назвою «Кобзар» розуміють

усі віршовані твори Шевченка, однак

перші «Кобзарі» містили тільки деякі його

поезії. Уперше «Кобзар» видано 1840 у

Санкт-Петербурзі за сприяння Євгена

Гребінки. У збірку ввійшло всього вісім

творів: «Перебендя», «Катерина»,

«Тополя», «Думка» («Нащо мені чорні

брови»), «До Основ'яненка», «Іван

Підкова», «Тарасова ніч» та «Думи мої,

думи мої, лихо мені з вами», що написана

спеціально для цього збірника і є

своєрідним епіграфом не тільки до цього

видання, але і до усієї творчості Тараса

Шевченка. Після видання цієї збірки й

самого Тараса Шевченка почали називати

кобзарем. Навіть сам Тарас Шевченко

після своїх деяких повістей починав

підписуватись «Кобзар Дармограй».

Молодий Шевченко з книгою «Кобзар»

(пам‘ятник в Баку)



Перше видання «Кобзаря» надруковано

ярижкою.

…

Бо васъ лыхо на свитъ на смихъ породыло,

Полывалы сліозы… чомъ не затопылы,

Не вынеслы въ море, не розмылы в поли?…

Не пыталы бъ, люды—що в мене болыть?

…

Друге видання

1844 року під назвою «Чигиринський

Кобзар» вийшов передрук першого видання

«Кобзаря» з додатком поеми «Гайдамаки».

Форзац першого видання

Зі всіх прижиттєвих видань творів перший «Кобзар» мав найпривабливіший

вигляд: хороший папір, зручний формат, чіткий шрифт. Примітна особливість

цього «Кобзаря» — офорт на початку книги за малюнком Василя Штернберга:

народний співак — кобзар із хлопчиком-поводирем. Це не ілюстрація до окремого

твору, а узагальнений образ кобзаря, який і дав назву збірці. Вихід цього

«Кобзаря», навіть урізаного царською цензурою, — подія величезного

літературного й національного значення. У світі збереглося лише кілька

примірників «Кобзаря» Т. Шевченка 1840 року.



Третє видання

«Кобзар» 1860 року надруковано коштами Платона Симиренка, з яким Тарас 

Шевченко познайомився під час своєї останньої подорожі Україною в 1859 

році у Млієві. Платон Симиренко — відомий в Україні цукрозаводчик і 

меценат виділив для видання «Кобзаря» 1100 рублів. Це видання було значно

повніше попередніх: сюди увійшло 17 творів і портрет Тараса Шевченка.

Того ж 1860 року вийшов «Кобзарь» у перекладі російських поетів (переклад 

російською мовою за редакцією М. Гербеля). Це останнє видання «Кобзаря» 

за життя автора.

Шевченко, Т. Г.  Кобзар : 

вибране / Т. Г. Шевченко. – К. : 

Радянська школа,1961. – 695 с.

Дзюба, І. Тарас Шевченко / Іван Дзюба. –

К. : Видавничий дім «Альтернативи», 

2005. – 704 с.



Шевченко і пісня. Ці поняття нероздільні, як брат і сестра. У

ці ювілейні березневі шевченківські дні ми відкриємо ще одну цікаву і

малодосліджену сторінку життя і творчості нашого геніального поета.

Пісня для Тараса була як вода для риби, небо для птаха, як повітря, як

воля, без якої немає життя.

Сучасники Шевченка відзначали чудове виконання ним

народних пісень. Шевченко мав тенор, а можливо, баритон, із

високими верхніми нотами. Як згадував Л. Жемчужников, за рік до

смерті поет останній раз співав, не втративши при цьому надзвичайно

виразних якостей виконавства: «… й тоді, коли співав покалічений

страждалець, то в кожній ноті відчувалася душа співця-художника,

справжнього народного співця».



Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття.

Тебе своїм сучасником звемо.

Історія української літератури ХІХ століття : 

навч. посібник : в 3 кн. / за ред. М. Т. Яценка. 

– К. : Либідь, 1996. – Кн. 2. – 384 с.

Степанишин, Б. І.  Тарас Шевченко, Іван Франко, 

Леся Українка в школі : методичний посібник для 

вчителів / Б. І. Степанишин. – К. : Проза, 1998. – 384 с.



Історія зберегла імена жінок, які полонили серце Тараса.

Незавжди почуття поета лишали слід у поезії. Але ж і сказати, що

жінки і світлі почуття до них не відіграли значної ролі в житті і

творчості Шевченка - це, значить, погрішити проти істини.

