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07 березня 2017 р.) – К.:Нац.акад.внутр.справ, 2017. – ___с. 

 

Ш 379 Круглий стіл на тему: «Тарас Шевченко: вчора, сьогодні, завтра». Цей захід 

присвячений відзначенню 203-й річниці з дня народження Тараса Шевченка. 
Протягом двох століть твори Шевченка активно друкувалися як в Україні так і поза її 
межами. З’явився величезний пласт літератури, яка досліджувала різноманітні 
аспекти многогранної Шевченкової творчості. Вітчизняні та зарубіжні 
шевченкознавці наводять різні думки і інтерпретації спадщини письменника, але 
майже всі, шукаючи ключ до його творчості, знаходять його в українській народній 
поезії. 
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ДЛЯ ГЕНІЯ НЕМАЄ КОРДОНІВ 

 

«Шевченко прийшов у свою націю як посланець 

Божий. Хто щиро вслухається в його слово, той 

відчує в тому слові його місію, для якої приніс себе 

в жертву. Шевченко прийшов до своїх сучасників, 

що були в найбільшому приниженні поневоленої 

нації, визволення якої уважав найважливішою 

справою своєю, свого народу і самого Бога, бо він не 

лише Творець людини і народів, а й керманич їх долі, 

їх призначення». 

      Богдан Стебельський. Канада 

 

Наведені слова, і не лише ці, а й багато інших правдивих думок 

українських дослідників і зарубіжних прихильників творчості Шевченка 

різнобічно охоплюють його велич як світового поводиря, великого українця, 

який своєю геніальною творчістю досі прокладає стежку, яку треба ще й нині 

торувати і упевнено по ній іти. 

Есеїст, літературознавець, поет, доктор філософії, дослідник і 

шанувальник творчості Тараса Григоровича Шевченка Євген Сверстюк 

зазначає: «З’ява в Україні Шевченка мені завжди здавалася чимось 

неймовірним. Або в нас під небом України і раніше з’являлися свої Гомери, але 

не було кому зберегти про них пам'ять, або ж то диво, послане Богом і ним 

збережене у здичавілій країні розсипаних і затоптаних діамантів … Адже 

з’явився віщучий Баян, від якого залишився і доходить до нас слід погаслої 

зірки» [1, с. 4].  

 Про Шевченка є величезна кількість написаного і дослідженого, і 

незважаючи на це він все більше і більше спонукає нас до читання, 
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перечитування, вивчення, осмислення та втілення його прагнень у наше життя і 

дії. Так, відомий поет, лауреат Національної премії України імені Тараса 

Шевченка, академік НАН України Борис Олійник влучно зазначив: «Він був 

могутньою людиною, міг сісти за стіл, пригубити і заспівати пісню. Одначе 

сьогодні дехто, чи від заздрості, чи ще від якихось похибок у своєму єстві, 

намагається аморально поцілити в Шевченка, принизивши його. Зрештою таке 

бувало не один раз … Шевченко – безсмертний … Ми живемо не для того, щоб 

існувати. Ми живемо для того, щоб творити … Вічним взірцем для нас є 

Шевченко … Слава тобі, Господи, що в нас є Шевченко, який підняв наш рівень 

на таку висоту, що ми навіть при нинішньому розгардіяші авторитетно 

бачимося у світовому співтоваристві» [2, с. 5]. 

«Поет став морем. Далеч степова, 

І хмарочоси, й гори – ним залиті. 

Бунтують хвилі – думи і слова, 

І сонце над ним стоїть в зеніті». – так про нашого генія 

написав поет Іван Драч. Бо Тарас Григорович Шевченко належить до тих 

митців, вивчення життя і творчість яких не згортається, а з кожним роком 

поглиблюється. Він є для нас всіх близьким і зрозумілим.  

Потужні слова Тараса – це як світло його поетичних думок, які звучали на 

захист поневоленого Кавказу і спаленого на вогні чеського національного героя 

Яна Гуса, ними надихалися творці української революції 1917-1920 років, їх 

брали з собою на передову борці з нацизмом у роки останньої світової війни, а у 

цілому силу їх нагадав майже сьогодні нам, українцям, і всьому світові герой-

патріот київського Євромайдану, вірменин Сергій Нігоян: «Борітеся – поборите, 

Вам Бог помагає!». 

За свій недовгий вік – всього 47 років – Шевченко встиг створити понад 

240 поезій, 20 поем, драму «Назар Стодоля», 9 повістей (хоча за його власним 

свідченням він написав їх двадцять). У спадщині Великого Кобзаря великий за 

обсягом щоденник (250 аркушів), понад 835 живописних полотен і портретів, 

рисунків, офортів, ескізів, акварелей … 

Тарасові Григоровичу Шевченку як митцю встановлено найбільше 

пам’ятників у світі – 1384 на всіх континентах, що більш ніж у чотири рази 

перевищує кількість пам’ятників навіть російському генію Олександру 

Пушкіну, якому встановлено їх 300. Пам’ятники Шевченку є в  Києві, Каневі, 

Петербурзі, Москві, Мінську, Вашингтоні, Вінніпезі, Пекіні, Парижі тощо, 

загалом у 28 країнах світу. 
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 На відкритті пам’ятника з нагоди 100-річчя від дня смерті Шевченка у 

Вашингтоні рішенням Конгресу, Сенату й Президента США, – до участі в 

заходах щодо його спорудження прилучилися чотири президенти США: 

Г. Трумен, Д. Ейзенгауер, Дж. Кенеді, Л. Джонсон. Символічно, що на цьому 

пам’ятнику написано: «Цей монумент Тарасові Шевченку, українському поетові 

XIX століття і борцю за незалежність України та за свободу всього людства, 

який під іноземною російською імперіалістичною тиранією та колоніальним 

правлінням звертався до Вашингтона з його «новим і праведним законом»… [3] 

Тарас Шевченко в найпрестижнішій в Україні премії – Національній 

премії України імені Тараса Шевченка. Він – у назвах міст і вулиць, в іменах 

навчальних і мистецьких закладів. Національний університет, Національний 

театр опери і балету носять ім’я Великого Кобзаря. 

Про творчість Тараса Шевченка висловлювалися багато відомих поетів, 

письменників, вчених як українських, так і зарубіжних і при його житті і після. 

М. Чернишевський писав так: « … Коли у поляків з’явився Мицкевич,  їм уже 

непотрібні стали поблажливі відгуки якихось французьких чи німецьких 

критиків: не визнавати польську літературу означало б тоді тільки виявити 

власну дикість. Маючи тепер такого поета, як Шевченко, малоросійська 

література також не потребує нічиєї ласки». [4. с. 357] 

Австрійський письменник XIX ст. Карл Еміль Францоз про Шевченка 

сказав так: «Тарас Шевченко – не тільки геній сам собою, не тільки просто 

геній. Одночасно в ньому втілено поетичний геній українського народу». 

[5.с.15]. 

«Я вперше зрозумів з його слів, як любити батьківщину і свій народ», – 

сказав великий грузинський поет Акакій Церетелі [5.ст.15]. 

Сербський драматург славетний Броніслав Нушич відзначив: „Шевченко 

не поет, а голос душі українського народу, його крик, сльоза і глибоке зітхання, 

стогін і разом з тим поклик гніву того народу». [6, с. 15]. 

Світове значення Шевченка підтверджене на VIII Міжнародному конгресі 

українців. У газеті «Урядовий кур’єр» про цю подію зазначається: «Чи багато є 

у світі митців, вивчення життя і творчості яких не згортається, а з кожним 

роком набирає глибини? Тарас Шевченко – серед таких. Бо, як зазначили на 

конгресі, він є близький народам, що вибороли волю. Тож і не випадково, що 

вчені більш ніж із двадцяти країн на 19 секціях, шести «круглих столах» і двох 

тематичних конференціях ділилися науковими напрацюваннями. І після всього 



8 
 

прозвучало: «Він більше незнаний, тому дослідження треба проводити з 

потроєною енергією». [7].  
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ЖІНОЧІ ОБРАЗИ У ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

Важко переоцінити історичну та мистецьку роль Великого Кобзаря для 

українського народу. Адже Тарас Шевченко став могутнім джерелом 

національної свідомості, справжнім виразником національної ідеї, втіленням 

сподівань на кращу долю та вільне життя. А ще це неповторний і надзвичайно 

талановитий художник та поет, творчість якого не має аналогів у жодній країні 

світу! 

Упродовж свого життя Тарас Шевченко створив неперевершені жіночі 

образи, які нас захоплюють, зачаровують і відкривають перед нами небачені 

грані духовного світу жінки.  Не тільки вродливих, тендітних і прекрасних 

українських дівчат змальовує поет, а й з непідробною любов’ю й теплотою в 
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душі описує жінок-матерів, які готові були на все, навіть на самопожертву, 

заради своїх дітей. Основу цих почуттів складає святість материнства взагалі й 

глибокопроникливі, найтонші відчуття, які немов невидимими нитками 

поєднують кожну матір з її дитиною. Підтвердження цьому знаходимо у 

дослідника Богдана Цимбалістого: «Коли запитали багатьох українців про їхнє 

дитинство, частіше чуються спогади, навіяні глибокою любов’ю і пієтизмом до 

матері» 

Упродовж історії язичницький культ Великої Матері трансформувався в 

культ Жінки-Матері, яка не тільки відповідно законам природи дає нове життя, 

але й постійно плекає і підтримує його своєю турботою, дбає про його 

майбутнє. Слід відзначити, що жінка, дружина, мати була не тільки берегинею 

сімейного вогнища, а й, визначальною мірою, берегинею всієї української нації, 

її духовності. Адже передусім від матері дитина переймала рідну українську 

мову, пісню, віру, звичаї та традиції свого народу. Саме тому в перлини 

українського духу – Тараса Шевченка маємо таке особливе пошанування й 

самовіддане поклоніння Жінці-Матері: 

« І перед нею (матір’ю молодою з своїм дитяточком малим) помолюся». 

« Мов перед образом святим ( Тієї Матері святої), Що в мир наш Бога 

принесла...» 

Проблему зображення поетом жінки-матері порушували В. Красицька 

(«Жіноча доля в творчості Кобзаря»), Т. Бовсунівська («Художня концепція 

жінки у творчості Тараса Шевченка»), Петровська («Образ матері-покритки в 

поемах Тараса Шевченка»), О. Мамедова («Інтерпретація балади Т. Г. Шевченка 

«Причинна» з позицій естетики романтизму») та інші. 

На основі узагальнення літератури з цієї проблеми в Шевченкових творах 

можна умовно виділити такі сюжетні провідні лінії: 

 1) тема зведення селянської дівчини («Причинна», «Катерина», 

«Наймичка», «Утоплена»); 

 2) нещастя дівчини-сироти («Думка», «Марина», «Якби мені черевики», 

«Утоплена»); 

 3) гармонійна краса жінка-матері («Слепая», «Сова», «Відьма», 

«Княгиня»); 

4) образ Божої Матері як втілення вищої справедливості («Марія», 

«Неофіти»). Дослідники творчої спадщини Т. Шевченка стверджують, що слово 

«мати» в його поезії вживається найчастіше, а тема жінки-матері є провідною в 

його творчості. На думку Є. Колесникової, слово «мати» у поета має триєдиний 
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вимір: це і рідна ненька, і рідна земля, Україна, і Божа Мати як символ вищої 

справедливості . 

Його прекрасні поеми «Причинна», «Катерина», «Наймичка», «Марія» 

зображують надзвичайно виразні й глибокі жіночі типи, українських жінок – 

закоханих і щасливих, зневажених і гордих, жінок-покриток і жінок-матерів, 

ладних віддати своє життя заради дитини. Любов Шевченкової Ганни до сина та 

її життя біля нього наймичкою – матеpинський подвиг. 

Образ жінки в творах Т. Шевченка опоетизований, виступає символом 

самої України – прекрасної й сумної Батьківщини Великого Кобзаря, яка дала 

йому непересічний талант, та не дала долі, так само як не могла дати долі своїй 

дитині покритка Катерина. Її прообразом була його кохана Оксана Коваленко, з 

якою доля так i не звела Тараса. Тема «Катерини» – сумна історія кохання 

дівчини з народу, одуреної легковажним москалем. Нерідко молода дівчина, 

котра піддалася юному почуттю чистого,але нерозважливого кохання, ставала 

зганьбленою. «Не жіноча неповноцінність причина історичної нікчемності 

жінки: сама ця історична нікчемність прирекла її на неповноцінність» 

Доля жінки-кріпачки для нього – це, насамперед, доля його рідної матері, 

котру передчасно «у могилу нужда та праця положила», це його рідні сестри: 

Катря, Ярина та Марія, оті «голубки молодії», в яких у наймах коси побіліли. 

Це, зрештою, його перша трепетна юнача любов – Оксана Коваленко. Отже, 

жіноча доля для нього не тільки була всенародною, а й особистою трагедією. А 

доля жінки в кріпосницькому суспільстві була справді трагічною. Хто тільки 

над нею не знущався?! На панщині вона працювала однаково з чоловіками, 

вдома виконувала всю хатню роботу, народжувала, годувала і виховувала дітей. 

А скільки жінок ставали жертвами поміщицької розпусти, скільки наклало на 

себе руки! 

