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   Щороку 9–10 березня, у так звані Шевченківські дні – день 
народження і день смерті поета – традиційним вже стало 
вшанування пам’яті Кобзаря: поклали квіти до пам’ятників, 
вручили Шевченківські премії у Національній опері, організували 
кілька мітингів у обласних центрах, у тому числі в Черкасах. Між 
тим, на думку дослідників життя і творчості Тараса 
Григоровича, переважна більшість людей мало що знають про 
нього як про Поета, Мислителя, Художника і, зрештою, про 
Людину, простого Чоловіка зі своїми тонкощами душевними... Які 
грані його постаті залишаються непізнаними? Чим Тарас 
Шевченко може бути цікавий сучасним українцям? Чому саме Він 
став узірцем правди, непокори, боротьби і, зрештою, перемоги… 

   Цього року всі ці питання постають не просто гостро, а 
роблять виклик людству! По-перше, бо дійшли ми до знаменної 
дати – 200-річчя від дня народження легендарного Кобзаря, а по-
друге, людство прокинулося від того гніту, про який писав 
митець! Людство повстало і почало боротися… 

Тарас Шевченко МОЖЕ бути цікавий молодому українцю! 
Тільки не треба робити з нього ікону, наголошує співак 
Святослав Вакарчук. «Я вважаю, що це велика помилка – 
іконізація Шевченка. Цікавого прогресивного поета перетворили 
на символ смутку України. Треба змінити ставлення до його 
образу, адже в його поезії багато життєствердних речей», – 
переконує Вакарчук. 

Веселий, добрий, любив танці і теплу компанію – таким 
залишився Тарас Шевченко в родинних спогадах зі слів Наталії 
Шевченко, праправнучки поета по лінії брата Йосипа. 

Хлопець-кріпак із селянської родини, вусатий чолов’яга у 
кудлатій шапці – такі стереотипні уявлення намертво 
приклеїлися до Шевченка, а між тим, за словами письменниці 
Оксани Забужко, чомусь мало хто згадує, що викуплений з 
кріпацтва Тарас здобув у столиці Російської імперії гарну освіту, 
володів французькою і його запрошували до шляхетних 
товариств Петербурга. 

Тарас Шевченко, якби забажав, міг би без проблем зі своїм 
талантом прожити у Петербурзі, не втручаючись у політику. 
Недаремно творчістю українського митця захоплювалося 
чимало представників тодішнього російського бомонду. Але 
«Шевченкова хата» не була скраю, для нього важливими були не 
слава та гроші, а Україна. Чи багато таких прикладів можна 
знайти в сучасному житті? Відповідь у кожного своя! 

Тож давайте разом ще раз перегорнемо вже відоме і 
зупинимося на ще незвіданому. Приєднуйтеся до нашої подорожі! 

Середа Тетяна Григорівна, головний редактор, 
вчитель української мови та літератури 
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Кожен великий народ має свої знакові постаті. Такою постаттю для нас, українців, є Тарас 
Григорович Шевченко. Він був і залишається справжнім митцем, людиною незвичайної долі і 
надзвичайного таланту, що здобула світову славу. А його поетичне слово – це вогник, схожий на полум’я 
свічки, що запалює душу людини. 

Нині вся українська спільнота проводить відповідні урочистості з нагоди вшанування пам’яті та 
популяризації творчості видатного сина українського народу. Не залишається осторонь таких подій і 
наша школа. 

У 2014 році Україна відзначає 200-річчя з дня народження Великого Кобзаря. До   ювілею від дня 
народження Поета, Пророка української нації Тараса Григоровича Шевченка  та 150-річчя від дня його 
перепоховання  у всіх куточках України   проведено низку   заходів.  

З метою популяризації його творчої спадщини учні школи в 2013 році  взяли участь в Обласному 
мистецькому фестивалі «Шлях до Тараса»: конкурсі Шевченківських читань (Номінація «Художнє слово» - 
Боть В.), жанрі театральне мистецтво ( номінація «Юні аматори сцени» - учні      7 кл.), міжобласному 
художньому конкурсі дитячого малюнку (6, 10 кл.), міжобласному освітньому конкурсі «Брейн-ринг» (9-
11кл.) «І чужому научайтесь і свого не цурайтесь». У 2013-2014  н.р. проведено ряд заходів, приурочених 
до ювілею, в яких активну участь взяли учні нашої школи: перший урок, присвячений 200-річчю від дня 
народження Т.Г.Шевченка, Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської молоді ім. Т. Шевченка,   
конкурс «Об’єднаймося ж брати мої», міський шевченківських квест «Тарасовими шляхами» (8-10 кл.),  
фотоконкурс «Шевченків край - моя батьківщина!» (Душейко В.), фестиваль твор56 

чих робіт "Поезія в творах Т.Г.Шевченка", міська конференція «Постать Тараса Шевченка і його 
творчість у контексті світової літератури та культури», де учениця 8-М класу Погорельська Анастасія 
представила  доповідь «Переклади творчої спадщини Т.Г.Шевченка у світовій літературі». 

Учні 8-х класів відвідали   захід у дитячій обласній бібліотеці - мистецьку годину «Мальовнича 
Україна Т.Г. Шевченка» 

21 лютого в школі  проведено   загальношкільний єдиний урок «Рідна мова українська – мова 
великого Кобзаря». 

