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Від	укладачів	

	
	

остать	Тараса	Григоровича	Шевченка	в	 українському	 суспільно‐
політичному	 та	 літературно‐мистецькому	 житті	 є	 надзвичайно	

важливою.	Адже	він	–	не	тільки	творець	української	поезії,	 а	й	пробуджу‐
вач	національної	свідомості.		

«История	моей	жизни	 составляет	часть	истории	моей	родины»1.	Ці	
слова	є	ключем	до	розуміння	особистості	Великого	Кобзаря,	життя	і	твор‐
чість	якого	були	тісно	поєднані	з	долею	України.	

9	березня	2014	р.	виповнюється	200	років	від	дня	народження	гені‐
ального	 поета,	 художника	 і	 мислителя.	 До	 славного	ювілею	 Національна	
парламентська	 бібліотека	 України	 підготувала	 рекомендаційний	 бібліог‐
рафічний	покажчик	«Тарас	Шевченко	і	Україна».	Його	мета	–	ознайомити	
читача	 з	 творчою	 спадщиною	 Т.	 Шевченка,	 спогадами	 сучасників	 поета,	
науково‐популярною,	публіцистичною,	художньою	літературою,	докумен‐
тами,	науковими	працями,	довідковими	виданнями,	бібліографічними	ма‐
теріалами,	електронними	ресурсами	про	життєвий	і	творчий	шлях	Кобза‐
ря,	 пов'язаний	 з	Україною,	 та	 вшануванням	пам'яті	митця	на	 українській	
землі.	

Видання	 складається	 з	 двох	 частин:	 «"Земля,	 яку	 сходив	 Тарас…":	
Україна	в	житті	і	творчості	Т.		Шевченка»	та	«"І	мене	в	сім'ї	великій,	
в	 сім'ї	 вольній,	 новій...":	 увічнення	 пам'яті	 Кобзаря	 на	 українській		
землі».	

Рекомендовані	в	покажчику	книги,	публікації	 із	журналів	та	видань,	
що	 продовжуються,	 вийшли	 друком	 здебільшого	 в	 Україні	 	 протягом	
останніх	 10	років	 (2004–2013).	 Вибірково	 представлено	 видання	 за	 попе‐
редні	роки,	які,	на	думку	укладачів,	містять	цінний	матеріал	щодо	висвіт‐
лення	даної	 теми:	 окремі	 раритетні	 видання	 творів	Т.	Шевченка,	 спогади	
та	епістолярну	спадщину	сучасників,	розвідки	перших	біографів	поета;	пу‐
блікації	відомих	політичних	і	культурних	діячів	минулого;	праці	провідних	
шевченкознавців.	

Кожний	 розділ	 покажчика	 розпочинається	 вступною	 статтею,	 що	
допоможе	 читачам	 зорієнтуватись	 у	 темі	 й	 масиві	 рекомендованої		
літератури.	

																																													
1	Шевченко	Т.	Повне	зібрання	творів	:	у	12	т.	–	К.,	2003.	–	Т.	5.	–	С.	194.	
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Частина	1.	«"Земля,	яку	сходив	Тарас…":	Україна	в	житті	і	твор‐
чості	Т.		Шевченка».	

У	першому	розділі	–	«"У	всякого	своя	доля	і	свій	шлях	широкий...":	огляд	
творчої	 спадщини	Т.	Шевченка»	–	розповідається	про	основні	 етапи	твор‐
чості	Т.	Шевченка,	прижиттєві	видання	його	творів	та	рукописні	збірки,	які	
не	побачили	світ	за	життя	Кобзаря.	Подано	інформацію	про	основні	посме‐
ртні	раритетні	видання	його	творів.		

Добираючи	матеріал,	укладачі	прагнули	показати,	що	всюди,	де	жив	і	
творив	Кобзар,	він	був	тісно	пов’язаний	зі	своєю	батьківщиною,	всi	думки,	
почуття,	 які	 висловлював	 через	 свої	 твори,	 овіяні	 любов'ю	 до	 рідно‐
го	краю,	до	українського	народу.	

У	другому	розділі	–	«"Що	мені	на	світі,	сироті,	робити?..":	дитячі	та	
юнацькі	роки	Т.	Шевченка»	–	йдеться	про	народження,	дитинство	та	поча‐
ток	творчого	шляху	майбутнього	поета	і	художника.		

Третій	розділ	–	«"Світе	тихий,	краю	милий,	моя	Україно!..":	перша	по‐
дорож	Т.	Шевченка	в	Україну	 (1843–1844)»	–	містить	матеріал	про	першу	
подорож	Кобзаря	до	рідного	краю,	що	відбулася	через	довгих	14	років	ро‐
злуки.		

«"Нема	 на	 світі	 України,	 немає	 другого	 Дніпра...":	 друга	 подорож	
Т.	Шевченка	в	Україну	(1845–1847)»	–	четвертий	розділ	покажчика,	в	якому,	
зокрема,	 представлено	 відомості	 про	 діяльність	 Тараса	 Григоровича	 як	
члена	 Тимчасової	 комісії	 для	 розгляду	 давніх	 актів	 (далі	 –Археографічна	
комісія)	та	вивчення	ним	історичних	і	культурних	пам'яток,	про	замальов‐
ки	митцем	краєвидів	рідного	краю,	його	участь	у	Кирило‐Мефодіївському	
товаристві	й	пов'язаний	із	цим	арешт.	

П'ятий	 розділ	 –	 «"Мій	 любий	 краю	 неповинний!..":	 третя	 подорож		
Т.	Шевченка	в	Україну	 (1859)»	 –	 знайомить	читача	 з	останньою	поїздкою	
поета	до	рідних	місць,	його	літературним	та	малярським	доробком	цього	
періоду.		

У	 шостому	 розділі	 –	 «"Як	 умру,	 то	 поховайте...":	 хвороба,	 смерть,	
поховання	 та	 перепоховання	 Кобзаря»	 –	 вміщено	 матеріал	 про	 останні	
тяжкі	роки,	місяці,	дні	й	години	поета	на	чужині,	його	мрію	повернутися	
в	Україну.	Розповідається	про	 смерть	 і	 поховання	Т.	Шевченка	в	Петер‐
бурзі	та	легендарний	шлях	перенесення	його	праху	на	батьківщину	–	по‐
дії,	що	поклали	початок	справжньому	безсмертю	великого	сина	українсько‐
го	народу.	

Пропоновані	 розділи	 про	 дитинство	 Т.	Шевченка,	 його	 приїзди	 в	
Україну	та	останній	притулок,	який	він	знайшов	на	рідній	землі,	не	обме‐
жуються	 розповіддю	 про	 перебування	 поета	 в	 Україні.	 Висвітлено	 також	
окремі	епізоди	з	життя	Кобзаря,	які	передували,	логічно	продовжували	або	
завершували	події,	що	відбувалися	з	ним	на	батьківщині.	
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Частина	2.	«"І	мене	 в	 сім’ї	 великій,	 в	 сім’ї	 вольній	 новій…":	 увіч‐
нення	пам’яті	Кобзаря	на	українській	землі».	

Перший	розділ	«Вшанування	Т.	Шевченка	в	Україні»	містить	матеріали	
загального	 характеру,	 зокрема	 інформацію	 про	Міжнародне	 літературно‐
мистецьке	свято	«В	сім’ї	вольній,	новій»,	Національну	премію	України	імені	
Тараса	Шевченка,	про	вшанування	пам’яті	Кобзаря	в	окремих	регіонах	кра‐
їни	та	стан	сучасного	шевченкознавства.	

У	другому	розділі	–	«Т.	Шевченко	в	усній	народній	творчості	та	крас‐
ному	письменстві»	–	йдеться	про	відображення	образу	Кобзаря	у	фолькло‐
рі	 (оповіданнях,	 легендах,	 приказках	 тощо)	 та	 прозових,	 поетичних,	 дра‐
матичних	творах	українських	письменників.	

Третій	розділ	–	«Т.	Шевченко	в	музиці,	театрі,	кіно»	–	знайомить	чи‐
тача	 з	 Шевченкіаною	 українських	 композиторів,	 співаків,	 музикантів;	 із	
постановками	Шевченкових	 творів	 на	 театральних	 сценах	 України	 та	 кі‐
нофільмами,	що	увічнюють	образ	Кобзаря.	

У	 четвертому	 розділі	 –	 «Т.	Шевченко	 в	 образотворчому	 мистецтві	
та	колекційних	матеріалах»	–	 ідеться	про	відображення	шевченківської	
тематики	у	творчості	українських	живописців	 і	графіків,	майстрів	деко‐
ративно‐прикладного	мистецтва,	а	також		у	філокартії,	філателії,	ексліб‐
ристиці	тощо.	

П'ятий	 розділ	 –	 «Національні	 заповідники,	 музеї	 Т.	Шевченка»	 –	 міс‐
тить	відомості	про	музейні	заклади	України,	експозиції	яких	висвітлюють	
життя	і	творчість	українського	генія.		

У	 шостому	 розділі	 –	 «Скульптурна	 Шевченкіана»	 –	 йдеться	 про	
пам’ятники,	погруддя	Кобзаря,	встановлені	в	Україні.		

Завершує	видання	сьомий	розділ		«Інформаційні	ресурси»,	до	котрого	
входять	неанотовані	списки	довідкових,	бібліографічних	видань	та	елект‐
ронних	ресурсів	про	життя	і	діяльність	Т.	Шевченка,	відзначення	його	юві‐
лею	на	українській	землі.	

Користування	 покажчиком	 полегшить	 допоміжний	 апарат,	 який	
складається	з	іменних	та	географічних	покажчиків	(до	кожної	частини)	та	
списку	джерел,	що	підлягали	суцільному	перегляду	(до	всього	покажчика).	

Розташування	 матеріалу	 в	 розділах	 переважно	 –	 від	 загального	 до	
конкретного.	Виняток	становлять:	у	першій	частині	–	списки	окремих	ви‐
дань	Т.	Шевченка	(за	хронологією	їх	виходу	у	світ),	основних	літературних	
і	малярських	робіт	(за	алфавітом	назв),	листів	Кобзаря	(за	хронологією	на‐
писання);	у	другій	–	списки	літератури	за	темами	«Образ	Т.	Шевченка	в	ус‐
ній	народній	творчості»,	частково	–	«Образ	Т.	Шевченка	в	художній	літера‐
турі»	та	«Музейна	Шевченкіана»,	де	публікації	розташовано	за	алфавітом	
прізвищ	авторів.	

Здебільшого	літературу	проанотовано.	До	книг	 і	 статей	 спільної	 те‐
матики	подано	одну	анотацію.		
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Для	поглибленого	вивчення	теми	майже	всі	розділи	покажчика	мі‐
стять	рубрику	«Радимо	також».	Тут	вибірково	представлено	монографії,	
наукові	 статті,	 матеріали	 конференцій,	 які	 детальніше	 розкривають	
окремі	сторінки	життєвого	та	творчого	шляху	Т.	Шевченка,	вшанування	
його	пам'яті.	

Інформацію	про	 основні	 твори	Т.	Шевченка	 та	 цитати	 з	 його	 творів	
подано	за	Повним	зібранням	творів	у	12	т.	(К.,	2001,	2003,	2005.	–	Т.	1–7)	та	
Повним	зібранням	творів	у	10	т.	(К.,	1961–1964.	–	Т.	7–10).	

Позиції	 у	 покажчику	 пронумеровано.	 Нумерація	 суцільна	 для	 двох	
частин.	Матеріали	розділів	і	підрозділів	пов'язано	системою	посилань.	

Пошук	матеріалів	здійснювався	у	джерелах	державної	бібліографії,	
каталогах	 і	 картотеках	 НПБУ,	 електронних	 каталогах	 провідних	 бібліо‐
тек	України,	бібліографічних	посібниках,	прикнижкових	бібліографічних	
списках.		

Видання	не	претендує	на	вичерпність.	
Добір	літератури	завершено	у	вересні	2013	р.	
Бібліографічний	опис	здійснено	згідно	з	ДСТУ	7.1:2006		«Бібліографі‐

чний	запис.	Бібліографічний	опис.	Загальні	вимоги	та	правила	складання».	
Скорочення	 зроблено	 відповідно	 до	 ДСТУ	 3582‐97	 «Скорочення	 слів	 в	
українській	мові	у	бібліографічному	описі.	Загальні	вимоги	та	правила»	 	 і	
ГОСТу	Р	7.0.12–2011	«Библиографическая	запись.	Сокращение	слов	и	сло‐
восочетаний	на	русском	языке.	Общие	требования	и	правила».		

Матеріали,	 які	 не	 вдалось	 опрацювати	 de	 visu,	 позначено	 астериc‐	
ком	(*).		

Покажчик	орієнтовано	на	широке	коло	читачів	–	усіх,	хто	цікавиться	
культурою	і	мистецтвом	України,	прагне	глибше	осягнути	велич	її	славет‐
ного	сина	–	Тараса	Григоровича	Шевченка.	Видання	стане	у	пригоді	бібліо‐
течним	працівникам,	освітянам,	вихователям	для	організації	соціокульту‐
рної	діяльності,	працівникам	засобів	масової	інформації.	



	
	

	

		

	

	

	

	

	
	
	
	

	«І	мене	в	сім’ї	великій,	в	сім’ї	вольній,	новій…»:	

увічнення	пам’яті	Кобзаря	на	українській	землі	
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ВСТУП	

	

Покоління	поколінню	
Об	тобі	розкаже,	
І	твоя,	Кобзарю,	слава	
Не	вмре,	не	поляже…	

																																			О.	Афанасьєв‐Чужбинський1	
	

	
Мало	 хто	 з	 геніїв	 людства	 удостоївся		

такої	 всенародної	 шани,	 заслуженої	 слави,	
щирої	 прихильності	 й	 любові,	 як	 Тарас	 Гри‐

горович	Шевченко.		Його	пророчі	поетичні	слова	не	лише	збудили	зі	
сну	віковічної	неволі	український	народ,	а	й	стали	дороговказом	до	
волі	та	державної	незалежності.		

Яскравість	 Шевченкової	 особистості	 дала	 підстави	 його	 сучас‐
никові	 Л.	 Жемчужникову,	 українському	 й	 російському	 художникові,	
який	познайомився	 з	поетом	у	1860	р.,	 написати	 у	 спогадах:	«Жизнь	
Шевченко,	 вся	от	начала	до	конца,	 есть	песня	печальная,	 великохудо‐
жественная.	Вырванный	из	народа,	он	представляет	собою	самый	по‐
этический	его	отголосок»2.	

Автор	 першої	 поетичної	 збірки	 про	 Кобзаря	 («За	 люд»,	 1914)	
Б.	Лепкий	у	1917	р.	у	Відні,	на	концерті,	присвяченому	Т.	Шевченкові,	
сказав:	«Він	дарував	нам	не	тільки	найцінніші	твори,	але	дав	нам	своє	
життя,	мов	якийсь	прегарний	поетичний	твір…	Був	арфою	золотос‐
трунною,	 на	 якій	 українська	природа	й	 українська	душа	виграли	 свою	
найповнішу	пісню	щастя	і	горя…»3.	

Перегукувався	з	попередниками	під	час	відзначення	150‐річного	
Шевченкового	ювілею	й	Олесь	Гончар:	«Саме	його	життя	–	це	трагі‐
чна	поема,	сповнений	драматизму	життєпис	людини,	яка	пройшла	всі	
Дантові	 кола	 чорного	 кріпацького	 пекла,	 залишаючись	 при	 тому	 до		
кінця	своїх	днів	у	чистоті	своєї	волелюбності,	нескореності,	душевної	

																																													
1	Афанасьєв‐Чужбинський	О.	Над	гробом	Т.	Г.	Шевченка.	–	К.,	1972.	–	С.	72.	
2	 Жемчужников	Л.	М.	 Из	 воспоминаний	 о	 Т.	Г.	Шевченко	 //	 Спогади	 про	 Тараса	

Шевченка.	–	К.,	2011.	–	С.	426.	
3	Лепкий	Б.	Прийди	до	нас…	//	Україна.	–	1989.	–	№	21.	–	С.	12.	
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стійкості,	 і,	наперекір	усьому,	зберегла	в	собі	почуття	честі	й	гіднос‐
ті,	невигубленого	нічим	сонячного	людинолюбства»1.	

Показово,	 що	 подібним	 чином	 сприймали	 великого	 українця	 й	
представники	інших	народів,	назвавши	його	«пророком	свого	народу,	
народним	вождем»	 (Г.	Карпелес,	Німеччина);	«абсолютно	унікальним	
поетом»	 (І.	 Бунін,	 Росія);	 «великим	 універсальним	 генієм	 людства»	
(М.	Шагінян,	Росія);	«одним	із	тих	дітей	сонця,	в	яких	і	кров	є	вогнем»	
(В.	Морфіл,	Англія);	«останнім	кобзарем	і	першим	великим	поетом	но‐
вої	великої	епохи»	(А.	Григор’єв,	Росія);	великою	людиною,	яких		«поро‐
джує	 велика	 нація,	 але	 вони,	 крім	 своєї	 нації,	 належать	 і	 іншим»	
(А.	Церетелі,	Грузія)	2;	«однією	з	найсвітліших	і	найгероїчніших	особис‐
тостей	на	Землі»	(Д.	Методієв,	Болгарія)3.		

Вшановування	й	увічнення	пам’яті	Т.	Шевченка	–	то	вияв	вели‐
кої	 народної	 любові	 та	 поваги	 до	 геніального	 поета	 й	 художника	
України,	 вдячності	 йому	 й	 високого	 визнання	 життєвого	 і	 творчого	
подвигу.	Це	виявляється	у	спорудженні	пам’ятників,	відкритті	мемо‐
ріальних	дощок	та	знаків,	заснуванні	музеїв	Кобзаря	тощо.	Його	 іме‐
нем	названо	численні	наукові	інституції,	творчі	колективи,	громадсь‐
кі	організації,	навчальні	заклади,	площі,	вулиці.	До	родинного	порогу	
Тараса	Григоровича	в	Моринцях	і	заповітної	канівської	могили	не	за‐
ростає	стежина	всіх	тих,	хто	любить	і	шанує	свого	пророка.	Вже	більш	
ніж	 півтора	 століття	 великими	 тиражами	 видають	 безсмертну	Шев‐
ченкову	поезію	і	малярську	спадщину.		

Кобзаря	люблять	 і	поважають	не	тільки	в	Україні,	 а	й	в	усьому	
світі.	Поети	з	різних	країн	присвятили	йому	свої	поезії,	твори	Т.	Шев‐
ченка	перекладено	багатьма	мовами.	

	

																																													
1	Гончар	О.	Шевченко	і	сучасність	//	Про	наше	письменство	:	літ.‐критич.	ст.	–	К.,	

1972.	–	С.	29.	
2	Молчанова	Р.	С.	Люди	і	долі.	–	Хмельницький,	2004.	–	С.	4.	
3	Мельничук	Б.	І.	Українська	поетична	шевченкіана.	–	Чернівці,	2010.	–	С.	4.	
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	 Розділ	1	 	

	Вшанування	Т.	Шевченка	в	Україні	
Уже	стало	доброю	традицією	щорічно	в	останній	декаді	травня	

відзначати	літературно‐мистецьке	свято	«В	сім’ї	вольній,	новій»,	яке	
було	започатковано	в	Україні	ще	за	радянських	часів	–	у	1981	р.	Воно	
відразу	набуло	союзного,	а	потім	і	міжнародного	значення.		

Спочатку	це	свято	проводили	в	березні	тільки	в	м.	Києві	та	в	Чер‐
каській	області,	що	суттєво	обмежувало	регіони	популяризації	спадщи‐
ни	Кобзаря.	З	1990	р.,	згідно	з	постановою	уряду	УРСР,	цей	захід	почали	
проводити	щороку	в	травні,	почергово	в	одній	з	областей	України.	

У	незалежній	Українській	державі	свято	«В	сім’ї	вольній,	новій»	
наповнилося	новим	духом	свободи	й	національного	відродження.	Го‐
ловною	метою	його	проведення	є	вшанування	пам’яті	Т.	Шевченка	на	
місцевому	рівні,	популяризація	його	творчості,	особливо	серед	дітей	і	
молоді,	а	також	ознайомлення	жителів	регіонів	із	творчим	доробком	
літераторів	та	художників	України	і	зарубіжжя.	

Найпочеснішою	нагородою	в	нашій	країні	в	галузях	літератури	і	
мистецтва	є	Національна	премія	України	 імені	Тараса	Шевченка	 (за‐
проваджено	 1961	 р.),	 яку	 вручають	щороку	 на	 Тарасовій	 горі.	 Серед	
перших	 її	лауреатів,	які	стали	класиками	вітчизняної	літератури,	бу‐
ли:	 П.	Тичина,	 В.	Сосюра,	 А.	Малишко,	 О.	Гончар,	 І.	Вільде.	 Високе	 ви‐
знання	здобули	митці,	зокрема	композитори	Платон	і	Георгій	Майбо‐
роди,	всесвітньо	знані	художники:	В.	Касіян,	М.	Дерегус,	Т.	Яблонська.	
За	 більш	ніж	піввіку	 лаврами	 увінчано	понад	600	достойників,	 які	 є	
квітом	української	нації,	окрасою	нашої	культури.	

З	2002	р.	 започатковано	серію	видань	«Бібліотека	Шевченківсь‐
кого	комітету»,	в	якій	здійснюють	репрезентативні	перевидання	тво‐
рів	шевченківських	лауреатів	різних	років	у	рамках	Програми	випус‐
ку	друкованої	продукції	«Українська	книга».		

З	метою	вшанування	 в	Україні	 та	 світі	 пам’яті	 Т.	Шевченка,	 по‐
ширення	його	письменницької	та	малярської	спадщини	в	2003	р.	було	
створено	«Шевченківський	фонд	–	ХХІ	століття»,	який	надає	матеріа‐
льну	та	фінансову	підтримку	ініціативам,	спрямованим	на	об’єктивну	
наукову	 інтерпретацію	 творів	 Кобзаря,	 сприяє	 вивченню	 літератур‐
них	і	мистецьких	процесів	в	Україні.	

На	 замовлення	 Державного	 комітету	 інформаційної	 політики,	
телебачення	 і	 радіомовлення	 України,	 відповідно	 до	 Національної	
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програми	випуску	соціально	значущих	видань,	у	2001–2005	рр.	вийш‐
ло	7	із	12	томів	Повного	зібрання	творів	Т.	Шевченка.		

Творчість	 великого	 українця	 справила	 помітний	 вплив	 і	 на	фор‐
мування	наукових	 студій	у	 країні.	 Характер,	 спрямування	 і	 тривалість	
цієї	роботи,	що	виокремилась	в	осібну	галузь	науки	–	шевченкознавст‐
во,	 достойно	 представляють	шевченкознавчі	 дослідження	 у	 вітчизня‐
них	наукових	інституціях.	Зокрема,	при	Інституті	літератури	ім.	Т.	Г.	Шев‐
ченка	НАН	України	діє	відділ	шевченкознавства,	основними	напрямами	
роботи	якого	є	вивчення	літературної	 спадщини	письменника,	моног‐
рафічний	аналіз	творів	з	переглядом	усталених	у	радянській	науці	ідео‐
логічних	акцентів,	з	урахуванням	праць	учених	української	діаспори	та	
сприйняття	постаті	й	творчості	Т.	Шевченка	у	світі.		

До	200‐річчя	від	дня	народження	Великого	Кобзаря	приурочено	
масштабний	дослідницький	 і	довідковий	проект.	Науковці	 Інституту	
літератури	 ім.		Т.		Г.		Шевченка	 разом	 із	 науковцями	 інших	 установ	
НАН	України,	а	також	Національної	академії	мистецтв	України,	Націо‐
нальної	 академії	 образотворчого	 мистецтва	 і	 архітектури	 України,	
викладачами	 Київського	 національного	 університету	 імені	 Тараса	
Шевченка,	працівниками	Національного	музею	Тараса	Шевченка,	Ше‐
вченківського	 національного	 заповідника	 у	 м.	Каневі	 займаються		
підготовкою	 Шевченківської	 енциклопедії	 в	 шести	 томах.	 Її	 автори	
поставили	за	мету	системно	проаналізувати	здобутки	шевченкознав‐
ства	 за	 півтора	 століття,	 повернути	 до	 наукового	 обігу	 табуйовані	
імена	 історичних	та	культурних	діячів,	 висвітлити	зв’язки	творчості	
Т.	Шевченка	із	зарубіжними	літературами	й	мистецтвом.		

Інститут	літератури	 ім.	Т.	Г.	Шевченка	спільно	з	Черкаським	на‐
уковим	 центром	 шевченкознавчих	 досліджень	 (створений	 у	 1999	р.	
при	кафедрі	 української	 літератури	Черкаського	державного	 універ‐
ситету	 ім.	Б.	Хмельницького)	 регулярно	 проводить	 наукові	 шевчен‐
ківські	 конференції.	 Доповіді	 та	 повідомлення,	 виголошені	 на	 них,		
систематично	публікують	окремими	збірниками.	

До	200‐річчя	від	дня	народження	Т.	Шевченка	зазначені	устано‐
ви	видають	науковий	щорічник	«Шевченків	світ»	(з	2008	р.),	в	якому	
представлено	матеріали,	що	висвітлюють	питання	сучасного	шевчен‐
кознавства.	

Одним	із	напрямів	діяльності	кафедри	історії	української	літера‐
тури	і	шевченкознавства	(діє	з	1999	р.)	Інституту	філології	Київського	
національного	 університету	 імені	Тараса	 Шевченка	 є	 викладання	 і	
вивчення	 творчості	 Кобзаря.	 Традиційною	 для	 кафедри	 є	 щорічна		
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міжнародна	 наукова	шевченківська	 конференція,	 на	 якій	 заявляють	
про	свої	відкриття	у	шевченкознавстві	науковці	з	усіх	куточків	Украї‐
ни	та	різних	країн	світу.	Щорічний	збірник	наукових	праць	«Шевчен‐
кознавчі	студії»	має	заслужене	визнання	в	наукових	колах.	

Вшановуючи	 пам’ять	 національного	 генія,	 культурна	 громадсь‐
кість	України	майже	в	кожному	регіоні	видала	книги,	в	яких	розпові‐
дається	про	його	перебування	в	тих	краях,	висвітлюється	образ	Кобза‐
ря,	подаються	відомості	щодо	увічнення	пам’яті	митця	в	назвах	насе‐
лених	пунктів,	вулиць,	бібліотек,	театрів	тощо.	Йдеться	і	про	місцевих	
митців	–	лауреатів	Національної	премії	України	імені	Тараса	Шевченка.	

Указом	 Президента	 України	 №	257/2012	 від	 11	квітня	 2012	р.	
2014	рік	оголошено	в	Україні	Роком	Тараса	Шевченка.	Цим	указом	ви‐
значено	 заходи	 з	 підготовки	 та	 відзначення	200‐річчя	 від	 дня	наро‐
дження	Кобзаря.	

На	здійснення	цієї	масштабної	роботи	працівників	культури	на‐
шої	 держави	 спрямовує	 й	 Наказ	 Міністерства	 культури	 України	 від	
05.04.2013	№	276	«Про	заходи	з	підготовки	та	відзначення	200‐річчя	
від	дня	народження	Т.	Г.	Шевченка».	Цим	наказом,	 зокрема,	передба‐
чено	розроблення	проекту	Національного	електронного	ресурсу	«Ше‐
вченкіана»,	частиною	якого	буде	електронна	бібліотека	«Твій	Шевчен‐
ко».	Це	дасть	змогу	зібрати	в	єдине	ціле	цінну	інформацію	про	митця,	
розпорошену	по	архівах,	бібліотеках,	музеях	та	інших	інституціях.	Орі‐
єнтована	на	широкі	кола	користувачів,	електронна	бібліотека	вирішу‐
ватиме	триєдине	завдання	–	просвітницьке,	наукове,	довідкове.	

Процес	осмислення	літературно‐мистецької	спадщини,	життєво‐
го	шляху	Великого	Кобзаря	триває.	Це	закономірно,	адже	Шевченко	–
поет,	 художник,	 бунтар,	 провідник	 національної	 ідеї	 –	 невичерпний,	
як	 невичерпний	 український	 народ,	 чиїм	 стражденним	 і	 безмежно	
люблячим	сином	він	був,	чиї	найсокровенніші	думи	і	сподівання,	пра‐
гнення	та	інтереси	знайшли	відображення	в	його	творчості.	

Статтю	 підготовлено	 за	 матеріалами	 публікацій:	 Вилегжаніна	Т.	
Національний	електронний	ресурс	«Шевченкіана»:	 створимо	разом	//	Бібл.	
планета.	–	2013.	–	№	2	(60).	–	С.	4–5	;	Войцехівський	Б.	Тарас	Шевченко	і	Київ‐
ський	 національний	 університет	його	 імені	//	 Пам’ять	 століть.	–	2011.	–	
№	1/2.	 –	 С.	306–310	 ;	 З	 верховин	 півстоліття	 :	 Нац.	 премії	 України	
ім.	Т.	Шевченка	–	50	/	Борис	Олійник,	Михайло	Наєнко,	Ігор	Павлюк	[та	ін.].	–	
К.	 :	Либідь,	2012.	–	390	с.	 ;	Молчанова	Р.	С.	Люди	 і	долі	 :	до	190‐річчя	від	дня	
народж.	Т.	Г.	Шевченка.	–	Хмельницький	:	Евріка,	2004.	–	131	с.	;	Шевченківсь‐
ка	енциклопедія	:	в	6	т.	–	К.,	2012.	–	Т.	1–2	;	Шевченківський	словник	:	у	2	т.	–	
К.,	1978.	–	Т.		1–2.	
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Література	
Пропонуємо	 список	 літератури,	 який	містить	 інформацію	щодо	

офіційних	документів,	праць	загального	характеру	та	публікацій	про	
вшанування	пам’яті	Кобзаря	в	регіонах	України.	Кожен	блок	відділе‐
но	один	від	одного	зірочками.	

907.	ПРО	 деякі	 заходи	 з	 підготовки	 до	 відзначення	 200‐річчя	 з	
дня	 народження	 Тараса	 Шевченка	 :	 Указ	 Президента	 України	 від		
16	трав.	2005	р.	№	784/2005	//	Офіц.	вісн.	України	:	зб.	нормат.‐прав.	
актів	/	М‐во	юстиції	України.	–	К.,	2005.	–	№	20.	–	Ст.	1052.	

908.	ПРО	додаткові	заходи	з	підготовки	та	відзначення	200‐річчя	
від	 дня	народження	Тараса	Шевченка	 :	 Указ	Президента	України	 від	
11	квіт.	 2012	р.	№	257/2012	 //	Офіц.	 вісн.	України	 :	 зб.	 нормат.‐прав.	
актів	/	М‐во	юстиції	України.	–	2012.	–	№	29.	–	Ст.	1072.	

909.	ПРО	підготовку	та	відзначення	200‐річчя	від	дня	народжен‐
ня	 Тараса	 Григоровича	Шевченка	 :	 Постанова	 Верхов.	 Ради	 України	
від	19	черв.	2013	р.	№	340‐VII	//	Голос	України.	–	2013.	–	4	лип.	–	С.	5.	

910.	ПРО	підготовку	та	відзначення	200‐річчя	від	дня	народжен‐
ня	Т.	Г.	Шевченка	та	150‐річчя	від	дня	його	перепоховання	:	розпоря‐
дження	Кабінету	Міністрів	України	від	27	січ.	2010	р.	№	134‐р	//	Уряд.	
кур’єр.	–	2010.	–	10	лют.	–	Орієнтир.	–	№	6.	–	С.	13.	

911.	ПРО	затвердження	плану	заходів	з	підготовки	та	відзначен‐
ня	200‐річчя	від	дня	народження	Т.	Г.	Шевченка	та	150‐річчя	від	дня	
його	перепоховання	 :	розпорядження	Кабінету	Міністрів	України	від	
2	берез.	2011	р.	№	167‐р	//	Уряд.	кур’єр.	–	2011.	–	5	берез.	–	С.	9.	

912.	ДЕЯКІ	питання	підготовки	та	відзначення	200‐річчя	від	дня	
народження	Т.	Г.	Шевченка	:	розпорядження	Кабінету	Міністрів	Укра‐
їни	від	4	берез.	2013	р.	№	136‐р	//	Уряд.	кур’єр.	–	2013.	–	3	квіт.	–	Оріє‐
нтир.	–	№	12.	–	С.	11.	

*	*	*	
913.	ДЗЮБА	І.	Шевченко	вовіки	насущний	/	Іван	Дзюба	//	Тарас	

Шевченко	 :	 життя	 і	 творчість	 /	 Іван	Дзюба.	 –	 2‐е	вид.,	 доопрац.	 –	 К.,	
2008.	 –	 С.	686–697.	 –	 ISBN	978‐966‐518‐446‐1	 ;	 З	 криниці	літ	 :	 у	 3	т.	 /	
Іван	 Дзюба.	 –	 К.,	 2006.	 –	 Т.	2.	 –	 С.	485–491.	 –	 ISBN	966‐518‐366‐4.	 –	
ISBN	966–518–376–1.	

Видатний	 шевченкознавець	 розмірковує	 про	 посмертну	 долю	
Кобзаря,	 вшанування	його	пам’яті	 сотнями	 і	 тисячами	людей.	Автор	
наголошує,	що	«загальнолюдське	значення	поезії	Шевченка	не	тільки	в	
тому,	що	він,	як	і	кожен	геній,	збагатив	духовний	потенціал	людства,	
світ	 його	 ідей	та	 почувань,	 зробивши	 набутком,	 доступним	 для	 всіх	
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народів,	те,	що	пережив,	передумав,	скристалізував	у	слово	народ	укра‐
їнський	і	чого	він	досягнув	у	царстві	думки	і	духу.	Загальнолюдське	зна‐
чення	Шевченкової	поезії	і	в	тому,	що	вона	самому	українському	наро‐
дові	дала	розуміння	його	долі,	 його	потреб	та	його	завдань	перед	ли‐
цем	майбутнього…»	(с.	488).	

914.	ЖУЛИНСЬКИЙ	М.	 Іменем	Шевченка,	 в	 ім’я	Шевченка	 /	Ми‐
кола	Жулинський	//	Сл.	і	час.	–	2013.	–	№	4.	–	С.	3–16	;	№	5.	–	С.	3–16.	

Відомий	учений,	політик	і	державний	діяч	розмірковує	про	пот‐
ребу	гідного	відзначення	200‐ліття	від	дня	народження	Т.	Шевченка.	
У	статті	також	ідеться	про	встановлення	пам’ятників	Кобзарю	за	кор‐
доном,	про	роботу	Комітету	з	Національної	премії	України	імені	Тара‐
са	Шевченка	 від	 часу	 її	 заснування	до	 сьогодні	 та	 про	 видання	Шев‐
ченківського	 словника	 (1978).	 Наведено	 тексти	 промов	 автора	 з	 на‐
годи	річниць	Кобзаря.	

915.	З	ВЕРХОВИН	півстоліття	:	Нац.	премії	України	ім.	Т.	Шевчен‐
ка	–	50	/	Борис	Олійник,	Михайло	Наєнко,	Ігор	Павлюк	[та	ін.]	 ;	[упо‐
ряд.	 В.	Костюченко].	 –	 К.	 :	 Либідь,	 2012.	 –	 390	с.	 :	 іл.	 –	 ISBN	966‐06‐
0637‐1.	

У	цій	книзі,	присвяченій	піввіковому	ювілею	Національної	премії	
України	 імені	Тараса	Шевченка,	 ідеться	 про	 авторів‐лауреатів.	 Перед	
читачем	постає	непроста	 історія	найпрестижнішої	державної	літера‐
турної	 і	мистецької	нагороди.	Попри	те,	що	дехто	вважає	 її	реліктом	
радянських	часів,	за	останні	п’ять	десятиліть	можна	назвати	десятки,	
якщо	 не	 сотні,	 удостоєних	 Шевченківської	 премії	 лауреатів,	 твори	
яких	не	поступаються	найкращим	світовим	зразкам.	

916.	ШЕВЧЕНКІАНА	/	упоряд.:	Л.	Голота,	Є.	Букет.	–	К.	:	Укр.	пріори‐
тет,	2011.	–	319	с.	–	(Бібліотека	«Слова	Просвіти»	;	кн.	5).	–	ISBN	978‐966‐
2669‐05‐3.	

До	книги	ввійшли	глибокі	аналітичні	розвідки	про	Т.	Шевченка,	
які	 впродовж	 16	 років	 публікували	 на	 шпальтах	 тижневика	 «Слово	
Просвіти»	 відомі	 в	 Україні	 науковці,	 шевченкознавці,	 політичні	 та	
громадські	 діячі,	 письменники,	 культурологи,	 діячі	 мистецтв	
(П.	Мовчан,	 І.	Дзюба,	 І.	Фаріон,	 Р.	Танана,	 І.	Ліховий,	 С.	Гальченко,	
Л.	Пиріг,	Д.	Степовик,	Є.	Букет	та	ін.).	

917.	ШЕВЧЕНКІВ	світ	:	наук.	щорічник	/	Черкас.	наук.	центр	шев‐
ченкозн.	дослідж.	 [та	 ін.]	 ;	редрада:	М.	Жулинський	 (голова),	В.	Полі‐
щук	 (відп.	 ред.)	 [та	 ін.].	 –	 Черкаси,	 2008–2012.	 –	 Вип.	1–5.	 –	 До		
200‐річчя	з	дня	народж.	Т.		Шевченка.	
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Щорічник,	 який	виходить	 з	2008	р.,	містить	матеріали	про	 стан	
сучасного	 шевченкознавства,	 шевченкознавців	 та	 шевченколюбів,	
про	 постать	Кобзаря	 в	 есеїстиці	 та	 публіцистиці	 видатних	 українсь‐
ких	 діячів.	 В	 окремому	 розділі	 представлено	 розгорнуту	 шевченко‐
знавчу	бібліографію.	

918.	ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ	 краєзнавчий	 альманах,	 [2006–2010]	 :	
[щорічник]	/	Всеукр.	культ.‐наук.	фонд	Т.	Шевченка	 ;	редкол.:	Л.	Кра‐
сицька	 (голов.	ред.)	 [та	 ін.].	 –	 [К.,	2007–2010].	–	До	200‐літнього	юві‐
лею	Тараса	Шевченка.	

Альманах,	заснований	Всеукраїнським	культурно‐науковим	фон‐
дом	Т.	Шевченка,	містить	матеріали	про	краєзнавчу,	літературознав‐
чу,	 філателістичну,	 поетичну	Шевченкіану	 України,	 лауреатів	 премії	
Фонду	Т.	Шевченка	«В	своїй	хаті	своя	й	правда,	і	сила,	і	воля».		

919.	ШЕВЧЕНКОЗНАВСТВО	у	Київському	національному	універси‐
теті	імені	Тараса	Шевченка	(1860–2003)	:	[монографія]	/	Л.	М.	Задорож‐
на,	Г.	Ф.	Семенюк,	С.	К.	Росовецький	[та	ін.]	;	Київ.	нац.	ун‐т	ім.	Т.	Шевче‐
нка.	–	К.,	2004.	–	322	с.	–	Бібліогр.:	с.	227–321.	–	ISBN	966‐594‐488‐6.	

Колективна	монографія	є	першою	спробою	наукового	комента‐
ря	шевченкознавчих	 праць,	 здійсненою	 викладачами	Київського	 на‐
ціонального	університету	до	190‐річчя	від	дня	народження	поета.	Ви‐
дання	 містить	 бібліографічний	 покажчик	 шевченкознавчих	 праць	
(1860–2003),	 який	 відтворює	 поступальність	 розвитку	 науки	 про	
Т.	Шевченка	у	виші.	

920.	ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ	Б.	Тарас	Шевченко	 і	Київський	національ‐
ний	університет	його	імені	/	Борис	Войцехівський	//	Пам’ять	століть.	–	
2011.	–	№	1/2.	–	С.	306–310.	

Автор	розглядає	різні	аспекти	діяльності	університету,	що	поєд‐
нують	його	з	іменем	Т.	Шевченка:	вивчення	та	пропагування	творчос‐
ті	 поета	 викладачами	 та	 вихованцями	 вишу;	 діяльність	 навчальної	
лабораторії	шевченкознавства	та	кафедри	 історії	 української	літера‐
тури	 і	 шевченкознавства	 Інституту	 філології;	 організація	 щорічних	
міжвишівських	і	міжнародних	наукових	шевченківських	конференцій,	
низка	інших	заходів	із	вшанування	пам’яті	Кобзаря.	

921.	ШЕВЧЕНКОЗНАВЧІ	 студії	 :	 зб.	 наук.	 пр.	 /	 Київ.	 нац.	 ун‐т	
ім.	Т.	Шевченка.	–	К.,	1994–2012.	–	Вип.	1–15.	

Збірник,	 присвячений	 актуальним	 проблемам	шевченкознавст‐
ва,	висвітлює	проблеми	дослідження	стилю	та	мови,	естетики,	поети‐
ки	й	філософії	творчості	Т.	Шевченка.	

922.	БАКУМЕНКО	 О.	 Масштабна	 шевченкіана	 /	 О.	Бакуменко	 //	
Бібл.	планета.	–	2013.	–	№	2	(60).	–	С.	6–7	:	фотогр.	
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Про	 презентацію	 перших	 двох	 томів	 (із	 запланованих	 шести)		
Шевченківської	 енциклопедії	 –	 масштабного	 науково‐довідкового	
проекту	Інституту	літератури	ім.	Т.	Г.	Шевченка	НАН	України	в	рамках	
дев’ятих	за	ліком	Шевченкознавчих	студій,	започаткованих	у	Націона‐
льній	парламентській	бібліотеці	України	в	2010	р.	В	енциклопедії	до‐
кладно	висвітлено	біографію	митця,	його	оточення,	місця	перебуван‐
ня,	історію	видання	творів	та	вшанування	пам’яті.	Подано	довідки	про	
сучасників	поета,	пов’язані	з	його	особою	установи,	громадські	органі‐
зації,	окреслено	й	постаті	митців	–	інтерпретаторів	Шевченкової	твор‐
чості.	Окремий	тематичний	пласт	–	Т.	Шевченко	і	Україна.	

923.	ВИЛЕГЖАНІНА	Т.	Національний	 електронний	ресурс	 «Шев‐
ченкіана»:	створимо	разом	/	Т.	Вилегжаніна	//	Бібл.	планета.	–	2013.	–	
№	2	(60).	–	С.	4–5.	

Ідеться	 про	 створення	 Національного	 електронного	 ресурсу	
«Шевченкіана»	та	його	складової	–	електронної	бібліотеки	«Твій	Ше‐
вченко»	(розробники	проекту	Концепції	–	Національний	музей	Тараса	
Шевченка	та	Національна	парламентська	бібліотека	України).	Зазна‐
чено,	що	ця	комплексна	 інформаційна	 система	має	бути	 спрямована	
на	досягнення	таких	цілей:	надання	світовій	науковій	спільноті	й	усім	
зацікавленим	особам	вільного	доступу	до	 спадщини	Кобзаря,	 розпо‐
рошеної	по	музеях,	 архівах,	 бібліотеках,	 з	 єдиної	точки	доступу;	 збе‐
реження	творчого	доробку	Т.	Шевченка	і	акумуляція	результатів	нау‐
кових	 досліджень	 шевченкознавців;	 створення	 багатофункціональ‐
ного	цифрового	середовища	для	активної	плідної	роботи	фахівців,	які	
вивчають	життя	 і	 творчість	Кобзаря;	 підвищення	 ефективності	 нау‐
кових	 досліджень	 за	 рахунок	 використання	 сучасних	 технологій	 та	
зменшення	 обсягу	 рутинних	 робіт;	 забезпечення	 ефективнішого	 ви‐
користання	 документів,	 розкриття	 фондів	 бібліотек,	 музеїв,	 архівів,	
де	зберігаються	твори	Т.	Шевченка	та	документи	про	нього;	популя‐
ризація	цих	творів	і	розширення	міжнародних	культурних	зв’язків.	

924.	ГАЛЬЧЕНКО	С.	 Доля	 Шевченкових	 раритетів	 /	 Сергій	 Га‐
льченко	//	Скарби	літературних	архівів	/	Сергій	Гальченко	;	під	ред.	
М.	Г.	Жулинського.	 –	 К.,	2012.	 –	 С.	46–70.	 –	 ISBN	978‐966‐2459‐14‐2	 ;	
Київ.	–	2008.	–	№	3.	–	С.	2–17.	

925.	ПОВЕРНЕНІ	шевченківські	 раритети	 :	 до	 200‐річчя	 від	 дня	
народж.	Т.	Шевченка	/	Ін‐т	л‐ри	ім.	Т.	Шевченка	НАН	України,	Укр.	Ві‐
льна	 АН	 у	 США,	 Амер.	 посол.	 фонд	 зі	 збереження	 культ.	 спадщини	 ;	
[упорядкув.,	наук.	опис	колекції	та	прим.	С.	Гальченка	і	Н.	Лисенко].	–	
Дніпродзержинськ	:	Андрій,	2010.	–	286	с.	:	іл.	–	На	тит.	арк.	дані	парал.	
укр.,	англ.	–	ISBN	978‐966‐2947‐15‐1.	
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926.	ТАРАХАН‐БЕРЕЗА	З.	Повернені	шевченківські	раритети	/	Зі‐
наїда	 Тарахан‐Береза	 //	 Сл.	 і	 час.	 –	 2011.	 –	№	12.	 –	 С.	90–100.	 –	 Біб‐
ліогр.:	с.	100.	

У	поданих	матеріалах	розповідається	про	долю	оригіналів	руко‐
писів,	мистецьких	творів	та	прижиттєвих	світлин	Т.	Шевченка,	листів,	
унікальних	видань	(першого	«Кобзаря»	1840	р.	та	кількох	саморобних	
рукописних	«Кобзарів»,	які	поширювали	серед	читачів	у	другій	поло‐
вині	 XIX	ст.),	 подорожніх	 малюнків	 художника	 Г.	Честахівського,	
зроблених	 під	 час	 перевезення	 тіла	 поета	 із	 Петербурга	 до	 Канева,	
значної	 кількості	 матеріалів,	 що	 стосуються	 створення	 Будинку‐
музею	Тараса	Шевченка	на	Козиному	болоті	та	історії	могили	на	Чер‐
нечій	 горі.	 Директор	Літературно‐меморіального	 будинку‐музею	Та‐
раса	Шевченка	А.	Терещенко	значну	кількість	цих	матеріалів	вивіз	з	
України	за	кордон	у	1943	р.	Після	його	смерті	колекцію	передали	на	
тимчасове	 зберігання	 до	 Української	 вільної	 академії	 наук	 у	 США.	
Процес	повернення	матеріалів	розпочався	ще	на	початку	1990‐х	рр.,	а	
завершився	 в	 2006	р.,	 коли	 академія	 передала	 найцінніші	 матеріали	
до	Інституту	літератури	ім.	Т.	Г.	Шевченка	НАН	України.	

*	*	*	
927.	ГЛУЩЕНКО	В.	Народна	пам’ять	невмируща	/	Віктор	Глуще‐

нко	//	Великий	Кобзар	і	Миронівщина	:	краєзн.	нарис	про	перебуван‐
ня	Т.	Г.	Шевченка	на	території	Миронів.	 р‐ну	Київ.	 обл.	 /	Віктор	Глу‐
щенко.	 –	 3‐є	 вид.,	 доповн.	 –	 Біла	 Церква,	 2009.	 –	 С.	97–112:	 іл.	 –	
ISBN	966‐7320‐00‐6.		

Розповідається	про	вшанування	пам’яті	Кобзаря	на	території	те‐
перішнього	Миронівського	району	Київської	області.	Іменем	Шевчен‐
ка	названо	вулиці	в	Миронівці,	багатьох	селах	району.	В	Потоку	вста‐
новлено	 пам’ятну	 дошку	 з	 портретом	 Кобзаря,	 в	 Зеленьках	 –	
пам’ятний	верстовий	кам’яний	стовп	із	портретом	Шевченка	і	повним	
текстом	народної	пісні	«Ой	п’яна	я,	п’яна»,	 записаної	Тарасом	Григо‐
ровичем	 у	 цьому	 селі,	 а	 в	 Маслівці,	 біля	 центрального	 приміщення	
сільськогосподарського	технікуму,	–	бюст	геніального	поета.	

Образ	Кобзаря	–	провідна	тема	творів	районних	аматорів	обра‐
зотворчого	 мистецтва,	 народних	 умільців‐художників,	 різьбярів	 по	
дереву,	 майстрів	 вишивки,	 декоративного	 мистецтва,	 художньої	 са‐
модіяльності.	

Найвагомішим	доказом	невмирущості	Кобзаря	є	перекази,	леген‐
ди,	прислів’я	і	приказки	про	нього,	записані	на	території	Миронівського	
району	(в	селах	Ємчиха,	Матвіївка,	Шандра),	з	якими	знайомить	книга.	



	
	

19 
	

928.	ДУДА	І.	Тарас	Шевченко	на	Тернопільщині	/	Ігор	Дуда,	Бог‐
дан	Мельничук	//	Шевченк.	краєзн.	альм.,	2008	/	Всеукр.	культ.‐наук.	
фонд	Т.	Шевченка.	–	[К.,	2008].	–	С.	10–20	:	іл.	

Йдеться	 про	 вшанування	 пам’яті	 Кобзаря	 на	 Тернопільщині.	 В	
1911	р.,	до	50‐ліття	від	дня	смерті	поета,	у	с.	Бурдяківці	Борщівського	по‐
віту	йому	встановили	перший	в	області	пам’ятник.	Нині	їх	понад	150.		

У	 фондах	 і	 постійній	 експозиції	 Тернопільського	 обласного	 ху‐
дожнього	 музею	 є	 чимало	 творів	шевченківської	 тематики,	 зокрема	
живописні	полотна	А.	Ткаченка,	Б.	Ткачика,	М.	Федчини;	графічні	лис‐
ти‐лінорити	М.	Дерегуса,	 С.	Борейка,	 М.	Бондаренка,	 Я.	Омеляна;	 ску‐
льптурні	портрети	Кобзаря,	виконані	Г.	Кальченко,	Я.	Голецем	(гіпс);	
пам’ятні	медалі	В.	Павлова.	Шевченківська	тема	–	одна	з	провідних	у	
творчості	 сучасних	 тернопільських	 літераторів:	 Б.	Демківа,	 В.	Вихру‐
ща,	 П.	Тимочка,	 Г.	 Петрука‐Попика.	 Ім’ям	 Т.	Шевченка	 на	 Тернопіллі	
названо	 селянські	 спілки,	 кінотеатри,	 парки;	 воно	 увічнене	 в	 назвах	
чотирьох	 сіл:	 Тарасівка	 (Збаразький	 р‐н),	 Кобзарівка	 (Зборівський		
р‐н),	 Шевченкове	 (Підволочиський	 р‐н),	 Гаї‐Шевченківські	 (Терно‐
пільський	р‐н).	

929.	КУЛЬБОВСЬКИЙ	М.	Подільська	Шевченкіана.	Кн.	2.	/	Микола	
Кульбовський.	–	Хмельницький	:	Цюпак,	2006.	–	133	с.	:	іл.	–	Бібліогр.:	
с.	131–132.	 –	 160‐річчю	 перебування	 Т.	Г.	Шевченка	 на	 Поділлі	 прис‐
вячується.	–	ISBN	966‐8362‐88‐8.	

Метою	 книги	 є	 висвітлення	 образу	 Т.	 Шевченка	 подільськими	
шевченкознавцями	 та	 митцями.	 Автор	 розповідає	 про	 вшанування	
пам’яті	 поета	 подолянами	 в	 XIX–XX	ст.,	 пам’ятники	 йому	 на	 Поділлі,	
про	 подолян	 –	 лауреатів	 Національної	 премії	 України	 імені	 Тара‐
са	Шевченка	та	обласної	мистецької	премії	 ім.	Т.	Г.	Шевченка.	Ім’я	по‐
ета	увічнене	в	назвах	вулиць	подільських	міст,	 парків,	 бібліотек,	 бу‐
динків	 творчості	 дітей	 та	 юнацтва.	 В	 обласному	 центрі	 іменем	
Т.	Шевченка	названо	парк,	проспект	у	центрі	міста,	кінотеатр,	обласну	
бібліотеку	для	дітей.	

930.	КУЛЬБОВСЬКИЙ	М.	М.	 З	 іменем	 Шевченка	 –	 до	 школярів	 ;	
«Знать	од	Бога	 і	голос	той,	 і	ті	слова	 ідуть	між	люди»	/	Микола	Куль‐
бовський	//	З	подільського	кореня	/	Микола	Кульбовський.	 –	Хмель‐
ницький,	2009.	–	Кн.	5.	–	С.	22–26.	–	ISBN	978‐966‐2180‐99‐2.	

У	статтях	автор	розповідає	про	літературно‐мистецький	місячник	
(з	нагоди	160‐річчя	з	часу	перебування	Т.	Шевченка	на	Поділлі	та	Воли‐
ні),	оголошений	Хмельницьким	міським	товариством	української	мови	
ім.	Т.	Шевченка	«Просвіта»,	та	Хмельницький	міський	конкурс	оригіна‐
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льної	молодіжної	творчості	«Мій	Шевченко»	(2009),	де	юні	поети,	ком‐
позитори	й	художники	у	своїх	творах	висловили	ставлення	до	Кобзаря.	

931.	МОЛЧАНОВА	Р.	С.	 Міжнародне	 Шевченківське	 свято	 на	 По‐
діллі	«В	сім’ї	вольній,	новій…»	/	Раїса	Молчанова	//	Люди	і	долі	:	(но‐
вели,	 притчі,	 образки,	 казки,	 спогади,	 статті)	 /	 Раїса	 Молчанова.	 –	
Хмельницький,	2004.	–	С.	37–39.	–	ISBN	966‐8451‐34‐1.	

Ідеться	про	міжнаціональне	свято	на	Подільській	землі	у	2000	р.	
Урочистості	 розпочалися	 у	м.	Кам’янці‐Подільському	 з	 відкриття	па‐
м’ятника	Т.	Шевченку,	якому	разом	з	українцями	низько	вклонилися	
гості	 з	 Канади,	 США,	 Словаччини,	Польщі,	 Росії,	 Азербайджану,	 Біло‐
русі	та	інших	країн.		

З	особливою	урочистістю	свято	відзначали	на	Дунаєвеччині,	Яр‐
молинеччині,	Летичівщині,	Ізяславщині	та	в	інших	районах,	через	які	
Т.	Шевченко	колись	їхав	на	Волинь.		

932.	МЕЛЬНИЧЕНКО	В.	 Вшанування	 пам’яті	 Т.	Г.	Шевченка	 на	 Чер‐
кащині:	 зародження	 та	 розвиток	 традицій	 /	 В.	Мельниченко	 //	 Крає‐
знавство.	–	2010.	–	№	1/2.	–	С.	200–205.	–	Бібліогр.:	с.	204–205.	

У	статті	розповідається	про	традиції	вшанування	пам’яті	Т.	Шев‐
ченка	на	його	батьківщині	–	Черкащині	–	на	початку	ХХ	ст.	У	сучасну	
Шевченкіану	 вагомий	 внесок	 роблять	 краєзнавці	 Черкащини,	 дослі‐
джуючи	і	популяризуючи	духовну	спадщину	свого	славного	земляка.	

933.	МЕЛЬНИЧЕНКО	М.	 Довічна	 шана	 і	 любов	 //	 Т.	Г.	Шевченко	 і	
пирятинці	:	нариси	/	Михайло	Мельниченко.	–	К.,	2012.	–	С.	80–95	:	іл.	–	
ISBN	978‐966‐7115‐95‐1.	

Автор	розповідає	про	твори	своїх	земляків‐пирятинців,	присвя‐
чені	пам’яті	Кобзаря.	Це	суворе	й	ніжне	художнє	слово	відомого	поета	
і	 драматурга	 30–40‐х	рр.	 ХХ	ст.	 К.	Герасименка,	 поетичні	 рядки	 тала‐
новитого	 поета‐пісняра	 Д.	Луценка,	 плідна	 праця	 на	 ниві	 шевченко‐
знавства	 художника‐різьбяра	 М.	Коргуна.	 Перебування	 Т.	Шевченка	
на	Пирятинщині	розкрито	в	матеріалах	районного	народного	істори‐
ко‐краєзнавчого	музею	(діє	з	1967	р.)	та	експозиції	меморіальної	кім‐
нати	 Кобзаря,	 створеної	 в	 1961	р.	 у	 колишньому	 флігелі	 палацу	 За‐
кревських	 в	 с.	Березова	 Рудка,	 де	 зупинявся	 Тарас	 Григорович.	 У	
2001	р.	 перед	 палацом	 установлено	 погруддя	 Кобзаря.	 З	 нагоди	 дня	
народження	Т.	Шевченка	на	Пирятинщині	проводять	мітинги	біля	йо‐
го	пам’ятників,	покладають	квіти,	організовують	читацькі	конферен‐
ції,	 тематичні	 виставки	 літератури	 в	 бібліотеках,	 літературно‐мис‐
тецькі	вечори,	на	яких	лунають	пісні	на	вірші	поета.	

934.	ПОДОЛИННИЙ	А.	Тарас	Шевченко	і	Вінниччина	:	імен.	слов.	/	
Анатолій	Подолинний	;	Вінниц.	обл.	універс.	наук.	б‐ка	ім.	К.	А.	Тіміря‐
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зєва	;	 відп.	 за	 вип.	 Н.	І.	Морозова.	 –	 [Вінниця]	 :	 ТД	 «Едельвейс	 і	
К»,	2012.	–	103	с.,	1	арк.	портр.	–	До	200‐річчя	від	дня	народж.	Т.	Шев‐
ченка.	–	ISBN	978‐966‐2150‐58‐2.	

935.	ХОМЕНКО	Б.	Шевченкіана	Вінниччини	/	Борис	Хоменко	//	У	
храмі	рідного	 слова	 :	 ст.,	нариси	та	рец.	 /	Борис	Хоменко.	 –	Вінниця,	
2008.	–	С.	31–45.	–	ISBN	978‐966‐2024‐32‐6.	

Мета	 авторів	 видань	 –	 показати	 внесок	науковців	 і	митців	Він‐
ниччини	в	загальноукраїнську	Шевченкіану,	подати	нові	факти	й	по‐
дробиці,	цікаві	з	наукового	погляду,	додатково	пролити	світло	на	вже	
відомі	явища	і	постаті.	Автори	розповідають	про	низку	художніх	тво‐
рів,	присвячених	Т.	Шевченкові,	написаних	письменниками,	які	наро‐
дилися	або	жили	і	працювали	у	цьому	краї	(С.	Васильченко,	К.	Андрій‐
чук,	М.	Стельмах,	З.	Тулуб,	Є.	Гуцало,	П.	Перебийніс	та	ін.).	З	Вінниччи‐
ни	 також	 походять	 видатні	 дослідники	 життя	 і	 творчості	 поета	 –	
К.	Широцький,	 Є.	Кирилюк,	М.	Гудзій,	М.	Коцюбинська;	 творці	музич‐
ної	Шевченкіани	–	П.	Ніщинський,	Д.	Бонковський,	М.	Леонтович	та	ін.	
У	публікаціях	ідеться	й	про	інсценізацію	творів	Т.	Шевченка	віннича‐
нами,	 про	 твори	 образотворчого	 та	 народного	 мистецтва,	 які	 відо‐
бражають	образи	поета	і	героїв	його	творів.	

936.	РЕБРО	П.	Український	геній	і	козацький	край	/	Петро	Ребро	//	
Вибрані	твори.	Т.	7	 :	Критика,	літературознавство	/	Петро	Ребро.	–	За‐
поріжжя,	2011.	–	С.	22–212.	–	Бібліогр.:	с.	103–105.	–	ISBN	966‐95336‐9‐4	
(повне	зібр.).	–	ISBN	978‐617‐573‐017‐1	(т.	7).		

До	 розділу,	 який	 складається	 з	 двох	 частин,	 увійшли	 розвідки,	
нариси,	есеї,	 інтерв'ю	П.	Ребра,	присвячені	темі	«Шевченко	і	Запоріж‐
жя».	 Автор	 використав	 багатий	 і	 цікавий	матеріал,	 маловідомі	 й	 зо‐
всім	 невідомі	 широкому	 загалу	 факти:	 простежив	 родовід	 Великого	
Кобзаря	і	його	козацьке	коріння;	дослідив	запорозькі	мотиви	у	твор‐
чості	поета;	описав	подорож	молодого	митця	на	острів	Хортицю;	роз‐
повів	про	долю	одного	 із	власних	примірників	«Кобзаря»;	поділився	
враженнями	 від	 всенародного	 Шевченківського	 літературно‐мис‐
тецького	 свята	«В	 сім'ї	 вольній,	новій»,	що	відбулося	на	Запоріжжі	 у	
березні	1987	р.	

937.	РУДНИЦЬКИЙ	Г.	 Кримські	 етюди	 /	 Григорій	 Рудницький	 //	
Шевченк.	краєзн.	альм.,	2008	/	Всеукр.	культ.‐наук.	фонд	Т.	Шевченка.	–	
[К.,	2008].	–	С.	21–27.	

Про	вивчення	творчої	спадщини	та	вшанування	пам’яті	Т.	Шев‐
ченка	на	кримській	землі,	зокрема,	про	підготовку	та	святкування	Та‐
расових	роковин	у	1896‐му,	1897‐му,	1901‐му	і	1902	р.	У	Сімферополі	
організатором	таких	громадських	заходів	був	літератор	Охрім	Варнак	
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(Онопрій	Омелянович	Василенко)	–	автор	низки	поезій	шевченківсь‐
кої	тематики	 і	 статей	про	Тарасові	роковини	1897	р.	в	 губернському	
центрі	 Таврії.	 У	 кримській	 пресі	 кінця	 ХІХ	 –	 поч.	 ХХ	ст.	 (газетах	
«Крим»,	 «Салгир»,	 «Крымский	 вестник»)	 неодноразово	 йшлося	 про	
Т.	Шевченка	і	про	стан	тогочасної	української	літератури.	

938.	САВЧУК	М.	Тарас	Шевченко	на	землі	Коломийській	/	Микола	
Савчук	 //	 Шевченк.	 краєзн.	 альм.,	 2010	 /	 Всеукр.	 культ.‐наук.	 фонд	
Т.	Шевченка.	–	[К.,	2010].	–	С.	2–10.	

Ушанування	пам’яті	Т.	Шевченка	на	території	сучасної	Коломий‐
щини	має	 свою	 яскраву,	 досі	 майже	 не	 вивчену	 історію.	 Тому	 автор	
пропонованого	 дослідження	поставив	 за	мету	 повніше	розкрити	пе‐
ред	читачами	процес	знайомства	мешканців	Коломийського	району	з	
творчістю	Т.	Шевченка.	Йдеться	про	видання	творів	поета	та	літера‐
тури	про	нього	в	Коломиї,	пам’ятники	Кобзарю,	встановлені	в	місті	й	
селах	 району,	 про	 проведення	 вечорів	 його	 пам’яті	 та	 коломийську	
філокартичну	Шевченкіану.	 Цікавою	 сторінкою	 останньої	 є	 видання	
накладом	 Я.	Оренштайна	 в	 1902	р.	 16	 чорно‐білих	 та	 16	 кольорових	
листівок‐ілюстрацій	О.	Сластіона	до	Шевченкових	«Гайдамаків».		

Повага	до	українського	генія	в	місті	над	Прутом	була	такою	ве‐
ликою,	що	вже	в	90‐і	рр.	ХІХ	ст.	тут	з’явилася	вулиця	Тараса	Шевченка,	
яка	й	досі	має	цю	назву.	А	в	1900	р.	у	Коломиї	було	засновано	«Україн‐
ську	 державну	 вселюдну	школу	 імени	Тараса	Шевченка»	 з	 українсь‐
кою	мовою	викладання.	 Своє	дослідження	автор	 здійснив,	 проаналі‐
зувавши	місцеву	пресу	з	кінця	ХІХ	ст.	до	90‐х	рр.	ХХ	ст.	

939.	СЕМЕНЮК	М.	 Т.	Шевченко	 і	Житомирщина	 /	Микола	 Семе‐
нюк	//	Тет‐а‐Тетерів	:	літ.	альм.	/	[авт.‐упоряд.	М.	П.	Пасічник].	–	[Жи‐
томир],	2010.	–	Кн.	3	:	До	Міжнародного	Шевченківського	свята	«В	сі‐
м'ї	вольній,	новій…»	на	Житомирщині	у	травні	2010	року.	–	С.	5–55.	–	
Бібліогр.:	с.	55.	–	ISBN	978‐966‐2936‐19‐3.	

940.	*Т.	ШЕВЧЕНКО	 і	 Житомирщина	 /	 упоряд.,	 авт.	 передм.	 і	
прим.	М.	Семенюк.	–	Х.	:	Майдан,	2007.	–	131	с.	:	іл.	–	Бібліогр.:	с.	127–129	
(35	назв).	–	ISBN	978‐966‐372‐111‐8.	

Мешканці	Житомирщини	свято	шанують	пам’ять	про	Т.	Шевче‐
нка.	 Відомий	шевченкознавець	М.	Семенюк	 розповідає	 про	 письмен‐
ників	 та	 наукових	 дослідників	 краю,	 які	 зробили	 вагомий	 внесок	 у	
розвиток	 шевченкознавства:	 І.	Огієнка,	 М.	Рильського,	 В.	Шевчука,	
В.	Яцюка,	 Є.	Артеменка;	 про	 лауреатів	 Національної	 премії	 України	
імені	Тараса	Шевченка,	які	народилися	або	жили	і	працювали	у	краї:	
Б.	 Лятошинського,	 В.	Земляка,	 В.	Канівця,	 М.	Максименка;	 про	 цікаві	
сторінки	театральної	 історії	м.	Житомира,	пов’язані	з	творчістю	Коб‐
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заря,	 зокрема,	про	Шевченкіану	Житомирського	обласного	українсь‐
кого	 музично‐драматичного	 театру	 ім.	І.	Кочерги.	 Монументальна	
Шевченкіана	 Житомирщини	 представлена	 пам’ятниками	 у	містах:	
Житомирі	(1979),	Бердичеві	(1960),	Малині	(1997),	Черняхові	(1997),	
смт.	Брусилові	(1997),	с.	Кривому	Попільнянського	району	(1961)	та	в	
багатьох	інших	містах	і	селах	області.		

941.	СЕМЕНЮК	М.	Т.	Шевченко	і	Харківщина	/	Микола	Семенюк.	–	
Хмельницький	:	[Вид‐во	А.	Цюпак],	2005.	–	119	с.	–	ISBN	966‐8362‐42‐Х.	

У	 книжці	 розповідається	 про	 перебування	Кобзаря	 у	 краї,	 його	
особисті	відносини	та	зв’язки	із	жителями	і	вихідцями	з	Харківщини.	
Також	у	виданні	йдеться	про	художню,	музичну,	скульптурну,	літера‐
турну	Шевченкіану.	Окрему	статтю	присвячено	Всесоюзному	Шевче‐
нківському	літературно‐мистецькому	святу	«В	сім’ї	вольній,	новій…»,	
яке	відбулося	12–15	червня	1988	р.	на	Харківщині.	Гостей	зустрічали	
Харків,	Краснодар	і	Балаклія,	Сахновщина	і	Лозова,	Богодухів	і	Чугуїв,	
Золочів	і	Шевченкове,	Куп’янськ	і	Зміїв.		

942.	СИНЯВСЬКИЙ	Я.	О.	Шевченко	і	Київщина	:	(розповіді	про	му‐
зеї,	пам’ятники,	пам’ятні	дошки,	погруддя,	зустрічі	з	цікавими	людь‐
ми	Київщини)	 /	Я.	О.	Синявський.	 –	Олександрівка	 :	 [Миронів.	 друк.],	
2007.	–	88	с.	:	іл.	–	ISBN	978‐966‐7802‐66‐0.	

Автор	книги,	літературний	краєзнавець	Я.	Синявський,	розпові‐
дає	 про	 вшанування	Т.	Шевченка	на	Київщині	 –	меморіальні	 дошки,	
пам’ятні	знаки,	погруддя	і	пам’ятники	Кобзарю;	про	його	перебуван‐
ня	в	цьому	краї	та	зустрічі	з	цікавими	людьми.	Також	подає	легенди	й	
перекази	про	поета,	що	побутують	у	цій	місцевості.	

943.	ШЕВЧЕНКІАНА	 Мелітополя	 :	 біографії,	 інформація,	 твор‐
чість,	пошук	/	упоряд.	В.	А.	Курманська.	–	Мелітополь	 :	Видавн.	буди‐
нок	ММД,	2007.	–	183	с.	:	іл.	–	ISBN	978‐966‐8563‐50‐8.	

У	збірці	представлено	дослідження	вчителів	та	учнів	загальноос‐
вітніх	 шкіл	 м.	 Мелітополя	 про	 поетів	 (І.	Олексенка,	 О.	 Гончаренка,		
О.	 Фесюка	 та	 ін.),	 композиторів	 (Р.	Шермейстера,	 Г.	Шульгіна,	 В.	Баг‐
рія),	художників	(О.	Тишлера,	Й.	Антоненка,	Л.	Мілюкова),	майстрів	де‐
коративно‐прикладного	мистецтва,	керівників	Мелітопольської	«Про‐
світи»,	 юних	 талантів,	 які	 шанують	 пам’ять	 Кобзаря	 і	 пов’язують	 із	
ним	 свою	творчість.	 У	 збірці	 вміщено	матеріали	про	роботу	кімнати‐
музею	Т.	Шевченка	у	Малій	академії	наук	учнівської	молоді.	

944.	ШЕВЧЕНКІАНА	 Одещини	 :	 наук.‐краєзн.	 зб.	 /	 відп.	 ред.	
Т.	П.	Ананченко	 [та	 ін.]	 ;	 Упр.	 культури	 та	 туризму	Одес.	 облдержад‐
мін.,	 Одес.	 обл.	 центр	 укр.	 культури.	 –	 Одеса	 :	 Друк,	 2006.	 –	 239	с.	 –	
ISBN	966‐8149‐84‐Х.	
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Збірник	видано	з	нагоди	вшанування	Великого	Кобзаря	на	Оде‐
щині	 в	 2006	р.	 в	 межах	щорічного	 Всеукраїнського	Шевченківського	
літературно‐мистецького	свята	«В	сім’ї	вольній,	новій».	У	ньому	пред‐
ставлено	 науковий	 та	 мистецький	 доробок	 одеситів	 –	 лауреатів	 На‐
ціональної	 премії	 України	 імені	Тараса	Шевченка:	 доктора	 філології,	
професора	 В.	Фащенка,	 поета	 Б.	Нечерди,	 художника	М.	Божія.	 Також	
опубліковано	літературознавчі	розвідки	відомих	дослідників	життя	і	
творчості	Кобзаря,	краєзнавчі	знахідки	 і	розвідки	культурологів,	ма‐
теріали	про	шевченківські	фонди	Одеського	літературного	музею	та	
одеську	 театральну	 Шевченкіану.	 Видання	 містить	 ілюстративний	
матеріал,	 який	 доповнено	 переліком	 пам’ятних	 місць	 Одещини,	
пов’язаних	з	іменем	Т.	Шевченка.	

945.	АНАНЧЕНКО	Т.	 Шевченко	 й	 Одеса	 /	 Тетяна	 Ананченко	 //	
«України	 часточка	 –	 в	 мені»	 :	 Одещина	 в	 культурол.	 просторі	 світ.	
українства	 /	 Тетяна	 Ананченко.	 –	 3‐є	 вид.,	 випр.	 й	 доповн.	 –	 Одеса,	
2007.	–	С.	136–139.	–	ISBN	978‐966‐2907‐76‐6.	

Пропонована	публікація	–	це	роздуми	про	значення	Шевченкової	
творчості	для	кожної	людини,	яка	любить	 і	шанує	свою	культуру,	та	
про	 зв’язок	поета	 з	Одесою.	Пам’ять	 про	Тараса	 Григоровича	 в	місті	
втілена	і	в	парку,	названому	на	його	честь	(там	росте	вербичка	від	Та‐
расового	 деревця,	 яке	 він	 посадив	 у	 далекому	 Мангишлаку),	 і	 в	 од‐
ному	 з	 найкращих	 проспектів,	 і	 в	 іменах	 багатьох	 лауреатів	 премії		
його	імені.		

946.	ШЕВЧЕНКІАНА	Придніпров’я	 :	 ст.,	 нариси,	 поезія,	 проза,	 есеї,	
інтерв’ю	/	упоряд.:	Л.	Н.	Степовичка,	М.	П.	Чабан.	–	Д.	:	АРТ‐ПРЕС,	2008.	–	
435	с.	 –	До	165‐річчя	перебування	Тараса	Шевченка	на	Придніпров’ї.	 –	
ISBN	978‐966‐348‐146‐3.	

До	 видання	 ввійшли	 історичні	 розвідки,	 поезії,	 проза,	 есеї,	 ін‐
терв’ю	письменників,	митців	та	науковців,	які	розповідають	про	істо‐
рико‐краєзнавчу,	 літературну,	 мистецьку,	 музичну	 та	 скульптурну	
Шевченкіану	Дніпропетровщини.	У	книзі	використано	фотоматеріали	
і	 репродукції	 з	 фондів	 Дніпропетровського	 історичного	 музею	
ім.	Д.	І.	Яворницького,	приватної	колекції	професора	А.	Фоменка,	при‐
ватних	архівів	авторів.	

	947.	«В	 СІМ’Ї	 вольній,	 новій…»	 :	 відлуння	 Шевченків.	 свята	 на	
Дніпропетровщині	–	2008	//	Січеслав.	–	2008.	–	№	3.	–	С.	13–40.	

Матеріал	 містить	 привітання,	 відгуки	 відомих	 українських	 пись‐
менників	 –	 учасників	 Міжнародного	 Шевченківського	 літературно‐
мистецького	 свята	 «В	 сім’ї	 вольній,	 новій»	 на	 Дніпропетровщині:	
С.	Караванського,	Я.	Поліщука,	В.	Яворівського,	Р.	Лубківського,	Л.	Голоти,	
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Г.	Пагутяк,	В.	Климентовської,	Л.	Талалая,	А.	Шкляра,	А.	Тулянцева,	а	та‐
кож	 іноземних	 гостей	 –	 перекладачів	 творів	 Т.	Шевченка:	 литовського	
поета	В.	Рудзіанскаса,	філолога‐україніста	з	Японії	Х.	Катаоки.	Фоторепо‐
ртаж	передає	яскраві	миттєвості	свята.	

948.	ШЛЯХАМИ	Тараса	Шевченка.	Чернігівщина	:	путівник	/	ред‐
кол.:	С.	Л.	Лаєвський	[та	ін.]	;	авт.	тексту:	С.	Л.	Лаєвський	[та	ін.].	–	К.	:	
Богдана,	2012.	–	276	:	іл.,	фотогр.	–	ISBN	978‐966‐425‐016‐7.		