І на захист потоптаних жіночих прав встав розгніваний Шевченко. Він 

зібрав воєдино всі страждання закріпачених жінок всіх епох і голосно заявив 

про них цілому світові. Його жіночі образи – це насамперед незагойна, 

найболючіша рана кріпацтва. Не випадкові й назви його творів про жінок: 

«Наймичка», «Відьма», «Сова», «Слепая», «Мар’яна-черниця», адже саме 

наймичками, відьмами, совами, сліпими, черницями були жінки в тодішньому 

суспільстві. На основі однієї лише поеми «Відьма» можемо сказати, що це 

звинувачувальний акт тодішньому гнобительському ладові. У ній читаємо: В 

свитині латаній дрожала / Якась людина. На ногах / І на руках повиступала / Од 

стужі кров; аж струпом стала. / І довгі коси в реп’яхах / О поли бились в 
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ковтунах. Десятки «благородних» поетів того часу вважали б неестетичним 

такий образ у своїй творчості, відвернулися б, побачивши таку жінку у житті. Т. 

Шевченко не тільки не відвернувся і не тільки увів її у високий храм поезії, а 

назвав її своєю, рідною: Моя се мати і сестра. / Моя се відьма, щоб ви знали. 

Шевченковi героїнi вмiють не тiльки терпiти страждання , а й мститися 

тим, хто топтав їхню честь, гідність і щастя. Образи Шевченкових дівчат та 

жінок не лише багатостраждальні, а й, як правило, високоморальні. І найбільша 

заслуга поета в тому, що він підніс жінку-кріпачку, жінку-матір на найвищий 

п’єдестал чистоти, глибини і вірності почуттів, моральної краси і материнської 

величі: У нашім раї на землі / Нічого кращого немає, / Як тая мати молодая / З 

своїм дитяточком малим. 

Підсумовуючи вище зазначене, слід сказати, що Тарас Шевченко саме її 

величності – Жінці-Українці – надає визначальну роль у творенні українського 

національного життя. Так, у «Катерині» він у першу чергу підкреслює, що 

дівчина – українка, й за високими моральними якостями протиставляє її 

«москаликові». В першу чергу, жінка для поета в усіх названих вище творах – 

хранителька родинного вогнища, продовжувачка роду, берегиня найкращих 

сімейних традицій. Він звертається до свідомості кожного українця зі своїми 

думками про величне призначення жінки в усі часи – створювати затишок в 

українській оселі, навчати своїх дітей рідній мові, співу українських пісень, 

дбати про їх культуру поведінки, гуманне ставлення до інших людей, про 

участь усіх членів родини у відзначенні національних свят, які закладають 

добро, милосердя, благодать у їхні душі. Саме на жінку, як це ми 

прослідковуємо в поемі «Марія», Тарас Шевченко покладає вирішальну роль у 

спасінні людства від зла й нелюбові. Українські жінки, задумаймось над цим, 

поки не пізно, й тоді із наших родин виходитимуть у світ справжні українці, 

яким буде під силу духовне відродження нації й усього людства!  
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ФЕНОМЕН ТАРАСА ШЕВЧЕНКА У ЛІТЕРАТУРНІЙ РЕЦЕПЦІЇ ІВАНА 

ФРАНКА 
 

«Він був сином мужика — і став  

володарем в царстві Духа.  

Він був кріпаком — і став велетнем 

 у царстві людської культури.» 

 

І. Франко 

 

Іван Франко був письменником, тісно зв'язаним з інтересами та 

устремліннями трудящих мас. В цьому основна причина його ненастанної 

пильної цікавості до творів геніального сина українського народу Т. Г. 

Шевченка.  

Зазначимо, що І. Франко дав одну з перших біографій Т. Шевченка; 

визначив чотири періоди у творчості митця, наголосивши на особливостях 

кожного з них і показавши еволюцію творчого досвіду Т. Шевченка, динаміку 

його мистецького кредо; аргументовано показав національне і світове значення 

творчості поета; проаналізував особливості його стилю; показав рецепцію 

творчості Т. Шевченка в перекладах, зокрема німецькомовних.  

Взагалі, І. Франко свого часу зробив суттєвий внесок у справу 

популяризації творчої спадщини Т. Шевченка серед закордонного читача, 

зокрема німецькомовного. Яскравим доказом цього є стаття «Шевченко в 

німецькім одязі» [1]. Учений закликає перекладачів бути особливо уважними 

при перекладі творів Т. Шевченка, щоб вони прагнули передати не тільки зміст, 

а й форму, те, як саме автор висловлював свої думки. І. Франко дав критичний 

огляд і аналіз існуючих на той час перекладів Т. Шевченка німецькою мовою. 

Загалом І.Франко визначив традицію і вектор перекладів творів митця не лише 

німецькою мовою, а й багатьма іншими мовами. 
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Певною мірою узагальнюючою щодо оцінки І. Франком життя і творчості 

Т. Шевченка є його розвідка «Тарас Шевченко» [2]. Насамперед учений зробив 

акцент на світовому значенні феномену митця: «Близько 1840 р. в європейській 

літературі сталася подія важлива і характерна. У літературі з'явився мужик, 

простий сільський мужик» [2], наголосивши на простому походженні поета, що 

зумовило народність і національність його творчості. На думку І. Франка, 

«постать майже зовсім (виключаючи хіба що Роберта Бернса в Шотландії) нова, 

всесвітнього значення, мужик що більш як двадцять літ свого попереднього 

життя провів в ярмі кріпацтва. Виступає він уже не як герой повісті або поеми, 

але як живий діяч, як робітник і борець за потоптані людські права всього 

загнаного в рабство мужицтва, всього знедоленого, і багатовіковою історією 

обділеного українського народу, як захисник усіх гноблених і переслідуваних. І 

що найцікавіше: одразу ж після першої появи в друці його віршів той мужик, 

недавній раб, на загальну думку своїх земляків, стає духовним вождем, 

найяснішим світилом української літератури» [2]. 

Тут же І. Франко подав один із найповніших на той час нарисів біографії Т. 

Шевченка у власному баченні. Він звернув увагу на те, що вже першим 

виданням «Кобзаря» 1840 р. Т. Шевченко «зробив величезне враження на всіх 

освічених українців» [2], а його “поема «Гайдамаки» зустріла гостру критику не 

тільки в Петербурзі, а й за кордоном. Але на Україні слава поета росла” [2]. 

Заслання на десять років учений тлумачить як справжню трагедію в житті 

митця. Після повернення із заслання Т. Шевченко написав «ряд ліричних 

віршів, дрібних, чудових перлинок, багато з яких свідчать про тяжкі 

випробування поета і гідні стояти поруч із найкращими здобутками, на які 

спромоглася лірична поезія всіх часів і народів» [2].  

Тут же І. Франко дав власну періодизацію творчості Т. Шевченка, що стала 

першою в історії шевченкознавства. Учений поділив еволюцію творчого досвіду 

поета на чотири періоди, які суттєво відрізняються один від одного.  

Перший період І. Франко визначає від 1838 р. до 1843 р., тобто від 

звільнення з кріпацтва до першої поїздки в Україну. На цьому етапі він 

представляє поета як суто романтичного митця, який «пише балади і 

сентиментальні рефлексії, компонує менші й більші історичні оповідання, 

котрих короною є епос «Гайдамаки», початий ще 1838 р., а виданий 1841 р. У 

цей період виникла чудова поема «Катерина» і в повнім обсязі досі ще не 

опублікована «Черниця Мар'яна»[3].  



14 
 

Другий період І. Франко визначає від першої поїздки в Україну 1843 р. до 

арешту навесні 1847 р., коли були написані такі твори, як «Чигирин», 

«Суботів», «Іржавець» та ін. Дослідник наголошує, що «з національних рамок 

поет виходить на широке поле загальнолюдської боротьби за поступ і свободу і 

пише «Кавказ» та «Івана Гуса». А на чисто національному ґрунті поет 

переходить з національного українського становища на становище соціальне, 

підносить свій могутній голос в обороні кріпаків («На панщині пшеницю жала», 

«Сестрі», «Марина», «Сон», «Посланіє і живим, і мертвим, і ненарожденним 

землякам») і стає пророком свого народу, безжальним обличителем політичного 

і соціального деспотизму” [3].  

Третій період припадає на трагічний час заслання поета, який І. Франко 

називає періодом «другого рабства», це час «маленьких ліричних пісень, 

почасти не дуже оригінальних і парафраз українських народних пісень» [3].  

Четвертий період І. Франко характеризує від 1858 р. до смерті поета 1861 р. 

Він правомірно говорить про те, що «лірика, почата на солдатській службі, все 

ще звучить, зміцнюється і розширюється аж до могутніх акордів гімну «Світе 

ясний», котрий можна назвати натхненним апофеозом світла, поступу і свободи. 

Але характерною ознакою цього періоду є звернення його генія до тем 

релігійних («Неофіти», «Царі», «Марія», «Гімн чернечий» та ін.)» [3].  

Узагальнюючи свої роздуми про Т. Шевченка, І. Франко дає коротку 

характеристику його геніальності: «Коли б мені довелося звести 217 поезію 

Шевченка до однієї формули, то я був би схильний назвати її поезією бажання 

життя. Вільне життя, нічим не опутаний розвиток одиниці і всієї суспільності – 

це ідеал, якому Шевченко був вірний протягом усього життя» [3]. Також слід 

сказати про те, що І. Франко особливо високо цінував ставлення митця до 

жінки: «Я не знаю у всесвітній літературі жодного поета, котрий би так 

витривало, так гаряче й цілком свідомо виступав оборонцем жіночих прав, 

захисником права жінки на повне, чисто людське життя…» [3].  

Знаковою і символічною щодо оцінки І. Франком феномену Т. Шевченка 

стала його «Присвята», написана 1914 р. до 100-річчя від народження поета. І. 

Франко писав: «Він був сином мужика – і став володарем у царстві духа. Він 

був кріпаком – і став велетнем у царстві людської культури. Він був самоуком – 

і вказав нові, світлі 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 у ржу, ані його 
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любов до людей в ненависть і погорду, а віри у зневіру і песимізм. Доля не 

шкодувала йому страждань, але й не пожаліла втіх, що били із здорового 

джерела життя. Найкращий і найцінніший скарб доля дала йому лише по смерті 

– невмирущу славу і всерозквітаючу радість, які в мільйонів людських сердець 

все наново збуджуватимуть його твори. Отакий був і є для нас, українців, Тарас 

Шевченко» [3].  

Таким чином, на основі огляду праць І. Франка про феномен Т. Шевченка, 

маємо підстави говорити про існування так званої франківської шевченкіани, 

яка представляє собою окрему сторінку в історії українського 

шевченкознавства. 

 

Список використаної літератури: 

1. Франко І. Літературно-критичні праці (1886–1889) // Франко І. Зібрання 

творів: У 50 т. – Т. 27. – К.: Наукова думка, 1980. 

2. Франко І. Літературно-критичні праці (1902–1905) // Франко І. Зібрання 

творів: у 50 т. – Т. 34. – К.: Наукова думка, 1981. 

3. Франко І. Літературно-критичні праці (1903–1905) // Франко І. Зібрання 

творів: у 50 т. – Т. 35. – К.: Наукова думка, 1983. 

 

******************************************************************** 

 
Степанюк Д. Ю., студентка 1 курсу, 

101 н.гр. факультету №2 

Національної академії внутрішніх 

справ 

Науковий керівник: Ялова О.В., 

кандидат юридичних наук, доцент  
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СЬОГОДЕННЯ 

«Борітеся — поборете! 

Вам Бог помагає! 

За вас правда, за вас слава 

І воля святая!.» 

 

Т.Шевченко 
 

Вже ніби три роки минуло, але наш народ цих жахливих подій не забуде 

ніколи. Ще досі в нас перед очима стоять жахливі події 2013-2014 
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років.Здається , ось тільки нещодавно один із учасників мирної акції, а зараз 

герой Небесної Сотні, Сергій Нігоян цитував такі до болю знайомі слова 

«Борітеся — поборете!...», ніби хотів нам ними сказати, що ми маємо боротися 

за своє майбутнє будь-якою ціною, адже ми – це Україна. Саме через ці слова, 

він став першою жертвою Революції Гідності так само, як Тарас Шевченко 

постраждав у свій час від Царської Росії. 

Поема «Кавказ», що була написана Т. Шевченком у «1845 році, - вершина 

політичної поезії. Тематично та ідейно вона пов’язана з поемою «Сон». 

Намічена в «Сні» тема викриття царизму, як носія колоніального гноблення 

народів, стає провідною у складному ідейно-тематичному комплексі «Кавказу». 

У творі немає сюжету в розумінні становлення характерів і їх взаємин, немає і 

самих характерів персонажів, епічних картин, твір суцільно ліричний, він являє 

собою «немов один величезний вибух чуття» (І. Франко). 

Поему «Кавказ» Тарас Шевченко побудував на широкій загальнолюдській 

основі. Твір характеризується повним неприйняттям і цілковитим запереченням 

самодержавно-кріпосницького суспільства, усіх його антинародних засад. 

Характерно, що не народи Кавказу, звинувачує поет у смерті свого друга, а 

російське самодержавство: 

Лягло костьми 

Людей муштрованих чимало. 

А сльоз, а крові? напоїть 

Всіх імператорів би стало 

З дітьми й онуками, втопить 

В сльозах удових. А дівочих, 

Пролитих тайно серед ночі? 

А матерніх гарячих сльозі 

А батькових, старих, кривавих, 

Не ріки — море розлилось, 

Огненне море! 