Оформлено книжково-ілюстративну виставку "Уклін тобі, Тарасе!"  та класні куточки, присвячені 
Шевченкові. В рамках акції «Шевченковими стежками» школярі відвідали Моринці, Керелівку, 
Шевченкове,  Будище, Канів. У школі  проведено фестиваль шкільних талантів,   конкурс малюнків до 
творів Т.Г.Шевченка, в якому  взяли   участь учні 1-11 класів.  Підходить до завершення соціологічне 
дослідження «Кобзар» у вашому домі». Силами батьків та учнів 8-Б класу створена Шевченківська 
світлиця, відкриття якої відбудеться 14 березня. 

   Весною   випускники 11-х класів посадять на згадку про себе молоді саджанці дерев на честь           
200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка та 150-річчя від дня його перепоховання  (акція "Вишня для 
Шевченка") .  

Ще багато цікавих заходів буде організовано протягом березня-травня. Запрошуємо всіх до участі! 
Віддаймо шану таланту та закарбуймо у наших серцях славу Великого Кобзаря! 

 
Українець Інна Костянтинівна, заступник директора з виховної роботи,  

вчитель української мови та літератури 

ШЕВЧЕНКО В НАШІЙ ШКОЛІ 

http://shkola6.dp.ua/photo-cat-shevchenko.html
http://shkola6.dp.ua/photo-cat-shevchenko.html
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Революційна річниця 
Напевне, в Україні немає людини, яка у 

своєму житті хоча б раз не перегорнула сторінок 
«Кобзаря» Тараса Шевченка. Цього року українці 
святкують 200-ту річницю з Дня народження 
Великого Поета досить оригінальним способом. 
Ми влаштували революцію!  

Думаю, якби Тарас Григорович жив у наш 
час, то мало ймовірно, що його ім’ям були б 
названі нагороди, швидше за все ми знали б його  
як народного героя, але… все ж таки радикала. 
Адже рядки: «Борітеся – поборете!» неможливо 
трактувати інакше, як заклик до боротьби.  Саме 
їх декламував загиблий Герой Майдану 20-річний 
вірменин Сергій Нігоян.  Ще одні відомі 
патріотичні слова «Поховайте, та вставайте. 
Кайдани порвіте» знають і діти, й дорослі. Тарас 
Григорович – це не тільки поет чи художник, це 
геній, якому вдавалось у декілька рядків вкласти 
й жагу до волі, і втому від тяжкої праці, і мрії про 
щасливе майбутнє всіх українців. Саме тому 
актуальність його поезії не зникає протягом 
років.  Як бачимо, століття минають, а незламний 
дух українців залишається!  

Будучи патріотом України, Тарас Шевченко 
умів влучно та правдиво схарактеризувати 
ситуацію на рідній землі: «Доборолась Україна до 
самого краю: гірше ляха свої діти її розпинають». 
Дорікаючи землякам ще у XIX ст., Майстер Слова 
ніби відкривав завісу в майбутнє, адже не секрет, 

що наші сучасники намагаються будь-яким чином 
збільшити свої статки, навіть якщо доведеться 
продати Батьківщину.  

На превеликий жаль, не кожний українець 
вихований національно свідомим, не кожен знає 
Гімн України, не кожен шанує свою Батьківщину. 
Можливо, саме тому  прірва між Заходом і Сходом 
України збільшується все більше й більше. Невже 
Великий Поет і це передбачив? 

Мій Боже милий, як-то мало 
Святих людей на світі стало. 
Один на другого кують 
Кайдани в серці… 
Як бачимо, українські міжусобницькі  чвари 

були, є і… щиро сподіваюсь,  що не будуть. Адже 
кожен із нас –  українець! І де б ми не проживали – 
на півдні, півночі, сході чи заході – маємо це 
пам’ятати. А слова Тараса Григоровича Шевченка 
є духовним заповітом поета-патріота всім нам: 

«Свою Україну любіть. 
Любіть її… 
Во врем'я люте. 
В останню тяжкую минуту 
За неї Господа моліть.» 
Жоден народ не вшановує пам’ять своїх 

історичних постатей так, як український, бо 
тільки ми маємо Поета, який житиме вічно… 
 

Боть Валерія, учениця 11-Ф класу 

 

ЛІТЕРАТУРНЕ ВІДЛУННЯ 
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Усова Крістіна, випускниця школи, учасниця конкурсу «Тарасовими 

шляхами-2011», вірші надруковані в однойменній збірці поезій 
 

Послання у минуле на майбутнє 

Коли настане час зміни на краще, 

Ви не зрозумієте причини цього, 

А відповідь буде схована в книзі, 

Яка стала букварем для багатьох. 

Ваші душі тримаються за шлях із    

                                   Вічності, 

Який усипаний камінням розуміння 

та співзвучності 

З тими, хто весь час поруч з вами. 

Серце мусить горіти життям, 

А очі – прагненням змінити себе 

заради зміни усього. 

Доля жорстока, коли ти не можеш 

знайти шлях, 

на якому написано твоє життя. 

Ти можеш завдячувати своїй свободі 

тим, хто вмер у кайданах, 

Тим, хто таїв у собі іскру таланту  

                                        нетлінного. 