Путівник	запрошує	шанувальників	Кобзаря	у	подорож	Чернігів‐
щиною	 –	 містами,	 містечками	 й	 селами,	 які	 відвідував	 великий	 син	
України.	Подані	розповіді	стануть	мандрівникам	за	гіда,	а	понад	тися‐
чу	 фотографій	 та	 ілюстрацій	 –	 зручним	 візуальним	 доповненням.	
Книга	 містить	 перелік	 пам’яток	 і	 об’єктів	 історії,	 пов’язаних	 із	
Т.	Шевченком,	 список	 лауреатів	 премії	 його	 імені,	 котрі	жили	й	 пра‐
цювали	 на	 Чернігівщині,	 а	 також	 слушні	 поради	 туристам.	 Видання	
започатковує	серію	путівників	«Шляхами	Тараса	Шевченка»	і	приуро‐
чено	до	200‐річчя	від	дня	народження	Кобзаря.			

949.	ГОРАК	Р.	Прозвані	юродивими	:	есей	/	Роман	Горак	//	Про‐
звані	юродивими	:	есеї	про	Т.	Шевченка	/	Роман	Горак.	–	Львів,	2011.	–	
С.	81–246	:	фотогр.	–	ISBN	978‐617‐629‐025‐4.	

В	 есеї	 міститься	матеріал	 про	 поширення	 творів	 Т.	Шевченка	 в	
Галичині	у	другій	половині	ХІХ	ст.	–	на	початку	ХХ	ст.	і	внесок	у	цю	ді‐
яльність	 видатних	 діячів	 України,	 зокрема	 письменників	 В.	Шашке‐
вича	 та	 Ю.	 Федьковича,	 громадсько‐політичного	 діяча	 і	 публіциста	
Д.	Танячкевича.		

950.	ВЕЛИЧКО	Н.	 Тарас	 Шевченко	 як	 поет,	 «славний	 борець	 за	
правду	 і	волю»,	національний	пророк	на	сторінках	часопису	«Рідний	
край»	 (1906–1912	рр.)	 /	 Ніна	 Величко	 //	 Рідний	 край	 :	 наук.,	 публі‐
цист.,	 худож.‐літ.	 альм.	/	Полтав.	держ.	пед.	ун‐т	 ім.	В.	Г.	Короленка.	–	
Полтава,	2007.	–	№	1.	–	С.	93–103	:	фотогр.	–	ISBN	966‐7653‐03‐5.	

Про	висвітлення	на	 сторінках	журналу	 «Рідний	край»	 (виходив	
на	початку	ХХ	ст.	спершу	в	Полтаві,	а	потім	у	Києві)		–	у	віршах,	прозо‐
вих	 творах,	 статтях	літературознавчого	 і	 культурологічного	 спряму‐
вання,	численних	рецензіях	та	дописах	–	життєвого	шляху	і	творчого	
доробку	Кобзаря,	його	ролі	та	місця	в	історії	нашого	народу,	в	розвої	
української	культури.	Зокрема,	згадуються	вірші	Х.	Алчевської,	П.	Ми‐
рного,	О.	Коваленка,	розвідки	Г.	Коваленка,	Г.	Хоткевича,	Д.	Дорошен‐
ка,	О.	Сластьона.	

951.	ГІЩИНСЬКИЙ	В.	Підгорецькі	ченці‐василіяни	душу	«…усопша‐
го	поета	Тарасія	Шевченька…»	поминають	/	Володимир	Гіщинський	//	
Сл.	і	час.	–	2007.	–	№	3.	–	С.	79–81.	
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952.	ГІЩИНСЬКИЙ	В.	 Пом’янули	 душу	 Тараса	 /	 Володимир	 Гі‐
щинський	//	Укр.	культура.	–	2004.	–	№	5.	–	С.	10–11.	

Ідеться	 про	 запис	 1861	 р.	 поминання	 пам’яті	 Т.	Шевченка	 в	
«Пом’яннику»	чернечої	василіанської	обителі	в	с.	Підгірці	на	Львівщині,	
що	в	умовах	політичної	реакції,	яка	лютувала	в	Галичині,	було	виявом	
громадянської	мужності.		

Радимо	також	

953.	БРИЖИЦЬКА	С.	22	травня	–	день	поховання	Тараса	Шевчен‐
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Розділ	2	

Т.	Шевченко	в	усній	народній	творчості	та	красному	письменстві		
Безсмертний	 образ	 Кобзаря	 майстерно	 відображено	 в	 народній	

творчості	 –	 оповіданнях,	 легендах,	 казках,	 прислів’ях	 і	 приказках,	 які	
більш	 ніж	 півтора	 століття	 привертають	 до	 себе	 увагу	 фольклористів.	
Ще	в	1859	р.	М.	Максимович	писав	до	свого	друга	Т.	Шевченка:	«А	на	
правой	стороне	Днепра	Вы	стали	лицом	мифическим,	о	котором	идут	
уже	 баснословия	 и	 легенды,	 наравне	 с	 преданиями	 старых	 времен»1.	
Перші	відомі	нам	записи	легенд	зробив	у	1861	р.	Г.	Честахівський,	а	в	
1891	р.	у	галицькій	«Правді»	було	кинуто	гасло	збирати	ці	народні	пе‐
рекази	 й	 легенди	 в	 тих	 людей,	 які	 безпосередньо	 зустрічалися	 з	
Т.	Шевченком	і	були	з	ним	знайомі:	«Пам’ять	про	Шевченка	жива	в	на‐
роді:	він	давно	стояв	героєм	народних	переказів	і	пісень,	час	вже	взяти‐
ся	до	збирання	з	народних	уст	усього	того,	що	є	в	народній	пам’яті	про	
Шевченка»2.	У	такий	спосіб	не	тільки	збагатилася	мемуарна	література	
про	Кобзаря,	а	й	з’явилися	селянські	перекази	про	нього.	

Серед	 матеріалів	 В.	Беренштама,	 М.	Біляшівського,	 М.	Васильєва,	
А.	Кримського,	А.	Смоктія,	О.	Дорошкевича	можна	виділити	дві	катего‐
рії	 записів:	 ті,	 що	 певною	 мірою	 наближаються	 до	 відомих	 фактів	 із	
Шевченкового	життя,	та	фантастичні,	авторами	яких	були	переважно	
селяни.	

	Праці	 радянських	 фольклористів	 було	 узагальнено	 у	 відомих	
збірниках:	«Шевченко	в	народній	творчості»	(К.,	1940)	та	«Народ	і	Ше‐
вченко»	(К.,	1963).	Скарбниця	фольклорної	Шевченкіани	сучасного	пе‐
ріоду	збагатилася	збірниками	О.	Ошуркевича,	А.	Татарина,	П.	Ткачука.	

З	 усіх	 зібраних	 фольклорних	 творів,	 яких	 понад	 тисячу,	 можна	
виокремити	ряд	тематичних	груп:	«Шевченкові	мандри»,	«Як	перехо‐
вувався	Шевченко»,	 «Як	 ховали	Шевченка»,	 «Про	 заховану	 в	 могилі	
Шевченка	 зброю»,	 «Невмирущість	 Кобзаря»,	 «Живе	 слово	 І.	Ядлов‐
ського»,	«Про	очищення	людської	душі	на	Тарасовій	горі»,	«Про	Шев‐
ченкову	книгу	„Кобзар”»,	«Родинні	перекази	нащадків	поета»	та	ін.	

	Про	перевезення	домовини	Кобзаря	в	Україну	зібрано	перекази:	
«Як	ховали	Шевченка»,	 «Тужіння	Якилини»,	 «Тарасова	стрічка»,	 «Від	

																																													
1	 «Я	 дуже	 щиро	 Вас	 люблю…»	 :	 Шевченко	 у	 розповідях	 сучасників.	 –	 Х.,	 2004.	 –	

С.	327.	
2	Там	само.	–	С.	327.	
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баби	чула...»,	«Шевченко	ніби	ще	жив	після	похорону...»,	а	також	низку	
прислів'їв	та	приказок.	

	Народна	 творчість	 наділяє	 Т.	Шевченка	 кращими	 людськими	
рисами,	 змальовує	 його	 як	 народного	 героя,	 борця	 за	щастя	 і	 волю.	
Він	єдиний,	хто	приходив	до	людей	в	образі	Бога:	з’являвся	зненацька	
саме	тоді,	коли	людині	найважче,	в	години	розпачу	й	відчаю,	допома‐
гав	порадою,	ділився	куснем	хліба,	грішми,	знімав	із	себе	одежину.	Це	
свідчить	про	те,	що	Т.	Шевченко	став	для	українців	явищем	світоглядо‐
творчим,	таким,	що	осенсовує	буття	нації,	дає	їй	духовну	міць,	віру,	на‐
дію.	Для	народу‐сонцелюба,	хліботворця	й	добротворця	геніальний	по‐
ет	і	художник	був	і	залишається	ідеалом:	«Шевченко	Тарас,	наче	сонце	
для	нас»,	«Нема	квітів	без	кореня,	а	Шевченка	без	народу»,	«Кажи	прав‐
ду,	як	Шевченко»,	«Тарасові	слова	–	то	правда	жива»,	«Шевченків	„Запо‐
віт”	облетів	увесь	світ»,	«Тарасові	думки	будуть	жити	віки»,	«Шевченко	
жити	буде,	поки	на	землі	житимуть	люди».	Геніальне	слово	Т.	Шевченка	
назавжди	ввійшло	у	свідомість	народу,	у	його	душу	й	серце.	

Одним	із	феноменів	української,	та	й	світової	літератури,	є	Шев‐
ченкіана	–	сукупність	творів	словесного	мистецтва,	звернених	до	ге‐
ніальної	постаті	Т.	Шевченка.	Це	явище	масштабне,	творене	фактично	
на	всіх	континентах,	у	всіх	літературних	жанрах	–	від	невеликого	вір‐
ша	до	роману‐епопеї.	 І	нараховує	вона	не	менше	шести	тисяч	творів,	
здебільшого	 поетичних.	 Так	 багато	 не	 писали	 про	 жодного	 з	 пись‐
менників	планети.		

Українську	 поетичну	 Шевченкіану	 було	 започатковано	 створе‐
ним	у	1841	р.	віршем	О.	Афанасьєва‐Чужбинського	«Шевченкові»:	

Гарно	твоя	кобза	грає,	
Любий	мій	земляче!	
Вона	голосно	співає,	
Голосно	і	плаче.	
І	сопілкою	голосить,	
Бурею	лютує,	
І	чогось	у	бога	просить,		
І	чогось	сумує1.	

Важко	переоцінити	значення	цього	першого	поетичного	відгуку	
українською	 мовою	 на	Шевченків	 «Кобзар»	 –	 було	 взято	 правильну	
ноту,	на	якій	звучали	наступні	відгуки,	той	нестримний	потік	розбу‐
дженої	волі	до	боротьби,	що	все	наростав	і	наростав.	

																																													
1	Афанасьєв‐Чужбинський	О.	Шевченкові.	–	К.,	1972.	–	С.	35.	
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У	творенні	прижиттєвої	поетичної	Шевченкіани	свою	роль	відіг‐
рали	 В.	Александров	 («Брате‐голубе	 Тарасе!»,	 1846),	 Г.	Андрузький	
(«Скажи	 мені,	 батьку…»,	 1846),	 О.	Псьол	 («Молим	 тебе,	 Боже,	 прав‐
ди…»,	1848).	Поезія	Г.	Андрузького	передає	магію	впливу	Т.	Шевченка	
на	сучасників:	

Скажи	мені,	батьку,	
Що	діється	з	нами	–	
Як	на	тебе	глянем,	
Мов	не	тії	станем:	
Ясними	очима	
Дивимось,	і	серцю	
Віриться	в	судьбину:	
І	нам	дасться	доля,	
Колись	слава,	воля	
Навіда	Вкраїну!1	

Коли	ж	не	стало	Т.	Шевченка,	у	поезіях,	присвячених	його	пам’яті,	
відчувалися	не	тільки	смуток	і	глибока	туга	народу	за	своїм	Кобзарем,	а	
й	розуміння	його	значення	для	України,	для	всього	слов’янства.	З	дале‐
кого	Дагестану	писав	кирило‐мефодіївець	О.	Навроцький:	

А	ти	ж,	орле,	
А	ти	ж	рідний	тату,	
Піднімав	нас	всіх	угору,	
Привертав	до	хати;	
Єднав	слов’ян	всіх	докупи,	
У	сім’ю	велику,	
Благав	Бога,	щоб	злилися	
Слов’янськії	ріки,		
Щоб	братами	люди	стали	
Вовіки	і	віки2.	

На	смерть	Т.	Шевченка	відгукнулися	й	інші	поети,	зокрема	Тара‐
сів	 приятель	М.	Максимович	 («На	 похорон	 Т.	Гр.	Шевченка	 під	 Кане‐
вом»,	 1861),	 О.	Кониський	 («На	 похорон	 Шевченка»,	 1861),	 В.	Кулик	
(«На	смерть	Шевченка»,	1861).	

Новий	період	у	розвитку	української	поетичної	Шевченкіани	бу‐
ло	 започатковано	 твором	П.	Куліша	 «Замість	 епілога	 до	 поеми	 [«На‐
стуся»]:	Брату	Тарасові	на	той	світ»,	написаним	невдовзі	після	кончи‐

																																													
1	Т.	Г.	Шевченко	в	художній	літературі.	–	К.,	1964.	–	С.	17.	
2	Там	само.	–	С.	25.	
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ни	Т.	Шевченка	 і	надрукованим	у	журналі	«Основа»	 (1861,	№	11/12).	
Побудовано	його	за	принципом	антитези	між	автором	вірша	і	тим,	до	
кого	 він	 звертався.	 У	 пізніших	 автобіографічних	 нотатках	 П.	Куліш	
писав:	«Можна	сказати,	що	це	зійшовся	низовий	курінник,	січовик	із	го‐
родовим	козаком‐кармазинником»1.	Однак,	переборюючи	цю	обстави‐
ну,	 П.	Куліш	 не	 забуває	 про	 головне,	 вкладаючи	 під	 кінець	 вірша	 в	
уста	України	такі	слова:	

	Різно,	діти,	різно	
В	світі	пробували,	
Та	єдину	душу	
Удвох	вони	мали.	
Різно,	діти,	різно	
По	світу	блудили,		
Та	на	одно	діло	
Душу	положили2.	

До	 постаті	 й	 творчості	 побратима	 П.	Куліш	 звертав	 віршоване	
слово	ще	у	двох	своїх	прижиттєвих	книжках	–	«Хуторна	поезія»	(1882)	
та	«Дзвін»	(1893).	

У	трагічному	1861	р.	до	творення	поетичної	Шевченкіани	долу‐
чився	 великий	 буковинець	Ю.	Федькович	 поезією	 «Співацька	 добра‐
ніч.	На	скін	Тараса	Шевченка»,	завершивши	її	рядками,	які	в	1888‐му,	
серед	інших,	викарбували	на	його	надгробку:	

Спи	ж	ти,	руський	соловію,	
Я	за	тебе	тужу,	
А	як	тутки	зазоріє,	
Я	тебе	пробуджу3.	

У	 надрукованому	 в	 1863	р.	 вірші	 «Нива»	 Ю.	Федькович	 назвав	
Т.	Шевченка	безсмертним	батьком	за	науку	життя.	

У	наступні	десятиліття	Т.	Шевченкові	присвячували	поетичні	стро‐
фи	 М.	Старицький	 («До	 Шевченка»,	 1876;	 «На	 спомин	 Т.	Г.	Шевченка»,	
1881;	 «На	 роковини	 Шевченку»,	 1882),	 І.	Манжура	 («26	 лютого	 1861–
1886»,	1886),	 І.	Франко	(«Могила	Тарасова»,	«В	XXIII‐ті	роковини	смерті	
Тараса	Шевченка»,	 обидва	 твори	 –	 1884),	 В.	Самійленко	 («На	 роковини	
смерті	Шевченка»,	 1888),	 Л.	Глібов	 («Над	 Дніпром»,	 1893),	 Б.	Грінченко	
(«Некрасову	 й	 Шевченкові»,	 1881),	 Леся	 Українка	 («Жалібний	 марш»,	

																																													
1	Мельничук	Б.	І.	Українська	поетична	шевченкіана.	–	Чернівці,	2010.	–	С.	13.	
2	Куліш	П.	Замість	епілога	до	поеми:	Брату	Тарасові	на	той	світ	//	Твори	:	в	2	т.	–	К.,	

1994.	–	Т.	1.	–	С.	295.	
3	Федькович	Ю.	Співацька	добраніч:	На	скін	Тараса	Шевченка.		–	К.,	1949.	–	С.	20.	



	
	

32 
	

1888;	«На	роковини	Шевченка»,	1889;	«На	роковини»,	1911),	Г.	Комарова	
(«Т.	Шевченко	 (В	 XXXIX	 роковини	 його	 смерті)»,	 1900),	 Х.	Алчевська	
(«Пам’яті	Шевченка»,	 1911),	 О.	Олесь	 («Т.	Шевченкові»,	 1912)	 та	 багато	
інших	митців.		

З‐поміж	 названих	 найбільше	 виділяються	 поезії	 В.	Самійленка,	
І.	Франка,	Лесі	Українки.	В.	Самійленко	зумів	знайти	для	свого	твору	
«На	роковини	смерті	Шевченка»	цементуючі	рядки	–	непретензійні	й	
дуже	місткі:	

Умер	поет!	І	струни	голосні	
Порвалися,	замовкнули	навіки.	
Ми	стали	сиротами	і,	сумні,	
Ми	понесли	у	серці	жаль	великий.	
І	довго	плакали…	І	от	тепер	
Щороку	згадуєм	сумну	пригоду.	
Але	чи	справді	вмер	він?	Ні,	не	вмер!	
Поет	живе	в	серцях	свого	народу!1	

Твір	І.	Франка	«В	XXIII‐ті	роковини	смерті	Тараса	Шевченка»	гос‐
трополемічний,	спрямований	проти	ворогів	Т.	Шевченка	й	України:	

Вони	бояться,	що	ти	ще	не	згинув,	
Що	в	тій	могилі	не	поліг,	не	стлів,	
Що	в	слушний	час	повернеш	в	Україну,	
Ще	раз	ї	збудиш	громом	своїх	слів2.	

	Із	 полемічного	 запалу,	 але	 вже	 іншого	 характеру,	 постав	 вірш	
Лесі	Українки	«На	роковини».	Якщо	 І.	Франко	 спрямовував	 своє	пое‐
тичне	 слово	 проти	 зовнішнього	 ворога,	 то	 Леся	 Українка	 виступає	
проти	ворога	внутрішнього	–	лжепатріотів:	

Вкраїна	бачила	не	раз,	
як	тії	закоханці	
надвечір	забували	все,	
про	що	співали	вранці…		

Словесній	любові	до	України	вона	протиставляє	любов	діяльну,	
виразником	якої	й	був	Т.	Шевченко:	

Він	перший	за	свою	любов	
тяжкі	дістав	кайдани,	
але	до	скону	їй	служив	
без	зради,	без	омани.	

																																													
1	Т.	Г.	Шевченко	в	художній	літературі.	–	К.,	1964.	–	С.	47.	
2	Там	само.	–	С.	39.	
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Усе	знесла	й	перемогла	
його	любові	сила.	
Того	ж	великого	вогню	
і	смерть	не	погасила1.		

До	збірки	Б.	Лепкого	«За	люд»	 (Краків,	1914;	друге	видання	має	
назву	«В	Тарасові	роковини»,	Відень,	1915)	увійшло	майже	два	десятки	
віршів,	 звернених	 до	 основних	 моментів	Шевченкового	 життя,	 почи‐
наючи	від	його	народження	(«Літ	тому	сто»)	 і	завершуючи	кончиною	
(«Умер	поет»).	Тут	містяться	ґрунтовані	на	достеменних	фактах	розпо‐
віді	про	найближчих	поетові	людей	(«До	Тарасової	матері»,	«Батькове	
пророцтво»),	про	його	потяг	до	малярства	(«Мрії	та	дійсність»)	і	до	по‐
езії	(«Перші	твори»),	про	арешт	під	час	переправи	через	Дніпро	навесні	
1847	р.	(«Розвіяні	мрії»),	царський	вирок	(«Суд	над	поетом»),	заслання	
(«Пустиня»,	«Шевченкова	верба»,	«Дядько»)	та	ін.	

У	 радянські	 часи	 поетична	 Шевченкіана	 збагатилася	 тисячами	
творів	–	від	окремих	віршів	у	1920–1950‐х	рр.	до	численних	книжок	у	
1960‐х,	 з‐поміж	 яких	 –	 поетичні	 збірки	 А.	Малишка	 «Віщий	 голос»	
(1961),	 О.	Ющенка	 «Шевченко	йде	по	 світу»	 (1964),	Д.	Білоуса	 «Тара‐
сові	жарти»	(1964).		

Серед	найкращих	здобутків	поетичної	Шевченкіани	–	низка	ви‐
сокопатріотичних	 поезій	 часів	 героїчної	 боротьби	 з	 фашизмом,	 зок‐
рема,	знамените	«Слово	про	рідну	матір»	(1941)	М.	Рильського,	в	яко‐
му	згадується	 ім’я	славного	сина	України	поряд	 із	рідною	землею	та	
вірою	в	перемогу	над	ворогом:	

Настане	день,	настане	час	–	
І	розіллється	знов	медами	
Земля,	що	освятив	Тарас	
Своїми	муками‐ділами,	
Земля,	що	окрилив	Тарас	
Громовозвукими	словами2.		

У	числі	кращих	здобутків	української	поезії	воєнної	пори	–	вірш	
К.	Герасименка	«З	фронтового	блокнота»,	написаний	у	Ворошиловгра‐
ді	 навесні	 1942	р.,	 за	 кілька	 місяців	 до	 загибелі	 поета‐воїна	 в	 перед‐
гір’ях	Кавказу.	Цей	проникливий	твір	заворожує	насамперед	ліричною	
сповіддю	про	життєдайну	силу	Шевченкової	поезії	для	фронтовика:	

																																													
1	Т.	Г.	Шевченко	в	художній	літературі.	–	К.,	1964.	–	С.	72.	
2	Там	само.	–	С.	445.	
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До	світанку	ревли	гармати,	
А	коли	зайнялася	зоря,	
Захотілось	перечитати	
Том	улюблений	«Кобзаря».	
На	війні	не	буває	часу	
Для	сердечних,	для	ніжних	слів,	
Але	серце	й	любов	Тараса	
Відчуваєш	крізь	бурю	днів1.	

Витримали	 іспит	 часом	 і	 поезії	 Є.	Маланюка	 «Шевченко»	 («Не	
поет	–	бо	це	ж	до	болю	мало…»,	1930)	М.	Рильського	«Шевченко»	(«Не	
багряницею,	не	 злотом…»,	1932),	Л.	Костенко	 («Повернення	Шевчен‐
ка»,	«Заворожи	мені,	волхве!»),	В.	Симоненка	(«Шум	полів	(Над	Кобза‐
рем)»,	1955),	В.	Стуса	(«Сто	років,	як	сконала	Січ»,	«Шевченко.	Дорога	
до	 Орська»,	 1963,	 1972),	 М.	Вінграновського	 («В	 Орську»,	 1981),	
Б.	Олійника	(«До	проблеми	„Шевченко	і	народ”»,	1981)	та	ін.	

У	1962	р.	 побачив	 світ	один	 із	найкращих	творів	про	Кобзаря	–	
поетична	симфонія	І.	Драча	«Смерть	Шевченка»,	в	якій	автор	розкри‐
ває	велич	і	безсмертя	поета:	

У	кругосвітній	похорон	пішли,	
Щоб	зупинитись	на	горі	Чернечій.	
Йшла	вперше	Україна	по	дорозі	
У	глибину	епох	і	вічних	зльотів	–	
Йшла	за	труною	сина	і	пророка.	
За	нею	по	безсмертному	шляху	
Ішли	хохли,	русини,	малороси,	
Щоб	зватись	українцями	віднині2.		

Серед	вагомих	здобутків	сучасної	поетичної	Шевченкіани	Украї‐
ни	особливе	місце	посідає	 оригінальна	 збірка	поезій	Р.	Лубківського	
«Погляд	вічності»	(1990),	за	яку	її	автор	був	удостоєний	Шевченківсь‐
кої	премії	(1992).	Книга	містить	двадцять	три	відбитки	автопортретів	
Т.	Шевченка	 і	 стільки	 ж	 їх	 описів,	 а	 точніше,	 роздумів	 –	 своєрідних		
поетичних	біографій.	Усі	вони	складають	справжню	поему	про	шляхи		
й	 стежки	 Кобзаревого	 життя	 від	 1840	 р.	 –	 часу	 створення	 першого		
автопортрета	 поета	 –	 й	 до	 початку	 1861	 р.	 Вважаючи,	 що	 із	 часом		
«все	 повертає	 на	 круги	 своя»,	 Р.	Лубківський	 завершує	 свою	 збірку	
словами:	

																																													
1	Т.	Г.	Шевченко	в	художній	літературі.	–	К.,	1964.	–	С.	447.		
2	Драч	І.	Ф.	Смерть	Шевченка	:	симфонія.	–	К.,	2007.	–	С.	61.		
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Повертайтесь,	Шевченкові	автопортрети!	
Той,	дитячий,	написаний	вуглем	на	клуні,	
Той,	несмілий,	зухвало	дарований	Дзюні,	
Той,	у	Вільні	розтерзаний	Енгельгардтом,	
Той,	Сошенкові	вручений	з	болісним	жартом,	
Той,	для	брата	Микити,	–	як	воля	в	конверті,	
Той,	що	юних	сестер	причарує	до	смерті,	
Той	веселий	і	в’їдливий,	бо	–	«натщесерце»,	
Той,	де	бритва	в	руці	блискотить	дотепер	ще,	
Той	і	той,	що	могли	б	заслужити	медалі…	
Поверніться.	Постаньте	перед	людьми1.	

У	 першій	 половині	 1990‐х	 рр.	 увагу	 читачів	 привернув	 до	 себе	
цикл	поезій	Н.	Клименко	«Шлях	до	України»	зі	збірки	«Дзвони	вічного	
саду»	(1995).	Це	сім	віршів	з	епіграфами	з	творів	Т.	Шевченка,	які	визна‐
чають	конкретний	задум	авторки.	В	цілому	ж	це	розповідь	про	окремі	
періоди	 життєвого	 шляху	 Кобзаря:	 приїзд	 його	 до	 Києва	 у	 1845	р.,	
останній	день	перебування	на	Кос‐Аралі,	невільницькі	будні	в	Новопет‐
ровському	форті	та	остання	подорож	на	рідну	землю	в	1859‐му.		

Не	оминув	у	своїх	творчих	шуканнях	постаті	Т.	Шевченка	й	В.	Гра‐
бовський.	 У	 його	 збірці	 «Солов’їне	 серце»	 (2003)	 знаходимо	 вірші:	
«Шевченко	 пише	 портрет	 Ганни	 Закревської	 в	 Березовій	 Рудці»,	 «На	
березі	 Случі»,	 «Шевченко	 розмовляє	 з	 казахським	 хлопчиком‐бай‐
гушем»,	«Біля	Шевченкового	автопортрета»	та	«Похорон	Шевченка».		

Серед	кращих	здобутків	поетичної	Шевченкіани	останнього	ча‐
су	–	збірки	поезій	В.	Лясковського,	М.	Палієнка,	В.	Рисцова,	В.	Скакуна,	
В.	Яцюка.	

Прозова	 Шевченкіана	 значно	 менша	 за	 поетичну	 за	 кількістю	
творів.	Нариси	та	оповідання	про	життя	і	діяльність	Т.	Шевченка	пи‐
сали:	І.	Нечуй‐Левицький	(«Хмари»),	Панас	Мирний	(«Пригода	з	„Коб‐
зарем”»),	 О.	Маковей	 («Твір	штуки»	 і	 «Як	Шевченко	шукав	 роботи»),	
Д.	Макогон	(«Щаслива	дорога»).	Цікаву	спробу	створити	художню	біо‐
графію	 Кобзаря	 здійснив	 Б.	Грінченко	 (у	 співавторстві	 з	 дружиною	
М.	Загірною).	Їхня	праця	«Шевченків	„Кобзар”	на	селі»	побачила	світ	у	
1914	р.	

У	1920‐х	рр.	С.	Васильченко	написав	повість	«В	бур’янах»	про	ди‐
тинство	 і	 парубоцькі	 літа	 Тараса.	 Процес	 формування	 Т.	Шевченка	 –	
поета	 і	 борця,	 його	 внутрішня	 еволюція	 становлять	 ту	 сферу	 худож‐

																																													
1	Лубківський	Р.	До	автопортретів	утрачених	або	невідомих.	–	К.,	1990.	–	С.	73.		
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нього	зображення,	де	найповніше	виявилась	майстерність	Васильчен‐
ка‐психолога.	

Письменник,	 композитор	 і	 педагог	 Г.	Хоткевич	 вважав	 роман‐
тетралогію	 про	 Т.	Шевченка	 «З	 сім'ї	 геніїв»,	 над	 яким	 він	 працював	
упродовж	 десятиріччя,	 головним	 твором	 свого	 життя.	 Письменник	
написав	лише	дві	частини	–	«Тарасик»	і	«Тарас»	(зберігалися	в	архівах	
НКВС).	У	чернетках	та	задумах	лишилося	ще	дві	–	«Тарас	Григорович»	
і	«Шевченко»,	які	автор	завершити	не	встиг	(у	1938	р.	його	розстріля‐
ли	 як	 «ворога	 народу»).	 Завдяки	 зусиллям	науковців	 і	 родини	пись‐
менника	скорочений	варіант	двох	частин	епопеї	було	надруковано	як	
повість	«Тарас	Шевченко»	лише	в	1966	р.	Твір	складався	із	трьох	роз‐
ділів:	«Дитинство»,	«Отроцтво»,	«Юність».	

Через	усе	своє	життя	пронесла	любов	до	Т.	Шевченка,	прагнення	
більше	 дізнатися	 про	 нього	 та	 якомога	 більше	 повідати	 іншим	 про	
його	життя	відома	українська	дитяча	письменниця	О.	Іваненко.	Її	пе‐
рше	невеличке	оповідання	про	поета	 «Чорний	шлях»	було	написано	
ще	в	30‐і	рр.,	а	до	кінця	1960‐х	воно	виросло	у	великий	роман	«Тара‐
сові	шляхи»,	що	став	чи	не	найулюбленішою	книгою	юних	читачів	то‐
го	часу.	П’ять	частин	роману	розповідають	про	найважливіші	періоди	
в	біографії	Т.	Шевченка:	«Сирота	в	свитині»	–	про	дитинство;	«Худож‐
ник»	–	про	навчання	в	Академії	мистецтв,	вихід	у	світ	«Кобзаря»;	«На	
розпуттях	велелюдних»	–	про	два	приїзди	в	Україну,	участь	у	Кирило‐
Мефодіївському	 товаристві;	 «Подай	 же	 руку»	 –	 про	 перебування	 на	
засланні;	«На	сторожі	–	слово»	–	про	останні	роки	життя.		

Красицькі	 –	 нащадки	 сестри	 поета	 Катерини	 –	 зберегли	 найбі‐
льше	подробиць	із	життя	Т.	Шевченка,	які	й	лягли	в	основу	книжки	її	
правнука	Д.	Красицького	«Тарасові	світанки»	(1979).	Повісті	«Дитин‐
ство	 Тараса»,	 «Юність	 Тараса»	 та	 «Тарас‐художник»,	 що	 ввійшли	 до	
видання,	–	це	розповіді	небожів	поета	–	Петра	Микитовича	Шевченка	
та	Якима	Антоновича	Красицького,	земляків	і	друзів	Кобзаря.	

Органічно	поєднує	монументальну	епічність	та	проникливий	лі‐
ризм	роман	Л.	Смілянського	 «Поетова	молодість»	 (1960),	 який	 охоп‐
лює	 період	життя	 Т.	Шевченка	 в	Петербурзі	 (1834–1847).	 Художньо‐
дослідницьким	є	опис	у	творі	процесу	виходу	у	світ	першого	«Кобза‐
ря»	Т.	Шевченка;	справедливо	акцентовано	увагу	на	значній	ролі	у	цій	
справі	Є.	Гребінки.	З	 історичною	достовірністю	і	художньою	винахід‐
ливістю	 потрактовано	 стосунки	 поета	 з	 В.	Забілою,	 Я.	де	Бальменом,	
О.	Капністом,	 Г.	Закревською,	 В.	Рєпніною,	 М.	Щепкіним,	 О.	Афанасьє‐
вим‐Чужбинським.	
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М.	Рубашов	у	 своїй	повісті	 «Багряні	 тіні»	 (1961)	 висвітлює	най‐
менш	відомі	сторінки	життя	поета:	перебування	у	Вільні,	навчання	в	
художника	 Я.	 Рустемаса,	 знайомство	 з	 бідною	 швачкою,	 варшав’ян‐
кою	Д.	Гусиковською.	

Перебування	далеко	від	України	–	спочатку	у	Вільні,	потім	у	Петер‐
бурзі	–	живить	поета	надією	на	повернення	в	рідний	край.	Він	мріє	про	
волю,	про	навчання	живопису.	Автор	розповідає	про	перші	спроби	в	ца‐
рині	 поезії,	 вихід	 першого	 «Кобзаря»	 в	 1840	р.,	 навчання	 в	 Академії	
мистецтв	у	класі	К.	Брюллова.		

Роман	З.	Тулуб	«В	степу	безкраїм	за	Уралом»	(1964)	–	це	вража‐
юче	 полотно	 про	 невільницьке	 життя	 поета	 в	 Оренбурзькому	 краї,	
його	перебування	в	експедиції	О.	Бутакова	на	Аральському	морі.	Пи‐
сьменниця	 відтворила	 історичну,	 духовну	 й	 побутову	 атмосферу,	 в	
якій	поет	звершував	нові	творчі	задуми,	незважаючи	на	заборону	пи‐
сати	й	малювати.	

Цього	ж	року	побачила	світ	повість	В.	Шевчука	«Вітрила»,	в	якій	
письменник	 змальовує	ранню	юність	поета.	 Схвильовано,	психологі‐
чно	заглиблено	автор	розкриває	багатостраждальну	долю	поета.	Пе‐
ред	 читачем	 постає	 постать	 геніального	 юнака,	 його	 цікаві	 мандри,	
перше	кохання.	

Відомий	 український	 письменник	 В.	Дарда	 неодноразово	 звер‐
тався	 до	 шевченківської	 теми.	 Зокрема,	 він	 написав	 історико‐біо‐
графічну	повість	«Його	кохана»	(1964)	–	про	приїзд	Кобзаря	в	Україну	
в	1843	р.,	його	перебування	в	Яготині,	знайомство	з	княжною	В.	Рєп‐
ніною.	 Роман	 «Переяславські	 дзвони»	 В.	Дарди	 (1990)	 –	 про	 другий	
приїзд	Т.	Шевченка	в	Україну	в	1845	р.	

Подорож	Т.	Шевченка	на	Поділля	восени	1846	р.	лягла	в	основу	
повісті	М.	Магери	«Кам’янецькими	стежками»	(1970;	1986).		

Образ	 Т.	Шевченка	 ввійшов	 і	 в	 українську	 драматургію.	 П’єси	
С.	Голованівського	«Поетова	доля»,	Д.	Бедзика	«Невольник»,	Ю.	Костю‐
ка	«Тарас	Шевченко»,	В.	Суходольського	«Тарасова	юність»,	М.	Климко‐
вича	«На	Віленській	дорозі»	(усі	–	1939)	стали	видовищним	доповнен‐
ням	до	святкування	125‐х	роковин	із	дня	народження	Кобзаря	(1939).	
Драматичні	твори	цього	періоду	відбивали	доктрину	соціалістичного	
реалізму:	 естетичне	 осмислення	Шевченкового	 образу	 відбувалось	 у	
просвітницькому	дусі.	

Серед	повоєнної	драматичної	Шевченкіани	прагненням	концеп‐
туально	осмислити	прототип	вирізняються	твори	«Пророк»	 І.	Кочер‐
ги	(1948)	та	«Молода	воля»	Ю.	Яновського	(1955).	Але	неодноразово	
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апробовані	 сюжетні	 ходи,	до	яких	вдавалися	драматурги,	поглинули	
новаторські	задуми.	

П’єси	«Думи	мої»	Ю.	Костюка	(1951),	«Петербурзька	осінь»	О.	Іль‐
ченка	 (1954	 –	 за	 першою	 виставою),	 «Повій,	 вітре»	 Г.	Донця	 (1961),	
«Любви	обязан»	 І.	Воробйової	 (1965)	привертали	увагу	до	біографіч‐
но‐портретних,	 ідейно	 витриманих	 оповідей	 із	 життя	 Т.	Шевченка	 –	
очікуваного	розкриття	образу	вони	не	принесли.		

1980–1990‐і	рр.	 провокували	 на	 злам	 стереотипу,	 підсвідомий	
пошук	істини	через	сценічну	метафору,	пієтет	до	образної	мови.	Мит‐
ці	намагалися	повернути	правдиву	сутність	поета,	розшифрувати	ма‐
гію	його	слова.	

У	1983	р.	на	сцені	(у	1988	р.	друком)	вийшов	у	світ	твір	Ю.	Щер‐
бака	 «Стіна».	 Внутрішню	 сутність	 Т.	Шевченка	 в	 ньому	 розкрито	 че‐
рез	сприйняття	жіночої	душі	княжни	В.	Рєпніної.		

У	 1991	р.	 у	 Львові	 побачила	 світ	 драматична	 поема‐дилогія		
Б.	 Стельмаха	 «Тарас»,	 в	 якій	 розповідається	 про	 дитинство	 і	 юність	
поета.	Недовгим	було	щастя	Тараса	під	опікою	батька	й	матері,	потім	–	
гірке	сирітство,	наймитування,	болісна	розлука	з	Україною,	життя	у	Ві‐
льні	й	Петербурзі	–	ці	біографічні	факти	покладено	в	основу	твору.		

Останній	 рік	життя	Кобзаря,	 його	мрії,	 надії,	 сподівання	 зобра‐
жено	 в	 документальній	 драмі‐колажі	 І.	Драча	 «Гора»	 (1997),	 п’єсі‐
романі	О.	Денисенка	«Оксана»	(2003),	історичній	драмі‐колажі	В.	Пра‐
цьовитого	«Останнє	кохання	Тараса	Шевченка»	(2012).	У	творах,	зок‐
рема,	висвітлюється	одна	зі	сторінок	життя	Т.	Шевченка	–	його	серде‐
чно‐любовна	драма.	

	
Статтю	підготовлено	за	матеріалами	публікацій:	Бабишкін	О.	К.	Шев‐

ченкова	слава	:	до	175‐річчя	від	дня	народж.	Т.	Г.	Шевченка.	–	К.,	1989.	–	32	с.	–	
(Серія	6	«Література	 і	мистецтво»	 ;	№	2)	 ;	Дмитренко	М.	 Ідеальний	народ‐
ний	 герой	 Тарас	Шевченко	 //	 Українська	 фольклористика	 :	 акценти	 сього‐
дення.	–	К.,	2008.	–	С.	86–92	;	Мельничук	Б.	І.	Українська	поетична	шевченкіа‐
на.	–	Чернівці,	2010.	–	176	с.	;	Назаренко	М.	Й.	Легенди	про	Шевченка	ХІХ	–	по‐
чатку	ХХ	століття	//	Шевченкозн.	студії	:	зб.	наук.	пр.	–	К.,	2005.	–	Вип.	7.	–	
С.	149–156	 ;	 Скорський	М.	 Володар	 у	 царстві	 духа	 :	 поетич.	 життєпис	
Т.	Шевченка	//	Тет‐а‐Тетерів	:	літ.	альм.	–	[Житомир],	2010.	–	Кн.	3.	–	С.	76–
142	;	Скорський	М.	Живий	у	правді	віковій	 :	поезії	про	Кобзаря	років	незалеж‐
ності	України	/	Микола	Скорський	//	Дивослово.	–	2005.	–	№	10.	–	 С.	59–63	 ;	
Татарин	А.	Для	землі	–	сонце,	для	народу	–	Шевченко	:	зб.	прислів’їв	та	прика‐
зок	 про	 Т.	Г.	Шевченка.	 –	 Черкаси	 :	 Брама‐Україна,	 2006.	 –	 110	с.	 ;	 Ткачук	П.		
Шевченкова	 правда‐сила	 народ	 розбудила.	 –	 Вінниця	 :	 [ФОП	 Данилюк	В.	Г.],	
2008.	–	95	с.	;	Шевченківський	словник	:	у	2	т.	–	К.,	1978.	–	Т.	1–2	та	ін.			
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Література	

Образ	Т.	Шевченка	в	усній	народній	творчості	
Представлено	список	книг	(за	абеткою	прізвищ	авторів),	в	яких	

зібрано	фольклорні	та	мемуарні	матеріали	про	Т.	Шевченка,	записані	
від	жителів	різних	місцевостей	України.	

	963.	БЕЛЯШЕВСКИЙ	Н.	Ф.	Рассказы	крестьян	с.	Пекарей	о	Т.	Г.	Ше‐
вченке	/	Н.	Ф.	Беляшевский	//	Спогади	про	Тараса	Шевченка	/	уклад.	і	
прим.	В.	Бородіна	[та	ін.].	–	К.,	2011.	–	С.	353–363.	–	ISBN	978‐966‐578‐
206‐3.	

964.	БІЛЯШІВСЬКИЙ	М.	Розповіді	селян	села	Пекарі	про	Т.	Г.	Шев‐
ченка	/	Микола	Біляшівський	;	пер.	з	рос.	Г.	Шафранської	//	Шевченків	
край	:	 іст.‐культурол.	нариси	:	присвяч.	світлій	пам’яті	Т.	Г.	Шевченка	й		
І.	М.	Гончара	/	упоряд.	Л.	Орел.	–	К.,	2005.	–	С.	234–238.	–	ISBN	966‐96228‐
2‐4.		

965.	БІЛЯШІВСЬКИЙ	М.	Ф.	Розповіді	селян	с.	Пекарів	про	Т.	Г.	Шев‐
ченка	/	Микола	Біляшівський	//	«Я	дуже	щиро	Вас	люблю…»	:	Шевченко	
у	розповідях	сучасників	/	упоряд.,	передм.,	прим.	О.	В.	Ковалевського.	–	Х.,	
2004.	–	С.	272–284.	–	ISBN	966‐7880‐86‐9.		

Про	постать	Кобзаря	у	спогадах	селян	с.	Пекарі,	яке	розташоване	
на	правому	березі	Дніпра	неподалік	від	Канева.	Там	Т.	Шевченко	по‐
бував	незадовго	до	смерті.	Останні	відвідини	та	згодом	урочистий	по‐
хорон	поета	привернули	особливу	увагу	тутешніх	жителів	до	постаті	
Кобзаря,	внаслідок	чого	з’явилося	багато	переказів	та	народних	опо‐
відань	про	нього.	

966.	ДМИТРЕНКО	М.	Ідеальний	народний	герой	Тарас	Шевченко	/	
Микола	 Дмитренко	 //	 Українська	 фольклористика	 :	 акценти	 сього‐
дення	/	Микола	Дмитренко	;	НАН	України,	Ін‐т	мистецтвознав.,	фольк‐
лористики	 та	 етнології	 ім.	М.	Т.	Рильського.	 –	 К.,	 2008.	 –	 С.	86–92.	 –	
ISBN	978‐966‐1555‐16‐6	 ;	Шевченкіана	 /	 упоряд.:	Л.	Голота,	 Є.	Букет.	 –	
К.,	2011.	–	С.	209–213.	–	ISBN	978‐966‐2669‐05‐3.	

Про	образ	Т.	Шевченка	як	ідеального	народного	героя	в	перека‐
зах,	 прислів’ях,	 приказках,	 піснях;	 його	 постать,	 огорнуту	 серпанком	
святості,	простоти,	мудрості	та	любові.		

967.	ДОРОШКЕВИЧ	О.	Шевченко	в	 селянських	переказах	/	Олек‐
сандр	Дорошкевич	//	«Я	дуже	щиро	Вас	люблю»	:	Шевченко	у	розпо‐
відях	сучасників	/	упорядкув.,	передм.,	прим.	О.	В.	Ковалевського.	–	Х.,	
2004.	–	С.	327–331.	–	ISBN	966‐7880‐86‐9	;	Спогади	про	Тараса	Шевчен‐
ка	 /	 уклад.	 і	 прим.	 В.	 Бородіна	 [та	 ін.].	 –	 К.,	 2011.	 –	 С.	468–473.	 –	
ISBN	978‐966‐578‐206‐3.		
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Про	селянські	перекази	й	легенди,	записані	з	уст	людей,	які	без‐
посередньо	зустрічалися	з	Т.	Шевченком	чи	були	з	ним	знайомі,	зок‐
рема,	 мешканців	 сіл	 Прохорівка	 і	 Келеберда	 Гельмязівського	 р‐ну,	
с.	Полствин	Канівського	р‐ну,	с.	Власівка	(під	Качанівкою)	Ічнянсько‐
го	р‐ну,	 с.	Козинці	 (під	Переяславом)	Липовецького	р‐ну	та	 ін.	Автор	
робить	 висновок,	що	 одна	 група	 записів	 належить	 до	 біографічного	
ряду,	друга	–	більше	стосується	фольклору,	бо	свідчить,	як	саме	селя‐
ни	уявляють	собі	таку	величну	постать,	як	Т.	Шевченко,	що	силою	со‐
ціальних	обставин	і	власного	хисту	став	об’єктом	народної	легенди	і	
народної	творчості.	

968.	НАЗАРЕНКО	М.	Поховання	на	могилі	 :	 (Шевченко,	 якого	 зна‐
ли)	 /	 Михайло	Назаренко	 ;	 упоряд.:	 В.	Пузій,	 Р.	Шевчук.	 –	 К.	 :	 Сварог,	
2006.	–	686	с.	–	Бібліогр.:	с.	670–682.	–	(Серія	«Неофіційно»).	–	ISBN	966‐
8970‐06‐3.	

Це	найповніше	зібрання	народних	переказів	про	життя	та	похо‐
вання	Т.	Шевченка,	«паралельна	біографія»	Кобзаря,	несподівана	 і	 за‐
хоплююча.	

969.	*ОПОВІДІ	Шевченкового	краю	/	записи,	впорядкув.	 і	приміт.		
О.	 Ошуркевича.	–	 Луцьк	 :	 Волин.	 обл.	 друк,	 2004.	 –	 132	с.	 –	 ISBN	966‐
8468‐86‐4.	

У	 збірнику	вперше	опубліковано	фольклорні	та	мемуарні	мате‐
ріали	про	Черкащину,	про	самого	поета	–	легенди,	перекази,	спогади,	
які	 в	 1961–1999	рр.	 записав	 фольклорист	 і	 літературознавець		
О.	 Ошуркевич.	 На	 особливу	 увагу	 заслуговує	 словник	 персоналій		
«З	великої	родини	Шевченків».	

970.	ТАТАРИН	А.	Для	землі	–	сонце,	для	народу	–	Шевченко	 :	зб.	
прислів’їв	та	приказок	про	Т.	Г.	Шевченка	/	Анатолій	Татарин.	–	Чер‐
каси	:	Брама‐Україна,	2006.	–	110	с.	:	іл.	–	ISBN	966–8756–68–1.	

Пропонована	книга	є	спробою	долучити	до	скарбниці	фольклор‐
ної	Шевченкіани	 окрему	 добірку	 прислів’їв	 і	 приказок,	 присвячених		
Т.	Шевченку	та	його	«Кобзарю».	

Книга	складається	з	двох	частин.	Перша	є	власне	науковим	дос‐
лідженням,	в	якому	розкрито	значення	постаті	Т.	Шевченка	для	укра‐
їнців	 і	 світової	 спільноти	та	виділено	основні	тематичні	 групи	прис‐
лів’їв	і	приказок.	У	другій	частині	подано	блоки	прислів’їв	і	приказок	
за	визначеними	в	науковому	дослідженні	темами.	

971.	ТКАЧУК	П.	Шевченкова	правда‐сила	народ	розбудила	/	Пав‐
ло	 Ткачук	 ;	 [передм.	 Б.	Хоменка].	 –	 Вінниця	 :	 [ФОП	 Данилюк	В.	Г.],	
2008.	–	95	с.	–	Бібліогр.	у	прим.:	с.	91–93.	–	ISBN	978‐966‐2917‐77‐2.	
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Упродовж	усього	 свідомого	життя	відомий	на	Вінниччині	педа‐
гог,	 поет,	 краєзнавець,	 фольклорист	 П.	 Ткачук	 записує	 від	 подолян	
взірці	усної	народної	творчості	та	залучає	до	цієї	справи	своїх	вихова‐
нців.	У	невеликій	за	обсягом,	але	такій	важливій	за	змістом	книжечці	
зібрано	хвилюючі	документи	людської	любові	до	поета	–	пісні,	леген‐
ди,	перекази,	бувальщини,	прислів’я	 і	приказки,	 з	яких	постає	 істин‐
ний	образ	великого	Правдоборця.		

972.	ШЕВЧЕНКО	в	народній	творчості	/	АН	УРСР,	Ін‐т	укр.	фольк‐
лору	;	упорядкув.:	Д.	Кушнаренко,	П.	Гоптаренко,	М.	Родіна	;	[заг.	ред.	і	
вступ.	ст.	Ю.	М.	Соколова].	–	К.	:	Вид‐во	АН	УРСР,	1940.	–	192	с.	:	іл.,	ноти.	

Видання	є	першим	збірником	фольклорних	матеріалів	про	вели‐
кого	поета,	спробою	заповнити	прогалину	як	у	фольклористиці,	так	і	
в	шевченкознавстві.	Книга	складається	із	семи	розділів.	Перший	–	мі‐
стить	легенди	і	перекази,	в	яких		Т.	Шевченка	зображено	як	героя,	що	
присвятив	 усе	 своє	 життя	 боротьбі	 за	 волю	 і	 щастя	 пригнобленого	
народу.	 У	матеріалах	 другого	 розділу	 він	 виступає	 як	 відважний	 бо‐
рець	проти	одвічного	ворога	українців	–	польської	шляхти.	Третій	ро‐
зділ	–	це	народна	біографія	поета	в	оповідях	про	його		життя.	У	четве‐
ртому	 –	 вміщено	народні	 оповідання	про	похорон	 і	могилу	Кобзаря,	
іноді	легендарного	характеру	(наприклад,	про	те,	що	поет	нібито	жив	
ще	після	свого	похорону).	У	п’ятому	розділі	–	оповідання	і	легенди	про	
Шевченка	різних	народів:	казахів,	бурят‐монголів,	татар.	Шостий	роз‐
діл	–	це	пісні	й	вірші	про	українського	генія.	Останній,	сьомий,	розділ	
містить	народні	мелодії	та	тексти	народних	переробок	віршів	із	Шев‐
ченкового	«Кобзаря».		

Радимо	також	

973.	НАЗАРЕНКО	М.	Й.	 Легенди	 про	 Шевченка	 ХІХ	 –	 початку		
ХХ	століття	/	М.	Й.	Назаренко	//	Шевченкозн.	студії	:	зб.	наук.	пр.	/	Ки‐
їв.	нац.	 ун‐т	 ім.	Т.	Шевченка.	 –	К.,	 2005.	 –	Вип.	7.	 –	С.	149–156.	 –	Біблі‐
огр.:	с.	155–156.	

974.	РОСОВЕЦЬКИЙ	С.	К.	 Тарас	Шевченко	 і	 фольклор	 :	 моногра‐
фія	/	Станіслав	Росовецький	;	Київ.	нац.	ун‐т	ім.	Тараса	Шевченка.	–	К.,	
2011.	–	415	с.	–	Бібліогр.:	с.	381–412.	–	ISBN	978‐966‐439‐415‐1.	

Образ	Т.	Шевченка	в	художній	літературі	

Представлено	видання,	що	містять	відомості	про	прозові,	поети‐
чні,	драматичні	твори,	присвячені	Кобзарю.	На	початку	списку	подано	
збірники	творів	письменників	з	усієї	України,	потім	–	з	окремих	регі‐
онів,	далі	–	твори	окремих	авторів.	



	
	

42 
	

975.	ПОСВЯТА	:	літ.‐мистец.	зб.	/	упоряд.:	 І.	Гургула,	Р.	Качурівсь‐
кий,	М.	Людкевич,	М.	Петренко.	–	Львів	:	Світ,	2006.	–	568	с.,	[4]	арк.	іл.	–	
ISBN	966‐603‐246‐5.	

До	 збірника‐альманаха,	 присвяченого	190‐й	річниці	 від	 дня	на‐
родження	Т.	Шевченка,	ввійшли	поетичні,	публіцистичні,	літературо‐
знавчі,	 есеїстичні	твори	письменників,	починаючи	від	часів	М.	Шаш‐
кевича	 та	 І.	 Франка	 й	 закінчуючи	 нашими	 днями.	 Їх	 об’єднує	 відда‐
ність	 безсмертному	 генію	 українського	народу,	 усвідомлене	продов‐
ження	його	людського	 і	творчого	подвигу	в	 ім’я	вільної,	незалежної,	
соборної	України.	

976.	НА	 прощу	 до	 Тараса	 :	 поезія,	 проза,	 публіцистика	 /	
[Д.	Вербило,	 В.	Мукан,	 О.	Чорний	 та	 ін.].	 –	 Чернівці	 :	 Букрек,	 2004.	 –	
127	с.	:	іл.	–	ISBN	966‐8500‐06‐7.	

Пророче	 слово	Т.	Шевченка	та	його	подвижницьке	життя	задля	
рідного	народу,	Україна	в	 її	занепадах	 і	воскресіннях,	родина	в	садку	
вишневому	 біля	 хати	 –	 провідні	 теми	 й	 мотиви	 художньо‐публіцис‐
тичних	 творів,	 що	 визнані	 кращими	 на	 третьому	 Всеукраїнському	
конкурсі	 учнівської	 творчості,	 присвяченому	Шевченківським	 дням.	
Роботи	27	переможців	 було	 відзначено	й	 рекомендовано	до	 друку	 в	
книзі.	

977.	ТАРАС	Шевченко	в	моєму	житті	:	розповіді,	ст.,	нариси	/	авт.	
проекту	і	упоряд.	О.	Шарварок.	–	К.	:	Фенікс,	2004.	–	479	с.	–	ISBN	966‐
651‐136‐3.		

Роздумами	 про	 Т.	Шевченка	 діляться	 понад	 сто	 авторів	 збірки,	
серед	 яких:	 О.	Білаш,	 В.	Василашко,	 Л.	Вишеславський,	 Д.	Гнатюк,	
М.	Коцюбинська,	П.	Мовчан,	Н.	Матвієнко	та	ін.	

978.	ТАРАС	Шевченко	 :	 [зб.	 поезій]	 //	 Куцевол	О.	Життя	 і	 твор‐
чість	 письменника	 в	 дзеркалі	 «поетичної	 критики»	 :	 навч.	 посіб.	 /	
Ольга	Куцевол.	–	Вінниця,	2010.	–	С.	63–81.	–	ISBN	978‐617‐583‐008‐8.	

У	 невеличкій	 збірці	 віршів	 уміщено	 найкращі	 поезії	 ХІХ–ХХ	ст.,	
присвячені	 Кобзарю.	 Це	 твори	 П.	Куліша,	 Б.	Грінченка,	 М.	Стариць‐
кого,	Лесі	Українки,	Б.	Лепкого,	Є.	Маланюка,	М.	Рильського,	Л.	Костен‐
ко,	І.	Драча,	Д.	Білоуса,	Р.	Лубківського	та	ін.	

979.	ДУМИ	мої,	думи	мої...	:	поезії,	присвяч.	Великому	Кобзареві	/	
[упоряд.	 В.	М.	Гаранін	 ;	 вступ.	 сл.	 Є.	М.	Прісовський].	 –	 Одеса	 :	 Астро‐
принт,	2004.	–	144	с.	:	іл.	–	До	190‐річчя	від	дня	народж.	великого	сина	
україн.	народу	Т.	Г.	Шевченка.	–	ISBN	966‐318‐092‐7.		

До	збірки	ввійшли	твори	поетів	Одещини	різних	поколінь,	прис‐
вячені	 Т.	Шевченку.	 Це,	 зокрема,	 цикли	 віршів	 Є.	Бандуренка	 та	
В.	Гараніна.	До	найтрагічнішої	сторінки	біографії	Тараса	Григоровича	–	
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його	перебування	на	засланні	–	звернувся	В.	Гетьман.	У	жанрі	ліричної	
поеми	виступає,	творячи	образ	Кобзаря,	Б.	Нечерда.	Наскрізний	мотив	
одеської	Шевченкіани	–	Т.	Шевченко	і	наша	сучасність.	

980.	НА	 КРИЛАХ	 слова	 Кобзаря	 :	 поет.	 твори	 студ.	 вищ.	 навч.	
юрид.	 закладів	 та	 ф‐тів	 України	 :	 4‐ті	 Шевченк.	 читання,	 присвяч.		
192‐й	 річниці	 від	 дня	 народж.	 Т.	Шевченка	 (Харків,	 6–7.03.2006).	 /	
Нац.	 юрид.	 акад.	 України	 ім.	Я.	Мудрого,	 Поет.	 студія	 «Крила».	 –	 Х.	 :	
Оригінал,	2006.	–	Вип.	2.	–	59	с.	–	ISBN	966‐649‐024‐2.	

Поетична	студія	«Крила»	Національної	юридичної	академії	Украї‐
ни	 ім.	Ярослава	 Мудрого	 (м.	Харків)	 до	 дня	 народження	 Т.	Шевченка	
щороку	проводить	Шевченківські	читання.	У	2006	р.	захід	відбувався	за	
участі	поетів‐аматорів	–	студентів	юридичного	факультету	Львівського	
національного	 університету	 ім.	І.	Франка.	 Результатом	 зустрічі	 молоді	
Харкова	і	Львова	стала	поетична	збірка	«На	крилах	слова	Кобзаря».	

981.	ПОЕТИЧНА	Шевченкіана	Тернопілля	/	 [упоряд.	 і	авт.	передм.	
Б.	Бастюк].	–	Т.	:	Терно‐граф,	2007.	–	119	с.	–	ISBN	966‐457‐015‐X.	

У	 книзі	 представлено	 кращі	 роботи	 літераторів	 –	 уродженців	
Тернопілля:	Є.	Дударя,	Є.	Безкоровайного,	Г.	Гордасевич,	Р.	Качуровсь‐
кого,	М.	Савки	та	ін.,	присвячені	Т.	Шевченку.	Читач	знайде	твори	різ‐
ного	рівня	майстерності	–	і	фахових	письменників,	і	початківців.	

982.	ШЕВЧЕНКІАНА	літературна	:	(письм.	Придніпров’я	про	Т.	Ше‐
вченка)	//	Шевченкіана	Придніпров'я	:	ст.,	нариси,	поезія,	проза,	есеї,	ін‐
терв'ю	 /	 упоряд.:	 Л.	Степовичка,	М.	Чабан.	 –	 Д.,	 2008.	 –	 С.	166–233	 :	 іл.,	
портр.	–	ISBN	978‐966‐348‐146‐3.	

До	цієї	частини	збірки	ввійшли	вірші,	оповідання,	повісті,	новели	
письменників	 Дніпропетровщини,	 присвячені	 Кобзарю.	 Глибокою	
любов’ю	 й	 щирістю	 пройняті	 поезії	 Г.	Бідняка,	 С.	Бурлакова,	 В.	Гри‐
ценка,	Ю.	Кібця,	О.	Омельченко,	Л.	Степовички	та	ін.	В	оповіданні	Г.	Гу‐
сейнова	«На	 степовій	дорозі»	розповідається	про	те,	 як	малий	Тарас	
разом	із	батьком	чумакував	із	Кирилівки	до	Єлисаветграда.	В	уривку	з	
історичної	повісті	М.	Ларіна	«Викуп»	ідеться	про	викуп	Т.	Шевченка	з	
кріпацтва,	 в	 якому	 активну	 участь	 брали	два	 геніальні	 художники	 –		
К.	Брюллов	та	О.	Венеціанов.	

983.	ШЕВЧЕНКІАНА	степова	:	антологія	/	упоряд.	В.	Бондар.	–	Кі‐
ровоград	:	Мавік,	2005.	–	223	с.	:	іл.	–	ISBN	966‐7718‐36‐0.	

До	 антології	 ввійшли	твори	шевченківської	 тематики	письмен‐
ників	 і	 художників,	які	народилися	чи	проживали	на	території	тепе‐
рішньої	Кіровоградської	 області.	Це	прозові,	 поетичні	 та	драматичні	
твори	 В.	 Панченка,	 І.	Карпенка‐Карого,	 В.	Винниченка,	 Є.	Маланюка,	
П.	Біби,	М.	Понеділка,	В.	Погрібного,	Т.	Журби;	мистецькі	твори	О.	Лог‐
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винюк,	 Е.	Руденка,	Ф.	Полонського,	 А.	Дворського,	 В.	Федорова	 та	 ба‐
гатьох	інших.	Книгу	видано	з	нагоди	проведення	в	2005	р.	на	Кірово‐
градщині	 Міжнародного	 Шевченківського	 літературно‐мистецького	
свята	«В	сім’ї	вольній,	новій».	

*	*	*	
984.	АНДРУСЯК	І.	Нечиста	сила	:	(із	дитинства	Т.	Шевченка)	:	опо‐

відання	/	Іван	Андрусяк	//	Іван	Андрусяк	про	Дмитра	Туптала	(святого	
Димитрія	Ростовського),	Григорія	Квітку‐Основ'яненка,	Тараса	Шевче‐
нка,	Ніла	Хасевича,	Олексу	Довбуша	/	Іван	Андрусяк.	–	К.,	2008.	–	С.	43–
63	:	іл.	–	ISBN	978‐966‐2923‐77‐3.	–	ISBN	978‐966‐465‐201‐5.		

Дитинство	 завжди	 сповнене	 пригод	 і	 несподіванок.	 У	 кожного	
рано	чи	пізно	трапляється	випадок,	що	позначається	на	всьому	пода‐
льшому	житті.	Про	те,	що	сталося	з	Т.	Шевченком	у	дитячому	віці,	пи‐
сьменник	розповідає	у	своїй	книзі.	

985.	АРТЕМЧУК	І.	М.	 Тарас	 Шевченко	 (1814–1861)	 /	 І.	М.	Артем‐
чук	//	Великі	жартують,	або	Смішне	і	небайдуже	про	великих	і	не	дуже	/	
І.	М.	Артемчук.	–	К.,	2008.	–	Вип.	1.	–	С.	64–77.	–	ISBN	978‐966‐8550‐74‐4.	

У	 виданні	містяться	цікаві	 літературні	 бувальщини	про	 відомих	
людей,	зокрема	Т.	Шевченка.	Подано	неймовірні	та	достовірні	випадки	
з	життя	митця	на	основі	літературних	джерел	і	народних	переказів.		

986.	БІЛОУСОВ	Є.	В.	Тарасове	перо	:	повість‐казка	про	дитинство	
та	юність	 Т.	Г.	Шевченка	 /	 Є.	В.	Білоусов	 ;	 [передм.	П.	Мовчана].	 –	 Т.	 :	
Навч.	кн.	–	Богдан,	2010.	–	112	с.	:	іл.	–	ISBN	978‐966‐408‐529‐5.	

Одна	 із	вдалих	спроб	відтворити	образ	Т.	Шевченка	для	молод‐
ших	школярів,	доступно	й	цікаво	розповісти	про	його	дитячі	та	юна‐
цькі	 роки.	 Щоб	 діти	 краще	 зрозуміли	 вчинки	 малого	 Тараса,	 автор	
удався	до	прийомів	казки.	Наприклад,	чарівне	перо	супроводжує	хло‐
пчика	й	допомагає	йому	в	скрутну	хвилину,	підказує,	як	діяти.	Коли	ж	
приходить	біда,	з'являється	чорна	хмара.	Вона	завжди	поруч	із	тими,	
хто	злий	та	жорстокий.		

987.	ВАСИЛЬЧЕНКО	С.	 В	 бур’янах	 /	 Степан	 Васильченко.	 –	 К.	 :	
Держ.	вид‐во	дит.	л‐ри	УРСР,	1963.	–	54	с.	:	іл.	

У	 повісті	 автор	 відобразив	 духовне	 становлення	 майбутнього	
поета.	 Це	 перша	 із	 п’яти	 задуманих	 частин	 незавершеного	 твору	
«Широкий	шлях»	(лишилися	окремі	начерки).	

988.	ГНАТЮК	Н.	Ю.	 [Вірші,	присвячені	Т.	Шевченку]	//	Вересневі	
багаття	 :	вірші	різних	років	/	Ніна	Гнатюк.	–	Вінниця,	2007.	–	С.	222–
228.	–	ISBN	978‐966‐2150‐10‐0.	
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У	 поезіях	 відомої	 української	 поетеси,	 присвячених	 Кобзарю,	 –	
палка	 любов	 до	 України‐матері	 та	 до	 матері‐українки,	 які	 народили	
безсмертного	Тараса.		

989.	ДРАЧ	І.	Гора	 :	докум.	драма‐колаж	у	двох	частинах,	відтвор.	
за	листами,	спогадами	та	віршами,	доносами	та	розпорядженнями,	які	
стосувалися	 Т.	Г.	Шевченка	 і	 його	 похорону	 на	 Чернечій	 горі	 /	 Іван	
Драч.	–	К.	:	Укр.	письм.,	1997.	–	118	с.	–	ISBN	966‐579‐008‐0.	

На	 основі	 документального	 матеріалу	 автор	 розповідає	 про	
останній	рік	життя	поета,	його	трагічну	любов	до	Л.	Полусмакової.	У	
виданні	вміщено	багато	фотографій,	малюнків,	що	зберігаються	в	ар‐
хіві	Національного	музею	Тараса	Шевченка	в	Києві.	

990.	ЄЗЕРСЬКИЙ	В.	 Шевченко	 :	 роман	 /	 В'ячеслав	 Єзерський	 ;	
[пер.	 з	 рос.,	 післямова	 В.	П.	Мацька].	 –	 Хмельницький	 :	 Просвіта,	
2007.	–	259	с.	:	фотоіл.	–	ISBN	966‐7872‐33‐5	

Пропонований	читачеві	роман,	написаний	наприкінці	1920‐х	рр.	і	
виданий	1931	р.	в	Москві,	потрапив	до	спецсховища.	Автор	розповідає	
про	дитинство	Т.	Шевченка	(з	1824	р.),	його	родину,	молодість,	життя	в	
Петербурзі,	поїздки	до	рідної	України,	арешт	 і	заслання,	останні	роки	
життя	та	поховання.	У	книзі	відображено	життєві	ситуації,	що	випали	
на	долю	видатного	поета	і	художника	за	часів	царської	Росії.	До	книги	
також	додано	витяги	з	рецензій	на	роман	та	фотоілюстрації.		

991.	ЄНДЖЕЄВИЧ	Є.	 Українські	 ночі,	 або	 Родовід	 генія	 :	 біогр.	 ро‐
ман	про	Шевченка	/	Єжи	Єнджеєвич	;	пер.	із	пол.	Є.	Рослицького	;	Рівнен.	
міськ.	 об‐ня	 т‐ва	 «Просвіта»	 ім.	Т.	Шевченка.	 –	 Рівне	 :	 ПП	Дятлик	М.	С.,	
2012.	–	659	с.,	26	арк.	іл.	–	200‐літтю	Тараса	Шевченка	присвячується.	–	
ISBN	978‐617‐515‐057‐3.		

Роман	польського	письменника	вперше	було	видано	в	1966	р.	в	
Канаді.	У	творі	розповідається	про	народження	Т.	Шевченка,	його	ди‐
тинство	та	юність,	приїзд	до	Петербурга,	знайомство	з	петербурзьким	
літературно‐мистецьким	середовищем,	вихід	«Кобзаря»	в	1840	р.,	ма‐
лярську	 діяльність,	 приїзди	 в	 Україну,	 участь	 у	 роботі	 Кирило‐Ме‐
фодіївського	товариства,	поховання	і	шлях	до	місця	вічного	спочинку	
на	високому	березі	Дніпра.	На	основі	історичних	джерел	Є.	Єнджеєвич	
змалював	образ	великого	українського	поета,	бунтаря,	 який	подару‐
вав	нації	надію	на	власне	майбутнє,	національне	визволення	і	держа‐
вність.	 Автор	 розгорнув	 у	 творі	 історичну	 картину	 польсько‐
українських	 відносин	 часу	 Т.	Шевченка,	 розповів	 про	 його	 зустрічі	 з	
поляками	та	їх	вплив	на	політичний	світогляд	поета.		

992.	ІВАНЕНКО	О.	Тарасові	шляхи	:	роман	:	для	серед.	та	старш.	шк.	
віку	/	Оксана	Іваненко	;	іл.	В.	І.	Касіяна.	–	К.	:	Веселка,	1989.	–	760	с.	:	іл.	
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Роман,	над	яким	О.	Іваненко	працювала	25	років,	став	першим	в	
українській	літературі	1920–1960‐х	рр.	твором,	що	охопив	увесь	жит‐
тєвий	шлях	Т.	Шевченка.	Авторка	писала	про	поета	 із	надзвичайною	
любов’ю	та	шаною,	прагнучи	правдиво	відтворити	кожен	епізод	його	
життя.	 Для	 цього	 вона	 вивчала	 документи	 про	 поета	 в	 бібліотеках,	
архівах,	музеях	України	та	Росії.	Письменниця	також	змальовує	сучас‐
ників	Т.	Шевченка	–	тих,	із	ким	він	дружив,	хто	був	із	ним	поруч,	коли	
його	викуповували	з	кріпацтва.	На	фактичному	матеріалі	О.	Іваненко	
наочно	розкриває	історію	розвитку	характеру	та	світогляду	свого	ге‐
роя,	еволюцію	його	творчості.	

993.	КОВТУН	Ю.	Тарасові	музи	:	трагедія	кохання	на	6	дій	/	Юрій	
Ковтун.	–	Х.	:	Міськдрук,	2012.	–	83	с.	:	фотогр.,	іл.	–	До	200‐річчя	з	дня	
народж.	Т.	Г.	Шевченка.	

Ю.	Ковтун	у	своїй	новій	книзі	продовжує	розкривати	тему	жіноцтва	
у	 житті	 поета,	 але	 дію	 переносить	 на	 театральну	 сцену.	 Автор	 робить	
спробу	знайти	відповідь	на	питання:	якими	ж	були	ті	музи	(О.	Коваленко,	
Г.	Закревська,	 В.	Рєпніна,	 Ф.	Кошиць,	 А.	Ускова,	 К.	Піунова,	 М.	 Максимо‐
вич,	Л.	Полусмак	та	ін.),	що	так	надихали	митця?	

994.	КРАСИЦЬКИЙ	Д.	Тарасові	світанки	:	повісті	/	Дмитро	Красиць‐
кий.	 –	 2‐е	 вид.,	 перероб.	 –	 К.	:	 Веселка,	 1989.	 –	 264	с.	 :	 іл.	 –	 ISBN	5‐301‐
00751‐3.	

До	книги	ввійшли	повісті,	написані	правнуком	Катерини	–	сест‐
ри	Т.	Шевченка.	У	них	яскраво	й	послідовно	розповідається	про	дитячі	
та	юнацькі	роки	Кобзаря.	Як	живий	постає	перед	читачем	малий	Та‐
рас,	якого	ростило	сонце,	заколисувала	у	бур'янах	пісня,	світла	й	при‐
манлива,	як	зоря...	

995.	ЛУБКІВСЬКИЙ	Р.	Погляд	вічності	 :	поезії	 /	Роман	Лубківсь‐
кий.	–	К.	:	Рад.	письм.,	1990.	–	76	с.	–	ISBN	5‐333‐00629‐6.	

Збірка	відомого	українського	поета	–	це	своєрідна	поема‐роздум	
над	автопортретами	Т.	Шевченка.	Автор	зробив	спробу	розсунути	ча‐
совий	простір,	перейнятися	думами	і	стражданнями	геніального	май‐
стра	слова	та	пензля,	 глянути	глибше,	ширше	 і	на	віддалену	епоху,	 і	
на	наш	час.	

996.	ЛЯСКОВСЬКИЙ	В.	Геній	 :	поеми,	балади,	байки	і	казки	/	Воло‐
димир	Лясковський.	–	 [Житомир]	 :	Рута,	2009.	–	295	с.,	 [1]	арк.	портр.	–	
ISBN	978‐966‐8162‐56‐5.	

Книга	 містить	 глибоко	 патріотичні,	 задушевні	 поезії,	 в	 яких	
оспівується	світлий	і	героїчний	образ	Т.	Шевченка,	висвітлюється	ва‐
жка	і	трагічна	доля	українського	народу	за	часів	царизму.	
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997.	МАГЕРА	М.	Мій	Т.	Шевченко	:	повість	«Кам’янецькими	стеж‐
ками»,	оповідання	«Вимушена	ночівля»,	«На	шхуні»,	поезія	«Тарасе»	/	
Микола	Магера.	–	Хмельницький,	2002.	–	138	с.	–	ISBN	966‐7736‐55‐5.	

У	книзі	зібрано	твори,	що	розповідають	про	перебування	Т.	Ше‐
вченка	 восени	 1846	 р.	 на	 Поділлі:	 майже	 тиждень	 поет	 прожив	 у	
Кам’янці‐Подільському,	 побував	 у	 Проскурові	 (тепер	 –	 Хмельниць‐
кий),	Меджибожі,	Летичеві.	

998.	МАЛИШКО	А.	Пісня	Тараса	Шевченка	 :	 [зб.	поезій]	/	Андрій	
Малишко	 //	 Далекі	 орбіти	 :	 вибр.	 твори	 /	 Андрій	 Малишко.	 –	 К.,	
2004.	–	С.	371–374.	–	ISBN	966‐01‐0320‐4	(сер.).	–	ISBN	966‐7575‐70‐5.		

У	віршах	збірки	–	«Ти	приходиш	до	мене»,	«Через	грізні	твої	за‐
повіти»,	«Ревуть	твої	сурми,	рвучи	все	минуле	луною…»	та	ін.	–	автор	
із	великою	емоційною	силою	стверджує,	що	духовний	голос	Кобзаря,	
його	заповіти	навіки	ввійшли	в	душу	українського	народу.		

999.	МАТЕУШ	В.	Наш	великий	пророк	Тарас	Шевченко	 :	роман	у		
віршах	/	Віталій	Матеуш.	–	Хмельницький	:	ФОП	Цюпак,	2013.	–	223	с.,		
1	арк.	іл.	–	ISBN	978‐617‐513‐195‐4.	