Цими словами Шевченко затаврував усі загарбницькі війни, адже в поемі 

немає поетичних описів Кавказу, крім початкових рядків поеми: «За горами 

гори хмарою повиті». В уяві поета Кавказькі гори «засіяні горем, кровію 

политі». Ці рядки перегукуються з епіграфом до поеми, взятим з Біблії (Книга 

пророка Ієремії): «Кто даст главе моей воду, и очесем моим источник слез, И 

плачуся и день и нощ о опобиенных…» вірш  глава 9 .  

Проте Т. Шевченко стверджує, що волелюбний народ не можна знищити. 

Нескорену силу народу автор втілив у безсмертному образі Прометея. Цей 

образ символічний. Він уособлює безсмертя народу, серце якого «знову оживає 

і сміється знову». Російський царат, виведений в образі ката-орла, не може 

знищити волелюбних прагнень народу. 
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Саме ця поема, ніби нам пророкує останні жахливі роки нашої України, 

адже ми знову і знову так само  як у далекі роки боримося із вічним ворогом – 

Росією. «Кавказ» показує нам як бореться народ з загарбниками, які хочуть 

захопити їхні землі і поневолити народ. Так само, ніби зараз, відтворюються 

події з поеми у нас на Сході, де наші воїни захищають українські землі від 

поневолення. Щодня гинуть люди лиш для того, щоб зберегти свою волю. 

Історія повторюється знову і знову, як тільки ми здобули свою волю від 

загарбницької держави, то знову хтось намагається захопити наші землі під 

свою владу, і не дати змогу нашій країні бути незалежною і процвітати так, як 

вона процвітала багато століть тому. Але наш народ не так просто зламати, ми 

будемо боротися доти, доки не зможемо бути вільними і незалежними від 

інших, адже будучи довгі роки в поневоленні, ми навчилися відстоювати свої 

права на щасливе майбутнє. 

Отже, поема «Кавказ» є актуальною в наш час як ніколи, адже події і у ній, 

і в Україні тісно переплітаються між собою. Сьогодні ми, як ніколи, можемо 

побачити, на що готовий простий народ заради своєї країни, адже вже набридло 

підкорятися тим, хто роками нищив невинних українців просто за те, що вони 

хотіли жити нормальним життям. Поет на собі відчув той біль, який відчуває 

кожен з нас, коли на війні з російськими загарбниками щодня вмирають чиїсь 

батьки, діти. Щодня вмирають люди, захищаючи наш спокій лиш для того, щоб 

їхні діти жили під мирним небом. І хоча, наша війна триває три роки і 

триватиме не відомо ще стільки, ми повинні боротися за наше майбутнє 

покоління, бо тільки воно здатне змінити світ. І поки ми не здобудемо свою 

волю остаточно, будемо боротися до останнього подиху, заради нашої Вітчизни, 

як про це мріяв Тарас Григорович Шевченко. 
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Будучи людиною музично обдарованою, він любив і добре знав класичну 

музику (Гайдна, Баха, Моцарта, Бетховена). Але особливо він захоплювався 

народними піснями. Та і як же їх не любити? Адже українська пісня 

супроводжувала поета протягом усього його життя: співали знедолені кріпаки, 

співали солдати Орської фортеці, співали прості бідняки. 

Розуміючи роль пісні в житті народу, в його історії, культурі, Шевченко 

збирав і вивчав зразки народної творчості. Передусім поета цікавили твори із 

соціально загостреним змістом. У своїй власній поезії він увібрав усе багатство 

української народнопісенної культури. Саме це стало причиною нечуваної 

популярності «Кобзаря» серед народу.  

Перші мелодії на слова з «Кобзаря» з'явилися ще за життя поета, коли 

прості люди наспівували його вірші. Пройшов ще час, і вже професійні 

композитори створювали чудові пісні на тексти Шевченка. Багато виконавців із 

прекрасними голосами мріяли заспівати Кобзареві пісні на сцені, а композитори 

мали за честь працювати над його творами. Здається, що таким чином вони 

віддають належне талантові великого поета. Те, що ми бачимо пісні на слова 

Шевченка у репертуарі багатьох сольних виконавців, хорових колективів, в 

обробці для різних музичних інструментів — це ще один доказ того, що 

байдужих до творчості поета немає. 

Вірші великого поета надихали й класиків російської музики: 

М.Мусоргський, П. Чайковський, С. Рахманінов. Композитори не тільки пишуть 

музику на Шевченківські тексти,а й прагнуть вивести у своїй творчості образ 

самого поета. (Г. Майборода опера «Тарас Шевченко», Ю. Мейтус вокальний 

цикл «Кобзареві», І. Шамо фортепіанна сюїта «Тарасові думи»). 

«Шевченко є речником усього українського «простого» народу, 

українського мужицтва». Так інтерпретує се ім'я, приміром, Костомаров, коли 

каже, що поезія Шевченка була «новою піснею народною», яку міг би заспівати 

весь український «простий» народ, що немов вибрав Шевченка співати замість 

його. [2, с.224]. 

Не треба великої кмітливості, щоб відразу пізнати, що вірш П. 

Чубинського, який став нашим державним гімном, написав під впливом поезій 

Т. Шевченка: бо, як знаємо, головним мотивом Шевченкової поезії були «слава 

і воля» українського народу. [3, с.11]. 

Т. Шевченко все своє життя був співцем української слави і волі, він співав 

про недолю України, кликав своїх земляків до боротьби за українську волю. Чи 

треба це доказувати, коли майже в кожному творі поета є на це докази. [3, с.19]. 
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Перші мелодії на слова з «Кобзаря» з'явилися ще за життя поета, коли 

прості люди наспівували його вірші. Пройшов ще час, і вже професійні 

композитори створювали чудові пісні на тексти Шевченка. Багато виконавців із 

прекрасними голосами мріяли заспівати Кобзареві пісні на сцені, а композитори 

мали за честь працювати над його творами. Здається, що таким чином вони 

віддають належне талантові великого поета. Те, що ми бачимо пісні на слова 

Шевченка у репертуарі багатьох сольних виконавців, хорових колективів, в 

обробці для різних музичних інструментів — це ще один доказ того, що 

байдужих до творчості поета немає. 

Шевченко — співець української слави і волі, оборонець самостійної 

України. Доказ на це — його твори. 
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ТАРАС ШЕВЧЕНКО І УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ПІСНЯ 

 

«Українська пісня - це бездонна 

душа українського народу, це 

його слава!.» 

 

О. Довженко 

 

Українська пісня — це частина духовного життя народу і вона не залишає 

його ні в радості, ні в смутку, крок у крок слідує за ним від дитинства до 

старості. У кожній пісні втілені усі людські почуття, оспівані найважливіші 
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історичні моменти і події, кожна пісня відкликається у нашій душі і зачіпає 

струни щастя чи горя, радості чи смутку, гордості або зневаги.  

Найбільшим прихильником української народної пісні був і залишається 

великий поет, український геній і борець за національну свободу українців 

Тарас Григорович Шевченко. Колись він пророчо написав: 

«Наша дума, наша пісня 

Не вмре, не загине. 

От де, люди, наша слава, 

Слава України.»  [1. c. 89-96] 

Шевченко кохався в українській пісні ще змалечку. Він використовував її 

як фундаментальне зерно для своїх літературних шедеврів.   За переказами 

сучасників, «Шевченко дуже любив народні пісні, знав їх без ліку і переймав з 

одного разу: аби де почув нову пісню, одразу візьме її на голос і всю її знає» (Г. 

Бондаренко).  [2. С-20] 

«З народного мистецтва, з фольклору, з народної пам’яті, мов з чистої 

криниці, ще дитиною черпав Тарас знання про давноминулі віки. Важке 

кріпацтво викликало опір, та наперекір неволі люди дбали про душу, а відтак 

праця незмінно супроводжувалась піснею. У синє небо України линули 

щедрівки, колядки, веснянки, гаївки, купальські, русальні, обжинкові, 

конопляні, весільні, ґречнії, чумацькі, бурлацькі, рекрутські та інші пісні. 

Народною піснею вкинуто було в душу Тараса промінчики вічної краси, і вони 

запліднили її до творчості» 

Варфоломій Григорович  Шевченко згадував: «Я не знаю чоловіка, котрий 

би любив наші пісні більш, ніж Тарас. Оце було як тільки ввечері вернуся я з 

роботи додому, зараз Тарас і веде мене в садочок і давай співати! 

Найулюбленішою піснею Тараса була: «Ой зійди, зійди, зіронько вечірняя...» 

Скінчивши цю пісню, він зараз починав другу: «Зійшла зоря із вечора, не 

назорілася, прийшов милий із походу, я й не надивилася».  [ 3. C 26-35] 

Тарас Григорович не тільки знав і вивчав пісні для власного задоволення. У 

1846 р. «Комиссия для разбора древних актов» відрядила генія на 

Правобережну Україну, щоб він не тільки робив замальовки пейзажів і 

архітектури, а також записував почуті пісні. Так, у нього назбиралось купа 

списаних піснями зошитів і в Оренбурзі при допиті у 1850 році, його 

звинуватили в зберіганні цих зошитів, написаних на малоросійському наріччі.   

[С. 46-48] 
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Більшість з нас знає Т. Г. Шевченка,  як художника, поета. Але він був щей 

чудовим співцем народних пісень. Так П. О. Куліш згадує : «Чарівною силою 

свого слова і голосу розгорнув передо мною Шевченко 

широку сцену життя людського... 

Там [у ліберальному панському товаристві] знали Шевченка по його творах 

та його любій, то жартівливій, то поважній або сумній розмові. Ніхто ще не 

знав, що він предивний, може, найлуччий співака народніх пісень на всій 

Україні обох дніпровських берегів, і сам я не думав, що почую в його піснях 

щось ще не почуте... 

[На весіллі в П. Куліша і Г. Барвінок]... Тоді Шевченко заходився 

екзаменувати її з рідних пісень. Репертуар «молодої княгині» виявився значним 

і звеселив «старшого боярина» ще більше, а як показала вона йому голос і 

самий текст пісень, котрих він у неї допитувавсь, він похвалив чи подякував їй 

по-свойому: сам почав їй співати... Позакладавши назад руки, почав ходити по 

залі, мов по гаю, і заспівав: 

Ой зійди, зійди, 

Ти зіронько та вечірняя, 

Ой вийди, вийди, 

Дівчинонько моя вірная... 

Доволі було гостей у тім поважнім здавна домі... Як же почули Шевченкове 

співання, ущухли всі так, неначе зостався він один під вечірнім небом, 

викликаючи дівчиноньку свою вірную. 

Як у ту пору жизні співав Шевченко, а й надто як він співав у той вечір, 

такого або рівного йому співу не чув я ні в Україні, ні по столицях. 

...Посходились із усіх світлиць гості до зали, мов до якої церкви. Пісню за 

піснею співав наш соловей, справді мов у темному лузі, серед червоної калини, 

а не в зимному захисті серед народу. І скоро вмовкав, зараз його благали ще 

заспівати, а він співав і співав людям на втіху, а самому собі ще й на більшу. Ти 

б казав, звеселився поет гіркого плачу і докору, що знайшов спосіб життя з 

очужілими земляками, що знайшов спосіб животворящої розмови з тими 

людьми на Вкраїні, до котрих покликав у своїм посланні до мертвих і живих і 

ненароджених: 

Умийтеся! Образ Божий 

Багном не скверніте, 

Не дуріте дітей ваших, 
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Що вони на світі 

На те тілько, щоб панувать... 

Душа поета, об’явившись посеред чужого щастя своїм щастям, обернула 

весілля поклонниці його великого таланту в національну оперу, яку, може, ще 

не скоро чутимуть на Вкраїні». [5.С. 125-128]. 

Отже, можна зробити такий висновок.  Усю свою творчість автор невпинно 

поєднує з народністю і народною піснею. Шевченко глибоко цікавився 

українською піснею, він возвеличував її, беріг як найдорожчій скарб нашого 

народу. Його захоплення збиранням фольклорних доробків і народних духовних 

цінностей викликає не абияку повагу, і є чудовим прикладом того, як треба 

любити і оберігати свою країну та її культуру. 
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ПРОЗА ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 

Тарас Шевченко - не тільки поет, а й драматург, прозаїк, мислитель, 

історик, етнограф, фольклорист, художник (живописець, гравер), який залишив 

велику образотворчу спадщину - понад тисячу творів. Геній Шевченка 

надзвичайно широкий, багатогранний. 

Тільки літературна спадщина Шевченка - це «Кобзар», 9 повістей, п'єса 

«Назар Стодоля», уривки драматичних творів, щоденник та листи. 

Всі повісті Шевченко написав у період заслання протягом 1853-1856 р. 

Лише останню «Прогулянка з задоволенням і не без моралі», почавши писати в 

Новопетровському укріпленні, закінчив у Нижньому Новгороді. За його 

словами, їх «десятків коло двох набереться»[1], проте до нашого часу дійшли 

лише 9. Відомо ще про повість «Из ничего почти барин», задуману першою, але 

невідомо чи написану. До прози Шевченка ще належить його «Журнал» 

(щоденник), писаний в період з 12 червня 1857 до 13 липня 1858 року. 

Усі драматичні твори й повісті Шевченко написав російською мовою. 

Після смерті Т. Шевченка рукописи повістей і деяких драматичних творів 

перейшли на збереження до М. М. Лазаревського, який надрукував у журналі 

«Основа» (1862. – № 3. – С. 142–143) наступне повідомлення про них: «По 

смерти украинского поэта, Т. Гр. Шевченка, осталось одиннадцать рукописей, в 

которых заключаются литературные (довольно слабые) сочинения поэта, 

писанные на великорусском языке, прозою. Из этих рукописей девять 

переписаны рукою Шевченка вполне, – одна – наполовину, а другая ее 

половина и еще одна рукопись только исправлены автором. Все они переписаны 

на серой плохой бумаге большей частью не сшиты в тетради, а только сложены 

в четверть и поллиста.». 

