
ТАРАС ГРИГОРОВИЧ ШЕВЧЕНКО –

ПРОРОК НАРОДЖЕНИЙ 

УКРАЇНОЮ



Тарас  Григорович Шевченко –

видатний український поет, 

прозаїк, драматург, художник, 

політичний і громадський діяч

філософ, фольклорист, етнограф, 

історик.



Тарас Григорович Шевченко народився

25 лютого (9 березня за новим стилем) 1814 року 

у селі Моринці Звенигородського повіту

Київської губернії (нині Звенигородського району 

Черкаської області) у родині Григорія Івановича

Шевченка і Катерини Якимівни Бойко.

Батьки Шевченка були кріпаками магната 

генерал-лейтенанта Василя Васильовича

Енгельгардта – поміщика, який володів 50 тис. 

кріпаками і був власником близько 160 тис. 

десятин землі.

У Тараса було 2 брати і 4 сестри. Старші сестри

Катерина і Марія, брат Микита та молодші сестри

Ярина, Марія та брат Йосип.

.



Через рік після народження Тараса родина 

переїздить із Моринців до Кирилівки. Інтерес до 

до малювання і поезії у Тараса Шевченка

проявився з самого дитинства. У  1822 році

батько віддає сина до кирилівського дячка-

вчителя Павла Рубана, де і навчається грамоті. 

20 серпня 1823 році, померає мати Тараса, якій

було всього сорок років. Батько одружується

вдруге з  Оксаною Терещенко, яка мала трьох

своїх дітей. Мачуха відразу незлюбила Тараса.

Батько хлопця їде до Києва, але по дорозі

занедужує. Повернувшись додому помирає 21 

березня 1825 році. Після смерті батька мачуха

вижила Тараса з домівки і він живе у 

кирилівського дяка-п’яниці Петра Богорського.

І. Їжакевич "Тарас - пастух" 

(1935р.)



У 1829 році Тарас  став служником –

козачком у Павла Енгельгардта. На той час 

Енгельгардт служив ад’ютантом віленського

військового губернатора Олександра Римського-

Корсакова. Восени 1829 року разом з обслугою 

Енгельгардта Шевченко їде до міста Вільно, 

надовго покидаючи батьківщину. Тарасові тоді

було чотирнадцять років. Помітивши нахил

козачка до малювання Енгельгарт віддає Тараса 

вчитися до досвідченого майстра Яна Рустема.

Одна з перших Шевченкових робіт - малюнок

італійським олівцем «Погруддя Жінки», 

виконаний у 1830 році.
Т.Г.Шевченко. Жіноча голівка. 

Копія з літографії. 1830. 
[Вільно].



У 1831 році сімнадцятирічний Шевченко 

переїздить до Петербурга, куди було переведено 

Енгельгардта. І згодом, у 1832 році, пан Енгельгарт

укладає угоду на чотири роки  з  художником-

декоратором Василем Ширяєвим – щодо навчання

Шевченка живопису. Тарас виконує рисунки орнаменту 

й арабесок на платформі Великого театру. Знайомиться

з учнем Академії мистецтв Іваном Сошенком, який був

знайомий з письменником Євгеном Гребінкою, який у 

свою чергу представив його з В.Григоровичем, 

О.Венеціановим, В. Жуковським, К. Брюлловим, які в 

1838 році викуповують молодого поета за 2500 рублів

(Карл Брюллов написав портрет Василя Жуковського, 

який розіграли у лотереї в якій брала участь царська

родина.) 25 квітня 1838 року Тарас отримав відпускну. 

Портрет дівчини із собакою. 
1838. [С.-Петербург].

Брістольський папір, акварель.



У 1838 році відразу після викупу з кріпацтва

Шевченко вступає до Академії мистецтв, де вивчає

живопис. Незабаром він став улюбленим учнем

К.Брюллова. Будучи вже неабияким портетистом, 

упродовж навчання він опанував також

мистецтво гравюри й виявив видатні здібності як графік

- ілюстратор.

У січні 1839 р. Т.Г. Шевченка зарахували

пансіонером Товариства заохочення художників, а 

згодом, у квітні, нагородили срібною медаллю 2-го 

ступеня за малюнок з натури. 1840 року його було

нагороджено срібною медаллю 2-го ступеня за першу 

картину олійними фарбами "Хлопчик-жебрак дає хліб

собаці". У цей період життя митця захоплює і 

літературна творчість. 1837 року ним була написана 

балада "Причинна", 1838 - поема "Катерина", елегія "На 

вічну пам'ять Котляревському", 1839 - поезія "Тополя", 

"До Основ'яненка".

Т.Г.Шевченко. Катерина. 1842. 
[С.-Петербург].
Полотно, олія.