У	романі	показано	Кобзаря	в	поєднанні	величі	й	геніальності	зі	
звичайними	людськими	рисами	 характеру	 і	 вадами.	У	цій	поетичній	
біографії	багато	історичних	фактів	органічно	переплелися	з	деякими	
припущеннями,	 домислами	 і	 художньо	 здійсненими	 філософськими	
фантазіями.	Пишучи	про	Т.	Шевченка,	автор	керувався	його	творами	
та	листами,	а	також	листами	до	поета,	довідково‐енциклопедичними	
матеріалами,	біографічними	працями	про	Кобзаря	І.	Дзюби,	В.	Шевчу‐
ка,	О.	Кониського,	П.	Зайцева	та	ін.		

1000.	ПАЛІЄНКО	М.	О.	Свята	пора	Кобзаря	:	поезії	/	Микола	Палієн‐
ко.	–	Одеса	:	Маяк,	2007.	–	173	с.	:	іл.,	портр.	–	ISBN	966‐587‐135‐8.	

Втілювати	в	життя	заповіти	генія,	любити	і	плекати	материнсь‐
ку	 мову	 –	 наскрізний	 стрижень	 нової	 книги	 сучасного	 українського	
поета.	У	вірші	«До	його	приходьмо	„Заповіту”»	автор	закликає:	«Набе‐
ремось	віри	в	 „Заповіту”,	/	Щоб	у	волю	України	вірить,	/	Щоб	вона	не	
знала	підворіття,	–	/	Не	спиняйся,	дніпрорвійний	вітре»	(с.	79).	

1001.	ПЕРЕБИЙНІС	П.	 Вінок	 поезій	 /	 Петро	 Перебийніс	 //	 Па‐
м’ять	століть.	–	2004.	–	№	2.	–	С.	65–68.	

Цикл	 віршів	 П.	Перебийноса,	 присвячений	 Т.	Шевченку,	 прони‐
заний	любов’ю	до	постаті	Кобзаря	та	рідної	української	землі,	без	якої	
немає	національного	поета.	Знаковими	є	рядки	з	його	відомого	вірша:	
«Немає	хати,	де	Тарас	долівки	вперше	доторкнувся	малими	босими	но‐
гами.	/	Та	є	ота	земля	свята	–	земля	з	Тарасової	хати»	(с.	67).		
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1002.	ПІКА	К.	І.	Любов	вічна		/	Катерина	Піка.	–	Черкаси	:	Брама‐
Україна,	2009.	–	128	с.	–	ISBN	978‐966‐453‐048‐1.	

До	книги	поетеси	К.	Піки	ввійшли	поезії,	написані	нею	в	Каневі.	
Вони		дають	читачеві	змогу	відчути	глибоку	любов	авторки	до	рідно‐
го	міста,	до	української	святині	–	Тарасової	гори.	У	цих	творах		–	спо‐
відь	 про	 зустрічі	 в	 Шевченківському	 національному	 заповіднику,	
враження	 від	 хвилюючих	 миттєвостей	 спілкування	 з	 його	 колекти‐
вом	та	гостями.	

1003.	ПОЕТИЧНА	Шевченкіана	 :	 з	 архіву	племінчатого	правнука	
Т.	Шевченка	Д.	Красицького	//	Шевченк.	краєзн.	альм.,	2008	/	Всеукр.	
культ.‐наук.	фонд	Т.	Шевченка.	–	[К.,	2008].	–	С.	70–71.	

Опубліковано	 вірші	 М.	Грудницької	 «Лист»	 (який	 є	 поетичною	
відповіддю	на	лист	фронтовика	М.	Набоки	до	АН	УРСР	 із	 проханням	
надіслати	 йому	 новий	 примірник	 «Кобзаря»	 замість	 втраченого	 в	
бою)	та	Б.	Кежуна	«Бессмертное	слово	Тараса»	(був	прочитаний	авто‐
ром	на	Шевченківському	вечорі	в	Академії	мистецтв	9	березня	1968	р.	
в	м.	Ленінграді).		

1004.	ПОЛЬОВИЙ	М.	Воля:	(останні	сторінки	життя	поета)	:	муз.‐	
драм.	повість	на	2	дії	/	Микола	Польовий.	–	[Одеса]	:	КП	ОМД,	2012.	–	
73	 с.,	 4	 вкл.	 арк.	 іл.,	 ноти.	 –	Присвячується	200‐й	річниці	 від	дня	на‐
родж.	Т.	Г.	Шевченка.	–	ISBN	978‐617‐637‐025‐3.	

Вивчаючи	 доступні	 документальні	 свідчення	 про	 життєвий	 і	
творчий	шлях	Т.	Шевченка,	автор,	за	фахом	музикант,	у	своєму	творі	
показав	поета	як	людину,	що	жила	з	Богом	у	серці,	любила	і	стражда‐
ла,	як	усі	 смертні.	Чільне	місце	у	творчості	Т.	Шевченка	посідає	тема	
долі	жінки	–	матері,	сестри,	коханої.	У	п’єсі	згадуються	жінки,	які	зу‐
стрічалися	поетові	на	життєвому	шляху	й	залишили	в	його	серці	пев‐
ний	слід.	Автор	використав	у	тексті	вірші	Шевченка.	Видання	оздоб‐
лено	репродукціями	картин	Шевченка	і	малюнків	його	сучасників.		

1005.	ПРАЦЬОВИТИЙ	В.	 Останнє	 кохання	 Тараса	 Шевченка	 :	 іст.	
драма	 /	 Володимир	 Працьовитий.	 –	 Львів	 :	 Растр‐7,	 2012.	 –	 62	с.	 –	
ISBN	978‐966‐2004‐92‐2.	

Історична	 драма	 відтворює	 події	 1860	р.	 у	 Петербурзі,	 коли	
Т.	Шевченко	зробив	останню	спробу	одружитися	з	кріпачкою	Л.	Полу‐
смаковою.	 Серед	 дійових	 осіб	 драми	 –	 подружжя	 Кулішів,	 М.	Кос‐
томаров,	 Василь	 і	 Віктор	 Білозерські,	 Н.	Забіла,	 сестра	 графині	
А.	Толстої.	

1006.	РИСЦОВ	В.	О.	Ми	 разом	 з	 Тарасом	 :	 [вірші]	 /	 В.	О.	Рисцов,	
передм.	І.	Алексєєва.	–	[Б.	м.	:	б.	в.],	2010.	–	41	с.	:	іл.	–	ISBN	978‐617‐578‐
012‐1.	
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У	 поетичній	 формі	 автор	 здійснив	 глибоке	 творче	 осмислення	
скульптурних	 композицій,	 розміщених	 на	 сходинках	 пілона	 пам’ят‐
ника	Т.	Шевченку	в	Харкові	(скульптор	М.	Манізер).	Це	Катерина	з	не‐
мовлям,	гайдамака,	селянин	із	косою	(як	символ	Коліївщини)	та	ін.	

1007.	РУБАШОВ	М.	Багряні	тіні	:	повість,	роман	/	Михайло	Руба‐
шов.	–	К.	:	Дніпро,	1982.	–	423	с.	

У	повісті	йдеться	про	Шевченка	як	художника.	Ця	тема	мало	ви‐
світлена	в	художній	літературі.	Автор	розповідає,	зокрема,	про	те,	як	
Т.	Шевченко	жив	у	Вільні	та	навчався	малярства	в	литовського	худо‐
жника	(за	походженням	вірменина)	Й.	Рустемаса,	як	він	потрапив	до	
класів	Академії	мистецтв	у	Петербурзі,	познайомився	 із	 І.	Сошенком,	
О.	Венеціановим,	 К.	Брюлловим.	 Шевченко	 не	 видавався	 провінцій‐
ним	простаком	у	малярстві	–	щедрі	зерна	мистецької	науки,	посіяні	в	
душі	литовським	художником,	уже	давали	сходи…	

1008.	СЕРДЕЧНИЙ	рай,	або	«Оксана»	/	[текст	О.	Денисенка	;	передм.	
Б.	Ступка].	–	К.	:	Грані‐Т,	2009.	–	303	с.	:	іл.	–	ISBN	978‐966‐465‐265‐7.	

У	передмові	автор	називає	жанр	п’єси	«детективною	хронікою»,	
яку	 він	 створив,	 аби	 через	 художнє	 узагальнення	 розповісти	 про	
останні	роки	життя	генія,	його	трагічне	кохання	і,	вкриту	серпанком	
таємниці,	смерть.	Представлений	текст	не	претендує	на	історичну	до‐
стовірність,	хоча	читач,	без	сумніву,	впізнає	певні	історичні	тенденції	
і	паралелі.	

1009.	СИЧ	М.	Котигорошко,	або	«Душа	моя	єсть	верба»	 :	 [іст.	ро‐
ман	 у	 віршах]	 /	 Михайло	 Сич	 //	 Тет‐а‐Тетерів	 :	 літ.	 альм.	 /	 [авт.‐
упоряд.	 М.	Пасічник].	 –	 [Житомир],	 2010.	 –	 Кн.	3	 :	 До	 Міжнародного	
Шевченківського	 свята	 «В	 сім'ї	 вольній,	 новій»	 на	 Житомирщині	 у	
травні	2010	року.	–	С.	153–175.	–	ISBN	978‐966‐2936‐19‐3.	

У	насичених	образами	текстах	автор	органічно	поєднав	глибоку	
лірику	із	зримими	й	потаємними	сторінками	біографії	Кобзаря.	

1010.	СКАКУН	В.	 «Ромену	 цвітом	 милувавсь	 Тарас…»	 :	 [поезії]	 /		
Віктор	Скакун.	–	Суми	:	Мрія	ТОВ,	2012.	–	40	с.	–	ISBN	978‐966‐473‐107‐9.	

У	новій	збірці	відомого	українського	поета	оповідається	про	пе‐
ребування	 Т.	Шевченка	 на	 Сумщині.	 Цей	 Слобожанський	 край	 Тарас	
Григорович	 добре	 знав,	 не	 раз	 його	 відвідував.	 Тут	 він	 мав	 щирих	
друзів	і	знайомих,	знаходив	творчу	наснагу.		

1011.	СМІЛЯНСЬКИЙ	Л.	Поетова	молодість	 :	 роман	 /	Леонід	 Смі‐
лянський	//	Вибране	:	роман,	повість	/	Леонід	Смілянський	–	К.,	2005.	–	
С.	22–478.	–	ISBN	966‐579‐162‐1.	

Молодість	Т.	Шевченка,	про	яку	розповідає	письменник,	–	це	те	
десятиріччя	(1837–1847),	протягом	якого	із	ширяєвського	малярчука,	
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кріпосного	 раба,	 змалку	 позбавленого	 права	 навіть	 на	 початкову	
освіту,	зріс	геніальний	поет.	Це	роки	надзвичайно	інтенсивного	фор‐
мування	світогляду,	творчої,	мистецької	індивідуальності	поета,	роки	
творення	благородного	й	світлого	людського	феномена	–	особистості	
Кобзаря.	

1012.	СТЕЛЬМАХ	Б.	 Тарас	 :	 драм.	 поема‐дилогія	 /	 Богдан	Стель‐
мах.	–	Л.	:	Каменяр,	1991.	–	207	с.	:	іл.	–	ISBN	5‐7745‐0339‐9.	

У	драматичній	поемі‐дилогії	Б.	Стельмаха	йдеться	про	дитинст‐
во	 і	 юність	 Т.	Шевченка.	 Лірична	 розповідь	 зливається	 з	 епікою	 на‐
родного	життя,	проникаючи	у	глибинні	зв’язки	поета	і	народу,	пока‐
зуючи	спільність	їхніх	доль.	

1013.	ТУЛУБ	З.	В	степу	безкраїм	за	Уралом	 :	роман	/	Зінаїда	Ту‐
луб.	–	К.	:	Дніпро,	1970.	–	510	с.		

Порівняно	невеликий	відрізок	Шевченкової	біографії	(від	9	чер‐
вня	 1847	р.	 до	 23	 квітня	 1850	 р.)	 письменниця	 висвітлює	 зі	 скрупу‐
льозною	хронологічною	точністю	та	послідовністю,	виділяючи	в	ньо‐
му	 всі	 важливі	 віхи:	 прибуття	поета	на	 заслання;	 переїзд	до	Орська;	
жорстока	солдатська	муштра	під	наглядом	диких	самодурів	Мєшкова	
і	 Глоби;	 плавання	 в	Аральському	морі;	 зимівля	на	 острові	Кос‐Арал;	
доопрацювання	 матеріалів	 після	 завершення	 експедиції;	 зв’язки	 з	
польським	гуртком;	обшук	та	арешт.	Прагнучи	повніше	й	багатогран‐
ніше	висвітлити	життя	свого	головного	героя,	З.	Тулуб	використовує	
найрізноманітніші	 матеріали	 –	 достовірні	 біографічні	 дані,	 твори	
Т.	Шевченка,	свідчення	поетових	сучасників,	тогочасну	пресу	тощо.	

1014.	ХОТКЕВИЧ	Г.	 Тарас	Шевченко	 :	 повість	 /	 Гнат	 Хоткевич	 //	
Камінна	 душа	 :	 повісті	 /	 Гнат	 Хоткевич	 ;	 Ін‐т	 л‐ри	 ім.	Т.	Г.	Шевченка	
НАН	України	;	[післямова	Н.	Шумило].	–	Х.,	2012.	–	С.	371–583.	–	(Украї‐
нська	 література.	 Колекція).	 –	 ISBN	978‐966‐03‐5109‐7.	 –	 ISBN	978‐
966‐03‐4949‐0.	

У	виданні	в	художній	формі	розповідається	про	Тарасове	дитин‐
ство,	родину,	навчання,	сирітство,	поневіряння	по	чужих	хатах;	про	те,	
як	наперекір	усьому	в	майбутнього	генія	розвивалася	могутня	й	не‐
переможна	жадоба	до	творчості.	Автор	намагався	дотримуватися	до‐
кументальної	 основи,	 але	 ввів	 також	 ряд	 вигаданих	 епізодів,	 щоб	
увиразнити	концепцію	твору.	

1015.	ЧАЙКОВСЬКИЙ	Б.	Тарас	Шевченко	:	роман‐есе	:	для	старш.	
дітей	та	юнацтва	/	Богдан	Чайковський.	–	К.	:	Обереги,	2009.	–	487	с.	–	
Бібліогр.:	 с.	[486].	 –	 (Бібліотека	 українського	 раритету).	 –	 ISBN	978‐
966‐513‐111‐3.	
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Оповідь,	що	складається	з	десяти	частин,	розповідає	про	життя	
Кобзаря	 з	 раннього	 дитинства	й	 до	 самої	 смерті.	 Книгу	 створено	на	
основі	достовірних	фактів,	передовсім	узятих	з	«Автобіографії»,	«Що‐
денника»,	листів,	художніх	творів	Т.	Шевченка,	зі	спогадів	його	сучас‐
ників,	 а	 також	 біографічних	 книг	 дослідників:	 В.	Маслова	 (Маслія),	
М.	Чалого,	О.	Кониського,	П.	Зайцева,	П.	Жура	та	ін.	

1016.	ЯНОВСЬКИЙ	Ю.	 Молода	 воля	 :	 іст.	 драма	 на	 чотири	 дії,	
п’ять	картин	/	Юрій	Яновський	//	Твори	:	в	5	т.	/	Юрій	Яновський.	–	К.,	
1983.	–	Т.	3.	–	С.	516–580.	

У	романтичній	драмі	про	молоді	роки	Т.	Шевченка	автор	показав	
свого	 героя	 у	 взаєминах	 із	 селянами‐кріпаками	 та	 членами	Кирило‐
Мефодіївського	товариства	–	М.	Гулаком,	І.	Посядою,	Г.	Андрузьким.		

1017.	ЯЦЮК	В.	 [Поезії,	 присвячені	 Т.	Шевченку]	 /	 Володимир	
Яцюк	//	Відлуння	:	вірші	минулих	літ	/	Володимир	Яцюк.	–	К.	:	Прос‐
тір,	2010.	–	86	с.	–	ISBN	978‐966‐2068‐22‐1.		

Збірка	містить	вірші	 видатного	шевченкознавця,	мистецтвознав‐
ця,	збирача	Шевченкіани		В.	Яцюка,	присвячені	автопортретам	Кобзаря.	

Праці,	присвячені	літературній	Шевченкіані	

На	 початку	 підрозділу	 подано	 оглядові	 видання,	 потім	 –	 публі‐
кації,	в	яких	ідеться	про	Шевченкіану	окремих	регіонів	нашої	країни,	і	
в	кінці	–	статті,	в	котрих	аналізуються	твори	окремих	письменників.	

1018.	МЕЛЬНИЧУК	Б.	І.	Українська	поетична	шевченкіана	:	[навч.	
посіб.	зі	спецкурсу]	/	Б.	І.	Мельничук	;	М‐во	освіти	і	науки	України,	Че‐
рнів.	нац.	ун‐т	ім.	Ю.	Федьковича.	–	Чернівці,	2010.	–	174	с.,	[2]	арк.	іл.	

1019.	МЕЛЬНИЧУК	Б.	 З	 історії	 української	 поетичної	шевченкіа‐
ни	ХІХ–ХХ	століть	/	Богдан	Мельничук	//	Вісн.	Черкас.	ун‐ту.	Сер.	«Фі‐
лологічні	 науки».	 –	 Черкаси,	 2007.	 –	 Вип.	108.	 –	 С.	27–56.	 –	 Бібліогр.:	
с.	55–56.	

У	пропонованих	публікаціях	проаналізовано	тенденції	поетичної	
Шевченкіани	в	українському	письменництві	ХІХ–ХХ	століть	–	стильо‐
ві,	 жанрові,	 проблемно‐тематичні,	 акцентовано	 увагу	 на	 найбільш	
вдалих	творах	цього	тематичного	масиву. 

1020.	СКОРСЬКИЙ	М.	 Володар	 у	 царстві	 духа	 :	 поетич.	 життєпис	
Т.	Шевченка	 /	 Микола	 Скорський	 //	 Тет‐а‐Тетерів	 :	 літ.	 альм.	 /	 [авт.‐
упоряд.	 М.	П.	Пасічник].	 –	 [Житомир],	 2010.	 –	 Кн.	3	 :	 До	 Міжнародного	
Шевченківського	свята	«В	сім'ї	вольній,	новій…»	на	Житомирщині	у	тра‐
вні	2010	року.	–	С.	76–142.	–	ISBN	978‐966‐2936‐19‐3.	

Представлена	 розвідка	 є	 стислим	 оглядом	 здобутків	 поетичної	
Шевченкіани	від	20‐х	рр.	минулого	століття	й	до	наших	днів.	Її	твори‐
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ли	 кілька	 поколінь	 українських	 поетів.	 Починали	 її	 П.	Тичина,	
М.	Рильський,	 В.	Сосюра,	 а	 продовжували	 А.	Малишко,	 А.	Турчинська,	
Л.	Костенко,	Л.	Забашта,	М.	Вінграновський,	І.	Драч	та	ін.		

1021.	МЕЛЬНИЧУК	Б.	Шевченкіана,	творена	у	криївках	і	ГУЛАГах	/	
Богдан	Мельничук	//	Сл.	і	час.	–	2012.	–	№	4.	–	С.	17–31.	–	Бібліогр.:	с.	31.	

Досліджується	опозиційна	до	офіційної	влади	українська	поети‐
чна	Шевченкіана	–	феномен,	традиції	якого	заклали	Ю.	Федькович	та	
І.	Франко,	а	продовжили	й	вивели	на	найвищий	рівень	поети‐упівці	та	
в’язні	радянських	концтаборів,	насамперед	В.	Стус	і	Т.	Мельничук.	

1022.	КУЖІЛЬНА	Л.	Естетика	літературного	шістдесятництва	й	ас‐
тральні	архетипи	в	неосяжності	Шевченкового	космосу	/	Любов	Кужі‐
льна	//	Укр.	мова	й	л‐ра	в	шк.	–	2004.	–	№	2.	–	С.	47–50.	–	Бібліогр.:	с.	50.	

Про	Шевченкову	традицію	в	естетиці	поетів	В.	Стуса,	М.	Вінгра‐
новського,	Д.	Павличка,	Л.	Костенко,	І.	Драча,	В.	Симоненка	та	їхні	пое‐
зії,	присвячені	Кобзарю.	

1023.	НАЄНКО	М.	«Грайте	 в	 міру	 почуттів	 Шевченка…»	 :	 огляд	
відзначених	Шевченк.	премією	романів,	повістей,	новел	(1962–2012)	/	
Михайло	 Наєнко	 //	 Сл.	 і	 час.	 –	 2012.	 –	№	10.	 –	 С.	57–76.	 –	 Бібліогр.:	
с.	75–76.	

Ідеться	 про	 прозові	 твори	 українських	 письменників,	 які	 були	
відзначені	 Державною	 (Національною)	 премією	 України	 імені	Тара‐
са	Шевченка	 протягом	 останніх	 50	 років.	 Автор	 аналізує	 ці	 твори	 за	
жанровими	 ознаками	 (новела,	 повість,	 роман),	 тематичною	 прина‐
лежністю	 (твори	 сучасної	 літератури	 й	 історичного	 дискурсу)	 та	
ідейно‐стильовою	спрямованістю	(соцреалістичний	канон,	романтич‐
не	забарвлення,	тяжіння	до	постмодерну).	

1024.	ХАРЧУК	Р.	Про	Тараса	Шевченка	в	незалежній	Україні	/	Рок‐
сана	Харчук	//	Укр.	культура.	–	2013.	–	№	3.	–	С.	36–39	:	іл.	

У	статті	пропонується	огляд	творів	письменників	та	літературо‐
знавців	 –	 І.	 Дзюби,	 Г.	 Грабовича,	 О.	 Забужко,	Ю.	 Барабаша	 та	 ін.,	 які	
руйнують	 стандартний	 образ	 Т.	Шевченка.	 Авторка	 підкреслює,	 що	
письменники	 і	 літературознавці,	 про	 яких	 ідеться	 у	 статті,	 пропону‐
ють	 українському	 суспільству	 «новий	 образ	 Шевченка‐поета,	 твор‐
чість	якого	має	безліч	інтерпретацій,	тому	є	фактично	невичерпною;	
митця,	 якого	ще	належно	не	оцінено,	 вільного	 інтелектуала,	 естета	
європейського	рівня...»	(с.	39).	

1025.	СКОРСЬКИЙ	М.	Живий	у	правді	віковій	 :	поезії	про	Кобзаря	
років	незалежності	України	/	Микола	Скорський	//	Дивослово.	–	2005.	–	
№	10.	–	С.	59–63.	
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Пропоновані	нотатки	не	претендують	на	широке	охоплення	по‐
етичного	матеріалу,	присвяченого	Т.	Шевченкові.	Для	автора	важливо	
було	хоча	б	пунктирно	окреслити	ті	тенденції,	які	новий	час	вніс	у	ху‐
дожнє	осмислення	вічно	живої	й	актуальної	творчої	спадщини	видат‐
ного	поета.	Йдеться	про	оригінальні	поетичні	збірки	Р.	Лубківського,	
Н.	Клименко,	В.	Грабовського.	

1026.	КУЛЬБОВСЬКИЙ	М.	Образ	Т.	Г.	Шевченка	у	творах	подільсь‐
ких	письменників	/	Микола	Кульбовський	//	Подільська	Шевченкіана.	
Кн.	2.	 /	 Микола	 Кульбовський.	 –	 Хмельницький,	 2006.–	 С.	43–60.	 –	
ISBN	966‐8362‐88‐8.	

Автор	 розкриває	 широку	 панораму	 творчого	 бачення	 образу		
Т.	 Шевченка	 подільськими	 авторами,	 найвідомішими	 серед	 яких	 є	
П.	Гірник,	 І.	Іов,	 Г.	Ісаєнко,	 Н.	Кащук,	 М.	Коваль,	 О.	Мак,	 В.	Мацько,	
В.	Олійник	та	ін.		

1027.	САМОЙЛЕНКО	Г.	В.	 Тарас	 Шевченко	 на	 Чернігівщині	 /		
Г.	В.	Самойленко	//	Літературне	життя	Чернігівщини	ХІІ–ХХ	століття	/	
Г.	В.	Самойленко.	–	2‐е	вид.,	доповн.	і	переробл.	–	Ніжин,	2010.	–	С.	87–
89.	–	ISBN	966‐8276‐08‐6.	

У	статті	показано	вплив	Т.	Шевченка	на	літературне	життя	краю,	
зокрема	 творчість	 його	 сучасників:	 В.	Забіли	 та	 О.	Афанасьєва‐Чуж‐
бинського,	Я.	де	Бальмена	і	М.	Гербеля,	П.	Куліша	і	М.	Вербицького	та	ін.		

1028.	СЕМЕНЮК	М.	Літературна	Шевченкіана	Харківщини	/	Микола	
Семенюк	//	Шевченко	і	Харківщина	/	Микола	Семенюк.	–	Хмельницький,	
2005.	–	С.	93–98.	–	ISBN	966‐8362‐42‐X.	

Вагомий	 внесок	 у	 художнє	 осмислення	 шевченківської	 теми	
зробили	письменники	з	Харківщини:	І.	Манжура,	Б.	Грінченко,	Г.	Хот‐
кевич,	 Х.	 Алчевська,	 І.	Сенченко,	 О.	Іваненко,	 М.	 Возіянов,	 П.	Гомон,	
В.	Бойко,	В.	Верховень	та	ін.	

1029.	ІВАНИШИН	П.	 Поезія	Петра	 Скунця	 як	 діялог	 з	 традицією	
Шевченка	/	Петро	Іванишин	//	Визвол.	шлях.	–	2008.	–	№	1/3	(718).	–	
С.	75–96.	

Національна	спрямованість	творчості	П.	Скунця,	його	політично	
активний,	мислячий	ліричний	герой	та	живий	тип	діалогу	з	Кобзарем	
є	ще	 одним	 переконливим	 свідченням	 того,	що	 Т.	Шевченко	 –	 поет‐
предтеча,	справжній	духовний	батько	новітніх	українців.	

1030.	ПОНОМАРЕНКО	О.	 Міфосвіт	 поезії	 Б.‐І.	Антонича	 й	 естетичні	
традиції	Т.	Шевченка	 :	 (аспект	худож.	образу‐символу)	/	Олеся	Понома‐
ренко.	–	Вінниця	:	Континент‐ПРИМ,	2006.	–	175	с.	–	Бібліогр.:	с.	164–174	
(187	назв).	–	ISBN	966‐516‐239‐Х.	
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Подано	ґрунтовний	аналіз	творчості	видатного	українського	по‐
ета	ХХ	ст.	Б.‐І.	Антонича,	простежено	генетичні	й	типологічні	зв’язки	
його	поезії,	образного	сприйняття	міфічної	світобудови	з	естетични‐
ми	традиціями	Т.	Шевченка.	

1031.	САЛИГА	Т.	Розкуймося,	братаймося	/	Тарас	Салига.	–	Ужго‐
род	 :	Ґражда,	2009.	–	159	с.	 :	 іл.	–	 ISBN	978‐966‐8924‐95‐8.	–	Зі	змісту:	
Від	«Кобзаря»	до	нації...:	Тарас	Шевченко	у	світогляді	Є.	Маланюка.	–	
С.	61–83	 ;	Молитвослов	 від	 Василя	 Стуса.	 –	 С.	87–116	 ;	 «Заповіді»	 від	
Ігоря	Калинця,	освячені	Шевченком.	–	С.	119–130	;	«Не	ложними	уста‐
ми	 молитву	 діяти»	 :	 [про	 драм.	 поему‐тетралогію	 Б.	Стельмаха	 «Та‐
рас»].	–	С.	133–145.	

Про	 вплив	 Т.	Шевченка	 на	 творчість	 українських	 поетів	 Є.	Ма‐
ланюка,	В.	Стуса,	І.	Калинця,	Б.	Стельмаха,	осмислення	ними	історії	та	
сучасності.		

1032.	СКОРСЬКИЙ	М.	«Я	жив,	терпів	і	вмер	за	міліони…»	:	поетич.	
Шевченкіана	Б.	Лепкого	/	Микола	Скорський	//	Дивослово.	–	2005.	 –	
№	3.	–	С.	43–45.	

Б.	Лепкий	–	автор	численних	поезій	та	книжки	«Про	життя	вели‐
кого	поета	Тараса	Шевченка»,	 історичних	повістей	 і	романів	–	на	по‐
чатку	 ХХ	ст.	 доповнив	 поетичну	 Шевченкіану	 віршами	 «В	 кріпості»,	
«Умер	 поет»	 та	 триптихом	 «В	 Тарасові	 роковини»,	 об’єднаними	 в	
цикл	«Шевченко»	(1902).	Доробок	поета	примітний	саме	проникнен‐
ням	у	глибини	Кобзаревої	душі	та	в	ті	суспільні	обставини,	що	форму‐
вали	його	як	непримиренного	борця	проти	гноблення	людини.	

1033.	СТЕПАНЕНКО	М.	 «Народився,	 щоб	 осяяти	 Україну»	 :	 Шев‐
ченкіана	О.	Гончара	/	Микола	Степаненко	//	Укр.	мова	й	л‐ра	в	серед.	
шк.,	гімназіях,	ліцеях	та	колегіумах.	–	2008.	–	№	2.	–	С.	4–20.	

З‐поміж	тих	майстрів	художнього	слова,	до	творчості	яких	звер‐
тався	О.	Гончар	у	своїх	щоденниках,	осібне	місце	займає	Кобзар.	Для	
О.	Гончара	 аксіомою	 було	 те,	 що	 Т.	Шевченко	 «серед	 унікальних	 –	
найунікальніший	 поет»,	 «геній	 із	 геніїв»,	 «для	 України	 –	 вічний	 орієн‐
тир»,	 «найлюдяніший	 із	 поетів»,	 «поет,	 ніби	 самим	 небом	 дарований	
Україні»	(с.	5).	

1034.	ТАНАНА	Р.	 Він	 часто	 бував	 на	 Шевченковій	 могилі	 :	 (до	
100‐річчя	 від	 дня	 смерті	 Б.	Грінченка)	 /	 Раїса	 Танана	 //	 Шевченк.	
краєзн.	 альм.,	 2010	 /	 Всеукр.	 культ.‐наук.	 фонд	 Т.	Шевченка.	 –	 [К.,	
2010].	–	С.	11–17.	

Про	любов	і	шану	Б.	Грінченка	до	геніального	поета	свідчать	йо‐
го	постійні	відвідини	могили	в	Каневі,	безліч	поезій	 і	праць,	присвя‐
чених	Кобзареві.	Автор	розповідає	про	вірш	Б.	Грінченка	«Т.	Шевчен‐
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кові»,	який	йому	вдалося	розшукати	в	першій	«Книзі	вражень»	(1897–
1901).	Твір	датовано	5	липня	1899	р.,	 але	 свого	підпису	Б.	Грінченко	
не	поставив.	

1035.	ТАНАНА	Р.	Олена	Пчілка	на	Шевченковій	могилі	:	(до	160‐річ‐
чя	від	дня	народж.	Олени	Пчілки)	/	Раїса	Танана	//	Рідний	край	 :	альм.	
Полтав.	держ.	пед.	ун‐ту.	–	Полтава,	2009.	–	№	1.	–	С.	179–183.	–	Бібліогр.:	
с.	183	 ;	Звягель	–	Новоград‐Волинський	 :	від	сивої	давнини	до	сього‐
дення	:	матеріали	Міжнар.	наук.‐краєзн.	конф.,	присвяч.	750‐річчю	від	
першої	 літопис.	 згадки	 про	 місто	 (3–6	 лип.	 2007	 р.,	 м.	Новоград‐
Волинський)	:	у	2	т.	/	Житомир.	наук.‐краєзн.	т‐во	дослідників	Волині	
[та	ін.].	–	Житомир,	2007.	–	Т.	2.	–	С.	127–133.	–	Бібліогр.:	с.	133.		

Відома	 українська	письменниця,	фольклористка,	 етнограф	 і	 пе‐
рекладач	Олена	Пчілка	неодноразово	відвідувала	могилу	Т.	Шевчен‐
ка.	Вона	багато	уваги	приділяла	популяризації	його	творчості	й	уша‐
нуванню	пам’яті;	написала	низку	статей	і	поезій,	зокрема	«Шевченко‐
ві	 роковини»	 (1907),	 «Шевченкові	 дні»	 (1908),	 «До	 Кобзаря»	 (1907),	
«Пам’ятник	Шевченкові»	(1912),	«На	Шевченковій	могилі»	(1912).	

1036.	ТЕПЛИЙ	І.	Німецькомовна	поетична	Шевченкіана	Івана	Фра‐
нка	 /	 Іван	 Теплий	 //	 Укр.	 літературознавство	 /	 Львів.	 нац.	 ун‐т	
ім.	І.	Франка.	–	Львів,	2010.	–	Вип.	72.	–	С.	172–190.	–	Бібліогр.:	с.	187–189.		

У	статті	висвітлено	перекладознавчо‐історичний	аспект	німець‐
комовної	поетичної	Шевченкіани	І.	Франка.	Наведено	нові	статистич‐
ні	дані,	публікації,	що	ілюструють	обсяг	та	характер	зробленого	у	цій	
сфері.	

1037.	ШЕВЧЕНКІАНА	Богдана	Лепкого	:	ювіл.	наук.	зб.	Кн.	2	/	Обл.	
клуб	 укр.	 інтелігенції	 ім.	Б.	Лепкого,	Наук.	 т‐во	 ім.	Шевченка	 ;	 [упоряд‐
кув.,	післямова	У.	Скальської].	–	Івано‐Франківськ	:	Грань,	2008.	–	382	с.	–	
Присвяч.	200‐літньому	ювілею	Великого	Тараса.	–	ISBN	966‐398‐000‐1.	

Біограф	Б.	Лепкого	–	В.	Лев	–	у	складеній	ним	бібліографії	друків	
письменника	насамперед	виділив	його	Шевченкіану.	Найбільша	із	за‐
значених	 праць	 –	 велика	 передмова	 до	 повного	 5‐томного	 видання	
творів	Т.	Шевченка,	яку	було	видано	окремою	книгою	«Життя	і	твори	
Тараса	 Шевченка»	 до	 190‐ліття	 від	 народження	 Кобзаря	 як	 першу	
книгу	Шевченкіани	Б.	Лепкого.	

За	 декілька	років	 упорядникам	вдалося	 зібрати	решту	матеріа‐
лів	(зазначених	у	трьох	відомих	бібліографіях	Б.	Лепкого),	що	склали	
другу	 книгу	 –	 «Велика	 Шевченкіана	 Богдана	 Лепкого».	 До	 видання	
ввійшли	численні	статті,	ювілейні	виступи,	поезії,	поетичні	присвяти	
Кобзареві.	 Додано	 також	 численні	 матеріали	 вчених	 –	 дослідників	
Шевченкіани	Б.	Лепкого.	
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Радимо	також	

1038.	БІДОВАНЕЦЬ	Т.	 Моделювання	 образу	 Тараса	 Шевченка	 в	
поемах	 Івана	 Драча	 /	 Т.	Бідованець	 ;	 ГАВРИЛЮК	Н.	 Тарас	 Шевченко	
крізь	 призму	 поетичної	 інтерпретації	 /	 Н.	Гаврилюк	 //	Шевченкозн.	
студії	 :	 зб.	 наук.	 пр.	 /	 Київ.	 нац.	 ун‐т	 ім.	Т.	Шевченка.	 –	 К.,	 2009.	 –	
Вип.	11.	–	С.	109–113,	117–124.	

1039.	ВІВАТ	Г.	Шевченкові	традиції	в	поезії	українських	дисиде‐
нтів	 :	 [зокрема,	про	поезії,	присвяч.	Кобзарю]	/	Г.	Віват	//	Південний	
архів.	Сер.	«Філологічні	науки»	 :	 (зб.	наук.	пр.)	/	Херсон.	держ.	ун‐т.	–	
Херсон,	2008.	–	Вип.	43.	–	С.	37–43.	–	Бібліогр.:	с.	42–43.	

1040.	ГАЛИЧ	В.	 Шевченкіана	 Олеся	 Гончара	 /	 В.	Галич	 //	 Шев‐
ченкозн.	 студії	 :	 зб.	 наук.	 пр.	 /	 Київ.	 нац.	 ун‐т	 ім.	Т.	Шевченка.	 –	 К.,	
2004.	–	Вип.	6.	–	С.	54–59.	

1041.	ГНАТЮК	М.	М.	Шевченкіана	Юрія	 Яновського	 /	М.	М.	 Гна‐
тюк	 //	 Шевченкозн.	 студії	 :	 зб.	 наук.	 пр.	 /	 Київ.	 нац.	 ун‐т	
ім.	Т.	Шевченка.	–	К.,	2005.	–	Вип.	7.	–	С.	82–87.	–	Бібліогр.:	с.	87.	

1042.	ЗБІРНИК	праць	Всеукраїнської	(37‐ої)	наукової	Шевченків‐
ської	 конференції,	 22–24	квітня	 2009	р.,	 м.	Черкаси	 /	 Ін‐т	 л‐ри	
ім.	Т.	Г.	Шевченка	НАН	України	[та	ін.]	;	редкол.:	М.	Г.	Жулинський	(го‐
лова),	 В.	Т.	Поліщук	 (відп.	 ред.).	 –	 Черкаси	 :	 Вид‐во	 Чабаненко	Ю.	А.,	
2009.	 –	 598	с.	 –	 До	 195‐ї	 річниці	 з	 дня	 народж.	 Т.	Г.	Шевченка.	 –		
ISBN	978‐966‐493‐285‐8.	–	Зі	змісту:	Лущій	С.	Шевченкіана	Уласа	Сам‐
чука.	–	С.	205–211	;	Райбедюк	Г.	Історіософська	концепція	Т.	Шевченка	
в	структурі	дисидентського	тексту	[В.	Стус,	І.	Світличний,	І.	Калинець,	
М.	Руденко,	С.	Сапеляк,	Т.	Мельничук].	–	С.	235–245	 ;	Брижіцька	І.	Міс‐
це	поеми	Т.	Г.	Шевченка	«Катерина»	у	творчості	Марії	Проскурівни.	–	
С.	261–265;	 Камінчук	О.	 Традиція	 Т.	Шевченка	 в	 художній	 структурі	
української	поезії	кінця	ХІХ	–	початку	ХХ	ст.	–	С.	274–280	;	Шаф	О.	Об‐
раз	Т.	Шевченка	в	сучасній	українській	поезії.	–	С.	287–293.	

1043.	КОЗАК	М.	Образ	Т.	Шевченка	в	закарпатоукраїнській	поезії	
20–30‐х	рр.	ХХ	ст.	/	Марія	Козак	//	Сучасні	проблеми	мовознавства	та	
літературознавства	 :	 (зб.	 наук.	 пр.)	 /	 Ужгород.	 нац.	 ун‐т.	 –	 Ужгород,	
2006.	–	С.	243–247.	–	ISBN	966‐7400‐79‐4.	

1044.	КОЛОМІЄЦЬ	В.	В.	Образ	Тараса	Шевченка	в	українській	но‐
вітній	 літературі	 та	 мистецтві	 /	 В.	В.	Коломієць	 //	 Літературозн.	
студії	/	 Київ.	 нац.	 ун‐т	 ім.	Т.	Шевченка.	 –	 К.,	 2012.	 –	 Вип.	35.	 –	 С.	328–
337.	–	Бібліогр.:	с.	337.	

1045.	МЕЖИНСЬКА	Ю.	Не	поет	–	бо	це	ж	до	болю	мало:	образ	Ше‐
вченка	в	поезії	Є.	Маланюка	/	Юлія	Межинська	;	МЕЩЕРІКОВА	К.	Про‐
відні	мотиви	лірики	Тараса	Шевченка	в	поезії	Богдана	Лепкого	/	Ка‐
терина	 Мещерікова	 ;	 ЧЕБАНОВА	М.	 Краєвиди	 України	 в	 поезії	 Юрія	
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Федьковича	 :	 [зокрема,	про	вірші,	присвяч.	пам’яті	Т.	Шевченка]	/	Ма‐
рина	Чебанова	//	Творчість	Тараса	Шевченка	в	контексті	доби	:	мате‐
ріали	VII	Регіон.	студ.	наук.‐практ.	конф.,	12	берез.	2013	р.,	м.	Луганськ	/	
ДЗ	 «Луган.	нац.	 ун‐т	 ім.	Тараса	Шевченка».	 –	Луганськ,	 2013.	 –	С.	133–
140,	153–157.	

1046.	МЕЛЬНИЧУК	Б.	 Фольклор	 як	 джерело	 історико‐біогра‐
фічного	твору	про	Тараса	Шевченка	/	Богдан	Мельничук	//	Тарас	Ше‐
вченко	 і	 народна	 культура	 :	 зб.	 пр.	 Міжнар.	 (35‐ої)	 наук.	 Шевченк.	
конф.,	 20–22	квіт.	 2004	р.	 :	 190‐річчю	 з	 дня	 народж.	 Т.	Г.	Шевченка	
присвяч.	:	у	2	кн.	/	Ін‐т	л‐ри	ім.	Т.	Г.	Шевченка	НАН	України,	Черкас.	нац.	
ун‐т	ім.	Б.	Хмельницького	[та	ін.].	–	Черкаси,	2004.	–	Кн.	1.	–	С.	119–128.	–	
ISBN	966‐8756‐18‐5	(повне	зібр.).	–	ISBN	966‐8756‐19‐3	(кн.	1).	

1047.	НАУКОВІ	праці	Кам’янець‐Подільського	державного	універ‐
ситету	/	 Кам’янець‐Поділ.	 держ.	 ун‐т	 ;	 редкол.:	 Г.	М.	Штонь	 (відп.	 ред.)	
[та	 ін.].	–	Кам’янець‐Подільський	 :	 [Оіюм],	2005.	–	Вип.	9	 :	За	матеріа‐
лами	міжнародної	конференції,	присвяченої	190‐й	річниці	з	дня	наро‐
дження	Т.	Г.	Шевченка	(17–19	трав.	2004	р.).	–	551	с.	–	(Серія	«Філоло‐
гічні	науки»).	–	 ISBN	966‐7975‐50‐9.	–	Зі	змісту:	Сваричевський	А.	Пер‐
ший	опис	Шевченківської	світлиці.	Т.	Шевченко	і	М.	Коцюбинський.	–	
С.	160–163	;	Рарицький	О.	Екзистенційно‐діалогічні	засади	шістдесят‐
ництва	 крізь	 призму	Шевченкового	 світобачення.	 –	 С.	187–191;	 Про‐
копчук	В.	С.	Творці	Подільської	шевченкіани.	–	С.	283–288.	
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Розділ	3	

Т.	Шевченко	в	музиці,	театрі,	кіно	
Силою	свого	художньо‐поетичного	бачення	Т.	Шевченко	викли‐

кав	до	життя	значну	й	масштабну	музичну	творчість	–	багатошарову,	
різножанрову,	 стилістично	розмаїту,	що	обіймає	фольклорну,	профе‐
сійну	та	аматорську	спадщину.	За	понад	150	років	написано	тисячі	пі‐
сень,	 романсів,	 симфонічних	 і	 вокально‐симфонічних	 композицій,	
опер	та	балетів.	

Ще	за	життя	поета	було	створено	десятки	пісень	на	його	слова,	
які	стали	народними	завдяки	праці	безіменних	композиторів.	Згідно	з	
народними	традиціями,	вони	набули	ознак	народнопісенних	творів	 і	
такими	лишилися.	

У	1858	р.	 поетові	 було	присвячено	перший	музичний	твір	 –	 ро‐
манс	 «Стоїть	 явір	 над	 водою»	 С.	Гулака‐Артемовського,	 а	 в	 1860‐му	
О.	Рубець	написав	музику	до	поезії	«Думи	мої,	думи».		

Хоровий	диригент	і	композитор‐аматор	Г.	Гладкий	невдовзі	піс‐
ля	 смерті	 Т.	 Шевченка	 написав	 музику	 на	 його	 «Заповіт».	 Ця	 пісня	
стала	 найулюбленішою	 в	 народі	 та	 набула	 значення	 національного	
гімну.	 На	 слова	 «Заповіту»	 музику	 також	 писали	 М.	Лисенко	 та	
М.	Вербицький;	 тема	 цього	 твору	 звучала	 в	 кантаті	 С.	Людкевича,	 в	
симфонічній	 поемі	 Р.	Глієра,	 в	 кантатах	 Б.	Лятошинського,	 В.	Барвін‐
ського,	у	творах	П.	Демуцького	та	Я.	Степового;	до	«Заповіту»	зверта‐
лися	О.	Спендіаров	 та	 Д.	Аракішвілі.	 Загалом	 відомо	 понад	 60	 різних	
музичних	втілень	«Заповіту»	Т.	Шевченка.	Та	над	усіма	–	безсмертна	
мелодія	Г.	Гладкого.	

У	 1886	 р.	 український	 педагог	 і	 композитор	 Д.	 Крижанівський	
написав	пісню	на	текст	з	поеми	«Причинна»	–	«Реве	та	стогне	Дніпр	
широкий».	 Відтоді	 вона	 стала	 однією	 з	 найпопулярніших	 народних	
пісень	 і	 за	 своїм	 значенням	та	поширеністю	 стоїть	поряд	 із	 «Запові‐
том».	Перші	такти	її	були	позивними	радіостанції	ім.	Т.	Г.	Шевченка	в	
роки	 Великої	 Вітчизняної	 війни,	 та	 й	 тепер	 жоден	 шевченківський	
концерт	не	обходиться	без	цього	величного	твору.	

Одним	 із	перших	професійних	композиторів,	які	писали	музику	
на	слова	Т.	Шевченка,	був	П.	Сокальський.	Ще	у	1862–1863	рр.	він	ви‐
користав	 поезію	 Кобзаря	 у	 своїй	 незакінченій	 опері	 «Богдан	 Хмель‐
ницький»;	згодом	створив	солоспів	«Єсть	на	світі	доля»	(1881)	і	рома‐
нси	 «Полюбила	 молодого	 козака	 дівчина»	 та	 «Утоптала	 стежечку».	
Відтоді	кожен	український	композитор	вважав	справою	честі	прилу‐
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читися	до	Кобзаревого	слова.	Так,	П.	Сениця	створив	низку	романсів:	
«Минули	 літа	 молодії»,	 «Тече	 вода	 в	 синє	 море»,	 хорів:	 «Гомоніла	
Україна»,	«Чигрине,	Чигрине…»,	«І	небо	невмите,	і	заспані	хвилі»,	«Чи	
ми	ще	 зійдемося»	 (всі	 бл.	 1913),	 оперу	 «Наймичка»	 (1916)	 та	 ін.	 На	
слова	П.	Тичини	він	написав	хор	пам’яті	Т.	Шевченка	«Там,	на	горі	за	
Дніпром»	(1928).	

Велику	популярність	мають	твори	Я.	Степового:	солоспіви	«Три	
шляхи»,	 «За	думою	дума»,	 тріо	 «Над	Дніпровою	 сагою»	 (1905–1906),	
«Прелюд	пам’яті	Т.	Шевченка»	(1912)	для	фортепіано,	романс	«Сонце	
заходить,	 гори	 чорніють»,	 хор	 «Тече	 вода	 з‐під	 явора».	 Композитор	
гармонізував	 «Заповіт»	 Г.	Гладкого	 як	 революційну	 пісню;	 створив	
низку	 пісень	 для	 дітей	 на	 слова	 Т.	Шевченка.	 Пам’яті	 поета	
Я.	Степовий	присвятив	хор	«Колись	нашу	рідну	хату»	(на	поезію	Лесі	
Українки	 «На	 роковини	 Шевченка»)	 та	 пісню	 на	 слова	 Г.	Комарової	
«Не	на	шовкових	пелюшках».	

К.	Стеценко	збагатив	музичну	Шевченкіану	хорами:	«Як	умру,	то	
поховайте»	(«Заповіт»),	«Рано‐вранці	новобранці»,	«Ой	у	полі	могила»	
(1904),	піснями	й	 солоспівами	«Вечір»	 («Сонце	заходить,	 гори	чорні‐
ють»),	«Тополя»	(«По	діброві	вітер	виє»),	«Плавай,	плавай,	лебедонь‐
ко»,	кантатою	на	слова	К.	Малицької	«Шевченкові»	(1910)	та	ін.		

М.	Леонтович	 гармонізував	 народні	 пісні	 на	 слова	 Т.	Шевченка,	
зокрема	«Зоре	моя	вечірняя»,	а	також	улюблені	пісні	Кобзаря	«Ой	го‐
ре	 тій	 чайці‐небозі»,	 «Одна	 гора	високая»	 та	 ін.	 Хорові	 інтерпретації	
Шевченкових	творів	робив	О.	Кошиць.	Ф.	Колесса	писав	хори	на	слова	
Тараса	Григоровича:	«Утоптала	стежечку»	(«На	музиці»,	1895),	«Було	
колись	–	в	Україні»	 (1896),	 «Якби	мені	черевики»	 (1912).	Д.	Січинсь‐
кий	створив	низку	хорів	та	кантат,	зокрема	«У	гаю,	гаю»	(1888),	«Лічу	
в	 неволі»	 (1902),	 «Минули	 літа	 молодії»	 (1907),	 обробив	 музику	
С.	Воробкевича	для	хорів	на	слова	Кобзаря.	

Варто	згадати	С.	Людкевича	з	його	монументальною	кантатою‐
симфонією	«Кавказ»	(1902–1913),	романси	В.	Заремби	та	багатьох	 ін‐
ших	 композиторів.	 Загалом	 в	 Україні,	 мабуть,	 не	 знайдеться	 митця,	
який	би	не	віддав	шану	Кобзареві.	

Першою	оперою,	створеною	на	сюжет	Шевченкового	твору,	була	
«Катерина»,	написана	в	1891	р.	М.	Аркасом.	У	1902	р.	Г.	Козаченко	на‐
писав	оперу	«Пан	сотник»	(за	поемою	«Сотник»).	Надзвичайно	попу‐
лярною	 стала	 музика	 «Вечорниць»	 із	 «Назара	 Стодолі»	 П.	Ніщинсь‐
кого	(1875).	
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Та	найбільше	в	дожовтневі	часи	зробив	для	втілення	Шевченко‐
вого	слова	в	пісню,	в	музику	М.	Лисенко.	Він	написав	близько	90	тво‐
рів	на	основі	«Кобзаря».	Кантати	і	хори,	дуети	і	солоспіви	композито‐
ра	 відтворювали	 любов	 Т.	 Шевченка	 до	 України,	 його	 непримирен‐
ність	 до	 будь‐якого	 поневолення	 людини,	 розкривали	 пісенну	 душу	
українського	народу.	

Першим	твором	М.	Лисенка	на	слова	Т.	Шевченка	був	«Заповіт»,	
написаний	1868	р.	для	чоловічого	хору.	Пізніше	він	створив	сім	циклів	
пісень	«Музика	до	„Кобзаря”	Т.	Шевченка»	(загалом	74	композиції),	до	
яких	увійшли	не	тільки	солоспіви,	дуети,	хори,	а	й	кантати	«Б’ють	по‐
роги»,	 «Радуйся,	 ниво	 неполитая».	 Серед	 визначних	 музичних	 над‐
бань	 –	 цикли	 «Мені	 однаково»,	 «Думи	 мої,	 думи»,	 «Реве	 та	 стогне	
Дніпр	широкий».	

«Музику	до	 “Кобзаря”	 Т.	Шевченка»	Микола	Віталійович	писав	 і	
поза	 цими	 циклами.	 Так	 постала	 велична	 кантата	 «На	 вічну	 пам’ять	
Котляревському»	(1895),	хор	«Давидів	псалом»	(1910),	низка	романсів.	
Т.	Шевченкові	М.	Лисенко	присвятив	кантату	«До	50‐х	роковин	смерті	
Т.	Шевченка»	 (слова	 В.	Самійленка),	 «Жалібний	 марш.	 До		
27‐х	роковин	смерті	Т.		Шевченка»	(слова	Лесі	Українки),	«Елегію»	для	
скрипки	з	фортепіано	 (1912)	та	 ін.	Серед	найцінніших	перлин	Лисен‐
кової	музики	на	слова	Т.	Шевченка	–	«Думка»,	«Минають	дні»,	«Доля»,	
«Ой	 діброво	 –	 темний	 гаю»,	 пісні	 на	 поезії	 з	 «Гамалії».	 Без	 перебіль‐
шення	 можна	 сказати,	 що	 М.	Лисенко	 майстерно	 розкрив	 пісенно‐
музичне	звучання	«Кобзаря»,	створивши	високі	взірці	для	прийдешніх	
поколінь	композиторів,	що	прилучатимуться	до	Шевченкового	слова.	

За	 радянської	 влади	музична	Шевченкіана	 збагатилася	 новими	
творами.	Хори	для	дітей	написав	П.	Козицький,	серед	них	–	«Учітеся,	
брати	мої»	(1922).	Л.	Ревуцький	створив	вокально‐симфонічну	поему	
«Хустина»	 (1923),	 хори	«У	перетику	ходила…»	 (1927)	та	 «Ой	чого	ти	
почорніло…»	(1927).	З’являється	низка	великих	композицій:	К.	Стеце‐
нка	 –	 до	 «Гайдамаків»	 (для	 хору,	 солістів,	 симфонічного	 оркестру,	
1919–1921),	 М.	 Вериківського	 –	 фантазія	 «Гайдамаки»	 (для	 солістів,	
хору	 і	фортепіано,	 1919),	 Б.	Лятошинського	 –	мішані	 хори,	 солоспіви	
та	 кантата	 «Заповіт»	 (1939),	 а	 також	 симфонічні	 поеми:	 Г.	Майборо‐
ди	–	«Лілея»,	К.	Данькевича	–	«Тарас	Шевченко»	(обидві	–	1939).	

Шевченківська	 тема,	 твори	Кобзаря	 знайшли	 своє	 втілення	й	 у	
музично‐театральному	 жанрі.	 Це,	 зокрема,	 опери	 Г.	Жуковського	
«Марина»	 (1938),	 М.	Вериківського	 –	 «Сотник»	 (1939)	 і	 «Наймичка»	
(1943),	В.	Йориша	«Шевченко»	(«Поетова	доля»,	1940),	В.	Рибальченка	
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«Гайдамаки»	(у	співавторстві	з	Ю.	Мейтусом	і	М.	Тіцом,	1941),	Г.	Май‐
бороди	 «Тарас	Шевченко»	 (1964),	 О.	 Білаша	 «Гайдамаки»	 (1965);	 ба‐
лет	К.	Данькевича	«Лілея»	(1939),	

Численні	пісні,	солоспіви,	хори	створювали	Г.	Хоткевич	(зокрема,	
для	супроводу	на	бандурі),	А.	Штогаренко,	І.	Шамо,	Д.	Клебанов,	М.	Ско‐
рик,	І.	Белза,	Є.	Козак,	Ю.	Мейтус,	Леся	Дичко	та	ін.	А.	Кос‐Анатольський	
на	власні	слова	написав	кантату	«Безсмертний	заповіт»	(1963),	на	сло‐
ва	М.	Рильського	–	вокальний	терцет	«Шевченко»,	на	слова	Лесі	Украї‐
нки	–	солоспів	«Не	він	один»,	кілька	солоспівів	і	хорів	на	слова	Кобзаря,	
арію‐монолог	для	баритона	«Давно	те	минуло»	(1961).	

Урізноманітнення	стильових	орієнтирів	у	творах	на	тексти	та	за	
мотивами	поезій	Т.	Шевченка	почалося	з	другої	половини	1970‐х	рр.	
Майже	 кожна	 з	 композицій	 –	 це	 важливий	 крок	 до	 переосмислення	
традицій	філософсько‐психологічного	тлумачення	доробку	Т.	Шевче‐
нка,	актуалізації	його	змісту	в	контексті	реалій	української	культури	
останньої	третини	ХХ	ст.	У	цей	період	з’явилися	такі	знакові	твори,	як	
«Сумна	кантата»	для	солістів,	хору	й	оркестру	В.	Бібика	(1980),	камер‐
на	 «Симфонія‐диптих»	 для	 мішаного	 хору	 a	 cappella	 Є.	 Станковича	
(1985),	«Концерт»	(1985)	і	тричастинна	«Камерна	симфонія»	для	голосу	
й	камерного	оркестру	(1989)	О.	Киви,	ораторії	«Неофіти»	(1985)	та	«По‐
сланіє»	(1992)	М.	Кузана,	камерна	кантата	«Іван	Підкова»	(1986)	 і	кан‐
тата	№	2	для	кобзаря	й	камерного	оркестру	«Чигрине,	Чигрине»	(1988)	
В.	Камінського,	 поема‐кантата	 «Гамалія»	 М.	Скорика	 (2003),	 кантата	
«Містерія	тиші»	Г.	Лященка	(2004)	та	ін.		

З‐поміж	творів	останнього	десятиліття	«меморіальний»	напрям	
репрезентують:	«Шевченкіана»	Я.	Цегляра	–	кантати	«Світа	зоря	без‐
смертного	Тараса»	(1994)	на	вірші	Б.	Олійника,	«По	селах	 і	містах	 іде	
Тарас»	(1995)	на	тексти	М.	Руденка	й	В.	Симоненка,	«Дума	про	Кобза‐
ря»	В.	Тилика,	«Поема,	присвячена	великому	Кобзарю»	Ю.	Щуровсько‐
го,	«Відповідь	України	Шевченкові»	Б.	Яновського.	

Упродовж	останніх	десятиліть	до	поезій	Т.	Шевченка	неоднора‐
зово	зверталися	представники	масової	молодіжної	культури,	які	пра‐
цюють	 у	 жанрі	 авторської	 пісні:	 Е.	Драч	 («Б’ють	 пороги»),	 В.	Лютий	
(«Заворожи	мені,	волхве»),	сестри	Тельнюк	(«Не	женися	на	багатій»)	
та	І.	Білик	(рок‐балада	«Бандуристе,	орле	сизий»).	 Із	шевченківським	
репертуаром	 рок‐гурт	 «Зимовий	 сад»	 був	 відзначений	 третьою	 пре‐
мією	на	фестивалі	«Червона	рута’89»	(м.	Чернівці).	

22	травня	2005	р.	було	реалізовано	важливу	громадсько‐мистецьку	
акцію:	в	Каневі,	за	ініціативою	В.	Цибулька,	відбувся	фестиваль	«Кобзар	
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forever».	 За	 його	 результатами	 записано	 однойменний	 компакт‐диск,	
до	 якого	 ввійшли	 рок‐пісні:	 «Вже	 років	 двісті»	 (гурт	 «Гайдамаки»),	
«Думка»	й	 «Садок	вишневий»	 («Мертвий	півень»),	 «Алілуя»	 та	 «Єсть	
на	 світі	 доля»	 («Зимовий	 сад»),	 «Сонце	 заходить»	 і	 «Кобзар	 грає»	
(«Фата	Моргана»),	«Суботів»	 і	«Не	нарікаю	я	на	Бога»	(«Кому	Вниз»),	
«Зацвіла	в	долині	червона	калина»	(«Трансформер»);	зразки	денсової	
та	авторської	музики.	

Водночас	 і	 в	 галузі	 музичної	 індустрії	 з	 Шевченковою	 поезією	
пов’язані	певні	новації.	Так,	цілком	незвичним	жанром	для	тиражова‐
ної	на	компакт‐дисках	продукції	є	мелодекламація	двох	фрагментів	із	
«Кобзаря»,	виконана	поетом	В.	Цибульком	у	супроводі	фортепіано.	

Інтерпретація	поезії	Т.	Шевченка	в	музиці,	яка	розпочалася	ще	за	
життя	поета,	триває	і	в	наші	дні.	Кожне	покоління	митців	знаходить	у	
його	творах	нові	 скарби	народної	мудрості	 та	отримує	 імпульси	для	
своєї	творчості.	

Важливу	 роль	 в	 історії	 вітчизняної	 драматургії	 та	 театру	 віді‐
грала	драма	«Назар	Стодоля».	У	80–90‐і	роки	ХІХ	ст.	і	на	початку	ХХ	ст.	
цю	п’єсу	постійно	ставили	провідні	українські	трупи,	до	складу	яких	
входили	найвідоміші	сценічні	майстри:	М.	Кропивницький,	М.	Занько‐
вецька,	М.	Садовський	та	ін.	

Неослабним	був	інтерес	з	боку	представників	театральної	сцени	
і	до	поетичних	творів	Т.	Шевченка.	Його	поеми	було	інсценізовано	ще	
за	життя	автора.	

Першим	таким	твором	стала	поема	«Катерина»,	перероблена	ще	
в	 середині	 ХІХ	ст.	 С.	 Паливодою‐Карпенком	на	 «романтичну	малоро‐
сійську	 оперу	 віршами	 і	 прозою»	 «Катерина	 Шевченкова».	 Велику	
сценічну	історію	мають	і	постановки	інших	творів,	зокрема	«Неволь‐
ника»	 (1872)	 та	 «Титарівни»	 (1892),	 здійснених	 видатним	 діячем	
української	драматичної	сцени	М.	Кропивницьким.	

Театральне	мистецтво	ХХ	ст.	також	надихалося	неперевершени‐
ми	сценічними	образами	Т.	Шевченка.	Так,	у	1920	р.	визначною	поді‐
єю	в	театральному	житті	України	стала	постановка	Л.	Курбасом	«Гай‐
дамаків»	 у	 Першому	 театрі	 Української	 Радянської	 Республіки	
ім.	Т.	Г.	Шевченка	в	Києві.	 Відповідність	 твору,	 висока	 художність	 ін‐
сценізації	 –	 визначальні	 прикмети	 вистави.	 Вона	 вводила	 глядача	 у	
світ	далекої	минувшини	і	хвилювала	його	співзвучністю	з	новочасни‐
ми	історичними	подіями,	дарувала	велику	естетичну	насолоду.	

У	 1920	р.	 у	 Вінниці,	 у	 щойно	 створеному	 Новому	 українському	
драматичному	 театрі	 ім.	І.	Франка	 було	 показано	 поеми	 «Іван	 Гус»	 і	
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«Великий	льох»	та	баладу	«Лілея»,	які	інсценував	і	поставив	Г.	Юра,	а	
також	 вірш	 «Заповіт»,	 драматичної	 форми	 якому	 надав	 А.	Бучма.	 У	
1921–1923	рр.	 у	 театрі	 успішно	 йшла	 вистава	 за	 поемою	 Шевченка	
«Гайдамаки»	(інсценізація	й	постановка	Г.	Юри).	

У	 1920–1930‐х	рр.	 українські	 театри	 ставили	 п’єси:	 «Назар	 Сто‐
доля»	 Т.	Шевченка,	 «Невольник»	 і	 «Титарівна»	 М.	Кропивницького,	
«Мати‐наймичка»	І.	Тогобочного,	оперу	«Катерина»	М.	Аркаса.	На	сце‐
ні	з’явилися	й	нові	інсценізації	поетових	творів:	«Царі»	(1924;	інсцені‐
зація	й	 постановка	П.	Долини,	Одеська	 театральна	майстерня	 «Бере‐
зіль	№	6»),	«Відьма»,	«Іван	Гус»	(1929,	1930;	інсценізації	й	постановки	
В.	Василька,	Харківський	Червонозаводський	театр),	«Сон»	(1935,	по‐
становка	 Л.	Дубовика,	 Харківський	 український	 драматичний	 театр	
ім.	Т.	Г.	Шевченка)	та	ін.	

Багато	творів	Кобзаря	вітчизняні	театри	інсценували	до	шевчен‐
ківських	 дат	 і	 ювілеїв.	 Так,	 до	 125‐річчя	 від	 дня	 народження	 поета	
драму	«Назар	Стодоля»	поставили:	у	1938	р.	–	Кам’янець‐Подільський	
український	драматичний	театр	ім.	Г.	Петровського;	у	1939	р.	–	Харків‐
ський	 український	 драматичний	 театр	 ім.	 Т.	 Г.	Шевченка,	 Дніпропет‐
ровський	 український	 драматичний	 театр	 ім.	 Т.	 Г.	 Шевченка,	 Жито‐
мирський	 український	 драматичний	 театр	 ім.	М.	Щорса.	 На	 сценах	
професійних	театрів	України	також	ішли	інсценізації	поетичних	творів	
Т.	Шевченка	«Гайдамаки»	і	«Катерина».	

У	цей	час	з’являються	й	історико‐біографічні	п’єси	про	Кобзаря.	
Могутня	енергетика	творчої	харизми	видатного	митця	спонукала	чи‐
сленних	діячів	театральної	 сцени	до	творчого	осмислення	та	драма‐
тичного	втілення	цього	феноменального	явища.	На	українських	теат‐
ральних	 сценах	 із	 великим	 успіхом	 ішли	 постановки	 п’єс:	 «Тарасова	
юність»	В.	Суходольського	 (в	1938	р.	–	у	Проскурівському	робітничо‐
колгоспному	 театрі;	 в	 1939	р.	 –	 в	 Одеському	 ТЮГу	 ім.	М.	Остров‐
ського),	 «Поетова	доля»	С.	Голованівського	 (в	1939	р.	 –	 у	Київському	
українському	драматичному	театрі	ім.	І.	Франка,	Одеському	українсь‐
кому	драматичному	театрі	ім.		Жовтневої	революції,	Харківському	росій‐
ському	драматичному	театрі	 ім.	О.	Пушкіна)	 і	«Тарас	Шевченко»	Ю.	Кос‐
тюка	 (в	 1939	р.	 –	 у	 Чернігівському	 українському	 драматичному	 театрі	
ім.	Т.	Г.	Шевченка).	

Виходили	 й	 музичні	 вистави:	 опери	 «Катерина»	 М.	Аркаса	 (в	
1939	р.	–	у	Київському	театрі	опери	та	балету	ім.	Т.	Г.	Шевченка,	Запо‐
різькому	 українському	 драматичному	 театрі	 ім.	М.	Заньковецької	 та	
ін.),	«Сотник»	М.	Вериківського	(в	1939	р.	–	у	Київському	театрі	опери	
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та	 балету	 ім.	Т.	Г.	Шевченка,	Одеському	театрі	 опери	та	балету),	 «Ма‐
рина»	Г.	Жуковського	(в	1939	р.	–	в	оперній	студії	Київської	консерва‐
торії),	«Шевченко»	(«Поетова	доля»)	В.	Йориша	(в	1940	р.	–	у	Київському	
театрі	опери	та	балету	ім.	Т.	Г.	Шевченка).	

Під	час	Великої	Вітчизняної	війни	українські	театри,	перебуваю‐
чи	в	евакуації,	продовжували	ставити	шевченківські	вистави:	«Назар	
Стодоля»	 (в	 1942	р.	 –	 Київський	 український	 драматичний	 театр	
ім.	І.	Франка,	м.	Семипалатинськ;	Запорізький	український	драматич‐
ний	театр	 ім.	М.	Заньковецької,	м.	Тобольськ;	у	1943	р.	–	Харківський	
український	драматичний	театр	 ім.	Т.	Г.	Шевченка,	м.	Нижній	Тагіл;	у	
1944	р.	 –	 Чернівецький	 український	 драматичний	 театр,	 м.	Йошкар‐
Ола).	 Об’єднаний	 Київський	 і	 Харківський	 оперний	 театр,	 який	 пра‐
цював	 в	 Іркутську,	 1943	р.	 показав	 оперу	 «Наймичка»	 М.	Вериків‐
ського.	У	1944‐му	Київський	театр	опери	та	балету	 ім.	Т.	Г.	Шевченка	
відкрив	цією	виставою	новий	сезон	у	рідному	місті.	

У	повоєнні	 часи	шевченківські	 вистави	посіли	 гідне	місце	в	ре‐
пертуарі	 драматичних	 і	 музично‐драматичних	 театрів	 України:	 «На‐
зар	Стодоля»	(в	1946	р.	–	у	Тернопільському	театрі	ім.	Т.	Г.	Шевченка;	
в	1951	р.	–	у	Київському	театрі	ім.	І.	Франка;	в	1960	р.	–	у	Черкаському	
театрі	ім.	Т.	Г.	Шевченка);	«Невольник»	М.	Кропивницького	(в	1957	р.	–	
у	 Полтавському	 театрі	 ім.	 М.	Гоголя);	 п’єси	 про	 Т.	Шевченка	 «Думи	
мої…»	 («Слово	 правди»)	Ю.	Костюка	 (в	 1945	р.	 –	 у	 Львівському	 ТЮГу	
ім.	М.	Горького;	в	1947	р.	–	у	Житомирському;	в	1954	р.	–	у	Київсько‐
му);	 «Петербурзькі	ночі»	В.	Малакова	 і	Д.	Шкневського	 (в	1950	р.	 –	 у	
Львівському	театрі	ім.	М.	Заньковецької,	Кам’янець‐Подільському	те‐
атрі	ім.	Г.	Петровського);	«Петербурзька	осінь»	О.	Ільченка	(в	1954	р.	–	
у	 Київському	 театрі	 ім.	І.	Франка);	 опера	 «Катерина»	 М.	Аркаса		
(в	1956	р.	–	у	Вінницькому	театрі	ім.	М.	Садовського,	Дніпропетровсь‐
кому	 театрі	 ім.	Т.	Г.	Шевченка	 та	 ін.;	 в	 1957	р.	 –	 у	 Київському	 театрі	
опери	та	балету	ім.	Т.	Г.	Шевченка,	Львівському	театрі	опери	та	балету	
ім.	І.	Франка	та	ін.;	в	1958	р.	–	в	Івано‐Франківському	театрі	ім.	І.	Фра‐
нка).	Оперу	«Наймичка»	М.	Вериківського	в	1945	р.	поставили	Харків‐
ський,	Львівський	і	Донецький	оперні	театри,	в	1946‐му	–	Одеський.	

Збагачені	досвідом	сценічної	інтерпретації	класичної	спадщини,	
історико‐біографічних	п’єс,	українські	театри,	у	зв’язку	зі	100‐річчям	
від	дня	смерті	(1961)	та	150‐річчям	від	дня	народження	поета	(1964),	
створили	 вистави	шевченківської	 тематики,	 які	 визначали	 характер	
театрального	процесу	протягом	першої	половини	1960‐х	рр.	Зокрема,	
було	показано	драму	Т.	Шевченка	«Назар	Стодоля»	у	Черкаському	те‐



	
	

66 
	

атрі	ім.	Т.	Г.	Шевченка	(1960),	Кримському	українському	і	Запорізько‐
му	театрі	ім.	М.	Щорса	(1961).	

Сценічного	 втілення	 набули	 нові	 інсценізації:	 «Марина»	М.	Заруд‐
ного	(в	1963	р.	–	у	Вінницькому	театрі	ім.	М.	Садовського;	в	1964	р.	–	у	Ки‐
ївському	театрі	 ім.	І.	Франка	та	 ін.),	 «Катерина»	В.	Лемели	(в	1963	р.	 –	в	
Івано‐Франківському	 театрі	 ім.	І.	Франка),	 «Шлюбна	 ніч»	 («Марина»)	
М.	Андрієвич	(у	1964	р.	–	у	Миколаївському	українському	театрі)	та	«Ва‐
рнак»	Ю.	Удовиченка	(в	1964	р.	–	в	Одеському	ТЮГу).	Багато	театрів	зве‐
рнулися	до	п’єс,	в	яких	змальовано	образ	Шевченка.	

Одним	 із	найяскравіших	 зразків	 творчого	 трактування	 самобут‐
ньої	особистості	великого	поета	стала	опера	Г.	Майбороди	«Тарас	Ше‐
вченко»,	 поставлена	 в	 1964	р.	 у	 Київському	 театрі	 опери	 та	 балету	
ім.	Т.	Г.	Шевченка.	 Опера	 М.	Аркаса	 «Катерина»	 набула	 нового	 сценіч‐
ного	втілення	у	Львівському	(1960),	Харківському	(1963)	та	Київсько‐
му	(1964)	оперних	театрах.		

У	1960–1970‐х	рр.	 у	театрах	 	 ішли	постановки	драми	«Назар	Сто‐
доля»	(в	1971	р.	–	у	Харківському	театрі	ім.	Т.	Г.	Шевченка;	в	1973	р.	–	у	
Сумському	театрі	 ім.	М.	Щепкіна);	п’єс	«Мати‐наймичка»	 І.	Тогобочного	
(в	 1966	р.	 –	 в	 Івано‐Франківському	 театрі	 ім.	І.	Франка;	 в	 1969	р.	 –	 у	
Львівському	 театрі	 ім.	Я.	Галана;	 в	 1970	р.	 –	 у	 Запорізькому	 театрі	
ім.	М.	Щорса;	в	1972	р.	–	у	Херсонському	та	Кримському	українських	те‐
атрах;	 у	 1974	р.	 –	 у	 Полтавському	 театрі	 ім.	М.	Гоголя);	 «Марина»	
М.	Зарудного	(в	1965	р.	–	у	Львівському	театрі	ім.	М.	Заньковецької,	Іва‐
но‐Франківському	 ім.	І.	Франка	 та	 Полтавському	 ім.	М.	Гоголя),	 балети	
«Відьма»	В.	Кирейка	 (в	1967	р.	 –	у	Львівському	театрі	опери	та	балету		
ім.	С.	Крушельницької)	і	«Лілея»	К.	Данькевича	(в	1976	р.	–	у	Київському	
театрі	опери	та	балету	ім.	Т.	Г.	Шевченка).	

Вистави	за	п’єсою	«Назар	Стодоля»,	 інсценізації	поетичних	тво‐
рів	Т.	Шевченка	та	постановки	п’єс	про	його	життя	збагачували	і	про‐
довжують	збагачувати	українську	театральну	культуру.	

Відходом	 від	 хрестоматійного	 прочитання	 образу	 Т.	Шевченка,	
виразністю,	 самобутністю	 відзначалися	 вистави	 Київського	 націона‐
льного	академічного	драматичного	театру	 ім.	І.	Франка:	«Здавалося	б,	
одне	лиш	слово…»	за	п’єсою	А.	Малишка	(режисер	С.	Данченко,	1984),	
«Сни	з	Кобзарем»	(режисер	В.	Козьменко‐Делінде,	1995),	«Божествен‐
на	 самотність»	 за	 п’єсою‐романом	 у	 діалогах	 О.	Денисенка	 «Оксана»	
(режисер	О.	Білозуб,	2003).		
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На	сцені	Дніпропетровського	академічного	українського	музич‐
но‐драматичного	 театру	 ім.	Т.	Г.	Шевченка	в	1989	р.	 було	поставлено	
драму	«Віщі	сни	Прометея»	за	п’єсою	В.	Канівця	«Доля	Тараса»	(режи‐
сер	 	 М.	 Волошин).	 А	 на	 початку	 1990‐х	рр.	 режисер	 Б.	 Кодоколович	
здійснив	постановку	вистави	«Материнська	доля»	за	п’єсою	І.	Тогобо‐
чного	 «Мати‐наймичка».	 У	 2001	р.	 режисер‐постановник	 Л.	 Кушкова	
звернулася	до	твору	«Назар	Стодоля»,	але,	на	відміну	від	постановни‐
ків	минулих	років,	які	вносили	до	своїх	вистав	різні	музично‐танцю‐
вальні	 елементи,	 вона	 зосередила	 увагу	 на	 драматичних	 подіях.	 У	
2006	р.	в	цьому	театрі	відбулася	прем’єра	вистави	«Бал»,	в	якій	ішлося	
про	 молоді	 роки	 Т.	 Шевченка	 (автор	 п’єси	 і	 режисер‐постановник	
Л.	Кушкова).	