Вони несли надію, жертвуючи своїм 

                                       сонцем. 

Відгомін думок лунає й досі, а книги – 

їх оселя, 

І ціль ваша – відкрити збірник 

поколінь, літопис століть, 

І відчути силу таланту! 

Ти побачиш спогади про Учителя, 

Людина, яка своїми рядками дала 

початок настрою Віку Змін. 

Нарекли наставника просто -Шевченко. 

Його стежками рухалися каравани  

                                          сподівань, 

Вершники яких були ладні наповнити 

своїми слізьми пустелю невігластва. 

Час минає, дороги ховаються у листі  

                              трави епохи, 

Та лише знайди путь! Знання Учнів 

відкриються розуму. 

Істина записана віршами в книзі  

                         минулого – Кобзарі. 

Учні не хотіли знищувати віру, але 

саме віра дає ілюзію, 

а міражі призводять до гибелі… 

Будь упевненим! 

Твої дії матимуть успіх! 

Лише поглянь на книгу! 

Знайди в ній своє кредо! 

* * *  

Коли проллється кров остання 

І для гріха не стане місця – 

Тоді наспіє мить прекрасна, 

І зійде сонце над узліссям. 

Промчить весною над хрестами, 

Вкраде у небі зорі смути, 

І він воскресне разом з нами, 

І радо знов вернеться в люди! 

Про волю скажуть слово. Вмить 

Впадуть на збиті злом і болем 

Сніги, що крали волю в них – 

Дітей убогих жита й поля. 

Цей час в душі залишить пісню 

Про настрій бою нових полчищ 

Запалить ночі саван грізний 

І жити вдруге знов захочеш! 

Кобзар озветься плачем люду, 

А струни подих враз украдуть, 

Очистить землю всю від бруду, 

Не знайде зло собі відради! 
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Так склалося історично, що найдраматичнішим сторінкам історії 

судилося бути написаними саме в цих краях. Пам’ятає Черкаська 

земля набіги печенігів, половців, сліпу лють гайдамацьких повстань, 

національно-визвольну війну під проводом Богдана Хмельницького. 

На Корсунській землі відбулися дві знаменні битви: у 1648р. – під 

проводом Б.Хмельницького з польською владою, і в 1944р. – битва 

під час Другої Світової війни, яку ще називають „Сталінградом на 

Дніпрі". 

  Історію творять люди. В сторінки історії Черкащини вписані 

імена  найкращих синів: тут жили і писали А. Міцкевич,                     

І. Котляревський, П. Чайковський, М. Гоголь, О. Пушкін... На 

Черкаській землі розквіт талант вченого-садівника Л.П. Симиренка 

та поета В.Симоненка. Черкащина – батьківщина композитора Гулака-Артемовського,  

письменника Нечуя-Левицького, спортсмена, шестикратного чемпіона світу І.Піддубного та 

полководця  Б.Хмельницького. Саме черкаська земля подарувала світу видатного художника і 

поета Т.Г.Шевченка, життя і творчість якого невід'ємні від Черкащини  -  краю, де він 

народився, провів дитинство, звідки 14-річним хлопчиком пішов у великий світ, а повернувся, 

коли йому виповнилося вже 29 років. А прожив він 47 років і день, з яких 24 роки був 

кріпаком, 10 років у солдатчині і тільки 14 років прожив на Україні – це роки його дитинства. 

І вже в 11 років  залишився сиротою. Співець, який усе своє життя боровся проти неволі й 

кріпацтва, лише 7 днів не дожив до обнародування царського маніфесту про звільнення від 

кріпацтва. Поховали поета на Смоленському кладовищі в дубовій домовині.  

А Канівські кручі пам'ятають  22 травня  1861 року, коли тисячі жителів проводили в 

останню путь великого сина українського народу - Т.Г.Шевченка на Чернечу гору, яка з того 

часу отримала назву Тарасової. 

      Немає останнього шляху Кобзаря, а є шлях у вічність до безкінечності. 

Коли батько помирав, то сказав так: "Синові Тарасу із мого 

хазяйства нічого не треба. Він не буде абияким чоловіком. З його 

буде або щось дуже добре, або велике ледащо, для його моє 

наслідство або нічого не буде значить, або нічого не поможе". 

Тепер це ім’я дорогоцінною перлиною виблискує у золотій 

скарбниці світової культури. У славній плеяді безсмертних 

класиків літератури геніальний співець українського народу по 

праву стоїть в одному ряду з такими титанами думки і слова, як 

Гомер і Шекспір, Пушкін і Толстой, Гете і Байрон, Шіллер і Гейне, 

Бальзак і Гюго, чия мистецька спадщина стала надбанням усього 

передового людства. 

Тарас Шевченко - символ чесності, правди і безстрашності, 

великої любові до людини. Вся творчість великого Кобзаря зігріта 

гарячою любов’ю до Батьківщини, пройнята священною ненавистю 

до ворогів і гнобителів народу. Його думи, його пісні, його полум’яний гнів, його боротьба за 

світлу долю трудового люду були думами, піснями, гнівом і боротьбою мільйонів. 