Рукописи опинилися у М. I. Костомарова і пролежали у нього майже 

двадцять років. Протягом 80-х років XIX ст. драматичні та прозові твори 

Шевченка друкувалися окремо в різних виданнях, а незабаром з’явилися 

окремим виданням: «Поэмы, повести и рассказы Т. Г. Шевченка, писанные на 

русском языке. Издание редакции «Киевской старины». – Киев, 1888». Деякі з 

них, що вперше побачили світ на сторінках журналу «Киевская старина», подані 

тут за набором першодруку. 

Антикріпосницька направленість простежується у більшості повістей Т. 

Шевченка. Коли саме поет почав працювати над повістями, конкретних даних 

немає, можливо це було ще до арешту 1850 р. Але повісті «Наймичка» і 
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«Варнак» датуються 1844-1845 р., можливо, з обережності. Після смерті 

Миколи І Шевченко відмовився від фіктивних дат і не приховував від друзів, 

що пише повісті, підписуючи їх «Кобзар Дармограй».  

Збереглися до наших днів 9 повістей: «Наймичка», «Варнак», «Княгиня», 

«Музикант», «Нещасний», «Капитанша», «Близнюки», «Художник». 

«Прогулянка з задоволенням і не без моралі». Є відомості і про десяту повісті 

«Повість про безрідним Петрусеві». Його повісті допомагають ближче і краще 

дізнатися особистість великого поета, його біографію і епоху. 

За тематикою проза Шевченка є органічним продовженням його поезії. І 

хоча в мистецькій досконалості вони поступалися перед поемами, проте містили 

глибшу, ніж в останніх, характеристику персонажів, мали більш чіткий 

побутовий фон. Отже, кожна з повістей Шевченка — це не розширений переказ 

змісту поеми, а новий оригінальний твір.  

У повісті «Наймичка» поет продовжує розкриття образу жінки-матері в 

кріпосному суспільстві. Його наймичка Лукія виявляє моральну стійкість, 

вдруге зустрівшись зі своїм спокусником. У ліричних відступах, які органічно 

входять у композицію, автор виражає ставлення до зображуваних подій, 

вболіває за долю героїні, підносить гуманність і благородство простих людей-

трудівників.  

Повість «Варнак» написана в Новопетровському укріпленні. Дія твору 

відбувається на Волині на Поділлі, де Т. Шевченко побував за дорученням 

Київської археографічної комісії. У повісті зображено засланець-варнак, дана 

характеристика Оренбурзького краю, відтворені деякі риси побуту уральського 

козацтва, описана Солянський (Ілецький) Захист.  

Повість «Княгиня» написана в Новопетровському укріпленні, перша з 

повістей Т. Шевченка, яку він прагнув опублікувати. У повісті 

використовується сюжет близький за назвою поеми «Княжна», написаній в 1847 

році в Орській області. Початок повісті носить автобіографічний характер. У 

повісті Шевченка дівчина, вихована в українській традиції, силувано віддається 

за князя-москаля, начальника драгунів. Не просто росіянина, а захисника 

системи й виразника ідеї підкорення.  

Повість «Художник» містить міркування автора про долю і видатних 

митців минулого. Повість знайомить нас з трагічною долею талановитого 

юнака, вихідця з народу. Твір автобіографічний, у ньому використано багато 

фактів з життя самого Т. Г. Шевченка та його видатних сучасників. Друга 

частина повісті являє собою листи героя до оповідача. Така форма викладу 
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допомагає краще розкрити образ головного героя у його творчому зростанні. 

Тут також містяться автобіографічні елементи, що перемежовуються з 

авторським вимислом. 

Повість написана між 10 червня і 20 липня 1856 р. Ряд епізодів 

«Близнюків» має автобіографічну основу. У них передано враження Шевченка 

від подорожі до Полтавської губернії, зокрема до Переяславщини, про 

перебування у Києві тощо. Подробиці з життя Шевченка на засланні 

використано в змалюванні епізодів перебування Саватія Сокири в Оренбурзі та 

його подорожі до Орської фортеці.  

У повісті «Музикант» Шевченко розкриває трагедію тонких натур — 

скрипаля Тараса Федоровича, віолончелістки — артистки Тарасевич. 

Автобіографічні факти — викуп із кріпацтва. Повість написана на основі 

спостережень і вражень під час перебування Т. Шевченка на Україні в 1843-

1846рр. 

Єдиною з повістей Т. Шевченка, де дія відбувається не в Україні, є повість 

«Несчастный». Автор показує, як формується характер людини в умовах 

існуючої дійсності, що призводить до морального звиродніння і падіння.  

Твір «Капитанша» побудовано як повість у повісті. Основна його частина 

— оповідання очевидця «Капитанша, или Великодушный солдат» — обрамлена 

розповіддю про поїздку розповідача з Москви в Україну. Змалювання цієї 

подорожі має автобіографічну основу і відбиває окремі факти поїздки Шевченка 

з Петербурга в Україну весною 1845 р. Хоч біографічна достовірність опису цієї 

поїздки загалом не викликає сумніву, абсолютизувати її також було б 

перебільшенням.[2] 

Найбільша повість Шевченка «Прогулка с удовольствием и не без морали» 

засуджує антинародний характер кріпосницького суспільства. Прийом 

подорожі, вжитий у творі, відкрив можливості для широкого показу життя 

різних соціальних груп населення самодержавної Росії.  

Отже, слід відзначити, що у повістях Т. Шевченка подано глибоку 

соціальну мотивацію взаємин між персонажами, широко змальовано соціально-

побутовий фон. Деякі повісті перегукуються з соціально-побутовими поемами 

Кобзаря, але є цілком оригінальними. Образи ж повістей переконливо доводять, 

що головною причиною морального звиродніння поміщицького середовища є 

неробство і паразитизм. 

 

Список використаної літератури: 



26 
 

1.Дзюба І. М. Тарас Шевченко: Життя і творчість. — 2-ге вид., доопрац. — 

К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008 

2.Маланюк Є. До справжнього Шевченка // Книга спостережень. – Торонто, 

1962. – Т. 1. – С. 115. 

 

******************************************************************** 

 
Александрова Н.С., студентка 1 курсу, 

105 н.гр. факультету №2 Національної 

академії внутрішніх справ  

Науковий керівник: Цапко О.М. 
кандидат історичних наук, доцент 
 

ШЕВЧЕНКО, ЯК ЗАСНОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ 

МОВИ 

 

Тараса Шевченка разом з І Котляревським по праву вважають 

основоположником української літературної мови. Саме він установив ту 

структуру української літературної мови, яка збереглась у всьому істотному як 

основа сучасної мови, тобто розвинув і утвердив певний склад словника і 

граматичний лад української мови, які стали нормою і зразком для 

письменників, преси, театру тощо. Народнорозмовна основа поезії Т. Шевченка 

незаперечна. У ній органічно злилися пісенний фольклор і усна оповідь, 

доповнені всім тим, що збереглося від давніх мов, уживаних в Україні-Русі. 

Попередники Шевченка в українській літературі, починаючи з І. 

Котляревського, використовували в своїх творах живу народну українську мову, 

а також скарби усної народної творчості, але це використання було ще 

обмеженим, відповідно до не досить широких тем і літературного стилю цих 

письменників. Крім того, вони ще не позбулися діалектних, вузькомісцевих 

елементів. Норми української літературної мови, створені на народній основі, 

дала саме поезія Т. Шевченка. Основні мовні джерела великий народний поет 

черпав із скарбів фольклору і живої розмовної мови. Він відібрав від 

загальнонародної мови все найбільш істотне і яскраве і розкрив у своїй 

творчості багатство, гнучкість, красу і милозвучність українського слова. 

До Шевченкових писань, звичайно, росіянізми таки вдиралися, але не 

часто, й то більше такі, що вживалися в українській живій мові; скажімо,  мові І. 

Котляревського чи Г. Квітки – Основ'яненка. росіянізмів значно більш, як у мові 

Шевченковій.  
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В старій українській літературній мові XVII-XVIII віків було немало 

полонізмів, які кидаються в очі теперішньому читачеві. Котляревський рішуче з 

цим порвав, бо цієї старшої мови вже й не знав. Те саме бачимо й у мові 

Шевченковій: в ній полонізмів уже нема, а ті, що таки трапляються в нього, це 

вже освоєні в нашій живій мові слова. Т. Шевченко свідомо уникав у своїй мові 

опрощення, уникав того розговірного жаргону, що часто чується в живій 

народній мові, а це робило його мову чистою й надавало їй ознак 

літературності. Т. Шевченко листувався зо своїм братом Микитою, й завжди 

дивувався жаргонності його мови. Року 1840-го одного разу Т. Шевченко так 

відписав братові: «Брате Микито, треба б тебе полаяти за те, що я твого письма 

не второпаю: чорт-зна по-якому ти його скомпонував — ні по-нашому, ні по-

московському, ні се, ні те... А я ще тебе просив, щоб ти писав по-своєму». Це 

дуже цінна заява, бо вона наочно показує нам, що Т. Шевченко має вже свою 

літературну мову, дбає про неї, а «чиста» народна мова сільського брата його 

вже разить. 
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ЮНАЦЬКІ РОКИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА. СТАНОВЛЕННЯ ГЕНІЯ 

 

Відомий український поет Тарас Григорович Шевченко народився 9 

березня 1814 р. у селі Моринцях. Його батьки були кріпаками у великого 

магната, пана Енгельгарда. Окрім малого Тараса, у батьків було ще п’ятеро 

дітей: два брати і три сестри. Незабаром після його народження родина 

переїздить до с. Кирилівки. Саме цю свою домівку згодом змальовує поет. 

Батько Тараса заробляв на чумацтві та розвезенні панської пшениці, коли 

хлопець трохи підріс, той брав його з собою. Ці перші враження про нові місця 

відклалися у пам’яті та стали підґрунтям для творів майбутнього поета, 

письменника та художника. Так само хлопчик з захопленням слухав розповіді 

свого діда Івана про Гайдамаччину, Коліївщину.  

Спершу малий Тарас втратив мати, а згодом, за два роки, помер і батько, 

коли хлопчику ледве виповнилося одинадцять років. Нестерпним після цього 
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стало життя сиріт. Близькою людиною, яка ставилась до Тараса з розумінням і 

співчуттям, була його старша сестра, Катерина, до якої малим Тарас ще багато 

разів втікав від своїх опікунів аж до сусіднього села. Опікали Тараса вчителі-

дяки, у яких він навчався, та оплатою була важка праця, що хлопцеві щоразу 

доводилося тікати до нового притулку, де його чекали нові випробування. Але 

було дещо важливе, що вони змогли дати йому – це письменність, що 

зустрічалася не так часто серед селян у той час. Тарас охоче любив вчитися, 

часто ховався в бур’яни і на маленькому клаптикові паперу складав вірші або 

малював. Малювання для нього було особливою пристрастю. 

В той же час він починає цікавитися народною творчістю, що лишила 

глибокий слід у свідомості майбутнього поета, особливо пісні, які обожнював 

слухати від кобзарів та лірників. Вже пізніше він особисто став записувати їх. 

Довго він шукав собі вчителя з малювання. В одному з сіл хлопця таки помітив 

місцевий маляр і зауважив, що Тарас має хист, однак на той момент  юнаку 

виповнюється чотирнадцять. Це зобов’язує його з’явитися на службу до пана.  

Тож він рушив до Вільшани на підготовку. Управителі визначили його 

долю словами: «Годен на комнатного живописца». Таким чином, восени 1829 

року Тарас у шістнадцятирічному віці з іншої обслугою вирушає до самого пана 

у місто Вільно, сучасний Вільнюс. Там на нього чекала нудна робота: цілими 

днями стояти у кутку й чекати, поки господар забажає люльку чи склянку води, 

яка стоїть поруч з ним на столі.  Одного разу пан випадково помічає Тарасову 

любов до малювання і карає за це юнака, однак згодом вирішує віддати його у 

науку до досвідченого майстра. Ймовірно, його вчителем став Ян Рустем,  

професор Вільненського імператорського університету. 

У 1831 році, сімнадцятирічний Шевченко зі своїм паном, подолавши 

надзвичайно важку дорогу, вимушено переїздить до Санкт-Петербургу, де доля 

дарує Тарасові можливість малювати архітектуру неперевершеної краси, але 

головніше – здобути такі важливі у майбутньому знайомства з К.Брюлловим та 

В.Жуковським. 

Кріпацьке оточення Шевченка, усна народна творчість формували його 

соціальну і національну самосвідомість. Широка картина народного життя, 

побуту та звичаїв поставала з сучасних українських народних пісень, які він чув 

навколо себе. Все це формувало світосприйняття поки ще зовсім молодого 

Кобзаря. 

 

******************************************************************** 
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ШЕВЧЕНКО ХУДОЖНИК 

 

Тарас Григорович Шевченко – видатний український письменник та поет, 

чия творчість зробила його не багато не мало, а символом українського народу 

та однією з головних колон, на якій тримається вся наша українська культура. 

Так, всі ми з вами ще із шкільної лавки добре знаємо Шевченка саме як 

письменника, поета, та от трішки призабули за те, що Тарас Григорович був не 

лишень геніальним письменником, а і не менш геніальним художником. 