У	 1984	р.	 у	 Вінницькому	 академічному	 українському	 музично‐
драматичному	 театрі	 ім.	М.	К.	Садовського	 режисер	 Ф.	Верещагін	 по‐
ставив	 спектакль‐концерт	 пам’яті	 Т.	Шевченка	 «Оживуть	 степи,	 озе‐
ра».	У	1991	р.	режисер	В.	Селезньов	здійснив	тут	нову	сценічну	інтер‐
претацію	опери	«Катерина»	М.	Аркаса,	а	в	1992‐му	поставив	Шевчен‐
кову	драму	«Назар	Стодоля»	з	«Вечорницями»	П.	Ніщинського.	Колек‐
тив	театру	постійно	бере	участь	у	відзначанні	шевченківських	днів	у	
Подільському	 регіоні	 (літературно‐сценічна	 композиція	 за	 творами	
Т.	Шевченка	«Село	на	нашій	Україні»,	1992–2002).	

У	 Львівському	 національному	 академічному	 українському	 дра‐
матичному	 театрі	 ім.	М.	Заньковецької	 в	 1989	р.	 було	 представлено	
нову	версію	п’єси	 «Гайдамаки»	в	 постановці	Ф.	Стригуна,	 в	 якій	 гля‐
дачі	побачили	принципово	новий	образ	Т.	Шевченка.	Того	ж	року	ре‐
жисер	поставив	ще	одну	п’єсу	про	поета	 –	 «В	 сім’ї	 вольній,	 новій»,	 у	
1991	р.	–	«Повій,	вітре»,	а	в	1995‐му	–	«Згадайте,	браття	мої».	

Пам’ять	про	Кобзаря	вшановував	і	Тернопільський	академічний	
обласний	український	драматичний	театр	ім.	Т.	Г.	Шевченка.	У	1984	р.	
він	поставив	«Назара	Стодолю»	(режисер	А.	Бобровський),	у	1986‐му	–	
«Якби	 зустрілися	 ми	 знову…»	 В.	Лебєдєвої	 та	 В.	Мужука	 (режисер	
А.	Горчинський),	 	 до	 175‐річного	 ювілею	 Кобзаря	 –	 трагічну	 притчу	
«Сон»	О.	Білявського	і	З.	Cагалова,	написану	за	творами	поета	(режи‐
сер	П.	Ластівка).	

У	 1986	р.	 в	 Черкаському	 обласному	 українському	 музично‐
драматичному	 театрі	 ім.	Т.	Г.	Шевченка	 вийшла	 вистава	 «Стіна»	 за	
п’єсою	Ю.	Щербака,	в	якій	образ	Тараса	Григоровича	постає	зі	спогадів	
закоханої	в	нього	княжни	В.	Рєпніної.	Безсумнівним	успіхом	цього	те‐
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атру	 стала	 вистава	 за	 містерією	 «Великий	 льох»	 (2004).	 Режисер	
О.	Дзекун	разом	з	художником	С.	Ридванським	і	балетмейстером	В.	Та‐
тариновим	створив	вражаючу	візуальну	картину,	 адекватну	складному	
Шевченковому	тексту.	Крім	того,	він	використав	твори	восьми	компози‐
торів,	 зокрема	Й.‐С.	Баха	 і	 А.	Веделя,	 народні	 голосіння,	 сучасні	 пісні	 на	
Шевченкові	слова,	духовний	спів.		

У	вшануванні	шевченківських	дат	постійно	бере	участь	 і	колек‐
тив	 Запорізького	 академічного	 обласного	 українського	 музично‐
драматичного	 театру	 ім.	В.	Г.	Магара.	 Зокрема,	 у	 1989	р.,	 до	 175‐літ‐
нього	ювілею	від	дня	народження	Т.	Шевченка,	було	створено	виста‐
ву‐концерт	 «Душі	 натхненна	 ліра»	 (автор	 сценарію	 і	 постановник	
В.	Шинкарук),	до	якої	ввійшли	уривки	з	інсценізацій	поем	«Катерина»	
та	 «Гайдамаки»,	 вірші	 поета,	 фрагмент	 другої	 дії	 з	 опери	 М.	Аркаса	
«Катерина».	У	1994	р.,	до	180‐річчя	від	дня	народження	Т.	Шевченка,	в	
театрі	 відбувся	 вечір	 «Наша	 дума,	 наша	 пісня»	 (реж.	 О.	Король),	 на	
якому	 прозвучали	 твори	 М.	Лисенка,	 К.	Данькевича,	 Г.	Майбороди,	
О.	Білаша,	Л.	Колодуба	та	 ін.,	написані	на	слова	Т.	Шевченка	та	за	мо‐
тивами	його	творів.	Також	у	театрі	в	різні	роки	було	показано	виста‐
ви‐концерти	 за	 творами	поета:	 «В	 сім’ї	 вольній,	 новій»	 (2003),	 «Нев‐
мируще	слово	Кобзаря»	(2005),	«Думи	мої,	думи…»	(2007),	«Не	вмирає	
душа	наша,	не	вмирає	воля»	(2009)	та	ін.	

У	2014	р.	з	нагоди	200‐ліття	від		дня	народження	Кобзаря	на	те‐
атральних	 сценах	 України	 здійснено	 масштабні	 постановки	 шевчен‐
ківських	вистав.	Так,	драму	Т.	Шевченка	«Назар	Стодоля»	поставлено	у	
Чернігівському	 обласному	 академічному	 українському	 музично‐
драматичному	 театрі	 ім.	Т.	Г.	Шевченка,	 Дніпропетровському	 академі‐
чному	українському	музично‐драматичному	театрі	 ім.	Т.	Г.	Шевченка,	
Львівському	 національному	 академічному	 українському	 драматично‐
му	 театрі	 ім.	М.	Заньковецької,	 Черкаському	 академічному	 музично‐
драматичному	 театрі	 ім.	Т.	Г.	Шевченка,	 Полтавському	 академічному	
обласному	українському	музично‐драматичному	театрі	 ім.	М.	В.	 Гого‐
ля,	 Івано‐Франківському	 національному	 академічному	 драматичному	
театрі	 ім.	І.	Франка,	 Волинському	 академічному	 обласному	 українсь‐
кому	 музично‐драматичному	 театрі	 ім.	Т.	Г.	Шевченка,	 Луганському	
обласному	академічному	українському	музично‐драматичному	театрі.		

Національний	академічний	драматичний	театр	 ім.	І.	Франка	до	
ювілею	підготував	спектакль	«Така	її	доля»	(інсценізація	С.	Мойсеєва	
за	 поезією	 Т.	Шевченка);	 Запорізький	 академічний	 обласний	 україн‐
ський	музично‐драматичний	театр	ім.	В.	Г.	Магара	–	постановку	«Вість	
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благая	Кобзаря...»	(сценарій	і	режисура	Р.	Проценка),	а	також	моновис‐
таву	народного	артиста	України	І.	Смолія	«Україно!	Україно!	Оце	твої	
діти...»	 (режисер	 Д.	Астаф'єв);	 Харківський	 державний	 академічний	
драматичний	театр	ім.	Т.	Г.	Шевченка	–	прем’єру	вистави	«Мені	одна‐
ково,	 чи	 буду…»	 за	 творами	 Т.	Шевченка	 (режисер‐постановник	
С.	Пасічник)	 ;	Одеський	академічний	український	музично‐драматич‐
ний	театр	 ім.	В.	Василька	–	літературно‐поетичну	фантазію	за	спога‐
дами	сучасників,	документами	та	поезією	Т.	Шевченка	«Тарасові	вес‐
ни»	(режисер	К.	Пивоваров).		

У	 Національній	 опері	 України	 поставлено	 балет	 К.	Данькевича	
«Лілея»;	 	у	Миколаївському	академічному	українському	театрі	драми	
та	музичної	комедії	–	оперу	М.	Аркаса	«Катерина».	

Образ	Т.	Шевченка	не	залишився	поза	увагою	і	діячів	кіномисте‐
цтва.	Ще	в	перші	роки	радянської	влади	було	оголошено	конкурс	на	
кращий	сценарій	фільму	про	Кобзаря.	Зйомки	розпочалися,	але	через	
пожежу	на	 кіностудії,	 під	 час	 якої	 згоріла	 і	 сама	 будівля,	 і	 декорації,	
перша	спроба	увічнення	образу	митця	на	екрані	виявилася	невдалою.	

У	 1926	р.	 на	 екрани	 вийшла	 повнометражна	 двосерійна	 стрічка	
«Тарас	Шевченко»	(режисер	П.	Чардинін,	Одеська	кінофабрика).	Зйомки	
проводились	у	Петербурзі,	Моринцях	та	Кирилівці.	Роль	поета	зіграв	ви‐
датний	артист	театру	і	кіно	А.	Бучма.	

Уже	 в	 повоєнні	 роки	 на	 Київській	 кіностудії	 художніх	 фільмів	
режисер	 І.	Савченко	 створив	 нову	 кінокартину	 «Тарас	 Шевченко»	
(1951),	 в	 якій	 головну	 роль	 виконав	 С.	Бондарчук.	 Режисер	 прагнув	
показати	 Т.	Шевченка	 борцем,	 котрий,	 хоч	 і	 мав	 вразливу	 душу,	 але	
зумів	вижити	в	жорстких	умовах	війська	та	нестерпної	муштри.		

У	1964	р.	 було	 знято	фільм	«Сон»	 (режисер	В.	Денисенко,	 кінос‐
тудія	ім.	О.		Довженка)	–	про	молоді	літа	Т.	Шевченка.	Автори	стрічки	
майстерно	передали	внутрішнє	життя	свого	героя	–	його	думки,	кар‐
тини	поетичної	уяви,	снів,	змішуючи	реальні	події	з	відчуттями	поета.	
Молодий	Тарас,	роль	якого	блискуче	зіграв	І.	Миколайчук,	став	уособ‐
ленням	непокори,	бунту	проти	державної	 системи,	яка	пригнічувала	
особистість.		

У	1992–1997	рр.	на	кіностудії	ім.	О.		Довженка	було	створено	худож‐
ньо‐навчально‐просвітницький	 кіносеріал	 «Тарас	 Шевченко.	 Заповіт»	
(режисер‐постановник	 С.	Клименко).	 Сюжет	 цього	 фільму	 про	 життя	 і	
творчість	Кобзаря	безпрецедентний	за	масштабом,	кількістю	історичних	
персонажів	і	подій.	Роль	малого	Тарасика	виконав	А.	Кульбачний,	Тараса‐
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юнака	 зіграв	 Я.	Попадюк,	 дорослого	 Тараса	 –	 Т.	Денисенко,	 а	 після	 за‐
слання	–	В.	Логозинський.	

У	 1999	 р.	 на	 екрани	 вийшов	 фільм	 «Поет	 і	 княжна»	 (режисер	
С.	Клименко).	Це	драма	Кохання	з	великої	літери,	Кохання,	яке	могло	
відбутись,	 мало	 відбутись,	 але	 не	 відбулось.	 У	 ролі	 Т.	Шевченка	 –		
Т.	Денисенко,	княжни	В.	Рєпніної	–	Г.	Стефанова.	

У	 дні	 святкування	 річниці	 народження	 Великого	 Кобзаря	 у	
2001	р.	відбулася	прем’єра	телепроекту	Ю.	Макарова	«Мій	Шевченко».	
У	 чотирисерійному	 фільмі,	 крім	 загальновідомих	 фактів,	 розкрива‐
ються	невідомі	сторінки	біографії	поета,	що	дає	цілісне	уявлення	про	
його	життя	та	особистість.	

Цікавою	 спробою	 створити	 образ	 Т.	Шевченка	 на	 кіноекранах	
стала	 стрічка	 «Братство»	 (режисер	 С.	Клименко,	 2005).	 Перша	 із	 сю‐
жетних	ліній	фільму	пов’язана	з	Кирило‐Мефодіївським	братством	та	
його	діячами;	друга	–	це	 історія	романтичних	взаємин	Т.	Шевченка	 і	
княжни	В.	Рєпніної;	третя	–	розповідь	про	долю	студента	Петрова,	за	
доносом	якого	організацію	було	розгромлено.	

	
Статтю	підготовлено	за	матеріалами	публікацій:	Бабишкін	О.	К.	Ше‐

вченкова	 слава	 :	 до	 175‐річчя	 від	 дня	 народж.	 Т.	Г.	Шевченка.	 –	 К.,	 1989.	 –	
32	с.	–	(Серія	6	«Література	і	мистецтво»	;	№	2)	;	Борисова	Т.	В.	Деякі	аспек‐
ти	взаємозв’язку	творчості	Т.	Г.	Шевченка	і	театрального	мистецтва	//	Наук.	
пр.	 Кам’янець‐Поділ.	 держ.	 ун‐ту.	 Сер.	 «Філологічні	 науки».	 –	 Кам’янець‐
Подільський,	2005.	–	Вип.	9.	–	С.	359–367	;	Брюховецька	Л.	Шевченко	в	кіно	:	доп.	
на	 ХХІІІ	 щоріч.	 наук.	 шевченкозн.	 конф.	 НТШ,	 Нью‐Йорк	 //	 Кіно‐Театр.	 –	
2003.	–	№	3.	–	С.	22–25	;	Kairos.	Kobzar	Stars:	Шевченко	на	широких	екранах	//	
Укр.	культура.	–	2013.	–	№	8.	–	С.	58–65;	Шевченківський	словник	:	у	2	т.	–	К.,	
1978.	–	Т.	1–2	;	Костюк	Н.	Поезія	Тараса	Шевченка	в	українській	музиці	:	імена	і	
жанри	//	Студії	мистецтвозн.	–	К.,	2008.	–	Ч.	2	:	Театр.	Музика.	Кіно.	–	С.	22–
26	 ;	Литвин	Ю.	Драматичні	портрети	Т.	Г.	Шевченка	 :	 літ.	 інтерпретація	
та	сцен.	доля‐розвінчання	«безликого»	образу	//	Українознавство.	–	2006.	–	
№	1.	–	 С.	252–259	 ;	Мануйкін	О.	 Драматичні	 портрети	Тараса	Шевченка	на	
сцені	театрів	України	/	Олексій	Мануйкін,	Юлія	Литвин	//	Вісн.	Черкас.	ун‐
ту.	Сер.	«Філологічні	науки».	–	Черкаси,	2005.	–	Вип.	76.	–	С.	25–33	;	Шевчук	О.	
Сторінки	музичної	Шевченкіани	 :	«Заповіт»	//	Пам’ять	 століть.	–	2008.	–	
№	1/2.	–	С.	207–212		та	ін.	
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Література	

Музична	Шевченкіана	

Подано	список	публікацій,	в	яких	 ідеться	про	твори	шевченків‐
ської	тематики	у	творчості	українських	композиторів,	співаків,	музи‐
кантів.	На	початку	списку	представлено	оглядові	статті,	потім	–	ті,	в	
яких	 ідеться	про	доробок	регіональних	митців,	 і	в	кінці	–	ті,	що	при‐
свячені	творчості	окремих	композиторів	і	виконавців.	

	1054.	МОЦЕНКО	П.	Українські	пісні	на	слова	Тараса	Шевченка	/	Па‐
вло	Моценко	//	Нар.	творчість	та	етнографія.	–	2004.	–	№	5.	–	С.	35–40.	–	
Бібліогр.:	с.	40.	

В	огляді	розповідається	про	народні	мелодії	на	тексти	Т.	Шевче‐
нка,	яких	українські	фольклористи	зібрали	вже	до	двох	сотень,	та	про	
музику	до	його	творів,	написану	професійними	композиторами	в	ХІХ–
ХХ	ст.	

1055.	ЄФИМОВА	Т.	Шевченко	в	музиці	/	Тамара	Єфимова	//	Фе‐
номен	Т.	Г.	Шевченка	в	контексті	 сучасних	соціокультурних	та	освіт‐
ніх	 процесів	 :	 IV	Всеукр.	 наук.‐метод.	 конф.,	 22–24	трав.	 2007	р.,	
м.	Сімферополь	 /	 Центр.	 ін‐т	 післядиплом.	 пед.	 освіти	 АПН	 України		
[та	ін.].	–	К.,	2007.	–	С.	178–179.	–	ISBN	978‐966‐349‐107‐3.	

Ідеться	про	твори	Т.	Шевченка	в	пісенному	репертуарі	таких	ви‐
датних	 співаків,	 як	 І.	Козловський,	Ф.	Шаляпін,	А.	Нежданова,	Л.	Собі‐
нов,	у	творчості	російського	композитора	П.	Чайковського,	вірменсь‐
кого	композитора	О.	Спендіарова	та	ін.	

1056.	ДУТЧАК	В.	 Тарас	 Шевченко	 і	 мистецтво	 кобзарів‐банду‐
ристів	:	історія	і	сучасність	/	Віолетта	Дутчак	//	Вісник.	Сер.	«Мистец‐
твознавство»	 /	Прикарпат.	 ун‐т	 ім.	В.	Стефаника.	 –	 Івано‐Франківськ,	
2005.	–	Вип.	8.	–	С.	169–178.		

Автор	 досліджує	 творчість	 Т.	Шевченка	 в	 контексті	 мистецтва	
кобзарів‐бандуристів.	 Аналізується	 динаміка	 розвитку	 репертуару	
бандуристів	 упродовж	 XIX–XX	ст.	 та	 пропонується	 нотографія	 сучас‐
ного	репертуару	для	бандури	на	слова	Т.	Шевченка.	

1057.	КАРАСЬ	Г.	 Музична	 Шевченкіана	 композиторів	 Західної	
України	та	діаспори	/	Ганна	Карась	//	Грабовецький	В.	Моринці	:	сто‐
рінки	історії	села	Т.	Шевченка	та	вшанування	Кобзаря	:	до	200‐річчя	з	
дня	уродин	/	Володимир	Грабовецький,	Володимир	Неумитий	;	При‐
карпат.	нац.	ун‐т	ім.	В.	Стефаника,	Каф.	історії	України,	Івано‐Франків.	
держ.	іст.‐мемор.	музей	О.	Довбуша.	–	Івано‐Франківськ,	2008.	–	С.	126–
138	:	фотогр.	–	ISBN	966‐8265‐71‐8.	
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Про	 Шевченкіану	 у	 творчості	 композиторів	 Західної	 України:	
М.	Вербицького,	 о.	В.	Матюка,	 С.	Воробкевича,	 Г.	Топольницького,	 Д.	 Сі‐
чинського,	 Ф.	Колесси	 	 та	 ін.	 Музична	 західноукраїнська	Шевченкіана	
XX	ст.	 представлена	 іменами	 А.	Кос‐Анатольського,	М.	Колесси,	М.	 Ско‐
рика		та	ін.	Також	автор	розповідає	про	композиторів	західної	діаспори	
в	Чехії,	Німеччині,	США,	Канаді,	які	втілювали	слово	Кобзаря	в	музиці.	

1058.	ШЕВЧЕНКІАНА	музична	 //	Шевченкіана	 Придніпров'я	 :	 ст.,	
нариси,	поезія,	проза,	есеї,	інтерв'ю	/	упоряд.:	Л.	Степовичка,	М.	Чабан.	–	
Д.,	2008.	–	С.	320–349	:	іл.,	портр.,	ноти.	–	ISBN	978‐966‐348‐146‐3.	

У	 цій	 частині	 видання	 вміщено	 статті	 А.	Тулянцева	 «Опера‐
вистава	„Богдан	Хмельницький”	–	лауреат	Державної	Шевченківської	
премії»	 та	 «Зачарованість	 світом	 звуків»,	 у	 яких	 розповідається	 про	
неповторний	 світ	 музичної	Шевченкіани	 на	 сценах	 Дніпропетровсь‐
кого	державного	театру	опери	та	балету,	Дніпропетровської	обласної	
філармонії	 та	 балетну	 Шевченкіану	 Криворізького	 муніципального	
театру	 музично‐пластичних	 мистецтв	 «Академія	 руху».	 Додаються	
також	 ноти	 і	 тексти	 пісень:	 «Поетова	 душа»,	 «Течія	 дитинства»,	
«Україні»	(сл.	і	муз.	В.	Ковтуненка),	«Тарасові	Шевченку»	(сл.	Д.	Явор‐
ницького,	муз.	В.	Мартинюк).	

1059.	КУЛЬБОВСЬКИЙ	М.	 Шевченко	 в	 творчості	 подільських	 ком‐
позиторів	 /	Микола	 Кульбовський	 //	 Подільська	Шевченкіана.	 Кн.	2.	 /	
Микола	 Кульбовський.	 –	 Хмельницький,	 2006.	 –	 С.	61–66:	 фотогр.	 –	
ISBN	966‐8362‐88‐8.	

Автор	 розповідає	 про	 творчість	 подільських	 композиторів‐ама‐
торів,	яких	шевченківські	теми	надихали	на	створення	солоспівів,	хо‐
рових	 творів	 малих	 і	 великих	 форм,	 симфонічних	 інтерпретацій:	
В.	Атамана,	 М.	 Балему,	 В.	Безкоровайного,	 О.	Беца,	 Д.	Борковського,	
А.	Гаєвського,	В.	Зарембу	та	ін.	

1060.	КУЛЬБОВСЬКИЙ	М.	М.	 У	 вінок	 Кобзареві	 /	 Микола	 Куль‐
бовський	//	З	подільського	кореня	/	Микола	Кульбовський.	–	Хмель‐
ницький,	2007.	–	Кн.	4.	–	С.	138–139.	–	ISBN	978‐966‐2940‐40‐4.	

Про	 презентацію	 в	 органному	 залі	 обласної	 філармонії	 нотної	
збірки	«Вокально‐хорова	Шевченкіана	композиторів	Хмельниччини»	
(упорядник	 Д.	Тукало),	 присвяченої	 160‐річчю	 із	 часу	 перебування	
Т.	Шевченка	на	Поділлі.	До	видання	ввійшли	сім	солоспівів	на	поети‐
чні	 тексти	 Т.	Шевченка	 подільських	 композиторів:	 М.	Радзієвського,	
М.	Балеми,	А.	Гаєвського,	З.	Яропуда,	О.	Беца.	

1061.	СЕМЕНЮК	М.	Музична	шевченкіана	Харківщини	 /	Микола	
Семенюк	//	Шевченко	і	Харківщина	/	Микола	Семенюк.	–	Хмельниць‐
кий,	2005.	–	С.	46–48.	–	ISBN	966‐8362‐42‐X.	
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У	 статті	 йдеться	 про	 творчість	 П.	Чайковського	 та	 М.	Лисенка,	
які	 стояли	 біля	 витоків	 музичної	Шевченкіани	 Харківщини.	 Перебу‐
ваючи	в	с.	Олександрівка	Красноградського	району,	де	проживав	його	
брат	Модест	 Ілліч,	П.	Чайковський	написав	на	 слова	Т.	Шевченка	ро‐
манси	«Вечір»,	«Садок	вишневий	коло	хати»	(1875)	та	дует	«Навгороді	
коло	броду»	(1880).	М.	Лисенко,	який	є	одним	із	найкращих	інтерпре‐
таторів	Шевченкової	творчості	(близько	90	композицій),	своє	музич‐
не	навчання	розпочав	у	Харкові.	

1062.	ШЕВЧУК	О.	 Сторінки	 музичної	 Шевченкіани	 :	 «Заповіт»	 /	
Оксана	Шевчук	//	Пам’ять	століть.	–	2008.	–	№	1/2.	–	С.	207–212.	

Інтерес	багатьох	композиторів	викликав	«Заповіт»	Т.	Шевченка	–	
його	щире,	палке	й	гнівне	послання	своїм	землякам	–	сучасникам	і	на‐
щадкам.	Автор	розмірковує	про	найвдаліші,	на	його	думку,	прочитання	
цього	твору	в	українській	музичній	культурі	–	Г.	Гладкого,	К.	Стеценка,	
Л.	Ревуцького,	С.	Людкевича,	В.	Сильвестрова.	

1063.	ЖАДЬКО	В.	Безсмертя,	осяяне	Віфлеємською	зіркою	Різдва	:	
Т.	Шевченко	 і	М.	Аркас	 /	 Віктор	Жадько	 //	Пам’ять	 століть.	 –	 2009.	 –	
№	1/2.	–	С.	112–128.	

На	думку	автора,	найближче	до	Кобзаря	за	духом	життєдіяльно‐
сті	 та	 сенсом	 буття	 задля	 народу	 стоїть	 видатний	 композитор,	 істо‐
рик,	засновник	миколаївської	«Просвіти»	М.	Аркас.	Значення	Аркасо‐
вої	«Катерини»	полягало	не	тільки	в	тому,	що	це	була	перша	оперна	
інтерпретація	поеми	Т.	Шевченка,	а	й	у	тому,	що	вона	пробуджувала	в	
широкого	загалу	національну	самосвідомість.	

1064.	ЗЛЕНКО	Г.	Д.	Полонез	над	могилою	/	Г.	Д.	Зленко	//	Відсві‐
ти	Тараса	Шевченка	:	розповіді	про	пошуки	і	знахідки	/	Г.	Д.	Зленко.	–	
Одеса,	2009.	–	С.	224–228.	–	ISBN	978‐966‐190‐271‐7.	

Ідеться	про	музичний	твір	В.	Пащенка	«Полонез	на	смерть	мало‐
російського	поета	Тараса	Шевченка»,	про	який	у	газеті	«Одесский	вес‐
тник»	від	23	вересня	1861	р.	писалося:	«Ця	п’єса,	крім	поєднаної	з	нею	
пам’яті	дорогого	поета,	має	 і	музичні	достойності;	вона	написана	до	
смаку	малоросіян,	заснована	на	ясній	мелодії,	легка	до	виконання	і	ви‐
дана	вишукано…».		

1065.	КУЗИК	В.	В.	 Поезія	Тараса	Шевченка	 у	 творчості	 братів	
Дмитра	та	Левка	Ревуцьких	/	В.	В.	Кузик	//	Нар.	творчість	та	етноло‐
гія.	–	2011.	–	№	4.	–	С.	22–26	:	портр.	–	Бібліогр.:	с.	26.	

У	 статті	 висвітлено	 роль	поезії	 Т.	Шевченка	 у	 вокально‐симфо‐
нічній	 і	 хоровій	 творчості	 композитора	Л.	 Ревуцького	 та	мистецтво‐
знавчому	 доробку	 вченого‐фольклориста	 Д.	 Ревуцького;	 проаналізо‐
вано	зв’язки	родини	Ревуцьких	із	поетом.	
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1066.	СІРКА	Й.	Тарас	Шевченко	та	Микола	Лисенко	мовби	близ‐
нюки	/	Йосиф	Сірка	//	Бористен.	–	2013.	–	№	4.	–	С.	14–15.		

Про	 творчість	 М.	Лисенка,	 яка	 була	 немов	 би	 продовженням	 і	
утвердженням	 ідей	 Кобзаря.	 Незважаючи	 на	 різне	 соціальне	 похо‐
дження,	 в	обох	митців	були	однакові	погляди	на	українську	 історію,	
мову,	самобутність.	

1067.	СПІВЕЦЬ	 з	 Чернечої	 гори	 /	 Нац.	 спілка	 кобзарів	 України,	
Шевченк.	нац.	заповідник	;	[авт.‐упоряд.:	Р.	Танана,	В.	Дзима].	–	Черка‐
си	 :	 Відлуння‐Плюс,	 2008.	 –	 142	с.	 :	 фотогр.	 –	 Бібліогр.:	 с.	128–131.	 –	
ISBN	978‐966‐693‐191‐0.	

Книгу	 присвячено	 100‐річчю	 від	 дня	 народження	 українського	
кобзаря	 О.	 Чуприни,	 який	 близько	 30	 років	 співав	 біля	 могили	
Т.	Шевченка	в	Каневі.		

1068.	ТАНАНА	Р.	Він	часто	бував	на	Тарасовій	горі	:	до	170‐річчя	
від	 дня	 народж.	 М.	В.	Лисенка	 /	 Раїса	 Танана	 //	 Рідний	 край	 :	 альм.	
Полтав.	держ.	пед.	ун‐ту.	–	Полтава,	2012.	–	№	1.	–	С.	236–242.	–	Біблі‐
огр.:	с.	242.		

1069.	ТАНАНА	Р.	Микола	Лисенко	і	Шевченкова	могила	/	Раїса	Та‐
нана	//	Дзвін.	–	2007.	–	№	3.	–	С.	92–98	:	іл.	

У	статтях	ідеться	про	глибоку	шану	і	любов	М.	Лисенка	до	Т.	Ше‐
вченка.	 Композитор	 неодноразово	 звертався	 до	 його	 текстів,	 часто	
приїздив	 до	 місця	 вічного	 спочинку	 Кобзаря.	 Про	 це	 можна	 довіда‐
тись	із	тогочасної	періодики,	зі	спогадів	сина	композитора	–	Остапа,	із	
записів	 та	 автографів,	 які	 М.	Лисенко	 залишив	 на	 сторінках	 «Книг	
вражень»	 першого	 народного	музею	поета	 –	 «Тарасової	 світлиці»,	 із	
листування	 Миколи	 Віталійовича	 з	 вірним	 охоронцем	 Шевченкової	
могили	 В.	Гнилосировим,	 із	 культурно‐освітнім	 діячем,	 хоровим	 ди‐
ригентом	і	педагогом	Г.	Маркевичем.	

1070.	ФЕДОТОВ	Є.	Шевченкіана	 Кирила	 Стеценка	 :	 до	 190‐річчя	
від	 дня	 народж.	 Великого	 Кобзаря	 /	 Євген	 Федотов	 //	 Вересень.	 –	
[Миколаїв],	2004.	–	№	1/2.	–	С.	171–175.	

Дослідник	розповідає	про	поезії	Т.	Шевченка,	покладені	на	музи‐
ку	К.	Стеценком.	Останньою	в	Шевченкіані	композитора	була	прибра‐
на,	 за	 його	 ж	 висловом,	 у	 музичні	 тони,	 поема	 «Гайдамаки»,	 до	 якої	
К.	Стеценко	написав	понад	два	десятки	вокальних,	хорових	та	 інстру‐
ментальних	творів,	аранжирувавши	їх	іще	для	симфонічного	оркестру.	

1071.	*ІЗОТОВ	В.	М.	 Ой	 три	шляхи	широкії…	 :	 [ноти]	 :	 пісні	 на	 сл.	
Т.	Шевченка	:	[для	міш.,	чоловічого	та	жіночого	хору]	/	В.	М.	Ізотов	;	лі‐
рик	Т.	Г.	Шевченко.	 –	 Т.	 :	Навч.	 кн.	 –	Богдан,	 2010.	 –	 34	с.	 –	 ISBN	979‐0‐
707509‐98‐2.	
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1072.	ШЕВЧЕНКІАНА	 Олександра	 Білаша	 /	 упоряд.	 М.	 П.	 Лин‐
ник.	–	 Клавір.	 –	 К.	 :	 Муз.	 Україна,	 2007.	 –	 359	с.	 –	 Зміст:	 Гайдамаки	 :	
опера	 у	 3‐х	 діях,	 семи	 картинах	 з	 прологом	 за	 одноймен.	 поемою	
Т.	Г.	Шевченка	/	лібрето	В.	Шевчука	;	Вишневий	вітер	:	ораторія	:	для	
читців,	 солістів,	 міш.	 хору	 та	 симфон.	 оркестру	 :	 за	 поемою	 І.	Драча	
«На	смерть	Шевченка».		

Радимо	також	

1073.	*АНТОНЮК	В.	 Тарас	 Шевченко	 і	 світова	 слава	 українського	
співу	/	В.	Антонюк	//	Т.	Г.	Шевченко	и	мировая	культура	 :	материалы	
6‐го	Междунар.	 семинара	 /	Б‐ка	Акад.	 наук	России	 [и	др.]	 ;	 под	 общ.	
ред.	Т.	Н.	Лебединской.	–	СПб.,	2007.	–	С.	210–228.		

1074.	ВАСЮТА	О.	До	питання	узагальнення	музичної	Шевченкіа‐
ни	Чернігівщини	/	Олег	Васюта	//	Мистецтвозн.	України	:	зб.	наук.	пр.	/	
Акад.	мистец.	України,	 Ін‐т	пробл.	 сучас.	мистец.	 –	К.,	2008.	 –	Вип.	9.	 –	
С.	70–75.	–	ISBN	966‐8259‐15‐7.	

1075.	ВАСЮТА	О.	П.	Музична	Шевченкіана	Чернігівщини	 як	 тео‐
ретико‐мистецтвознавча	 проблема	 /	 Олег	 Васюта	 //	 Актуал.	 пробл.	
історії,	теорії	та	практики	худож.	культури	:	зб.	наук.	пр.	/	Держ.	акад.	
кер.	кадрів	культури	і	мистец.	–	К.,	2008.	–	Вип.	21.	–	С.	206–213.	–	Біб‐
ліогр.:	с.	212–213.	

1076.	ВОЄВІДКО	Л.	 «Свою	 Україну	 любіть»	 –	 співзвучність	Шев‐
ченкового	 слова	 з	 музикою	 С.	Людкевича	 :	 (партія	 ф‐но	 в	 хоровій	
композиції	 «Чи	 ми	 ще	 зійдемося	 знову?»)	 /	 Л.	Воєвідко	 ;	
АЛІКСІЙЧУК	О.	С.	Вплив	Т.	Г.	Шевченка	–	поета	та	виконавця	народних	
пісень	 на	 композиторську	 творчість	 українських	 музичних	 митців	 /	
О.	С.	Аліксійчук	;	 ЛАБУНЕЦЬ	В.	 Тарас	 Шевченко	 в	 оперній	 творчості	
українських	композиторів	/	В.	Лабунець	//	Наук.	пр.	Кам’янець‐Поділ.	
держ.	 ун‐ту.	 Сер.	 «Філологічні	 науки».	 –	 Кам’янець‐Подільський,		
2005.	–	Вип.	9	:	За	матеріалами	міжнародної	конференції,	присвяченої	
190‐й	 річниці	 з	 дня	 народження	 Т.	Г.	Шевченка	 (17–19	 травня	
2004	року).	–	С.	329–334,	351–359,	395–404.	–	ISBN	966‐7975‐50‐9.	

1077.	*ГОЛОВКО	Л.	П.	 Музична	 шевченкіана	 у	 творчості	 україн‐
ських	та	зарубіжних	композиторів	та	співаків	/	Л.	П.	Головко	//	Твор‐
ча	 особистість	 Т.	Г.	Шевченка	 і	 проблема	 збереження	 самобутності	
національних	культур	в	умовах	глобалізації	:	матеріали	5‐ї	Всеукр.	на‐
ук.‐метод.	 конф.,	 21–23	 трав.	 2008	р.	 /	 ред.	 О.	М.	Рудякова.	 –	 Сімф.,	
2008.	–	С.	199–207.	

1078.	ДОВГАНЬ	Л.	М.	Феномен	шевченківської	 лірики	 в	 творчості	
М.	Лисенка	/	Л.	М.	Довгань	//	Музичне	мистецтво	і	культура	=	Music	art	
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and	culture	:	наук.	вісн.	/	Одес.	держ.	муз.	акад.	ім.	А.	В.	Нежданової.	–	Оде‐
са,	2004.	–	Вип.	5.	–	С.	362–371.	–	Бібліогр.:	с.	370.	–	ISBN	966‐8164‐89‐Х.	

1079.	КОЛОМІЄЦЬ	В.	В.	 Роль	Тараса	Шевченка	 в	 розвитку	 українсь‐
кого	театрального	мистецтва	/	В.	В.	Коломієць	//	Шевченкозн.	студії	:	зб.	
наук.	пр.	/	Київ.	нац.	ун‐т	ім.	Т.	Шевченка.	–	К.,	2005.	–	Вип.	7.	–	С.	142–149.	–	
Бібліогр.:	с.	149.	

1080.	КОСТЮК	Н.	 Поезія	 Тараса	 Шевченка	 в	 українській	 музиці	 :	
імена	і	жанри	/	Н.	Костюк	//	Студії	мистецтвозн.	/	Ін‐т	мистецтвознав.,	
фольклористики	 та	 етнології	 ім.	М.	Т.	Рильського	 НАН	 України.	 –	 К.,	
2008.	–	Чис.	2	:	Театр.	Музика.	Кіно.	–	С.	22–26.	

1081.	КУЦЕНКО	О.	М.	 Сучасна	 хорова	шевченкіана	 /	О.	М.	Куцен‐
ко	//	Культура	та	 інформаційне	суспільство	ХХІ	століття	 :	матеріали	
Всеукр.	наук.‐теорет.	конф.	молодих	учених	(23–24	квіт.	2009	р.)	/	Харк.	
держ.	акад.	культури.	–	Х.,	2009.	–	С.	133.	–	ISBN	978‐966‐8308‐18‐5.	

1082.	МАКСИМ’ЮК	С.	Дискографія	Шевченкіяни	/	Степан	Макси‐	
м’юк	 //	 З	 історії	 українського	 звукозапису	 та	 дискографії	 /	 Степан	
Максим’юк.	–	Львів	;	Вашингтон,	2003.	–	С.	102–117.	–	(Історія	україн‐
ської	 музики	 :	 дослідження	 /	 НАН	 України,	 Ін‐т	 українознавства	
ім.	І.	Крип’якевича	;	вип.	12).	

1083.	СІКОРСЬКА	І.	 Тарас	Шевченко	та	музичні	фестивалі	Києва		
1990‐х	 –	початку	2000‐х	 років	 /	 І.	Сікорська	 //	Студії	мистецтвозн.	 /	
Ін‐т	мистецтвознав.,	фольклористики	та	етнології	ім.	М.	Т.	Рильського	
НАН	України.	–	К.,	2006.	–	Чис.	2	 :	Театр.	Музика.	Кіно.	–	С.	111–114.	–	
Бібліогр.:	с.	114.	

1084.	ТАРАС	Шевченко	 та	 кобзарство	 :	 матеріали	Міжнар.	 наук.‐
практ.	конф.,	14–16	квіт.	2010	р.,	м.	Львів,	Україна	/	Львівміськрада	[та	
ін.]	 ;	 редкол.:	 М.	Галік	 (відп.	 ред.)	 [та	 ін.].	 –	 Львів,	 2010.	 –	 190	с.	 –	
ISBN	978‐617‐607‐029‐0.	–	Зі	змісту:	Васюта	О.	До	питання	узагальнен‐
ня	музичної	шевченкіани	Чернігівщини.	 –	 С.	50–56	 ;	 Дзима	В.	 Кобзарі	
на	 Тарасовій	 горі.	 –	 С.	121–127	 ;	 Прокопович	Т.	 Шевченківський	 пер‐
вень	у	творчості	Анатолія	Грицая.	–	С.	128–133	;	Шевченко	М.	Шевчен‐
кіана	 в	 репертуарі	 муніципальної	 капели	 бандуристів	 м.	Івано‐
Франківська.	 –	С.	138–144	 ;	 Семиліт	О.	Внесок	О.	Ф.	Нирка	в	кримську	
Шевченкіану.	–	С.	144–147	;	Жеплинський	Б.	Т.	Г.	Шевченко	і	кобзарст‐
во	в	минулому	і	сучасності.	–	С.	148–150	;	Ковальчук	Д.	Участь	кобзарів	
та	бандуристів	Львова	у	шевченківських	концертах.	–	С.	150–153	;	Те‐
бешевська	О.	 Літературно‐мистецькі	 паралелі:	 Шевченко	 і	 кобзарські	
традиції	Прикарпаття.	–	С.	156–163	;	Бобечко	О.	Поезія	Тараса	Шевченка	в	
концертному	репертуарі	бандуристки	Галини	Менкуш.	–	С.	168–172	;	Ду‐
да	Л.	Шевченкіана	сучасного	бандурного	репертуару.	–	С.	173–177.	
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1085.	ТЕРЕЩЕНКО	А.	І	слово	звуком	відгукнеться	:	(муз.‐поет.	ді‐
алог	у	кантаті	Л.	Ревуцького	–	Т.	Шевченка	«Хустина»)	/	А.	Терещенко	//	
Студії	 мистецтвозн.	 /	 Ін‐т	мистецтвознав.,	 фольклористики	 та	 етнології	
ім.	М.	Т.	Рильського	НАН	України.	–	К.,	2006.	–	Чис.	2	:	Театр.	Музика.	Кіно.	–	
С.	104–106.	–	Бібліогр.:	с.	106.	

1086.	ФІЛЬЦ	Б.	Поезія	Тараса	Шевченка	у	романсовій	ліриці	укра‐
їнських	композиторів	/	Б.	Фільц	//	Студії	мистецтвозн.	/	 Ін‐т	мистецт‐
вознав.,	фольклористики	та	етнології	ім.	М.	Т.	Рильського	НАН	України.	–	
К.,	2006.	–	Чис.	2	:	Театр.	Музика.	Кіно.	–	С.	107–110.	–	Бібліогр.:	с.	110.	

1087.	ФЛЕЙЧУК	Х.	Хорова	Шевченкіана:	проблеми	дириґентської	
інтерпретації	:	(на	матеріалі	хору	В.	Камінського	«Ой	чого	ти	почорні‐
ло...»)	/	Христина	Флейчук	//	Пробл.	взаємодії	мистец.,	педагогіки	та	
теорії	і	практики	освіти.	–	Х.,	2010.	–	Вип.	28.	–	С.	249–259.	–	Бібліогр.:	
с.	258.	–	ISBN	978‐966‐8591‐45‐7.	

Театральна	Шевченкіана	

Подано	 інформацію	 про	 публікації,	 в	 яких	 ідеться	 про	шевчен‐
ківські	 вистави	 на	 театральних	 сценах	 України.	 На	 початку	 списку	
представлено	 оглядові	 праці,	 присвячені	 розкриттю	шевченківської	
теми	 в	 театрах	 країни,	 потім	 ті,	 що	 інформують	 про	 постановки	 на	
сценах	 обласних	 театрів,	 у	 кінці	 –	 статті,	 в	 яких	 розповідається	 про	
внесок	у	Шевченкіану	окремих	театральних	діячів.		

1088.	ЛИТВИН	Ю.	Драматичні	портрети	Т.	Г.	Шевченка	:	літ.	інте‐
рпретація	та	сцен.	доля‐розвінчання	«безликого»	образу	/	Юлія	Лит‐
вин	//	Українознавство.	–	2006.	–	№	1.	–	С.	252–259.	

1089.	МАНУЙКІН	О.	 Драматичні	 портрети	 Тараса	 Шевченка	 на	
сцені	театрів	України	/	Олексій	Мануйкін,	Юлія	Литвин	//	Вісн.	Чер‐
кас.	ун‐ту.	Сер.	«Філологічні	науки».	–	Черкаси,	2005.	–	Вип.	76.	–	С.	25–
33.–	Бібліогр.:	с.	33.	

Автори	 ставлять	 за	 мету	 розкрити	 сутність	 втілення	 образу	
Т.	Шевченка	на	сценах	українських	театрів	у	Черкасах,	Львові	та	Києві	
в	радянський	та	пострадянський	періоди.		

1090.	НАДТОЧІЙ	О.	Видання	та	цензура	драматичних	творів,	пов'я‐
заних	з	іменем	Тараса	Шевченка,	у	кінці	ХІХ	–	на	початку	ХХ	сторіч	/	Оле‐
на	Надточій	//	Друкарство.	–	2006.	–	№	4.	–	С.	68–72	:	іл.	–	Бібліогр.:	с.	72.	

1091.	НАДТОЧІЙ	О.	Драматична	цензура	 і	творчість	Тараса	Шев‐
ченка	/	Олена	Надточій	 //	Вісн.	Черкас.	 ун‐ту.	 Сер.	 «Філологічні	нау‐
ки».	–	Черкаси,	2005.	–	Вип.	58.	–	С.	69–75.	–	Бібліогр.:	с.	74–75.	

Зокрема,	 йдеться	 про	 заборону	 постановок	 творів	 Т.	Шевченка	
на	 сценах	драматичних	театрів	на	межі	ХІХ–ХХ	ст.	Це	були	як	власні	
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твори	поета,	так	і	написані	іншими	авторами	за	мотивами	Шевченко‐
вих.	Зазначається,	що	серед	основних	чинників,	які	зумовили	заборо‐
ну	 драматургії	 Кобзаря,	 –	 авторство	 Тараса	 Григоровича;	 сюжети,	
взяті	з	його	творів;	українська	мова,	якою	вони	були	написані.		

1092.	ШЕВЧЕНКІАНА	театральна	//	Шевченкіана	Придніпров'я	 :	
ст.,	 нариси,	 поезія,	 проза,	 есеї,	 інтерв'ю	 /	 упоряд.:	 Л.	Степовичка,	
М.	Чабан.	–	Д.,	2008.	–	С.	286–319	:	іл.,	портр.	–	ISBN	978‐966‐348‐146‐3.	

У	 статтях	В.	Ковтуненка,	А.	Канцедайла,	 З.	Сидоренко,	 вміщених	
у	 цій	 частині	 збірки,	 йдеться	 про	 історію	 сценічної	 Шевченкіани	
Дніпропетровського	 академічного	 українського	 музично‐драматич‐
ного	 театру	 ім.	 Т.	Г.	Шевченка	 та	 Дніпропетровського	 монотеатру	
«Крик».	А.	Тулянцев	аналізує	творчий	шлях	багатьох	театральних	ді‐
ячів	Дніпропетровського	регіону	в	контексті	розвитку	сценічної	Шев‐
ченкіани	і	робить	висновок,	що	вони	відіграли	значну	роль	у	форму‐
ванні	такого	жанру,	як	художнє	читання.	

1093.	ФЕДЧЕНКО	Л.	 Шевченко	 на	 сцені	 :	 сторінки	 історії	 Шев‐
ченк.	вистав	Одес.	акад.	укр.	муз.‐драм.	театру	ім.	В.	Василька	/	Любов	
Федченко	//	Шевченкіана	Одещини	:	наук.‐краєзн.	зб.	/	Упр.	культури	
та	 туризму	 Одес.	 облдержадмін.	 –	 Одеса,	 2006.	 –	 С.	190–206	 :	 фот.	 –	
ISBN	966‐8149‐84‐Х.	

Автор	розповідає	про	інсценізації	творів	Шевченка	на	сцені	Одесь‐
кого	академічного	українського	музично‐драматичного	театру	ім.	В.	Ва‐
силька,	 зокрема	 про	 виставу	 «Гайдамаки»	 у	 постановці	 В.	Василька	 у	
1927	р.	 Серед	 історико‐біографічних	 п’єс	 про	 Кобзаря	 вирізняється	
«Поетова	 доля»	 С.	Голованівського,	 сценічне	 першопрочитання	 якої	
здійснив	В.	Василько	в	1939	р.	У	ближчі	до	нас	часи	театр	двічі	звер‐
тався	 до	 Шевченкової	 творчості,	 створивши	 музичну	 фольклорно‐
етнографічну	 композицію	 «І	 серцем	 лину	 на	 Україну…»	 (режисер	
К.	Пивоваров,	 1989)	 та	 поетичну	 виставу	 про	 життя	 і	 творчість	
Т.	Шевченка	«Вишневий	вітер»	(режисер	В.	Туманов,	1995).	

1094.	БРЮХОВЕЦЬКА	Л.	Живий	Шевченко	/	Лариса	Брюховецька	//	
Кіно‐Театр.	–	2004.	–	№	2.	–	С.	2–4.	

Про	глибоко	національну	і	своєрідну	за	стилем	виставу	О.	Дзеку‐
на	 за	містерією	Т.	Шевченка	 «Великий	льох»,	 поставлену	Черкаським	
музично‐драматичним	театром	ім.	Т.	Шевченка	(2004).		

1095.	МАЄВСЬКА	А.	Сповідь	княжни	про	поета	/	Анна	Маєвська	//	
Кіно‐Театр.	–	2004.	–	№	2.	–	С.	4.	

Про	п’єсу	Ю.	Щербака	«Стіна»,	поставлену	М.	Мерзлікіним	на	сце‐
ні	 Київського	 Молодіжного	 театру	 (1985),	 в	 якій	 режисер	 намагався	
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неканонічно	подати	на	сцені	образ	Т.	Шевченка,	торкнутися	його	осо‐
бистого	життя.		

1096.	ПРОСКУРНЯ	С.	«Тарас	Шевченко	–	це	бренд»	/	Сергій	Про‐
скурня	;	розмову	вела	М.	Рижова	//	Черкащина.	–	2013.	–	№	1.	–	С.	52–
53	:	фотогр.	

Про	постановку	поеми‐тетралогії	Б.	Стельмаха	«Тарас»	у	Черка‐
ському	 обласному	 музично‐драматичному	 театрі	 ім.	Т.	Шевченка	 в	
березені	2011	р.	(режисер	–	художній	керівник	театру	С.	Проскурня).	

1097.	СИМОНЕНКО	В.	Поема	про	Кобзаря	/	Василь	Симоненко	//	
Вибр.	твори	/	Василь	Симоненко	;	упоряд.:	А.	Ткаченко,	Д.	Ткаченко.	–	
К.,	2010.	–	С.	518–520.	–	 ISBN	978‐966‐2164‐23‐7.	–	 ISBN	978‐966‐2164‐
22‐0	(сер.).	

Відгук	В.	Симоненка	на	виставу	за	поемою	М.	Негоди	«Дума	про	
Кобзаря»,	яка	була	справжньою	подією	не	тільки	у	творчій	біографії	
Черкаського	обласного	драматичного	театру,	 а	й	 загалом	у	культур‐
ному	 житті	 області.	 Поема	 розповідає	 про	 останній	 приїзд	 поета	 на	
Черкащину	влітку	1859	р.	

1098.	CОДОМОРА	А.	 Сценічний	 шлях	 до	 Кобзаря	 :	 роздуми	 над	
прем’єрою	вистави	«Search:	www.Мати‐наймичка.com.ua»	/	Андрій	Cо‐
домора	//	Дзвін.	–	2013.	–	№	3.	–	С.	112–115	:	фотогр.	

Роздуми	про	виставу	режисера‐постановника	Г.	Шумейка	за	тво‐
рами	 Т.	Шевченка	 «Наймичка»	 та	 І.	Тогобочного	 «Мати‐наймичка»	 у	
Львівському	драматичному	театрі	ім.	Лесі	Українки.		

1099.	СТЕФАНОВА	Н.	«Наш	Тарасик»	/	Нонна	Стефанова	//	Кіно‐
Театр.	–	2004.	–	№	1.	–	С.	23.	

Про	виставу	Хмельницького	обласного	театру	ляльок	«Дивень»		
за	драматичною	поемою	Б.	Стельмаха	«Тарас»	(режисер	С.	Брижань),	в	
якій	створено	незвичний	образ	малого	Тараса.	

1100.	ЧУЙКО	Т.	Театральна	шевченкіана	 /	Тетяна	Чуйко	//	Укр.	
культура.	–	2004.	–	№	4.	–	С.	11–12.	

Про	спецпроект	«Наш	Тарас»,	який	був	складовою	частиною	фе‐
стивалю	«Мистецьке	березілля»	(2003).	В	його	рамках	було	представ‐
лено	 три	 вистави:	 «Сон.	 Комедія»	 (режисер	 Л.	Данильчук,	 творче	
об’єднання	 «Театр	у	 кошику»,	Львів),	 «Каприччос.	 Санкт‐Петербург	 :	
дискурс‐римейк»	 (режисер	 І.	Губаренко,	 незалежний	проект,	 Харків),	
«Тарас»	(режисер	С.	Брижань,	Хмельницький	театр	ляльок	«Дивень»).	

1101.	НОВИКОВ	А.	Кропивницький	і	Шевченко	/	Анатолій	Нови‐
ков	//	Українська	драматургія	й	театр	від	найдавніших	часів	до	поча‐
тку	XX	ст.	–	Х.,	2011.	–	С.	362–374	:	іл.	–	ISBN	978‐617‐575‐038‐4.	
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У	 статті	 йдеться	 про	 роль	 Т.	Шевченка	 в	 житті	 та	 творчості	
М.	Кропивницького.	Подано	відомості	про	майстерність	М.	Кропивни‐
цького	як	читця,	який	брав	участь	у	Шевченківських	літературних	ве‐
чорах;	 як	 режисера,	 котрий	 поставив	 п’єсу	 «Назар	 Стодоля»	 і	 грав	 у	
ній;	 як	драматурга,	що	написав	драму	 «Невольник»	 за	 однойменною	
поемою	 Т.	Шевченка,	 а	 сюжет	 поезії	 «Титарівна»	 поклав	 в	 основу	 од‐
нойменної	 п’єси.	 Представлено	 матеріали	 про	 поїздку	 М.	Кропив‐
ницького	із	сім’єю	на	могилу	поета.	Автор	підкреслює,	що	творчість	Ко‐
бзаря	завжди	надихала	драматурга,	адже	все	своє	життя	він	присвятив	
боротьбі	за	національне	відродження	України	і	багато	в	чому	повторив	
багатостраждальну	долю	Т.	Шевченка.	

Радимо	також	

1102.	БОРИСОВА	Т.	В.	 Деякі	 аспекти	 взаємозв’язку	 творчості	
Т.	Г.	Шевченка	 і	 театрального	мистецтва	/	Т.	В.	Борисова	//	Наук.	пр.	
Кам’янець‐Поділ.	 держ.	 ун‐ту.	 Сер.	 «Філологічні	 науки».	 –	Кам’янець‐
Подільський,	2005.	–	Вип.	9	:	За	матеріалами	міжнародної	конференції,	
присвяченої	 190‐й	 річниці	 з	 дня	 народження	 Т.	Г.	Шевченка	 (17–
19	трав.	2004	р.).	–	С.	359–367.	–	ISBN	966‐7975‐50‐9.	

Кінематографічна	Шевченкіана	

Представлено	список	публікацій,	присвячених	відображенню	об‐
разу	Кобзаря	в	кіно.	На	початку	розміщено	оглядові	праці,	потім	стат‐
ті,	автори	яких	розповідають	про	окремі	фільми,	далі	–	публікації	про	
твори	шевченківської	тематики	окремих	кінорежисерів,	сценаристів.	

1103.	КЛИМЕНКО	Х.	Пам’ять	серця	 :	книга‐фільм	 :	біогр.	Т.	Шев‐
ченка	 в	 кінокадрах	 /	Христина	Клименко.	 –	К.	 :	Поліграф	Консалтинг,	
2004.	–	119	с.	:	іл.	–	ISBN	966‐8440‐15‐3.		

Пропоноване	 видання	 –	 емоційна	 оповідь	 про	 життя	 Кобзаря,	
ілюстрована	350	фотографіями	–	кадрами	з	художніх	фільмів	про	по‐
ета:	«Тарас	Шевченко»	(1926),	«Тарас	Шевченко»	(1951),	«Сон»	(1964),	
«Тарас	 Шевченко.	 Заповіт»	 (1992–1997),	 «Поет	 і	 княжна»	 (1999).	 У	
книзі	 також	 використано	 уривки	 з	 його	 віршів,	 оповідань,	 листів,	
«Автобіографії»,	 записів	 у	 «Щоденнику»,	 документальних	 свідчень	
про	Кобзаря.	В	окремих	розділах	розповідається	про	Тарасове	дитин‐
ство,	перший	та	другий	приїзди	в	Україну.	

1104.	БРЮХОВЕЦЬКА	Л.	 Шевченко	 в	 кіно	 :	 доп.	 на	 ХХІІІ	 щоріч.		
наук.	шевченкозн.	конф.	НТШ,	Нью‐Йорк	/	Лариса	Брюховецька	//	Кі‐
но‐Театр.	–	2003.	–	№	3.	–	С.	22–25	:	фотогр.	
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1105.	KAIROS.	 Kobzar	 Stars:	 Шевченко	 на	 широких	 екранах	 /	
Kairos	//	Укр.	культура.	–	2013.	–	№	8.	–	С.	58–65	:	фотогр.	–	Текст	па‐
рал.	укр.,	англ.	

	Аналізуючи	кінематографічну	Шевченкіану,	автори	роблять	ви‐
сновок,	 що	 загалом	 в	 українському	 кіно	 образ	 Кобзаря	 розкрито	 не	
повністю.	А	найяскравіше	втілили	образ	поета	на	екрані,	на	їхню	дум‐
ку,	геніальні	актори	А.	Бучма,	С.	Бондарчук,	І.	Миколайчук.	

1106.	БАГРЯНА	А.	 Цикл	 документальних	 фільмів	 «Київщина	 Та‐
раса	Шевченка»	/	Анна	Багряна	//	Шевченкіана	/	упоряд.:	Л.	Голота,	
Є.	Букет.	–	К.,	2011.	–	С.	256–259.	–	ISBN	978‐966‐2669‐05‐3.	

У	 2010	 р.	 телевізійна	 Шевченкіана	 поповнилася	 циклом	 доку‐
ментальних	 фільмів	 автора‐оператора	Ю.	Багрянцева	 «Київщина	 Та‐
раса	Шевченка».	Переглядаючи	ці	стрічки,	глядачі	можуть	здійснити	
цікаву	подорож	шевченківськими	місцями	Києва	та	Київської	області,	
побачити	 ті	 природні	 й	 архітектурні	 пам’ятки,	 які	 поет	 малював	 та	
описував	у	своїх	творах.	

1107.	ДЗЮБА	И.	А	на	этот	раз	–	перелом	настоящий?	/	Иван	Дзюба	//	
З	криниці	літ	:	у	3	т.	/	Іван	Дзюба.	–	К.,	2006.	–	Т.	2.	–	С.	721–743.	–	ISBN	966‐
518‐366‐4	(у	3‐х	т.).	–	ISBN	966‐518‐376‐1	(т.	2).		

У	 статті	 аналізуються	фільми,	 створені	 на	 кіностудії	 ім.	 О.	Дов‐
женка	 в	 1964	 р.	 Зокрема,	 розглядається	 картина	 про	 молодість	
Т.	Шевченка	 «Сон»	 (сценарист	 Д.	Павличко,	 сценарист	 і	 постановник	
В.	Денисенко),	яка,	на	думку	автора,	є	значним	досягненням	українсь‐
кого	 національного	 кіно.	 Це	фільм‐роздум	 про	 вічно	 актуальну	 про‐
блему	відповідальності	митця	перед	своїм	народом.	

1108.	ПРИЗНАЧЕННЯ	//	Кіно‐Театр.	–	2004.	–	№	2.	–	C.	5.	
Коротка	 розповідь	 про	фільми:	П.	Чардиніна	 «Тарас	Шевченко»	

(1926),	 І.	Савченка	 «Тарас	 Шевченко»	 (1951),	 В.	Денисенка	 «Сон»	
(1964),	С.	Клименка	«Душа	з	призначенням	прекрасним»	(1998)	–	во‐
сьмий	фільм	із	серіалу	«Тарас	Шевченко.	Заповіт».	

1109.	КРИЧЕВСЬКИЙ	В.	Про	роботу	над	фільмом	«Тарас	Шевчен‐
ко»	 /	 В.	Кричевський	 //	 Рубан‐Кравченко	В.	 Кричевські	 і	 українська	
художня	 культура	 ХХ	 століття	 :	 [трилогія]	 /	 Валентина	 Рубан‐
Кравченко.	 –	К.,	 2004.	 –	 [Кн.	1]	 :	 Василь	Кричевський.	 –	 С.	603–605.	 –	
ISBN	966‐7575‐39‐Х.	

В.	Кричевський	розповідає	про	свою	роботу	як	художника	у	фі‐
льмі	 режисера	 П.	Чардиніна	 «Тарас	Шевченко»	 (1926).	 Статтю	 пере‐
друковано	із	журналу	«Кіно»	(1926,	№	12).	
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1110.	СВЯТО	Р.	 Казахськими	 стежками	 Шевченка	 /	 Роксоляна	
Свято	//	Кіно‐Театр.	–	2008.	–	№	2.	–	С.	45	:	фотогр.	

Стрічка	режисера	Б.	Квашньова	«Дві	долі»	(2007)	розповідає	про	
сім	довгих	і	важких	років,	які	Т.	Шевченко	провів	у	Казахстані	(1850–
1857).		

1111.	СКУРАТІВСЬКИЙ	В.	«Тарас	Шевченко»	/	Вадим	Скуратівсь‐
кий	//	KINO‐КОЛО.	–	2004.	–	№	23.	–	С.	50–52.	

Аналізуючи	фільм	 І.	Савченка	 «Тарас	Шевченко»	 (1951),	 В.	 Ску‐
ратівський	 зазначає:	 «Бездоганні,	 позбавлені	 бодай	 натяку	 на	
кон’юктуру	епізоди	Шевченкової	солдатчини.	Той	біографічний	азійсь‐
кий	«зиндан»,	куди	закинула	поета	його	доля.	 І	чи	не	відразу	фільм	на	
тій	 його	 сюжетній	 ланці	 стає	 геніальним…	 Режисер	 Ігор	Савченко	 й	
артист	 Сергій	Бондарчук	тут	 перевершують	 свої	 найбільші	 художні	
рекорди.	І	на	додачу	–	аж	дивовижна	камера	Данила	Демуцького,	яка	з	
неймовірною	енергією	тут	передає	–	степ,	пустелю,	море…»	(с.	51,	52).	

1112.	ШЕВЧЕНКІАНА	 Родіона	 Єфіменка	 //	 Пам’ятаймо	 його	 та‐
ким…	 :	 нариси,	 спогади,	 фільмографія	 /	 упоряд.:	 Л.	М.	Дворниченко,	
Л.	О.	Чернухіна.	–	К.,	2009.	–	С.	19–25.	–	ISBN	978‐966‐2031‐11‐7.	

Кінорежисер	 Р.	Єфіменко	 за	 драматичною	 поемою	 П.	Тичини	
«Шевченко	і	Чернишевський»	та	власним	сценарієм	поставив	телеві‐
зійний	 художньо‐біографічний	 фільм	 «Сторінка	 життя»	 (1964)	 про	
петербурзький	період	життя	Т.	Шевченка	після	повернення	із	заслан‐
ня;	про	зустрічі	поета	з	М.	Чернишевським;	а	також	створив	докумен‐
тальні	 кінофільми	 «Тут	 жив	 Кобзар»	 і	 «Кобзар»	 (1965).	 Усі	 стрічки	
знято	на	Київській	телестудії	(«Укртелефільм»).	

1113.	ЯЦЮК	В.	Розкішний	сад	шевченколюба	/	Володимир	Яцюк	//	
Визвол.	шлях.	–	2005.	–	№	1.	–	С.	78–82.	

Про	Шевченкіану	лауреата	Національної	премії	України	 імені	Та‐
раса	Шевченка	М.	Шудрі	–	українського	сценариста,	журналіста,	автора	
публіцистичних	розвідок	про	поета	 і	 кількох	 телефільмів:	 «”Кобзар”	 –	
коштом	Симиренка»	(1994),	«Шевченківський	Київ»	(1995),	а	також	по‐
внометражної	документально‐художньої	кінокартини	«Тарас»	(1989).	

1114.	КОПИЦЯ	Д.	 Розповіді	 про	 Шевченка	 :	 кіносценарій	 наук.‐
попул.	короткометраж.	фільму	про	життя	і	творчість	Т.	Шевченка	(на‐
ук.	консультант	М.	Рильський,	Київ,	трав.	1963)	/	Давид	Копиця	//	Да‐
вид	Копиця	–	митець	і	громадянин	:	спогади,	листи,	творча	спадщина	/	
авт.	проекту	М.	Копиця	;	упоряд.:	О.	Довгоп’ят,	В.	Василашко.	–	К.,	2006.	–	
С.	196–223.	–	ISBN	966‐8623‐08‐8.	
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Розділ	4	

Т.	Шевченко	в	образотворчому	мистецтві		
та	колекційних	матеріалах	

Живописні	 й	 графічні	 портрети	Т.	Шевченка	 створювали	ще	 за	
його	життя	В.	Штернберг	 і	К.	Брюллов.	Один	 із	найкращих	портретів	
Тараса	Григоровича	належить	пензлю	І.	Крамського	(1871).	Художник	
створив	його	на	прохання	П.	Третьякова	для	картинної	галереї.	

Перші	живописні	 полотна	 за	мотивами	 творів	 Т.	Шевченка	 на‐
лежать	Л.	Жемчужникову	(«Кобзар	на	шляху»,	1854;	офорт	«Покину‐
та»,	 1860),	 М.	Башилову	 («Наймичка»,	 1857).	 Кілька	 малюнків,	 на	
яких	 зображено	 самого	 поета,	 зробив	 К.	Трутовський	 (усі	 –	 у		
1880‐х	рр.).	Образ	великого	Тараса	художник	увічнив	і	в	символічно‐
алегоричній	картині	«Кобзар	над	Дніпром»	(1875).	У	малюнках	май‐
стер	 пензля	 відтворив	Т.	Шевченка	 козачком	 у	 пана,	 відобразив	 зу‐
стріч	малого	Тараса	із	сестрою	Катериною,	а	потім	–	з	Яриною	після	
заслання.	

Багато	і	плідно	над	ілюструванням	творів	Т.	Шевченка	працював	
М.	Микешин,	 автор	 своєрідних,	 сповнених	 романтики	 малюнків	 до	
«Ілюстрованого	 „Кобзаря”»	 (розпочав	 у	 1863	р.).	 Широкознаними	 є	
епічні	 ілюстрації	 до	 «Гайдамаків»,	 які	 в	 1883–1886	рр.	 виконав	
О.	Сластіон.	 Творчість	 Т.	Шевченка	 надихала	А.	Манастирського	 («У	 во‐
рожки»,	1910;	«Катерина»,	1913),	І.	Їжакевича	(малюнки	до	«Причинної»,	
1893–1894;	 «Гайдамаків»,	 1895;	 «Катерини»,	 1895,	 1896;	 «Перебенді»,	
1897).	Сатиричні	твори	Шевченка	оживали	в	гострих	карикатурах	худо‐
жників	 журналу	 «Шершень»,	 зокрема	 в	 малюнках	 Ф.	Красицького,	
В.	Різниченка,	І.	Бурячка.	

У	пожовтневі	 часи	шевченківську	 тематику	широко	використо‐
вували	художники	в	живопису,	плакаті	 та	 сатиричній	 графіці.	 Соціа‐
льної	загостреності,	реалістичної	виразності	живопису	й	малюнка	де‐
далі	більше	набували	картини	та	ілюстрації	І.	Їжакевича:	«Катерина»	
(цикл	із	13	картин	на	сюжети	однойменної	поеми,	1927),	«Тарас	Шев‐
ченко	–	пастух»	(1928),	«Гайдамаки	оволодівають	Уманню»,	«Т.	Г.	Ше‐
вченко	в	майстерні	В.	Ширяєва»	(1933),	«Т.	Г.	Шевченко	в	рисувальних	
класах	Академії	мистецтв»	(1920‐і	рр.),	«Перебендя»	(1934)	та	ін.	

Над	образом	поета	в	 традиціях	реалістичного	жанрового	живо‐
пису	 працював	 П.	Носко	 («Т.	Шевченко	 серед	 кріпаків»,	 1927).	 Трип‐
тих	 «Катерина»	 (1929)	 виконала	 графік	 С.	Налепинська‐Бойчук;	 гра‐
вюру	 «Т.	Г.	Шевченко.	 1814–1934»	 (1934)	 –	О.	Сахновська.	 Серед	най‐
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кращих	 ілюстрацій,	створених	українськими	художниками	для	«Коб‐
заря»,	 слід	 відзначити	 графічні	 композиції	 художника‐бойчукіста	
В.	Седляра.	

Багато	 живописних	 полотен	 про	 Т.	Шевченка	 та	 ілюстрацій	 до	
його	поезій	і	повістей	було	написано	до	125‐річчя	від	дня	народження	
Кобзаря.	Живописці	приділяли	увагу	змалюванню	окремих	епізодів	із	
його	життя,	емоційній	виразності	полотен	(К.	Трохименко	«Тарас	Ше‐
вченко	і	Енгельгардт»,	В.	Костецький	«Т.	Шевченко	на	засланні.	Після	
муштри»,	 Г.	Світлицький	 «Етап»,	 М.	Глущенко	 «Т.	Г.	Шевченко	 серед	
селян»).		

Над	циклом	із	п’яти	композицій	за	мотивами	поеми	«Катерина»	
працював	Ф.	Кричевський	(1937–1940).	Ці	твори	–	непересічне	явище	
українського	мистецтва.	Їм	властиве	глибоке	проникнення	в	поетич‐
ний	світ	Шевченкових	образів,	точність	виразного	малюнка,	чистота	
темперних	фарб,	досконалість	і	чіткість	композиції.		

Багато	подій	 із	життя	поета	відтворили	 графіки	–	 вони	видали	
до	 ювілею	 поета	 спеціальний	 альбом,	 до	 якого	 ввійшли	 малюнки:	
«Тарас	 слухає	 оповідання	 свого	 діда»	 М.	Дерегуса,	 «Смерть	 батька	
Т.	Г.	Шевченка»	 Й.	Дайца,	 «Зустріч	 Т.	Г.	Шевченка	 з	 І.	М.	Сошенком	 у	
Літньому	саду	в	Петербурзі»	П.	Борисенка	та	ін.	Змістовні,	узагальнені	
образи	 створив	 у	 техніці	 офорта	 В.	Касіян	 («Шевченко	 серед	 селян»,	
«Шевченко	на	Україні»).	

У	роки	Великої	Вітчизняної	війни	образ	Т.	Шевченка	та	його	по‐
езія	надихали	художників	на	виконання	патріотично	піднесених	і	са‐
тирично	 загострених	 творів	 агітаційного	 мистецтва,	 зокрема	 плака‐
тів	(В.	Касіян,	М.	Дерегус,	І.	Кружков	та	ін.).	

У	 післявоєнний	 період	 з’явилися	 такі	 цікаві	 твори,	 як	 емоційно	
оповідна	картина	«Молодий	Тарас	Шевченко	в	майстерні	К.	П.	Брюл‐
лова»	 (1947)	 Г.	Меліхова	 та	 епічно‐поетичне	 полотно	 «Думи	 мої,	 ду‐
ми…»	(1959–1960)	М.	Божія.	Протягом	1950‐х	рр.	низку	цікавих	за	сю‐
жетами	картин	виконано	для	експозиції	Київського	державного	музею	
Т.	Г.	Шевченка.	Серед	них	живописною	виразністю	й	поетичною	пере‐
конливістю	образу	виділяються	картини	«Вручення	відпускної	Т.	Г.	Ше‐
вченкові»	 (1949)	 П.	Сулименка	 і	 «Тарас	 слухає	 кобзаря»	 (1956)	 М.	Де‐
регуса,	а	також	цикл	малюнків	про	дитячі	та	юнацькі	роки	поета.	

Особливо	 активно	 працювали	 митці	 над	 втіленням	 шевченків‐
ської	теми	у	зв’язку	з	відзначенням	150‐річчя	від	дня	народження	та	
100‐річчя	від	дня	смерті	поета,	розширивши	сюжетно‐тематичні	межі	
присвячених	йому	творів.	
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Незламний	бунтарський	дух	Кобзаря	майстерно	передано	в	кар‐
тині	 Г.	Томенка	 «Громадою	 обух	 сталить…»	 (1961).	 Переконливою	
живописною	мовою	Г.	Меліхов	розповів	про	повернення	Т.	Шевченка	
із	 заслання	 у	 творі	 «Повернення»	 (1964)	 та	 про	 його	 дружбу	 з	 відо‐
мим	негритянським	трагіком	у	картині	«Тарас	Шевченко	і	Айра	Олд‐
рідж»	 (1963).	 В.	Патик	 у	 картині	 «Т.	Г.	Шевченко	 на	 батьківщині»	
(1964)	відтворив	образ	поета	під	час	його	першої	подорожі	в	Україну.	
Мотиви	Шевченкової	поезії	покладено	в	основу	композиції	М.	Криве‐
нка	 «Гомоніла	 Україна,	 довго	 гомоніла…»	 і	 картини	 С.	 Подерв’ян‐
ського	«Покинута»	(обидві	–	1961).	

Як	 синтез	 багаторічної	 роботи	 художника	 над	шевченківською	
темою	 з’явився	 глибоко	 узагальнений,	 філософськи	 осмислений	 об‐
раз	 поета	 в	 серії	 великих	 станкових	 ліногравюр	 В.	Касіяна	 («Тарас	
Шевченко»,	1960;	«Народ	і	слово	Шевченка»,	1962).	Сміливим	тракту‐
ванням	теми	відзначаються	по‐плакатному	декоративні,	цікаві	з	пог‐
ляду	композиційного	розв’язання	ліногравюри	В.	Куткіна	 із	серії	«За	
мотивами	творчості	Т.	Г.	Шевченка»	(1959–1965),	а	також	лапідарні	й	
виразні	за	силуетом	аркуші	С.	Караффи‐Корбут	 із	серії	«За	мотивами	
творів	Т.	Г.	Шевченка»	(1963–1964).		

А.	Горська	 написала	 кілька	 варіантів	 портретів	 Т.	Шевченка	 у	
стилі	 експресіонізму	 «Гнівний	 Тарас»	 (1962–1963),	 створила	 цикл	
композицій	«Дума»	(«Дума.	Вітер.	(Тарас	Шевченко)»,	«Дума.	Заграто‐
ване	сонце.	 (Тарас	Шевченко)»,	«Дума.	Сова.	 (Тарас	Шевченко)»,	«Ду‐
ма.	Сонячне	коло.	(Тарас	Шевченко)»,	1963–1964).	

Живописні	композиції	М.	Прокопенка	«Нащо	мені	чорні	брови»,	
«Ішов	Кобзар	до	Києва»,	«Катерино,	серце	моє…»	(усі	–	1970)	не	тіль‐
ки	інтерпретують	Шевченкові	поезії,	а	й	відтворюють	долю	України	у	
загальноісторичному	контексті.	

Новаторськими	у	підході	до	осмислення	постаті	Т.	Шевченка,	як	
знакової	для	буття	українства,	є	твори:	«І	виріс	я	на	чужині»,	«Т.	Шев‐
ченко»	(обидва	–	1983)	І.	Марчука,	«Молитва»	(1989)	О.	Заливахи.	

Живописна	 Шевченкіана	 кінця	 ХХ	ст.	 представлена	 творами	
«Тризна»	(1994),	«Три	літа»	(1997),	«Спас»	(2000)	В.	Франчука;	графі‐
чними	 серіями	 ілюстрацій	 О.	Івахненка	 (межа	 1980–1990‐х	рр.),	
В.	Гарбуза	та	В.	Лопати.	