Першим сильним почуттям Тараса було його дитяче

кохання до Оксани Коваленко. Вона стала Шевченковою

Беатріче, а її особиста трагічна доля стала трагедією його серця.

У віршах, присвячених Оксані, ''Мені тринадцятий минало'',

Чи соціальна нерівність, чи відсутність справжнього

почуття з боку Шевченка стали на шляху до поєднання його долі з

долею В. Рєпніної. Ця таємниця назавжди схована в їхніх серцях.

Але вже той факт, що Шевченко подарував їй свій автопортрет,

присвятив поему російською мовою ''Тризна'', є свідченням

глибокої симпатії до цієї неординарної жінки. Згодом вона стала

близьким другом, сестрою і сумлінням поета.

Жінки в житті Тараса Шевченка

''Ми вкупочці росли'', ''Не молилася за мене'', створених на засланні,

доторкаємося до особисто пережитого Шевченком.

Закохане серце Варвари Рєпніної, дочки російського державного діяча,

відчуло великий поетичний талант Шевченка. Княжна першою назвала його

генієм нехтуючи людськими забобонами, сміливо простягла руку через соціальну

безодню між нею і поетом.



''Ганні вродливій'' (так називав Тарас дружину

полковника Платона Закревського, власника села Березова

Рудка, що на Полтавщині) поет присвятив поему ''Слепая'', а

також поезії ''Г.З.'' та ''Якби зустрілися ми знову...'', своєму

''єдиному великому коханню''. В цих віршах і відвертість, і

щедрість серця поета, і шляхетність почуття, і зрілість майстра

слова. У рядках любові звучить біль самотності. Зболене тугою

любові серце зберегло чарівне почуття до заміжньої жінки,

''свята чорнобривого''.

Під час перших відвідин України, у Кирилівцях Шевченку сподобалась

донька попа Григорія Кошиці – Феодосія. Після того, як Тарас отримав посаду у

Київському університеті, він вирішив одружитись і влаштувати своє особисте

життя. Приїхав він на храмове свято свататися, але батькам Шевченко не

сподобався і отримав гарбуза. Молода попівна не наважилася йти проти волі

батьків, невдовзі збожеволіла і в 1884 році померла.

Зрозуміти і всім серцем підтримати Тараса

Григоровича у далекому засланні змогла дружина коменданта

Новопетровського укріплення Ускова Агата Омелянівна. В

листі до Залеського (10 лютого 1855 р.) він писав: ''Я полюбил

ее возвышенно, чисто, всем сердцем и всей благодарною

моей душой. Не допускай, друже мой, и тени чего-либо

порочного в непорочной любви моей''. На жаль, місцеві

плітки порушили безпосередність цих взаємин, але й у

наступні роки вони підтримували дружні стосунки.



Після всього пережитого на засланні почуття самотності ще більше

заполонило душу Кобзаря, і він остаточно наважився одружитися. В дорозі до

Петербурга і Москви обставини змусили Тараса Григоровича зупинитись у

Нижньому Новгороді. Він дуже швидко знайомиться з оточенням, зокрема, з

молодою і дуже вродливою 16-річною артисткою Катрусею Піуновою.

Закохавшись, Шевченко попросив батьків віддати за нього

дочку. Мати намагалася довести, що Катруся ще дитина, а

Шевченко значно старший, щоб пом'якшити відмову. Змучений

самотністю, поет мріє про пару. Боляче і сумно перегортати

сторінки останніх його романів.

Любов сліпа. І генії теж підвладні цій хворобі. Останнім

почуттям, що спалахнуло в серці Шевченка, була любов до

Ликери Полусмакової, колишньої наймички, кріпачки.

Сучасники поета скептично ставилися до цього об'єкта його кохання. Ликера

для Шевченка була останньою соломинкою, яка мала врятувати його від

самотності, останньою надією на створення свого маленького раю.

Вірив, що саме поруч з нею вдасться пережити всі

негоди і знайти щастя у «хатині тихій і веселій». Але не

судилося стати Ликері Шевченковою долею.

У поетичних рядках відчуваємо радість кохання і крах надій,

невимовний душевний біль. Любовні поезії сумні, а подекуди й

трагічні, як і його доля.



Та не однаково мені,

Як Україну злії люде

Присплять, лукаві, і в огні

Її окраденую збудять...

Ох, неоднаково мені.

Клочек, Г. Д. Поезія Тараса Шевченка: сучасна 

інтерпретація : навчально-методичний посібник / 

Г. Д. Клочек. – К. : Освіта, 1998. – 237 с.