Поезію Шевченка люблять усі народи. Поет, який віддав усі свої сили боротьбі за визволення 

рідної України від соціального і національного гніту, виражав прагнення і сподівання всіх 

народів, усіх прогресивних людей світу 

 

ШЕВЧЕНКО І ЧЕРКАЩИНА 
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За все своє життя Шевченко відвідав свою батьківщину тільки тричі. Був і в Черкасах. Перший раз 

зупинився в місті під час своєї першої подорожі в Україну. Це було восени 1843р., коли він  їхав до 

місць, пов'язаних з історією Запорізької Січі. 

Вдруге поет був у Черкасах, коли відвідав Україну у 1845-1846 рр., після закінчення Академії 

мистецтв“, для художніх занять. Він ходив вулицями міста, вивчав його історичні пам’ятки, пов'язані з 

Б.Хмельницьким та історією усієї України. Перебуваючи в Черкасах, Шевченко цікавився життям 

простого робочого люду, зустрічався з місцевими жителями. Поет записував розповіді старого діда  

Юхима Цихмистренко про давні події. 

В третій раз завітав Тарас Григорович до Черкас у 1859 р., але за сумних обставин. Його привезли 

заарештованим під вартою до справника Табачникова. Черкаські ж друзі, брати Цибульські, 

звернулися до справника з клопотанням віддати Шевченка їм на поруки, добре заплативши йому при 

цьому. Перебуваючи в домі Цибульських, в якому зараз розташований музей „Кобзаря”, Шевченко 

знаходився у колі друзів. Він любив розповідати цікаві історії, часто поправляючи вуса і піднімаючи 

брови із сивиною на високий лоб, і тоді очі його ставали добрими, ніжними і привітними. Чекаючи на 

вирішення своєї долі, Шевченко перебував у полоні роздумів про невтішне життя кріпаків і зокрема 

своєї улюбленої сестри. Тоді поет напише вірші „Сестрі" та „Колись дурною головою". Тарас 

Шевченко назавжди залишив у пам’яті своїй черкаських прихильників і шанувальників. Будучи під 

арештом в будинку земського справника, що знаходився на розі нинішніх вулиць Фрунзе і Розкопної, 

поет часто відвідував будинок Андрія і Юхима Цибульських, зустрічався з рибалками Василем і 

Якимом Слюсарями, Юхимом Боковнею, Степаном Хоменком, які проживали на Митниці поблизу 

Дніпра. Повертаючись від Слюсарів, Шевченко зробив малюнок однієї із черкаських хат. Цікаві 

свідчення про перебування Шевченка в Черкасах залишив у своєму щоденнику краєзнавець              

С.С. Нехорошев. Зустрічався поет і з відомим всьому місту попом, який зрікся свого сану. Його так і 

звали – «Яків розстрига». Жив він на околиці міста, поблизу Соснівського лісу. Якось у Цибульських 

Тараса запитали, чи подобається йому місто. Той відповів: «Місто дуже гарне Дніпром. Дніпро – моя 

мрія. Недобре, що в Черкасах багато бідноти, скрізь жебраки».  

У 1902 році черкасці, знаючи про те, що з вулиці Верхньої Горової Шевченко любив милуватися 

Дніпром, порушили перед міською владою питання про перейменування вулиці Верхньої Горової на 

вул. Шевченка.  

Отже, перебування Шевченка в Черкасах стало пам'ятної сторінкою в 

історії нашого міста.  

 

 
 

Матеріли 

підготувала 

Українець І.К. 
                                                                                                                 

Тарас Шевченко. "В 

Черкасах" 
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     Генеалогічне дерево Шевченкового роду досить розгалужене і 

містить дані про родинний зв'язок понад тисячі осіб. Корінням 

воно сягає аж сімнадцятого століття по батьковій лінії Тараса і 

вісімнадцятого – по материній. 

     Правнуки поета письменник Дмитро Красицький та Людмила 

Красицька   розповідають про кирилівського хлопця Івана, який 

разом з іншими односельцями ще три століття тому подався на 

Січ і став козаком. Він служив у Читинському полку, воював під 

Очаковом, ходив на чайках по Дніпру, брав участь у битві під 

Жовтими Водами... Скінчивши мандрівне життя, Іван повернувся 

до Керелівки, одружився і, як пишуть автори, «підробляв 

ремеслом, якого навчився ще на Запоріжжі, шив людям чоботи. І за це, за тодішнім звичаєм, 

одержав на селі прізвисько Швець». Так за родом заняття родина предків Тараса Григоровича 

отримала прізвище, якому судилося в дещо зміненому вигляді уславити не тільки рід, а й 

державу Україну на весь світ. Відомо також, що обидва діди Шевченка – Яким Бойко (з боку 

матері) та Іван Шевченко (Грушівський, Швець) – мають козацьке походження. 

    Батько майбутнього поета був людиною розумною та письменною, «не з бідного й не з 

темного роду». 

    Живим утіленням давноминувшини був дід Тараса по батькові, колишній гайдамака, також 

письменний чоловік. Саме дідові розповіді й пісні про Коліївщину та запорозьке козацтво-

лицарство були колисковою для допитливої дитини. Шевченкознавці припускають, що без 

спогадів діда, без його справжнього інтересу до колишнього героїчного минулого свого 

народу, навряд чи з’явилися б «Гайдамаки» і славетний «Кобзар» Тараса Шевченка. До речі, у 

«Гайдамаках» про це сказано: 

Бувало, в неділю закривши Мінею, 

По чарці з сусідом випивши тієї, 

Батько діда просить, щоб той розказав 

Про Коліївщину, як колись бувало, 

Як Залізняк, Гонта ляхів покарали. 