Образ	 Т.	Шевченка	 та	 його	 героїв	 втілено	 і	 в	 численних	 творах	
декоративно‐прикладного	 мистецтва.	Ще	 в	 60‐х	 роках	 ХІХ	ст.	 Межи‐
гірська	фаянсова	фабрика	 під	Києвом	 виробляла	фаянсові	 тарілки	 з	
образом	Кобзаря.	Статуетки	й	невеликі	керамічні	погруддя	виготов‐
ляли	полтавські	та	опішнянські	майстри.	Образ	Т.	Шевченка	виткано	
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на	багатьох	килимах,	вишито	на	рушниках,	вигравійовано	на	металі,	
вирізьблено	 на	 дереві	 майстрами	 з	 усієї	 України.	 Він	 знайшов	 своє		
відтворення	і	в	роботах	майстрів	декоративного	розпису.	Пам’яті	по‐
ета	велику	серію	малюнків	присвятила	М.	Приймаченко.	Декоративні	
квіткові	 панно	 із	 силуетом	 Кобзаря	 та	 написами	 й	 датами,	 по‐
в’язаними	з	його	іменем,	а	також	композиції	за	мотивами	Шевченко‐
вих	творів	 створили	майстри	петриківського	розпису	–	П.	Глущенко,	
В.	Павленко,	М.	Тимченко,	І.	Завгородній	та	ін.	

Шевченкіана	 в	 колекційних	 матеріалах	 (поштових	 листівках,	
марках,	медалях,	значках	та	ін.)	–	невичерпне	джерело	знань	про	Коб‐
заря.	Своїми	специфічними	засобами	колекційні	матеріали	доповню‐
ють	і	поглиблюють	наші	знання	про	Т.	Шевченка.		

Серед	 усіх	 видів	 колекціонування	 слід	 виділити	 філокартію	 –	
колекціонування	і	вивчення	ілюстрованих	поштових	листівок.	

Загальна	кількість	поштових	ілюстрованих	листівок,	пов’язаних	
з	ім’ям	Т.	Шевченка,	сягає	за	тисячу	примірників.	Це	–	листівки	з	пор‐
третами	 Кобзаря,	 ілюстраціями	 до	 його	 творів,	 із	 зображеннями	
місць,	пов’язаних	 із	життям	митця,	та	картки,	що	увічнюють	пам’ять	
про	 нього.	 Окремо	 стоять	 листівки	 з	 малярськими	 творами	 Тараса	
Григоровича.	

Перша	філокартична	виставка	відбулась	в	Україні	в	січні	–	бере‐
зні	1987	р.	в	Канівському	музеї‐заповіднику.	До	відкриття	експозиції	
було	 видано	 каталог	 на	 500	позицій‐листівок,	 яким	 було	 започатко‐
вано	бібліографічний	опис	філокартичної	Шевченкіани.	

Слава	Кобзаря	поширюється	світом	і	завдяки	філателії	(поштові	
марки,	 конверти,	 поштові	 марковані	 картки,	 пам’яткові	 штемпелі).	
Першою	поштовою	маркою	з	портретом	Т.	Шевченка	була	марка	УНР	
1920	р.	 номіналом	 20	грн.	 Її	 прикрасив	 портрет	 поета,	 виконаний	 у	
1871	р.	 художником	 І.	Крамським	 на	 основі	 автопортрета	 Т.	Шев‐
ченка,	 написаного	 в	 1861	р.	 Цей	 же	 портрет	 використано	 при	 ство‐
ренні	 поштової	марки	У.С.Р.Р.	 1923	р.	 (20+20	 крб.),	 випущеної	 на	 до‐
помогу	тим,	хто	голодує	в	Україні.	

У	 СРСР	 перші	 знаки	 поштової	 оплати,	 присвячені	 Т.	Шевченку,	
з’явилися	лише	в	1939	р.,	коли	святкувалося	125‐річчя	від	дня	наро‐
дження	Кобзаря.	Це	три	мініатюри,	на	двох	з	яких	–	портрети	Тараса	
Григоровича,	а	на	третій	–	пам’ятник	йому	в	Харкові.	

У	 1954	р.	 в	 серії	 марок,	 присвячених	 300‐річчю	 возз’єднання	
України	з	Росією,	були	і	мініатюри	з	пам’ятниками	Кобзареві	в	Харко‐
ві	та	Каневі	номіналом	відповідно	40	коп.	і	1	руб.	
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Марку	 «Великий	 український	 народний	 поет»	 з	 портретом	
Т.	Шевченка	 роботи	 І.	Рєпіна	 на	 тлі	 картини	 «Катерина»	 (номіналом	
40	коп.)	було	видрукувано	в	1957	р.	в	серії	«Письменники	нашої	Бать‐
ківщини».	

1961	р.	–	рік	сторіччя	від	дня	смерті	поета	і	художника	–	було	ого‐
лошено	 ООН	 Роком	Шевченка.	 В	 СРСР	 випустили	 дві	 марки:	 на	 одній	
(3	коп.)	–	автопортрет	молодого	Шевченка	і	малюнок	батьківської	хати	
на	 тлі	 сучасного	 села	Шевченкове,	 на	 іншій	 (6	коп.)	 –	 портрет	Тараса	
Григоровича	пензля	І.	Крамського,	поруч	«Кобзар»	і	смолоскип.	Друга	
марка	має	купон,	на	якому	надруковано	останню	строфу	Шевченково‐
го	«Заповіту».	Спеціальні	поштові	штемпелі	для	погашення	марок	10	і	
11	 березня	 1961	р.	 використовували	 в	Москві,	 Києві,	 Харкові,	 Каневі,	
Ленінграді,	Томську.	Цього	ж	року	в	серії	 «Скульптурні	пам’ятки»	ви‐
йшла	марка	 із	 зображенням	фрагмента	харківського	пам’ятника	Коб‐
зареві	(постать	поета	і	верхня	частина	постаменту).		

Філателістична	Шевченкіана	значно	поповнилась	у	1964	р.,	коли	
відзначалося	 150‐річчя	 від	 дня	 народження	 Тараса	 Григоровича.	 В	
СРСР	випустили	серію	із	шести	марок	із	трьома	сюжетами	(кожний	у	
двох	 кольорових	 варіантах):	 портрет	 Т.	Шевченка	 роботи	 І.	Рєпіна	
(10	коп.),	 автопортрет	 у	 кожусі	 (6	коп.)	 та	 пам’ятник	 Т.	Шевченку	 в	
Києві	(4	коп.).	Поштове	відомство	запровадило	в	обіг	три	конверти	з	
портретами	 Тараса	 Григоровича,	 конверт,	 присвячений	 виданням	
«Кобзаря»	різними	мовами,	конверти	із	зображенням	пам’ятників	по‐
етові,	установ,	названих	на	його	честь.	Спеціальним	поштовим	штем‐
пелем	«150	років	від	дня	народження	Т.	Г.	Шевченка»	9	березня	здій‐
снювалося	погашення	марок	у	Києві,	Харкові,	Полтаві,	Моринцях,	Ка‐
неві,	Москві,	Ленінграді.	

У	1979	р.	Пошта	СРСР	репрезентувала	серію	із	5	марок	«Образо‐
творче	 мистецтво	 УРСР»,	 яка	 відкривалася	 мініатюрою	 з	 «Катери‐
ною»	Т.	Шевченка	(2	коп.),	що,	як	й	інші,	мала	купон	із	написом	росій‐
ською	та	українською	мовами.	

До	175‐річчя	від	дня	народження	Кобзаря	(1989)	у	СРСР	видали	
марку	 і	 конверт,	 проводилося	 погашення	 спеціальними	 поштовими	
штемпелями.		

У	1990	р.	побачив	світ	художній	маркований	конверт	«150	років	
першому	виданню	збірника	віршів	Т.	Г.	Шевченка	„Кобзар”»	із	двомо‐
вними	написами.	Він	погашений	 спеціальним	київським	штемпелем,	
що	містив	написи	лише	українською	мовою.	
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Загалом	за	часів	Радянського	Союзу	виготовили	лише	17	марок	
із‐понад	 6	тисяч	 їхньої	 загальної	 кількості	 та	 жодного	 поштового	
блока,	присвяченого	Кобзареві.	

У	 незалежній	 Україні	 перша	 марка,	 присвячена	 Т.	Шевченку,	
з’явилася	 в	 1994	р.	 у	 серії	 «Світочі	 української	 літератури»	 (номінал	
3000	 купоно‐карбованців).	 Крім	 неї,	 можна	назвати	марки	 з	 портре‐
том	Кобзаря	у	спільному	українсько‐грузинському	поштовому	випус‐
ку	(2001,	40	коп.),	 з	пам’ятниками	Т.	Шевченкові	у	Каневі	 («IV	Націо‐
нальна	 філателістична	 виставка	 „Шевченків	 край	 –	 Черкаси”»,	 1997,	
10	коп.	 та	 «Черкаська	 область»	 із	 серії	 «Регіони	 та	 адміністративні	
центри	 України»,	 2002,	 10	коп.)	 і	 Буенос‐Айресі	 («100‐річчя	 першого	
поселення	українців	в	Аргентині»,	1997,	20	коп.).	

У	2002	р.	Пошта	України	започаткувала	серію	«Київ	очима	худо‐
жників».	Першими	в	ній	 стали	три	марки	«Київ	у	 графічних	роботах	
Т.	Г.	Шевченка»,	на	яких	можна	побачити	твори:	«Аскольдова	могила»	
(45	коп.),	 «У	 Києві»	 (75	коп.),	 «Костьол	 святого	 Олександра	 в	 Києві»	
(80	коп.).		

23	 лютого	 2007	р.	 Пошта	 України	 ввела	 в	 обіг	 блок	 номіналом	
5	грн.	 85	коп.,	 на	 якому	 відтворено	 дві	 марки:	 «Доля»	 та	 «Автопорт‐
рет».	На	першій	–	фрагменти	картин	«Хата	Т.	Г.	Шевченка	в	селі	Кири‐
лівці»	 і	 «Селянська	 родина»	 та	 факсиміле	 вірша	 «Доля»,	 на	 другій	 –	
автопортрет	1843	р.	Це	перший	поштовий	блок	української	філателі‐
стичної	Шевченкіани	(№	59	за	каталогом).	

До	колекційного	розділу	Шевченкіани	належить	і	елітарний	жанр	
графіки	–	екслібристика.	Основними	елементами	шевченківських	кни‐
жкових	 знаків	 –	 екслібрисів	 –	 є	 портрети	 Кобзаря,	 зображення	 його	
пам’ятників,	розірваних	кайданів,	кобзи,	книг,	свічад,	каламарів	 із	гу‐
сячим	пером	та	ін.	

Шевченківські	екслібриси	беруть	початок	від	кришталевої	печа‐
тки	з	монограмою	«Т.	Ш.»,	якою	поет	користувався	як	особистим	зна‐
ком.	Печатка	надійшла	до	Національного	музею	Тараса	Шевченка	від	
онуки	Варфоломія	Шевченка	–	М.	Гілевської.	

Перші	 друковані	 поліграфічним	 способом	шрифтові	шевченків‐
ські	екслібриси	з’явилися	на	виданнях	бібліотеки	Наукового	товарис‐
тва	ім.	Шевченка	у	Львові,	заснованого	1892	р.	Бібліотека	НТШ	позна‐
чала	 свої	 книги	 спочатку	 овальною	печаткою	 з	написом	 «Бібліотека	
наук.	тов.	ім.	Т.	Шевченка	у	Львові»,	а	з	кінця	ХІХ	ст.	–	ярликами,	виго‐
товленими	друкарським	набором	із	подібними	написами,	надрукова‐
ними	на	папері	різного	кольору.	



	
	

89 
	

Перший	художній	шевченківський	книжковий	знак	виконала	ві‐
дома	 львівська	 художниця	 О.	Кульчицька	 в	 1916–1918	рр.	 Він	 був	
призначений	 для	 книгозбірні	 школи	 ім.	Т.	Шевченка	 у	 Володимирі‐
Волинському.		

Найбільше	знаків,	присвячених	пам’яті	Т.	Шевченка,	з’являлось	у	
переддень	його	ювілеїв	–	у	1961‐му,	1964‐му	та	1989	р.	Умовно	їх	мо‐
жна	поділити	на	портретні,	сюжетні,	що	відтворюють	образи	літера‐
турних	і	художніх	героїв	Кобзаря,	та	пейзажні.	Четверта	група	–	знаки	
для	державних	установ,	товариств,	музеїв	 і	шкіл.	До	п’ятої	групи	на‐
лежать	шрифтові	знаки.	

Одну	з	перших	виставок	«Шевченкіяна	в	екслібрисі»	організував	
у	Львові	до	170‐річчя	від	дня	народження	Т.	Шевченка	В.	Вітрук	–	ві‐
домий	колекціонер	творів	народного	мистецтва	і,	зокрема,	книжково‐
го	знака.		

З	нагоди	175‐річного	ювілею	поета	експозиції	було	організовано	
в	 Києві,	 Харкові,	 Чернівцях,	 Дніпропетровську	 та	 в	 Городищі,	 що	 на	
Черкащині.	 Однак	 найповнішу	 виставку	 влаштував	 у	 Літературному	
музеї	 Прикарпаття	 (м.	Івано‐Франківськ)	 колекціонер	 книжкових	
знаків	і	митець	П.	Прокопів.	Він	також	уклав	і	видав	її	каталог.	

Нині	 екслібрисна	 Шевченкіана	 нараховує	 понад	 700	знаків		
230	 професійних	 і	 самодіяльних	 митців.	 У	 Києві	 чимало	 книжкових	
знаків	 створили	 брати	 Малишки,	 Н.	Денисова	 та	 О.	Малишко,	 В.	Ло‐
пата,	М.	Стратілат,	В.	Шпак	та	ін.	У	Львові	в	цій	царині	працює	один	із	
найцікавіших	 сучасних	 українських	 графіків	 –	 Б.	Сорока,	 а	 також	
Л.	Лобода,	 І.	Крислач,	 Д.	Парута,	 І.	Турецький,	 О.	Гнатів.	 У	 Чернівцях	
цікаві	 книжкові	 знаки	 створюють	 в	 авторській	 техніці	 інкорель	
О.	Криворучко,	І.	Балан.	Варті	уваги	талановиті	роботи	П.	Прокопіва	та	
Ю.	Процана	 з	 Івано‐Франківська,	 В.	Руденка,	 В.	Мицука	 із	 Сімферопо‐
ля,	М.	Молочинського,	В.	Усолкіна,	О.	Литвинова	з	Харкова.	

Цікавим	видом	колекціонування	є	фалеристика	–	збирання	й	ви‐
вчення	медалей,	медальйонів	і	значків.	

Великих	 настільних	 бронзових	 медалей	 із	 портретом	 Кобзаря	
налічується	 з	 десяток.	 Їх	 карбували	 до	 ювілейних	 дат	 Т.	 Шевченка,	
починаючи	зі	125‐річчя	від	дня	народження.		

Круглі	медальйони	 з	портретом	Т.	Шевченка	 –	певно,	найперші	
карби	Шевченкіани.	 Існує	припущення,	що	перший	такий	медальйон	
побачив	світ	у	рік	смерті	Кобзаря.	Ті,	що	не	збереглися	до	нашого	ча‐
су,	датуються	1884‐м,	1896‐м	і	1906	р.	та	ювілейними	1911‐м,	1914	р.	
Випускають	медальйони	і	сьогодні.	
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Окремою	складовою	колекційної	Шевченкіани	є	значки.	Із	доре‐
волюційних	випусків	їх	понад	десяток	зібрав	львівський	колекціонер	
С.	Гайдученко.	 Нині	 шевченківських	 значків,	 різних	 за	 формою,	 бар‐
вами	 і	 матеріалами	 виготовлення	 (метал,	 дерево,	 пластмаса	 та	 ін.),	
налічується	 кількасот.	 До	 них	можна	 додати	 значки	 із	 зображенням	
театрів,	університету	в	Києві,	інститутів	імені	Т.	Шевченка,	значки	рі‐
зних	оглядів	народних	талантів	із	профілем	Кобзаря.	

	
Статтю	підготовлено	за	матеріалами	публікацій:	Бабишкін	О.	К.	Ше‐

вченкова	слава	:	до	175‐річчя	від	дня	народження	Т.	Г.	Шевченка.	–	К.,	1989.	–	
32	с.	–	(Серія	6	«Література	і	мистецтво»	;	№	2)	;	Белічко	Н.	Шевченкіана	у	
творчості	українських	графіків	(50–60‐ті	рр.	XX	ст.)	//	Дивослово.	–	2004.	–	
№	3.	–	С.	22–26	;	Линюк	Л.	Філателістична	Шевченкіана	Чернігівського	істо‐
ричного	музею	імені	В.	В.	Тарновського	//	Скарбниця	української	культури	 :	
зб.	наук.	пр.	–	Чернігів,	2007–2008.	–	Вип.	10.	–	С.	53–56	 ;	Нестеренко	П.	Чари	
екслібрисної	 шевченкіани	 //	 Образотв.	 мистец.	 –	 2008.	 –	 №	1.	 –	 С.	90–92	 ;	
Онищенко	В.	Шевченкіана	в	екслібрисах	//	Київ.	–	2004.	–	№	3.	–	С.	185–187	 ;	
Онищенко	В.	 Шевченкіяна	 в	 книжковому	 знаку	 //	 Визвол.	 шлях.	 –	 2005.	 –	
№	3.	–	С.	84–89	;		Пиріг	Л.	Тарас	Шевченко	в	колі	українських	друзів	та	знайо‐
мих	//	Шевченк.	краєзн.	альм.,	2008	/	Всеукр.	культ.‐наук.	фонд	Т.	Шевченка.	–	
[К.,	2008].	–	 С.	51–57	 ;	Пиріг	Л.	 Тарас	Шевченко‐художник	у	дзеркалі	філате‐
лії	//	Шевченк.	краєзн.	альм.,	2007	/	Всеукр.	культ.‐наук.	фонд	Т.	Шевченка.	–	
[К.,	2007].	–	С.	53–55	;	Пиріг	Л.	Філателія	і	слава	Тараса	Шевченка	у	мармурі	
та	 бронзі	 //	 Шевченк.	 краєзн.	 альм.,	 2006	 /	 Всеукр.	 культ.‐наук.	 фонд	
Т.	Шевченка.	–	 [К.,	2007].	–	 С.	34–42	 ;	Пиріг	Л.	Честь	і	слава	 імені	та	пам’яті	
Тараса	Шевченка	//	Шевченк.	 краєзн.	 альм.,	2009	/	 Всеукр.	 культ.‐наук.	фонд	
Т.	Шевченка.	–	[К.,	2009].	–	С.	35–39	;	Чуйко	Т.	Не	скути	душі	живої:	живопис	і	
графіка	II	половини	ХХ	ст.	в	колекції	Національного	музею	Т.	Шевченка	:	(до	
пробл.	сприйняття	та	встановлення	критеріїв	визначення	худож.	вартос‐
ті)	//	Укр.	культура.	–	2007.	–	№	3.	–	С.	16–17	;	Шевченківська	енциклопедія	:	
в	6	т.	–	К.,	2012.	–	Т.	1–2	;	Шевченківський	словник	:	у	2	т.	–	К.,	1978.	–	Т.	1–2	;	
Яцюк	В.	М.	Шевченківська	листівка	як	пам’ятка	історії	та	культури,	1890–
1940.	–	2‐е	вид.,	доповн.	–	К.	:	Криниця,	2008.	–	584	с.	та	ін.	

Література	

Шевченкіана	в	образотворчому	мистецтві	

Подано	список	літератури,	в	якій	ідеться	про	шевченківську	те‐
матику	у	творчості	українських	живописців	і	графіків,	майстрів	деко‐
ративно‐прикладного	 мистецтва.	 На	 початку	 розміщено	 оглядові	
праці	 про	 мистецьку	 Шевченкіану	 України,	 потім	 –	 регіонів,	 далі	
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йдуть	статті,	що	окреслюють	шевченківську	тему	у	творчості	окремих	
художників,	і	каталоги	виставок	картин	шевченківської	тематики.		

1115.	БІЛАН	С.	 Роль	 народної	 художньої	 традиції	 у	 формуванні	
мистецької	Шевченкіани	/	Сергій	Білан	//	Мистецтвозн.	автограф	:	зб.	
наук.	пр.	каф.	історії	і	теорії	мистец.	/	Львів.	нац.	акад.	мистец.	–	Львів,	
2006.	–	Вип.	1.	–	С.	124–131.	–	Бібліогр.:	с.	131.	

Образотворча	 Шевченкіана	 розглядається	 як	 видатне	 явище	
української	 культури,	 яке	 безперервно	 розвивається	 ось	 уже	 майже	
півтора	століття.	Автор	робить	висновок,	що	її	витоком	стала	народна	
духовність	і	художня	традиція.	

	1116.	БЕЛІЧКО	Н.	Шевченкіана	у	творчості	українських	графіків	
(50–60‐ті	рр.	XX	ст.)	 /	Наталія	Белічко	//	Дивослово.	 –	2004.	 –	№	3.	 –	
С.	22–26.	

Непересічна	 поетична	 творчість	 Т.	Шевченка	 своєю	 філософсь‐
кою	глибиною	та	метафоричною	образністю	надихнула	на	створення	
чудових	 ілюстративних	 циклів	 В.	Касіяна,	 М.	Дерегуса,	 С.	Караффу‐
Корбут,	В.	Куткіна,	О.	Данченка,	В.	Лопату,	без	яких	неможливо	уявити	
українське	графічне	мистецтво	50–60‐х	рр.	XX	ст.	

1117.	ЧУЙКО	Т.	Не	 скути	душі	живої:	живопис	 і	 графіка	 II	 поло‐
вини	ХХ	ст.	в	колекції	Національного	музею	Т.	Шевченка	 :	 (до	пробл.	
сприйняття	та	встановлення	критеріїв	визначення	худож.	вартості)	/	
Тетяна	Чуйко	//	Укр.	культура.	–	2007.	–	№	3.	–	С.	16–17.	

Аналізуючи	образотворчі	твори,	які	представляють	доробок	мит‐
ців	 1950–2000	рр.	шевченківської	 тематики	 з	 колекції	Національного	
музею	Тараса	Шевченка,	автор	робить	спробу	визначити	 їхню	худож‐
ню	вартість	не	тільки	з	урахуванням	історичного	моменту,	а	й	з	точки	
зору	духовності	та	культури	ХХІ	ст.	У	статті	йдеться	про	твори	соцреа‐
лізму,	в	яких	Т.	Шевченка	представлено	борцем‐революціонером	(«Зу‐
стріч	 Т.	Г.	Шевченка	 з	 В.	Г.	Бєлінським	 на	 вечорі	 у	 Струговщикова»	
Ю.	Балановського,	 1950;	 «Заповіт»	О.	Попова,	 1964);	 твори,	 в	 яких	 ху‐
дожники	вдавалися	до	обережних	формальних	пошуків	та	експериме‐
нтів	 («Тарас‐кріпак	 на	 етапі	 до	 Петербурга»	 А.	Гавзинського,	 1961;	
«Покинута»	 С.	Подерв’янського,	 1961;	 «В	 експедиції»	 М.	Бароянца,	
1964);	картини,	в	яких	є	відвертий	спротив	офіційному	ладу	й	мистец‐
тву	 («І	 виріс	 я	 на	 чужині»	 І.	Марчука,	 1983;	 «Молитва»	 О.	Заливахи,	
1989).	

1118.	ГОЛОМША	М.	Шевченкіана	 в	 західноукраїнському	 мистецтві	
кінця	ХІХ	–	першої	половини	ХХ	ст.	:	живопис,	графіка	/	Марія	Голомша	//	
Вісн.	Львів.	нац.	акад.	мистец.	–	Львів,	2002.	–	Вип.	13.	–	С.	170–179.	
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Автор	досліджує	шевченківську	тему	у	творчості	західноукраїн‐
ських	митців	кінця	ХІХ	–	першої	половини	ХХ	ст.	і	робить	висновок,	що	
їх	 внесок	 в	 образотворчу	 Шевченкіану	 є	 зразком	 художньо‐есте‐
тичного	осмислення	теми.	Розглядаються	твори	К.	Устияновича,	який	
першим	 із	 західноукраїнських	 митців	 у	 80‐х	 рр.	 ХІХ	ст.	 звернувся	 до		
образу	 Кобзаря	 в	 картинах	 «Портрет	 Т.	Шевченка»	 і	 «Т.	Шевченко	 на	
засланні»;	 художників	 нової	 генерації	 –	 І.	Труша,	 Ю.	Панькевича,	
А.	Манастирського,	О.	Куриласа,	 котрі	під	впливом	поетичної	 спадщи‐
ни	 Кобзаря	 зуміли	 піднести	 свою	 творчість	 на	 новий	щабель.	 Дани‐
ною	найглибшої	поваги	до	пам’яті	Т.	Шевченка	був	живописний	пор‐
трет	поета,	написаний	Ю.	Панькевичем	у	1900	р.	

У	 20–30‐х	рр.	 ХХ	ст.	 розпочала	 роботу	 над	 шевченківською	 те‐
мою	О.	Кульчицька.	Вона	виконала	гравюру	«Великі	українські	пись‐
менники»	(із	17	листів),	де	чи	не	найяскравішим	був	портрет	Т.	Шев‐
ченка,	 позначений	 скупими,	 але	 виразними	 засобами.	 О.	Сорохтей	 у	
1925	р.	 створив	 портрет	 Т.	Шевченка	 під	 назвою	 «Шевченко	 зизом»,	
який	було	надруковано	у	 сатирично‐гумористичному	журналі	 «Зиз»,	
що	видавався	у	Станіславі.	

1119.	ГОЛОМША	М.	Тарас	Шевченко	в	 творчості	львівських	 гра‐
фіків	 :	 (друга	 половина	 ХХ	ст.)	 /	 Марія	 Голомша	 //	 Вісн.	 Львів.	 нац.	
акад.	мистец.	–	Львів,	2004.	–	Вип.	15.	–	С.	188–195.	

1120.	ГОЛОМША	М.	 Інтерпретація	 Шевченкіани	 львівськими	
графіками	другої	половини	ХХ	століття	/	Марія	Голомша	//	Вісн.	Харк.	
держ.	 акад.	 дизайну	 і	 мистец.	 –	 Х.,	 2004.	 –	№	9.	 –	 С.	9–16.	 –	 Бібліогр.:	
8	назв.	

Розглядаючи	шевченківську	тему	у	творчості	львівських	графіків	
другої	 половини	XX	ст.,	 автор	підкреслює,	що	 в	ній	поєднуються	 тра‐
диції	та	інновації	як	у	розмаїтті	творчих	технік,	так	і	в	образній	інтер‐
претації	творів	Кобзаря,	його	героїв	 і	подій.	Таке	поєднання	традицій	
та	 інновацій	 властиве	 львівським	 художникам‐графікам:	 З.	Кецалу,	
І.	Остафійчуку,	 І.	Крислачу,	 Є.	Безніску,	 Б.	 Сороці,	 І.	Боднару,	 Б.	 Дробо‐
тюку,	Д.	Паруті,	В.	Семенюку,	Б.	Мусієвському,	Я.	Нечаю	та	ін.	

1121.	КУЛЬБОВСЬКИЙ	М.	Образ	Шевченка	 у	 творчості	 подільсь‐
ких	митців	;	Шевченко	та	його	поетичні	образи	у	творах	подільських	
народних	майстрів	/	Микола	Кульбовський	//	Подільська	Шевченкіа‐
на.	 Кн.	2.	 /	Микола	 Кульбовський.	 –	 Хмельницький,	 2006.	 –	 С.	67–75,	
76–80	:	фотогр.	–	ISBN	966‐8362‐88‐8.	

Автор	всебічно	розкриває	творчість	подільських	митців,	присвя‐
чену	Т.	Шевченку:	художників	М.	Андрійчука,	Т.	Андрійчука,	М.	Бойчу‐
ка,	 Ф.	 Глущука;	 режисерів	 С.	Брижаня,	 Л.	Курбаса;	 хореографа	Ю.	Гу‐
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реїва;	вишивальниць	Н.	Гончарук,	М.	Кульбовської;	різьбяра	по	дереву	
В.	Лупійчука	та	ін.	

1122.	СЕМЕНЮК	М.	Художня	шевченкіана	Харківщини	/	Микола	
Семенюк	//	Шевченко	і	Харківщина	/	Микола	Семенюк.	–	Хмельниць‐
кий,	2005.	–	С.	29–38.	–	ISBN	966‐8362‐42‐X.	

Помітне	місце	в	художній	Шевченкіані	краю	займають	праці	ху‐
дожників,	зокрема	І.	Рєпіна,	С.	Бесєдіна,	С.	Васильківського,	П.	Марти‐
новича,	О.	Довгаля,	О.	Любимського,	які	зберігаються	у	приватних	ко‐
лекціях	 і	 краєзнавчих	музеях	Харківщини.	 Розкривається	образ	Коб‐
заря	й	у	графічних	роботах	Б.	Вакса,	О.	Любимського,	М.	Рибальченка,	
Н.	Вележевої,	Ю.	Головаша;	виробах	декоративно‐прикладного	мисте‐
цтва	О.	Рибини‐Конарьової,	Б.	П’яниди;	скульптурних	портретах	А.	Стра‐
хова,	В.	Ткаченко.	

1123.	ШЕВЧЕНКІАНА	мистецька.	Живопис	 і	графіка	//	Шевченкі‐
ана	 Придніпров'я	 :	 ст.,	 нариси,	 поезія,	 проза,	 есеї,	 інтерв'ю	 /	 упоряд.:		
Л.	Степовичка,	М.	Чабан.	–	Д.,	2008.	–	С.	234–285	:	іл.,	портр.	–	ISBN	978‐
966‐348‐146‐3.	

Ця	частина	видання	містить	статті,	які	окреслюють	Шевченкіану	
у	творчості	художників	Дніпропетровщини	з	початку	ХХ	ст.	і	до	наших	
днів.	Деякі	з	їхніх	творів	означеної	тематики	зберігаються	в	колекціях	
Дніпропетровського	художнього	музею,	Дніпропетровського	історич‐
ного	музею	 ім.	Д.	І.	Яворницького,	Національного	музею	Тараса	Шев‐
ченка	 в	 Києві,	 Канівського	 музею‐заповідника	 Т.	Г.	Шевченка;	 інші	
опинились	у	приватних	колекціях,	у	т.	ч.	зарубіжних.		

Дослідниця	 О.	Годенко‐Наконечна	 розповідає	 про	 твори	 П.	 Гав‐
риляка,	А.	Потапенка,	О.	Бородая,	Ф.	Гуменюка,	В.	Данилова,	 Г.	Черне‐
ти,	С.	Ісаєва	та	ін.,	графічні	роботи	В.	Хвороста,	Ж.	Воробйової‐Фоміної,	
В.	Лободи,	С.	Алієва‐Ковика.	Стаття	Н.	Василенко	присвячена	творчос‐
ті	українського	художника	і	письменника	В.	Корнієнка,	зокрема	його	
живописному	 портрету	 Т.	Шевченка.	 В.	Хворост	 у	 статті	 «Нас	 єднає	
„Кобзар”»	розповідає	про	діяльність	Дніпропетровського	клубу	екслі‐
бриса	 та	 графіки	 «Кобзар».	 У	 розділі	 вміщено	 репродукції	 картин	 із	
фондів	Дніпропетровського	художнього	музею.	

1124.	ШЕВЧЕНКІАНА	у	народній	творчості	 //	Шевченкіана	При‐
дніпров'я	 :	 ст.,	 нариси,	 поезія,	 проза,	 есеї,	 інтерв'ю	 /	 упоряд.:	
Л.	Степовичка,	М.	Чабан.	–	Д.,	2008.	–	С.	392–417	:	іл.,	портр.	–	ISBN	978‐
966‐348‐146‐3.	

У	 цій	 частині	 видання	 представлено	 статтю	 А.	Пікуша	 «Тарас	
Шевченко	в	народному	мистецтві	Петриківського	декоративного	ма‐
лярства»,	в	якій	ідеться	про	роботи	майстрів	Петриківки,	що	отрима‐
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ли	найширше	визнання:	народного	художника	України	М.	Тимченко,	
заслужених	майстрів	народної	творчості	України	В.	Соколенко,	Ф.	Па‐
нко,	 відомих	 митців	 З.	Кудіша,	 І.	Завгороднього,	 Г.	Прудникова	 та	 ін.	
М.	Скорик	 у	 статті	 «Майстер	 із	 Краснопілля	 Василь	Кандела»	 знайо‐
мить	із	творчістю	самобутнього	вишивальника	портретів	Т.	Шевчен‐
ка.	Вміщено	ряд	ілюстрацій,	які	дають	уявлення	про	зазначені	твори.	

1125.	ЛУЦЕНКО	Н.	Вплив	творчості	Шевченка	на	українське	мис‐
тецтво	 /	Наталя	Луценко	//	Тарас	Шевченко	 і	 сьогодення	 :	матеріали	
Другої	Всеукр.	наук.‐практ.	конф.,	6–7	квіт.	2012	р.	/	Всекрим.	Т‐во	«Про‐
світа»	 ім.	 Т.	 Шевченка	 [та	 ін.].	 –	 Сімф.,	2012.	 –	 С.	264–267.	 –	 Бібліогр.:	
с.	267.	–	ISBN	978‐966‐174‐175‐0.	

Автор	 розповідає	 про	 творчість	 українських	 художників‐графі‐
ків,	 які	 черпали	 натхнення	 у	 Шевченковій	 спадщині:	 І.	 Їжакевича,	
В.	Касіяна,	 М.	 Дерегуса,	 С.	 Караффу‐Корбут,	 О.	 Данченка,	 В.	 Лопату.	 У	
своїх	ілюстраціях	до	«Кобзаря»	кожен	із	них	намагався	по‐своєму	про‐
читати	глибинний	зміст	віршів	чи	поем,	підкреслити	властиве	цій	пое‐
зії	бачення	світу	як	реальності	та	як	символу.	

1126.	АЛЕКСАНДРЕНКО	І.	 «Шевченківська»	 тема	 у	 творчості	
А.	Ждахи	 :	 (за	 матеріалами	 виставки	 Миколаїв.	 обл.	 краєзн.	 музею	
«Образотворча	 Шевченкіана	 Миколаївщини»)	 /	 І.	Александренко	 //	
Вісн.	Одес.	історико‐краєзн.	музею.	–	Одеса,	2010.	–	№	8.	–	С.	17–18.	

А.	Ждаха	 знаний	 передовсім	 як	 неперевершений	 ілюстратор	
українських	 народних	 пісень	 і	 перший	 серед	 вітчизняних	 графіків,	
який	розпочав	роботу	над	комплексним	оформленням	«Кобзаря».	До	
його	альбому‐макета	(на	жаль,	видання	не	було	надруковано)	входив		
31	 олівцевий	малюнок	різного	функціонального	призначення:	 ілюст‐
рації	до	окремих	віршів	та	поем,	титульна	сторінка,	заставки,	кінцівки,	
заголовні	літери	тощо.	Підготовлені	до	друку	малюнки	було	виконано	
упродовж	1896–1901	рр.,	і	вони	в	різний	спосіб	ілюструють	18	поетич‐
них	творів	Т.	Шевченка:	«Думи	мої,	думи…»,	«Іван	Підкова»,	«Перебен‐
дя»,	«Гамалія»,	«Чигирин»,	«Іван	Гус»,	«Наймичка»	та	ін.		

1127.	АНТОНЮК	М.	Шевченко	в	церковній	іконографії	/	М.	Анто‐
нюк	//	Хроніка–2000	:	укр.	культурол.	альм.	/	авт.	проекту:	А.	В.	Толс‐
тоухов,	Л.	В.	Губерський.	–	К.,	2011.	–	Вип.	4	(86),	ч.	2	:	Зарубіжне	шев‐
ченкознавство	:	(з	матеріалів	УВАН).	–	С.	313–315.	–	ISBN	978‐966‐579‐
271‐0.	–	ISBN	978‐966‐7015‐53‐4.	

Про	втілення	образу	Т.	Шевченка	в	розписах	церков	у	Львівській	
області	 –	 оо.	Василіан	 у	 м.	Жовква	 (автор	 Ю.	Буцманюк,	 1931–
1939	рр.)	та	церкви	в	м.	Угнів	(автор	Д.	Горняткевич,	1933–1936	рр.).	
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1128.	*АПОСТОЛ	 правди	 і	 науки	 :	 лінорити	 І.	Матіяша	 та	 твори	
черкас.	 художників	 :	 [альбом]	 /	 Черкас.	 держ.	 бізнес‐коледж	 ;	 [ред.	
С.	Левченко].	–	Черкаси	:	[Чабаненко	Ю.	А.],	2011.	–	47	с.	:	іл.		

1129.	ГОРНЯТКЕВИЧ	Д.	 Богдан	 Лепкий	 як	 портретист	 Тараса	
Шевченка	 /	 Дам’ян	 Горняткевич	 //	 Хроніка–2000	 :	 укр.	 культурол.	
альм.	 /	 авт.	 проекту:	 А.	В.	Толстоухов,	 Л.	В.	Губерський.	 –	 К.,	 2011.	 –	
Вип.	4	(86),	ч.	2	:	Зарубіжне	шевченкознавство	:	(з	матеріалів	УВАН).	–	
С.	143–146.	–	ISBN	978‐966‐579‐271‐0.	–	ISBN	978‐966‐7015‐53‐4.	

Автор,	 характеризуючи	 портрети	 Т.	Шевченка,	 виконані	 Б.	Леп‐
ким,	зокрема	в	останні	роки	життя,	робить	висновок,	що	вони	створе‐
ні	головним	чином	на	основі	оригінальної	світлини	поета	1859	р.	Ця	
фотографія	 дала	 поштовх	 портретним	 студіям	 багатьох	 митців,	 які	
хотіли	змінити	традицію	тогочасних	портретів	Т.	Шевченка	в	кожусі	й	
шапці	та	спрямувати	увагу	на	виявлення	психологічних	рис	поета.	

1130.	ЗАЇКА	О.	 Тарас	Шевченко:	 погляд	крізь	півтора	 століття	 /	
Олександр	Заїка,	Тетяна	Литвиненко	//	Київ.	–	2009.	–	№	10.	–	С.	185–
186	:	портр.	

У	 статті	 йдеться	 про	 портрет	 Тараса	 Григоровича,	 створений	 у	
2009	р.	 сумським	 живописцем,	 заслуженим	 художником	 України		
О.	Чередниченком.		

1131.	КАСІЯН	В.	І.	Пророк	/	Василь	Касіян	 ;	 [відп.	ред.,	 упоряд.	 іл.	
О.	Гоян].	 	–	К.	:	Веселка,	2006.	–	430	с.	:	іл.,	портр.	–	(Бібліотека	Шевчен‐
ківського	комітету).	–	ISBN	966‐01‐0395‐6.	–	ISBN	966‐01‐0320‐4	(сеp.).	

Книжка	 «Пророк»	 унікальна	 в	 українському	 книговиданні,	 на‐
ціональному	 мистецтві	 та	 шевченкознавстві.	Шевченкіана	 художни‐
ка,	академіка	В.	Касіяна	–	це	щедро	ілюстрований	літопис	життя	і	тво‐
рчості	Кобзаря.	У	доробку	В.	Касіяна	–	чотириста	творів	графіки	і	живо‐
пису;	п’ять	великих	циклів	ілюстрацій	до	«Кобзаря»	і	до	окремих	ви‐
дань	поем	«Гайдамаки»	і	«Наймичка»;	серія	портретів	Тараса,	які	зба‐
гатили	іконографію	поета	і	показали	його	як	велетня	духу	і	пророка;	
ілюстрації	до	роману	О.	Іваненко	«Тарасові	шляхи»	і	повісті	С.	Василь‐
ченка	 «В	 бур’янах»,	 до	 наукових	 розвідок	 Є.	Шабліовського;	 книги‐
дослідження	«Мистецтво	Тараса	Шевченка»	і	«Офорти	Тараса	Шевчен‐
ка»;	 впорядкування	 та	 робота	 відповідального	 редактора	 першого	 в	
історії	академічного	видання	«Мистецька	спадщина	Тараса	Шевченка»	
(чотири	томи	в	п’яти	книгах);	праця	над	Шевченківським	словником.	

1132.	КОВАЛЬ	Ю.	 Шевченкіана	 Євгена	 Безніска	 /	 Юрій	 Коваль	 //	
Дзвін.	–	2012.	–	№	3.	–	С.	153.	

Є.	Безніско	–	талановитий	живописець,	майстер	ліноритів	і	офо‐
ртів.	 Він	 є	 автором	 ліногравюр	 «Сова»,	 «Перебендя»,	 «Невольник»,	
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графічного	триптиху	«Іржавець»,	створеного	за	мотивами	одноймен‐
ної	Шевченкової	поезії	і	присвяченого	трагічній	долі	запорожців	після	
Полтавської	битви,		а	також	багатьох	інших	робіт.	

1133.	КРАВЧЕНКО	Я.	 Реабілітація	 репресованого	 «Кобзаря»	 :	 до	
110‐ліття	від	дня	народж.	худож.‐бойчукіста	В.	Седляра	/	Ярослав	Крав‐
ченко	//	Дзвін.	–	2010.	–	№	3/4.	–	С.	166–169.	

1134.	КРАВЧЕНКО	Я.	 Перевидання	 репресованого	 «Кобзаря»	
1931	року	як	художньо‐естетичний	феномен	епохи	«стражденного	
ХХ	 століття»	 :	 (до	 110‐ліття	 від	 дня	 народж.	 худож.‐бойчукіста	
В.	Седляра)	/	Ярослав	Кравченко	//	Мистецтвозн.	автограф	:	зб.	на‐
ук.	пр.	/	Львів.	нац.	акад.	мистец.	–	Львів,	2010.	–	Вип.	4/5.	–	С.	300–
309	:	іл.,	фотогр.	–	Бібліогр.:	с.	308–309.	–	ISBN	978‐966‐397‐111‐5.	

Автор	розповідає	про	життєвий	і	творчий	шлях	самобутнього	ху‐
дожника‐бойчукіста	В.	 Седляра	 (розстріляний	НКВС	у	 1937	р.)	 та	 про	
повернення	українській	культурі	дивом	уцілілого	раритетного	видан‐
ня	 «Кобзаря»	 1931	р.,	 ілюстрованого	 його	 графічними	 композиціями	
(перевидання	у	видавництві	«Дух	 і	літера	–	Оранта»,	2009).	Динамізм	
композиційного	 вирішення	 та	 експресивна	 загостреність	 образів	 на‐
дають	проілюстрованій	книзі	особливого	емоційного	звучання.	

1135.	КРАСИЦЬКА	Л.	Суголосся	душ	–	перегук	доль	:	до	135‐річчя	
від	дня	народж.	відомого	укр.	художника,	внучатого	небожа	Т.	Г.	Шев‐
ченка	 Ф.	С.	Красицького	 /	 Людмила	 Красицька	 //	 Шевченк.	 краєзн.	
альм.,	 2008	 /	 Всеукр.	 культ.‐наук.	 фонд	 Т.	Шевченка.	 –	 [К.,	 2008].	 –	
С.	45–47	:	фотогр.,	портр.	

1136.	ФЕДИНА	Т.	 К	 истории	 портрета	 Т.	Г.	Шевченко	 работы		
Ф.	С.	 Красицкого	 :	 (из	 собрания	 Екатеринодар.	 картин.	 галереи	
им.	Ф.	А.	 Коваленко)	 /	 Татьяна	 Федина	 //	 Донец.	 вісн.	 Наук.	 т‐ва	
ім.	Т.	Шевченка.	Т.	8	:	Історія	/	Донец.	від‐ня	Наук.	т‐ва	ім.	Т.	Шевче‐
нка.	–	Донецьк,	2005.	–	С.	117–120.	

Про	життєвий	і	творчий	шлях	онука	Т.	Шевченка	по	сестрі	Кате‐
рині	 –	 Ф.	 Красицького,	 	 доробок	 якого	 є	 чималим	 та	 різнобічним:		
жанрові	твори,	галерея	портретів	діячів	української	культури	початку	
ХХ	ст.	 і	 –	 як	 окремий	 великий	 пласт	 творчості	 –	 Шевченкіана,	 над	
якою	 художник	 працював	 упродовж	 усього	життя.	 Вперше	 він	 звер‐
нувся	до	образу	поета	в	1895	р.,	продовжив	писати	портрети	Кобзаря	
1899‐го,	1906	р.;	у	1930‐і	рр.	зробив	ескізи	картини	«Шевченко	в	май‐
стерні»,	 а	 в	 1940‐му	 працював	 над	 картиною	 «Смерть	 Шевченка»	
(обидві	залишилися	незавершеними).	
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1137.	ЛЯЩУК	Т.	Як	народжувалася	картина	:	22	травня	–	день	пе‐
резаховання	Т.	Г.	Шевченка	/	Тиміш	Лящук	//	Укр.	культура.	–	2007.	–	
№	5.	–	С.	12–13.	

Художник	 Т.	Лящук	 розповідає	 про	 те,	 як	 відвідини	 могили		
Т.	Шевченка	в	1987	р.	надихнули	його	на	 створення	триптиха,	прис‐
вяченого	Кобзарю	(«Реве	та	 стогне»,	 «Первісний	пам’ятник»	 і	 «Думи	
мої,	 думи…»),	 котрий	 експонувався	 на	 ювілейній	 виставці	 автора	 в	
2005	р.	

1138.	МАКСИМ’ЮК	Т.	Портрети	Тараса	Шевченка	роботи	Михай‐
ла	Жука	/	Тарас	Максим’юк	//	Тарас	Шевченко	 і	народна	культура	 :	
зб.	 пр.	 Міжнар.	 (35‐ої)	 наук.	 Шевченк.	 конф.,	 20–22	квіт.	 2004	р.	 :		
190‐річчю	 з	 дня	народж.	 Т.	Г.	Шевченка	 присвяч.	 :	 у	 2	кн.	 /	 Ін‐т	 л‐ри	
ім.	Т.	Г.	Шевченка	НАН	України,	Черкас.	нац.	ун‐т	ім.	Б.	Хмельницького	
[та	ін.].	–	Черкаси,	2004.	–	Кн.	1.	–	С.	251–255.	–	ISBN	966‐8756‐18‐5	(по‐
вне	зібр.).	–	ISBN	966‐8756‐19‐3	(кн.	1).	

Про	 кілька	 маловідомих	 широкому	 загалу	 портретів	 Т.	Шев‐
ченка,	 виконаних	 українським	 художником	М.	Жуком,	 	 –	 погрудний	
портрет	(змішана	техніка,	1930),	створений	на	основі	«Автопортрета	
у	 шапці	 та	 кожусі»	 (1860)	 та	 фотографії	 поета,	 виконаної	 Деньєром	
(1858);	та	погрудний	портрет	(акварель,	кольоровий	олівець,	1931).	

1139.	МАЛАКОВ	Д.	Мріяв	намалювати	Тараса	усміхненим	/	Дми‐
тро	Малаков	//	Шевченкіана	/	упоряд.:	Л.	Голота,	Є.	Букет.	–	К.,	2011.	–	
С.	282–287.	–	ISBN	978‐966‐2669‐05‐3.	

1140.	МАЛАКОВ	Д.	Шевченкіана	Георгія	Малакова	/	Дмитро	Ма‐
лаков	 //	 Шевченк.	 краєзн.	 альм.,	 2007	 /	 Всеукр.	 культ.‐наук.	 фонд		
Т.	Шевченка.	–	[К.,	2007].	–	С.	38–40	:	іл.	

У	 статтях	 ідеться	 про	Шевченкіану	 видатного	 українського	 гра‐
фіка	 Г.	Малакова.	 До	 сотих	 роковин	 від	 дня	 смерті	 поета	 (1961)	 він	
створив	серію	ліноритів,	що	відображають	епізоди	з	біографії	Кобзаря.	

1141.	НАЙДЕН	О.	Олександр	Міловзоров	«Моя	Шевченкіана»	/	Оле‐
ксандр	 Найден	//	 VI	 Міжнародний	 конгрес	 україністів,	 28.06.	 –	
1.07.2005	р.,	м.	Донецьк	:	доп.	та	повідомл.	Кн.	2	:	Музикознавство,	обра‐
зотворче	мистецтво,	 театрознавство,	 кінознавство	 /	 Ін‐т	мистецтво‐
знав.,	 фольклористики	 та	 етнології	 ім.	М.	Т.	Рильського	НАН	України	
[та	ін.].	–	Донецьк	;	К.,	2005.	–	С.	187–194.	–	ISBN	966‐02‐3664‐6.	

О.	Міловзоров	–	український	живописець,	графік,	скульптор,	мо‐
нументаліст,	автор	багатьох	керамічних	творів	і	виробів	з	металу.	На‐
прикінці	 1970‐х	 рр.	 йому	 було	 доручено	 оформлення	 станції	 метро	
«Тараса	Шевченка»	в	Києві.	Митець	виконав	цикл	із	40	творів	–	свою	
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Шевченкіану,	 яка	 стоїть	 в	 одному	 ряду	 з	 найкращими	 українськими	
художніми	роботами,	присвяченими	Кобзарю.		

1142.	ОВСІЙЧУК	В.	 Іменем	 його	 освячений	 /	 Володи‐
мир	Овсійчук	//	Вітчизна.	–	2007.	–	№	11/12.	–	С.	144–145	:	іл.	

Про	ще	 одне	 талановите	 прочитання	 поезій	Шевченка	 –	 ілюст‐
рації	 художника	М.	 Стороженка	 до	 «Кобзаря».	 Виконані	 в	 стильових	
нормах	маньєризму	і	бароко,	вони	відображають	історичні	події,	геро‐
їчні	битви	з	турками,	ляхами,	Московією,	славну	Запорозьку	Січ,	леге‐
ндарних	героїв	і	простий,	замордований	панщиною	народ.	

1143.	ПЕТРИК	Т.	Маловідомі	 ілюстратори	Шевченкових	поезій	/	
Тетяна	Петрик	//	Дивослово.	–	2004.	–	№	12.	–	С.	17–18	:	іл.	

Про	 роботи	 маловідомих	 художників,	 зокрема	 П.	Холодного,	
Н.	Орлова,	А.	Ждахи,	І.	Северина,	які	ілюстрували	ювілейну	(до	50‐літ‐
тя	з	дня	смерті)	Шевченківську	серію	київського	видавництва	«Час»	у	
1911	р.	Кожна	книжечка	(їх	було	десять),	крім	поезій,	містила	невели‐
ку	статтю	«Як	читати	українську	книжку»	і	коротку	біографію	Т.	Шев‐
ченка.		

П.	Холодний	 створив	 ілюстрації	 до	 балади	 «Тополя»	 та	 поеми	
«Чернець»:	 романтичні	 Шевченкові	 образи	 він	 передав	 піднесено	 і	
шляхетно.	

	Поему	 «Варнак»	 ілюстрував	 Н.	Орлов.	 Художник	 зобразив	 вар‐
нака	зі	спини,	але	відчувається	і	його	подив,	 і	захват	від	того,	що	він	
побачив	(«…Дивлюся,	мов	на	небі	висить	святий	Київ	наш	великий»).		

А.	Ждаха	створив	малюнок	до	поеми	«Іван	Підкова»,	до	пісні	«Ой,	
не	гаразд,	запорожці».	Його	сюжет	збігається	зі	змістом	твору	Т.	Шев‐
ченка:	на	першому	плані	 –	 хвилі	 бурхливого	моря	 і	 чайки,	на	друго‐
му	–	байдаки	з	козаками,	які	пливуть	до	Туреччини.	

Заставки	до	більшості	творів	з	названої	серії	виконав	І.	Северин.	
Це	геометричні	й	рослинні	орнаменти	з	елементами	українського	ма‐
лярства	(листочки	калини,	кетяги	винограду,	пташки).	

1144.	СЛАСТІОН	Ю.	Опанас	Сластіон	–	перший	ілюстратор	Шевчен‐
ка	//	Хроніка–2000	:	укр.	культурол.	альм.	/	авт.	проекту:	А.	В.	Толстоухов,	
Л.	В.	Губерський.	–	К.,	2011.	–	Вип.	4	(86),	ч.	2	:	Зарубіжне	шевченкознав‐
ство	 :	 (з	 матеріалів	 УВАН).	 –	 С.	 183–198.	 –	 ISBN	978‐966‐579‐271‐0.	 –	
ISBN	978‐966‐7015‐53‐4.	

1145.	ХАНКО	В.	 Сластьонова	Шевченкіана	 ;	 І	 дивиться	 кобзар…	 :		
(з	 нових	 матеріалів	 про	 іконографію	 Шевченка)	 /	 Віталій	 Ханко	 //	
Полтавщина	:	плин	мистецтва,	діячі	:	мистецтвозн.	пр.	/	Віталій	Ханко.	–	
К.,	2007.	–	С.	271–281,	320–322.	–	ISBN	978‐966‐2922‐19‐6.	



	
	

99 
	

1146.	ХАНКО	В.	Мислити	так,	як	він,	жити	його	 ідеалами	/	Віта‐
лій	Ханко	//	Образотв.	мистец.	–	2004.	–	№	2.	–	С.	28–30.	

Висвітлюється	 творчість	 О.	 Сластіона,	 який	 був	 творцем	 нової	
доби	 у	 мистецькому	 втіленні	 та	 інтерпретації	Шевченкових	 поетич‐
них	образів.	У	1886	р.	у	друкарні	О.	Суворіна	в	Петербурзі	вийшла	пе‐
рша	й	найвідоміша	праця	митця	–	ілюстровані	ним	«Гайдамаки».	Про‐
тягом	життя	художник	неодноразово	звертався	до	ілюстрування	«Ка‐
терини»,	 «Невольника»,	 «Гамалії»,	 «Титарівни»	 та	 інших	 творів	
Т.	Шевченка.	 Вагомою	частиною	Шевченкіани	О.	Сластіона	 були	 зби‐
рання	й	популяризація	портретних	фотозображень	поета.	

1147.	СТОРОЖЕНКО	М.	А.	Мій	Шевченко	:	[альбом]	/	Микола	Сто‐
роженко.	–	К.	 :	Грамота,	2011.	–	211,	[1]	с.	 :	кольор.	 іл.	–	 ISBN	978‐966‐
349‐340‐4.	

Мистецький	 альбом	 народного	 художника	 України	 М.	Сторо‐
женка	 містить	 твори,	 навіяні	 поезією	 Кобзаря.	 Текстові	 коментарі		
відтворюють	 світобачення	 автора,	 пропущене	 крізь	 призму	 життя	 і	
творчості	Т.	Шевченка.	Подаються	вірші	з	«Кобзаря».	

1148.	СТРАТІЛАТ	М.	 «Якби	 з	 ким	 сісти	 хліба	 з’їсти…»	 /	 Микола	
Стратілат	//	Пам’ять	століть.	–	2011.	–	№	1/2.	–	С.	302–305.	

Народний	художник	України	М.	Стратілат	розповідає	про	вплив	
віршів,	малюнків	Кобзаря	на	вибір	його	життєвого	шляху,	а	також	про	
свою	гравюру	«Святий	Тарасій»,	присвячену	Т.	Шевченку.	

1149.	ТАТАРИН	А.	Доля	картини	/	Анатолій	Татарин	//	Образотв.	
мистец.	–	2007.	–	№	2.	–	С.	105.	

Про	історію	картини	І.	Їжакевича	«Зустріч	Т.	Г.	Шевченка	з	худо‐
жником	Сошенком	у	Літньому	саду	в	Петербурзі»,	що,	як	свідчив	те‐
матико‐експозиційний	план	Канівського	музею	Т.	Г.	Шевченка	1939–
1940	рр.,	зберігалася	в	установі,	а	під	час	Великої	Вітчизняної	війни	–	
зникла;	 про	 віднайдення	 твору	 13‐річною	 О.	 Бабич	 у	 німецькому		
бліндажі	та	повернення	нею	реліквії	до	музею	більше	20	років	тому.	

1150.	ЧУЙКО	Т.	Малярські	композиції	Миколи	Стороженка	за	мо‐
тивами	 творів	 Тараса	 Шевченка	 /	 Тетяна	 Чуйко	 //	 Мистецькі	 об‐
рії’2009	:	альманах	/	Акад.	мистец.	України,	Ін‐т	пробл.	сучас.	мистец.	–	
К.,	 2009.	 –	Вип.	2	(11).	 –	С.	154–159	 :	 іл.	 –	Бібліогр.:	 с.	154.	 –	 ISBN	978‐
966‐2374‐12‐4.	

Розглянуто	деякі	унікальні	ілюстрації	М.	Стороженка	до	«Кобза‐
ря»	 Т.	Шевченка	 (загалом	 40	 малярських	 композицій‐розмислів).	 Їм	
притаманна	 не	 лише	 художня	 мова	 бароко,	 а	 й	 світоглядна	 позиція	
художника	в	ілюструванні,	в	усьому	комплексі	творчого	вияву,	відпо‐
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відність	етичним	засадам	та	стильовим,	формотворчим	способам	по‐
етичного	вираження	доби.	

1151.	ХАНКО	О.	 Сьогодення	Шевченкових	 ідей	 /	Остап	 Ханко	 //	
Образотв.	мистец.	–	2004.	–	№	2.	–	С.	42–43.	

Про	 Всеукраїнську	 виставку	 до	 190‐річчя	 від	 дня	 народження	
Т.	Шевченка,	 яку	 було	 відкрито	 в	 Будинку	 художника	 5	 березня	
2004	р.	в	Києві.	Автор	розповідає	про	присвячені	поету	картини:	«Ре‐
квієм	 Великому	 Кобзарю»	 Л.	Вітковського,	 «В	 селянській	 родині»	
С.	Рєпіна,	 «Пам’ятай,	 що	 живеш»	 В.	Забашти,	 «Хортиця	 крізь	 віки»	
В.	Гонтаріва;	графічний	твір	М.	Лихошви	«А	як	ми	бились…».	

1152.	ОВСІЙЧУК	В.	Портрет	Шевченка	у	творах	львівських	худо‐
жників	/	Володимир	Овсійчук	//	Дзвін.	–	2004.	–	№	3.	–	С.	155–156.	

Ідеться	 про	 виставку	 портретів	 Т.	Шевченка,	 яка	 проходила	 у	
Львівському	 палаці	 мистецтв	 у	 березні	 2003	р.	 На	 ній	 також	 було	
представлено	найдрібніші,	але	не	менш	цінні	експонати:	значки,	мар‐
ки,	екслібриси,	конверти,	поштівки.	

1153.	СТАРЧЕНКО	В.	Фольклорно‐образотворчий	 вінок	Кобзаре‐
ві	/	Віталій	Старченко	//	Бористен.	–	2009.	–	№	4.	–	С.	6.	

Розповідається	 про	 виставку	 народного	 малярства	 з	 колекції	
О.	Смакоти	 в	 Музеї	 «Літературне	 Придніпров’я»,	 приурочену	 до		
195‐річчя	 від	 дня	 народження	 Т.	Шевченка.	 	 В	 колекції	 О.	Смакоти	 є	
цікава	 інтерпретація	 Шевченкового	 образу	 малярем	 із	 Присамар’я	
П.	Гавриляком,	датована	1933	р.	З	 історико‐епічних	народних	картин	
зібрання	 вирізняються	 «Гонта	 і	 сини»	 (1933)	 та	 «Смерть	 козака»	
(1934)	того	ж	П.	Гавриляка.		

1154.	«СВОЮ	Україну	любіть…	За	неї	Господа	моліть»	:	до	190‐ліття	
з	дня	народж.	Т.	Шевченка	:	кат.	вист.	/	Православна	Церква,	М‐во	куль‐
тури	і	мистец.	України,	Голов.	упр.	культури	і	мистец.	м.	Києва.	–	К.	:	Ми‐
стецтво,	2004.	–	52	с.	

1155.	СЕРАФИМА	(игуменья).	Икона	Святого	Тарасия	–	художес‐
твенный	 поклон	 Тарасу	 Шевченко	 :	 [про	 ікону,	 написану	 в	 1867	р.	
Г.	Честахівським]	/	Серафима	(игуменья)	//	Православні	духовні	цін‐
ності	 і	 сучасність	 :	 матеріали	 Міжнар.	 наук.‐практ.	 конф.	 Київ,	
21	берез.	 2003	р.	 :	 [зб.	 доп.]	 /	Міжрегіон.	 акад.	 упр.	 персоналом,	Між‐
нар.	кадр.	акад.	–	К.,	2003.	–	С.	234–238.	–	ISBN	966‐608‐303‐5.	

Серед	 експонатів	 виставки	 –	 роботи	 з	 особистої	 колекції	 пред‐
стоятеля	Української	православної	церкви,	Митрополита	Київського	і	
всієї	України	Блаженнійшого	Володимира.	Зокрема,	дивовижна	ікона,	
пов’язана	з	іменем	Т.	Шевченка,	присвячена	йому	і	написана	на	честь	
його	небесного	покровителя	художником	Г.	Честахівським.	
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1156.	ЧЕРКАСЬКІ	художники	у	вінок	шани	Великому	Кобзареві	 :	
кат.	вист.,	Черкаси,	2008	/	 [Музей	«Кобзаря»	Т.	Г.	Шевченка	 ;	 упоряд.	
О.	М.	Шарапа	 ;	 фотографи:	 М.	О.	Васильєв,	 В.	Ф.	Федулов].	 –	 Черкаси	 :	
[Вовчок	О.	Ю.,	 2009].	 –	 35	с.	 :	 кольор.	 фотогр.	 –	 195	 років	 від	 дня	 на‐
родж.	Т.	Г.	Шевченка.	

1157.	ЧЕРКАСЬКІ	 художники	у	вінок	шани	Великому	Кобзареві	 :	
кат.	 вист.,	 Черкаси,	 2009	 /	 [Музей	 «Кобзаря»	 Т.	Г.	Шевченка	 ;	 упоряд.	
О.	М.	Шарапа	;	 фотографи:	 А.	А.	Мороз,	 О.	М.	Третяков].	 –	 Черкаси	 :	
[Брама	–	Україна,	2010].	–	23	с.	:	кольор.	фотогр.		–	196	років	від	дня	на‐
родж.	Т.	Г.	Шевченка.	

Музей	 «Кобзаря»,	 вшановуючи	пам’ять	 найвидатнішого	 україн‐
ця	 –	 Т.	Шевченка,	 започаткував	 щорічне	 проведення	 мистецької	 ви‐
ставки	«Черкаські	художники	у	вінок	шани	Великому	Кобзареві».	Пе‐
рша	така	акція	відбулась	у	березні	2008	р.	До	каталогів	увійшли	жи‐
вописні,	 графічні	 роботи	 черкаських	 митців,	 твори	 декоративно‐
прикладного	мистецтва.	

1158.	ШЕВЧЕНКІАНА	Миколи	 Дойнеки	 :	 (кат.	 ювіл.	 вист.)	 /	 М‐во	
культури	 і	 туризму	 України,	 Нац.	 заповідник	 «Батьківщина	 Тараса		
Шевченка»	;	передм.	О.	І.	Дмитренко.	–	Шевченкове,	2007.	–	55	с.:	кольор.	
іл.,	портр.	

Каталог	містить	роботи	народного	митця	М.	Дойнеки,	які	збері‐
гаються	 в	 колекції	 Національного	 заповідника	 «Батьківщина	 Тараса	
Шевченка»,	Шевченківської	дитячої	установи	«Тарасик»	та	приватних	
колекціях	 Л.	 Кравець	 та	 М.	Кравець,	 В.	Старусєвої,	 І.	Шпоти,	 О.	Васи‐
ленко,	Г.	Катериненко.		

Шевченкіана	у	колекційних	матеріалах	

Подано	літературу,	в	якій	 ідеться	про	Шевченкіану	в	різних	ви‐
дах	колекціонування	(поштових	листівках,	марках,	медалях	тощо).	На	
початку	списку	представлено	оглядові	праці,	присвячені	колекційній	
Шевченкіані	України,	потім	–	публікації,	які	інформують	про	регіона‐
льні	зібрання	та	колекції	окремих	збирачів.		

1159.	ШЕВЧЕНКІАНА	в	екслібрисі	=	Shevchenko	theme	in	exlibris	:		
альбом	 /	 упоряд.	 та	 авт.	 вступ.	 ст.	 В.	І.	Хворост.	 –	 Д.	 :	 Дніпрокнига,	
2008.	–	237	с.	:	іл.	–	Текст	укр.,	англ.	–	ISBN	978‐966‐401‐029‐7.	

Альбом	дає	 змогу	читачу	 ґрунтовніше	ознайомитися	 з	 унікаль‐
ною	графічною	спадщиною	–	екслібрисами	шевченківської	тематики.	
Він	містить	понад	390	книжкових	знаків	109	художників	України,	Ро‐
сії,	Казахстану,	Білорусі,	Литви,	Німеччини	та	Грузії.	
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1160.	ЯЦЮК	В.	М.	Шевченківська	 листівка	 як	 пам’ятка	 історії	 та	
культури,	 1890–1940	 /	В.	М.	Яцюк.	 –	 2‐е	 вид.,	 доповн.	 –	К.	 :	Криниця,	
2008.	–	584	с.	:	іл.	–	Бібліогр.:	с.	568–573	(понад	100	назв).	–	Текст	укр.,	
англ.	 –	 (Серія	 «Скарби	 Тарасової	 Гори»).	 –	 ISBN	978‐966‐7575‐85‐4	
(cер.).	–	ISBN	978‐966‐7575‐89‐2.		

У	щедро	 ілюстрованому	 другому	 доповненому	 виданні,	 вперше	
на	 рівні	 монографічного	 дослідження,	 висвітлюється	 історія	 появи	
«старих»	шевченківських	поштових	карток	і	тлумачиться	їхній	зміст.	
Розмаїття	 листівок	 розглядається	 в	 літературно‐художньому	 кон‐
тексті	як	оригінальний	і	досі	маловивчений	період	української	історії	
та	культури.		

У	 дослідженні	 багато	 місця	 відведено	 питанням	 класифікації,	
встановлення	 авторства,	 часу	 й	 місця	 друку	 цих	 промовистих	мініа‐
тюрних	пам’яток,	 значна	 частина	 з	 яких	публікується	 вперше.	 За	 кі‐
лькістю	зібраного	філокартичного	матеріалу,	присвяченого	одній	 іс‐
торичній	постаті,	ґрунтовністю	його	опрацювання	монографія	не	має	
аналогів.	

1161.	НЕСТЕРЕНКО	П.	 Чари	 екслібрисної	 шевченкіани	 /	 Петро	
Нестеренко	//	Образотв.	мистец.	–	2008.	–	№	1.	–	С.	90–92.	

Автор	розповідає	про	історію	екслібрисної	Шевченкіани,	її	тема‐
тику,	 яка	 урізноманітнюється	й	 ускладнюється	 з	 кожним	роком;	на‐
зиває	 імена	 колекціонерів	 та	 пропагандистів	 шевченківських	 книж‐
кових	знаків.	

1162.	ОНИЩЕНКО	В.	 Шевченкіана	 в	 екслібрисах	 /	 Володимир	
Онищенко	//	Київ.	–	2004.	–	№	3.	–	С.	185–187.	

1163.	ОНИЩЕНКО	В.	 Шевченкіяна	 в	 книжковому	 знаку	 /	 Воло‐
димир	Онищенко	//	Визвол.	шлях.	–	2005.	–	№	3.	–	С.	84–89.	

У	статтях	ідеться	про	історію	та	сучасний	стан	екслібрисної	Ше‐
вченкіани,	що	на	час	написання	статей	налічувала	понад	700	знаків,	
над	створенням	яких	працювали	230	митців	з	України	та	зарубіжжя.	
Зокрема,	 розповідається	 про	 твори	 П.	Соболя,	 В.	Перевальського,	
В.	Лопати,	О.	Мікловди,	В.	Тарана,	М.	Стратілата	та	ін.	Публікацію	під‐
готовлено	за	матеріалами	з	колекції	академіка	І.	Крип’якевича.	

1164.	ОНИЩЕНКО	В.	 Перші	 знаки	 Шевченкіани	 /	 Володимир	
Онищенко	//	Образотв.	мистец.	–	2004.	–	№	2.	–	С.	45.	

Про	книжкові	знаки,	які	 започаткували	екслібрисну	Шевченкіа‐
ну	на	теренах	України,	а	саме	–	Наукового	товариства	імені		Шевченка	
у	Львові	та	«Виділової	дівочої	школи	ім.	Шевченка	у	Львові».	

1165.	ПИРІГ	Л.	 Тарас	 Шевченко‐художник	 у	 дзеркалі	 філателії	 /	
Любомир	Пиріг	 //	Шевченк.	 краєзн.	 альм.,	 2007	 /	 Всеукр.	 культ.‐наук.	
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фонд	Т.	Шевченка.	–	[К.,	2007].	–	С.	53–55:	іл.	;	Образотв.	мистец.	–	2008.	–	
№	1.	–	С.	24–26.	

Автор	розповідає	про	малярські	твори	Т.	Шевченка,	які	прикра‐
шають	присвячені	йому	філателістичні	випуски.	Зокрема,	першим	та‐
ким	твором	став	один	із	20	автопортретів	Тараса	Григоровича	(1840).	
Ця	поштова	мініатюра	вийшла	в	серії	1939	р.	до	125‐річчя	народжен‐
ня	Великого	Кобзаря.	

1166.	ПИРІГ	Л.	 Тарас	 Шевченко	 в	 колі	 українських	 друзів	 та	
знайомих	/	Любомир	Пиріг	//	Шевченк.	краєзн.	альм.,	2008	/	Всеукр.	
культ.‐наук.	фонд	Т.	Шевченка.	–	[К.,	2008].	–	С.	51–57.	

Про	відтворення	у	філателії	образів	друзів	і	знайомих	Кобзаря	–	
Марка	 Вовчка,	 П.	Куліша,	 М.	Костомарова,	 Є.	Гребінки,	 М.	 Остроград‐
ського,	С.	Гулака‐Артемовського,	О.	Афанасьєва‐Чужбинського	та	ін.		

1167.	ПИРІГ	Л.	 Філателія	 і	 слава	 Тараса	Шевченка	 у	 мармурі	 та	
бронзі		/	 Любомир	 Пиріг	 //	 Шевченк.	 краєзн.	 альм.,	 2006	 /	 Всеукр.	
культ.‐наук.	фонд	Т.	Шевченка.	–	[К.,	2007].	–	С.	34–42	:	іл.	

Йдеться	 про	 відтворення	 у	 філателії	 численних	 пам’ятників	
Т.	Шевченку.	Найдавнішим	з	них,	відтвореним	на	поштовому	випуску,	
є	 скульптура,	 встановлена	1918	р.	 в	м.	Ромни	 (скульптор	 І.	Кавалері‐
дзе),	а	найбільше	філателістичного	матеріалу	присвячено	пам’ятнику	
Т.	Шевченкові	у	Харкові	(скульптор	М.	Манізер,	1935).	

1168.	ПИРІГ	Л.	 Честь	 і	 слава	 імені	 та	 пам’яті	 Тараса	 Шевченка	 /	
Любомир	Пиріг	 //	Шевченк.	 краєзн.	 альм.,	 2009	 /	 Всеукр.	 культ.‐наук.	
фонд	Т.	Шевченка.	–	[К.,	2009].	–	С.	35–39:	іл.		

Автор	розповідає	про	відтворення	у	філателії	 	зображень	портре‐
тів	Т.	Шевченка,	створених	різними	художниками,	та	об’єктів,	названих	
на	його	честь.	Найбільше	філателістичного	матеріалу	присвячено	порт‐
ретам	поета,	 створеним	 І.	Крамським	 (1871)	 та	 І.	Рєпіним	 (1888),	 а	 та‐
кож	зображенням	Національного	театру	опери	та	балету	 ім.	Т.	Г.	Шев‐
ченка	і	Національного	університету	імені	Тараса	Шевченка	в	Києві.	

1169.	ЯЦЮК	В.	 Шевченківські	 відзнаки	 на	 західноукраїнських	
землях	/	Володимир	Яцюк	//	Дзвін.	–	2009.	–	№	5/6.	–	С.	118–126.	

Пропонована	стаття	–	це	один	із	розділів	дослідження	відомого	
шевченкознавця	 і	збирача	Шевченкіани	В.	Яцюка	«Тарас	Шевченко	в	
малих	формах	пластики».	Досі	такі	колекційні	предмети,	як	ювілейні,	
пам’ятні,	 сувенірні	 медалі,	 жетони,	 значки,	 нагородні	 відзнаки,	 на‐
стінні	плакати,	медальйони	та	інші	рельєфи	не	були	об’єктом	спеціа‐
льного,	системного	вивчення,	хоча	 їхня	кількість	сягає	майже	тисячі	
найменувань.	
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1170.	СЕМЕНЮК	М.	Шевченкіана	в	книжкових	знаках	;	Колекціо‐
нери‐шевченкіністи	 /	Микола	 Семенюк	 //	Шевченко	 і	 Харківщина	 /	
Микола	 Семенюк.	 –	 Хмельницький,	 2005.	 –	 С.	39–45,	 110–111.	 –	
ISBN	966‐8362‐42‐X.	

Харківський	клуб	є	одним	із	найбільших	і	найвідоміших	осеред‐
ків	шанувальників	 екслібриса	 в	Україні.	Любов	до	нього	прищеплю‐
вали	викладачі	Харківського	художнього	інституту,	зокрема	О.	Маре‐
нков,	його	учні	й	послідовники:	Й.	Дайц,	М.	Фрадкін,	О.	Довгаль	та	 ін.	
Чималий	інтерес	становлять	графічні	мініатюри,	зокрема	мініатюри‐
екслібриси	М.	Молочинського,	Ю.	Кияновського,	М.	Демиденка,	В.	Усо‐
лкіна,	М.	Неймеша.	

Колекціонери‐шевченкіністи	 Харківщини	 вписали	 не	 одну	 сто‐
рінку	в	загальну	справу	вшанування	Т.	Шевченка.	У	колекції	філателі‐
стичної	 Шевченкіани	 С.	Гніпа,	 яка	 є	 найбільшою	 в	 Україні,	 –	 марки,	
блоки,	 поштові	 конверти,	 спецпогашення	 та	 інший	матеріал.	Плідно	
пропагував	Шевченкіану	в	екслібрисі	Д.	Кирилишин.	На	основі	колек‐
ції	Є.	Артеменка	було	створено	Черкаський	музей	«Кобзаря».	

1171.	ЛИНЮК	Л.	Філателістична	Шевченкіана	Чернігівського	істо‐
ричного	музею	імені	В.	В.	Тарновського	/	Л.	Линюк	//	Скарбниця	укра‐
їнської	культури	:	зб.	наук.	пр.	/	Черніг.	іст.	музей	ім.	В.	В.	Тарновського	
[та	ін.].	–	Чернігів,	2007–2008.	–	Вип.	10.	–	С.	53–56.	