Художня спадщина Тараса величезна – збереглось 835 творів, картин, портретів, 

гравюр на різні теми, написані протягом різних періодів життя великого 

Кобзаря. Ще понад 270 художніх творів вважаються втраченими, на жаль.  

Серед плеяди видатних діячів української культури Тарасові Григоровичу 

Шевченку (1814–1861) належить особливе місце. Поборником правди і свободи 

називають його. Він своєю полум’яною поетичною і мистецькою творчістю 

виражав споконвічні вільнолюбні прагнення нашого народу. 

Тарас Шевченко як художник займає одне з найпочесніших місць в 

українському образотворчому мистецтві. Він прекрасно володів всіма відомими 

тоді засобами графічного зображення.  

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. 

Юний Шевченко прибув у лютому 1831 року до столиці Російської імперії 

Петербурга, подолавши разом з іншими кріпаками пана Енгельгардта сотні 

верст глибокими снігами Прибалтики і російської Півночі. З цього часу 
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почалося його тривале столичне життя, сповнене боротьби за існування, 

незгасного бажання стати вільним, вивчитися на професіонального художника.  

1832 року пан віддав Шевченка на навчання в майстерню одного з 

найкращих художників В. Ширяєва, законтрактувавши його на чотири роки.  

Нестача денного часу і заклопотаність, бажання стати справжнім 

художником змушували Шевченка в білі ночі виходити в Літній сад і 

змальовувати статуї. Тут відбулась перша зустріч Тараса зі своїм земляком 

художником І. Сошенком, який зацікавився обдарованим юнаком і вирішив 

допомогти йому. І.Сошенко давав поради і консультації художнику-початківцю, 

знайомив його з видатними діячами російської і української культур (Карлом 

Брюлловим, Василем Григоровичем, Олексієм Венеціановим, Василем 

Жуковським, Євгеном Гребінкою), спільними зусиллями яких талановитого 

кріпака було викуплено з кріпацтва. 

Звільнення дало право Шевченку вступити до Академії мистецтв. Він став 

одним з найулюбленіших учнів Брюллова. Тарас переходить з класу в клас в 

числі найкращих учнів. У малярстві він робить дедалі помітніші успіхи. За час 

навчання в Академії мистецтв його тричі нагороджують срібною, а потім 

золотою медалями за малюнки з натури і живописні твори. Тарас Шевченко 

мріяв поїхати в казкову Італію, щоб познайомитися із шедеврами малярства, 

скульптури і архітектури. Та академія послала іншого, а власних коштів на таку 

подорож у Шевченка, звісно, не було. Друга заповітна мрія – повернутись 

назавжди в Україну.  

У 1843 році Тарас Григорович приїхав в Україну. Під час подорожі любов 

до рідного краю наштовхнула його на створення цілої серії картин під назвою 

«Живописна Україна», на яких відображено історичні місця, побут і природу 

країни. Повернувшись в Петербург, він завершує навчання в Академії мистецтв, 

видає на власні кошти і поширює альбом під назвою «Живописна Україна».  

Згодом Шевченко знайшов роботу в Київській археографічній комісії. 

Художникові довелося побувати у різних місцях України, де він змальовував й 

описував історичні пам’ятки. З часу його подорожей залишилось чимало 

акварелей, простих і природних за своїми сюжетами. В 1845-1847 роках Тарас 

Григорович створив ряд портретів, які переконливо свідчать про зростання 

художника, про поглиблення психологічної характеристики образів. 

Портретам належить велике місце в Шевченковому доробку. Він почав 

працювати над ними ще кріпаком. В академії продовжував роботу в цій галузі. 

Незабаром він стає одним із відомих і популярних портретистів. Створені ним 
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образи відзначаються невимушеністю, природністю, вдалою композиційною 

побудовою і свіжістю барв, намаганням дати психологічну характеристику 

людині. Шевченко зробив великий внесок у розвиток побутового жанру і став 

його основоположником в українському мистецтві. Особливо хвилювало 

художника підневільне, часто трагічне становище жінки.  

Небагато з тих, кому випало безсмертя, здобули його такою дорогою 

ціною, як Тарас Шевченко. Доля не шкодувала для нього найжорстокіших 

випробувань і страждань. Прожив Шевченко лише 47 років, з них 25 – у 

кріпосному рабстві, 10 – у тюрмах та на засланні. А решту – постійно перебував 

під недремним жандармським оком, воюючи із нестатками. Помер він самотнім 

у казенній комірчині, не здійснивши навіть природної людської мрії про 

сімейний затишок у власному домі: «Духи вещают: Все-таки настоящее 

искусство вечно, будь-то картины, чудесные стихи, художественные романы 

или даже бронзовые статуэтки. Так картины, стихи, произведения нашего 

творческого гения, Тараса Шевченка будут жить вечно». 
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ПРОЗА ТАРАСА ШЕВЧЕНКО І ЙОГО ЧОТИРИСТОПНИЙ ЯМБ 

 

Тарас Григорович Шевченко — великий поет, геній українського народу. 

Поет зробив неоціненний вклад у духовну скарбницю людства. У своїй 
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творчості митець сягнув на світовий рівень. Його довершені твори сіють зерна 

світла й добра, палахкотять незгаслим полум'ям безкомпромісної 

справедливості, проникливої мудрості. Без його імені не можна уявити нашої 

літератури, нашої культури, нашої країни.  

Багатство й різноманітність ритміки Шевченкового вірша не вичерпується 

її народнопісенними формами. Так само численними й у багатьох відношеннях 

своєрідними є його силаботонічні вірші. Духовно формуючись в атмосфері 

культурного життя 30–40-х років, Шевченко сприйняв і типові для того часу 

літературні жанри й засоби версифікації. Романтична поема та балада не 

випадково з'явились у його творчості слідом за баладами й поемами В. 

Жуковського, О. Пушкіна, а в українській літературі П. Гулака-Артемовського, 

Л. Боровиковського, Є. Гребінки. Класичний чотиристопний пушкінський ямб 

на той час був панівним метром. Він не оминув творчості жодного поета і на 

Україні, починаючи з «Енеїди» І. Котляревського. Ним розпочав свою творчість 

і Т. Шевченко.  

В свою чергу, ямб (гр.напасник) – це двоскладова стопа з наголосом на 

другому складі. Цей розмір завдяки свої гнучкості є найуживанішим в 

українській літературі.  

Ямбічні вірші характерні для Шевченка в різні періоди, а в кінці його 

шляху помітно переважають порівняно з будь-якими іншими ритмічними 

схемами. 

4-стопний ямб у циклі «В казематі» – це справжній гнівний ямб, зразок 

сповідально-говірної інтонації. Перший з ямбічних віршів – пронизливий 

ліричний монолог, «найтрагічніший, – як пише І. Дзюба, – зі сповідних віршів 

Шевченка». «Мені однаково чи буду» – одна з кульмінаційних точок 

емоційного смислу циклу, своєрідне заперечення елегійно-інтимного настрою 

початкового вірша «Ой одна я, одна»; тут акцент з гірких переживань за власну 

долю переноситься на думи й переживання за долю всієї України; поету не 

байдуже, не однаково –  

Як Україну злії люде 

Присплять, лукаві, і в огні 

Її, окраденую, збудять...  

Образ покинутої, зрадженої, окраденої України, пустки (пустка – один з 

образів-домінант циклу) виникає і в наступному вірші «Не кидай матері, 

казали», написаному 4-стопним ямбом. І далі – різкі перепади емоцій у вірші 

«Н. Костомарову» («Веселе сонечко ховалось…»), у якому від жалю за свою 
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сирітську долю поет переходить до екстатичної вдячності богу за те, що разом з 

ним ніхто не буде нести тягар його страждань .А далі за контрастом – ідилія 

«Садок вишневий коло хати...» І в кінцівці – інтимізація сповіді в останніх 

ліричних монологах «В неволі тяжко, хоча й волі» і «Чи ми ще зійдемося 

знову?», що завершується заповітом – закликом любити Україну: 

Любіть її... Во время люте, 

В остатню тяжкую минуту 

За неї господа моліть.  

У всіх цих віршах 4-стопний ямб стає тонким знаряддям для вираження 

найрізноманітнішої гами почуттів у їх спаданнях і піднесеннях. Звичайно, Т. 

Шевченко не був новачком в освоєнні 4-стопного ямба. Уже в поліметричній 

композиції першої своєї балади «Причинна» він продемонстрував цілковиту 

майстерність в оперуванні цим розміром: 

Реве та стогне Дніпр широкий, 

Сердитий вітер завива, 

Додолу верби гне високі, 

Горами хвилю підійма. 

Отже, в циклі «В казематі» ритмічна модель Шевченкового 4-стопного 

ямба постала як цілком кристалізована форма. 4-стопні ямби у Шевченка 

суцільно римовані – на відміну від 14-складовика, де застосовується переважно 

парне римування. Спосіб римування в ямбах, як правило, вільний, з 

безсистемним чергуванням різних форм впорядкування, що призводить до 

утворення унікальних нетотожних строф. За звуковим складом рими переважно 

точні. Точність є певним звуковим еквівалентом впорядкованості ритму в 4-

стопному ямбі. 

Таким чином, поетичний цикл Шевченка «В казематі» став справді новим, 

переломним етапом у його віршотворчості, що визначив наперед головні 

тенденції її подальшого розвитку. 
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     Тема є досить актуальною, оскільки саме Тарас Шевченко поширював 

свої національні ідеї серед населення досить оригінальним способом – саме 

через свою творчість, в якій кожен патріот-українець знайде щось близьке до 

свого серця. 

    Світогляд Тараса Шевченка формувався і розвивався в період, коли в 

Україні сталася криза феодально-кріпосницької системи господарювання, 

посилився процес формування капіталістичних відносин. Його революційні 

погляди вперше відображені І в «Кобзарі» і поемі «Гайдамаки». Безкомпромісно 

осуджуючи феодально-кріпосницьку систему і самодержавство, Тарас 

Шевченко закликав народ до боротьби за свободу. Революційні твори Тараса 

Шевченка згуртовували сили однодумців. 

    Заслуга Тараса Шевченка полягає в тому, що він визволення України з - 

під національного гноблення розглядав складовою частиною соціального 

розкріпачення народів Росії, викривав лжепатріотизм кріпосників і таврував 

ганьбою тих, у «кого нема любові до батьківщини, ті серцем жебраки, каліки». 

Та Тарас Шевченко не тільки звертався до минулого, але й бачив зразок 

демократизації державно-політичного ладу в республіканському ладі 

Сполучених Штатів Америки. Ідеєю природного права обґрунтовується 

висновок, що закон, який дозволяє полоненого продавати, купувати, зробити 

рабом і тримати його безпідставно, не має ніякого права, ні справедливості. 

 Всупереч офіційній ідеї про необхідність, насамперед, надати освіту, 

відполірувати народ, а потім уже дарувати йому свободу, Тарас Шевченко 

стверджував, що відполірувати народ інакше не можна, як через полегшення 

його труднощів. 

     Т. Г. Шевченко, як ніхто інший, дав глибоку й нищівну критику 

російського законодавства, організації суду та судочинства, першим в історії 

революційної думки в Україні показав злочинну суть тодішніх законодавчих 

актів, висловив рішучий протест проти царських законів та юридичного їх 

трактування як способу пригнічення трудової людини. Він писав,. що ці закони 

«катами писані», що «правди в суді немає». 

     Тарас Шевченко — поет, що зробив для відродження і становлення 

сучасної української нації чи не більше за будь-якого українського політичного 

діяча чи теоретика політики, відродив у ній національну самоповагу та 

прагнення до самостійного державно-політичного існування, поставив боротьбу 

за відродження держави із становища мрії в стан надії, сподівання і, врешті, 

активної діяльності. 
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      Т. Шевченко творив міф своєї України, а його нащадки — творили «міф 

Шевченка», без якого історична доля української нації була б інша. «Шевченко 

— борець за соціальне визволення», «Шевченко — борець за українську 

державу», «Шевченко — борець за дружбу всіх народів і слов’янських зокрема» 

— це міфогеми, які не протистоять одна одній, а розкривають різні сторони 

спадщини великого поета. Тільки їх розгляд у взаємодії та взаємодоповнення 

дозволяє в повній мірі зрозуміти, те, що Т. Шевченко хотів сказати, історії, світу 

та своїм землякам «і мертвим, і живим і не народженим». 

 

******************************************************************** 

Гончарук С.С., студент 1 курсу, 

факультету №2 Національної академії 

внутрішніх справ  

Науковий керівник: Авраменко С.М. 
кандидат педагогічних наук 
 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЧИТАННЯ ТВОРІВ Т.Г. ШЕВЧЕНКА                                   
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Тарас Григорович Шевченко не залишив якихось праць з педагогіки, але 

його геніальні поетичні й прозові твори насичені проблемами навчання і 

виховання. Вони несуть молоді виховний потенціал, спрямований на плекання 

національної свідомості, патріотизму, духовного збагачення особистості, 

шанобливого ставлення до чистого образу жінки-матері, сестри, дівчини, 

коханої. «Такого полум'яного культу материнства, — писав М.Г. Рильський, — 

такого апофеозу жіночого кохання і жіночої муки не знайти, мабуть, ні в одного 

з поетів світу».  