Шевченків світ  : науковий щорічник / відп. ред. В. 

Т. Поліщук ; Черкаський науковий центр 

шевченкознавчих досліджень, Ін-т літ-ри ім. Т. Г. 

Шевченка НАН України. – Черкаси : [ Ю. А. 

Чабаненко ], 2009. – Вип. 2. – 155 с.



За роки свого існування музей став однією з найвизначніших

духовних скарбниць України. Сьогодні колекція нараховує понад вісімдесят

тисяч експонатів, з них понад півтори тисячі одиниць представлено в

експозиції, присвяченій життю та творчості Т.Г.Шевченка.

Кожен, хто завітає до музею, побачить прижиттєві видання «Кобзаря»,

картини, малюнки та офорти, особисті речі Тараса Шевченка, архівні

матеріали та рідкісні фотографії, картини українських та російських

художників ХІХ–ХХ століть, старовинні меблі. Музей розташований в

історичному центрі Києва, у будинку, що належав родині відомих українських

промисловців та меценатів Терещенків і є пам‘яткою архітектури, якій

повернуто первісний вигляд після наукової реставрації 1985 – 1989 рр.

Національний музей

Тараса Шевченка

зберігає, вивчає та

пропагує поетичну та

мистецьку спадщину

Генія українського

народу. Для відвідувачів

музей відкрився 24

квітня 1949 року.



І на оновленій землі, над ланами, широкими полями, вільними містами і селами як 

весняні води могутнього Дніпра линуть вічно живі в народі слова великого 

Кобзаря.

Єфремов, С. О. Шевченкознавчі студії / С. О. 

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

2008. – 365 с.
Бас, В. В. Шевченків край : фотопутівник / 

В. В. Бас. – К. : Мистецтво, 1989. – 264 с.



Національна премія України імені Тараса

Шевченка (Шевченківська премія) — державна

нагорода України, найвища в Україні творча відзнака

за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва.

Національна премія встановлена для

нагородження за найвидатніші твори літератури і

мистецтва, публіцистики і журналістики, які є

вершинним духовним надбанням Українського народу,

утверджують високі гуманістичні ідеали, збагачують

історичну пам'ять народу, його національну свідомість

і самобутність, спрямовані на державотворення і

демократизацію українського суспільства.

Першими Диплом та Почесний знак лауреата 

9 березня 1962 року отримали Павло Тичина, 

Олесь Гончар в галузі літератури і Платон 

Майборода в галузі музики.

Збірник праць міжнародної (38-ї) 

наукової шевченківської конференції : 

[Черкаси, 20-21 квітня 2011 року] 

/ МОНмолодьспорту України, Черкаська 

обл. держ. адмін., Ін-т літ-ри ім.Т. 

Шевченка НАН України, Черкаський нац. 

ун-т ім. Б. Хмельницького, Київський 

нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Бердянський 

ДПУ, Міжнарод. асоціац. україністів ; 

[відп. ред. В. Т. Поліщук]. – Черкаси : 

[Чабаненко Ю. А.], 2011. – 689 с.



Минають дні. Роки минають.

Та вірші Тарасові

Мене не залишають.

Щоразу постає картина:

Убита горем бідна Катерина,

То гайдамаки в боротьбі,

То матір із донькою на ставі,

Лілея біла розцвітає,

Весна всю землю прикрашає.

А там, далеко, під горбом,

Кріпачка-мати жне серпом.

Катерина

1842, полотно, масло.



Т. Г. Шевченко наснажував свою поезію думками і почуваннями народу, його

побутом, історією, його стражданнями і радощами, його любов‗ю і ненавистю,

його багатющою усною творчістю. Вирісши з народних джерел, поезія Т. Г.

Шевченка природно стала надбанням народу, надбанням усього людства.

Шевченко і світ. Збірник літературно-

критичних статей. – К. : Дніпро,1989. – 316 с.

Шевченків світ : науковий щорічник / відп. ред. В. Т. Поліщук ; 

Черкаський науковий центр шевченкознавчих досліджень, Ін-т 

літ-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Черкаси : [ Ю. А. 

Чабаненко ], 2011. – Вип. 4. –163 с.



Тарас Шевченко двічі відвідував

Умань.

В Уманському краєзнавчому музеї

зберігається інформація, яка засвідчує

те, що для поета Умань була не лише

уявним образом народної боротьби, а

містом, яке в його пам‘яті залишило

яскраві враження після особистого

перебування у ньому.