У	 пропонованій	 розвідці	 йдеться	 про	 поштові	 марки,	 блоки,	
конверти,	виготовлені	державними	поштовими	відомствами	Украї‐
ни	і	СРСР,	а	також	про	недержавні	випуски,	в	т.	ч.	видання	українсь‐
кої	 діаспори,	 що	 зберігаються	 у	 Чернігівському	 історичному	 музеї	
ім.	 В.	 В.	 Тарновського.	 Загалом	філателістична	Шевченкіана	музею	
нараховує	майже	150	одиниць.	Три	чверті	її	–	дарунок	чернігівського	
колекціонера	П.	Линюка.		

1172.	ХВОРОСТ	В.	 Клуб	 екслібриса	 і	 графіки	 «Кобзар»	 /	 В.	 Хво‐
рост	//	Пам’ятки	України.	–	2012.	–	№	9.	–	С.	26–29	:	фотогр.,	іл.	

Клуб	екслібриса	та	графіки	«Кобзар»	було	засновано	в	1970‐х	рр.		
під	егідою	обласної	організації	книголюбів.	З	1991	р.	він	став	культур‐
ним	 осередком	 із	 поширення	Шевченкіани	 на	 Придніпров’ї	 і	 відтоді	
працює	під	егідою	Регіонального	відділення	культурно‐наукового	фо‐
нду	ім.	Т.	Шевченка.	За	час	існування	клубу	проведено	більш	як	70	ви‐
ставок	та	близько	90	засідань,	присвячених	визначним	датам	та	поді‐
ям.	Активними	членами	клубу,	 які	 розробляють	шевченківську	тема‐
тику,	є:	І.	Колядіна,	А.	Худяков,	А.	Кузнецова	та	ін.	
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1173.	ВОРОБЕЦЬ	М.	Січова	пам’ятка	/	Михайло	Воробець	//	Шев‐
ченк.	краєзн.	альм.,	2008	/	Всеукр.	культ.‐наук.	фонд	Т.	Шевченка.	–	[К.,	
2008].	–	С.	39.	

Про	 січову	пам’ятку	 (у	 вигляді	монети)	 із	 зображенням	Т.	Шев‐
ченка,	 яку	було	виготовлено	на	Галичині	до	100‐річчя	від	дня	наро‐
дження	Кобзаря	(1914).	

1174.	ДАНИЛЮК	Р.	 Колекція,	 яку	 я	 збираю	 усе	життя	 /	 Романія	
Данилюк	 //	Шевченкіана	 /	 упоряд.:	 Л.	Голота,	 Є.	Букет.	 –	 К.,	 2011.	 –	
С.	158–159.	–	ISBN	978‐966‐2669‐05‐3.	

Член	 Всеукраїнського	 товариства	 «Просвіта»	 імені	 Тараса	Шев‐
ченка	Р.	Данилюк	розповідає	про	свою	домашню	Шевченкіану.	В	його	
колекції	 є	 книги,	 листівки,	 брошури,	 буклети,	 фотоальбоми,	 значки,	
марки,	конверти,	статуетки,	а	також	унікальні	рідкісні	видання:	«Коб‐
зар»	для	дітей,	випущений	Львівським	українським	педагогічним	то‐
вариством	у	1921	р.	(до	60‐х	роковин	смерті	поета),	«Історичні	поеми	
Тараса	Шевченка»,	видані	в	1921	р.	в	Коломийській	друкарні	В.	Брав‐
нера	з	передмовою	Д.	Николишина,	та	ін.	

1175.	*НЕЙМЕШ	М.	Поезія	Т.	Шевченка	в	моїх	ліноритах	та	екслі‐
брисах	 :	 [альбом]	/	М.	Неймеш	 ;	Харк.	клуб	екслібристів,	Дніпропетр.	
регіон.	клуб	екслібриса	і	графіки	«Кобзар».	–	Х.	:	[б.	в.],	2011.	–	67	с.	:	іл.	

1176.	СТЕПОВИЧКА	Л.	Святий	чоловік,	або	Шевченкіана	професо‐
ра	Фоменка	/	Леся	Степовичка	//	Січеслав.	–	2008.	–	№	2.	–	С.	139–142.	

Про	збирання	професором	із	Дніпропетровська	А.	Фоменком	ма‐
теріалів,	що	стосуються	Т.	Шевченка:	його	творів,	публікацій	про	пое‐
та,	 листівок,	медалей,	 значків,	 поштових	марок,	маркованих	 конвер‐
тів,	екслібрисів	тощо;	передання	колекціонером	у	1989	р.	до	Держав‐
ного	національного	музею	Тараса	Шевченка	в	Києві	колекційної	добір‐
ки	з	дореволюційних	листівок,	значків	і	філателістичних	експонатів,	а	в	
1999	р.	–	1	600	експонатів	до	Музею	«Літературне	Придніпров’я»	(відді‐
лення	Дніпропетровського	історичного	музею	ім.	Д.	І.	Яворницького).	

1177.	ЯРЕМЕНКО	О.	 Філателістична	 шевченкіана	 //	 Сл.	 і	 час.	 –	
2013.	–	№	2.	–	С.	122–125	:	іл.	–	Бібліогр.:	с.	125	;	№	3.	–	С.	119–120	:	іл.	–	
Бібліогр.:	с.	120	;	№	4.	–	С.	118–121	:	іл.	–	Бібліогр.:	с.	121	;	№	5.	–	С.	120–
122	 :	 іл.	–	Бібліогр.:	с.	122	 ;	№	6.	–	С.	119–122.	–	Бібліогр.:	с.	122	 ;	№	7.	–	
С.	124–126	:	іл.	–	Бібліогр.:	с.	126	;	№	8.	–	С.	119–123	:	іл.	–	Бібліогр.:	с.	123.		

О.	Яременко,	член	Асоціації	філателістів	України,	розповідає	про	
свою	колекцію	«Життя	 і	 слава	Тараса	Шевченка»,	 створенню	якої	він	
присвятив	близько	восьми	років	копіткої	праці	в	бібліотеках	та	Інсти‐
туті	 літератури	АН	УРСР.	 Уперше	цю	колекцію	було	представлено	на	
вернісажі	 в	Літературно‐меморіальному	будинку‐музеї	 Т.	Шевченка	 в	
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1988	р.,	того	ж	року	–	на	Зональній	філателістичній	виставці	«Великий	
Дніпро‐88»	у	Черкасах,	де	колекція	 здобула	 срібну	медаль.	На	Міжна‐
родному	 вернісажі	 «Україна’90»,	 присвяченому	 70‐річчю	 Союзу	 філа‐
телістів	України	в	Мюнхені	 (1990),	 експозицію	було	відзначено	вели‐
кою	срібною	медаллю.	

Філателістичну	Шевченкіану	О.	Яременка	згруповано	за	такими	
розділами:	 автопортрети	Т.	Шевченка;	Т.	Шевченко‐художник;	 іконо‐
графія	Т.	Шевченка;	Т.	Шевченко	у	бронзі	та	граніті;	музеї	Т.	Шевчен‐
ка;	ушановано	іменем	Т.	Шевченка;	Т.	Шевченко	на	закордонних	мар‐
ках;	Шевченківські	ювілеї.		

1178.	ЯЦЮК	В.	Шевченків	край	на	світлинах	Григорія	Шевченка	/	
Володимир	Яцюк	//	Шевченків	край	:	іст.‐культурол.	нариси	:	присвяч.	
світлій	 пам’яті	 Т.	Г.	Шевченка	 й	 І.	М.	Гончара	 /	 упоряд.	 Л.	Орел.	 –	 К.,	
2005.	–	С.	482–497	:	іл.	–	ISBN	966‐96228‐2‐4.	

Про	фотографічні	та	друковані	поштові	листівки,	які	виготовляв	
і	 видавав	 внучатий	 племінник	 поета	 Григорій	 Петрович	 Шевченко.	
Цінність	його	натурних	 знімків	 величезна.	На	них	 зафіксовано	крає‐
види	Кирилівки,	Моринців,	 Вільшани	та	 інших	 сіл	 Звенигородщини;	
сюжети	з	окремими	й	груповими	портретами	родичів	поета	та	одно‐
сельців,	знятих	у	національних	строях;	архітектурні	споруди	(церкви,	
хати,	вітряки);	сцени	весіль,	базарів;	види	Шевченкової	могили,		її	чи‐
сленних	відвідувачів.		

1179.	ГЛАМАЗДА	М.	Екслібрисна	Шевченкіана	/	Микола	Гламаз‐
да	//	Образотв.	мистец.	–	2004.	–	№	2.	–	С.	45.	

Ідеться	про	ювілейну	виставку	«Шевченкіана	в	екслібрисі»,	яку	з	
нагоди	 190‐річчя	 поета	 було	 відкрито	 в	 Музеї	 книги	 і	 друкарства	
України.	 На	 виставці	 було	 представлено	 близько	 300	 творів	 майже	
120	авторів	–	як	українських,	так	і	зарубіжних,	а	також	публікації	да‐
ної	 тематики.	 Основу	 експозиції	 становили	 екслібриси	 з	 колекції	му‐
зею,	а	також	із	зібрання	голови	українського	екслібрис‐клубу,	мистец‐
твознавця	П.	Нестеренка	та	художника	і	мистецтвознавця	А.	В’юника.	
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Розділ	5	
Національні	заповідники,	музеї	Т.	Шевченка		

Велику	роль	у	справі	вшанування	пам’яті	Т.	Шевченка	відіграють	
музейні	 заклади	 –	 осередки	 культурно‐просвітницької	 діяльності	 та	
громадянсько‐патріотичного	виховання.	

Місцем	 всенародної	 прощі,	 одним	 із	 головних	центрів	 культур‐
ного	і	суспільно‐політичного	життя	України	є	Тарасова	(Чернеча)	го‐
ра	в	Каневі.		

Тисячі	 українських	 патріотів,	 представники	 творчої	 еліти	 інших	
народів	вважали	за	честь	вшанувати	національного	генія	 сходженням	
на	її	вершину.	Часто	в	дні	шевченківських	ювілеїв	чи	просто	за	покли‐
ком	серця	тут	збиралися	всім	товариством	«Стара	Громада»,	хор	М.	Ли‐
сенка,	Київський	«Український	клуб»,	Українські	січові	стрільці	та	ін.	

Із	 падінням	Російської	 імперії	 постала	можливість	 узяти	 всена‐
родну	святиню	під	опіку	молодої	Української	держави.	Рішенням	Ра‐
ди	народних	міністрів	УНР	від	10	червня	1918	р.	могилу	Т.	Шевченка	
було	визнано	національною	власністю.	

У	20‐х	рр.	ХХ	ст.	питання	державного	нагляду	за	могилою	Т.	Ше‐
вченка	 взяла	 на	 себе	 радянська	 влада.	 20	 серпня	 1925	р.	 Раднарком	
УСРР	з	метою	охорони	меморіалу	та	поширення	знань	про	поета	ого‐
лосив	територію	Тарасової	гори	і	прилеглу	до	неї	місцевість	держав‐
ним	заповідником	«Могила	Т.	Г.	Шевченка».	

Спочатку	 на	 місці	 поховання	 Кобзаря	 стояв	 дубовий,	 потім	 ча‐
вунний	 хрест	 (тепер	його	можна	побачити	поблизу	могили).	 Згодом	
робітники	 Городищенської	 цукроварні	 за	 проектом	 скульптора‐са‐
моука	К.	Терещенка	відлили	чавунний	бюст	і	п’єдестал	і	1923	р.	вста‐
новили	їх	на	Шевченковій	могилі.	

Сучасного	вигляду	меморіал	набув	улітку	1939	р.,	коли	на	могилі	
Кобзаря	 було	 встановлено	 величний	 бронзовий	 пам’ятник	 (скульп‐
тор	М.	Манізер	 та	 архітектор	 Є.	Левінсон),	 а	 окрасою	 Тарасової	 гори	
став	 споруджений	за	проектом	В.	Кричевського	 і	П.	Костирка	літера‐
турно‐меморіальний	 музей	 –	 шедевр	 національної	 архітектури	 пер‐
шої	половини	ХХ	ст.,	що	згодом	сприяло	занесенню	будинку	до	числа	
пам’яток	національного	значення.	

Музейний	ансамбль	Тарасової	гори	органічно	доповнили:	побу‐
дований	 у	 1972–1977	рр.,	 неповторний	 за	 своїм	 архітектурним	 вирі‐
шенням	 гранітний	 комплекс	 сходження	 на	 вершину	 та	 відтворений	
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1993	р.	за	всенародні	кошти,	зібрані	Українським	товариством	охоро‐
ни	пам’яток	історії	і	культури,	Музей	«Тарасова	світлиця».		

Шевченківський	національний	заповідник	у	Каневі	став	першим	
серед	 історико‐культурних	 заповідників	 України.	 Також	 він	 першим	
був	удостоєний	статусу	національного	(згідно	з	постановою	Ради	Міні‐
стрів	 УРСР	 «Про	 створення	 Шевченківського	 національного	 заповід‐
ника	у	місті	Каневі»	від	21	листопада	1989	р.).	Згодом	цей	статус	підт‐
вердив	своїм	указом	(від	11	жовтня	1994	р.)	Президент	України.		

Нині	Шевченківський	національний	заповідник	–	це	відомий	у	світі	
культурно‐освітній,	 науково‐дослідний	 і	 туристичний	 центр,	 співробіт‐
ники	якого	вивчають	і	популяризують	надбання	української	національ‐
ної	 і	світової	 історико‐культурної	спадщини,	творчість	українського	ге‐
нія,	оберігають	унікальний	природно‐ландшафтний	комплекс.		

Музейна	колекція	заповідника	об’єднує	понад	25	тис.	унікальних	
пам’яток.	Її	окрасою	є	меморіальні	речі	та	офорти	Т.	Шевченка,	рідкіс‐
ні	видання	його	книг,	високохудожні	твори	українських	і	зарубіжних	
митців,	шедеври	народної	художньої	творчості,	цінні	архівні	докуме‐
нти,	фото‐	й	кіноматеріали,	аудіо‐	та	відеозаписи	виступів	знаних	ба‐
ндуристів	і	кобзарів.	При	заповіднику	діють	виставкова	галерея	й	на‐
укова	бібліотека,	фонди	якої	сформовано	з	25	тис.	томів	та	численних	
вітчизняних	і	зарубіжних	періодичних	видань.	

Незмінний	успіх	у	відвідувачів	меморіалу	мають	виступи	народ‐
них	кобзарів,	відомих	вітчизняних	і	зарубіжних	хорових	колективів	та	
оркестрів,	 а	 також	 літературно‐мистецькі	 свята,	 художні	 виставки,	
творчі	зустрічі	з	лауреатами	Національної	премії	України	імені	Тараса	
Шевченка.	

У	1992	р.	було	створено	Державний	(нині	–	Національний)	істо‐
рико‐культурний	 заповідник	 «Батьківщина	 Тараса	Шевченка»,	 який	
об’єднав	 села	 Моринці,	 Шевченкове	 (Кирилівка),	 Будище,	 Вільшана,	
де	минули	дитячі	роки	Тараса	Григоровича.	У	Моринцях	він	з’явився	
на	світ,	у	Кирилівці	–	зростав,	формувався	як	особистість,	у	Будищах,	у	
маєтку	Енгельгардта,	 козачкував,	 а	 з	Вільшани	 зробив	перший	крок	
до	визнання	та	світової	слави.		

На	балансі	заповідника	–	40	об’єктів	та	пам’яток	культурної	спа‐
дщини	України.	А	його	основою		став	Літературно‐меморіальний	му‐
зей	Т.	 Г.	Шевченка	 в	Кирилівці,	 відкритий	 у	 1939	р.	 в	 садибі	 батьків	
Тараса.	Музейні	матеріали	розповідають	про	життя	і	творчість	Кобза‐
ря.	Привертають	увагу	оригінальні	речі	–	стіл,	лава	з	Шевченкової	ха‐
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ти,	меблі	з	маєтку	Енгельгардта,	стародруки,	мистецькі	вироби	місце‐
вих	умільців,	подарунки,	що	надійшли	від	родичів	Т.	Шевченка.	

175‐і	 роковини	 від	 дня	 народження	 українського	 генія,	 а	 також	
своє	 50‐річчя	 Літературно‐меморіальний	 музей	 зустрів	 оновленим.	
Було	 проведено	 реконструкцію	 та	 капітальний	 ремонт	 приміщення.	
Просто	 неба	 на	 подвір’ї	 відтворили	 в	 дійсних	 розмірах	 хату	 батьків	
Т.	Шевченка,	збудувавши	її	за	кілька	десятків	метрів	від	місця,	де	вона	
стояла	насправді.	На	місці	колишньої	хати	–	постать	13‐літнього	Тара‐
са	в	бронзі.	Босоногий,	із	чобітками	за	плечима,	в	полотняній	одежині,	
він	мандрує	в	далекі	світи,	ніби	щойно	вийшов	із	батьківської	хати.	

У	1989	р.	у	с.	Моринці	було	створено	Моринський	меморіал.	Від‐
творено	хату	Копія,	де	народився	Тарас,	і	хату	діда	по	матері	–	Якима	
Бойка.	Того	ж	року	було	встановлено	пам’ятні	знаки	Т.	Шевченку	при	
в’їзді	з	боку	с.	Почапинці.	30	вересня	2005	р.	на	території	Моринсько‐
го	 меморіалу	 відкрили	 адміністративний	 будинок	 із	 виставковими	
залами.	 У	 2006	р.	 встановлено	 символічний	 пам’ятник	 жінці‐матері	
«Материнство»,	 збудовано	 та	 урочисто	 відкрито	 капличку	 Святого	
Тарасія;	біля	хати	Копія	відтворено	кузню.	

Між	 селами	Будище	та	Шевченкове	пролягає	лісовий	масив	Гу‐
палівщина	–	пам’ятка	історії,	визначне	місце.	Тут	відбувалися	істори‐
чні	події	національно‐визвольного	повстання	1768	р.,	описані	в	поемі	
«Гайдамаки».	На	території	Гупалівщини	розташовано	три	об’єкти	ку‐
льтурної	спадщини:	гайдамацькі	льохи,	криниця	та	озеро.	

У	 с.	Будище,	 біля	 колишньої	 садиби	 поміщика	 Енгельгардта,	 де	
майбутній	 поет	 козачкував	 у	 1828–1829	рр.,	 установлено	 пам’ятний	
знак	Т.	Шевченку.	У	1989	р.	в	центрі	села	поставили	його	погруддя.	

У	 Вільшані	 22	 січня	 1961	р.	 до	 100‐річчя	 від	 дня	 смерті	 Т.	Шев‐
ченка	було	відкрито	музейну	кімнату,	яка	згодом	перетворилася	на	по‐
вноцінний	музей	–	«Вільшанську	світлицю».	Кожен	етап	історії	селища	
висвітлено	статистичними	даними,	фотознімками	та	експонатами.	

Важливим	центром	популяризації	творчості	Кобзаря,	шевченко‐
знавчих	досліджень	 є	Національний	музей	Тараса	Шевченка,	 створе‐
ний	у	Києві	в	1949	р.	на	базі	колишньої	Галереї	картин	Т.	Г.	Шевченка	
в	Харкові	та	Центрального	державного	музею	Т.	Г.	Шевченка	в	Києві.	

Колекція	музею	формувалася	протягом	150	років	 і	нині	налічує	
понад	34	тис.	експонатів.	До	неї	входять	оригінали	малярських	робіт	
Т.	Шевченка,	документи	про	його	життя	і	творчість,	рукописні	списки	
поезій,	 рідкісні	 фотографії	 Тараса	 Григоровича	 і	 його	 друзів,	 майже	
всі	видання	творів	Кобзаря,	зокрема	першодруки	з	його	автографами,	
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література	про	митця,	починаючи	з	прижиттєвих	і	закінчуючи	сучас‐
ними	вітчизняними	та	зарубіжними	виданнями.	

У	постійній	експозиції	музею	розміщено	найціннішу	частину	ко‐
лекції	 (близько	2	тис.	експонатів).	Це	близько	800	оригінальних	кар‐
тин,	портретів,	малюнків,	офортів	Шевченка,	особисті	речі	поета,	фо‐
токопії	його	рукописів,	а	також		архівні	справи	(слідство	над	Шевчен‐
ком,	 автографи	 письменників,	 справи	 про	 спорудження	 пам’ятників	
Кобзареві)	та	багато	іншого.		

Численних	 відвідувачів	 музею	 вражають	 насамперед	 автопорт‐
рети	Т.	Шевченка	1840–1861	рр.,	його	живописні	полотна	«Катерина»,	
«Селянська	 родина»,	 «На	 пасіці»,	 портрети	 князя	 М.	 Рєпніна,	 Г.	 За‐
кревської	 та	 П.	 Закревського,	 П.	 Куліша,	 І.	 Лизогуба,	 О.	 Лук’яновича,		
В.	Кочубея	та	Кейкуатової.		

В	 експозиційних	 залах	 також	представлено	 твори	 видатних	 ху‐
дожників,	скульпторів,	письменників	 і	композиторів,	в	яких	відобра‐
жено	 епоху	 Т.	Шевченка,	 його	 життя	 і	 діяльність:	 художні	 твори	
К.	Брюллова,	І.	Рєпіна,	В.	Тропініна,	І.	Крамського,	В.	Штернберга,	І.	Со‐
колова,	 М.	Башилова,	 К.	 Трутовського,	 Л.	Жемчужникова,	 І.	Сошенка,	
М.	Микешина,	 С.	 Васильківського,	 М.	Самокиша,	 О.	Сластіона,	 Ф.	Кра‐
сицького,	 І.	Їжакевича,	В.	Касіяна,	М.	Дерегуса,	К.	Трохименка,	М.	Хмель‐
ка	та	ін.;	твори	скульпторів	Ф.	Каменського,	П.	Клодта,	В.	Беклемішева,	
Ф.	Балавенського,	 І.	 Кавалерідзе,	М.	Лисенка,	 І.	Макогона,	П.	Мовчуна,	
В.	Зноби	та	ін.	

У	кількох	залах	експоновано	матеріали,	що	свідчать	про	світове	
значення	 творчості	 Т.	Шевченка,	 та	 переклади	 його	 творів	 багатьма	
іноземними	мовами.	

Національному	музею	Тараса	Шевченка	 підпорядковано	 два	 ві‐
докремлені	 музейні	 заклади:	 Київський	 літературно‐меморіальний	
будинок‐музей	Т.	Г.	Шевченка	(пров.	Шевченка,	8‐а)	та	Меморіальний	
будинок	Тараса	Шевченка	(вул.	Вишгородська,	5),	який	має	назву	«Ха‐
та	на	Пріорці».	

Київський	 літературно‐меморіальний	 будинок‐музей	 Т.	Г.	Шев‐
ченка	міститься	у	будинку,	в	якому	поет	проживав	з	весни	1846	р.	до	
свого	арешту	–	5	квітня	1847	р.	Цю	дерев’яну	споруду	було	зведено	в	
1835	р.	на	Козиному	болоті.	Урочисте	відкриття	музею	для	відвідува‐
чів	відбулося	10	листопада	1928	р.	

Науковці	 установи	доклали	багато	 зусиль	для	 створення	оригі‐
нальної	та	цікавої	експозиції,	яка	відповідає	всім	вимогам	літератур‐
но‐меморіального	 будинку‐музею.	 Вона	 в	 повному	 обсязі	 розкриває	



	
	

111 
	

тему	перебування	Т.	Шевченка	в	Києві	під	час	трьох	приїздів	на	бать‐
ківщину,	насамперед	його	проживання	в	будинку	в	1846	р.	У	музеї	ек‐
спонуються	 оригінальні	 речі	 Тараса	 Григоровича:	 малярське	 і	 граві‐
рувальне	приладдя,	«Кобзар»	1860	р.	із	дарчим	написом	поета,	полот‐
няний	костюм	та	сорочка,	подарована	сестрою	Яриною.	

У	 хаті	 на	Пріорці	Т.	Шевченко	жив	два	 тижні	 в	 1859	р.	 Спогади	
про	 його	 перебування	 від	 Варвари	Пашковської,	 господині	 дому,	 за‐
писала	її	рідна	сестра	Стефанія	(за	чоловіком	–	Лобода),	яка	була	ди‐
тячою	 письменницею.	 Матеріали	 її	 статті	 «Декілька	 слів	 про	 Тараса	
Григоровича	Шевченка»	(надрукована	1875	р.	в	газеті	«Пчєла	–	руская	
ілюстрація»)	 лягли	 в	 основу	 концепції	 музею,	 який	 було	 створено	 в	
1989	р.	Його	працівники	намагалися	передати	образ	Шевченка‐людини	
на	тлі	Києва	того	часу,	атмосферу	живої	оселі.		

Музеї	Т.	Шевченка	створено	також	в	інших	містах	України.	Так,	у	
Черкасах	 є	 Музей	 «Кобзаря»	 Т.	 Г.	Шевченка.	 Його	 відкрили	 в	 травні	
1989	р.	 в	меморіальній	будівлі,	 в	якій	 із	18	по	22	липня	1859	р.	поет	
жив	у	сім’ї	Цибульських.	Про	це	свідчить	меморіальна	дошка	на	буді‐
влі	музею	(її	автор	–	київський	скульптор	А.	Кущ).	В	основу	експозиції	
лягли	 збірки	 Шевченкіани	 колекціонерів	 Є.	Артеменка	 із	 Харкова,	
С.	Арбузова	із	Сум,	а	також	видання,	зібрані	в	колишніх	союзних	рес‐
публіках	та	букіністичних	крамницях	України.	

Експозицію	музею	можна	умовно	поділити	на	кілька	підрозділів:	
прижиттєві	 та	 посмертні	 видання	 творів	 Т.	Шевченка,	 радянська	 та	
сучасна	Шевченкіана,	переклади	творів	мовами	народів	 світу	 і	 пере‐
бування	 Тараса	 Григоровича	 в	 Черкасах.	 Фонди	 музею	 постійно	 по‐
повнюються	 новими	 експонатами,	 серед	 яких	 останнім	 часом	 пере‐
важають	подарунки:	закордонна	Шевченкіана,	рідкісні	видання	«Коб‐
заря»,	колекція	шевченківських	поштових	листівок.	

Із	 2008	р.	 у	 старовинному	м.	Переяславі,	 в	 колишній	 оселі	 лікаря	
А.	Козачковського,	діє	незвичайний	Музей	Заповіту	Т.	Г.	Шевченка.	Саме	
в	цьому	будинку	в	ніч	на	25	грудня	1845	р.	Т.	Шевченко	написав	цей	ге‐
ніальний	твір.	В	експозиції	відтворено	інтер’єри	кімнат	першої	полови‐
ни	 ХІХ	ст.:	 «Вітальня»,	 «Кімната	 для	 гостей,	 в	 якій	 жив	 Т.	Шевченко»,	
«Кабінет	А.	Козачковського»,	 «Бібліотека».	 Експозиційне	розкриття	лі‐
тературно‐художніх	 тем	 «Т.	Шевченко	 і	 Переяславщина»,	 «Заповіт		
Т.		 Г.	Шевченка»	 дає	 змогу	 ознайомитись	 із	 переяславським	 періодом	
творчості	поета	 і	художника.	Розділ	експозиції	музею	«Переяслав	 істо‐
ричний»	висвітлює	героїчну	і	трагічну	історію	давнього	Переяслава	та	
України.	У	музеї	зберігаються	особисті	речі	Кобзаря,	оригінали	його	ка‐
ртин	і	малюнків,	а	також	віршів,	написаних	у	Переяславі.	
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У	 1987	р.	 в	 м.	Баришівці	 Київської	 області	 учитель‐краєзнавець	
В.	Костенко	 заснував	музей	Т.	Шевченка.	На	меморіальній	дошці,	 вста‐
новленій	при	вході,	міститься	напис:	«Тарас	Григорович	Шевченко	бу‐
вав	у	Баришівці	у	листопаді	1846	року».	Тут	зберігається	посмертна	ма‐
ска	поета,	яку	привіз	із	Петербурга	професор	В.	Кричевський	у	1911	р.,	а	
також	понад	20	видань	«Кобзаря»,	найдавніші	з	яких	1860‐го	та	1914	р.	
Письменник	В.	Дарда	 подарував	музею	картину	 «Шевченко	 у	 гостях	 у	
прокурора	Бориспільця,	 1846	рік.	 Баришівка»,	 а	 правнук	поета	Д.	Кра‐
сицький	–	бюст	молодого	Т.	Шевченка.	

Кімнату‐музей	 Тараса	Шевченка	 «Львівська	шевченкіана»	 відк‐
рито	 в	 2004	р.	 Створено	 її	 на	 основі	 оригінальних	 творів	 львівських	
художників,	 які	 у	 складі	 восьми	 експедицій	 (1997–2003	рр.)	 мандру‐
вали	шляхами	Кобзаря	(Україна,	Литва,	Росія,	Казахстан).	Окрему	екс‐
позицію	 становлять	 різноманітні	 видання	 «Кобзаря»,	 подаровані	 як	
львів’янами,	так	 і	мешканцями	 інших	міст	України,	а	також	зарубіж‐
ними	гостями.	

Література	

Музейна	Шевченкіана	

Пропонуємо	 список	 публікацій,	 присвячених	 Шевченківському	
національному	 заповіднику,	 Національному	 заповіднику	 «Батьківщи‐
на	Тараса	Шевченка»,	Національному	музею	Тараса		Шевченка,	Музею	
«Кобзаря»	Т.	Г.	Шевченка,	Музею	Заповіту	Т.	Г.	Шевченка,	а	також	шев‐
ченківським	експозиціям	в	 інших	музеях	України.	Загалом	літературу	
цього	розділу	розташовано	 за	 абеткою	прізвищ	авторів,	 за	 винятком	
публікацій	про	Шевченківський	національний	заповідник.	У	кінці	спи‐
сків	міститься	довідкова	література,	каталоги	виставок	у	музеях.	

Шевченківський	національний	заповідник	

1180.	УКЛІН	 Кобзареві	 :	 альманах	 :	 [до	 150‐річчя	 перепоховання	
Т.	Шевченка	 на	 Чернечій	 горі	 в	 Каневі]	 /	 Упр.	 культури	 Черкас.	 обл‐
держадмін.	;	[упоряд.	Т.	Федорова].	–	[Черкаси	:	Чабаненко	Ю.	А.,	2011].	–	
60	с.	:	іл.	–	Зі	змісту:	Авраменко	В.	П.	«Якби	Шевченко	жив	у	наш	час	–	був	
би	 байкером…»	 :	 [про	 дев’ятий	мотофест	 «Тарасова	 Гора»	 у	 Каневі].	 –	
С.	25	 ;	Батеровська	І.	М.	Скарби	Шевченкового	дому	 :	 [про	рідкіс.	 і	най‐
більш	значимі	вид.	творів	поета,	починаючи	з	перших	посмерт.	вид.	і	за‐
кінчуючи	 вид.	 остан.	 років,	 у	 новій	 експозиції	 музею].	–	 С.	26–29	 ;		
Брижицька	С.	А.	«Це	як	хорал	Баха…»	 :	 [про	відкриття	23	серп.	 2010	р.,	
після	 довготривалої	 реконструкції,	 будівлі	 Музею	 Т.	Г.	Шевченка	 на	
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Тарасовій	горі	в	Каневі].	–	С.	32–33	;	Вакула	І.	Шевченківська	листівка	
як	символ	України	:	[про	колекцію	філокартії	у	заповіднику,	що	поча‐
лася	з	1972	р.	і	нараховує	понад	1400	предметів	музейн.	зберігання].	–	
С.	34–35	 ;	 Миколенко	Л.	В.	 Щирий	 друг	 і	 великий	 сподвижник	 :	 [про	
свояка	Т.	Шевченка	–	Варфоломія,	який	до	останніх	своїх	днів	доглядав	
за	Тарасовою	могилою].	–	С.	36–37	;	Сіленко	Л.	Г.	Чернеча	бачила	й	та‐
ке	:	(із	життя	канівців).	–	С.	37	;	Долгіч	Н.	Пленерні	зустрічі	на	Тарасо‐
вій	горі.	–	С.	38–39	;	Мацієвська	Т.	«На	раду	тиху,	на	розмову…»	:	[про	
пріоритет.	напрями	роботи	наук.‐дослід.	від.	культ.‐освіт.	роботи	Ше‐
вченк.	нац.	заповідника].	–	С.	40–43	 ;	Дзима	В.	Кобзарева	пісня	на	Та‐
расовій	 горі	 :	 [про	 кобзаря	 В.	Горбатюка].	 –	 С.	44–45	 ;	 Яхімович	А.	В.	
Реліквії	від	родичів	Кобзаря	:	[про	реліквії	в	експозиції	заповідника].	–	
С.	46–47	 ;	Танана	Р.	В.	Тут	Шевченків	дух	 і	пахощі	України	:	 [про	Тара‐
сову	 світлицю	 –	 хатину	 довголіт.	 охоронця	 Шевченк.	 могили	 І.	Яд‐
ловського].	 –	С.	48–52	 ;	Татарин	А.	Доля	картини	 :	 [про	роботу	 І.	Їжа‐
кевича	«Зустріч	Т.	Г.	Шевченка	з	худож.	І.	Сошенком	у	Літньому	саду	в	
Петербурзі»,	що	зберігається	у	фондах	заповідника].	–	С.	53.		

У	статтях,	зібраних	в	альманасі,	йдеться	про	історію	та	сучасний	
стан	заповідника.	

1181.	ЛІХОВИЙ	І.	Світло	з	Тарасової	гори	/	Ігор	Ліховий	//	Шевчен‐
кіана	/	упоряд.:	Л.	Голота,	Є.	Букет.	–	К.,	2011.	–	С.	113–148.	–	ISBN	978‐966‐
2669‐05‐3.	

Автор	розповідає	про	історію	створення	Шевченківського	націо‐
нального	заповідника	в	Каневі,	його	музейну	колекцію,	яка	нині	налі‐
чує	понад	25	тис.	унікальних	пам’яток,	серед	яких	є	меморіальні	речі	
та	 офорти	 Т.	 Шевченка,	 рідкісні	 видання	 його	 книг,	 високохудожні	
твори	українських	 і	зарубіжних	митців,	шедеври	народної	художньої	
творчості,	 цінні	 архівні	 документи,	 фото‐	 й	 кіноматеріали,	 аудіо‐	 та	
відеозаписи	виступів	знаних	бандуристів	і	кобзарів.		

1182.	КРИЧЕВСЬКИЙ	В.	 Заповідник	 Т.	Г.	Шевченка	 в	 Каневі	 /	
В.	Кричевський,	П.	Костирко	//	Черкаський	край	–	земля	Богдана	і	Та‐
раса	:	культурол.	зб.	/	за	ред.:	Б.	В.	Губського,	В.	М.	Литвина,	В.	А.	Смолія.	–	
2‐е	вид.,	доповн.	–	К.,	2003.	–	С.	147–150.	–	ISBN	966‐7015‐18‐1.		

У	статті,	яку	вперше	було	надруковано	в	журналі	«Архітектура	Ра‐
дянської	України»	(1938,	№	3),	автори	розповідають	про	створення	за‐
повідника	на	могилі	Т.	Шевченка,	проектування	і	будівництво	музею.	

1183.	ЛЕПКИЙ	Б.	 Вшанування	 пам’яті	 Тараса	Шевченка	 на	 Чер‐
нечій	 горі	 :	 [написано	 у	 Вецларі,	 листоп.	 1919	р.]	 /	 Богдан	 Лепкий	 ;	
СЕНЮК	С.	Заповідник	«Могила	Т.	Г.	Шевченка»	:	[надрук.	в	«Українсь‐
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кому	 календарі»,	 1971	р.]	 /	 Сергій	 Сенюк	 //	 Шевченків	 край	 :	 іст.‐
культурол.	нариси	:	присвяч.	світлій	пам’яті	Т.	Г.	Шевченка	й	І.	М.	Гон‐
чара	 /	 упоряд.	 Л.	Орел.	 –	 К.,	 2005.	 –	 С.	230–233,	 248–251:	 фотогр.	 –	
ISBN	966‐96228‐2‐4.	

Про	історію	перепоховання	Т.	Шевченка	на	Чернечій	горі	у	Кане‐
ві	та	створення	заповідника	«Могила	Т.	Г.	Шевченка».	Наведено	текст	
Постанови	РНК	УРСР	від	20	серпня	1925	р.	про	оголошення	території	
могили	державним	заповідником.		

1184.	НАУМОВА	Н.	 Многостраждальна	 Тарасова	 могила	 /	 Надія	
Наумова	//	Чумац.	шлях.	–	2011.	–	№	2.	–	С.	10–12.	

Автор	розмірковує	про	історію	Шевченкової	могили,	висловлює	
власні,	часом	негативні,	думки	з	приводу	оновленої	експозиції	в	Музеї	
на	Тарасовій	горі,	відкритої	в	2010	р.		

1185.	ТАНАНА	Р.	В.	Тарасова	світлиця	/	Р.	В.	Танана	 ;	Шевченків.	
нац.	заповідник.	–	Черкаси	:	Вертикаль,	2011.	–	159	с.	:	фотогр.	–	Біблі‐
огр.:	с.	154–157.	–	ISBN	978‐966‐2256‐59‐8.	

1186.	ТАНАНА	Р.	Першому	народному	музею	Кобзаря	–	120	років	/	
Раїса	Танана	//	Вісн.	Черкас.	ун‐ту.	Сер.	«Філологічні	науки».	–	Черкаси,	
2004.	–	Вип.	58.	–	С.	75–78.	

1187.	ТАНАНА	Р.	 Тарасова	 світлиця	 –	 перший	 народний	 музей	
Кобзаря	/	Раїса	Танана	//	Музеї	України.	–	2006.	–	№	5.	–	С.	12–13.	

Про	створення	першого	народного	музею	Кобзаря,	збудованого	
на	Тарасовій	горі	в	1884	р.	(одночасно	із	завершенням	впорядкування	
Шевченкової	могили)	 і	відтвореного	в	1991	р.	Особливу	увагу	приді‐
лено	першим	експонатам	музею,	зокрема	«Книзі	вражень»,	до	якої	за‐
писували	відомості	щодо	себе	шанувальники	поета.	Окрема	розповідь	–	
про	багаторічного	охоронця	могили		Т.	Шевченка	І.	Ядловського	та	його	
нащадків.	

1188.	ЄКЕЛЬЧИК	С.	Творення	святині	:	українофіли	і	Шевченкова	
могила	в	Каневі	(1861–1900‐ті	роки)	/	Сергій	Єкельчик	//	Українофі‐
ли	 :	 cвіт	 укр.	 патріотів	 другої	 пол.	 XIX	ст.	 /	 Сергій	 Єкельчик.	 –	 К.	 –	
С.	51–73.	–	ISBN	978‐966‐2141‐68‐9.	

Автор	статті	висловлює	думку	про	визначну	роль	могили	Т.	Ше‐
вченка	 в	 останній	 третині	 XIX	ст.	 як	 важливого	 символу	 українства,	
що	сприяв	зміцненню	національної	самосвідомості	та	єдності.		

1189.	ТАНАНА	Р.	На	Чернечій	 горі	100	років	тому	 :	до	150‐річчя	
поховання	 Т.	Г.	Шевченка	 в	 Каневі	 /	 Раїса	 Танана	 //	 Шевченкіана	 /	
упоряд.:	 Л.	Голота,	 Є.	Букет.	 –	 К.,	 2011.	 –	 С.	108–112.	 –	 ISBN	978‐966‐
2669‐05‐3.	
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Про	вшанування	пам’яті	поета	на	Чернечій	горі	з	нагоди	50‐річчя	
від	дня	його	смерті	та	50‐річчя	поховання	в	Каневі.	У	статті	наведено	
спогади	 видатних	 українських	 діячів,	 які	 побували	 на	 Тарасовій	 мо‐
гилі	пам’ятного	1911	р.:	 визначного	фонетиста,	діалектолога,	профе‐
сора	Краківського	і	Празького	університетів	І.	Зілинського	та	відомо‐
го	 українського	 художника,	 мистецтвознавця,	 педагога,	 етнографа	
Н.	Онацького.	

1190.	ЗА	КОЛЮЧИМ	дротом	:	Музей	Тараса	Шевченка	в	Каневі	в	
роки	 нім.‐фашист.	 окупації	 (1943–1944	рр.)	 /	Шевченк.	 нац.	 заповід‐
ник	 ;	 [упоряд.:	 Р.	В.	Танана,	 О.	В.	Білокінь].	 –	 Черкаси	 :	 Вертикаль,	
2008.	–	103	с.	:	іл.	–	ISBN	978‐966‐8438‐81‐3.	

1191.	ТАНАНА	Р.	В.	Музей	Кобзаря	 у	 Каневі	 в	 роки	фашистської	
окупації	/	Р.	В.	Танана	//	Черкащина	в	контексті	 історії	України	 :	ма‐
теріали	2‐ої	наук.‐краєзн.	конф.	Черкащини	:	(до	60‐річчя	Перемоги	у	
Великій	Вітчизн.	війні	1941–1945	рр.)	/	Черкас.	нац.	ун‐т	ім.	Б.	Хмель‐
ницького	 [та	 ін.].	 –	 Черкаси,	 2005.	 –	 С.	258–264.	 –	 Бібліогр.:	 с.	264.	 –	
ISBN	966‐8751‐09‐4.	

У	 книзі	 висвітлюється	одна	 з	найтрагічніших	 сторінок	 в	 історії	
Тарасової	 гори	–	період	фашистської	 окупації.	Подано	 спогади	коли‐
шніх	в’язнів	трудового	табору,	організованого	фашистами	в	музеї	Ко‐
бзаря	 у	Каневі,	 а	 також	матеріали	про	 зустрічі	 через	півстоліття	ко‐
лишніх	ув’язнених.	

1192.	ТАНАНА	Р.	 Свідчення	 любові	 і	 шани	 :	 за	 сторінками	Книг	
вражень	 першого	 нар.	 музею	 Кобзаря	 в	 Каневі	 –	 Тарасової	 світлиці	
1897–1916	рр.	/	Раїса	Танана	//	Дзвін.	–	2009.	–	№	5/6.	–	С.	109–117.	

Автор	статті	 зупиняється	на	окремих	записах	перших	чотирьох	
«Книг	вражень»	1897–1916	рр.,	що		зберігаються	в	Інституті	рукопису	
НБУВ.	Гортаючи	вже	пожовклі	від	часу,	пошкоджені	в	окремих	місцях	
сторінки,	 можна	 побачити	 записи,	 автографи	 багатьох	 відомих	 лю‐
дей:	М.	Лисенка,	О.	Кобилянської,	О.	Барвінського,	М.	Кропивницького,	
К.	Стеценка,	О.	Кисілевської,	С.	Смаль‐Стоцького	та	ін.	

1193.	БРИЖИЦЬКА	С.	До	роковин	смерті	та	перепоховання	Тараса	
Шевченка	в	Україні	:	(за	матеріалами	«Книг	вражень»	відвідувачів	мо‐
гили	поета	1901–2001	рр.)	/	Світлана	Брижицька	//	Сл.	і	час.	–	2006.	–	
№	6.	–	С.	31–39.	

Дослідники,	як	правило,	більше	уваги	приділяють	святкуванню	
річниць	народження	Кобзаря.	Метою	ж	пропонованої	 розвідки	 є	 ви‐
вчення	записів	відвідувачів	могили	Т.	Шевченка	у	«Книгах	вражень»,	
які	ведуться	фактично	з	1896	р.,	щодо	роковин	смерті	поета.	
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1194.	ТАНАНА	Р.	Кобзареві	шанувальники	про	українську	мову	 :	
за	стор.	Книг	вражень	першого	нар.	музею	Кобзаря	в	Каневі	–	Тарасо‐
вої	світлиці	/	Раїса	Танана	//	Дзвін.	–	2009.	–	№	3/4.	–	С.	118–123.	

Гортаючи	сторінки	«Книг	вражень»,	автор	знаходить	багато	за‐
писів	Кобзаревих	шанувальників	–	видатних	діячів	і	простих	людей	–	
про	стан	української	мови,	ставлення	до	неї	Т.	Шевченка.	Інколи	у	сво‐
їх	записах	відвідувачі	дякували	Кобзарю	за	те,	що	саме	він	навчив	 їх	
любити	свою	рідну	мову,	свій	народ.	Заслуговує	на	увагу	запис	співака	
О.	Мишуги,	зроблений	понад	сто	років	тому:	«Щасливий,	що	був	на	Та‐
расовій	могилі.	Він	навчив	мене	правдиво	любити	свою	рідну	мову,	свій	
рідний	край,	дорогу	неньку	Україну.	Артист‐співак	Олександр	Мишуга.	
21.05.1906	року»	(с.	120).	

1195.	БРИЖИЦЬКА	С.	 Рушники	 в	 зібранні	 Шевченківського	 на‐
ціонального	 заповідника	 /	 Світлана	 Брижицька	 //	Нар.	 творчість	 та	
етнографія.	–	2007.	–	№	3/4.	–	С.	9–13.	

В	основу	зібрання	рушників	було	покладено	регіональний	прин‐
цип,	тобто	насамперед	збиралися	ті,	що	були	виготовлені	або	побуту‐
вали	у	Наддніпрянській	Україні,	де	народився	й	зростав	Т.	Шевченко.	

1196.	ПАВЛОВСЬКИЙ	В.	 Праця	 В.	Г.	Кричевського	 над	 увічненням	
пам’яті	Шевченка	/	Вадим	Павловський	//	Хроніка–2000	 :	укр.	культу‐
рол.	альм.	/	авт.	проекту:	А.	В.	Толстоухов,	Л.	В.	Губерський.	–	К.,	2011.	–	
Вип.	4	(86),	 ч.	2	 :	 Зарубіжне	шевченкознавство	 :	 (з	 матеріалів	 УВАН).	 –	
С.	72–75.	–	ISBN	978‐966‐579‐271‐0.	–	ISBN	978‐966‐7015‐53‐4.	

В.	Кричевський	 –	 видатний	 архітектор,	маляр	 і	 знавець	 україн‐
ського	народного	мистецтва,	який	із	1932‐го	по	1936	р.	працював	над	
проектом	 меморіального	 музею	 та	 величного	 пам’ятника	 Т.	Шев‐
ченкові	 на	 Чернечій	 горі.	 Проект	 пам’ятника	 не	 прийняла	 комісія	 з	
причин,	що	не	мали	нічого	спільного	з	мистецтвом,	а	проект	меморіа‐
льного	музею,	виконаний	автором	у	розробленому	ним	національно‐
му	українському	стилі,	зазнав	багатьох	змін,	доки	державна	комісія	не	
ухвалила	 його	 в	 значно	 спрощеному	 вигляді	 й	 з	 меншою	 кількістю	
українських	рис.	

1197.	ТАНАНА	Р.	Він	вклонявся	Кобзаревій	могилі	/	Раїса	Танана	//	
Дзвін.	–	2006.	–	№	3.	–	С.	104–108.		

Про	неодноразові	відвідини	Д.	Яворницьким	могили	Т.	Шевчен‐
ка,	про	що	свідчать	записи	у	«Книзі	вражень»	з	«Тарасової	світлиці»,	
та	низку	праць	ученого,	присвячених	Кобзарю.	

1198.	ТАНАНА	Р.	 Він	 шанував	 Кобзаря	 :	 до	 125‐річчя	 від	 дня	 на‐
родж.	М.	Лозинського	/	Раїса	Танана	//	Дзвін.	–	2005.	–	№	7.	–	С.	157–158.	



	
	

117 
	

Наведено	фрагменти	 зі	 статті	 галицького	публіциста	 і	 політич‐
ного	діяча	М.	Лозинського	«На	Шевченковій	могилі»,	 в	якій	розпові‐
дається	про	першу	поїздку	на	Тарасову	могилу,	організовану	Київсь‐
ким	українським	клубом	у	1909	р.	під	головуванням	М.	Лисенка.		

1199.	ТАНАНА	Р.	 Довголітній	 хранитель	 Шевченкової	 могили	 :	
(до	160‐річчя	від	дня	народж.	І.	О.	Ядловського)	/	Раїса	Танана	//	Нар.	
творчість	та	етнографія.	–	2006.	–	№	2.	–	С.	10–15.	

1200.	ТАНАНА	Р.	 Довголітній	 хранитель	 Шевченкової	 могили	 /	
Раїса	Танана	//	Дзвін.	–	2008.	–	№	3.	–	С.	109–113.	

1201.	ТАНАНА	Р.	 Довголітній	 хранитель	 Шевченкової	 могили	 /	
Раїса	Танана	 //	Дзвін.	 –	 2013.	 –	№	3.	 –	 С.	116–121	 :	фотогр.,	 іл.	 –	 Біб‐
ліогр.:	с.	121.	

Авторка	розповідає	про	І.	Ядловського,	який	із	1884‐го	по	1933	р.	
був	 незмінним	 охоронцем	Шевченкової	 могили	 (помер	 від	 голоду	 у		
87	років),	та	першого	народного	музею	Кобзаря	–	«Тарасової	світлиці».		

1202.	ТАНАНА	Р.	Літописець	Тарасової	гори	:	до	175‐річчя	від	дня	
народж.	В.	С.	Гнилосирова	/	Раїса	Танана	//	Рідний	край	:	альм.	Полтав.	
держ.	пед.	ун‐ту.	–	Полтава,	2011.	–	№	1.	–	С.	206–209.	–	Бібліогр.:	с.	209.	

Про	українського	письменника,	журналіста,	фольклориста,	педа‐
гога,	 багаторічного	 охоронця	Шевченкової	 могили,	 який	 започатку‐
вав	 «Книгу	 вражень»	 у	 «Тарасовій	 світлиці».	 Щоденники	 В.	Гнило‐
сирова	1856–1880	рр.,	його	архівні	матеріали,	рукопис	у	двох	редакці‐
ях	 «К	 истории	 могилы	 Т.	Г.	Шевченка»	 (йдеться	 про	 1882–1890	рр.)	
зберігаються	в	Інституті	рукопису	НБУВ.	

1203.	НА	ТАРАСОВІЙ	горі	:	[путівник]	/	Шевченк.	нац.	заповідник	/	
авт.‐упоряд.:	Авраменко	В.	П.,	Філіпович	Т.	І.,	Яхімович	А.	В.	 ;	пер.	з	англ.	
Коломієць	Т.	Ю.	 ;	 пер.	 з	 нім.	 Швидкий	В.	П.	 –	 Черкаси	 :	 Брама‐Україна,	
2011.	–	79	с.	:	іл.	–	На	обкл.	і	тит.	арк.	текст	парал.	укр.,	рос.,	англ.,	нім.		

1204.	ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ	національний	заповідник	:	[буклет]	/	[авт.	
тексту	С.	А.	Брижицька].	–	[Канів	:	Містер	Піксель,	2012].	–	23	с.	:	іл.	

1205.	[ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ	національний	заповідник	у	м.	Каневі]	//	
Мандри	Україною.	Золота	підкова	Черкащини	:	[путівник]	/	[В.	Мельни‐
ченко,	О.	Самков,	Н.	Поліщук,	М.	Степанов	;	Черкас.	благодійн.	фонд	«Зо‐
лота	підкова»].	–	[К.,	2007].	–	С.	80–83.	–	ISBN	978‐966‐7936‐61‐7.	

Радимо	також	

1206.	БЕЗЯКІН	В.	Охорона	пам’яток	–	справа	державна	:	нове	до‐
слідж.	 споруди	 музею	 Т.	Г.	Шевченка	 в	 Каневі	 архітектора	 В.	Кри‐
чевського	 /	 Василь	 Безякін,	 Інна	 Дорофієнко,	 Ольга	 Рутковська	 //	
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Студії	 мистецтвозн.	 /	 Ін‐т	 мистецтвознав.,	 фольклористики	 та	 етно‐
логії	 ім.	М.	Т.	Рильського	НАН	України.	–	К.,	2011.	–	Чис.	2	 :	Архітекту‐
ра.	Образотворче	та	декоративно‐вжиткове	мистецтво.	–	С.	114–120.	–	
Бібліогр.:	с.	119–120.	

1207.	БІЛОКІНЬ	О.	 Цитування	 і	 ремінісценції	 з	 творів	Шевченка	
на	сторінках	Книг	вражень	відвідувачів	Шевченкової	могили	:	до	пи‐
тання	рецепції	поетового	Слова	/	Ольга	Білокінь	//	Шевченкознавст‐
во	 :	 ретроспективи	 і	 перспективи	 :	 зб.	 пр.	Всеукраїн.	 (36‐ї)	наук.	шев‐
ченк.	конф.,	18–19	квіт.	2007	р.	/	НАН	України,	Ін‐т	л‐ри	ім.	Т.	Г.	Шевченка	
[та	ін.].	–	Черкаси,	2007.	–	С.	76–83.	–	ISBN	978‐966‐8756‐84‐9.	

1208.	БРИЖИЦЬКА	С.	Доброчиність	в	Шевченківському	націона‐
льному	 заповіднику:	 [про	подаров.	музейні	 предмети	 у	фонд.	 колек‐
цію	Шевченк.	нац.	заповідника]	/	С.	Брижицька	//	Скарбниця	україн‐
ської	культури	:	зб.	наук.	пр.	/	Черніг.	іст.	музей	ім.	В.	В.	Тарновського	
[та	ін.].	–	Чернігів,	2007.	–	Вип.	8.	–	С.	39–42.	

1209.	БРИЖИЦЬКА	С.	 Життя	 і	 слово	 українця	 для	 українців	 :	
Т.	Шевченко	і	становлення	нац.	ідентичності	українців	за	матеріалами	
кн.	 вражень	 на	 його	 могилі,	 1896–1926	рр.	 :	 монографія	 /	 Світлана	
Брижицька	;	Київ.	нац.	ун‐т	ім.	Т.	Шевченка,	Центр	українознавства.	–	
К.,	2006.	–	294	с.	:	іл.	–	Бібліогр.:	с.	240–260.	–	ISBN	966‐432‐000‐5.	

1210.	БРИЖИЦЬКА	С.	«Книги	вражень	відвідувачів	могили	Тараса	
Шевченка»	 (1896–1926	 роки)	 як	 джерело	 становлення	 національної	
ідентичності	 українців	 /	 Світлана	 Брижицька	 //	 «Я	 не	 одинокий…»	 :	
нац.	самоствердження	Т.	Шевченка	та	його	вплив	на	становлення	нац.	
ідентичності	українців	(друга	чверть	XIX	ст.	–	середина	20‐х	рр.	XX	ст.)	:	
монографія	 /	 Світлана	 Брижицька.	 –	 Черкаси,	 2006.	 –	 С.	114–160.	 –	
ISBN	966‐8756‐59‐2.	

1211.	БРИЖИЦЬКА	С.	А.	 Матеріали	 «Літопису»	 Тарасової	 гори	 як	
джерело	 єднання	 української	 спільноти	 (1983–2006	рр.)	 /	 Світлана	
Брижицька	//	Український	досвід	спільнотного	згуртування	:	матеріали	
міжнар.	 наук.	 конф.,	 26	жовт.	 2006	р.	 /	 Київ.	 нац.	 ун‐т	 ім.	 Т.	Шевченка,	
Центр	українознавства.	–	К.,	2006.	–	С.	142–151.	–	ISBN	966‐7060‐93‐4.	

1212.	БРИЖИЦЬКА	С.	Постать	Тараса	Шевченка	та	місце	його	похо‐
вання	в	контексті	розвитку	національної	ідентичності	українців	:	(друга	
чверть	XIX	ст.	–	середина	20‐х	рр.	XX	ст.)	/	Світлана	Брижицька	//	III	Між‐
народний	 науковий	 конгрес	 українських	 істориків	 «Українська	 істо‐
рична	наука	на	шляху	творчого	поступу»,	Луцьк,	17–19	трав.	2006	р.	 :	
[доп.	та	повідомл.]	 :	в	3	т.	/	 Ін‐т	 історії	України	НАН	України	[та	 ін.].	–	
Луцьк,	2008.	–	Т.	3.	–	С.	359–364.	
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1213.	БРИЖИЦЬКА	С.	А.	Розвиток	української	національної	 іден‐
тичності	в	1917–1918	рр.	(на	матеріалах	Канівщини)	:	[аналіз	записів	
із	 «Книги	 вражень»	 у	 «Тарасовій	 світлиці»]	 /	 С.	А.	Брижицька	 ;	
ТАНАНА	Р.	В.	 Яким	 Самотній	 –	 український	 поет,	 громадський	 діяч,	
палкий	шанувальник	 Тараса	Шевченка	 :	 [про	 записи	 поета	 в	 «Книзі	
вражень»]	/	 Р.	В.	Танана	 //	 Черкащина	 в	 контексті	 історії	 України	 :	
матеріали	1‐ої	наук.‐краєзн.	конф.	Черкащини	:	(до	50‐річчя	утворен‐
ня	 Черкас.	 обл.)	 /	 Черкас.	 облдержадмін.	 [та	 ін.].	 –	 Черкаси,	 2004.	 –	
С.	209–213;	377–383.	–	ISBN	966‐96421‐4‐0.	

1214.	БРИЖИЦЬКА	С.	 Стан	 могили	 Тараса	Шевченка	 та	 його	 му‐
зею	на	Чернечій	горі	у	роки	становлення	радянської	влади	:	(за	матері‐
алами	кн.	 	вражень	1920‐х	рр.)	 ;	 Історія	створення	та	концепція	побу‐
дови	 сучасної	 (1989	р.)	 експозиції	 музею	Тараса	Шевченка	 у	 Каневі	 /	
Світлана	Брижицька	//	Музейна	справа	та	музейна	політика	в	Україні	
XX	століття	:	зб.	наук.	пр.	/	за	ред.	М.	Селівачова.	–	К.,	2004.	–	С.	41–47,	
63–70.	 –	 (Музей	 українського	 народного	 декоративного	 мистецтва.	
Праці	;	вип.	45).	–	ISBN	966‐96466‐1‐8.	

1215.	БУШИН	М.	І.	 Діяльність	 Шевченківського	 Національного	
заповідника	у	Каневі	у	контексті	патріотичного	виховання	/	М.	І.	Бу‐
шин	//	Історія	України	:	маловідомі	імена,	події,	факти	:	(зб.	ст.)	/	НАН	
України,	 Ін‐т	 історії	України	[та	 ін.].	–	К.,	2005.	–	Вип.	30.	–	С.	22–28.	–	
Бібліогр.:	с.	28.	

1216.	*БУШИН	М.	І.	 Шевченківський	 національний	 заповідник	 у	
Каневі	 –	 святиня	 українського	 народу	 /	 М.	І.	Бушин,	 Ю.	М.	Конон	 //	
Наук.	 пр.	 /	 Миколаїв.	 держ.	 гуманітар.	 ун‐т	 ім.	 П.	Могили	 комплексу	
«Києво‐Могилян.	 акад.».	 –	Миколаїв,	 2006.	 –	 Т.	48,	 вип.	35	 :	 Історичні	
науки.	–	С.	146–150.	–	Бібліогр.:	с.	149–150.	

1217.	ВЕРБІЦЬКА	О.	І.	Комплекс	історико‐культурних	заповідників	і	
музеїв	Т.	Г.	Шевченка	у	складі	АН	УРСР	у	1951–1955	рр.	:	(за	протоколами	
засідань	Президії	АН	УРСР)	/	О.	І.	Вербіцька	//	Національна	пам'ять	:	со‐
ціокульт.	та	духов.	виміри	 :	нац.	та	 іст.	пам'ять	 :	зб.	наук.	пр.	/	Укр.	 ін‐т	
нац.	пам'яті.	–	К.,	2012.	–	Вип.	4.	–	С.	182–197.	–	Бібліогр.:	с.	195–197.		

1218.	КЛИМЧАК	М.	Постать	Тараса	Шевченка	у	творчості	Василя	
Кричевського	/	Марія	Климчак	//	Мистецтвознав.	України	 :	зб.	наук.	
пр.	/	Нац.	акад.	мистец.	України,	Ін‐т	пробл.	сучас.	мистец.	–	К.,	2010.	–	
Вип.	11.	–	С.	23–27	:	фотогр.	

1219.	КОНОН	Ю.	М.	 Шевченківський	 національний	 музей‐запо‐
відник	 у	 Каневі	 у	 формуванні	 етнічної	 свідомості	 українців	 (1925–
2005	рр.)	 /	Ю.	М.	Конон	 //	 Зб.	 наук.	 пр.	 Сер.	 «Історія	 та	 географія»	 /	
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Харк.	 нац.	 пед.	 ун‐т	 ім.	Г.	С.	Сковороди.	 –	 Х.,	 2005.	 –	 Вип.	21/22.	 –	
С.	178–179.	

1220.	МОРИКВАС	Н.	 До	 питання	 вшанування	 Т.	Г.	Шевченка	 на	
Тарасовій	горі	 (1964‐й,	1991‐й,	1994‐й	та	 ін.	рр.)	 /	Надія	Мориквас	//	
Тарас	Шевченко	і	народна	культура	:	зб.	пр.	Міжнар.	(35‐ої)	наук.	Шев‐
ченк.	конф.,	20–22	квіт.	2004	р.	:	190‐річчю	з	дня	народж.	Т.	Г.	Шевченка	
присвяч.	:	у	2	кн.	/	Ін‐т	л‐ри	ім.	Т.	Г.	Шевченка	НАН	України,	Черкас.	нац.	
ун‐т	 ім.	Б.	Хмельницького	 [та	 ін.].	 –	 Черкаси,	 2004.	 –	 Кн.	2.	 –	 С.	328–
335.	–	ISBN	966‐8756‐18‐5	(повне	зібр.).	–	ISBN	966‐8756‐21‐5	(кн.	2.).	

		Національний	заповідник	«Батьківщина	Тараса	Шевченка»	

1221.	СТЕЖИНАМИ	Великого	Тараса	=	Path	of	Great	Taras	:	[альбом]	/	
авт.‐уклад.	 І.	О.	Прилуцька	 ;	 фото	 І.	О.	Прилуцької.	 –	 Черкаси	 :	 Відлуння‐
Плюс,	2010.	 –	 111	с.	:	 фотоіл.	 –	 Бібліогр.:	 с.	111.	 –	 Текст	 укр.,	 англ.	 –	
ISBN	978‐966‐693‐215‐3.	

1222.	ТАРАС	Шевченко	 –	 славний	 син	 Черкаської	 землі	 =	 Taras	
Shevchenko	 –	 the	 glorious	 son	 of	 Cherkasy	 region	 :	 [інформ.‐презентац.	
вид.]	/	 авт.	кол.:	А.	Ю.	Чабан	 (кер.)	 [та	 ін.].	 –	 [Черкаси]	 :	Бізнес‐стиль.	 –	
158	с.	:	іл.,	фотогр.	–	Текст	укр.,	англ.	–	ISBN	978‐966‐96412‐6‐7.	

У	пропонованих	альбомах	ідеться	про	неповторну	красу	й	вікову	
славу	 Шевченкового	 краю	 –	 Черкащину.	 Гортаючи	 сторінки	 цих	 ви‐
дань,	 читач	 ніби	 проходить	 Тарасовими	 стежками,	 прилучається	 до	
найсокровенніших	 джерел	 його	 кипучого	 натхнення,	 палкого,	 живо‐
дайного	слова.	Альбоми	містять	фотоілюстрації	міст	 і	 сіл	Черкащини,	
фотографії	друзів	і	знайомих	Кобзаря,	цитати	з	поетичних	та	прозових	
творів,	 репродукції	 малярських	 робіт	 Т.	 Шевченка.	 Подано	 матеріал	
про	вшанування	жителями	Черкащини	пам’яті	визначного	земляка.		

1223.	УКЛІН	Кобзареві	:	альманах	:	[до	150‐річчя	перепоховання	
Т.	Шевченка	на	Чернечій	горі	в	Каневі]	/	Упр.	культури	Черкас.	обл‐
держадмін.	 ;	 [упоряд.	 Т.	Федорова].	 –	 [Черкаси	 :	 Чабаненко	Ю.	А.,	
2011].	–	60	с.	:	іл.	–	Зі	змісту:	Шевченко	Л.	Садок	вишневий	біля	хати	:	
[про	 Нац.	 заповідник	 «Батьківщина	 Тараса	 Шевченка»].	 –	 С.	2–3	 ;	
Дмитренко	О.	Слово	Кобзаря	дарувала	людям	:	[про	долю	правнучки	
Т.	Шевченка	 по	 брату	 Микиті	 –	 С.	Шолох,	 яка	 народилася	 й	 жила	 в	
с.	Кирилівка].	 –	С.	4–7	 ;	Василенко	О.	Розкрилля	Шевченкового	дуба	 :	
[про	 історію	одного	 із	 сіл	Тарасового	дитинства	–	Будища].	–	С.	8–9	 ;	
Бондаренко	О.	Слово	Шевченка	устами	нащадків	:	[про	конкурс	читців	
поезії	 Т.	Шевченка	 серед	 школярів,	 започатков.	 Нац.	 заповідником	
«Батьківщина	 Тараса	 Шевченка»	 у	 2008	р.].	 –	 С.	10–11	 ;	 Старусєва	В.	
Стежинкою	 в	 дитинство	 Тараса	 :	 [про	 пам’ятники	 та	 пам’ят.	 знаки	
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укр.	скульптора	А.	Куща	в	селах:	Шевченкове,	Моринці,	Будище,	прис‐
вяч.	 Т.	Шевченку].	 –	 С.	12–13	 ;	Шевченко	Л.	 Літописець	Шевченкового	
краю	 :	 [про	фотоетюди	М.	Дойнеко].	 –	 С.	14–15	 ;	 Суржко	С.	 Тернистий	
шлях	до	мрії	:	[про	роботи	з	дерева	нар.	умільця	П.	Мілька,	подаровані	
Морин.	 меморіалу:	 копії	 найвідоміших	 храмів	 і	 церков,	 інших	 буді‐
вель].	–	С.	16–19	;	Метик	Л.	Вільшанський	маляр	:	[про	маляра‐самоука	
С.	Превлоцького,	який,	на	думку	деяких	шевченкознавців,	був	першим	
учителем	 малювання	 Т.	Шевченка].	 –	 С.	20–21	 ;	 Федорова	Т.	 Остання	
радість	 Шевченка	 –	 родина	 вийшла	 з	 кріпацтва	 :	 [про	 намагання		
Т.	Шевченка	в	останні	місяці	життя	визволити	своїх	братів	і	сестер	та	
їхніх	дітей,	які	проживали	в	с.	Кирилівка].	–	С.	22–23.		

1224.	БОНДАРЕНКО	О.	Батьківщина	Великого	Генія	/	Ольга	Бон‐
даренко	//	Черкащина.	–	2013.	–	№	1.	–	С.	9–12	:	фотогр.	

1225.	ГРАБОВЕЦЬКИЙ	В.	 Моринці	 :	 сторінки	 історії	 села	 Т.	Шев‐
ченка	та	вшанування	Кобзаря	:	до	200‐річчя	з	дня	уродин	/	Володимир	
Грабовецький,	 Володимир	 Неумитий	 ;	 Прикарпат.	 нац.	 ун‐т	 ім.	 В.	Сте‐
фаника,	 Каф.	 історії	 України,	 Івано‐Франків.	 держ.	 іст.‐мемор.	 музей	
О.	Довбуша.	–	Івано‐Франківськ	:	[Нова	Зоря],	2008.	–	344	с.	:	фотоіл.	–	Біб‐
ліогр.:	с.	318–334.	–	ISBN	966‐8265‐71‐8.	

1226.	ГУЛАК	Т.	 Хата	 батьків	 Тараса	 Шевченка	 /	 Тамара	 Гулак	 //	
Шевченків	 край	 :	 іст.‐культурол.	 нариси	 :	 присвяч.	 світлій	 пам’яті	
Т.	Г.	Шевченка	й	І.	М.	Гончара	/	упоряд.	Л.	Орел.	–	К.,	2005.	–	С.	222–223	 :	
фотогр.	–	ISBN	966‐96228‐2‐4.	

1227.	ДЕРЖАВНИЙ	 історико‐культурний	 заповідник	 «Батьків‐
щина	Тараса	Шевченка»	//	Музеї	України.	–	2004.	–	№	5.	–	С.	4	;	2005.	–	
№	3.	–	С.	46.	

1228.	МАЛКО	Р.	 Маленька	 шевченкіана	 /	 Ромко	 Малко	 //	 Між‐
нар.	туризм.	–	2004.	–	№	1.	–	С.	76–79.	

У	пропонованих	публікаціях	ідеться	про	місця	на	Черкащині,	що	
входять	до	Національного	заповідника	«Батьківщина	Тараса	Шевчен‐
ка».	 Автори	 розповідають	 про	 пам’ятки	 культури	 в	 селах	 Моринці,	
Шевченкове	 і	 Будище	 та	 про	 неповторну	 експозицію	 Літературно‐
меморіального	 музею	 Тараса	Шевченка	 в	 с.	Шевченкове,	 що	 відтво‐
рює	життєвий	шлях	Кобзаря,	веде	до	розуміння	глибин	його	непере‐
вершеної	творчості.	

1229.	МОРИНСЬКИЙ	 меморіальний	 комплекс	 Національного	 іс‐
торико‐культурного	 заповідника	 «Батьківщина	 Тараса	 Шевченка».	
Село	Шевченкове	(стара	назва	–	Кирилівка),	 село	Будище	//	Мандри	
Україною.	Золота	підкова	Черкащини	 :	 [путівник]	/	 [В.	Мельниченко,	
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О.	Самков,	Н.	Поліщук,	М.	Степанов	 ;	Черкас.	 благодійн.	фонд	«Золота	
підкова»].	–	[К.,	2007].	–	С.	45–55.	–	ISBN	978‐966‐7936‐61‐7.	

1230.	НАЦІОНАЛЬНИЙ	 заповідник	 «Батьківщина	Тараса	Шевчен‐
ка»	:	путівник	/	М‐во	культури	і	туризму	України.	–	[Б.	м.].	–	12	с.	:	іл.		

Радимо	також	

1231.	*ЗВІРЯКА	А.	І.	 Досвід	 паспортизації	 об’єктів	 культурної	
спадщини	Національного	 заповідника	 «Батьківщина	Тараса	Шевчен‐
ка»	/	А.	І.	Звіряка	//	Пр.	Наук.‐дослід.	 ін‐ту	пам’яткохорон.	дослідж.	/	
редкол.:	Клочко	В.	І.	(голова)	[та	ін.].	–	К.,	2006.	–	Вип.	2.	–	С.	115–125.	

Національний	музей	Тараса		Шевченка	в	Києві	

1232.	НАЦІОНАЛЬНИЙ	 музей	 Тараса	 Шевченка	 =	 The	 Taras	
Shevchenko	 national	 museum	 :	 [альбом]	 /	 упоряд.:	 Т.	Андрущенко,	
С.	Гальченко;	вступ.	ст.	С.	Гальченка.	–	К.	:	Мистецтво,	2002.	–	223	с.	:	іл.	–	
Текстівки	англ.,	рез.	англ.,	нім.,	рос.,	фр.	–	ISBN	966‐577‐136‐1.	

Альбом	представляє	значну	частину	колекції	творів	Т.	Шевченка,	
рукописи	його	поезій,	прижиттєві	видання,	меморіальні	речі,	що	збері‐
гаються	в	музеї.	Репродукції	художніх	творів	супроводжуються	науко‐
вими	коментарями.	

1233.	ВНУЧКОВА	Л.	Як	усе	починалося	:	зі	спогадів	/	Любов	Вну‐
чкова	//	Дивослово.	–	2004.	–	№	12.	–	С.	12–13.	

Про	 відкриття	 Літературно‐художнього	 музею	 Т.	Г.	Шевченка	 у	
Києві	24	квітня	1949	р.,	створеного	завдяки	об’єднанню	Центрально‐
го	 державного	 музею	 Т.	Г.	Шевченка	 і	 Харківської	 галереї	 картин	
Т.	Г.	Шевченка,	та	про	його	першого	директора	–	М.	Мацапуру.	

1234.	ГАЛЬЧЕНКО	С.	Літопис	Шевченкового	 дому	 /	 Сергій	 Галь‐
ченко	//	 Скарби	 літературних	 архівів	 /	 Сергій	 Гальченко	 ;	 під	 ред.	
М.	Г.	Жулинського.	–	К.,	2012.	–	С.	71–87.	–	ISBN	978‐966‐2459‐14‐2.	

Про	історію	музею,	яка	має	багато	цікавих	сторінок,	що	стосують‐
ся	не	лише	фондової	колекції,	а	й	самого	життя	закладу.	Автор	згадує	
про	 перших	 хранителів	 та	 збирачів	 мистецької	 спадщини	 Кобзаря,	
простежує	процес	поповнення	зібрання	музею,	розповідає	про	концеп‐
ції	експозицій	1949‐го	та	1989	р.		

1235.	ГАЛЬЧЕНКО	С.	 «Щоб	 пізнати	 Шевченка,	 замало	 всього	
життя»	/	Сергій	Гальченко	;	 інтерв’ю	взяла	Т.	Неліна	//	Дивослово.	–	
2004.	–	№	12.	–	С.	8–12.	

Інтерв’ю	 з	 колишнім	 генеральним	 директором	 Національного	
музею	Тараса	Шевченка	С.	Гальченком	про	роботу	і	проблеми	музею,	
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ювілейні	 наукові	 читання,	 присвячені	 190‐й	 річниці	 від	 дня	 наро‐
дження	Кобзаря,	які	в	ньому	відбулися.	

1236.	КЛИМЕНКО	Н.	Музей	Шевченка	і	міфотворці	/	Наталя	Кли‐
менко	//	Укр.	культура.	–	2006.	–	№	10.	–	С.	6–8.	

1237.	КЛИМЕНКО	Н.	 Оселя	 Шевченкового	 духу	 :	 Нац.	 музеєві	
Т.	Шевченка	 –	 60	 /	Наталя	Клименко	 //	Вітчизна.	 –	 2009.	 –	№	5/6.	 –	
С.	154–157.	

Автор	розповідає	про	історію	створення	музею,	про	третю,	онов‐
лену,	експозицію,	відкриту	22	грудня	2006	р.,	за	яку	в	травні	2007‐го	
музей	отримав	спеціальну	відзнаку	Міжнародного	благодійного	фон‐
ду	«Україна–3000».	

1238.	СТУС	Д.	Дмитро	Стус:	«Ми	–	єдина	європейська	країна,	яка	не	
зробила	 доступною	 свою	 класику»	 /	 [розмову	 вела]	 Оксана	 Гайдук	//	
Укр.	культура.	–	2013.	–	№	8.	–	С.	88–93:	фотогр.	–	Текст	парал.	укр.,	англ.	