Актуальність жіночої долі простежується від перших рядків «Кобзаря», 

який починається поемою «Причинна» і аж до останніх сторінок, писаних 

слабкою рукою поета на порозі вічності, – невпинні роздуми про роль і місце 

жінки в людському суспільстві. За досить довгу історію шевченкознавства 

чимало розвідок присвячено вивченню цього аспекту творчості Кобзаря. Слід 

згадати цикл шевченкознавчих праць І.Франка та М.Рильського, оригінальну 

роботу М.С.Шагінян, роботи Д.В.Чалого, К.Дорошенка, низку публікацій 

Й.М.Голумбйовського. Проте з плином часу серйозні зрушення у 

світосприйманні людства, докорінні зміни в суспільному житті нашої країни, 

потреба конструювання нової духовної парадигми українського суспільства 

ХХІ сторіччя вимагають від дослідників з сучасних позицій розглянути всі 
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складові частини  неперевершеного феномену творчості поета. Блискучим 

прикладом ломки старих стереотипів у прочитанні шевченкового доробку є 

дослідження О.Забужко «Шевченків міф України».  

Однак варто зазначити, що чимало аспектів дослідження жіночого начала 

залишаються недослідженими в українській історичній думці та історіографії, 

тому виникає потреба глибокого аналізу у даній площині. З огляду на це 

актуальність дослідження даної теми не викликає сумніву, що українське 

жіноцтво завжди відігравало конструктивну роль в історії свого народу. 

Отже, метою даної роботи є ознайомлення виступаючих з літературним 

спадком Шевченка в корені сучасного бачення ролі і місця жінки в житті 

молодого покоління, дослідження еволюції поглядів поета на коло «жіночих» 

проблем. 

 Співчуття, співпереживання поета своїм героїням було настільки повним, 

що висловити його в ряді творів він зміг не інакше, як у формі жіночого 

ліричного монологу («Лілея», «Русалка», «Нащо мені чорні брови...» тощо). Але 

у створенні літературної галереї жіночих образів Тарас Григорович йшов 

принципово новаторським шляхом. Літературна традиція підіймала жінку на 

п’єдестал, робила її предметом оспівування, обожнювання, метою любовних 

устремлінь або об’єктом осуду й ганьби. Сучасна Шевченкові література була 

«зоною юрисдикції» чоловіків і на всі явища життя суспільства здебільшого 

дивилася «чоловічими очима». Шевченко ж зробив жінку, ставлення до жінки 

мірилом справедливості, морального здоров’я, соціальної розвиненості 

людської спільноти, поставив її у центр обертання всього суспільного життя. 

Завдяки особливій чутливості Шевченкової Музи, йому вдалося 

зареєструвати, глибоко проаналізувати і запропонувати варіанти розв’язання 

одного з найболючіших питань тогочасного (та й нинішнього) життя – жіночого 

питання. Творча особистість Т.Г.Шевченка формувалася в епоху, коли жінка 

перебувала під подвійним, потрійним тиском з боку: родинних традицій, 

громадських звичаїв, економічних умов, правових нормативів, церковної 

моралі, влади монархічної держави. І якщо навіть для представниць пануючих 

верств громадянське і особистісне самоствердження було справжнім подвигом 

(згадаймо долю героїні війни 1812 р. Надії Дурової чи мужні постаті дружин 

декабристів), то для покріпаченої селянки заявити свої права на власну долю 

було майже нездійсненною мрією. Знову й знову в своїх творах порушував 

Шевченко жіночу тему, моделюючи варіанти її розвитку то у великих епічних 

полотнах («Катерина», «Наймичка», «Неофіти», «Марія»), то зовсім стисло, 
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конспективно – в мініатюрах на кілька рядків («Ой, люлі, люлі, моя дитино...», 

«По вулиці вітер віє», «Полюбилася я...» тощо).  

Головним «полем бою» жінки за свою людську гідність і суверенність для 

Шевченка, як і для багатьох його сучасників, були інтимні стосунки. Навколо 

права на вільне щасливе кохання і розгортаються колізії переважної більшості 

балад, поем, ліричних творів на сторінках Біблії українського народу – 

«Кобзаря». Не піддаючи жодному сумніву цього права, автор в своїй «Тополі» 

радить дівчатам: «Кохайтеся, любітеся, як серденько знає!», хоча і сам поки що 

не може вказати позитивного виходу з любовної колізії. Кохання у кращому 

випадку приводить героїнь його першої поетичної збірки до трагічних 

фольклорних символів («Лілея», «Тополя»), а частіше закінчується реальною 

трагедією життя й загибелі («Причинна», «Катерина»). Зазначимо, що 

материнство виступає у творах Шевченка як закономірний і навіть бажаний 

елемент повноцінного особистого життя жінки. Навіть на фоні нелюдських 

страждань матерів-покриток ще сумнішою вважає поет долю самотньої жінки, 

102 позбавленої світла материнства («Полюбилася я ...») Перший, хоча й 

слабкий натяк на позитивне вирішення розглянутої проблеми ми бачимо в поемі 

1844 року «Слепая», героїня якої «стыд любовью заменила», і знайшла (хоч і 

нена- довго) розраду в своїй виплеканій доньці. Наступний суттєвий крок у 

вирішенні проблеми нешлюбного материнства як наслідку порушення жорстких 

канонів у статевих стосунках, Шевченкова думка робить в поемі «Наймичка» 

(1845 р.). На відміну від нещасної Катерини, самогубство якої, не тільки 

позбавило її земних радощів, але й прирекло її сина на безпорадне сирітство, а її 

саму – на довічні пекельні муки, Ганна знайшла в собі такі моральні сили, які 

дозволили їй забезпечити щасливе життя своєму синові і його сім’ї, прихистити 

бездітну старість Трохима й Насті. Цим автор підкреслив колосальну моральну 

велич щоденного материнського подвигу самозречення своєї героїні.  

А життя не скупилося, подаючи поетові все нові варіанти жіночих трагедій, 

в центрі яких стояли його рідні й близькі, односельці, приятельки. 

Отже, страждаюча жінка для нього – «Се не мара. Моя се мати і сестра.» 

Простеживши еволюцію жіночої теми в творчості Т.Г.Шевченка, можна 

зазначити, що: по-перше, сам факт визначення жіночого питання і пристрасна 

увага поета до цієї теми відповідали вимогам часу щодо необхідності 

докорінної зміни статусу жінки в суспільстві. По-друге ж, неоціненний внесок 

Кобзаря в розроблення жіночої теми у світовій літературі наблизив нас до 
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ствердження майбутнього паритету в стосунках двох статей в людській 

спільноті. 

У наш час творчість поета є святинею, яку цінує сучасне покоління. Мені 

здається, що немає такої людини, яка б не погодилась зі мною. Саме 

Т.Шевченко передусім бачив у жінці її духовну красу, цінував материнство, 

прославляв жіночу вірність та щирість. Його невмируще: 

А буде син, і буде мати, 

І будуть люди на землі, - 

стало своєрідним заповітом для багатьох поколінь і є ним для нас нині, 

коли ми, нарешті, взялися за будівництво власної держави.  
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ПОЕТИЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ Т.ШЕВЧЕНКА 

 

Вперше збірку творів Тараса Григоровича Шевченка, укладену цілковито 

для дітей, було видано в Україні у 1891 році, під назвою «Кобзар: книга для 

дітей». Це видання з’явилося у Львові, завдяки зусиллям Руського товариства 

педагогів. З того часу видання текстів Тараса Шевченка для читачів-дітей стало 

хорошою традицією, що продовжується і нині. 

Твори поета можна побачити як в окремих виданнях, так і у різноманітних 

збірках та хрестоматіях. Вірші Шевченка у цих книгах мають сприяти розвитку 

естетичної свідомості дитини, формуванню її світогляду. 

Для маленьких читачів здебільшого укладаються окремі ілюстровані 

видання, де уривки із віршів Шевченка містять чудові описи чарівної 

української природи. Це, наприклад,  «Тече вода з-під явора», «Садок вишневий 

коло хати» та інші.  

Для дітей середнього шкільного віку зазвичай добираються уривки з поем, 

невеликі збірки віршів поета, прикрашені яскравими ілюстраціями. Ці видання 

знайомлять учнів з життям Шевченка у дитячі та юнацькі роки, показують 

тяжку долю селян України того часу, передають власні почуття автора, глибокі і 

хвилюючі. Серед таких творів можна назвати вірші «Мені тринадцятий 

минало», «Сон», «На панщині пшеницю жала», «Якби ви знали, паничі», «І 

золотої й дорогої», «Заповіт», «І виріс я на чужині», «Сонце заходить, гори 

чорніють». 

Тема природи належить до специфічних тем дитячої літератури. у багатьох 

віршах Т.Шевченка створені неперевершені за своєю майстерністю і виразністю 

картини природи, що сприймаються як втілення краси рідної землі, захоплюють 

багатством барв і звуків, викликають у дітей благородні почуття, виховують 

естетично.  

Вплив пейзажної лірики Т.Шевченка пояснюється наявністю в ній 

глибокого ліризму. Незважаючи на суворі умови тюремного життя за гратами 

каземату, де мучився, але не каявся поет, з-під його пера з’явилася лірична 

перлина «Садок вишневий коло хати», пройнята оптимізмом і вірою у творчі 

сили народу. 
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Неперевершені за своєю майстерністю й виразністю картини рідної 

природи поет створив у віршах «Тече вода з-під явора», «Ой діброво – темний 

гаю!», «Зацвіла в долині червона калина», «Сонце заходить, гори чорніють». 

 У мініатюрі «Тече вода з-під явора» розкішна барвиста природа близька й 

знайома дітям – тут і калина, і верба з лозами, що схилились над водою. 

Пейзажний малюнок, що ґрунтується на зорових відчуттях, доповнюється 

звуковими образами: чути дзюрчання потоку, плескіт і гомін качок, що ловлять 

ряску поміж осокою. У цій поезії, як і в багатьох інших на тему природи, 

Т.Г.Шевченко вдається до засобу персоніфікації, що робить її особливо 

близькою дитячому читачеві.  

Шевченко створив поетичні картини рідної природи в різні пори року, дня і 

ночі, які відзначаються поетичністю, образністю, багатством мови, 

характеризуються винятковою теплотою, ліризмом і свідчать, що поет тонко 

відчував красу природи, прагнув передати її багатство й неповторні барви. 

Тема природи завжди була однією з найплідніших у поетичній творчості 

всіх часів. Пошуки гармонії, душевного спокою, бажання зрозуміти глибинний 

зміст усього навколишнього, що відбувається в цьому світі, намагання знайти 

певні відповіді на питання у власному світобаченні або у світобаченні інших 

людей, змушували і змушують письменників звертатися до природи. Природа є 

вічним джерелом натхнення художників, поетів, композиторів.  

Тарас Шевченко майстерно зображав образ природи рідного краю у своїх 

прозових та поетичних творах. У поезії «Над Дніпровою сагою» природа в 

поета оживає, набуває людських рис. Старий явір стоїть над берегом Дніпра й 

журиться, що назавжди залишиться без вірної дружини, так і посивіє в 

самотині: Що без долі, без роди́ни / Та без вірної дружини, / І дружини і надії / В 

самотині посивіє!  

Звичайно, дерева сивіти не можуть, так само, як і журитися, але Тарас 

Григорович надає явору такого вміння. Ялинка з калиною змальовані в образі 

молодих, гнучких дівчаток, які сміються та співають, повбирані квіточками: А 

калина з ялиною / Та гнучкою лозиною, / Мов дівчаточка із гаю / Вихожаючи, 

співають. 

Картини рідної природи були невід’ємною частиною творчості Тараса 

Григоровича Шевченка, і ці природні описи вдавалися йому надзвичайно. 

Отже, розглянувши дитячу творчість Тараса Шевченка ми  можемо дійти 

висновку, що картини рідної природи були невід’ємною частиною творчості 

поета. Любов і віра у світле майбуття українського народу допомагали 
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Шевченкові вистояти, перенести злигодні й поневіряння. Для  митця Україна – 

це та земля, де змужніла його душа, де він себе відчуває людиною і творцем, де 

мріє закінчити своє життя. 
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ОСТАННІЙ ПЕРІОД ЖИТТЯ (1859-1861) Т.Г. ШЕВЧЕНКА: СПРОБА 

З'ЯСУВАННЯ ДЕЯКИХ ФАКТІВ БІОГРАФІЇ 

 

Юридичні документи разом з епістолярієм, спогадами, щоденниковими 

записами є важливим джерелом, що відтворює життя й творчість Т. Г. 

Шевченка. Вони не тільки фіксують, зберігають і передають достовірну 

інформацію про митця, а й презентують специфіку тогочасного складання 

документів, особливостей законодавства.   

Вибіркове використання документів для написання біографії будь-якого 

письменника може призвести до викривлення деяких фактів із життя митця або 

їх приховання, що може бути зроблено навмисно для досягнення конкретної 

ідеологічної мети. Можливість ознайомитися з оцифрованим варіантом книги 

«Т.Шевченко. Документи та матеріали до біографії. 1814-1861» спонукала до 

проведення невеликого дослідження, метою якого є з’ясування деяких фактів 

останнього періоду (1859-1961 р.р.) життя Т.Г. Шевченка на підставі вивчення 

юридичних документів, складених за цей період, і презентації особливостей їх 

висвітлення в праці «Т.Г. Шевченко. Біографія». 

Необхідно зазначити, що перші розшукані М. Новацьким матеріали 

стосувалися арешту Т. Г. Шевченка в Україні влітку 1859 р. Вони стали 

доповненням до відомих документів, які надрукували О. Кониський і Н. 