     Рід Шевченків у Кирилівці – стародавній, козацький. Поет сам шукав його корені, витоки, 

докопувався до джерел. Невипадково в його бібліотеці були книги з історії України, 

запорозького козацтва. Серед інших – літописи Самовидця, Григорія Грабянки, «Історія Русів» 

О.Кониського, «Богдан Хмельницький» М. Костомарова, «Чорна Рада» П.Куліша та багато 

інших творів і документів.  

Нижче представлені фотографії, негативи яких зберігаються у  Канівському національному 

музеї Тараса Шевченка. На них зображені родичі та нащадки Тараса Григоровича по рідних 

братах Йосипу і Микиті, сестрах Ярині та Катерині, по батьковій та дідовій лініях. 

Та ці люди відомі не лише тим, що є дітьми Шевченкового роду. Серед них захисники 

Батьківщини, заслужені працівники в освітній, технічній та інших сферах, митці, дослідники 

свого родоводу, носії пам'яті про Тараса Григоровича Шевченка. 
http://museumshevchenko.org.ua/flash-point/uploads/gallery/1818.jpg 

                                                                                                                                                                                              

ГІЛКИ ШЕВЧЕНКОВОГО РОДОВОДУ 

http://museumshevchenko.org.ua/flash-point/uploads/gallery/1818.jpg
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Матеріал підготувала Українець І.К. 
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      Про світове значення творчості Шевченка добре сказав народний поет Узбекистану, 

академік Гафур Ґулям: "Вірний і геніальний син українського народу - безсмертний, він 

належить усім народам, незалежно від того, якою мовою вони 

говорять і в якій частині земної кулі вони живуть, бо він оспівував і 

боровся за такі високі, благородні, справді людські ідеали, які 

безсмертні і які виражають кращі думи, мрії й прагнення всіх 

народів".  
       Тарас Шевченко є справді одним із класиків 

світової літератури. Гуманізм, геніальні 

народні образи роблять його зрозумілим і 

близьким для людей різних націй, хоча він є 

поетом України. Образ Шевченкового 

поетичного генія не може бути 

переоцінений. Досліджуючи 

світове значення творчості 

Шевченка, просто вражає те, 

наскільки він популярний за 

кордоном у багатьох країнах 

світу. Його вірші надихають, 

дивують, зачаровують. І неважливо, який у тебе колір 

шкіри, національність, наскільки далеко живеш від 

України і скільки знаєш про її історію.  
    Окремо треба сказати про переклад «Заповіту». 

Адигейська, азербайджанська, албанська, алтайська, 

англійська, арабська, білоруська, болгарська, 

в'єтнамська, голландська, есперанто, естонська, ідиш, іспанська, італійська, казахська, 

киргизька, кримськотатарська, литовська, німецька, польська, російська, сербська, турецька, 

французька, циганська, чеченська, чукотська, якутська, японська – все це мови, якими звучить 

«Заповіт» Т.Г.Шевченка. 

       До цієї поезії зверталося багато перекладачів, і всі вони відзначали, що надзвичайно важко 

його зробити. Найточніше переклад здійснив Джон Вір, який досить чітко відтворив складну 

поліфонію почуттів-закликів, зберігши мужній тон викладу. 

 

«ЗАПОВІТ» Т.ШЕВЧЕНКА 

АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ 

(переклав Джон Вір) 

My Testament 

 When I am dead, then bury me 

 In my beloved Ukraine, 

 My tomb upon a grave mound high 

 Amid the splendid plain. 

 So that the fields, the boundless steppes, 

 The Dnieper’s plunging shore 

 My eyes could see, my ears could hear 

 The mighty river roar. 

 When from Ukraine the Dnieper bears 

 Into the deep blue sea 

 The blood of foes…then will I leave 

 These hills and fertile fields – 

 I’ll leave them all and fly away 

 To the abode of God,аnd then I’ll pray… 

 But till that dayI nothing know of God. 

 Oh bury me, then rise ye up 

 And break your heave chains, 

 And water with the tyrants’ blood 

 The freedom you have gained. 

 And in the great new family, 

 The family of free, 

 With a softy spoken, kindly words 

 Remember also me. 

 

ШЕВЧЕНКО І СВІТ 
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«ЗАПОВІТ» Т.ШЕВЧЕНКА АБХАЗЬКОЮ 

МОВОЮ 

(переклав Дирміт Іасиф-іпа Ґуліа) 

Са санҧслакь шәара сыжәжы 

Адамра сҭаҵаны, 
Асазан ҭбаа агуҭаны, 

Са с-Украинаҿы; 
Адә ду ҧшӡа ҭбаакуеи, 
Днепри уи аҧаҩкуеи 

Сара избауа, цқъаисаҳауа 

Иара абжъы шгауа. 