Про	 стратегію	роботи	 з	популяризації	 спадщини	Кобзаря	напе‐
редодні	відзначення	його	200‐літнього	ювілею	та	про	конкретні	кро‐
ки	в	реалізації	планів	і	задумів	Національного	музею	Тараса	Шевчен‐
ка	розповідає	його	генеральний	директор	Д.	Стус.	

1239.	МІЙ	Шевченко	//	Укр.	культура.	–	2013.	–	№	8.	–	С.	80–86	:	іл.	
Про	Всеукраїнську	мистецьку	акцію	для	талановитих	дітей	та	мо‐

лоді	 «Мій	Шевченко»,	 яку	 ініціював	 Національний	 музей	 Тараса	Шев‐
ченка	за	підтримки	порталів	1576.ua	та	EX.ua	напередодні	святкування	
200‐річчя	від	дня	народження	поета.	Основні	номінації	конкурсу	–	обра‐
зотворче	мистецтво,	каліграфія	та	читання	віршів	Т.	Шевченка.	В	акції	
взяли	участь	понад	2200	молодих	людей.	До	музею	надійшло	близько	
1000	малюнків,	понад	200	відеофайлів	з	декламуванням	творів	Кобза‐
ря,	а	також	кілька	десятків	каліграфічно	написаних	творів.		

1240.	РОЙЦИНА	О.	Семейные	реликвии	рода	В.	Г.	Шевченко	/	Ольга	
Ройцина	//	«Эта	самая	любовь…»	:	докум.	повесть	из	жизни	представи‐
телей	 рода	 Шевченко–Великогорских–Андреевых	 /	 Ольга	 Ройцина	 ;		
науч.	ред.	Н.	А.	Лысенко.	–	К.,	2009.	–	С.	35–38.	–	ISBN	978‐966‐7615‐92‐5.	

Про	сімейні	реліквії,	які	перейшли	у	спадок	від	Варфоломія	Григо‐
ровича	Шевченка	до	його	сина	Андрія.	Це	були	особисті	речі	Т.	Шевчен‐
ка,	деякі	листи,	малюнки,	рукописи,	один	примірник	першого	видання	
«Кобзаря»,	а	також	листування	В.	Шевченка	з	приводу	Тарасової	могили	
та	видання	«Кобзаря».	Дочка	Андрія	Варфоломійовича	–	Марія	Андріїв‐
на	Шевченко‐Гілевська	та	її	онук	Андрій	Георгійович	Дрозд‐Гілевський	
20	серпня	1960	р.	передали	Національному	музею	Тараса	Шевченка	три	
шевченківські	 реліквії:	 акварельний	 етюдник,	 мініатюрну	 табакерку,	
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інкрустовану	 золотом	 і	 сріблом,	 із	 вензелем	 «Т.	Ш.»	 на	 кришечці,	 та	
кришталевий	штамп‐печатку	у	вигляді	чарочки,	на	денці	якої	виграві‐
ювано	зашифровану	монограму	у	вигляді	римської	цифри	III:	у	центрі	
читається	буква	«Т»	(Тарас),	внизу	–	буква	«Ш»	(Шевченко).	

1241.	ТКАЧЕНКО	М.	 «Не	 таланило	Шевченкові	 за	життя,	 не	 тала‐
нило	і	після	смерті…»	/	Михайло	Ткаченко	//	Пам’ять	століть.	–	2004.	–	
№	2.	–	С.	20–26.	

Автор	розповідає	про	 історію	 створення	Державного	музею	Та‐
раса	Шевченка	в	Києві.	Упродовж	шести	років	(1943–1949)	було	при‐
йнято	близько	десяти	партійних	та	урядових	постанов	стосовно	відк‐
риття	музею;	не	менше	шести	разів	вирішувалося	питання	щодо	 за‐
безпечення	його	приміщенням;	сім	разів	переносилася	дата	відкриття	
закладу.	 І	 все	ж	музей	 було	 відкрито,	 але	 не	 завдяки	 цим	 рішенням	
(більшість	із	них	за	своїми	найважливішими	пунктами,	як	правило,	не	
виконувалися),	а	завдяки	зусиллям	працівників	музею,	діячів	культу‐
ри	 і	 мистецтва,	 київської	 інтелігенції,	 окремих	 посадових	 осіб	 –	 усіх	
тих,	хто	ставився	до	музейних	реліквій,	пов’язаних	з	іменем	Т.	Шевче‐
нка,	як	до	найдорожчого	скарбу	українського	народу.	

1242.	ЦУРКАНЮК	О.	 «О	друзі!	О	 борці	 за	 істину	 святу!»	 :	Кирило‐
Мефодіїв.	т‐во	в	експозиції	Нац.	музею	Т.	Шевченка	/	Ольга	Цурканюк	//	
Укр.	культура.	–	2007.	–	№	4.	–	С.	18–19.	

Національний	музей	зберігає	цінні	документи	й	матеріали	слід‐
чої	справи	Слов’янського	товариства	святих	Кирила	і	Мефодія.	Це	не	
тільки	частина	слідчої	справи	«О	художнике	Шевченко».	У	фондосхо‐
вищах	є	документи	 і	матеріали,	присвячені	загальним	розпоряджен‐
ням	органів	влади	царської	Росії	щодо	арешту	й	слідства	над	кирило‐
мефодіївцями,	 слідчі	 документи	 щодо	 М.	Гулака,	 В.	 Білозерського,		
П.	Куліша,	О.	Навроцького	та	ін.	Серед	найцінніших	матеріалів	музею	–	
меморіальні	речі	членів	Кирило‐Мефодіївського	товариства.		

1243.	ШИЛЕНКО	Ю.	 Поіменовані	 «Кобзарі»	 в	 колекції	 музею	 /	
Юлія	Шиленко	//	Дивослово.	–	2004.	–	№	12.	–	С.	13–14.	

Колекція	«Кобзарів»,	що	зберігається	в	Національному	музеї	Та‐
раса	Шевченка,	 налічує	 понад	 500	 примірників.	 Завдяки	 цьому	 зіб‐
ранню	ми	можемо	уявити,	як	поширювалися	твори	Кобзаря	в	Україні	
та	поза	її	межами	в	різні	 історичні	періоди	та	як	цей	процес	залежав	
від	суспільно‐політичного	життя	країни.	Автора	цікавлять	автографи,	
що	 перетворюють	 ці	 видання	 на	 дорогоцінний	 скарб.	 Приміром,	 на	
титулі	книги	«Гайдамаки»	(СПб.,	1841)	написано:	«N	Андреевичу	Мар‐
кевичу	Т.	Шевченко».		
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1244.	ТАРАС	Шевченко:	мозаїка	цілости	:	кат.	вист.	шевченкіяни	
зі	зб.	В.	Яцюка	:	(Нац.	музей	Т.	Шевченка,	лип.	–	верес.	2011	р.)	/	Наук.	
Т‐во	 ім.	Шевченка	в	Америці	[та	 ін.]	 ;	упорядкув.	В.	Яцюка.	–	К.	 :	Кри‐
тика,	2012.	–	50	с.	:	фотогр.	–	ISBN	978‐966‐8978‐48‐7.	

У	каталозі	описано	експонати	виставки	«Тарас	Шевченко:	мозаї‐
ка	цілости»,	що	відбулась	 у	липні	 –	 вересні	 2011	р.	 в	Національному	
музеї	 Тараса	Шевченка	 в	 Києві.	 Матеріал	 було	 згруповано	 у	 восьми	
розділах,	які	відповідають	тематичним	розділам	виставки:	«Останній	
шлях	Кобзаря»	(перепоховання	Шевченкового	праху	в	Україні	у	трав‐
ні	1861	р.),	«Братерство	тарасівців»	(матеріали	учасників	таємної	ор‐
ганізації,	що	діяла	в	1891–1896	рр.),	«Будеш,	батьку,	панувати»	(відк‐
риття	 пам’ятника	 І.	 Котляревському	 в	Полтаві	 в	 1902	р.),	 «У	 відсвіті	
Шевченкової	 душі»	 (прижиттєві	 публікації	 творів	 Кобзаря,	 його	
офорт	 «Притча	 про	 виноградаря»,	 автографи	 та	 світлини	 поетових	
друзів),	«Натхненні	його	іменем»	(матеріали	збирачів,	дослідників	та	
популяризаторів	Шевченкової	спадщини),	«Наша	дума,	наша	пісня…»	
(шевченківські	традиції	 в	музичній	культурі),	 «Мала	пластика»	 (ску‐
льптура	 і	 твори	 ужиткового	 мистецтва),	 «Шевченко	 в	 дослідженнях	
В.	Яцюка»	(окремі	видання).	

1245.	НАЦІОНАЛЬНИЙ	 музей	 Тараса	Шевченка	 :	 альб.‐путівник	 /	
Нац.	музей	Т.	Шевченка	;	упоряд.:	Н.	Клименко	[та	ін.].	–	К.	:	СИМВОЛ‐Т	:	
ВІТАЛ‐ПРЕСС,	2009.	–	95	с.	:	іл.,	портр.	–	ISBN	966‐8138‐03‐1.	

Літературно‐меморіальний	будинок‐музей	Тараса	Шевченка		
(філія)	

1246.	АНДРУЩЕНКО	Т.	 Київські	 музеї	 Т.	Г.	Шевченка	 :	 феноменол.	
вимір	/	Тетяна	Андрущенко	//	Мистецькі	обрії’2004	:	альманах	/	Акад.	
мистец.	України,	Ін‐т	пробл.	сучас.	мистец.	–	К.,	2005.	–	Вип.	7.	–	С.	288–
292.	–	ISBN	966‐7170‐47‐0.	

Про	 історію	 створення	 та	 сучасну	 експозицію	Літературно‐мемо‐
ріального	будинку‐музею	Тараса	Шевченка	в	Києві.	Автор	розмірковує	
над	прагненням	людей	наблизитися	до	першоджерел,	щоб	сформувати	
власний	духовний,	феноменологічний	вимір	творчості	Кобзаря.	

1247.	КАРПЕНКО	О.	 Шевченкова	 оселя	 /	 О.	 Карпенко	 //	 Наук.	
світ.	–	2009.	–	№	2.	–	С.	24–27.	

Про	історію	будинку	І.	Житницького	на	Козиному	болоті	в	контекс‐
ті	 забудови	 старого	 Києва	 першої	 половини	 ХІХ	ст.	 Цю	 характерну	 де‐
рев’яну	споруду	було	зведено	за	«типовим»	проектом,	призначеним	для	
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глухих	вулиць	і	провулків.	Невеличкий	одноповерховий	будинок,	збудо‐
ваний	із	соснових	колод,	містив	шість	кімнат	і	мав	цегляний	напівпідвал.		

1248.	КАРПЕНКО	О.	Сорочка	Марії	Максимович	/	Ольга	Карпенко	//	
Нар.	творчість	та	етнологія.	–	2012.	–	№	1.	–	С.	75–78.	–	Бібліогр.:	с.	78.	

Марія	 Максимович	 –	 дружина	 українського	 вченого‐природо‐
знавця,	 історика,	фольклориста	 і	мовознавця	Михайла	Максимовича,	
з	яким	Т.	Шевченко	був	у	дружніх	стосунках.	Під	час	останньої	подо‐
рожі	в	Україну	поет	гостював	у	подружжя,	де	22	червня	написав	порт‐
рет	Марії	Василівни.	У	статті	досліджено	історію	побутування,	техніку	
та	символіку	вишивки	сорочки	М.	Максимович,	яка	нині	зберігається	
у	фондовій	колекції	будинку‐музею.		

1249.	КОЛОСКОВА	Н.	До	 історії	будинку,	що	на	Козиному	болоті	 :	
Літ.‐меморіал.	 будинок‐музей	 Т.	Шевченка	 в	 Києві	 /	 Нінель	 Колоско‐
ва	//	Музеї	України.	–	2005.	–	№	6.	–	С.	18–20	:	іл.	

Про	 історію	 і	сучасний	стан	будинку‐музею.	Авторка	згадує	 імена	
науковців	та	архітекторів,	які	доклали	багато	зусиль	до	створення	му‐
зею:	В.	Кричевського,	К.	Мощенка,	Є.	Рудинську,	В.	Базилевича,	Ф.	Краси‐
цького	та	ін.,	розповідає	про	експозиції	різних	років	та	оригінали	творів	
Т.	Шевченка,	які	зберігаються	в	музеї.		

1250.	КОЛОСКОВА	Н.	В.	Г.	Кричевський	–	 ідейний	натхненник	та	
один	 із	 засновників	 першого	 музею	 Тараса	 Шевченка	 в	 Києві	 :	 до		
80‐річ.	 ювілею	 Літ.‐меморіал.	 будинку‐музею	 Т.	Шевченка	 /	 Нінель	
Колоскова	//	Музеї	України.	–	2008.	–	№	3/4.	–	С.	16–19	:	іл.	

Новатору	 української	 архітектури	 В.	Кричевському,	 за	 проектом	
якого	було	збудовано	Музей	Т.	Шевченка	на	Чернечій	горі	в	Каневі,	на‐
лежить	 і	 художнє	 керівництво	 оформленням	 Будинку‐музею	 Тара‐
са	Шевченка	в	Києві,	складання	художніх	проектів	кімнат,	майстерні	й	
садка.	Покладене	на	нього	завдання	виконано	на	високому	науковому	
рівні.	Внутрішнє	впорядкування	кімнат	і	меблі	було	спроектовано	та‐
ким	чином,	що	вони	відповідають	часу	Т.	Шевченка	і	відтворюють	дух	
тієї	епохи,	в	яку	жив	поет.		

1251.	МАЦАПУРА	М.	І.	 Літературно‐меморіальний	 Будинок‐му‐
зей	Т.	Г.	Шевченка	у	Києві	/	М.	І.	Мацапура	//	Дослідник	на	ниві	Шев‐
ченкознавства	 :	зб.	наук.	 ст.	М.	І.	Мацапури	/	 упоряд.	Т.	М.	Мацапура.	 –	
К.,	2011.	–	С.	87–194	:	фотоіл.	–	ISBN	987‐966‐2171‐95‐2.	

У	статті,	надрукованій	у	«Радянській	культурі»	в	1955	р.,	розпові‐
дається	 про	 перший	 у	 колишньому	 СРСР	музей,	 присвячений	 пам'яті	
Т.	Шевченка.		
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1252.	СИЛИН	О.	 З	 моєї	 «Шевченкіани»	 :	 збірка	 /	 Олесь	 Силин	 ;	
[упоряд.	 Т.	Силина].	 –	 К.	 :	 Вид‐во	 ім.	О.	Теліги,	 2007.	 –	 191	с.	 :	 іл.,		
портр.	–	 ISBN	978‐966‐7601‐98‐0.	–	Зі	змісту:	Козинка.	–	С.	49	 ;	Прову‐
лок	Тараса	Шевченка.	–	С.	51	;	Оселя	Тараса	на	Козинці.	–	С.	52–57	;	Ки‐
ївська	оселя	Шевченка.	–	С.	59–62	;	«Він	тут	ходив,	він	тут	любив,	кия‐
ни!..».	–	С.	65–68	 ;	Меморіал	Шевченка	на	Козинці	був	приречений	до	
загибелі.	–	С.	111–112	;	Будиночок	Т.	Г.	Шевченка	врятовано!	–	С.	129–
132	 ;	 Як	 відтворювався	 будиночок	 Тараса.	 –	 С.	133–135	 ;	 Оновлена	
оселя	Шевченка.	 –	С.	136–137;	Спогади	 і	 занепокоєння.	 –	С.	138–141	 ;	
Друге	народження	музею.	–	С.	180–181.	

Автор	–	заслужений	архітектор	України	О.	Силин	–	усе	своє	свідоме	
життя	за	архівними	документами	вивчав	життя	і	творчість	Т.	Шевчен‐
ка:	досліджував	місця	його	перебування	в	Україні	та	за	її	межами,	брав	
участь	у	відтворенні	осель,	де	жив	і	творив	Кобзар.	Особливу	увагу	при‐
ділив	періоду	проживання	Тараса	Григоровича	в	1846–1847	рр.	у	буди‐
ночку	І.	Житницького,	що	на	Козинці	в	Києві,	в	останній	перед	солдат‐
чиною	оселі.	А	наприкінці	1960‐х	–	на	початку	1970‐х	рр.	саме	О.	Силину,	
який	на	той	час	обіймав	посаду	голови	громадської	інспекції	Київської	
міської	організації	Українського	товариства	охорони	пам’яток	історії	та	
культури,	вдалося	врятувати	цю	будівлю.		

Меморіальний	будинок	Т.	Г.	Шевченка	«Хата	на	Пріорці»	(філія)	

1253.	НАУМОВА	Н.	Хата	на	Пріорці	 /	Надія	Наумова,	Юлія	Єрмо‐
ленко	//	Чумац.	шлях.	–	2004.	–	№	1.	–	С.	8–11	;	Нар.	творчість	та	етно‐
графія.	–	2007.	–	№	5.	–	С.	42–48.	

Про	історію	північної	околиці	Києва	–	Пріорки	–	та	про	знамени‐
ту	 хату,	 в	 якій	 у	 серпні	 1859	р.,	 востаннє	 перебуваючи	 у	 місті,	
Т.	Шевченко	 прожив	 два	 тижні	 перед	 своїм	 від’їздом	 до	 Петербурга.	
Автори	розповідають	про	експозицію	музею	«Хата	на	Пріорці»,	основ‐
на	ідея	якої	–	відсутність	умовного	бар’єру	між	відвідувачем	та	експо‐
натами,	 детальне	 відтворення	 обстановки	 до	 побутових	 дрібниць	 й	
атмосфера	живої	оселі.	

1254.	СИЛИН	О.	 Остання	 оселя	 Тараса	 на	 київській	 Пріорці	 /	
Олесь	Силин	//	З	моєї	«Шевченкіани»	:	збірка	/	Олесь	Силин	;	[упоряд.	
Т.	Силина].	–	К.,	2007.	–	С.	76–81.	–	ISBN	978‐966‐7601‐98‐0.		

1255.	СИЛИН	О.	Остання	оселя	Тараса	Шевченка	в	Києві	/	Олесь	
Силин	//	Укр.	культура.	–	2007.	–	№	2.	–	С.	28–29.		

У	статтях	ідеться	про	те,	як	у	серпні	1859	р.	Т.	Шевченко	винаймав	
тут	два	тижні	кімнату.	Автор	розповідає	про	історію	створення	Музею	
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«Хата	на	Пріорці»,	висловлює	свої	пропозиції	щодо	розширення	експо‐
зиційних	об’єктів	цієї	філії	Національного	музею	Тараса	Шевченка.	

Музей	«Кобзаря»	Т.	Г.	Шевченка	(м.	Черкаси)	

1256.	КОСЕНКО	О.	 Унікальна	 скульптурна	 шевченкіана	 музею	
«Кобзаря»	/	Ольга	Косенко	//	Черкащина.	–	2013.	–	№	1.	–	С.	38–39	:	іл.	

1257.	МУЗЕЙ	«Кобзаря»	Т.	Г.	Шевченка	//	Музеї	України.	–	2004.	–	
№	5.	–	С.	6–10	;	2005.	–	№	3.	–	С.	48–52.	

1258.	МУЗЕЙ	«Кобзаря»	Т.	Г.	Шевченка	//	Черкащина	–	духовності	
скарбниця	:	до	195‐ої	річниці	з	дня	народж.	Т.	Г.	Шевченка,	360‐ої	річ‐
ниці	Укр.	Козац.	держави	та	55‐ої	річниці	Черкас.	обл.	/	авт.	колектив:	
В.	 Мельниченко,	 А.	Морозов,	 В.	Поліщук	 [та	 ін.].	 –	 [Черкаси,	 2009].	 –	
С.	42–43	:	фотогр.	–	ISBN	966‐96412‐1‐2.		

1259.	НЕСТЕРЕНКО	П.	«Кобзар»	для	нас	–	це	не	тільки	те,	що	ви‐
вчають,	а	й	те,	чим	живуть	/	Петро	Нестеренко	//	Черкащина.	–	2013.	–	
№	1.	–	С.	38–39	:	іл.	

1260.	ШАРАПА	О.	Музей	однієї	книги	/	Ольга	Шарапа	//	Черкащи‐
на.	–	2013.	–	№	1.	–	С.	37	:	фотогр.	

1261.	ШАРАПА	О.	 Першому	 «Кобзарю»	 –	 170	 /	 Ольга	 Шарапа	 //	
Шевченкіана	 /	 упоряд.:	 Л.	Голота,	 Є.	Букет.	 –	 К.,	 2011.	 –	 С.	149–153.	 –	
ISBN	978‐966‐2669‐05‐3.	

Автори	розповідають	про	унікальний	Музей	«Кобзаря»	Т.	Г.	Шев‐
ченка,	завдання	якого	полягає	в	тому,	щоб	якомога	повніше	зібрати	й	
показати	видання	творів,	шевченкознавчу	літературу	та	все,	що	сто‐
сується	імені	великого	поета	і	художника.	Окраса	і	гордість	закладу	–	
«Кобзар»	 1840	р.,	 надрукований	 у	 Петербурзі	 невеликим	 накладом.	
Також	на	особливу	увагу	заслуговують	альманахи:	«Ластовка»	(вида‐
ний	у	Петербурзі	1841	р.	Є.	Гребінкою),	«Молодик»	(1844),	«Альманах	
„Хата”»	(1860),	журнал	«Основа»	(1861–1862),	«Кобзар»	(1860),	«Бук‐
варь	южнорусский»	(1861).	Скульптурна	Шевченкіана	музею	налічує	
понад	п’ять	десятків	експонатів.	Найчисельніші	серед	них	–	портретні	
зображення	Т.	Шевченка.	

1262.	ВИДАННЯ	творів	Тараса	Шевченка	у	фондах	музею	«Кобза‐
ря»	 :	каталог	/	 [ред.	О.	М.	Шарапа	 ;	 упоряд.	О.	С.	Косенко,	О.	В.	Веретіль‐
ник].	–	Черкаси	:	Брама‐Україна,	2010.	–	279	с.	–	ISBN	978‐986‐453‐073‐3.	

У	каталозі	вміщено	перелік	видань	творів	Т.	Шевченка	–	мовою	
оригіналу	та	у	перекладі,	що	зберігаються	у	фондах	музею.	Хроноло‐
гічно	 реєстр	 охоплює	 книги	 з	 1840‐го	 по	 2008	 р.	 включно	 і	 містить	
686	позицій	 (видання)	 станом	на	1	 січня	2009	р.	У	ньому	з	максима‐
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льною	повнотою,	мовою	оригіналу,	зі	збереженням	орфографії	пода‐
но	опис	видання,	який	відповідає	титульному	аркушу.	Крім	того,	вмі‐
щено	 додаткову	 інформацію	 про	 структуру	 книги,	 редакторів	 та	 ху‐
дожників.	

1263.	МУЗЕЙ	«Кобзаря»	Т.	Г.	Шевченка	 :	путівник	/	Музей	«Коб‐
заря»	 Т.	Г.	Шевченка	 ;	 текст	 О.	М.	Шарапа	 ;	 фотогр.	 М.	О.	Васильєва,	
О.	М.	Третякова.	–	[Черкаси	:	Брама,	2004].	–	17	с.	:	іл.,	фотогр.	

Музей	Заповіту	Т.	Г.	Шевченка	(м.	Переяслав‐Хмельницький)	

1264.	КУХАРЄВА	Н.	Музей	Заповіту	Т.	Г.	Шевченка	в	Переяславі	 :	
(до	195‐річчя	з	дня	народж.	Т.	Г.	Шевченка)	/	Наталія	Кухарєва,	Олена	
Калінович	 //	Краєзнавство.	 –	 2009.	 –	№	1/2.	 –	 С.	143–149	 :	фотогр.	 –	
Бібліогр.:	с.	149.	

Про	створення	неординарної,	неповторної,	унікальної	експозиції	
Музею	 Заповіту	 Т.	Г.	Шевченка.	 Вона	 має	 три	 складові	 –	 історичну,	
меморіальну	та	літературно‐художню	–	і	не	схожа	на	експозиції	інших	
музеїв	 Т.	Шевченка.	 Тут	 показано	 тільки	 те,	 що	 стосується	 Переяс‐
лавщини.	

1265.	МЕЛЬНИК	В.	Музей	Шевченкового	«Заповіту»	/	Віра	Мель‐
ник	//	Пам’ять	століть.	–	2008.	–	№	1/2.	–	С.	214–219.	

У	статті	йдеться	про	історію	створення	музею,	головною	метою	
якого	 було	 відтворення	 атмосфери	 прадавнього	 українського	 істо‐
ричного	міста	і	будинку,	де	Т.	Шевченко	пережив	високе	поетичне	пі‐
днесення,	а	також	висвітлення	всієї	глибини	творчості	Тараса	Григо‐
ровича	переяславського	періоду,	осмислення	ним	української	 історії,	
ментальності,	традицій.	Також	автор	розповідає	про	перебування	Ко‐
бзаря	 в	 Переяславі,	 куди	 він	 приїздив	 на	 запрошення	 А.	Козач‐
ковського	чотири	рази:	влітку	і	восени	1845	р.	і	двічі	в	1859	р.	

Експозиції,	присвячені	Т.	Шевченку,	в	інших	музеях	України	
1266.	ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ	Б.	Брость	калини	у	вінок	Кобзареві	/	Бо‐

рис	Войцехівський	//	Пам’ять	століть.	–	2008.	–	№	1/2.	–	С.	234–239.	
Про	 музей	 Т.	Шевченка	 в	 Баришівці,	 в	 основі	 експозицій	 якого	

лежить	унікальна	Шевченкіана,	зібрана	книголюбом	та	видатним	ше‐
вченкознавцем	В.	Костенком	(понад	400	книжок	та	інших	експонатів).	

1267.	ГОНЧАР	В.	Березоворудський	народний	історико‐краєзнав‐
чий	музей	/	Валентина	Гончар	//	Музеї	України.	–	2007.	–	№	6.	–	С.	30.	

Музей	 створено	 на	 базі	 меморіальної	 кімнати	 Т.	Шевченка,	 що	
існувала	 з	 1961	р.	 при	 Березоворудському	 сільськогосподарському	
технікумі,	та	двох	кімнат	історії	села,	організованих	у	1968	р.	
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1268.	ЗАКІПНА	Г.	Шевченківська	збірка	у	фондах	Одеського	літе‐
ратурного	музею	/	Галина	Закіпна	//	Шевченк.	краєзн.	альм.,	2010	/	
Всеукр.	культ.‐наук.	фонд	Т.	Шевченка.	–	[К.,	2010].	–	С.	29–36	;	Шевче‐
нкіана	Одещини	 :	 наук.‐краєзн.	 зб.	 /	 Упр.	 культури	 та	 туризму	Одес.	
облдержадмін.	–	Одеса,	2006.	–	С.	35–69	:	іл.	–	ISBN	966‐8149‐84‐Х.	

Про	Шевченкіану	Одеського	літературного	музею,	яка	нараховує	
500	одиниць	зберігання.	Серед	них	–	два	примірники	«Кобзаря»,	ви‐
даного	1860	р.	коштом	П.	Симиренка,	повний	комплект	журналу	«Ос‐
нова»	 за	 1861–1862	рр.,	 другий	 том	 історичного	 часопису	 «Русские	
пропилеи»	 (М.,	 1916),	 в	 якому	 вперше	 опубліковано	 спогади	 про	
Т.	Шевченка	 княжни	В.	 Рєпніної,	 та	 багато	 інших	 цінних	 видань.	До‐
повнюють	музейну	Шевченкіану	листівки	кінця	XIX	–	початку	XX	ст.	із	
портретними	зображеннями	Т.	Шевченка,	краєвидами	Чернечої	гори.	

1269.	МАКСИМ’ЮК	Т.	Два	експонати	музею	«Одещина	–	Шевчен‐
кові»	/	Тарас	Максим’юк	//	Шевченкіана	Одещини	:	наук.‐краєзн.	зб.	/	
Упр.	культури	та	туризму	Одес.	облдержадмін.	–	Одеса,	2006.	–	С.	70–
82.	–	ISBN	966‐8149‐84‐Х.	

Про	 збірник	 «Т.	Г.	Шевченко.	 Его	 жизнь	 и	 поэзия»	 (1914),	 який	
мав	два	видання	на	користь	Одеського	та	Єлизаветградського	педаго‐
гічних	товариств	взаємодопомоги.	

1270.	МАХІНЧУК	М.	Вінок	пам’яті	Кобзареві	/	Микола	Махінчук	//	
Переяславський	 скарб	Михайла	 Сікорського	 :	 худож.‐докум.	 повість	 /	
Микола	Махінчук.	–	К.,	2005.	–	С.	136–159.	–	ISBN	966‐01‐0320‐4	(сер.)	–	
ISBN	966‐7575‐73‐X.	

Книга	містить	розповідь	генерального	директора	Національного	
історико‐етнографічного	заповідника	«Переяслав»	М.	Сікорського	про	
перебування	 Т.	Шевченка	 на	 Переяславщині	 в	 1845‐му	 і	 1859	р.	 та		
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раса,	 зокрема	 «Портрет	 Є.	Г.	Горленко»	 (олія,	 1847),	 «Казахські	 діти‐
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Автор	розповідає	й	про	перший	на	Харківщині	Музей	Т.	Г.	Шев‐
ченка,	який	було	відкрито	10	вересня	1990	р.	у	середній	школі	№	96	
м.	Харкова.	 Велику	 допомогу	 йому	 надали	 харківські	 митці.	 Панно	
М.	Колінєва,	картини	М.	Молочинського	–	копії	автопортретів	Т.	Шев‐
ченка,	а	також	макет	батьківської	хати	поета	зайняли	чільне	місце	в	
музейній	 експозиції.	 Унікальне	 зібрання	 значків,	 медалей,	 книг	 про	
Т.	Шевченка	 подарував	 музею	 вчитель	 географії	 С.	 Мартиненко,	 а	
вчитель	музики	В.	Рябовол	передав	старовинні	речі	ХІХ	ст.,	зокрема	бан‐
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Радимо	також	
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ХХI	 століття	 :	 матеріали	 наук.‐практ.	 конф.,	 присвяч.	 190‐річчю	 від	
дня	народж.	Т.	Г.	Шевченка,	25	берез.	2004	р.	 /	Харк.	держ.	наук.	б‐ка	
ім.	В.	Г.	Короленка	[та	ін.].	–	Х.,	2004.	–	С.	134–143.	
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Розділ	6	
Скульптурна	Шевченкіана	

До	образу	Кобзаря	і	героїв	його	творів	звертались	багато	скуль‐
пторів	іще	в	ХІХ	ст.:	у	1860‐х	рр.	–	Ф.	Каменський,	П.	Забіла,	у	1880‐х		–	
Л.	Позен,	Б.	Едуардс,	у	1890‐х		–	Ф.	Балавенський,	В.	Беклемішев	та	ін.	
За	царизму,	коли	заборонялося	Шевченкове	слово	і	навіть	згадування	
про	поета,	скульптори	іноді	вдавалися	до	відтворення	його	образу	на	
фронтонах	громадських	будівель.	Так,	на	фронтоні	зведеного	в	1901–
1902	рр.	 (за	 проектом	 архітекторів	 В.	Осьмака	 та	 Г.	Антокольського)	
Троїцького	народного	будинку	в	Києві	 (нині	 –	Київський	національ‐
ний	 академічний	 театр	 оперети)	 було	 встановлено	 два	 бюсти	 –	
М.	Гоголя	і	Т.	Шевченка.	

Перший	пам’ятник	Т.	Шевченку	–	невелике	погруддя	поета	–	бу‐
ло	встановлено	в	1881	р.	на	півострові	Мангишлак,	де	Тарас	Григоро‐
вич	відбував	заслання.	У	1920	р.	пам’ятник	зруйнували	басмачі.	

В	 Україні	 ж	 першим	 пам’ятником	 (і	 другим	 у	 світі)	 фактично	
став	монумент	Тараса	в	с.	Тюдів	(Косівський	район,	Івано‐Франківсь‐
ка	обл.).	Його	виготовили	гуцули‐каменярі,	але,	на	жаль,	під	час	Пер‐
шої	світової	війни	цей	пам’ятник	було	знищено.	

У	1899	р.	мармурове	погруддя	поета	роботи	В.	Беклемішева	вста‐
новили	в	Харкові,	перед	жіночою	недільною	школою	Х.	Алчевської;	а	в	
1903	р.	–	бронзове,	у	Седневі,	в	маєтку	Лизогубів,	де	бував	Т.	Шевченко.	

Коли	передова	українська	громадськість	у	Росії	готувалася	відзна‐
чити	50‐річчя	від	дня	смерті	Т.	Шевченка	та	100‐річчя	від	дня	його	наро‐
дження	спорудженням	пам’ятника	в	Києві,	на	конкурс	було	подано	бага‐
то	проектів.	Серед	авторів	–	М.	Гаврилко,	Л.	Шервуд,	Г.	Кузневич,	М.	Анд‐
реєв,	 І.	Рєпін,	 І.	Кавалерідзе	 та	 ін.	 Але	царський	 уряд	 заборонив	вшану‐
вання	пам’яті	поета.		

Не	кращим	було	становище	і	на	українських	землях,	що	перебу‐
вали	під	гнітом	Австро‐Угорщини.	Цісарський	уряд	заборонив	спору‐
дження	пам’ятника	поету	у	Львові.	На	ці	заборони	народ	відповів	ма‐
совим	 рухом	 за	 увічнення	 пам’яті	 Кобзаря.	 У	 містах	 і	 селах	 Західної	
України	на	народні	кошти	споруджували	невеликі	пам’ятники,	наси‐
пали	на	честь	Т.	Шевченка	високі	кургани,	де	встановлювали	погруд‐
дя	поета	(такі	кургани	можна	було	побачити	і	на	Правобережній,	і	на	
Лівобережній	Україні).	Минуло	багато	років,	але	й	досі	височать	вони	
в	Коломиї	і	Шешорах,	у	Косові	й	Надієві,	Вовчинцях	і	Лисиничах.	Деякі	
з	 цих	 скульптурних	 зображень	 оригінальні	 за	 задумом	 і	 втіленням.	
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Наприклад,	 у	 Лисиничах	 на	 Львівщині	 погруддя	 поета	 висічено	 на	
скелі.	

У	 1918	р.	 було	 споруджено	 два	 перші	 пам’ятники	 Кобзареві	 в	
Москві	 та	Петрограді,	 але	 вони	не	 збереглися	 через	 недовговічність	
матеріалу.		

Найперший	пам’ятник	Т.	Шевченкові	 в	 радянській	 Україні	 було	
споруджено	на	народні	кошти	того	ж	року	в	Ромнах.	Роботу	доручили	
молодому	 скульпторові	 І.	Кавалерідзе,	 який	 жив	 тоді	 в	 цьому	 місті.	
Він	відтворив	Кобзаря,	що	сидить	на	розлогому	кургані	у	глибокій	за‐
думі.	Пам’ятник	вирішено	в	горизонтальній	площині,	він	ніби	вирос‐
тає	 із	землі.	Монумент	виконано	з	бетону.	Нині	його	реставровано,	а	
постать	Кобзаря	відлито	з	бронзи.	

За	проектом	І.	Кавалерідзе	було	споруджено	ще	кілька	монументів	
Т.	Шевченка.	В	1925	р.	встановлено	пам’ятник	у	Полтаві,	у	сквері	навпро‐
ти	 колишнього	 земства	 (нині	 –	 Полтавський	 краєзнавчий	музей).	 Пос‐
тать	Тараса	Григоровича	неначе	виростає	зі	степової	могили.	Образ	пое‐
та	 відтворено	 у	 хвилини	 його	 важких	 роздумів	 над	 долею	 України.	
П’єдестал	виконано	у	характерних	для	І.	Кавалерідзе	вуглуватих	формах.		

Окремі	прийоми	кубізму	І.	Кавалерідзе	застосував	і	в	пам’ятнику	
Т.	Шевченкові	в	Сумах.	Та	після	Великої	Вітчизняної	війни	влада	міста	
вирішила,	що	пам’ятник	незвичайний,	нестандартний,	і	замінила	його	
типовою,	примітивною	спорудою.	

Тимчасові	 пам’ятники	Шевченкові	 було	встановлено	в	Києві	 та	
Харкові.	У	1919	р.	в	Києві	погруддя	поета	роботи	скульптора	Ф.	Бала‐
венського	 поставили	 на	 місці	 знятого	 монумента	 на	 честь	 княгині	
Ольги,	але	невдовзі	його	зруйнували	денікінці.	Погруддя	Т.	Шевченка	
у	Харкові	 (скульптор	Б.	Кратко)	 теж	проіснувало	недовго,	 адже	було	
зроблено	з	нетривкого	матеріалу.	

До	 спорудження	 пам’ятників	 Т.	Шевченкові	 вдавалися	 не	 лише	
професіональні	митці,	а	й	звичайні	прихильники	його	творчості,	пра‐
гнучи	вкласти	 у	 творіння	 увесь	 свій	 хист,	 усю	 свою	любов	до	поета.	
Пам’ятники	Кобзареві	було	встановлено	в	Одеській,	Київській,	Полта‐
вській,	 Харківській,	Миколаївській,	 Херсонській	 областях.	 Зокрема,	 у	
селах:	Байрак	на	Полтавщині,	Моринці	та	Леськи	на	Черкащині,	Вису‐
ньки	на	Миколаївщині,	 Станіслав	на	Херсонщині,	 у	містечках:	Шполі	
та	Городищі	на	Черкащині,	у	м.	Богодухові	на	Харківщині.		

Особливої	 уваги	 заслуговує	 творчість	 народного	 скульптора‐
різьбяра	П.	Верни,	котрий	жив	на	хуторі	Гора	під	Борисполем.	Самоук,	
він	виготовляв	статуетки,	жанрові	сцени,	але	святим	його	ділом	були	
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вирізані	з	дерева	погруддя	Кобзаря.	П.	Верна	–	автор	понад	30	скуль‐
птурних	 портретів	 Шевченка.	 Їх	 встановлювали	 в	 Борисполі	 та	 на‐
вколишніх	селах	і	містечках:	Любарцях,	Броварах,	Княжичах.	Такі	де‐
рев’яні	погруддя	Т.	Шевченка	можна	було	побачити	навіть	на	селян‐
ських	подвір’ях.	

Ще	в	1919	р.	було	оголошено	конкурс	на	кращий	проект	пам’ят‐
ника	Кобзареві	у	Харкові.	Конкурс	тривав	багато	років,	і	його	перемож‐
цем	 став	 М.	Манізер.	 Пам’ятник	 за	 проектом	 цього	 скульптора	 було	
урочисто	відкрито	в	1935	р.	На	п’єдесталі	з	сірого	полірованого	граніту	
височить	 постать	 поета‐бунтаря.	 Т.	Шевченко	 стоїть	 напівобернений,	
пальто	 спадає	 з	 його	плеча.	Навколо	нього	розміщено	кілька	 скульп‐
турних	композицій	на	теми	таких	Шевченкових	творів,	як	«Катерина»,	
«Гайдамаки»,	«Варнак».	Для	створення	цих	скульптурних	постатей	по‐
зували	березільці	 –	 артисти	театру	 ім.	Т.	Г.	Шевченка:	А.	Бучма,	Н.	Уж‐
вій,	О.	Сердюк,	Д.	Антонович	та	ін.	

З	нагоди	125‐річчя	від	дня	народження	Кобзаря	у	квітні	1935	р.	ви‐
йшла	постанова	про	спорудження	пам’ятника	поету	в	Києві.	Проектува‐
ти	його	доручили	заслуженому	діячеві	мистецтв,	відомому	ленінградсь‐
кому	 скульпторові	М.	Манізеру.	 Головна	 складність	у	 створенні	нового	
пам’ятника	полягала	в	тому,	щоб	він	не	був	повторенням	харківського.	

Урочисте	відкриття	монумента	відбулося	6	березня	1939	р.	в	пар‐
ку	 навпроти	 університету,	 там,	 де	 колись	 стояв	 бронзовий	 пам’ятник	
царю	Миколі	I.	Такий	вибір	місця	для	монумента	поету‐борцю	був	сим‐
волічним.	Загальна	його	висота	–	14	м	(сама	постать	–	6,5	м).	

Того	ж	року	новий	пам’ятник	було	встановлено	на	могилі	поета	
в	Каневі.	М.	Манізер	підніс	більш	як	триметрову	постать	Т.	Шевченка	
на	понад	семиметрову	височінь	лабрадоритового	обеліска,	спорудже‐
ного	на	впорядкованій	у	формі	степового	кургану	могилі.	Перед	Коб‐
зарем	розкинулись	задніпровські	луки	й	переліски,	гаї	й	затоки	–	не‐
забутній	краєвид	України.	

У	роки	Другої	світової	війни	гітлерівці	пошкодили	або	й	зовсім	
зруйнували	пам’ятники	Шевченкові	 в	 Сумах,	 Богодухові,	 Куп’янську,	
Золотоноші,	Чапаєвці.	По‐варварськи	було	розбито	і	керамічний	бюст	
поета	в	с.	Діброва	на	Полтавщині.	

Після	перемоги,	вже	в	1947	р.,	за	проектом	Г.	Петрашевич	спору‐
джено	 пам’ятник‐погруддя	 молодого	 поета	 на	 подвір’ї	 Літературно‐
меморіального	будинку‐музею	Тараса	Шевченка	в	Києві.	Було	понов‐
лено	пам’ятники	в	Рівному,	Запоріжжі,	Новомосковську,	а	також	у	міс‐
тах	Львівщини,	Черкащини,	Полтавщини,	Вінниччини.		
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У	 1953	р.	 встановлено	 пам’ятники	 в	 с.	Шевченкове	 та	 м.	Ізмаїл	
Одеської	області,	в	селах	Чернечий	Яр	та	Диканька	Полтавської	обла‐
сті,	в	м.	Сєверодонецьк	Луганської	області,	в	м.	Орджонікідзе	Дніпро‐
петровської	області	та	в	інших	містах	і	селах	України.	

В	1954	р.	відбулось	урочисте	багатолюдне	відкриття	пам’ятника	
Т.	Шевченку	в	Донецьку	(скульптори	–	О.	Олійник	і	М.	Вронський).	

Найбільше	монументів	поета	було	споруджено	на	відзнаку	юві‐
леїв	–	100‐річчя	від	дня	смерті	та	150‐річчя	від	дня	народження	(1961,	
1964).	Це	пам’ятники	в	Дніпропетровську,	на	Житомирщині	(у	Берди‐
чеві,	Коростені,	Радомишлі)	та	багатьох	містах	і	селах	Черкащини,	Че‐
рнігівщини,	Сумщини,	Київщини,	Буковини,	горельєфне	зображення	в	
Запоріжжі.	 Понад	 30	 пам’ятників	 встановлено	 в	 цей	 час	 в	 Івано‐
Франківській	області,	більш	як	20	–	у	Львівській,	стільки	ж	–	у	Терно‐
пільській.	

У	 70–80‐х	рр.	 ХХ	ст.	 пам’ятники	 постали	 у	 Херсоні,	 Миргороді	
(Полтавська	 обл.),	 Яготині	 (Київська	 обл.),	 Городку	 (Львівська	 обл.),	
Білокуракіне	 (Луганська	обл.),	Умані	 (Черкаська	обл.)	та	в	 с.	Покров‐
ське	(Дніпропетровська	обл.).	

З	нагоди	Всесоюзного	Шевченківського	літературно‐мистецького	
свята	третій	пам’ятник	Великому	Кобзареві	(в	молодому	віці)	відкрито	
в	 1982	р.	 у	 Звенигородці	 Черкаської	 області	 (скульптор	П.	Остапенко),	
де	поет	побував	до	заслання	і	згадував	про	це	в	багатьох	своїх	творах.	
Того	ж	року	в	Тернополі	встановили	пам’ятник	Кобзареві	в	реконстру‐
йованому	сквері	біля	Обласного	музично‐драматичного	театру	ім.	Т.	Ше‐
вченка	(скульптор	М.	Невеселий).	Поета	зображено	під	час	третьої	подо‐
рожі	Україною:	він	присів	у	роздумах,	поклавши	руку	на	руку.		

У	1986	р.	відкрито	пам’ятник	у	м.	Краснограді	Харківської	облас‐
ті	 (автор	О.	Скобліков).	Погруддя	 з	 бронзи	встановлено	на	 високому	
гранітному	постаменті.		

За	роки	незалежності	України	пам’ятники	Т.	Шевченку	встановле‐
но	у	Дрогобичі	(Львівська	обл.,	1991),	Хмельницькому	та	Дніпропетров‐
ську	 (обидва	 –	 у	 1992	р.),	 Гусятині	 (Тернопільська	 обл.,	 1993),	 Луцьку	
(1995),	Корсуні‐Шевченківському	(Черкаська	обл.),	Чернівцях	(обидва	–	
у	1999	р.),	Кам’янці‐Подільському	(Хмельницька	обл.,	2000).		

Багато	монументів	було	відкрито	у	2001	р.:	в	містах	Березне	(Рі‐
вненська	 обл.),	Маріуполь	 та	 Добропілля	 (Донецька	 обл.),	 райцентрі	
Дергачі	 (Харківська	 обл.).	 У	 2002	р.	 пам’ятники	 встановлено	 у	 міс‐
тах	Нова	 Каховка	 (Херсонська	 обл.)	 та	 Радехів	 (Львівська	 обл.),	 в		
2003‐му	–	у	м.	Балаклія	(Харківська	обл.).	
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Високу	мистецьку	вартість	має	монумент	Кобзареві,	що	 стоїть	у	
центрі	Львова	 (скульптори	–	брати	Сухорські,	 1992),	 який	став	логіч‐
ним	завершенням	започаткованої	ще	наприкінці	ХІХ	ст.	народної	ініці‐
ативи.	Праворуч	фігури	поета	 височіє	 12‐метрова	 символічна	 стела	 з	
фігурними	барельєфами	«Хвиля	національного	відродження»	(1996).		

Цікавими	є	також	твори	так	званої	малої	скульптури,	що	розпо‐
відають	про	етапи	життя	великого	поета,	скульптурні	портрети	Коб‐
заря,	 а	 також	 образи	 його	 літературних	 героїв.	 Це	 праці	 І.	Гончара	
«Тарас‐водоноша»,	 «Т.	Г.	Шевченко	 в	 молодому	 віці»,	 І.	Кавалерідзе	
«Мислитель»,	Г.	Петрашевича	«Знедолена».	

Ім’я	великого	сина	українського	народу	знають	далеко	за	межа‐
ми	його	рідної	країни.	За	підрахунками	луцького	фотографа	й	дослід‐
ника‐шевченкознавця	Р.	Теліпського,	Кобзареві	поставлено	приблиз‐
но	 1200	 пам’ятників	 у	 різних	 куточках	 земної	 кулі,	 з	 них	 близько		
130	–	за	кордоном	(враховуючи	меморіальні	дошки),	у	38	країнах	сві‐
ту.	Зокрема,	у	Росії	–	8,	Казахстані	–	6,	Білорусі	–	5,	Канаді	–	5,	США	–	5,	
Румунії	–	4,	Бразилії	–	3,	Молдові	–	3,	Узбекистані	–	3,	Франції	–	3,	Гре‐
ції	–	2,	Парагваї	–	2,	Польщі	–	2.		

	
Статтю	підготовлено	за	матеріалами	публікацій:	Бабишкін	О.	К.	Ше‐

вченкова	 слава	 :	 до	 175‐річчя	 від	 дня	 народж.	 Т.	Г.	Шевченка.	 –	 К.,	 1989.	 –	
32	с.	–	 (Серія	6	 «Література	 і	мистецтво»	 ;	№	2)	 ;	 Бондаренко	О.	 Батьків‐
щина	Великого	Генія	//	Черкащина.	–	2013.	–	№	1.	–	С.	9–12	;	Войцехівський	Б.	
Брость	калини	у	вінок	Кобзареві	//	Пам’ять	століть.	–	2008.	–	№	1/2.	–	С.	234–
239	;	Колоскова	Н.	До	історії	будинку,	що	на	Козиному	болоті	:	літ.‐меморіал.	
будинок‐музей	Т.	Шевченка	в	Києві	//	Музеї	України.	–	2005.	–	№	6.	–	С.	18–20	 ;	
Кухарєва	Н.	Музей	Заповіту	Т.	Г.	Шевченка	в	Переяславі	:	(до	195‐річчя	з	дня	на‐
родж.	Т.	Г.	Шевченка)	/	Наталія	Кухарєва,	Олена	Калінович	//	Краєзнавство.	–	
2009.	–	№	1/2.	–	С.	143–149	;	Кучерук	О.	Вічний	надзвичайний	і	повноважний	по‐
сол	//	Пам’ять	століть.	–	2009.	–	№	1/2.	–	С.	129–135;	Ліховий	І.	Світло	з	Тара‐
сової	гори		//	Шевченкіана.	–	К.,	2011.	–	С.	113–148	 ;	На	Тарасовій	горі	:	[путів‐
ник]	/	Шевченк.	нац.	заповідник.	–	Черкаси	 :	Брама‐Україна,	2011.	–	79	с.	 ;	Мол‐
чанова	Р.	Пам’ять	у	камені	та	бронзі	//	Шевченко	і	світ	:	(Т.	Г.	Шевченко	в	оці‐
нці	світ.	політики,	науки	 і	критики).	–	Хмельницький,	2007.	–	С.	13–24;	Націо‐
нальний	 заповідник	 «Батьківщина	Тараса	Шевченка»	 :	 путівник	 /	 М‐во	 куль‐
тури	і	туризму	України.	–	[Б.	м.].	–	12	с.	;	Національний	музей	Тараса	Шевченка	=	
The	Taras	Shevchenko	national	museum	:	[альбом].	–	К.	:	Мистецтво,	2002.	–	223	с.	;	
Наумова	Н.	Хата	на	Пріорці	//	Нар.	творчість	та	етнографія.	–	2007.	–	№	5.	–	
С.	42–48	 ;	Шарапа	О.	Музей	 однієї	 книги	//	 Черкащина.	–	2013.	–	№	1.	–	 С.	37	 ;		
а	також	за	сайтами	музеїв	та	ін.	
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Література	

Представлено	літературу,	що	містить	інформацію	про	публікації,	
присвячені	 пам’ятникам,	 погруддям	 Т.	Шевченка,	 встановленим	 в	
Україні.	На	початку	розміщено	оглядові	праці,	потім	–	публікації,	 ав‐
тори	 яких	 розповідають	 про	 створення	 монументів	 митця	 в	 різних	
областях	та	містах	нашої	країни,	і	в	кінці	списку	–	статті	про	Шевчен‐
кіану	окремих	скульпторів.		

1278.	КУЧЕРУК	О.	Вічний	надзвичайний	і	повноважний	посол	/	
Олександр	 Кучерук	 //	 Пам’ять	 століть.	 –	 2009.	 –	 №	1/2.	 –	 С.	129–	
135	:	іл.	

Автор	 статті	 відстежує	 історію	 створення	 та	 відкриття	 пам’ят‐
ників,	які	увічнюють	образ	Кобзаря	в	Україні	та	за	кордоном,	розпові‐
дає	про	 їхнє	мистецьке	вирішення.	Текст	доповнюють	кольорові	фо‐
тографії.	

1279.	МОЛЧАНОВА	Р.	 Пам’ять	 у	 камені	 та	 бронзі	 /	 Раїса	Молча‐
нова	//	Шевченко	і	світ	:	(Т.	Г.	Шевченко	в	оцінці	світ.	політики,	науки	
і	критики)	:	назустріч	200‐річчю	Міжнар.	ювілею	від	Дня	народж.	уні‐
верс.	 генія	 людства	 Т.	Г.	Шевченка	 :	 ювіл.	 вид.	 /	 Раїса	 Молчанова.	 –	
Хмельницький,	2007.	–	С.	13–24	:	фотогр.	–	ISBN	978‐966‐8819‐15‐5.	

Ідеться	про	історію	скульптурних	зображень	Кобзаря	в	Україні	та	
світі.	Окрема	розповідь	–	про	відкриття	пам’ятника	на	Чернечій	горі	в	
Каневі	в	1939	р.	Подано	спогади	члена	спеціальної	комісії	Н.	Цвинтарної	
про	відкриття	склепу	могили	Т.	Шевченка	4	квітня	1939	р.		

1280.	ЖАДЬКО	В.	Ми	не	лукавимо	з	тобою,	Тарасе	Григоровичу,	а	
пам’ятатимемо	 вічно…	 ;	 Пам’ятники	 Тарасові	 Шевченку	 в	 Києві	 ;	
[Пам’ятники	Т.	Г.	Шевченку	в	Черкаській	області]	/	Віктор	Жадько	//	
Іду	за	Шевченком	:	від	Києва	до	Канева	/	Віктор	Жадько.	–	[К.,	2010].	–	
С.	94–123	:	фотогр.	–	ISBN	978‐966‐97118‐0‐9.	

Разом	з	автором	читач	має	змогу	здійснити	подорож	Черкащи‐
ною,	а	саме	містами:	Черкаси,	Канів,	Звенигородка,	Золотоноша,	Кор‐
сунь‐Шевченківський,	 Сміла,	 Чигирин,	 Христинівка;	 селами:	Шевче‐
нкове,	 Будище,	Дашуківка,	 Зелена	Діброва,	 Іванівка,	 Келеберда,	Ма‐
ньківка,	 в	 яких	 збереглися	 пам’ятники	 і	 погруддя	 Т.	Шевченку.	
Окрему	статтю	присвячено	вшануванню	Кобзаря	у	м.	Києві.	Вміщено	
кольорові	 фотографії	 пам’ятників	 та	 коротку	 інформацію	 про	 їх	
створення.	

1281.	КУЛЬБОВСЬКИЙ	М.	Пам’ятники	Шевченку	на	Хмельниччи‐
ні	 ;	Подільська	скульптурна	Шевченкіана	/	Микола	Кульбовський	//	
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Подільська	Шевченкіана.	Кн.	2.	/	Микола	Кульбовський.	–	Хмельниць‐
кий,	2006.–	С.	23–27,	73–75	:	фотогр.	–	ISBN	966‐8362‐88‐8.	

Автор	 розповідає	 про	 історію	 створення	 монументів	 Кобзаря	 у	
Хмельницькій	області.	Так,	зокрема,	за	роки	незалежності	встановле‐
но	 пам’ятник	 Т.	Шевченку	 в	 	Хмельницькому	 (скульптор	 В.	Зноба,	
1992)	 та	 погруддя	 в	 	Кам’янці‐Подільському	 (скульптор	 Б.	Мазур,	
2000).	 Також	 подано	 біографічні	 довідки	 про	 творців	 скульптурної	
Шевченкіани	Вінниччини:	В.	Знобу,	А.	Ігнащенка,	Б.	Мазура,	Я.	Павуля‐
ка	та	ін.	

1282.	МЕЛЬНИЧЕНКО	В.	 Монументальна	Шевченкіана	 Черкащи‐
ни	 /	 Василь	Мельниченко	 //	 Черкащина.	 –	 2013.	 –	№	1.	 –	 С.	40–43	 :		
фотогр.	

Про	традицію	вшанування	пам'яті	Т.	Шевченка	в	монументаль‐
ній	 Шевченкіані	 на	 його	 батьківщині	 –	 Черкащині,	 зокрема,	 в	
с.	Кирилівка,	смт.	Лисянка,	містах	Шполі	та	Корсуні‐Шевченківському.	

1283.	СЕМЕНЮК	М.	 Скульптурна	 шевченкіана	 Харківщини	 ;	
Пам’ятники	Т.	Шевченку,	які	не	збереглися	/	Микола	Семенюк	//	Ше‐
вченко	 і	 Харківщина	 /	 Микола	 Семенюк.	 –	 Хмельницький,	 2005.	 –	
С.	66–89.	–	ISBN	966‐8362‐42‐X.	

Автор	розповідає	про	 спорудження	пам’ятників	Т.	Шевченку	на	
Харківщині,	яких	нині	17.	Монументи	Кобзарю	встановлено	в	район‐
них	центрах:	Богодухові,	Золочеві,	Змійові,	Лозовій,	Дергачах,	Балак‐
леї,	Шевченковому	 (два),	 а	 також	в	Артемівці	й	Кулиничах	Харківсь‐
кого	 району	 і	 т.	 ін.	 Чотири	 пам’ятники	 зведено	 у	м.	Харкові	 (на	 вул.	
Сумській	 –	 один	 із	 найкращих	 світових	шедеврів	М.	Манізера).	 Ціка‐
вою	 є	 маловідома	 історія	 пам’ятників,	 які	 не	 збереглися	 (у	 м.	Бо‐
годухів,	 в	 с.	 Основа,	 біля	 колишньої	 садиби	 Г.	Квітки‐Основ’яненка,	
неподалік	санаторію	«Занки»	у	Зміївському	районі	та	біля	райвідділу	
міліції	Жовтневого	району	м.	Харкова).	

1284.	ШЕВЧЕНКІАНА	скульптурна	//	Шевченкіана	Придніпров'я	:	
ст.,	 нариси,	 поезія,	 проза,	 есеї,	 інтерв'ю	 /	 упоряд.:	 Л.	Степовичка,	
М.	Чабан.	–	Д.,	2008.	–	С.	350–383	:	іл.,	портр.	–	ISBN	978‐966‐348‐146‐3.	

У	 публікації	 вміщено	 інтерв’ю	 з	 народним	 художником	 України,	
скульптором,	автором	пам’ятника	молодому	Т.	Шевченку	в	м.	Дніпропе‐
тровську	В.	Небоженком	та	з	українським	художником,	етнічним	вірме‐
нином,	автором	пам’ятника	у	м.	Дніпродзержинську	Г.	Хачатряном.		

Подано	 також	 статтю	 А.	Фоменка	 «Не	 забудьте	 пом’янути…»,	 в	
якій	ідеться	про	історію	створення	пам’ятників	Кобзарю	у	м.	Дніпро‐
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петровську.	Додається	перелік	пам’ятників	і	пам’ятних	знаків	Т.	Шев‐
ченку,	встановлених	на	Дніпропетровщині.	

1285.	ШЕВЧЕНКО	в	краю	Франка	:	пам’ятники	Кобзареві	на	Дрого‐
биччині	/	упоряд.	М.	Шалата.	–	Дрогобич	:	Коло,	2003.	–	79	с.	 :	фотогр.	–	
ISBN	996‐7996‐35‐2.	

1286.	ШАЛАТА	М.	 Історія	 дрогобицького	 пам’ятника	 Тарасові	
Шевченку	/	Михайло	Шалата	//	Шевченк.	краєзн.	альм.,	2006	/	Всеукр.	
культ.‐наук.	фонд	Т.	Шевченка.	–	[К.,	2007].	–	С.	2–7.	

Публікації	 інформують	 про	 історію	 появи	 та	 зовнішній	 вигляд	
пам’ятників	 Т.	Шевченку	 на	 Дрогобиччині	 (у	 містах:	 Борислав,	 Стеб‐
ник	і	Трускавець;	у	селах:	Довге	(Гірське),	Залокоть,	Лужок	Долішній,	
Марципіль,	Нагуєвичі,	Нове	Село,	Солець,	Східниця,	Уличне	та	Ясени‐
ця	Сільна).	

Найбільше	уваги	автор	приділяє	пам’ятнику	Кобзареві	в	м.	Дро‐
гобичі,	одному	з	найкращих	монументів	у	світі	(автори	–	київські	ску‐
льптори	І.	Гончар	та	А.	Гончар	і	дрогобицькі	архітектори	В.	Гнатюк	та	
М.	Стухляк;	відкритий	8	березня	1991	р.).		

1287.	БРИЖИЦЬКА	С.	А.	Подія	на	Чернечій	 і	долі	людей	 :	про	за‐
міну	чавун.	хреста	на	могилі	Т.	Шевченка	/	Світлана	Брижицька	;	Київ.	
нац.	ун‐т	ім.	Т.	Шевченка,	Центр	українознавства.	–	К.	:	КОРВІН	ПРЕСС,	
2004.	–	32	с.	–	Бібліогр.:	с.	20–25.	–	ISBN	966‐8193‐02‐4.	

У	 дослідженні	 вперше	 викладено	матеріал	 про	 людей	 (з’ясовано	
їхні	імена	та	сферу	діяльності	кожного),	які	в	1923	р.	ухвалили	рішення	
про	 заміну	 чавунного	 хреста,	 встановленого	 в	 1884	р.	 на	 могилі	
Т.	Шевченка,	пам’ятником	скульптора	К.	Терещенка.	Також	подано	спо‐
гади	свідків	тих	подій	і	відгуки	відвідувачів	могили	в	1925‐му	та	1926	р.	

1288.	ДУБИНЕЦЬ	І.	Як	знищено	хрест	на	могилі	Т.	Г.	 :	 (спогади)	/	
Іван	Дубинець	//	Шевченкіана	/	упоряд.:	Л.	Голота,	Є.	Букет.	–	К.,	2011.	–	
С.	101–107.	–	ISBN	978‐966‐2669‐05‐3.	

Автор	 розповідає	 про	 свою	 участь	 в	 урочистостях	 на	 могилі	
Т.	Шевченка	 в	 липні	 1924	р.	 з	 приводу	 відкриття	 пам’ятника	 поету	 за‐
мість	хреста,	що	стояв	раніше.	Бронзовий	бюст	Кобзаря	за	проектом	і	за	
кошт	місцевого	аматора	відлили	на	Городищенському	цукровому	заводі.	

1289.	ДЬЯКОВА	О.	 Скульптури	 Т.	Г.	Шевченка	 у	 Харкові	 /	 О.	Дья‐
кова	 //	Шевченкіана	на	початку	ХХI	століття	 :	матеріали	наук.‐практ.	
конф.,	 присвяч.	 190‐річчю	 від	 дня	 народж.	 Т.	Г.	Шевченка,	 25	берез.	
2004	р.	 /	Харк.	держ.	наук.	б‐ка	 ім.	В.	Г.	Короленка	 [та	 ін.].	 –	Х.,	 2004.	 –	
С.	144–150.	
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Висвітлюється	історія	встановлення	пам’ятника	Кобзарю	у	Хар‐
кові	 –	 знаменитого	 багатофігурного	 монумента	 (відкритий	 24	бе‐
резня	1935	р.),	у	створенні	якого	скульптору	М.	Манізеру	допомагали	
молоді	актори	харківського	театру	«Березіль»,	а	згодом	–	народні	ар‐
тисти	СРСР:	Н.	Ужвій,	А.	Бучма,	І.	Мар’яненко,	О.	Сердюк.		

1290.	ГРАБОВЕЦЬКИЙ	В.	 Історія	 встановлення	 першого	 скульп‐
турного	пам’ятника	Тарасові	Шевченкові	у	Винниках,	в	Україні	і	світі	
1913	р.	 та	 вшанування	 Кобзаря	 /	 Володимир	 Грабовецький	 ;	 Івано‐
Франків.	 держ.	 іст.‐меморіал.	 музей	 Олекси	 Довбуша.	 –	 Івано‐
Франківськ,	2012.	–	311	с.	–	До	100‐річчя	воздвиження	першого	скуль‐
птурного	монумента	Кобзаря	у	Винниках.	

У	книзі,	на	основі	історичних	першоджерел,	архівних	документів	
та	 спогадів	 винниківських	 старожилів,	 подано	 історію	встановлення	
пам’ятника	Т.	Шевченку	(1913).		

1291.	КОВАЛИНСЬКИЙ	В.	 Пам’ятник	 Шевченку	 /	 Віталій	 Кова‐
линський	//	Київські	мініатюри.	Кн.	1	/	Віталій	Ковалинський.	–	 [К.],	
2006.	–	С.	225–264	:	фотогр.	–	ISBN	966‐8679‐05‐9.	

1292.	МОКРОУСОВА	О.	 Нездійсненна	 мрія	 :	 до	 історії	 пам’ятника	
Т.	Шевченку	в	Києві	/	Олена	Мокроусова	//	Пам’ятки	України.	–	2012.	–	
№	7.	–	С.	48–77.	

Автори	розповідають	про	історію	створення	пам’ятника	Т.	Шев‐
ченку	в	Києві.	Вперше	пропозиція	щодо	його	спорудження	пролунала	
в	1904	р.	від	земських	діячів	Золотоніського	повіту	Полтавської	обла‐
сті.	У	1905	р.	Київська	міська	дума	приєдналася	до	рішення	полтавчан	
і	 ухвалила	 «визнати	 бажаним	 та	 необхідним	 встановити	 пам’ятник	
Т.	Г.	Шевченку	в	Києві».		

У	 наступні	 роки	 було	 проведено	 кілька	 конкурсів	 проектів	 мо‐
нумента	Кобзаря,	не	раз	змінювалося	місце	можливого	його	розташу‐
вання.	 Багаторічна	 історія	 спорудження	 пам’ятника	 Т.	Шевченку	 за‐
вершилася	лише	6	березня	1939	р.	з	появою	грандіозного	монумента	
(скульптор	М.	Манізер)	в	парку,	що	нині	названо	на	його	честь.	

1293.	НАКОНЕЧНИЙ	В.	Відкриття	пам’ятника	Великому	Кобзарю	
і…	 навколо	 нього	 /	 Владислав	 Наконечний	 //	 Роки...	 Події...	 Люди...	
Позиція…	:	наук.	та	краєзн.	нариси	/	Владислав	Наконечний.	–	Луцьк,	
2006.	–	С.	264–265.	–	ISBN	966‐8770‐56‐0.	

Про	 відкриття	 пам’ятника	 Т.	 Шевченкові	 в	 Луцьку	 10	березня	
1995	р.,	 творцем	 якого	 став	 скульптор,	 заслужений	 діяч	 мистецтв	
України	Є.	Кунцевич.	
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1294.	РИЖЕНКО	А.	 Пам’ятник	 Шевченку‐художнику	 /	 Анатолій	
Риженко	//	Укр.	культура.	–	2007.	–	№	10.	–	С.	33.	

Розповідь	 про	 відкриття	 пам’ятника	 Т.	Шевченкові	 у	 Прилуках	
(скульптор	С.	Кантур).	

1295.	СЬОМОЧКІН	І.	 «Вівтарі	 народу»	 :	 пам’ятники	 А.	Міцкевичу	
й	Т.	Шевченку	у	Львові	/	Ігор	Сьомочкін	//	Пам’ятки	України.	–	2004.	–	
№	1.	–	С.	114–127.	

Про	 задум	 встановити	 у	 Львові	 пам’ятники	 Т.	Шевченку	 та	
А.	Міцкевичу	в	1890‐і	рр.,	неможливість	його	реалізації	через	опір	вла‐
ди	 і	спорудження	монумента	Кобзаря	в	місті	в	1992	р.	 (скульптори	–	
брати	Сухорські).		

1296.	ЧЕРНОВ	А.	 Пам'ятник	 Кобзареві	 в	 Полтаві	 /	 Анатолій	 Чер‐
нов	//	Дивосвіт.	–	2011.	–	№	1.	–	С.	43–44	:	фотогр.	

Автор	 розповідає	 про	 історію	 створення	 І.	Кавалерідзе	 пам’ят‐
ника	 Т.	Шевченку	 в	 Полтаві.	 Відкриття	 монумента	 відбулося	 12	бе‐
резня	1925	р.	Під	час	німецької	окупації	міста	пам’ятник	було	пошко‐
джено,	а	відреставровано	лише	через	10	років.		

1297.	ПОКОРМЯКО	Н.	Перше	погруддя	Тараса	Шевченка	у	п’яти	по‐
втореннях	:	кому	яке	належить?	/	Надія	Покормяко	//	Музейн.	провулок.	–	
2011.	–	№	1.	–	С.	18–21.	–	150	років	без	Кобзаря.	

Про	погруддя	Т.	Шевченка	роботи	Ф.	Каменського	 (1862),	 п’ять	
копій	 якого	 нині	 розміщуються	 в	 Академії	 мистецтв	 у	 Санкт‐Пе‐
тербурзі,	Державній	Третьяковській	галереї	в	Москві,	Краснодарі,	На‐
ціональному	музеї	 Тараса	Шевченка	 (НМТШ)	 в	Києві	 та,	 ймовірно,	 в	
Літературно‐меморіальному	 будинку‐музеї	 Тараса	Шевченка	 (філія	
НМТШ),	де	зберігається	склеєна	форма	або	перший	варіант,	адже	ори‐
гінал	було	знищено	в	Польщі.		

1298.	КУБРИШ	Н.	Міфопоетика	пам’ятників	Тарасові	Шевченку	 :	
(на	 прикл.	 творчості	 І.	Кавалерідзе)	 /	 Наталія	 Кубриш	 //	 Мистецькі	
обрії’2004	 :	 альманах	/	Акад.	мистец.	України,	 Ін‐т	пробл.	 сучас.	мис‐
тец.	–	К.,	2005.	–	Вип.	7.	–	С.	107–115.	–	ISBN	966‐7170‐47‐0.	

1299.	СИНЬКО	 Р.	 Кавалерідзе.	 Інше	 світобачення	 :	 дослідж.	 Му‐
зею‐майстерні	 І.	П.	 Кавалердзе	 до	 200‐річчя	 від	 дня	 народж.	 поета‐
пророка	/	Ростислав	Синько	//	Укр.	культура.	–	2013.	–	№	8.	–	С.	48–57	:	
іл.	–	Текст	укр.,	англ.	

Йдеться	про	мотиви	гори‐кургану,	козацької	могили,	льоху,	спів‐
звучні	поезії	Т.	Шевченка,	у	створених	І.	Кавалерідзе	пам’ятниках	Ко‐
бзарю	в	Ромнах,	Полтаві	та	Сумах,	постаменти	яких	асоціюються	та‐
кож	з	образом	священної	гори,	сходження	на	яку	символізує	прагнен‐
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ня	 до	 чогось	 вищого,	 надзвичайного,	 бажання	 рухатися	 від	 повсяк‐
денного	та	обмеженого	до	всесвітнього,	планетарного.	

1300.	МАРЧЕНКО‐ПОШИВАЙЛО	Т.	 Шевченкіана	 Івана	 Гончара	 /	
Тетяна	Марченко‐Пошивайло	//	Шевченків	край	 :	 іст.‐культурол.	на‐
риси	:	присвяч.	світлій	пам’яті	Т.	Г.	Шевченка	й	І.	М.	Гончара	/	упоряд.	
Л.	Орел.	–	К.,	2005.	–	С.	420–433	:	іл.	–	ISBN	966‐96228‐2‐4.	

І.	Гончар	відомий	шанувальникам	української	культури	переду‐
сім	 як	 збирач	 старожитностей	 і	 фундатор	 унікального	 хатнього	 му‐
зею	народного	мистецтва	в	Києві.	Менш	знаною	є	його	творчість	як	
цікавого	самобутнього	скульптора	і	живописця,	зокрема	його	Шевче‐
нкіана.	 Перший	 твір	митця	 «Тарас‐водоноша»	 (бронза,	 1938)	 високо	
оцінив	О.	Довженко,	назвавши	його	«справжнім	витвором	мистецтва».	
Іван	Макарович	створив	статую	«Молодий	Тарас	Шевченко»	(мармур,	
1949),	скульптурну	композицію	«Тарас	Шевченко	з	сестрою»	(гіпс	то‐
нований,	1963),	розробив	різні	варіанти	погрудних	портретів	поета.	

Скульптурну	Шевченкіану	І.	Гончара	доповнюють	його	малярсь‐
кі	роботи,	виконані	на	основі	зібраного	ним	історико‐етнографічного	
матеріалу:	 «Дума	 про	 Чигирин»	 (1974),	 «Дума	 про	 Тараса»	 (1978),	
«Тарас	Шевченко	на	Україні»	(1989).	

1301.	СИЛИН	О.	Глум	над	святинею	України:	(Як	паплюжили	Та‐
раса)	/	Олесь	Силин	//	З	моєї	«Шевченкіани»	:	збірка	/	Олесь	Силин	;	
[упоряд.	Т.	Силина].	–	К.,	2007.	–	С.	95–97.	–	ISBN	978‐966‐7601‐98‐0.		

Про	 Шевченкіану	 народного	 майстра	 К.	Терещенка,	 який	 ство‐
рив	понад	30	пам’ятників	Т.	Шевченку.	Усі	його	витвори	було	відлито	
ентузіастами	на	заводах	Черкащини.	Автор	висловлює	думку,	що	ідею	
пам’ятника	 Кобзарю	 в	 с.	Кирилівка	 роботи	 К.	Терещенка	 (знищений	
за	 часів	 радянської	 влади)	 було	 запозичено	 скульптором	М.	Манізе‐
ром	для	монумента	в	Харкові.	

1302.	ХАНКО	В.	З	призабутої	скульптурної	шевченкіани	/	Віталій	
Ханко	//	Полтавщина	 :	плин	мистецтва,	діячі	 :	мистецтвозн.	пр.	/	Ві‐
талій	Ханко.	–	К.,	2007.	–	С.	237–242.	–	Бібліогр.:	с.	241–242.	–	ISBN	978‐
966‐2922‐19‐6.	

Про	Шевченкіану	 скульпторів‐новаторів,	 уродженців	 Полтавщи‐
ни,	М.	Гаврилка	та	С.	Жука,	на	композиціях	яких,	на	думку	автора,	ба‐
зуються	відомі	пам’ятники	М.	Манізера	Т.	Шевченку	в	Харкові,	Києві	та	
Каневі.		

1303.	ПАМ’ЯТНИКИ	Т.	Г.	Шевченку	 на	Прикарпатті	 :	 інформ.	 до‐
від.	 /	 Івано‐Франків.	 обл.	 універс.	 наук.	 б‐ка	 ім.	І.	Франка	 ;	 матеріал		
підгот.	А.	І.	Бойко.	–	Івано‐Франківськ,	2004.	–	[4]	с.		
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1304.	ДУДКО	О.	 Шевченка	 вулиця	 ;	 Шевченку	Т.	Г.	 пам’ятник	 /	
Олександр	Дудко	//	Городня	:	енцикл.	довід.	/	Олександр	Дудко.	–	Че‐
рнігів,	2010.	–	С.	119.	–	ISBN	978‐966‐533‐450‐7.	

1305.	ПАМ’ЯТНИКИ	Тарасові	Шевченку	в	Україні	та	за	кордоном	:	
[мапи]	 /	 підгот.	 до	 друку	 НВФ	 «Карти	 і	 атласи»	 ;	 Благодійн.	 фонд	
«Україна‐Русь»	 –	 1	 :	 4	200	 000.	 –	 Л.	 :	 Карти	 і	 атласи,	 2010.	 –	 1	 мапа		
(1	арк.)	:	кольор.,	дод.	мапа,	текст,	іл.	;	42x59	см,	склад.	30x21	см.	