Минуло чотирнадцять років з часу, коли коли Шевченко виїхав з України. 19 травня

1843 року Шевченко разом з Гребінкою та його молодшою сестрою  Людмилою 

повертається на Батьківщину. Переїхавши в 1845 р. до Києва, Шевченко познайомився

тут з кількома молодими українцями – літератором Пантелеймоном Кулішом, поетом та 

істориком Миколою Костомаровим, учителями Миколою Гулаком та Василем 

Білозерським. На своїх зустрічах вони читали вірші, говорили про Україну і торкались 

модного тоді питання про панславізм і про місце України серед слов’янських народів. . 

Вступає в «Кирило Мефодіївське товариство». За епіграму на імператрицю і 

революційний настрій віршів збірки «Три літа» в березні 1847 року поета

заарештовують і відправляють на заслання до Орської фортеці, де він повинен служити

солдатом.  Микола І своїм указом заборонив Т.Шевченку писати і малювати, що для 

нього було гнітюще.



Як художник Тарас Шевченко в 1848 

році був включений до складу 

експедиції з дослідження Аральського

моря, де активно малював аквареллю

пейзажі і портрети. У 1851 році

художник був включений також у 

геологічну експедицію в горах 

Каратау. У вільний від роботи час, в 

період заслання, він писав повісті

російською мовою і створював

жанрові малюнки.
Береги Аральського моря. Начерки. 

Олівець. [VI 1848 – IX 1849].



Завдяки клопотанням віце-президента 
Академії мистецтв графа В. П. Толстого та його

дружини, в 1857 році Тарас 
Шевченко повертається із заслання. Поет живе в 

Москві і Петербурзі. У 1859 році приїжджає в 
Україну, але перебуває під наглядом поліції, 

постійне проживання в Україну йому
заборонене. Тому Шевченко повертається в 

столицю.

До цього часу здоров’я поета було
підірване десятирічним засланням. Свій 47-й 

день народження письменник зустрічає
тяжкохворим, на знаки даються роки заслання
(водянка, проблеми з серцем, розлад печінки).

Портрет Марії Василівни
Максимович. Тонований

папір, італійський олівець, 
крейда

22.VI 1859



26 лютого (10 березня) 1861 

року Шевченко помер. На кошти

друзів (13 березня) його було поховано

спочатку на Смоленському

православному кладовищі в Петербурзі.

Після того, як п'ятдесят вісім днів прах 

Т. Г. Шевченка перебував у Петербурзі, 

його домовину, згідно з «Заповітом», за 

клопотанням Михайла Лазаревського, 

перевезено в Україну і перепоховано

на Чернечій горі біля Канева.



Видання 1840—1844 років

1840 р. вийшов друком «Кобзар» — перша книга поезій. До неї увійшли вісім

ранніх творів: Думи мої… лихо мені з вами…, Перебендя, Катерина, Тополя, Думка"

(Нащо мені чорні брови…), До Основ'яненка, Іван Підкова й Тарасова ніч. З усіх

прижиттєвих видань Шевченка «Кобзар» 1840 р. мав найбільш привабливий вигляд.

Книжка надрукована на якісному папері, чіткими шрифтами, має офорт, де

зображено старого кобзаря із хлопчиком-поводирем, виконаний художником В.

Штернбергом. Видання містить 8 творів та 6 присвят, кожна назва і присвята

надруковані на окремому аркуші, обсяг 114 сторінок. Друкувався «Кобзар» в

приватній друкарні Є. Ф. Фішера в Санкт-Петербурзі, тираж складав приблизно

1000 примірників. Заборона і вилучення «Кобзаря» з бібліотек, книгарень та в

окремих громадян після арешту Шевченка в 1847 р. зробило видання рідкісним ще

за життя автора.

За посиланням:https://uk.wikipedia.org/wiki



Видання 1840—1844 років

1841 р. Шевченко власним коштом (меценатів не знайшлося) видав поему 

«Гайдамаки», у якій описав гайдамацьке повстання 1768 р. під керівництвом 

запорожця М. Залізняка та сотника надвірного козацтва І. Гонти. Книжка 

продавалася повільно, тож 1843 р. видавець Іван Лисенков викупив 800 примірників 

(з 1000 надрукованих) разом з довічним правом на видання «Кобзаря».

1844 р. Лисенков видав «Чигиринський Кобзар і Гайдамаки Тараса 

Шевченка» — передрук з незначними змінами «Кобзаря» (1840), разом з яким 

зброшуровано нерозпродані примірники поеми «Гайдамаки» (1841).