 

«Заповіт» Т. Шевченка адигейською мовою 

(переклав Кірімізе Жане) 
ОСЫЕТ 

Сыгу къэуцоу сыщымыІэжьы хъумэ 

Сигупсэ Украинэм ишъоф хъуау-

пщаумэ 

Агузэгу шъыпкъэ бгы лъэгапІэм 

СыщычІашъулъхь сэ сыщычъыенэу, 

Губгъо гуІэтыпІэ инхэр слъэгъунэу, 

Днепрэ инэпкъи игырзэ макъи 

сащыгъозэнэу, 

Нэм фэмыплърэ лэжьыгъэ гъэбэжъухэр 

санэІу итынэу. 

 

       «Заповіт» Т.Г. Шевченка 

португальською мовою 

 (переклад Сильвестра Калинця) 

O TESTAMENTO 

Depois de eu morrer, enterrai-me 

Na terra por sobre a calina, 

No meio do largo deserto 

Da minha querida Ucraina. 

Afim de eu poder contemplar 

A vasta campina ao redor, 

E ouvir as correntes do Dnipr 

Descer com saudos o rumor. 

Depois de elle ter, da Ucraina, 

O sangue do inimigo, levado, 

P’ra o fundo do mar, deixarei 

Os campos com o solo lavrado. 

 

«Заповіт»  Шевченка білоруською мовою 

(переклав Янка Купала; 

в офіційному правописі) 
ЗАПАВЕДЗЬ 

Як памру я, пахавайце 

На Ўкрайне мілай, 

Сярод стэпу на кургане, 

Дзе продкаў магіла: 

Каб нязмеранае поле, 

Дняпро і абрывы 

Было відна,— было чутна, 

Як раве бурлівы! 

Як пагоняць з Украіны 

У сіняе мора 

Кроў варожжу… Во тады я 

І нівы і горы — 

Ўсё пакіну й да самога 

Бога палунаю 

Маліцеся… А да тых пор — 

Бога я не знаю! 

 

Уривок перекладу  «Заповіту» Шевченка 

циганською мовою 

Мангипэ н 

Сыр мэра ва, гаравэ н ман 

Прэ да пла й чярья са. 

Машкир ма л буглы  ачя ва 

Мэ  Украина са. 

Тэ дыкха ва учипна стыр 

Вэ ш, маля  лэня са, 

Тэ шуна ва, сыр праста ла 

Мро Днипро  зорья са. 

Сыр лыджя ла ра т рувэ нгро 

Кри г Украина тыр, 

Одова  дывэ с мэ джя ва 

Ду р камлэ  рига тыр. 

Ачява ва ла... ушта ва, 

Ко дэвэ л урня ва, 

Тэ-манга в лэс... Акана  

Дэвлэ с мэ на джина ва. 

Гаравэ н ман, тэ чянгэ ндыр 

Сы р упрэ  уштэ на 

 

УРИВОК  ІЗ «ЗАПОВІТУ» 

(Сьоске Комацу, 

  японський письменник-фантаст)  

死んだら私を葬ってくれ 

こだかい塚のうえに 

ひろいステップのまんあかに 

なつかしのウクライナに 

はてしなき野 

ドネープルきりたつ岸が 

みられるように荒れ狂う流れの 

ほうたけるのが聞こえるように。 

ウクライナから敵の血汐を 

青い海へと 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0


На сьогоднішній день налічується 1384 пам’ятники Тарасу 

Шевченку у світі: 1256 в Україні та 128 за кордоном – у 35-ти 

державах. 

    В Україні найбільше пам’ятників встановлено на Івано-

Франківщині – 201, за нею йдуть Львівська (193), Тернопільська 

(165) та Черкаська (102) області. 

     За кордоном найбільше пам’ятників встановлено у Росії – 

30 (10 пам'ятників та 20 меморіальних дошок), Казахстані – 16, 

США – 9 та Канаді – 9, а також у Білорусії (6), Польщі (5), 

Молдові (4), Бразилії (3), Аргентині (3), Франції (3) та ін. 

      Перший пам’ятник Т. Шевченку було відкрито у 1881 

році до 20-річчя від дня смерті митця у м. Форт Шевченко 

(Казахстан) під керівництвом І.О. Ускова, який був комендантом 

Новопетровського укріплення, коли Шевченко перебував там на 

засланні. 

     В Україні перший пам’ятник Шевченку (його погруддя) 

було встановлено у Харкові у садибі Алчевських у 1881 році. 

     Починаючи з 1911 року, традиційне скульптурне 

зображення Т. Шевченка – в кожусі та шапці, у похилому віці. З 1990-х років Т. Шевченка 

почали зображувати у молодому віці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріал зібрала Величко Тетяна Василівна, вчитель української мови та літератури 
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Чи не найціннішим «грошовим» зображенням Тараса Шевченка є 

ювілейна золота монета Нацбанку номіналом 200 гривень. Зараз її 

колекційна вартість понад 8,5 тисяч гривень. А ось більшості українців 

доступні паперові 100-гривневі купюри з портретом Шевченка. На 

банкнотах зразка 1996 року поет зображений з вусами і в шапці. А на 

гривнях, які в обігу зараз, бачимо сповненого енергії 26-річного поета. 

               

На грошах незалежної України зображення Тараса Шевченка вперше з’явилося 1995 року – 

на купюрах в 1 мільйон купоно-карбованців. Там був 

зображений київський пам’ятник Тарасу Шевченку, а на 

звороті – червоний корпус Національного університету.   