Молчановський. 

В архіві Департаменту поліції М. Новицький розшукав накази, рапорти, 

листи про нагляд за поетом під час його подорожі 1859 р. Серед них – наказ 

(про стеження за Т.Г. Шевченком) шефа жандармів і головного начальника ІІІ 

відділу В. Долгорукова від 23 травня 1859 р. до відділів жандармерії Київської 

губернії (київському губернському жандармському штаб-офіцеру, 

підполковнику Л. Грибовському), Чернігівської губернії (полковнику корпусу 
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жандармів Шульговському), Полтавської губернії (полковнику корпусу 

жандармів Я. Лаптєву); рапорт Л. Грибовського від 5 серпня 1859 р. до ІІІ 

відділу про богохульство Шевченка; прохання ІІІ відділу від 7 серпня 1859 р. Л. 

Грибовському повідомити свідчення Шевченка після арешту; рапорт 

київського, подільського й волинського генерал-губернатора І. Васильчикова 

від 23 серпня 1859 р. В. Долгорукому про інцидент із Т. Шевченком. 

Крім цього, дванадцять невідомих до того документів про арешт Т. 

Шевченка в Україні 1859 р. М. Новицький знайшов в Архіві київського 

військового подільського і волинського генерал-губернатора. Серед них –

  повідомлення київського цивільного губернатора П. Гессе від 9 липня 1859 р. 

київському, волинському і подільському генерал-губернатору І. Васильчикову 

про прибуття Шевченка в Корсунь і встановлення за ним нагляду; рапорт М. 

Андрієвського від 8 серпня 1859 р. І. Васильчикову про свідчення Шевченка; 

розпорядження в. о. київського цивільного губернатора П. Селецького від 11 

серпня 1859 р. про дозвіл Т. Шевченку повернутися в Петербург. Також М. 

Новицький ще раз звірив і надрукував свідчення Т. Шевченка, дані М. 

Андрієвському, що зберігались у Чернігівському музеї ім. В. В. Тарновського. 

Сімнадцять документів, що висвітлювали період життя Т. Шевченка з 23 

травня по 23 серпня 1859 р., знайдених М. Новицьким у департаменті поліції та 

Архіві київського військового подільського і волинського генерал-губернатора, 

уперше були ним опубліковані 1924 р. у статті «Арешт Шевченка в 1859 р.» 

(«Шевченківський збірник», т. 1). 

Серед документів, знайдених М. Новицьким, один заслуговує на особливу 

увагу. Він пояснює причини арешту Т.Г. Шевченка і його вигнання з України. 

Це рапорт київського, подільського й волинського генерал-губернатора І. 

Васильчикова від 23 серпня 1859 р. начальнику ІІІ відділу О. Орлову: «…он 

известен здесь, как человек, окомпрометировавший себя в политическом 

отношении, поступки его и слова некоторые лица могут истолковывать в 

ином смысле, придавать им особенное значение и возбуждать на него 

подозрения и обвинения подобно описаному выше случаю» [1, с. 147–148]. 

Звернімо увагу на рапорт черкаського земського справника В. О. 

Табачникова київському цивільному губернаторові П. I. Гессе про 

«богохульство» Т. Г. Шевченка під час його перебування в Черкаському повіті 

(1859 р., 15 липня). 

У ньому було записано й дано роз’яснення щодо богохульства 

письменника: «[…] За виборі місця для будинку почав Шевченко подчевать 
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водкою, якій було розпито дві кварти, потім, показуючи Садовому відірваний 

тут же від липи лист, Шевченко запитував його по малороссийски – хто це дав? 

І коли відповідав Садовий, що бог, – то Шевченко відгукнувся; дурень ти, 

віруєш в бога, і потім додав: бог, Саваот, нехай він поцілує мене ... (вказуючи на 

заднє місце), потім назвав божу матір покритки *, виявляв своє вірування в 

одного Ісуса Христа. Селянин Садовий почав хреститися і ухилятися від такої 

розповіді Шевченка, тоді Шевченко лаяв його словами: старий собака, невіра і 

прогнав від себе. 

Між же офіціалістів Омелянівського маєтку рознеслися чутки, ніби 

Шевченко, крім богохульства, говорив ще колишнім біля нього зазначеним 

особам, що не потрібно ні царя, ні панів, ні попів». 

Ще одні секретні дані оповідають про антирелігійні висловлювання поета 

Т.Г. Шевченка. Зокрема, ідеться про донесення штаб-офіцера корпусу 

жандармів по Київській губернії Л. В. Грибовського начальникові III відділу В. А. 

Долгорукову про антирелігійні висловлювання Т. Г. Шевченка (1859 р., 

26  липня). 

У доносі знаходимо такі пояснення ситуації: «Що складається під 

секретним наглядом і знаходиться в Черкасах повіті художник Тарас Шевченко 

12-го числа цього місяця, прибувши в м. Межирічі для покупки порожнього 

місця на будівництво собі садиби, запросив службовців в Межиріцькій економії 

дворян: Вольського, Козловського, Хилинського, Молендского і Полесовщик 

селянина Тимофія Садового. Після вибору зручного місця для будівлі садиби 

Шевченко пригощав усіх цих осіб горілкою, між ж зав'язався розмовою 

учасників бесіди, Шевченко, тримаючи в руках зірваний листок з липового 

дерева, який, показуючи Полесовщик, запитав його, хто створив цей листок? 

Полесовщик відповідав: «бог». На цей відповідь Шевченко став сварити 

Полесовщик, вимовляючи страшне богохульство, стверджуючи, щонемає бога, 

а матір божу називав покритки, визнаючи тільки вірування в Ісуса Христа і то 

не як в бога, а як в людини, розумом своїм заслужив вічне між людьми повагу 

до нього. Від богохульства свого Шевченка відрікається, але він дійсно 

вимовляв вищезазначені слова, будучи в той час в нетверезому вигляді, з цієї 

нагоди за розпорядженням його ясновельможності пана генерал-губернатора, 

Шевченко потрібно до Києва». 

Серед вищезгаданих юридичних документів є свідчення Т. Г. Шевченка на 

допиті в справі обвинувачення його в богохульстві (1859 р., 6 серпня). 



44 
 

«Це сталося між 10-м і 13-м числом червня…Козловський замовк, хвилин 

кілька потому він звернувся до мене з питанням російською мовою: як я думаю 

про матір Ісуса Христа? З таким запитанням мене збентежив і, не знаючи як 

відповідати йому на нього, я в свою чергу його запитав, що він сам думає про 

пречистої діви? Він так довго шукав відповіді, що я, не дочекавшись його, в 

нетерпінні сказав: перед матір'ю, яка народила нам рятівника, який 

постраждав і помер за нас на хресті, ми всі повинні як справжні християни, 

боятися, інакше, якби вона не народила його, вона була б звичайна жінка». 

«…Дійшовши кілька кроків до його саду, мене наздогнав становий пристав 

з містечка Мошни, Київської губернії, з декількома десятниками і тисяцьким, і 

заарештувавши мене, привіз в оне містечко, що не пояснивши причини, за яким 

правом він це зробив; другого дня вранці в квартирі станового побачився я з 

черкаським справником і жандармським офіцером, які мені сказали, що нібито я 

в містечку Межирічі, в нетверезому вигляді зневажати Бога,  при цьому 

перебували тут же і ще якихось два чиновника. Мене це так здивувало і 

розсмішило, що я не вважав за потрібне говорити з ними…». 

Прикметним є те, що в праці «Т.Г. Шевченко. Біографія» вищезгаданий 

факт висвітлено не було, незважаючи на те що книга «Т.Шевченко. Документи 

та матеріали до біографії» була одним з основних джерел для написання 

біографії митця. 

Зазначимо, що в книзі «Т. Шевченко. Документи та матеріали до біографії» 

є деякі неточності й елементи суб’єктивізму у висвітленні історії викупу з 

кріпацтва членів родини Т.Г. Шевченко в пана В.Е. Фліорковського, якого 

охарактеризовано як підступного й хитрого кріпосника, що ввів в оману 

Шевченків. Інше враження про цю людину складається після ознайомлення 

з  журналом засідання комітету «Общества для пособия нуждающимся 

литераторам и ученым» у справі викупу з кріпацтва братів і сестер Т.Г. 

Шевченка. 

«Читаны письма г. Валерия Эразмовича Флиорковского от 19 мая, 6 июня и 

21 августа по предмету ходатайства комитета общества об освобождении из 

крепостного состояния родственников Т. Гр. Шевченки; первым из этих писем 

г. Флиорковский сообщает о готовности своей исполнить желание комитета; 

вторым уведомляет об отказе Шевченок от сделанного им предложения даровой 

свободы, а третьим о принятии ими этого предложения и о заключении с ними 

10 июля условия о пользовании землею; вместе с тем, г. Флиорковский 

доставил копии с благодарственного письма к нему от Т. Г. Шевченка, ответа к 
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нему и условия с освобожденными Шевченками. Из этого условия видно, 

между прочим, что часть банкового долга на имении, причитающаяся на 

семейство Шевченок, [состоящее из 11 душ] и составляющая 900 р. сер. принята 

г. Флиорковским на себя; затем г. председатель сообщил комитету ответ свой на 

это письмо, в коем выражая г. Флиорковскому от имени всех членов комитета 

чувствительнейшею признательность за устройство судьбы семейства г. 

Шевченко, он просит его приискать для них участок земли, за который 

общество охотно внесет деньги [...]». 

У результаті дослідження з’ясовано, що деякі факти із життя Т.Г. 

Шевченка, зокрема факт звинувачення митця в богохульстві, в обраній для 

аналізу книзі не були висвітлені або інтерпретовані суб’ єктивно для створення 

типової для того часу картини світу. 
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Т.Г. ШЕВЧЕНКО НА ЗАСЛАННІ (1847-1850): СПРОБА З'ЯСУВАННЯ 

ДЕЯКИХ ФАКТІВ 

 

Опрацювання юридичних документів, що містять інформацію про життя 

Т.Г. Шевченка, дає можливість літературознавцям отримати достовірну 

інформацію з першоджерела й об’єктивно висвітлити ті події, що відбувалися в 

житті митця. На жаль, іноді суб’єктивне й фрагментарне використання 

документів, зумовлене різними причинами, призводить до того, що деякі факти 

із життя Т.Г. Шевченка залишаються прихованими або неповністю 

висвітленими.  Метою нашої статті є з’ясування ступеня відповідності 

задокументованих фактів із життя (період перебування на засланні) Т.Г. 

Шевченка офіційній інформації, зафіксованій у книзі «Т.Г. Шевченко. 

Біографія». 

Опрацювання юридичних документів, створених за період перебування 

Т.Г. Шевченка на засланні, дає можливість відтворити хронологію подій у житті 

митця. 

Лист В. Рєпніної до начальника ІІІ відділу О.Ф. Орлова з проханням 

дозволити Т. Г. Шевченкові малювати спричинив появу низки документів 

(довідка ІІІ відділу з приводу листа В.М. Рєпніної з проханням дозволити Т.Г. 

Шевченку малювати (1848); запит начальника ІІІ відділу О.Ф.Орлова до 
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командира Окремого оренбурзького корпусу В.О.Обручова про місце служби 

Т.Г. Шевченка та його поведінку (1848); запит виконуючого обов’язки 

командира Окремого оренбурзького корпусу О.О. Толмачова виконуючому 

обов’язки командира 23-ої піхотної дивізії Л.І. Федяєву про поведінку Т.Г. 

Шевченка (1848); відзив командира 5-го лінійного батальйону Д.В. Мешкова 

виконуючому обов’язки командира 1-ої бригади Г.В. Чигирю про поведінку Т.Г. 

Шевченка (1848); рапорт виконуючого обов’язки командира Окремого 

оренбурзького корпусу О.О. Толмачова начальникові ІІІ відділу О.Ф. Орлову 

про поведінку Т.Г. Шевченка (1848); запит командира Окремого оренбурзького 

корпусу В.О. Обручова шефу жандармів О.Ф. Орлову про дозвіл Т.Г. 

Шевченкові малювати під наглядом вищого начальства (1849); доповідь 

начальнику ІІІ відділу О.Ф. Орлова Миколі І у зв’язку з клопотанням дозволити 

Т.Г. Шевченку малювати (1849); лист начальника ІІІ відділу О.Ф. Орлова 

командиру Окремого оренбурзького корпусу В.О. Обручову про відмову 

Миколи І дати дозвіл Т.Г. Шевченку малювати (1849)),  у яких ішлося про 

з’ясування поведінки митця й намагання посадових осіб допомогти Т.Г. 

Шевченкові. 

У книзі «Т.Г. Шевченко. Біографія» не згадано про документи, що 

засвідчують небайдужість конкретних посадовців до долі митця, і лише 

зазначено, що після листа В.Рєпніної ніякого офіційного дозволу малювати Т.Г. 

Шевченкові не було надано, що спричиняє виникнення загального уявлення про 

байдужість бюрократичної машини до долі поета.  Прикметним є те, що у 

вищезгаданих документах відзначено хорошу («ведет себя хорошо, службою 

занимается усердно, в образе его мыслей ничего предосудительного не 

замечено, и, по засвидетельствованию ближайшего его начальства, он 

заслуживает ходатайства о дозволении ему заниматься рисованим»)  поведінку 

Т.Г. Шевченка. 

Багато юридичних документів було створено у зв’язку з доносом на Т.Г. 