Вперше Кобзар побував в Умані у дитинстві, коли чумакував із

батьком. А вдруге - у 1845 році, після чого поетом було написано поему

«Холодний яр». Де саме зупинявся Шевченко наразі не відомо, але те що він

побував у Софіївці зрозуміло із повісті «Княгиня», написаній у 1853 році.

«Бачив я на своєму віку таки хороші сади, як приміром Уманський і

Петербурзький…».

У своїй творчості поет неодноразово повертався до Умані, образ

якої тісно пов‘язував із символом національної самосвідомості. І тому

згадка про Умань у повісті «Прогулянка з приємністю і не без моралі»,

написаній у 1858 році, незадовго до смерті, є невипадковою «Мені здавалося,

що я бачу на безкрайньому образі і Звенигородку, і Тальне, і саму Умань…»



У нашому ж місті на знак шани до генія свого часу, видатного

Кобзаря лишилося кілька історичних пам‘яток.

У 1981 році створено пам‘ятник, авторами якого є скульптор

народний художник України Олександр Скобліков, та архітектор

лауреат премії ім. Т.Г.Шевченка Анатолій Ігнатенко. Також з 1916 року

вулицю Стара в Умані перейменовано на вулицю імені Т.Г Шевченка. І

на знак вшанування великого Кобзаря його іменем названо Уманський

гуманітарно-педагогічний коледж.



Великий син

Віки узяли пам‗яті скарбниці

І золотом вписали імена.

В граніті обеліском височиться

Великий син великого Дніпра.

Його козацький дух міцний, 

незламний

Творив дива і підіймав народ.

Його велике серце до безтями

Боролося, щоб краще нам 

жилось.

Вдивляється він кожному у душу

З високої гори біля Дніпра.

І хто є українцем – знати мусить

Шевченківсьгого духу письмена.

Серед багатьох Шевченківських творів особливе місце займає «Заповіт». До

втілення цього безсмертного твору неодноразово зверталися і професіонали, і

аматори, і ті, хто жив в Україні, і ті, хто давно її залишив, композитори різних

соціальних, національних, філософських, естетичних поглядів, які знаходили в

цій полум‗яній поезії відповідні ідеї та настрої.

Шевченків світ  : науковий 

щорічник / відп. ред. 

В. Т. Поліщук ; Черкаський 

науковий центр 

шевченкознавчих 

досліджень, Ін-т літ-ри ім. 

Т. Г. Шевченка НАН 

України. – Черкаси : 

[ Ю. А. Чабаненко ], 2010. –

Вип. 3. – 161 с.



День народження і день смерті Тараса Шевченка стоять поряд – 9 і 10

березня. Між цими двома березневими днями – 47 років життя, які стали

славою і гордістю нашого народу.

Доманицький, В. М. 

Критичний розслід над 

текстом "Кобзаря" 

Шевченка : репринтне

відтворення з вид. 1907 р. 

/ В. Доманицький ; 

[упоряд. та авт. післямови 

В. Т. Поліщук]. –

Черкаси : Вертикаль, 

2008. – 383 с.

Тарахан-Береза, З. П. Святиня : науково-документальний 

літопис Тарасової гори / Зінаїда Тарахан-Береза. – К. : 

Родовід, 1998. – 543 с.



На високій дуже кручі

Над самісіньким Дніпром

Спить Шевченко в домовині

Непробудним вічним сном.



І пішли Тарасові думи по Україні. І хоч пройшли десятки років, хоч пройдуть

сотні років, але однаково ми шануватимемо і любитимемо свого поета, бо

Україна – це Шевченко. А він - це наша душа, наша мудрість, наша сила.

Тож не забуваймо про тернисту долю Тараса Шевченка і ми з Вами! Шануймо

його пам'ять і в дні свят, і в дні праці. І найкращою даниною шани Кобзареві буде

наша відданість ідеї зміцнення нашої держави – тієї «сім'ї вольної, нової», якою її

хотів бачити поет.

Касіян, В. І. Пророк : літ. 

мистец. кн. / В. І. Касіян ; 

[іл. В. І. Касіяна ; літ.-

мист. есе Я. П. Гояна ; 

редакція, підготов. іл. 

О. Б. Гоян]. – К. : 

Веселка, 2006. – 430 с.

Чалий, М. К. Життя і 

твори Тараса Шевченка : 

(звід матеріалів до його 

біогр.) / Михайло Чалий 

; пер., післям. та комент. 

В. Л. Смілянської . – К. : 

Веселка, 2011. – 263 с.