Портрети Тараса Шевченка прикрашають гроші не 

тільки в Україні, а й в сусідньому Придністров’ї! 1 червня 

1995 року на території Придністровської Молдавської 

Республіки була введена банкнота у 50 тисяч рублів. На 

лицьовій стороні – портрет українського гетьмана Богдана Хмельницького, а на звороті – 

пам’ятник Тарасу Шевченку перед будівлею університету в Тирасполі. 

В 2002 році провели деномінацію, надрукували гроші з новим дизайном. Так на банкноті у 

50 рублів з’явився портрет Тараса Шевченка. Купюра була зеленого кольору. 

Остаточний сіро-зелений дизайн купюр з Шевченком і покращеним захистом затвердили 

2007 року. На звороті зображено Будинок Верховної Ради й уряду Придністров’я. 

                       
 

 

Матеріал підготувала Боть Валерія 

 

ШЕВЧЕНКО І ГРОШІ 
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Шевченко дуже любив дітей. Коли він жив у Києві на Пріорці (1859), поет дуже 

здружився з дітворою. Діти бігли за ним і кричали: 

— Дядьку, розкажіть нам ще одну казочку! 

По обіді поет ішов у сад, лягав під яблунею і кликав до 

себе дітей. Вони лазили по ньому, пустували. 

— Кого люблять діти, — казав про себе поет, — той не 

зовсім ще поганий чоловік. 

Якось наймичка Оришка прала одяг та знайшла гроші, 

про які Шевченко забув, і він на ці гроші влаштував для 

сусідських дітей «бенкет». Пішов на базар, накупив іграшок 

та ласощів, ледве доніс. Двір посипали свіжою травою, 

дітвора раділа, гралася, качалася по траві, поет теж радів.  
                                                        * * * * * 

Наспівність, мелодійність поезії Шевченка дала поштовх до написання численних 

музичних композицій майже всім українським композиторам. 

Найбільшу кількість творів на слова Шевченка написав Микола 

Лисенко.  

Музикою до «Заповіту» Шевченка Лисенко розпочав унікальний 

у світовій музиці цикл вокальних творів на слова одного поета – 

«Музика до «Кобзаря» Т. Шевченка». До нього увійшли композиції 

(приблизно 100), які відрізняються за жанровими ознаками. Це – 

пісні, дуети, тріо, квартети, хорові поеми, кантати. 

 

    Шевченко, перебуваючи в 1845-1846 роках у Переяславі, 

жив, як відомо, у свого приятеля М. Козачковського. Він часто 

бував задуманий, недбалий до себе, часом нікого не помічав 

довкола. Нового одягу шити не любив, ходив у старому. 

 Довідавшись, коли Шевченко мав отримати гроші від Київської 

Археографічної комісії, де служив, Козачковський за тиждень до того покликав кравця і, 

поки поет спав, дав йому зняти мірку із його старої одежі. Коли Шевченко одержав гроші, 

кравець приніс нового жупана. Шевченка це дуже здивувало. 

 — Як? Який жупан? 

 — Ви ж, панотчику, замовляли жупан на сьогодні, й мірку знімав із вас. 

 — Що за біс? Нічого не згадаю! І торгувався? 

 — Аякже. 

 Шевченко віддав гроші і заспокоївся. 

* * * * * 

1848 року після тримісячної плавби по Аральському морі експедиція А. Бутакова 

повернулася в гирло Сирдар’ї, і тут мали провести зиму. Поблизу форту, на острові Косаралі 

(там гарнізоном стояли уральські козаки), вийшли вони на берег. Уральці, побачивши 

Шевченка з широкою, як лопата, бородою і в цивільному, подумали, що то, певне, засланий 

розкольницький піп. Донесли одразу про те своєму командиру, а той попросив Шевченка 

відійти в очерети і… раптом упав перед ним на коліна: 

 — Благословіть, батюшко! Ми, — каже, — усе знаємо! 

 Шевченко зміркував гумор ситуації і обдарував осавула найсправжнісіньким 

розкольницьким благословенням. 

ШЕВЧЕНКО НЕВІДОМИЙ 
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 Урадуваний осавул поцілував Шевченка в руку, а ввечері справив прибулим таку 

гостину, що їм і не снилося. 

* * * * * 

Шевченко, коли сперечався, запалювався, доходячи до пафосу. В 

запальності його, однак, не було ні злоби, ні пихи — тільки святий 

вогонь відчуття правди й справедливості. Коли ж бачив, що 

супротивник набирається пихи, поет дозволяв собі різко його 

осмикнути. В суперечках він висловлювався гостро, аж співбесідники 

побоювалися за нього. Особливо несамовитий ставав поет, коли 

заходила мова про кріпацтво — це була його глибока й болюча рана. 

Якось у гостях в Я. Полонського згадав поет своє дитинство і те, що 

родичі його і досі кріпаки. Від таких споминів аж заплакав, аж зубами 

заскреготав і, нарешті, так ударив кулаком об стіл, що чашки з чаєм 

попадали на підлогу. 

* * * * * 

   В неділю 19 лютого 1861 року за старим стилем до важкохворого Т. Шевченка 

зайшов його знайомий інженер Ф. Черненко. Вся Росія сподівалася, що в той день буде 

оголошено маніфест про скасування кріпацтва. Шевченко очікував цієї події особливо 

напружено. Як тільки Черненко зайшов до поета, той замість звичайного привітання запитав: 

 — Що? Є? Є воля? Є маніфест? — і, глянувши у вічі Черненкові, зітхнув важко й 

мовив: — Так нема? Нема? Коли ж буде? — тоді затулив обличчя руками і, впавши на ліжко, 

заплакав. 