Того ж року окремим книжками вийшли поеми «Гамалія» й «Тризна» (перед тим 

була опублікована у квітневому номері журналу «Маяк» під назвою 

«Бесталанный»). «Тризна» — один з небагатьох поетичних творів Т. Г. Шевченка, 

написаний російською мовою. Поему Шевченко присвятив княжні Варварі Репніній.

1847 р. Шевченко розпочав роботу над новим виданням — «Другого Кобзаря», але 

цій роботі перешкодив арешт і подальше заслання.



Рукописні книги Тараса Шевченка

Під час арешту Шевченка 1847 р. до рук жандармів III відділення потрапила 

рукописна книга «Три літа» (поеми «Сон», «Кавказ», «До мертвих і живих…», 

«Єретик» й десятки інших поезій. Ці твори змогли побачити світ лише після 

революції 1905 року. Окремі поезії з «Трьох літ» поширювалися у рукописних 

списках. За цими списками кілька поезій було 1859 р. було надруковано у Лейпцігу

— «Новые стихотворения Пушкина и Шавченки»: Кавказ, Холодний яр, Думка (Як 

умру…), Розрита могила, Думка (За думою дума роєм вилітає…), Посланіє (І 

мертвим і живим…).

.



За перші чотири роки заслання Шевченко написав чотири поетичні книги: 

«Поезія 1847 р.», «1848», «1849», «1850». Оправлені разом, ці унікальні Захалявні 

книжечки, мережані потай від казармових наглядачів, складають Оренбурзький 

манускрипт невольничої поезії, який називають Малою книжкою.

У Нижньому Новгороді, Москві та Санкт-Петербурзі Шевченко почав готувати твори 

періоду заслання до друку, переписуючи поезії з Оренбурзької книжки до нового 

підготовчого рукопису. Згодом (від 1858 р.) поет доповнював рукопис творами, 

написаними після заслання. Так виникла рукописна книга поезій  Більша книжка. За 

життя Шевченкові не вдалося надрукувати жодного твору з тих рукописних книжок.



Видання 1857—1861 років

Після заслання вдалося видати з величезними труднощами лише твори,

друковані до заслання. Також окремо вийшли поема «Наймичка» (видана П.

Кулішем 1857 року без імені автора) й «Давидові псалми» (Першодрук у

«Кобзарі» 1860 р.).

1859 р. в німецькому місті Лейпциг було видано «Новые стихотворения

Пушкина и Шавченки». У ньому, за списками, були надруковані поеми

«Кавказ», «Розрита могила» та інші.



1860 р. в друкарні Пантелеймона Куліша на кошти українського

цукрозаводчика Платона Симиренка вдалося видати «Кобзар» утретє. Це була

остання книга, видана за життя Тараса Шевченка. Тираж склав 6500

примірників, на які П. Ф. Симиренко виділив 1100 карбованців, віддавати борг

Шевченко мав книгами.

Тоді ж вийшов «Кобзарь Тараса Шевченка в переводе русских

поэтов» — перший переклад українського «Кобзаря» російською

мовою Миколи Гербеля.



Букварь южнорусскій» («Буквар південноруський») — книжечка,

укладена Тарасом Шевченко і видана його коштом у 1861 році для початкового

навчання грамоти дорослих українців рідною мовою в безплатних недільних школах.

Буквар містить абетку друкованих і рукописних літер, традиційні тексти для читання

по складах, поетові переспіви окремих Псалмів Давидових, п’ять щоденних молитов,

цифри й таблицю множення до 100. Другу половину книжечки займають думи про

Олексія Поповича, про Марусю Богуславку, а також 13 народних прислів'їв.

«Буквар южнорусскій» має такі розділи: азбука, склади, цифри, лічба, текстовий

матеріал, на якому вчаться читати. Його справедливо можна вважати новаторським, бо

він значно відрізняється від букварів того часу (Шейковського, Гаццука, Золотова), що

націлювали дітей на вивчення незрозумілих складів, назв, букв, і заохочує учнів до

свідомого читання, осмислення прочитаного. Буквар містив фольклорні твори:

приказки та прислів’я, народні думи, на яких Т. Г. Шевченко прагнув формувати юні

душі майбутніх освічених земляків.

Основну частину тиражу Шевченко надіслав своїм приятелям в Україну для продажу

учням недільних шкіл Києва, Полтави, Чернігова та інших міст.



Тарас Шевченко — це вічний вогонь, що ніколи не згасне

в серцях народу. Його творчість — це святиня, якою дорожить

і гордиться весь наш український народ. Нажаль, найкращий і

найцінніший скарб доля дала йому лише посмерті –

невмирущу славу і всерозквітаючу радість, яка в мільйонів

людських сердець все наново збуджуватимуть його твори.


