


Тарас Шевченко народився у 1814 році в селі Моринці Черкаської області, 
в сім’ї кріпосного селянина Григорія Івановича Шевченка. У Тараса було 2 
брати і 4 сестри. Юний талант рано став сиротою — мати померла, коли 
йому було 9 років, батько — у 12 років. Дитинство Шевченка провів у селах 
Моринці та Кирилівка, які належали його поміщику, генерал-лейтенанту 
Василю Васильовичу Енгельгардту. Інтерес до малювання і поезії у Тараса 
Шевченка проявився з самого дитинства. У 8-річному віці хлопчик поступає 
на службу до місцевого вчителя-дяка Павла Рубана, де і навчається грамоті. 
На 16 році життя він потрапляє в число прислуги поміщика Енгельгардта, 
спочатку в ролі кухарчука, потім козачка. Помітивши у Тараса пристрасть до 
живопису, поміщик вирішує зробити його придворним художником. Він 
віддає свого кріпака в навчання викладачеві Віленського університету — 
портретисту Яну Рустему. У Вільні юний Тарас пробув 1,5 роки. 

На початку 1831 року поміщик переїжджає в Санкт-Петербург, де триває 
навчання Тараса Шевченка вже у «мальовничих справ цехового майстра» 
В.Ширяєва. У Ширяєва Тарас міг змальовувати статуї в Літньому саду і 
відвідувати Ермітаж. Одного разу Шевченко, копіюючи на полотні чергову 
скульптуру, знайомиться зі своїм земляком Іваном Сошенком, який у свою 
чергу представив його К. Брюллову та В. Жуковському. Визнання 
обдарованості кріпосного Тараса Шевченка з боку видатних діячів 
російської культури відіграли вирішальну роль у справі викупу його з неволі. 



У 1838 р. 22 квітня Жуковський і Брюллов 
викуповують у Енгельгардта Тараса Шевченка з 
кріпацтва за 2500 рублів, і в 24 роки Шевченко 
отримує свободу. Гроші на звільнення Тараса 
Григоровича були отримані від продажу на аукціоні 
портрета Жуковського, написаного Брюлловим. Тарас 
Шевченко залишився безмежно вдячний їм за 
звільнення. 

У 1838 році відразу після викупу з кріпацтва Шевченко вступає до Академії 
мистецтв, де жадібно вивчає живопис, малюнок і творчість російських і 
українських письменників. Після закінчення в 1844 році Академії мистецтв 
письменник повертається в Україну, в Києві працює художником у Київській 
тимчасовій комісії з питань розгляду старих актів. У цей же період Тарас 
Григорович знайомиться з Костомаровим, формуються його політичні 
погляди. Він 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. Крім того, Микола І своїм указом заборонив 
Тарасу Шевченку писати і малювати, що для нього було досить гнітюче. 



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. 



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 (водянка, 
проблеми з серцем, розлад печінки). 

Тарас Григорович помер 10 березня 1861 року в Петербурзі. Його ховають 
спочатку на Смоленському кладовищі, але, згідно з «Заповітом», 10 травня 
того ж року його прах перезахований в Україні над Дніпром на Тарасовій 
горі (м. Канів). 

Незважаючи на короткий життєвий шлях, Тарас Шевченко залишив 
великий відбиток у літературі і художньому мистецтві. Шевченко писав, в 
основному, в жанрі поеми («Гайдамаки», «Сон», «Катерина» та ін.), балади 
(«Причинна»), повісті («Княгиня», «Музикант»). Загальновідомі збірки його 
віршів — «Кобзар» (рання творчість), «Три літа», «У казематі» (написані в 
ув’язненні). Тарас Шевченко — автор більше 1000 художніх робіт, в 
основному, це пейзажі, портрети, жанрові малюнки. Він досконало володів 
технікою написання картин олівцем, пером, аквареллю та олією. Шевченку 
було присвоєно ступінь академіка з гравірування. Випущений альбом картин 
Тараса Григоровича Шевченка «Живописна Україна». 





Тарас Шевченко — геній планетарного масштабу. Його праці 
перекладені на більшість мов світу. У багатьох державах за 
межами України встановлено пам’ятники Шевченка. На честь 
поета названі парки, виші, бульвари, театри і вулиці. 

У  фондах Центральної міської бібліотеки 
ім. М. Лермонтова  м. Мелітополя 
зберігається багато літератури про великого 
Кобзаря та його творчий доробок з яким 
можуть ознайомитися усі шанувальники 
шевченківського слова. 