Шевченка, де було зазначено, що він порушує монаршу волю, пишучи твори, 

малюючи й носячи цивільний одяг, і розслідуванням цієї справи, яке 

стосувалося й інших осіб: С.П. Левицького, М.О. Головка тощо. Опрацювання 

цих документів дало можливість дізналися про те, що допити Т.Г. Шевченка у 

вищезгаданій справі відбувалися в присутності священика П.М. Тимашова, 

ознайомитися  з характером запитань слідчого й аргументованими відповідями 

письменника, який наполягав на безпідставності звинувачень у тому, що він 

порушив наказ монарха. Поет розтлумачив слідству причини походження 
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деяких малюнків («несколько гидрографических рисунков нарисованы мною по 

приказанию капитан-лейтенанта Бутакова для карт, составленных при описании 

берегов Аральского моря»), листів («письмо это служит доказательством 

незнания моего о запрещении писать к родным и знакомым обыкновенные 

письма»), віршів («стихи под названием «Святая вода», сочинение девицы 

Александры Псёл, полученные им при письме в кр[епости] Орской в 1847 году, 

на которое ответа не делал, стихи и песни на малороссийском наречии не его 

сочинения, а записанные им во время бытности в Киевской, Каменец-

Подольской и Волынской губерниях, как песни народные 1846 г., которые по 

рассмотрении в 3-м отделении собственной его императорского величества 

канцелярии возвращены ему»),  наявність цивільного одягу, який поет носив 

лише вдома. Серед документів навіть є текст присяги на вірність монарху, яку 

Т.Г. Шеченкові довелося приймати під час слідства в присутності священика.  У 

книзі «Т.Г. Шевченко. Біографія», на нашу думку,  об’єктивно висвітлено всі 

обставини справи Т.Г. Шевченка щодо його арешту й перебування під вартою. 

Однак декілька документів, що стосуються деталей спілкування слідчого Г.В. 

Чигиря з доглядачем Орської поштової станції, через яку надсилалася 

кореспонденція Т.Г. Шевченка,  залишилися поза увагою авторів вищезгаданої 

праці. Виявляється, що доглядач Орської поштової станції відмовлявся давати 

свідчення в цій справі без дозволу Уфімської губернської поштової контори, 

однак вищезазначена причина була розтлумачена слідством як намагання 

уникнути свідчень у справі Т.Г. Шевченка й опір чинному законодавству. 

Отже, проаналізовані нами документи, що містять інформацію про життя 

Т.Г. Шевченка під час заслання (1847-1850 рр.), є важливим джерелом для 

шевченкознавців і можливістю виявити деякі факти біографії поета, які були 

або навмисно приховані, або інтерпретовані неправильно, або не висвітлені 

через неуважність до деталей. 

 

Список використаної літератури: 
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ТАРАС ШЕВЧЕНКО - ХУДОЖНИК СЛОВА І ПЕНЗЛЯ 

 

«Не поет – бо це ж до болю мало,  

Не трибун – бо це лиш рупор мас,  

І вже менш за все – «Кобзар Тарас»  

Він, ким зайняло і запалало».  

Є. Маланюк 

 

Тарас Шевченко - відомий у світі, в першу чергу, як митець слова. Однак 

це аж ніяк не забирає його слави, як художника. Та найперше його постать 

можна окреслити як борця, який став символом української нації. У його 

творчості поезія і живопис тісно пов’язані між собою. Свого часу відомий 

художник Леонардо да Вінчі стверджував, що «малярство – це німа поезія, а 

поезія – промовисте малярство». Природа щедро наділила кріпацького сина не 

лише поетичним даром, а й талантом художника, які ніколи не зраджували 

йому, навіть у години страждань і тяжкої неволі. Для Шевченка живопис став 

потребою, вираженням його творчого духу. 

Серед плеяди видатних діячів української культури Тарасові Григоровичу 

Шевченку (1814–1861) належить особливе місце. Поборником правди і свободи 

називають його. Він своєю полум’яною поетичною і мистецькою творчістю 

виражав споконвічні вільнолюбні прагнення нашого народу. 

Любов до малювання, до мистецтва проявилася у Тараса ще в дитинстві. 

Вона допомогла йому стійко переносити і деспотизм учителів-дячків, і 

труднощі роботи в майстерні Ширяєва, а пізніше – з успіхом опановувати 

професіональну майстерність художника в Академії художеств. 

Кобзар прекрасно володів всіма відомими тоді засобами графічного 

зображення. Він став першим художником, який проклав новий реалістичний 

напрям, і став основоположником критичного реалізму в українському 

мистецтві. Тарас Григорович був одним з найталановитіших  майстрів офорту 

того часу та прекрасно володів всіма відомими тоді засобами графічного 

зображення. 

   Також митець мав неабиякі здібності у живописі маслом, аквареллю, 

малюнку олівцем. Коли ім’я Шевченка вже здобуло певної слави, меценат 

Григорій Тарновський купує його картину «Катерина», поклавши початок своїй 



50 
 

українській колекції. За час навчання в Академії мистецтв його тричі 

нагороджують срібною, а потім золотою медалями за малюнки з натури і 

живописні твори. 

Портретам належить велике місце в Шевченковому доробку. Він почав 

працювати над ними ще кріпаком. В академії продовжував роботу в цій галузі. 

Незабаром він стає одним із відомих і популярних портретистів. Створені ним 

образи відзначаються невимушеністю, природністю, вдалою композиційною 

побудовою і свіжістю барв, намаганням дати психологічну характеристику 

людині. Шевченко зробив великий внесок у розвиток побутового жанру і став 

його основоположником в українському мистецтві. Особливо хвилювало 

художника підневільне, часто трагічне становище жінки. 

Крім портретів, у творчості Т. Шевченка неабияке місце посідає і живопис. 

Художник ставився до образотворчого мистецтва з глибокою щирістю, воно 

приносило йому розраду в гіркі хвилини його життя.  

За високу майстерність у графіці Шевченкові у 1860 р. Вченою радою і 

загальними зборами Академії мистецтв було присвоєно почесне звання 

академіка. Поезія, живопис, малюнок цілком заполонили його серце. Глибоке 

розуміння народного життя, величезна художня обдарованість поета дозволили 

йому і в графіці, і в живопису посісти видатне місце, створити драматичні, 

соціально загострені, глибоко національні поетичні картини, малюнки, гравюри. 

 Шевченко без перебільшення можна назвати геніальним художником. 

Небагато з тих, кому випало безсмертя, здобули його такою дорогою ціною, як 

Тарас Шевченко. Доля не шкодувала для нього найжорстокіших випробувань і 

страждань. Прожив Шевченко лише 47 років, з них 25 – у кріпосному рабстві, 

10 – у тюрмах та на засланні. А решту – постійно перебував під недремним 

жандармським оком, воюючи із нестатками. Помер він самотнім у казенній 

комірчині, не здійснивши навіть природної людської мрії про сімейний затишок 

у власному домі.  

Проте неймовірна життєвість, реалізм, енергетика, талант і велич  

живописних творів художника надихає. Його історична спадщина налічує 

десятки полотен, які зберігаються у Національному музеї Тараса Шевченка. У 

його  фондах є цінні експонати, що належать руці майстра, а це близько двохсот 

робіт: портрети, пейзажі, жанрові роботи в техніці акварелі, сепії, офорту, 

масляного живопису. 

У його картинах відбилася вся глибина і самобутність його особистості.  Це 

прекрасно, що нині ми повертаємо собі національну самосвідомість під знаком 
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Шевченка. Бо він був гуманістом та інтернаціоналістом, не мав ані краплини 

національної зарозумілості чи упередженості проти інших народів; любив 

Україну, за неї стояв непохитно, і себе віддав не тому, що хотів її підняти над 

іншими народами, а тому що хотів бачити її рівною з іншими у       

сім’ї світовій - «сім’ї вольній, новій». 

  Зараз його роботи, крім автобіографічного, мають ще й історичне та 

етнографічне значення. Прекрасно виконані малюнки окреслюють художні 

смаки та прагнення Шевченка, і є немовби паралеллю до його віршів, служачи 

ілюстраціями до життя поета. 

   Кобзар зробив неоціненний внесок в розвиток українського живопису та 

літературу. Його картини займають чільне місце в українському та 

європейському образотворчому мистецтві, він збагатив український живопис  

реалізмом, що в свою чергу призвело до розвитку національного духу українців. 

Шевченко один з найвидатніших українських митців пензля і пера який 

прославив Україну на цілий світ та поклав початок новому світобаченню 

українців за що ми йому неймовірно вдячні. 
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МОВА ЯК ОСНОВА КУЛЬТУРИ 

Культура українського народу виступає тією цілісною системою надбань 

різних верств населення, класів соціальних груп, які протягом тривалої історії 
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утверджували свою самобутність та неперевершеність. Національна культура є 

першоджерелом формування та розвитку національної самосвідомості, яка 

орієнтована на вираження національних інтересів. Духовними основами 

національної самосвідомості є культурна спадщина нації. 

Слід зазначити, що культура — це сукупність досягнень суспільства в 

галузі освіти, науки, мистецтва та в інших сферах духовного життя. Мова і 

культура взаємопов'язані. Загальновизнаним є твердження, що культурні 

процеси впливають на мову, а мова на культуру. 

З огляду на вищевикладене вважаємо, що пам’ятником культури виступає 

мова. У мовній картині світу виражається й закріплюється світобачення та 

світорозуміння народу. Можна навести багато відмінностей між людиною та 

всіма іншими відомими нам істотами, але попри їх велику кількість, скоріш за 

все, можна визначити, що наявність мови, як основного засобу спілкування, 

виділяє homo sapiens у царстві природи. І річ не лише в тому, що ми маємо 

писемність, або створили та активно використовуємо декілька тисяч 

комп’ютерних мов, а й у тому, як вивчення мови впливає на наш розвиток від 

народження до самої смерті [1]. 

Мова нацiї та її культура становлять органiчне цiле. Мiж ними не можна 

ставити знак рiвностi, але й вiдiрвати одну вiд одної теж неможливо. Смерть 

мови означає загибель культури. 

Погоджуємось із думкою Ч. Айтматова, який стверджував, що «будь-який 

народ хоче бути не тiльки ситим, але й вiчним… Безсмеpтя народу – в його 

мовi» [2]. 

Між мовою і культурою існує взаємозалежний зв’язок. Багатство 

національної культури, її цілісність забезпечує структурну повноту і багатство 

мови. І навпаки, високорозвинена мова дає можливість творити цілісну, 

всеохоплюючу культуру. 

Мова забезпечує вiчнiсть культури. Вона пов’язує культуру етносу в один 

безперервний процес вiд минулого через сучасне до майбутнього. Що мiцнiшi 

позицiї займає мова в суспiльствi, то надiйнiшi перспективи культури. 

Наш обов’язок – змiцнювати цi позицiї, а передусiм – не допустити, щоб на 

нашому поколiннi обiрвався цей предковiчний мовно-культурний зв’язок 

поколiнь українського народу, що йде у майбуття з глибин тисячолiть. 

Варто наголосити, що навіть у високорозвинених країнах держава захищає 

свою мову в царині культури. Наприклад, у Франції дозволяється 

демонструвати максимум 40 % відео- і кінопродукції іноземними мовами (для 
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порівняння: в Україні 99% такої продукції демонструється не українською 

мовою). В Ірландії кожен артист зобов’язаний щомісяця виступати ірландською 

мовою (значна кількість населення цієї країни поки що користується 

здебільшого англійською, а не державною – ірландською). У Швеції податок від 

гонорару за виконання естрадних творів не шведською мовою вищий на 25 %, а 

отримані кошти йдуть на розвиток шведської культури [2]. 

Своєрiднiсть культури, її неповторнiсть, нацiональний характер 

забезпечутєься передусiм специфiкою нацiональної мови. 

Тому, вiдстоюючи самобутнiсть рiдної мови, ми тим самим оберiгаємо 

самобутнiсть власної нацiональної культури i духовностi. 

Разом із тим, мова утримує в одному духовному полi нацiональної 

культури усiх представникiв певного народу i на його територiї, i за її межами. 

Вона цементує всi явища культури, є їх концентрованим виявом.  

Підсумовуючи вищевикладене вважаємо, що ступінь зрілості народу й 

ступінь глибини його духовної культури – це ступінь розвитку рідної мови. 

Розв’язання мовного питання залежатиме не від тиску держави на 

громадськість, а від зміни світоглядних смислів та психологічного клімату в 

країні. Українською мовою має вестися вся державна документація, усі 

державні службовці повинні мати добрі знання української мови, окрім того, 

українська мова має бути престижною в досягненні кар’єри. Кожен iз нас 

мусить пам’ятати, що, iгноруючи свої рiдномовнi обов’язки i поступаючись 

своїми мовними правами, вiн тим самим ослаблює вiдпорнiсть, живучiсть 

народу, до якого належить. 

 

1. Українська мова. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.mova.club/. Назва з екрана. 

2. Мова і культура. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dontsov-

nic.com.ua/mova-i-kultura. Назва з екрана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mova.club/
http://dontsov-nic.com.ua/mova-i-kultura
http://dontsov-nic.com.ua/mova-i-kultura


54 
 

Електронне наукове видання 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАРАС ШЕВЧЕНКО: ВЧОРА, СЬОГОДНІ, ЗАВТРА 
 

Збірник матеріалів  

круглого столу 

(Київ, 07 березня 2017 року) 

 

 

 

 

 

Комп’ютерна верстка: О.С.Бєлова 

 

 


