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Тарас Шевченко: цікаві факти  

Поезію Тараса Шевченка перекладено 
більш ніж ста мовами світу.  
Один із 300 кратерів Меркурія отримав 
ім’я Тараса Григоровича. Діаметр кратера 
Т. Г. Шевченко – 137 кілометрів.  
1384 пам’ятники Кобзареві встановлено на 
території від Бразилії до Китаю. Більшість 
— 1256, розташовані на території України, 
майже півтори сотні розмістились у 35 
країнах.  
Нині в Україні 164 населені пункти названі 
на честь Тараса Шевченка. 

Український 
майстер Микола 
Сядристий ство-
рив найменшу у 
світі книжку 
"Кобзар", розмі-
ром трохи більш 
ніж половина 
квадратного мі-
ліметра. Це май-
же у 19 разів  
менше від най-
меншої японсь-
кої книги. Сторі-
нки настільки то-

нкі, що перегортати їх можна лише кінчи-
ком загостреного волоска.  
Зшито книгу павутинкою, а обкладинка 
зроблена з пелюстки безсмертника. 
Попри час, Шевченко не віддаляється, не 
бронзовіє. Він – апостол правди – живий! 
У чому криється цей феномен, ця дивна 
незбагненність? У живому щирому слові 
Тараса, що іноді бринить, як струна, а іноді 
подібне до гострого важкого меча. 
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Шевченко-художник 
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Тарас Шевченко - відо-

мий у світі, в першу чер-

гу, як митець слова. Од-

нак це аж ніяк не заби-

рає його слави, як худо-

жника. Та найперше 

його постать можна 

окреслити як борця, 

який став символом 

української нації. У його 

творчості поезія і живо-

пис тісно пов’язані між 

собою. Свого часу відо-

мий художник Леонар-

до да Вінчі стверджу-

вав, що «малярство – це 

німа поезія, а поезія – 

промовисте малярст-

во». Природа щедро наділила кріпацького сина не лише поетичним 

даром, а й талантом художника, які ніколи не зраджували йому, навіть 

у години страждань і тяжкої неволі. Для Шевченка живопис став потре-

бою, вираженням його творчого духу.  

Тарас Шевченко, як художник, займає чільне місце в українському об-

разотворчому мистецтві. Він став першим художником, який проклав 

новий реалістичний напрям, і став основоположником критичного реа-

лізму в українському мистецтві. Тарас Григорович був одним з найтала-

новитіших  майстрів офорту того часу та прекрасно володів всіма відо-

мими тоді засобами графічного зображення.  

Шевченка без перебільшення можна назвати геніальним художником. 

У його картинах відбилася вся глибина і самобутність його особистос-

ті.  Це прекрасно, що нині ми повертаємо собі національну самосвідо-

мість під знаком Шевченка. Бо він був гуманістом та інтернаціоналіс-

том, не мав ані краплини національної зарозумілості чи упередженості 

проти інших народів; любив Україну, за неї стояв непохитно, і себе від-

дав не тому, що хотів її підняти над іншими народами, а тому що хотів 

бачити її рівною з іншими у сім’ї світовій - «сім’ї вольній, новій».  

З його біографії  ми знаємо, що з 1838 по 1845 рік Шевченко навчався в 

Петербурзькій Академії мистецтв, виявивши неабиякі здібності у живо-

писі маслом, аквареллю, малюнку олівцем. Коли його ім’я вже здобуло 

певної слави, меценат Григорій Тарновський купує його картину 

«Катерина», поклавши початок своїй українській колекції. 

 У 1843-1844 роках Шевченко працює над серією офортів «Мальовнича 

Україна», самостійно вивчаючи техніку гравіювання. Повернувшись у 

1845 році після закінчення Академії в Україну, Шевченко працював ху-

дожником в Археографічній комісії аж до свого арешту. На засланні по-

етові забороняли писати та малювати, але завдяки допомозі та сприян-

ню місцевої прогресивно налаштованої інтелігенції він зміг протягом 

усіх десяти років напівлегально займатися творчістю. Останні роки жит-

тя Тараса Григоровича, вже після звільнення, були відзначені найбіль-

шими досягненнями не тільки в поезії, але й у живописі та графіці. У 

вересні 1860 року Академія мистецтв удостоїла Шевченка звання ака-

деміка гравюри. 

 Живопис посідає неабияке місце в житті Тараса Шевченка. Художник 

ставився до образотворчого мистецтва з глибокою щирістю, воно при-

носило йому розраду в гіркі хвилини його життя. Зараз його роботи, 

крім автобіографічного, мають ще й історичне та етнографічне значен-

ня. Прекрасно виконані малюнки окреслюють художні смаки та праг-

нення Шевченка, і є немовби паралеллю до його віршів, служачи ілюст-

раціями до життя поета. 

Життєвість, реалізм, енергетика, талант і велич видно в живописних 

творах художника. Його історична спадщина налічує десятки полотен, 

які зберігаються у Національному музеї Тараса Шевченка. У його  фон-

дах є цінні експонати, що належать руці майстра, а це близько двохсот 

робіт: портрети, пейзажі, жанрові роботи в техніці акварелі, сепії, офо-

рту, масляного живопису. 

 



День Тараса Шевченка 
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9 березня - день народження Тараса 
Шевченка - українського поета, худож-
ника, мислителя. З нагоди 207-ї річни-
ці від дня народження Тараса Шевчен-
ка, 9 березня, по всій Україні і в світі ві-
дбудуться урочисті заходи та церемо-
нії покладання квітів до пам’ятника Т.Г. 
Шевченку. 207 років тому, 9 березня, 
народився український поет Тарас Ше-
вченко, який подарував Україні і світу 
такі чудові пезії як «Садок вишневий 
коло хати», «Сон»,  “Заповіт» тощо. 
У день народження Тараса Шевченка 
пропонуємо ще раз згадати про життє-
вий шлях і творчість поета. 
Український поет і художник, прозаїк і 
етнограф, який вільно писав як україн-
ською, так і російською мовами, Тарас 
Григорович Шевченко, народився 9-го 
березня (за старим стилем 25-го люто-
го) 1814-го року в сім’ї кріпосного се-
лянина, який мешкав у селі Моринці, 
Київської губернії, що нині є Черкась-
кою областю. Не важко здогадатися, 
що за народженням він був таким же 

рабом, як і його батьки, які 
незабаром покинули його, 
залишивши цей світ на суд 
Божий. 
 Чи міг тоді хто передбачити, 
що ім’ям цього хлопчиська 
колись стануть називати де-
які кораблі, друкувати його 
зображення на державних 
грошових купюрах, пошто-
вих марках, ставити йому 
розкішні пам’ятники і чис-

ленні меморіальні таблички, випуска-
ти на його честь ювілейні монети і за-
сновувати всілякі премії?  
Про його біографію написано немало і 
ми не будемо повторюватися про це. 
Зауважимо лише, що за своє коротке 
життя, а прожив він мало, 47 років і 
один день, Шевченко сповна наситив-
ся стражданнями, серед яких були і 
результати власних помилок, але він 
не міг не жадати того, до чого прагне-
мо всі ми - життя і свобода, самореалі-
зація і благополуччя, мир і повага, про-
сті людські цінності. Його творчість—
це його душа, в ній він був чесний і до-
брий, ярий і нескінченно багатий. 
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