Я сьогодні Шевченка читаю,  
Скільки мудрості в його рядках!  
Мов на ангельських крилах літаю,  
Як тримаю «Кобзар» у руках…  





Це – перевидання книги, що побачила світ 1955 р. накладом НТШ 
та Бібліотеки Українознавства в Парижі – Нью-Йорку – Мюнхені. П.І. 
Зайцев (1886-1965) – один з найвидатніших шевченкознавців 
сучасності, - на противагу радянським літературознавцям, що 
замовчували і фальшували факти біографії поета, підносить значення 
Шевченка як національного пророка, під впливом ідей якого 
розвивалася і досі ведеться боротьба за цілковиту незалежність 
України. Видання доповнене значною кількістю кольорових та чорно-
білих ілюстрацій – архівних матеріалів, фото, репродукцій художніх 
творів як самого Шевченка, так і його сучасників. 

Зайцев П. Життя Тараса Шевченка / П. Зайцев. – К. : 
Мистецтво, 1994. – 352 с. 

Іван Франко. Шевченкознавчі студії / [упоряд. 
М. Гнатюк]. – Львів : Світ, 2005. – 472 с. 

У книзі вперше в Україні зібрано шевченкознавчі студії Івана 
Франка, які друкувалися від 80-х років ХІХ ст. до перших 
десятиліть ХХ ст. в українських, польських, німецьких та ін. 
виданнях. Згруповані в одному виданні шевченкознавчі праці І. 
Франка відображають еволюцію його поглядів, а також дають 
змогу глибше осягнути ідейно-тематичні та образно-стильові 
особливості поезії Т. Шевченка, історичне значення художнього 
досвіду великого поета в українській і світовій літературі. 

Більшість із цих праць увійшла до 50-томного видання 
творів І. Франка, проте, подані з купюрами та 
заідеологізованими коментарями, вони потребують сьогодні 
нового прочитання. 



Огієнко І. (Митрополит Іларіон) Тарас Шевченко / 
І Огієнко; [упоряд. М.С. Тимошик]. – К. : Наша 
культура і наука, 2002. – 440 с. 

«Тарас Шевченко» - одна з небагатьох книг Івана Огієнка, яку він 
писав усе своє життя, але так і не довів свій творчий задум до кінця. 
Створені в еміграції сотні рукописних сторінок повернулися на 
Батьківщину лише на початку 2000-х років – більш ніж через чотири 
десятиліття після написання і через тридцять літ після смерті 
автора. Це видання своєрідне відкриття для сучасного 
шевченкознавства. 

Зважаючи на новизну, емоційність і доступність викладу, 
авторські знахідки й відкриття, нинішній український читач 
мимоволі сприйме цю унікальну книгу не лише розумом, а й 
душею і серцем. Вона, без перебільшення, писалася кров’ю серця і 
призначалася Україні. 

Федченко П.М. Тарас Григорович Шевченко / 
П.М. Федченко. – К. : Наук. думка, 1989. – 304 с. 

У цьому виданні автор веде широку розповідь про життєву 
долю, творчу й громадську діяльність поета, прозаїка, 
художника Т.Г. Шевченка, використовуючи досягнення відомих 
шевченкознавців. Автор залучає спогади і листи сучасників, 
різноманітні офіційні матеріали і документи, які стосуються 
життя та творчості Т.Г. Шевченка. 



Тарас Шевченко: життя і творчість у документах, 
фотографіях, ілюстраціях : альбом / [авт.-упоряд. 
В.Х. Косян, Г.П. Паламарчук, О.І. Поляничко, 
К.В.Чумак]. – К. : Рад. шк., 1991. – 335 с. 

Матеріали альбому відображають життєвий і творчий шлях 
великого українського поета, революціонера-демократа, мислителя, 
художника, розкривають його зв’язки з прогресивними діячами свого 
часу. В альбомі вміщено уривки з творів, листів, щоденника поета, 
висловлювання про нього видатних письменників, дослідників, 
громадських діячів. 

Спогади про Тараса Шевченка / [упоряд. В.С. Бородіна, 
М.М. Павлюк]. – К. : Дніпро, 1982. – 547 с. 

До збірника спогадів про Тараса Григоровича Шевченка (1814-
1861) ввійшли мемуари його сучасників.  
Матеріали збірника, в яких розповідається про окремі епізоди 

життя славного сина українського народу, революційного 
демократа, створюють цілісну картину життєвого і творчого шляху 
основоположника нової української літератури. 