Радимо	також	

1306.	БРИЖИЦЬКА	С.	 Відвідувачі	 Чернечої	 гори	 про	 зняття	
пам’ятника	«Голгофа»	з	могили	Тараса	Шевченка	:	(за	рукопис.	мате‐
ріалами	1927–1928	рр.)	/	Світлана	Брижицька	//	Збірник	праць	Все‐
української	 (37‐ої)	наукової	Шевченківської	 конференції,	 22–24	кві‐
тня	 2009	р.,	 м.	Черкаси	 /	 Ін‐т	 л‐ри	 ім.	Т.	Г.	Шевченка	 НАН	 України		
[та	ін.].	–	Черкаси,	2009.	–	С.	162–163.	–	ISBN	978‐966‐493‐285‐8.	

1307.	*БРИЖИЦЬКА	С.	А.	 Відвідувачі	 Чернечої	 гори	 про	 пам’ят‐
ник‐погруддя	 на	могилі	 Тараса	Шевченка	 :	 (на	матеріалі	 «Книг	 вра‐
жень»	 1927‐го	 та	 1927–1928	рр.)	 /	 С.	А.	Брижицька	 //	 Український	
психотип	 у	 творчості	 Т.	Г.	Шевченка	 :	 матеріали	 VI	 Всеукр.	 наук.‐
метод.	 конф.,	 13–15	трав.	 2009	р.	/	 під	 ред.	 О.	М.	Рудякова.	 –	 Сімф.,	
2009.	–	С.	51–58.	

1308.	МАРКІТАН	Л.	 Пам’ятники	 Кобзареві,	 збережені	 на	 фотокі‐
ноплівці	 /	 Людмила	 Маркітан	 //	 Спеціальні	 історичні	 дисципліни	 :	
питання	теорії	 та	методики	 :	 зб.	наук.	пр.	 /	НАН	України,	 Ін‐т	 історії	
України.	–	К.,	2004.	–	Чис.	11.	У	2	ч.	Ч.	2.	–	С.	147–159.	

1309.	СТАРОВОЙТЕНКО	І.	М.	 До	 історії	 нереалізованого	 проекту	
пам’ятника	Т.	Г.	Шевченку	в	Києві	(1904–1914)	:	(за	матеріалами	лис‐
тування	Є.	Чикаленка	 і	П.	Стебницького)	 /	 І.	М.	Старовойтенко	 //	Пр.	
центру	пам’яткознавства.	–	К.,	2007.	–	Вип.	11.	–	С.	176–191.	–	Бібліогр.:	
с.	190–191.	–	ISBN	966‐531‐142‐5.	

Див.	також	№	68,	87,	96,	108,	109,	129–135,	182–185,	188,	201,	438,	
445,	452–454,	457,	470,	686,	690,	694,	707,	708,	728,	791,	793,	797,	893,	
894,	896,	898,	899,	903.	
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Розділ	7	

Інформаційні	ресурси	
Представлено	інформацію	про	довідкові	й	бібліографічні	видан‐

ня	та	електронні	ресурси,	що	містять	матеріал	про	життя	і	творчість	
Т.		 Шевченка,	 історичні	 умови,	 в	 яких	 він	 жив	 і	 творив,	 місцевості	
України,	де	мешкав	і	бував,	сучасників	митця,	з	якими	він	спілкувався	
й	листувався	протягом	усього	життя,	а	також		відомості	щодо	відзна‐
чення	ювілею	Кобзаря	на	українській	землі.		

Довідкові	видання	
1310.	ШЕВЧЕНКІВСЬКА	енциклопедія	 :	в	6	т.	/	НАН	України,	 Ін‐т	

л‐ри	 ім.	Т.	Г.	Шевченка	 ;	 редкол.	 :	М.	Г.	Жулинський	 (голова)	 [та	 ін.]	 ;	
передм.	І.	М.	Дзюби.	–	К.,	2012–		.	–	ISBN	978‐966‐02‐6420‐5.	

Т.	1	:	А–В.	–	744	с.	:	іл.	+	кольор.	вклейка.	–	ISBN	978‐966‐02‐6421‐2	
(т.	1).	

Т.	2	:	Г–З.	–	760	с.	:	іл.	+	кольор.	вклейка.	–	ISBN	978‐966‐02‐6422‐9	
(т.	2).	

1311.	ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ	словник	:	у	2	т.	/	Ін‐т	л‐ри	ім.	Т.	Г.	Шев‐
ченка	АН	УРСР	;	редкол.:	Е.	П.	Кирилюк	(відп.	ред.)	[та	ін.].	–	К.	:	Голов.	
ред.	УРЕ,	1978.		

Т.	1	:	А–Мол.	–	416	с.	:	фотогр.,	іл.	
Т.	2	:	Мол–Я.	–	410	с.	:	фотогр.,	іл.	
1312.	ШЕВЧЕНКІВСЬКІ	 лауреати,	1962–2012	 :	 енцикл.	 довід.	 /	

авт.‐упоряд.	М.	Г.	Лабінський	;	вступ.	сл.	Б.	І.	Олійника.	–	3‐є	вид.,	змін.	і	
доповн.	 –	 К.	 :	 Криниця,	2012.	 –	 861	с.	 :	 портр.	 –	 Бібліогр.	 наприкінці	
ст.	–	На	честь	50‐річчя	заснування	в	Україні	премії	ім.	Т.	Г.	Шевченка.	–
ISBN	978‐966‐2434‐03‐3.	

1313.	РОТАЧ	П.	П.	Полтавська	Шевченкіана	 :	 спроба	обл.	 (крайо‐
вої)	 Шевченк.	 енцикл.	 :	 у	 2	 кн.	 /	 П.	П.	Ротач.	 –	 Полтава	 :	 Диво‐
світ,	2005.	–	Кн.	1	:	А–К.	–	432	с.	–	ISBN	966‐7891‐43‐7.		

Бібліографія	
1314.	БІБЛІОГРАФІЧНИЙ	 покажчик	 шевченкознавчих	 праць,	

1860–2003/	 авт.‐уклад.	 В.	І.	Гнатенко	 //	 Шевченкознавство	 у	 Київсь‐
кому	національному	університеті	імені	Тараса	Шевченка	(1860–2003)	:	
[монографія]	 /	 Л.	М.	Задорожна,	 Г.	Ф.	Семенюк,	 С.	К.	Росовецький	 [та	
ін.]	;	Київ.	нац.	ун‐т	ім.	Т.	Шевченка.	–	К.,	2004.	–	С.	227–321.	–	ISBN	966‐
594‐488‐6.	–		Відомості	доступні	також		в	Інтернеті:		http://kobzar.univ.	
kiev.ua/info/Monog/Lit.htm	
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1315.	[БІБЛІОГРАФІЯ	 видань	 творів	Шевченка	 і	 про	 нього,	 поча‐
ток	1920‐х		–	 кінець	 1950‐х	рр.]	 //	 Хроніка–2000	 :	 укр.	 культурол.	
альм.	/	Фонд	 сприяння	розв.	мистец.,	 Ін‐т	 л‐ри	 ім.	Т.	Г.	Шевченка	НАН	
України,	Укр.	Віл.	Акад.	Наук	у	США	;	авт.	проекту:	А.	В.	Толстоухов,	Л.	В.	
Губерський.	–	К.,	2011.	–	Вип.	3	(85),	ч.	1	:	Зарубіжне	шевченкознавство	:	
(з	матеріалів	УВАН).	–	С.	271–280.	–	ISBN	978‐966‐579‐271‐0.	–	ISBN	978‐
966‐7015‐52‐7.		

1316.	ВИДАННЯ	 «Кобзаря»	 Одеської	 державної	 наукової	 бібліо‐
теки	імені	М.	Горького	:	бібліогр.	покажч.	[1860–2003]	/	М‐во	культу‐
ри	 і	 туризму	 України,	 ОДНБ	ім.	М.	Горького	 ;	 упоряд.	 Л.	М.	 Бур’ян.	 –	
Одеса,	2005.	–	98	с.	–	ISBN	966‐691‐145‐0.			

1317.	ВИДАННЯ	Тараса	Шевченка	 в	 Україні	(1840–1923)	 :	 наук.‐
допом.	бібліогр.	покажч.	/	М‐во	культури	і	туризму	України,	ДЗ	«Нац.	
парлам.	б‐ка	України»	;	уклад.	І.	О.	Негрейчук.	–	К.,	2010.	–	72	с.	

1318.	ВИДАННЯ	творів	Тараса	Шевченка	та	графічної	Шевченкі‐
ани	 :	каталог	/	Музей	книги	 і	друкарства	України	 ;	 [упоряд.,	 авт.	пе‐
редм.:	 М.	Корнійчук	 [та	 ін.].	 –	 К.	 :	 Пульсари,	2011.	 –	 175	с.	 :	 іл.	 –	
ISBN	978‐966‐2171‐81‐5.	

1319.	ВИДАННЯ	творів	Тараса	Шевченка	у	фондах	Шевченківсь‐
кого	національного	заповідника	:	каталог	/	М‐во	культури	і	мистецтв	
України,	Шевченків.	 нац.	 заповідник,	 м.	Канів	 ;	 упоряд.:	 О.	 О.	 Солоп‐
ченко,	Л.	Г.	Сіленко	;	авт.	проекту	та	передм.	І.	Д.	Ліховий.	–	К.	:	Крини‐
ця,	2004.	–	368	с.	:	фотоіл.	–	ISBN	966‐7575‐28‐4.		

1320.	ГЕНІЮ	правди	:	літ.	шевченкіана	земляків	поета	:	бібліогр.	
покажч.	/	Упр.	культури	Черкас.	облдержадмін,	Обл.	універс.	наук.	б‐ка	
ім.	Т.	Г.	Шевченка.	–	Черкаси,	2004.	–	21	с.		

1321.	ГОНЧАР	Ю.	 Сучасна	 шевченкіана	 Тарасової	 землі	(1999–
2007	роки)	:	[бібліогр.	огляд]	/	Юлія	Гончар	//	Шевченків	світ	:	наук.	
щорічник	/	Черкас.	наук.	центр	шевченкозн.	дослідж.	[та	ін.].	–	Черка‐
си,	2008.	 –	 Вип.	1	 :	 До	 200‐ліття	 з	 дня	 народження	 Т.	Г.	Шевченка.	 –	
С.	142–147.	–	Бібліогр.:	с.	146–147.	–	ISBN	978‐966‐493‐139‐4.	

1322.	ГОНЧАР	Ю.	 Шевченкіана	 журналу	 «Визвольний	 шлях»	
(1954–1959	роки)	:	[бібліогр.	огляд]	/	Юлія	Гончар	//	Шевченків	світ	:	
наук.	щорічник	/	Черкас.	наук.	центр	шевченкозн.	дослідж.	 [та	 ін.].	 –	
Черкаси,	2010.	 –	 Вип.	3	 :	 До	 200‐ліття	 з	 дня	 народження	 Т.	Г.	Шев‐
ченка.	–	С.	117–121.	–	ISBN	978‐966‐493‐266‐7.	

1323.	ГОНЧАР	Ю.	 Шевченкіана	 журналу	 «Визвольний	 шлях»	
(1960–1964	роки)	:	[бібліогр.	огляд]	/	Юлія	Гончар	//	Шевченків	світ	:	
наук.	щорічник	/	Черкас.	наук.	центр	шевченкозн.	дослідж.,	 Ін‐т	л‐ри	
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ім.	Т.	Г.	Шевченка	НАН	України	[та	ін.]	 ;	редрада	:	М.	Жулинський	(го‐
лова),	 В.	Поліщук	 (відп.	 ред.)	 [та	 ін.].	 –	 Черкаси,	 2011.	 –	 Вип.	4	 :	 До		
200‐ліття	 з	 дня	народження	Т.	Г.	Шевченка.	 –	 С.	143–149.	 –	 ISBN	978‐
966‐493‐483‐8.	

1324.	ГОНЧАР	Ю.	 Шевченкіана	 журналу	 «Визвольний	 шлях»	
(1965–1969	роки)	:	[бібліогр.	огляд]	/	Юлія	Гончар	//	Шевченків	світ	:	
наук.	щорічник	/	Черкас.	наук.	центр	шевченкозн.	дослідж.,	 Ін‐т	л‐ри	
ім.	Т.	Г.	Шевченка	 НАН	 України	 [та	 ін.].	 –	 Черкаси,	2012.	–	 Вип.	5	 :	 До	
200‐річчя	 з	 дня	народження	Т.	Г.	Шевченка.	 –	 С.	124–125.	 –	 ISBN	978‐
966‐493‐266‐7.		

1325.	З	 ВИСОКИМ	 ім'ям	 Кобзаря	 :	 50‐а	 річниця	 Шевченків.	
премії,	1961–2011	:	 бібліогр.	 покажч.	 /	 Упр.	 культури	 і	 туризму	 Сум.	
обл.	 держ.	 адмін.,	 Сум.	 обл.	 універс.	 наук.	 б‐ка	 ;	 матеріал	 підгот.	
В.	І.	Мазур	;	відп.	за	вип.	Т.	І.	Фролова.	–	Суми,	2011.	–	44	с.		

1326.	З	ВИСОКИМ	ім’ям	Кобзаря	:	уродженці	та	жителі	Черкащи‐
ни	 –	 лауреати	 Нац.	 премії	 України	 ім.	Т.	Шевченка	 :	 біобібліогр.	 до‐
від.	/	 Упр.	 культури	 і	 туризму	Черкас.	 облдержадмін.,	 Комунал.	 закл.	
«Обл.	 універс.	 наук.	 б‐ка	 ім.	Т.	Шевченка»	Черкас.	 обл.	 ради	 ;	 [уклад.:	
Л.	Т.	Демченко,	Н.	Д.	Адешелідзе].	–	Черкаси,	2011.	–	80	с.	–	(Серія	«Че‐
ркащини	 славетні	 імена»).	–	 Відомості	 доступні	 також	 в	 Інтернеті:	
http://library.ck.ua/files/Kobzar.pdf.	

1327.	З	ШЕВЧЕНКОВОЇ	криниці	 :	Шевченкіана	А.	Сваричевського	:	
бібліогр.	 покажч.	 /	 Хмельниц.	 держ.	 обл.	 універс.	 наук.	 б‐ка	 ;	 упоряд.	
В.	О.	Мельник.	 –	Хмельницький,	2007.	 –	 17	с.	 :	фотогр.,	 іл.	 –	 (Подільські	
шевченкознавці).	

1328.	ЗБІРНИК	 праць	 наукових	 Шевченківських	 конференцій	
(1952–2002)	 :	 покажч.	 змісту.	 Т.	1–34	 /	 Ін‐т	 л‐ри	 ім.	 Т.	Г.	Шевченка	НАН	
України,	Черкас.	держ.	ун‐т	ім.	Б.	Хмельницького,	Черкас.	наук.	центр	ше‐
вченкозн.	дослідж.	–	Черкаси	:	Брама,	2002.	–	187	с.	–	ISBN	966‐8021‐17‐7.	

1329.	ЗВЕНИГОРОДЩИНА	 –	 батьківщина	 Тараса	Шевченка	 ;	 Та‐
расова	гора	//	«Прочитайте...	тую	славу...	:	(маршрутами	«Золотої	під‐
кови	 Черкащини»)	 :	 бібліогр.‐фактогр.	 путівник	 /	 Обл.	 орг.	 Всеукр.	
спілки	 краєзнавців,	 Обл.	 універс.	 наук.	 б‐ка	 ім.	Т.	Шевченка	 ;	 [уклад.:	
Л.	Демченко,	 Н.	Адешелідзе	 ;	 за	 ред.	 В.	М.	Мельниченка].	 –	 Черка‐
си,	2007.	–	С.	19–21,	30–31.	–	ISBN	966‐8438‐71‐4.	

1330.	КАТАЛОГ	видань	творів	Т.	Г.	Шевчeнка.	Нотографія.	Диско‐
графія	 :	 із	фондів	Донец.	 обл.	 універс.	 наук.	 б‐ки	 ім.	Н.	К.	Крупської	 /	
ДОУНБ	ім.	Н.	К.	Крупської	[та	ін.]	;	упоряд.:	Н.	П.	Авдєєнко	[та	ін.].	–	До‐
нецьк	:	Сх.	видавн.	дім,	2004.	–	52	с.	
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1331.	КОЗАК	О.	Тарас	Шевченко,	2004–2011	:	матеріали	до	біблі‐
огр.	[2004	р.]	/	Олег	Козак	//	Шевченків	світ	:	наук.	щорічник	/	Черкас.	
наук.	 центр	 шевченкозн.	 дослідж.,	 Ін‐т	 л‐ри	 ім.	 Т.	 Г.	 Шевчен‐
ка	НАН	України	 [та	 ін.].	 –	Черкаси,	2011.	 –	Вип.	4	:	До	200‐ліття	 з	 дня	
народження	Т.	Г.	Шевченка.	–	С.	150–163.	–	ISBN	978‐966‐493‐483‐8.	

1332.	КОЗАК	О.	Тарас	Шевченко,	2004–2011	:	матеріали	до	біблі‐
огр.	[2005	р.]	/	Олег	Козак	//	Шевченків	світ	:	наук.	щорічник	/	Черкас.	
наук.	 центр	 шевченкозн.	 дослідж.,	 Ін‐т	 л‐ри	 ім.	Т.	Г.	Шевченка	 НАН	
України	 [та	 ін.].	 –	 Черкаси,	2012.	 –	 Вип.	5	:	 До	 200‐річчя	 з	 дня	 наро‐
дження	Т.	Г.	Шевченка.	–	С.	126–150.	–	ISBN	978‐966‐493‐266‐7.		

1333.	НЕВИЧЕРПНА	 книга	 на	 віки	 :	 до	 170‐річчя	 виходу	 в	 світ	
першого	 вид.	 «Кобзаря»	 Т.	Г.	Шевченка	1840	р.	 :	 бібліогр.	 пам’ятка	 /	
Упр.	культури	і	туризму,	Сум.	облдержадмін.,	Обл.	універс.	наук.	б‐ка	;	
[підгот.	В.	І.	Мазур	;	ред.	О.	Б.	Абакарова].	–	Суми,	2010.	–	16	с.	:	іл.		

1334.	СКОРИНА	Л.	Збірники	праць	35–37	наукових	Шевченківсь‐
ких	конференцій	:	(темат.	покажч.	змісту)	/	Людмила	Скорина	//	Ше‐
вченків	 світ	 :	наук.	щорічник	/	Черкас.	наук.	центр	шевченкозн.	дос‐
лідж.	[та	ін.].	–	Черкаси,	2010.	–	Вип.	3	:	До	200‐ліття	з	дня	народження	
Т.	Г.	Шевченка.	–	С.	122–144.	–	ISBN	978‐966‐493‐266‐7.	

1335.	СПИСОК	 використаної	 літератури	 :	 [про	 Т.	Г.	Шевченка]	 ;	
СПИСОК	 шевченкознавчих	 праць	 С.	Єфремова	(1899–1929)	 /	 Ольга	
Меленчук	//	Шевченкознавчий	дискурс	Сергія	Єфремова	у	контексті	
українського	 літературознавства	 :	 монографія	 /	 Ольга	 Меленчук	 ;	
НАН	 України,	 Ін‐т	 л‐ри	 ім.	Т.	Г.	Шевченка	 [та	 ін.].	 –	 Чернівці,	2013.	 –	
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держ.	наук.	б‐ка	ім.	М.	Горького	/	упоряд.	О.	Г.	Кушнір.	–	Одеса.		
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Вип.	ІІ	:	Газети,	ч.	ІІІ	:	1941–1974.	–	2005.	–	100	с.	
Вип.	ІІ	:	Газети,	ч.	ІV	:	1975–2005.	–	2007.	–134	с.		
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1374.	ТАРАС	 Шевченко.	 Митці	 кіно	 –	 Тарасові	 Шевченку	 =	
Сreators	 of	 cinema	 to	 Taras	 Shevchenko	 [Електронний	 ресурс].	–	 [К.]	 :	
[Інфодиск],	[2007].	–	1	електрон.	опт.	диск	(CD‐ROM).	–	606	Мб.	–	(Про‐
ект	 «Митці	 України	 –	 Тарасові	Шевченку»).	–	На	 етикетці	 диска	 дані	
частково	парал.	укр.,	англ.	–	Компакт‐диск	вкладено	у	футляр.	–	Назва	
з	етикетки	диска.	

1375.	ТАРАС	 Шевченко.	 Образотворча	 Шевченкіана	 =	
Shevchenkiana	 in	 fine	 arts	 [Електронний	 ресурс].	 –	 [К.]	 :	 [Інфодиск],	
[2007].	–	1	електрон.	опт.	диск	(CD‐ROM).	–	143	Мб.	–	(Проект	«Митці	
України	–	Тарасові	Шевченку»).	–	На	етикетці	диска	дані	частково	па‐
рал.	укр.,	англ.	–	Компакт‐диск	вкладено	у	футляр.	–	Назва	з	етикетки	
диска.	

1376.	ТАРАС	Шевченко.	 Поезія	 Т.	Шевченка	 в	музиці	 (опери,	 сим‐
фонічна	та	фортепіанна	музика,	балет)	=	T.	Shevchenko's	poetry	in	music	
(operas,	symphonic	and	piano	music,	ballet)	[Електронний	ресурс].	–	 [К.	 :	
Інфодиск,	2007].	–	1	електрон.	опт.	диск	(CD‐ROM).	–	521	Мб.	–	(Проект	
«Митці	України	–	Тарасові	Шевченку»).	–	На	етикетці	диска	дані	част‐
ково	парал.	 укр.,	 англ.	 –	Компакт‐диск	 вкладено	 у	футляр.	 –	Назва	 з	
етикетки	диска.	

1377.	ТАРАС	Шевченко.	Поезія	Т.	Шевченка	в	музиці	(хори,	вока‐
льні	ансамблі,	романси,	народні	пісні)	=	T.	Shevchenko's	poetry	in	music	
(choruses,	 vocal	 ensembles,	 romances,	 folk	 songs)	 [Електронний	 ре‐
сурс].	–	 [К.	 :	 Інфодиск,	 2009].	–	 1	 електрон.	 опт.	 диск	 (CD‐ROM).	 –	
263	Мб.	 –	 (Проект	 «Митці	 України	 –	 Тарасові	Шевченку»).	 –	 На	 ети‐
кетці	диска	дані	частково	парал.	укр.,	англ.	–	Компакт‐диск	вкладено	у	
футляр.	–	Назва	з	етикетки	диска.	



153 
 

Допоміжний	апарат	
	

Іменний	покажчик	
До	іменного	покажчика	подано	власні	імена,	які	є	у	вступних	стат‐

тях	та	бібліографічному	описі	(крім	вихідних	даних).	Посилання	подаю‐
ться	на	сторінку	видання.	
	
Абакарова	О.	Б.	147	(ред.)	
Авдєєнко	Н.	П.	146	(упоряд.)	
Авраменко	Г.	148	(уклад.)	
Авраменко	В.	П.	112,	117	(авт.‐
упоряд.)	
Адешелідзе	Н.	Д.	146	(уклад.)	
Александренко	І.	94	
Александров	В.	30	
Алексєєв	І.	48	
Алієв‐Ковик	С.	(93)		
Аліксійчук	О.	С.	75	
Алчевська	Х.	(25),	(32),	(53)	
Ананченко	Т.	(Т.	П.)	23	(ред.),	24	
Андреевы	123	
Андреєв	М.	(132)	
Андрієвич	М.	(66)	
Андрійчук	К.	21	
Андрійчук	М.	(92)	
Андрійчук	Т.	(92)	
Андрузький	Г.	(30),	(51)	
Андрусяк	І.	44	
Андрущенко	Т.	122	(упоряд.),	125	
Антокольський	Г.	(132)	
Антоненко	Й.	(23)	
Антоненко‐Давидович	Б.	(57),	
(58)	
Антонич	Б.‐І.	(53),	(54)	
Антонович	Д.	(134)	
Антонюк	В.	75	
Антонюк	М.	94	
Аракішвілі	Д.	(59)	
Арбузов	С.	(111)	
Аркас	М.	(60),	(64),	(65),	(66),	(67),	
(68),	(69),	(73)	
Артеменко	Є.	(22),	(104),	(111)	
Артемчук	І.	М.	44	
Астаф’єв	Д.	(69)	

Атаман	В.	(72)	
Афанасьєв‐Чужбинський	О.	(9),	
(29),	(36),	(53),	(103)	
Бабич	О.	П.	(99)	
Багрій	В.	(23)	
Багряна	А.	81	
Багрянцев	Ю.	(81)	
Базилевич	В.	(126)	
Бакуменко	О.	16	
Балавенський	Ф.	(110),	(132),	
(133)	
Балан	І.	(89)	
Балановський	Ю.	(91)	
Балема	М.	(72)	
Бальмен	де	Я.	(36),	(53)	
Бандуренко	Є.	(42)	
Барабаш	Ю.	(52)	
Барвінський	В.	(59)	
Барвінський	О.	(115)	
Бароянц	М.	(91)	
Бастюк	Б.	43	(упоряд.)	
Батеровська	І.	М.	112	
Бах	Й.‐С.	(68),	(112)	
Башилов	М.	(83),	(110)	
Бедзик	Д.	(37)	
Безкоровайний	В.	(72)	
Безкоровайний	Є.	(43)	
Безніско	Є.	(92),	(95)	
Безякін	В.	117	
Беклемішев	В.	(110),	(132)	
Белза	І.	(62)	
Белічко	Н.	91	
Беренштам	В.	(28)	
Бесєдін	С.	(93)	
Бец	О.	(72)	
Біба	П.	(43)	
Бібик	В.	(62)	
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Бідняк	Г.	(43)	
Бідованець	Т.	56	
Білан	С.	91	
Білаш	О.	(42),	(62),	(68),	(75)					
Білик	І.	(62)	
Білозерський	Василь	(48),	(124)	
Білозерський	Віктор	(48)	
Білозуб	О.	(66)	
Білокінь	О.	(О.	В.)	115	(упоряд.),	
118	
Білоус	Д.	(33),	(42)	
Білоусов	Є.	В.	44	
Білявський	О.	(67)	
Біляшівський	М.	Ф.	
(Беляшевский	Н.	Ф.)	(28),	39	
Бобечко	О.	76	
Бобровський	А.	(67)	
Боднар	І.	(92)	
Божій	М.	(24),	(84)		
Бойко	А.	І.	142		
Бойко	В.	(53)	
Бойко	Я.	(109)	
Бойчук	М.	(92)	
Бондар	В.	43	(упоряд.)	
Бондаренко	М.	(19)	
Бондаренко	О.	120,	121	
Бондарчук	С.	(69),	(81),	(82)	
Бонковський	Д.	(21)	
Борейко	С.	(19)	
Борисенко	П.	(84)	
Борисова	Т.	В.	80	
Борковський	Д.	(72)	
Бородай	О.	(93)	
Бородін	В.	39	(уклад.)	
Бравнер	В.	(105)	
Брижань	С.	(79),	(92)	
Брижицька	С.	А.	26,	112,	115,	116,	
117,	118,	119,	139,	143	
Брижіцька	І.	56	
Брюллов	К.	П.	(37),	(43),	(49),	
(83),	(84),	(110)	
Брюховецька	Л.	78,	80	
Букет	Є.	15	(упоряд.),	39	
(упоряд.),	81	(упоряд.),	97	

(упоряд.),	105	(упоряд.),	113	
(упоряд.),	114	(упоряд.),	128	
(упоряд.),	139	(упоряд.)	
Бунін	І.	(10)	
Бур’ян	Л.	М.	145	(упоряд.)	
Бурлаков	С.	(43)	
Буряк	Л.	І.	149	(упоряд.)	
Бурячок	І.	(83)	
Буцманюк	Ю.	(94)	
Бучма	А.	(64),	(69),	(81),	(134),	
(140)	
Бушин	М.	І.	119	
В’юник	А.	(106)	
Вакс	Б.	(93)	
Вакула	І.	113	
Варнак	Охрім	(Василенко	О.	О.)	
(21),	(22)	
Василашко	В.	(42),	82	(упоряд.)	
Василенко	Н.	(93)	
Василенко	О.	(101),	120	
Васильєв	М.	(28)	
Васильєв	М.	О.	101	(фотогр.),		
129	(фотогр.)	
Васильківський	С.	(93),	(110)	
Василько	В.	(64),	(78)	
Васильченко	С.	(21),	(35),	(36),	44,	
(95)	
Васюта	О.	(О.	П.)	75,	76	
Ведель	А.	(68)	
Вележева	Н.	(93)	
Великогорские	123	
Величко	Н.	25	
Венеціанов	О.	(43),	(49)	
Вербило	Д.	42	
Вербицький	М.	(53),	(59),	(72)	
Вербіцька	О.	І.	119	
Вербова	В.	В.	151	(упоряд.)	
Веретільник	О.	В.	128	(упоряд.)		
Верещагін	Ф.	(67)	
Вериківський	М.	(61),	(64),	(65)	
Верна	П.	(133),	(134)	
Верховень	В.	(53)	
Вилегжаніна	Т.	17	
Винниченко	В.	(43)	
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Вихрущ	В.	(19)	
Вишеславський	Л.	(42)	
Віват	Г.	56	
Вільде	І.	(11)	
Вінграновський	М.	(34),	(52)	
Вітковський	Л.	(100)	
Вітрук	В.	(89)	
Внучкова	Л.	122	
Воєвідко	Л.	75	
Возіянов	М.	(53)	
Войцехівський	Б.	16,	129	
Володимир	(митрополит	
Київський)	(100)	
Волошин	М.	(67)		
Воробець	М.	105	
Воробйова	І.	(38)	
Воробйова‐Фоміна	Ж.	(93)	
Воробкевич	С.	(60),	(72)	
Вронський	М.	(135)	
Гавзинський	А.	(91)	
Гаврилко	М.	(132),	(142)	
Гаврилюк	Н.	56	
Гавриляк	П.	(93),	(100)	
Гаєвський	А.	(72)	
Гайдук	О.	123	
Гайдученко	С.	(90)	
Галич	В.	56	
Галік	М.	76	(ред.)		
Гальченко	С.	15,	17	(упоряд.),	
122	(упоряд.)	
Гамалій	Г.	І.		148	(уклад.)	
Гаранін	В.	(В.	М.)	42	(упоряд.)	
Гарбуз	В.	(85)	
Герасименко	К.	(20),	(33)	
Гербель	М.	(53)	
Гетьман	В.	(43)	
Гілевська	(Шевченко‐Гілев‐	
ська)	М.	А.	(88),	(123)	
Гірник	П.	(53)	
Гіщинський	В.	25,	26	
Гладкий	Г.	(59),	(60),	(73)	
Гламазда	М.	106	
Глібов	Л.	(31)	

Глієр	Р.	(59)	
Глущенко	В.	18	
Глущенко	М.	(84)	
Глущенко	П.	(86)	
Глущук	Ф.	(92)	
Гнатенко	В.	(В.	І.)	58,	144	(авт.‐
уклад.)	
Гнатів	О.	(89)	
Гнатчук	О.	26	
Гнатюк	В.	(139)	
Гнатюк	Д.	(42)	
Гнатюк	М.	М.	56	
Гнатюк	Н.	Ю.	44	
Гнилосиров	В.	С.		(74),	(117)	
Гніп	С.	(104)	
Гоголь	М.	(132),	(148)	
Годенко‐Наконечна	О.	(93)	
Голець	Я.	(19)	
Голованівський	С.	(37),	(64),	(78)	
Головаш	Ю.	(93)	
Головко	Л.	П.	75	
Голомша	М.	91,	92	
Голота	Л.	15	(упоряд.),	(24),	39	
(упоряд.),	81	(упоряд.),	97	
(упоряд.),	105	(упоряд.),	113	
(упоряд.),	114	(упоряд.),	128	
(упоряд.),	139	(упоряд.)		
Гомон	П.	(53)	
Гонтарів	В.	(100)	
Гончар	А.	(139)	
Гончар	В.	129	
Гончар	І.	(І.	М.)	(39),	(106),	(121),	
(136),	(139),	(142)		
Гончар	О.	(9),	(11),	(54),	(56)		
Гончар	Ю.	145,	146	
Гончаренко	О.	(23)	
Гончарук	Н.	(93)	
Гоптаренко	П.	41	(упоряд.)	
Горак	Р.	25	
Горбатюк	В.	(113)	
Гордасевич	Б.	150	
Гордасевич	Г.	(43)	
Гордійчук	Н.	П.		148	(упоряд.)	
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Горленко	Є.	Г.	(130)	
Горняткевич	Д.	(94),	95	
Горська	А.	(85)	
Горчинський	А.	(67)	
Гоян	О.	95	(ред),	110		
Грабовецький	В.	71,	121,	140	
Грабович	Г.	(52)	
Грабовський	В.	(35),	(53)	
Гребінка	Є.	(36),	(103),	(128)	
Григор’єв	А.	(10)	
Грицай	А.	(76)	
Гриценко	В.	(43)	
Грінченко	Б.	(Б.	Д.)	(31),	(35),	
(42),	(53),	(54),	(55)	
Грудницька	М.	(48)	
Губаренко	І.	(79)	
Губерський	Л.	В.	94,	95,	98,	116,	
145,	149	
Губський	Б.	В.	113	(ред.)	
Гудзій	М.	(21)	
Гуйванюк	І.	26	
Гуйванюк	Н.	26	
Гулак	М.	(51),	(124)	
Гулак	Т.	121	
Гулак‐Артемовський	С.	(59),	
(103)	
Гуменюк	Ф.	(93)	
Гуреїв	Ю.	(92)	
Гургула	І.	42	(упоряд.)		
Гусейнов	Г.	(43)	
Гусиковська	Д.	(37)	
Гуцало	Є.	(21)	
Дайц	Й.	(84)	
Данилов	В.	(93)	
Данилюк	Р.	105	
Данилюк	Ю.	26	
Данильчук	Л.	(79)	
Данченко	О.	(91),	(94)	
Данченко	С.	(66)	
Данькевич	К.	(61),	(62),	(66),	(68),	
(69)	
Дарда	В.	(37),	(112)	
Дворниченко	Л.	М.	82	(упоряд.)	

Дворський	А.	(44)	
Демиденко	М.	(104)	
Демків	Б.	(19)	
Демуцький	Д.	(82)	
Демуцький	П.	(59)	
Демченко	Л.	Т.	146	(уклад.)	
Денисенко	В.	(69),	(81)	
Денисенко	О.	(38),	49,	(66)	
Денисенко	Т.	(70)	
Денисова	Н.	(89)	
Деньєр	(97)	
Дерегус	М.	(11),	(19),	(84),	(91),	
(94),	(110)	
Дехтярьова	Н.	А.	149	(упоряд.)	
Дзекун	О.	(68),	(78)	
Дзима	В.	74	(авт.‐упоряд.),	76,	113	
Дзюба	І.	(І.	М.)	14,	(15),	(47),	(52),	
81,	144	
Дичко	Л.	(62)	
Дмитренко	М.	39	
Дмитренко	О.	(О.	І.)	101,120	
Дмитрієва	О.	М.	148	(уклад.)	
Дніпрова	Чайка	(58)	
Довбуш	О.	(44)	
Довгань	Л.	М.	75	
Довгоп’ят	О.	82	(упоряд.)	
Дойнека	М.	(101),	(121)	
Долгіч	Н.	113	
Долина	П.	(64)	
Донець	Г.	(38)	
Дорофієнко	І.	117	
Дорошенко	В.	149	
Дорошенко	Д.	(25)	
Дорошкевич	О.	(28),	39	
Драч	Е.	(62)	
Драч	І.	(34),	(38),	(42),	45,	(52),	(56),	
75	
Дроботюк	Б.	(92)	
Дрозд‐Гілевський	А.	Г.	(123)	
Дубина	М.	26	
Дубинець	І.	139	
Дубовик	Л.	(64)	
Дуда	І.	19	
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Дуда	Л.	76	
Дудар	Є.	(43)	
Дудко	О.	143	
Дутчак	В.	71		
Дьякова	О.	139	
Едуардс	Б.	(132)	
Енгельгардт	П.	В.		(35),	(84),	
(108),	(109)	
Єзерський	В.	45,	(58)	
Єкельчик	С.	114	
Єнджеєвич	Є.	45	
Єрмоленко	Ю.	127	
Єфимова	Т.	71	
Єфіменко	Р.	(82)	
Єфремов	С.	(147)	
Жадько	В.	73,	137,	150	
Жарких	М.	І.	150	
Ждаха	А.	(94),	(98)	
Жемчужников	Л.	(9),	(83),	(110)	
Жеплинський	Б.	76	
Жигун	С.	58	
Житницький	І.	(125),	(127)	
Жук	М.	(97)	
Жук	С.	(142)	
Жуковський	Г.	(61),	(65)	
Жулинський	М.	Г.	15	(ред.),	17	
(ред.),	56	(ред.),	122	(ред.),	144	
(ред.),	146	(ред.),	149	(ред.)	
Жур	П.	(51)	
Журба	Т.	(43)	
Забашта	В.	(100)	
Забашта	Л.	(52)	
Забіла	В.	(36),	(53)	
Забіла	Н.	(48)	
Забіла	П.	(132)	
Забужко	О.	(52)	
Завгородній	І.	(86),	(94)	
Загірна	М.	(35)	
Задорожна	Л.	М.	16,	144	
Зайцев	П.	(47),	(51)	
Заїка	О.	95	
Закіпна	Г.	130	

Закревські	20	
Закревська	Г.	(35),	(36),	(46),	(110)	
Закревський	П.	(110)	
Заньковецька	М.	(63)		
Заливаха	О.	(85),	(91)	
Заремба	В.	(60),	(72)	
Зарудний	М.	(66)	
Звіряка	А.	І.	122	
Зелененька	І.	57	
Земляк	В.	(22)	
Зілинський	І.	(115)	
Зленко	Г.	Д.	73	
Зніщенко	М.	П.	148	(ред.)	
Зноба	В.	(110),	(138)	
Іваненко	О.	(36),	45,	(46),	(53),	(57),	
(95)	
Іванишин	П.	53	
Івахненко	О.	(85)	
Ігнащенко	А.	(138)	
Ізотов	В.	М.	74	
Ільченко	О.	(38),	(65)	
Іов	І.	(53)	
Ісаєв	С.	(93)	
Ісаєнко	Г.	(53)	
Іскорко‐Гнатенко	В.	148	
(упоряд.)	
Їжакевич	І.	(83),	(94),	(99),	(110)	
Йориш	В.	(61),	(65)	
Кавалерідзе	І.	 (110),	 (132),	 (133),	
(136),	(141)	
Кадоб’янська	Н.	58	
Калинець	І.	(54),	(56)	
Калінович	О.	129	
Кальченко	Г.	(19)	
Каменський	Ф.	(110),	(132),	(141)	
Камінський	В.	(62),	(77)	
Камінчук	О.	56	
Канівець	В.	(22),	(67)	
Кантур	С.	(141)	
Канцедайло	А.	(78)	
Капніст	О.	(36)	
Караванський	С.	(24)	
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Карась	Г.	71	
Караффа‐Корбут	С.	(85),	(91),	(94)	
Карпелес	Г.	(10)	
Карпенко	О.	125,	126	
Карпенко‐Карий	І.	(43)	
Карпінчук	Г.	В.150	
Касіян	В.	(В.	І.)	(11),	45	(худож.),	
(84),	(85),	(91),	(94),	95,	(110)	
Касян	Л.	57	
Катаока	Х.	(25)	
Катериненко	Г.	(101)	
Кацай	В.	І.	131	
Качурівський	Р.	42	(упоряд.)	
Кащук	Н.	(53)	
Квашньов	Б.	(82)	
Квітка‐Основ’яненко	Г.	(Г.	Ф.)	
(44),	(138)		
Кежун	Б.	(48)	
Кейкуатова	(110)	
Кецало	З.	(92)	
Кива	О.	(62)	
Кирейко	В.	(66)	
Кирилишин	Д.	(104)	
Кирилюк	Е.	П.	144	(ред.)		
Кирилюк	Є.	(21)	
Кисілевська	О.	(115)	
Кияновський	Ю.	(104)	
Кібець	Ю.	(43)	
Клебанов	Д.	(62)	
Клименко	Н.	123,	125	(упоряд.),	
(35),	(53)	
Клименко	С.	(69),	(70),	(81)	
Клименко	Х.	80	
Климентовська	В.	(25)	
Климкович	М.	(37)	
Климчак	М.	119	
Клодт	П.	(110)	
Кобилянська	О.	(115)	
Ковалевський	О.	В.	39	(упоряд.)	
Коваленко	Г.	(25)	
Коваленко	О.	(25),	(46)	
Ковалець	Л.	57	

Ковалинський	В.	140	
Коваль	М.	(53)	
Коваль	Ю.	95	
Ковальчук	Д.	76	
Ковтун	Ю.	46	
Ковтуненко	В.	72,	(78)	
Кодоколович	Б.	(67)	
Козак	Є.	(62)	
Козак	М.	56	
Козак	О.	147	
Козаченко	Г.	(60)	
Козачковський	А.	(А.	О.)	(111),	
(129)	
Козицький	П.	(61)	
Козловський	І.	(71)	
Козьменко‐Делінде	В.	(66)	
Колесса	М.	(72)	
Колесса	Ф.	(60),	(72)	
Колінєв	М.	(131)	
Колодуб	Л.	(68)	
Коломієць	В.	В.	56,	76	
Коломієць	Т.	Ю.	117	(пер.)	
Колоскова	Н.	126	
Колядіна	І.	(104)	
Комарова	Г.	(32),	(60)	
Кониський	О.	(30),	(47),	(51)	
Конон	Ю.	М.	119	
Копиця	Д.	82	
Копій	(109)	
Коргун	М.	(20)	
Корнієнко	В.	(93)	
Корнійчук	М.	(М.	А.)	145	
(упоряд.),	150	
Короленко	Б.	А.	26,	149	(упоряд.)	
Король	О.	(68)	
Кос‐Анатольський	А.	(62),	(72)	
Косачі	(58)	
Косач	Ю.	(58)	
Косенко	О.	(О.	С.)	128	(упоряд.)			
Костенко	В.	(112),	(129)		
Костенко	Л.	(34),	(42),	(52),	(58)	
Костецький	В.	(84)	
Костирко	П.	(107),	113	
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Костомаров	М.	(48),	(103)	
Костюк	Н.	76	
Костюк	Ю.	(37),	(38),	(64),	(65)	
Костюченко	В.	15	(упоряд.)	
Коцюбинська	М.	(21),	(42)	
Коцюбинський	М.	(57)	
Кочерга	І.	(37)	
Кочубей	В.	(110)	
Кошиць	О.	(60)	
Кошиць	Ф.	(46)	
Кравець	Л.	(101)	
Кравець	М.	(101)	
Кравченко	Я.	96	
Крамськой	І.	(83),	(86),	(87),	(103),	
(110)		
Красицька	Л.	16	(ред.),	96	
Красицький	Д.	(36),	46,	(48),	(112)	
Красицький	Ф.	(Ф.	С.)	(83),	(96),	
(110),	(126)		
Красицький	Я.	А.	(36)	
Кратко	Б.	(133)	
Кривенко	М.	(85)	
Криворучко	О.	(89)	
Крижанівський	Д.	(59)	
Кримський	А.	(28)	
Крип’якевич	І.	(102)	
Крислач	І.	(89),	(92)	
Кричевський	В.	(В.	Г.)	81,	(107),	
(112),	113,	(116),	(117),	(119),	
(126)	
Кричевський	Ф.	(84)	
Кропивницький	М.	(63),	(64),	
(65),	(79),	(80),	(115)	
Кружков	І.	(84)	
Кубриш	Н.	141	
Кудіш	З.	(94)	
Кужільна	Л.	52	
Кузан	М.	(62)	
Кузик	В.	В.	73	
Кузневич	Г.	(132)	
Кузнецова	А.	(104)	

Кулик	В.	(30)	
Куліш	П.	(30),	(31),	(42),	(48),	(53),	
(103),	(110),	(124)	
Кульбачний	А.	(69)	
Кульбовська	М.	(93)	
Кульбовський	М.	(М.	М.)	19,	92,	53,	
72,	137,	138		
Кульчицька	О.	(89),	(92)	
Кунцевич	Є.	(140)	
Курбас	Л.	(63),	(92)	
Курилас	О.	(92)	
Курманська	В.	А.	23	(упоряд.)	
Куткін	В.	(85),	(91)	
Кухарєва	Н.	129	
Куцевол	О.	42	
Куценко	О.	М.	76	
Кучерук	О.	137	
Кушкова	Л.	(67)	
Кушнаренко	Д.	41	(упоряд.)	
Кушнір	О.	Г.	147	(упоряд.)	
Кущ	А.	(111),	(121)	
Лабінський	М.	Г.	144	(авт.‐
упоряд.)	
Лабунець	В.	75	
Лаєвський	С.	Л.	25	(ред.)	
Лазаревський	М.	(148)	
Лазаревський	О.	148	
Ларін	М.	(43)	
Ластівка	П.	(67)	
Лебединская	Т.	Н.	(ред.)	
Лебєдєва	В.	(67)	
Лев	В.	(55)	
Левінсон	Є.	(107)	
Левченко	С.	95	(ред.)	
Лемела	В.	(66)	
Леонтович	М.	(21),	(60)	
Лепкий	Б.	(9),	(33),	(42),	(54),	
(55),	(56),	(57),	(95),	113	
Лизогуб	І.	(110)	
Линник	М.	П.	75	(упоряд.)	
Линюк	Л.	104	
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Линюк	П.	(104)	
Лисенко	М.	(М.	В.)	(59),	(61),	(68),	
(73),	(74),	(75),	(107),	(110)	,	(115),	
(117)	
Лисенко	Н.	17	(упоряд.)	
Литвин	В.	М.	113	(ред.)	
Литвин	Ю.	77	
Литвиненко	Т.	95	
Литвинов	О.	(89)	
Лихошва	М.	(100)	
Ліховий	І.	(І.	Д.)	(15),	113,	145	
Лобода	В.	(93)	
Лобода	Л.	(89)	
Лобода	С.	(111)	
Логвинюк	О.	(43)	
Логозинський	В.	(70)	
Лозинський	М.	(116),	(117)	
Лопата	П.150	
Лопата	В.	(85),	(89),	(91),	(94),	
(102)	
Лубківський	Р.	(24),	(34),	(42),	46,	
(53),	(57)	
Лук’янович	О.	(110)	
Лупійчук	В.	(93)	
Луценко	Д.	(20)	
Луценко	Н.	94	
Лущій	С.	56	
Любимський	О.	(93)	
Людкевич	М.	42	(упоряд.)	
Людкевич	С.	(59),	(60),	(73),	(75)		
Лютий	В.	(62)	
Лясковський	В.	(35),	46	
Лятошинський	Б.	(22),	(59),	(61)	
Лященко	Г.	(62)	
Лящук	Т.	97	
Магера	М.	(37),	47	
Маєвська	А.	78	
Мазур	Б.	(138)	
Мазур	В.	І.	146	(упоряд.),	147	
(упоряд.)	
Майборода	Г.	(11),	(61),	(62),	(66),	
(68)	
Майборода	П.	(11)	

Мак	О.	(53)	
Макаров	Ю.	(70)	
Маковей	О.	(35)	
Макогон	Д.	(35)	
Макогон	І.	(110)	
Максим’юк	С.	76		
Максим’юк	Т.	97,	130	
Максименко	М.	(22)	
Максимович	Мих.	(28),	(30),	(126)	
Максимович	М.	(М.	В.)	(46),	(126)	
Малаков	В.	(65)	
Малаков	Д.	97	
Маланюк	Є.	(34),	(42),	(43),	(54),	
(56)	
Малишки	(брати)	(89)	
Малишко	А.	(11),	(33),	47,	(52),	
(66)	
Малишко	О.	(89)	
Малко	Р.	121	
Маляр	Л.	26	
Манастирський	А.	(83),	(92)	
Манжура	І.	(31),	(53)	
Манізер	М.	(49),	(103),	(107),	(134),	
(138),	(140),	(142)	
Мануйкін	О.	77	
Мар’яненко	І.	(140)	
Маренков	О.	(104)	
Маркевич	Г.	(74)	
Маркевич	(N	Андреевич)	(124)	
Маркітан	Л.	143	
Марко	Вовчок	(103)	
Мартиненко	С.	(131)	
Мартинович	П.	(93)	
Мартинюк	В.	(72)	
Марченко‐Пошивайло	Т.	142	
Марчук	І.	(85),	(91)	
Маслов	(Маслій)	В.	(51)	
Матвієнко	Н.	(42)	
Матеуш	В.	47	
Матіяш	І.	(95)	
Матюк	В.	(72)	
Махінчук	М.	130	
Мацапура	М.	(М.	І.)	(122),	126	
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Мацієвська	Т.	113	
Мацько	В.	(В.	П.)	45	(пер.),	(53),	58	
Машталір	А.	І.	27	
Межинська	Ю.	56	
Мейтус	Ю.	(62)	
Меленчук	О.	147	
Меліхов	Г.	(84),	(85)		
Мельник	В.	(В.	О.)	129,	146	
(упоряд.)		
Мельниченко	В.	(В.	М.)	20,	27,	117,	
121,	128,	138,	146	(ред.)	
Мельниченко	М.	20	
Мельничук	Б.	(Б.	І.)	19,	51,	52,	57	
Мельничук	Т.	(52),	(56),	(57)		
Менкуш	Г.	(76)	
Мерзлікін	М.	(78)	
Метик	Л.	121	
Методієв	Д.	(10)	
Мещерікова	К.	56	
Микешин	М.	(83),	(110)	
Миколайчук	В.	М.	148	(уклад.)	
Миколайчук	І.	(69),	(81)	
Миколенко	Л.	В.	113	
Мирний	Панас	(25),	(35)	
Михед	П.	В.	148	(уклад.)	
Мицук	В.	(89)	
Мишуга	О.	(116)	
Мікловда	О.	(102)	
Міловзоров	О.	(97)	
Мілюков	Л.	(23)	
Мілько	П.	(121)	
Міцкевич	А.	(141)	
Мовчан	П.	(15),	(42),	44	
Мовчун	П.	(110)	
Мойсеєв	С.	(68)	
Мокроусова	О.	140	
Молочинський	М.	(89),	(104),	
(131)	
Молчанова	Р.	(Р.	С.)	20,	137	
Мориквас	Н.	120	
Мороз	Вікт.	С.	131	
Мороз	Вол.	С.	131	
Мороз	А.	А.	101	(фотогр.)	

Морозов	А.	128	
Морозова	Н.	І.	21	(відп.	за	вип.)	
Морфіл	В.	(10)	
Моценко	П.	71	
Мощенко	К.	(126)	
Мужук	В.	(67)	
Мукан	В.	42	
Мусієвський	Б.	(92)	
Навроцький	О.	(30),	(124)	
Надточій	О.	(О.	Л.)	77,	151	
Наєнко	М.	15,	52	
Назаренко	М.	(М.	Й.)	40,	41	
Найден	О.	97	
Наконечний	В.	140	
Наконечний	Р.	131	(авт.‐упоряд.)	
Налепинська‐Бойчук	С.	(83)	
Наумова	Н.	114,	127	
Небоженко	В.	(138)	
Невеселий	М.	(135)	
Негода	М.	(79)	
Негрейчук	І.	О.	145	(уклад.)	
Нежданова	А.	(71)	
Неймеш	М.	(104),	105	
Неліна	Т.	122		
Нестеренко	П.	102,	(106),	128	
Неумитий	В.	71,	121	
Нечай	Я.	(92)	
Нечерда	Б.	(24),	(43)	
Нечуй‐Левицький	І.	(35)	
Николишин	Д.	(105)	
Нирко	О.	Ф.	(76)	
Ніщинський	П.	(21),	(60),	(67)	
Новиков	А.	79	
Носко	П.	(83)	
Овсійчук	В.	98,	100	
Огієнко	І.	(22)	
Олдрідж	А.	(85)	
Олексенко	І.	(23)	
Олесь	О.	(32)	
Олійник	Б.	(Б.	І.)	15,	(34),	(62),	144	
Олійник	В.	(53)	
Олійник	О.	(135)	
Омелян	Я.	(19)	
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Омельченко	О.	(43)	
Онацький	Н.	(115)	
Онищенко	В.	102	
Орел	Л.	39	(упоряд.),	106	(упоряд.),	
114	 (упоряд.),	 121	 (упоряд.),	 142	
(упоряд.)	
Орлов	Н.	(98)	
Орлова	Н.	І.	149	(упоряд.)	
Остапенко	П.	(135)	
Остафійчук	І.	(92)	
Остроградський	М.	(103)	
Осьмак	В.	(132)	
Охріменко	М.	Ю.	148	(уклад.)	
Ошуркевич	О.	(28),	40	(упоряд.)	
П’янида	Б.	(93)	
Павленко	В.	(86)	
Павличко	Д.	27,	(52),	(81)	
Павлов	В.	(19)	
Павловський	В.	116	
Павлюк	І.	15	
Павуляк	Я.	(138)	
Пагутяк	Г.	(25)	
Паливода‐Карпенко	С.	(63)	
Палієнко	М.	(М.	О.)	(35),	47	
Панко	Ф.	(94)	
Панченко	В.	(43)	
Панькевич	Ю.	(92)	
Парута	Д.	(89),	(92)	
Пасічник	М.	(М.	П.)	22	(авт.‐
упоряд.),	49	(авт.‐упоряд.),	51	(авт.‐
упоряд.)	
Пасічник	С.	(69)	
Патик	В.	(85)		
Патока	В.	149	
Пашковська	В.	М.	(111)	
Пащенко	В.	(73)	
Перебийніс	П.	(21),	47	
Перевальський	В.	(102)	
Петрашевич	Г.	(134),	(136)	
Петренко	М.	42	(упоряд.)	
Петрик	Т.	98	
Петрук‐Попик	Г.	(19)	
Пивоваров	К.	(69),	(78)	

Пиріг	Л.	(15),	102,	103	
Піка	К.	І.	48	
Пікуш	А.	(93)	
Піунова	К.	(46)	
Погрібний	В.	(43)	
Подерев’янський	С.	(85),	(91)	
Подолинний	А.	20	
Позен	Л.	(132)	
Покормяко	Н.	141	
Поліщук	В.	(В.	Т.)	15	(ред.),	56	
(ред.),	128,	146	(ред.)			
Поліщук	Н.	117,	122	
Поліщук	Я.	(24)	
Полонський	Ф.	(44)	
Полусмакова	(Полусмак)	Л.	(45),	
(46),	(48)	
Польовий	М.	48	
Понеділок	М.	(43)	
Пономаренко	О.	53	
Попадюк	Я.	(70)	
Попов	О.	(91)	
Порський	В.	149	
Посяда	І.	(51)	
Потапенко	А.	(93)	
Працьовитий	В.	(38),	48	
Превлоцький	С.	(121)	
Приймаченко	М.	(86)	
Прилуцька	І.	О.	120	(авт.‐уклад.,	
фотогр.)		
Прісовський	Є.	М.	42	
Прокопенко	М.	(85)	
Прокопів	П.	(89)	
Прокопович	Т.	76	
Прокопчук	В.	С.	57	
Проскурівна	М.	(56)	
Проскурня	С.	79	
Процан	Ю.	(89)	
Проценко	Р.	(69)	
Прудников	Г.	(94)	
Псьол	О.	(30)	
Пузій	В.	40	(упоряд.)	
Пчілка	О.	(55),	(58)	
Радзієвський	М.	(72)	
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Райбедюк	Г.	56	
Рарицький	О.	57	
Ребро	П.	21	
Ревуцький	Д.	(73)	
Ревуцький	Л.	(61),	(73),	(77)	
Рєпін	І.	(87),	(93),	(103),	(110),	
(132)	
Рєпін	С.	(100)	
Рєпнін	М.	(110)	
Рєпніна	В.	 (36),	 (37),	 (38),	 (46),	
(67),	(70),	(130)	
Рибальченко	В.	(61)	
Рибальченко	М.	(93)	
Рибина‐Конарьова	О.	(93)	
Ридванський	С.	(68)	
Риженко	А.	141	
Рижова	М.	79		
Рильський	М.	(22),	(33),	(34),	(42),	
(52),	(62),	82		
Рисцов	В.	(В.	О.)	(35),	48		
Різниченко	В.	(83)	
Родіна	М.	41	(упоряд.)	
Ройцина	О.	123	
Ромащенко	Л.	57	
Рослицький	Є.	45	(пер.)	
Росовецький	С.	К.	16,	41,	144	
Ротач	П.	П.	144	
Рубан‐Кравченко	В.	81	
Рубашов	М.	(37),	49	
Рубець	О.	(59)	
Руденко	В.	(89)	
Руденко	Е.	(44)	
Руденко	М.	(56),	(62)	
Рудзіанскас	В.	(25)	
Рудинська	Є.	(126)	
Рудник	І.	58	
Рудницький	Г.	21	
Рудяков	О.	М.	75	(ред.),	143	
Рустемас	Й.	(37),	(49)	
Рутковська	О.	117	
Рябовол	В.	(131)	
Савка	М.	(43)	
Савченко	І.	(69),	(81),	(82)	

Савчук	М.	22	
Cагалов	З.	(67)	
Садовський	М.	(63)	
Салига	Т.	54	
Самійленко	В.	(31),	(32),	(61)	
Самков	О.	117,	122	
Самойленко	Г.	В.	53	
Самокиш	М.	(110)	
Самотній	Я.	(119)	
Самчук	У.	(56)	
Сапеляк	С.	(56)	
Сахновська	О.	(83)	
Сваричевський	А.	(А.	В.)	57,	(146),	
(147)	
Світлицький	Г.	(84)	
Світличний	І.	(56)		
Свято	Р.	82	
Северин	І.	(98)	
Седляр	В.	(84),	(96)	
Селезньов	В.	(67)	
Селівачов	М.	119	(ред.)	
Семенюк	В.	(92)	
Семенюк	Г.	Ф.	16,	57	(ред.),	58	
(ред.),	144	
Семенюк	М.	(М.	Т.)	22,	23,	53,	72,	
93,	104,	130,	138	
Семиліт	О.	76	
Сениця	П.	(60)	
Сенченко	І.	(53)	
Сенюк	С.	113,	114	
Серафима	(игуменья)	100	
Сердюк	О.	(134),	(140)	
Сидоренко	З.	(78)	
Силин	О.	127,	142	
Силина	Т.	127	(упоряд.),	142	
(упоряд.)	
Сильвестров	В.	(73)	
Симиренко	П.	(82),	(130)	
Симоненко	В.	(34),	(52),	(62),	79	
Синявський	Я.	О.	23	
Синько	Р.	141	
Сич	М.	49	
Сікорська	І.	76	
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Сікорський	М.	(130)	
Сіленко	Л.	Г.	113,	145	(упоряд.)	
Сірка	Й.	74	
Січинський	В.	П.	149	
Січинський	Д.	(60),	(72)	
Скакун	В.	(35),	49	
Скальська	У.	55	(упоряд.)	
Сквирська	І.	58	
Скобліков	О.	(135)	
Скорик	М.	(62),	(72),	(94)	
Скорина	Л.	147	
Скорський	М.	51,	52,	54	
Скунць	П.	(53)	
Скуратівський	В.	82	
Сластіон	(Сластьон)	О.	(22),	(25),	
(83),	(98),	(99),	(110)	
Сластіон	Ю.	98	
Смакота	О.	(100)	
Смаль‐Стоцький	С.	(115)	
Смілянська	В.	Л.	57	(ред.)		
Смілянський	Л.	(36),	49	
Смоктій	А.	(28)	
Смолій	В.	А.	113	(ред.)	
Смолій	І.	(69)	
Собінов	Л.	(71)	
Собко	Я.	27		
Соболь	П.	(102)	
Cодомора	А.	79	
Сокальський	П.	(59)	
Соколенко	В.	(94)	
Соколов	Ю.	М.	41	(ред.)	
Солопченко	О.	О.	145	(упоряд.)	
Сорока	Б.	(89)	
Сорохтей	О.	(92)	
Сосюра	В.	(11),	(52)	
Сошенко	І.	(І.	М.)	(35),	(49),	(84),	
(99),	(110),	(113)	
Спендіаров	О.	(59),	(71)	
Станкович	Є.	(62)	
Старицький	М.	(31),	(42)	
Старовойтенко	І.	М.	143	
Старусєва	В.	120,	(101)	
Старченко	В.	100	

Стебницький	П.	(143)	
Стельмах	Б.	(38),	50,	(54),	(79)	
Стельмах	М.	(21)	
Степаненко	М.	54	
Степанов	М.	117,	122	
Степовий	Я.	(59),	(60)	
Степовик	Д.	15	
Степовичка	Л.	(Л.	Н.)	24	(упоряд.),	
43	(упоряд.),	72	(упоряд.),	78	
(упоряд.),	93	(упоряд.),	105,	138	
(упоряд.)	
Стефанова	Г.	(70)	
Стефанова	Н.	79	
Стеценко	К.	(60),	(61),	(73),	(74),	
(115)	
Стороженко	М.	(М.	А.)	(98),	99	
Стратілат	М.	(89),	99,	(102)	
Страхов	А.	(93)	
Стригун	Ф.	(67)	
Ступка	Б.	49	
Стус	В.	(34),	(52),	(54),	(56)	
Стус	Д.	123	
Стухляк	М.	(139)	
Сулименко	П.	(84)	
Суржко	С.	121	
Суходольський	В.	(37),	(64)	
Сухорські	(брати)	(136),	(141)	
Сьомочкін	І.	141	
Талалай	Л.	(25)	
Танана	Р.	В.	(15),	54,	55,	74	(авт.‐
упоряд.),	113,	114,	115	(упоряд.),	
116,	117,	119	
Танячкевич	Д.	(25)	
Таран	В.	(102)	
Тарахан‐Береза	З.	18	
Тарнавська	С.	В.	151	(упоряд.)	
Тарнашинська	Л.	57	
Татарин	А.	(28),	40,	99,	113	
Татаринов	В.	(68)	
Тебешевська	О.	76	
Теліпський	Р.	(136)	
Тельнюк	(сестри)	(62)	



165 
 

Теплий	І.	55	
Терещенко	А.	(18),	77	
Терещенко	К.	(107),	(139),	(142)	
Тилик	В.	(62)	
Тимочко	П.	(19)	
Тимченко	М.	(86),	(94)	
Тичина	П.	(11),	(52),	(60),	(82)	
Тишлер	О.	(23)	
Тіц	М.	(62)	
Ткаченко	А.	(19),	79	(упоряд.)	
Ткаченко	В.	(93)	
Ткаченко	Д.	79	(упоряд.)	
Ткаченко	М.	124	
Ткачик	Б.	(19)	
Ткачук	П.	(28),	40,	(41)	
Тогобочний	І.	(64),	(66),	(67),	(79)	
Толстоухов	А.	В.	94,	95,	98,	116,	
145,	149	
Томенко	Г.	(85)	
Топольницький	Г.	(72)	
Третяков	О.	М.	101	(фотогр.),	129	
(фотогр.)	
Тропінін	В.	(110)	
Трохименко	К.	(84),	(110)	
Трутовський	К.	(83),	(110)	
Труш	І.	92	
Тукало	Д.	(72)	
Тулуб	З.	(21),	(37),	50	
Тулянцев	А.	(25),	(72),	(78)	
Туманов	В.	(78)	
Туптало	(Ростовський)	Д.	(44)	
Турецький	І.	(89)	
Турчинська	А.	(52)	
Удовиченко	Ю.	(66)	
Ужвій	Н.	(134),	(140)	
Українка	Леся	(31),	(32),	(42),	(60),	
(61),	(62)	
Ускова	А.	(46)	
Усолкін	В.	(89),	(104)	
Устиянович	К.	(92)	
Фаріон	І.	(15)	
Фащенко	В.	(24)	
Федина	Т.	96	

Федоров	В.	(44)	
Федорова	Т.	112	(упоряд.),	120	
(упоряд.),	121	
Федорук	О.	149	
Федотов	Є.	74	
Федулов	В.	Ф.	101	(фотогр.)	
Федунь	М.	58	
Федченко	Л.	78	
Федчина	М.	(19)	
Федькович	Ю.	(25),	(31),	(52),	(57)	
Фенько	М.	С.	148	(підгот.)	
Фесюк	О.	(23)	
Філіпович	Т.	І.	117	(авт.‐упоряд.)	
Філіпчук	З.	131	(авт.‐упоряд.)	
Фільц	Б.	77	
Флейчук	Х.	77	
Фоменко	А.	(24),	(105),	(138)	
Фрадкін	М.	(104)	
Франко	І.	(31),	(32),	(42),	(52),	(55),	
(139)	
Франчук	В.	(85)	
Фролова	Т.	І.	146		
Ханко	В.	98,	99,	142	
Ханко	О.	100	
Харчук	Р.	52,	149	 	
Хасевич	Н.	(44)	
Хачатрян	Г.	(138)	
Хворост	В.	(В.	І.)	(93),	101	
(упоряд.),	104	
Химич	О.	В.	57	
Хмелько	М.	(110)	
Хмельницький	Б.	(58),	(72)	
Холодний	П.	(98)	
Хоменко	Б.	21,	40		
Хорошева	О.	58	
Хоткевич	Г.	(25),	(36),	50,	(53),	
(62)	
Худяков	А.	(104)	
Цвинтарна	Н.	(137)	
Цегляр	Я.	(62)	
Церетелі	А.	(10)	
Цибулько	В.	(62),	(63)	
Циганюк	В.	148		
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Цурканюк	О.	124	
Чабан	А.	(А.	Ю.)	120,	151	
Чабан	М.	(М.	П.)	24	(упоряд.),	43	
(упоряд.),	72	(упоряд.),	78	
(упоряд.),	93	(упоряд.),	138	
(упоряд.)	
Чайковський	Б.	50	
Чайковський	П.	(71),	(73)	
Чалий	М.	(51)	
Чардинін	П.	(69),	(81)	
Чебанова	М.	56,	57	
Чейлитко	Н.	58	
Чередниченко	О.	(95)	
Чернета	Г.	(93)	
Чернишевський	М.	(82)	
Чернов	А.	141	
Чернухіна	Л.	О.	82	(упоряд.)	
Честахівський	Г.	(18),	(28),	(100)	
Чикаленко	Є.	(143)		
Чорний	Д.	М.	27	
Чорний	О.	42	
Чуйко	Т.	79,	91,	99	
Чуприна	О.	(74)	
Шабліовський	Є.	(95)	
Шагінян	М.	(10)	
Шалата	М.	139	(упоряд.)	
Шаляпін	Ф.	(71)	
Шамо	І.	(62)	
Шарапа	О.	 (О.	М.)	 101	 (упоряд.),	
128	
Шарварок	О.	42	(упоряд.)	
Шаф	О.	56	
Шафранська	Г.	39	(пер.)	
Шашкевич	В.	(25)	
Шашкевич	М.	(42)	
Швидкий	В.	П.	117	(пер.)	
Шевченко	А.	В.	(123)	
Шевченко	В.	Г.	(113),	(123)	
Шевченко	Г.	П.	(106)	
Шевченко	Л.	120,	121	
Шевченко	М.	76	
Шевченко	П.	М.	(36)	
Шевчук	В.	(22),	(37),	(47),	75	

Шевчук	О.	73	
Шевчук	Р.	40	(упоряд.)	
Шервуд	Л.	(132)	
Шермейстер	Р.	(23)	
Шиленко	Ю.	124	
Широцький	К.	(21)	
Шкляр	А.	(25)	
Шкневський	Д.	(65)	
Шолох	С.	(120)	
Шорох	У.	152	
Шпак	В.	(89)	
Шпота	І.	(101)	
Штернберг	В.	(83),	(110)	
Штогаренко	А.	(62)	
Штонь	Г.	М.	57	(ред.)	
Шудря	М.	(82)	
Шульгін	Г.	(23)	
Шумейко	Г.	(79)	
Щепкін	М.	(36)	
Щербак	Ю.	(38),	(67),	(78)	
Щуровський	Ю.	(62)	
Юра	Г.	(64)	
Ющенко	О.	(33)	
Яблонська	О.	58	
Яблонська	Т.	(11)	
Яворівський	В.	(24)	
Яворницький	Д.	(72),	116	
Ядловський	І.	(І.	О.)	(28),	(113),	
(114),	(117)	
Яновський	Б.	()	
Яновський	Ю.	(37),	51,	(56),	(62)	
Яременко	О.	105,	(106)	
Яремчук	І.	58	
Ярина	(сестра	Т.	Шевченка)	(83),	
(111)	
Яропуд	З.	(72)	
Яхімович	А.	В.	113,	117	(авт.‐
упоряд.)	
Яцюк	В.	(В.	М.)	22,	(35),	51,	82,	
102,	103,	106,	125	(упоряд.),	148	
(упоряд.)	
	
Kairos	81	
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Географічний	покажчик	

До	 географічного	 покажчика	 включено	 назви	 міст,	 населених	
пунктів,	повітів,	губерній,	областей,	рік,	гір,	археологічних	та	історичних	
пам'яток,		курганів,	урочищ,	укріплень	тощо,	які	є	у	вступних	статтях	та		
бібліографічному	описі	матеріалів	(крім	вихідних	даних).		

До	 покажчика	 не	 ввійшли	 назви	 пам'яток	 культурної	 спадщини,	
зокрема	церков,	будинків,	пам'яток	монументального	й	садово‐паркового	
мистецтва	та	ін.	

Географічні	 назви	 переважно	 подано	 так,	 як	 	 у	 тексті	 та	 за	 часів	
публікації	 першоджерел.	 Також	 зазначено	 сучасну	 назву	 об'єкта	 та	
країну	 чи	 область	 України,	 в	 якій	 він	 розміщується.	 Посилання	
подаються	на	сторінку	видання.	
	

Австро‐Угорщина	132	
Азербайджан	20	
Аральське	море		37,	50	 	
Аргентина	88	
Байрак,	с.,	Полтав.	обл.	133	
Балаклія,	м.,	Харків.	обл.	23,	135,	138	
Баришівка,	м.,	Київ.	обл.	112	
Бердичів,	м.,	Житомир.	обл.	23,	135	
Березне,	м.,	Рівнен.	обл.	135	
Березова	Рудка,	с.,	Полтав.	обл.	20	
Білорусія	(Білорусь)	20,	101,	136	
Богодухів,	м.,	Харків.	обл.	23,	133,	134,	138	
Болгарія	10	
Борислав,	м.,	Львів.	обл.	139	
Бориспіль,	м.,	Київ.	обл.	133,	134	
Бразилія	136	
Бровари,	м.,	Київ.	обл.	134	
Брусилів,	смт.,	Житомир.	обл.	23	
Будище,	с.,	Черкас.	обл.	108,	109,	120,	121,	137	
Буковина	26,	135	
Бурдяківка,	с.,	Терноп.	обл.	19	
Винники,	м.,	Львів.	обл.	140	
Висуньки,	с.,	Миколаїв.	обл.	133	
Вільно	(нині	–	Вільнюс),	м.,	Литва	35,	37,	38,	49	
Вільшана,	смт.,	Черкас.	обл.	106,	108,	109	
Вінниччина	20,	21,	41,	134,	138,	148	
Власівка,	с.,	Черніг.	обл.	40	



168 
 

Вовчинці,	с.,	Івано‐Франків.	обл.	132	
Волинь	20,	55,	58	
Гаї‐Шевченківські,	с.,	Терноп.	обл.	19	
Галичина	25,	26,	105	
Гора,	с.,	Київ.	обл.	133	
Городище,	м.,	Черкас.	обл.	89,	133	
Городня,	м.,	Черніг.	обл.	143	
Греція	136	
Грузія	10,	101	
Гусятин,	смт.,	Терноп.	обл.	135	
Дагестан	30	
Дергачі,	м.,	Харків.	обл.	135	
Диканька,	смт.,	Полтав.	обл.	135	
Діброва,	с.,	Полтав.	обл.	134	
Дніпродзержинськ,	м.	138	
Дніпропетровськ,	м.	89,	105,	131,	138,	135	
Дніпропетровська	обл.	135	
Дніпропетровщина	24,	43,	93,	139	
Добропілля,	м.,	Донец.	обл.	135	
Довге	(Гірське),	с.,	Львів.	обл.	139	 	
Донецьк,	м.	97,	135	
Донецька	обл.	145	
Дрогобич,	м.,	Львів.	обл.	139	
Дрогобиччина	139	
Дунаєвеччина	20	
Ємчиха,	с.,	Київ.	обл.	18	
Житомир,	м.	22,	23	
Житомирщина	22,	23,	49,	51,	135	
Закарпаття	26	
Залокоть,	с.,	Львів.	обл.	139	
Запоріжжя,	м.	21,	27,	134,	135	
Запорозька	Січ	98	
Західна	Україна	26,	71,	72,	132	
Звенигородка,	м.,	Черкас.	обл.	135,	137	
Звенигородщина	106,	146	
Зеленьки,	с.,	Київ.	обл.	18	
Зміїв,	м.,	Харків.	обл.	23	
Зміївський	р‐н,	Харків.	обл.		138	
Золотоніський	повіт	Полтавської	губернії	(тепер	Полтав.	обл.)	140		
Золотоноша,	м.,	Черкас.	обл.	134,	137	
Золочів,	смт.,	Харків.	обл.	23,	138	



169 
 

Івано‐Франківськ,	м.	76,	89	
Івано‐Франківська	обл.	132,	135	
Ізмаїл,	м.,	Одес.	обл.	135	
Ізяславщина	20	
Казахстан	82,	101,	112,	136	
Кам’янець‐Подільський,	м.,	Хмельниц.	обл.	20,	47,	135,	138	
Канада	20,	45,	72,	136	
Канів,	м.,	Черкас.	обл.	12,	18,	30,	39,	48,	54,	62,	74,	86,	87,	88,	107,	108,	112,	113,	
114,	115,	116,	117,	119,	120,	126,	134,	137,	142,	145	
Канівський	р‐н,	Черкас.	обл.	40	
Канівщина	119	
Келеберда,	с.,	Черкас.	обл.	40,	137	
Київ,	м.	82,	88,	98,	100	
Київська	обл.	18,	81,	112,	135	
Київщина	23,	81,	135,	148	
Кирилівка	(Керелівка,	нині	–	Шевченкове),	с.,	Черкас.	обл.	43,	69,	88,	106,	
108,	120,	121,	138,	142	
Кіровоградська	обл.	43	
Кіровоградщина	44	
Княжичі,	с.,	Київ.	обл.	134	 	
Кобзарівка,	с.,	Терноп.	обл.	19	
Козине	болото	(Козинка),	м.	Київ	18,	110,	125,	126,	127	
Козинці,	с.,	Київ.	обл.	40	
Коломийський	р‐н,	Івано‐Франків.	обл.	22	
Коломийщина	22	
Коломия,	м.,	Івано‐Франків.	обл.	22,	132	 	
Коростень,	м.,	Житомир.	обл.	135	
Корсунь‐Шевченківський,	м.,	Черкас.	обл.	135,	138	
Кос‐Арал,	с.,	Казахстан	35,	50	
Косів,	м.,	Івано‐Франків.	обл.	132	
Косівський	р‐н,	Івано‐Франків.	обл.	132	
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