Забужко О. Шевченків міф України. Спроба 
філософського аналізу /  О. Забужко. – 3-є вид. – К. : Факт, 
2006. – 148 с.  

У чому все-таки причина дотеперішньої загадкової абсолютності 
постаті Шевченка в українській духовній культурі? На який образ-себе 
запрограмував він Україну своїм міфом, у культурі Нового часу 
типологічно найближчим до кантівського? Які метафізичні смисли 
земної історії чаяться зашифрованими в Шевченковому тексті, коли 
підходить до нього з ключем не тільки християнської філософії та 
європейського романтизму, а й традиційної української демонології? 
Чи існує в історії «національна» версія християнської есхатології – 
колективного гріха й колективної покути? 
На ці та інші питання шукає відповіді Оксана Забужко в своїй 

книжці, котра стала однією з найголосніших подій сучасної 
української гуманітаристики. 

«Огненне слово його наскрізь проймало серце не тільки тих, кому 
близьке було народне горе, а й тих, кому й байдуже було до того. Всі 
дивувалися красі та силі тієї простої мови, якою Шевченко виливав 
свої вірші. Увесь світ став прислухатися до його мови, а на Вкраїні 
вірші приймали як благовісне, пророче слово». 

П. Мирний 



На вагому думку І. Франка, в своїх історичних поемах Шевченко заклав «основи 
історичної мудрості, яка в нього набагато глибша і вільніша, аніж у сучасних йому 
українських істориків». Високі епічні зразки збагатили не тільки українську, але й світову 
літературу, а висловлені в них історичні погляди й свідомість значно вплинули на 
активізацію історичного мислення і розвиток української історіографії, національної 
ідентичності українців, піднесення їхніх націо- і державотворчих устремлінь. 

Цвілюк С.А. Історична мудрість великого кобзаря : 
історизм та соціально-політичний вимір епічних творів 
Тараса Шевченка / С.А. Цвілюк. – Одеса : Маяк, 2008. – 
312 с. 

В творчому доробку Тараса Шевченка, поряд з 
емоційною, наснаженою публіцистичним запалом лірикою, 
виділяються епічні твори, у яких з надзвичайною силою 
поетичного осмислення і зображення подано сторінки 
героїчної й глибоко драматичної минувшини українського 
народу, його боротьби за національну свободу. Поеми й 
вірші історичної, історико-революційної та соціально-
політичної проблематики («Гайдамаки», «Іван Підкова», 
«Тарасова ніч» та ін.) – це вершинне досягнення геніального 
поета. Світ козаччини, героїка боротьби проти ворогів 
України превалює в усій його творчий спадщині. 



І мене в сім’ї великій, 
Сім’ї вольній, новій, 
Не забудьте пом'янути 
Незлим тихим словом. 
                           Т. Шевченко 



Шевченко Т.Г. Зібрання творів : у 6 т. (вид., автентичне 1-
6 томам «Повного зібрання творів у дванадцяти томах») / 
[редкол. : М.Г. Жулинський (голова) та ін.]. – К. : Наук. 
Думка, 2001. – 

До уваги читачів представлене зібрання творів Т. Шевченка у 6 
томах. У цьому зібранні можна знайти твори, поеми,  щоденник, 
автобіографію, статті, археологічні нотатки, «Букварь южнорусский», 
записи народної творчості великого Кобзаря. 

Це унікальна збірка поетичних творів великого 
українського поета (1814-1861) містить вірші, поеми, 
балади. 

Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – К. : Дніпро, 
1999. – 672 с.  



Тарас Шевченко. Вибрана поезія. Живопис. Графіка / 
[упоряд. С. Гальченко]. – К. : Мистецтво, 2007. – 608 с.  

Поетична і малярська спадщина Тараса Шевченка давно стала 
набутком світової культури. Дане видання вибраних поезій 
мовою оригіналу та в перекладах англійською мовою (здійснене 
лауреатом премії ім. Івана Франка Вірою Річ із Великої Британії) 
доповнюється репродукціями найкращих зразків живописних та 
графічних творів, що вдало розкривають різнобічність таланту 
Тараса Шевченка – поета і художника. 

Шевченкова Криниця: збірник афоризмів із 
творів Тараса Шевченка / [упоряд. В. Дорошенко, 
Т.В. Майданович]. – К. : Криниця, 2003. – 288 с. 

«Шевченкова Криниця» - це збірник найвідоміших, особливо 
яскравих і змістовних висловів (афоризмів) і ширших уривків із 
поетичних творів Тараса Шевченка та його прозової спадщини: 
повістей, драматичних творів, листів, щоденника тощо. 
Ця книга має велике теоретичне і практичне значення для всіх 

шанувальників української літератури, які зможуть більш 
ефективно використати творчі надбання Т.Г. Шевченка в навчанні 
та повсякденній діяльності. 



Палієнко М.О. Свята пора Кобзаря : поезії / 
М. Палієнко. – Одеса : Маяк, 2007. – 176 с. 

Невмируще слово воістину народного речника, людини-
борця Тараса Григоровича Шевченка завжди наснажуватиме 
наші серця, кликатиме до високих веж у духовному поступі. 
Життєстверджувати заповіти генія, любити і плекати 
материнську мову – наскрізний стержень книги сучасного 
українського поета. 

Королюк Н. Кобзарева пісня : поезія Тараса Шевченка і 
музика / Н. Королюк. – К. : Юні Таланти, 1994. – 76 с. 

Це книга відомого музикознавця Н.І. Королюк, присвячена 180-
річчю від дня народження Т.Г. Шевченка, розкриває складну і цікаву 
тему – поезія Шевченка і музика. У книзі розповідається про життя 
геніального поета і художника, про те, яке важливе місце в його 
житті посідала музика, особливо українська народна пісня, яке 
значення вона мала для творчості Кобзаря, яким чином поезія 
Шевченка вплинула на розвиток української музики. Автор 
знайомить своїх читачів з кращими музичними творами, 
написаними на Шевченківські тексти. 



Кращого немає нічого в 
Бога, як Дніпро та наша 
славная країна… 

                          Т. Шевченко 



Костенко А.І. За морями, за горами : Тарас Шевченко 
на Аральському морі. Тарас Шевченко за Каспієм : 
худож.-докум. оповідь / А.І. Костенко. – К. : Рад. 
Письменник, 1984. – 455 с.  

Книга відомого українського письменника і літературознавця 
присвячена життю і творчості Т.Г. Шевченка під час заслання, 
його участі в наукових експедиціях на Аральському морі і в горах 
Каратау і Актау. 

Книга має дослідницький характер, зокрема в освітленні 
живописних робіт поета, їх датуванні. 

Поруч з темами минулого тут розповідається і про життя в 
місцях колишнього заслання Кобзаря через багато років, про 
культурні і економічні досягнення казахського народу, глибоку 
повагу до пам’яті українського поета-революціонера. 

Шляхами Тараса Шевченка. Чернігівщина : путівник / 
авт. тексту С.Л. Лаєвський [та ін.]. – К. : Богдана, 2012. – 
276 с.  

«Шляхами Тараса Шевченка. Чернігівщина». Путівник запрошує 
шанувальників Кобзаря подорожувати шляхами Чернігівщини – у міста, 
містечка і села, що відвідував за своє життя великий син України. Подані 
у виданні розповіді стануть мандрівнику за гіда, а понад 1000 
фотографій та ілюстрацій – зручним візуальним доповненням. Книга 
містить поради, які допоможуть здійснити подорож з легкістю і 
комфортом. 



Ребро П. Т. Шевченко і Запоріжжя : до 135-річчя з 
дня смерті Великого Кобзаря / П. Ребро. – Запоріжжя 
: Хортиця, 1996. – 67 с. 

До книги відомого українського поета Петра Ребра 
ввійшли літературні нариси, розвідки, есе про життєві і творчі 
зв’язки Т. Шевченка із Запорізьким краєм. 

Шевченкіана Мелітополя : біографії, інформація, 
творчість, пошук / [автор проекту В.А. Курманська]. – 
Мелітополь : Видавн. буд. ММД, 2007. – 184 с. - 3 

У представленій збірці зібрані мікродослідження 
мелітопольських вчителів та учнів загальноосвітніх шкіл міста про 
поетів, художників, композиторів, скульпторів, керівників 
Мелітопольської «Просвіти», юних обдарувань міста, які шанують 
пам'ять національного поета України, реформатора української 
мови, пророка, Кобзаря і пов’язують з ним свою творчість. У збірці 
вміщені матеріали про роботу кімнати-музею Т. Шевченка Малої 
академії наук учнівської молоді. 



 

25 грудня 1845,  
в Переяславі 