 Черненко почав заспокоювати його: є певна звістка, що цар у той день таки підписав 

маніфеста, але оголошувати його до посту заборонив, щоб народ зустрів свою волю не по 

шинках, а по церквах. 

 Тарас гірко всміхнувся і відпустив з цього приводу круте слівце. 

Помер, так і не діждавшись заповітних слів… 

                                                               * * * * * 

Шевченко в Україні став майже культовою фігурою. Його 

ім'я носять тисячі вулиць, сотні шкіл, 8 театрів, 5 вузів і одна гора 

на Кавказі.                             * * * * * 

Вірші Шевченка витатуювали під грудьми FEMEN, портрет 

з'явився в культовому серіалі "Доктор Хаус", а в Україні 

влаштовують конкурси його двійників.  

* * * * * 

Найвищий Шевченко 

У горах Кавказу на піку Шевченка знаходиться найвищий пам'ятник поетові. На висоті 

4,2 метрів над рівнем моря встановлений бюст Шевченка. Підкорили вершину та встановили 

пам'ятник альпіністи з Дніпропетровська ще в 1964 році. 

* * * * * 

Шевченка увічнили не тільки в бронзі величезних розмірів. Майстер мікромініатюр 

Микола Сядристий помістив портрет поета на теренову кісточку розміром 3х3 мм. 

Крім того, Сядристий зробив "Кобзар" Шевченка найменшою у світі книжкою. Площа 

обкладинки, виготовленої з пелюстки безсмертника 0,6 кв. мм. У книзі - 12 сторінок, на 

кожній поміщається 8 рядків. Книга зшита павутинкою товщиною в 0,002 мм, а розмір букв у 

віршах становить 0,003 мм. Сторінки книги, яка може пройти крізь вушко голки, удвічі 

тонше цигаркового паперу. . Сторінки настільки тонкі, що перегортати їх можна лише 

кінчиком загостреного волоска.  

0 

Матеріл знайшли і підготували Середа Т.Г. і Боть Валерія 
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Кросворд «До 200-річчя від дня народження 

Тараса Шевченка» 

Для справжніх інтелектуалів!!! 
 

 

 

1.Молдовський письменник і 

літературознавець, Шевченкові 

присвятив статті «Великий 

Кобзар» (1961), «Улюблений поет 

молдавського народу» (1964) та 

ін. 

2.Український художник і 

педагог, Шевченко познайомився 

з ним у 1836 році у Петербурзі. 

3.Брат Т. Шевченка. 

4.Український режисер, за 

творами Шевченка здійснив 

вистави «Слепая», «Петрусь» 

(1923), «Неофіти», «Москалева 

криниця» (1939), «Єретик», 

«Царі» (1943) та ін. 

5.Знайомий Шевченка, 

композитор, поет познайомився з 

ним у 1846 році в Седневі і 

виконав олією його портрет. 

 
 

6. Місто, центр Волинської губернії (тепер обласний центр України), Шевченко був тут 

восени 1846 р. 

7. Поема Т. Шевченка, написана в листопаді 1842 р. 

8. Вірш Т. Шевченка, написаний у 1845 році в Переяславі. 

9. Український літературознавець, його праці (1962-1974) присвячені вивченню творчо-

редакційної роботи Шевченка над поемами «Варнак», «Марія» та циклом «В казематі». 

10. Офорт Т. Шевченка з серії «Живописная Украйна» 1844 р. 

11. Малюнок Т. Шевченка, виконаний у 1857 році в Новопетровському укріпленні. 

12. Російський живописець, архітектор і дослідник мистецтва, в 1859-1872 — віце-президент 

Академії мистецтв у Петербурзі, де з ним і зустрічався Шевченко. 

13. Український артист, лауреат Шевченківської премії 2008 р. 

14. Український літературознавець, присвятив Т. Шевченку брошуру «Полтавські дороги 

Кобзаря» (1990) та статті «І на оновленій землі» (1961), «Живий у пам'яті народній» (1984) 

та ін. 

15. Персонаж поеми Т. Шевченка «Гайдамаки». 
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16. Латиський письменник, перекладав поезії Шевченка латиською мовою та присвятив поету 

статтю «Два ювілеї» (1946). 

17. Український скульптор, народний художник України (1996), автор багатьох пам'ятників 
Шевченку, зокрема в смт. Верхнє Синєвидне (1991), с. Соснівці (1997) Львівської області, 

м. Бєльці (Молдова, 2002) та ін. 

18. Італійський живописець, Шевченко згадує його в повістях «Княгиня», «Капітанша», 

«Художник» та в листі до А. Лизогуба 29.ХІІ.1849. 

19. Рядовий 1-го Оренбурзького лінійного батальйону, разом із Шевченком служив у 

Новопетровському укріпленні. 

20. Український скульптор, народний художник України, автор пам'ятника Шевченку в Арров-

парку в Нью-Йорку (1970). 

21. Приятель і земляк Т. Шевченка, навчався в Академії мистецтв у Петербурзі, Шевченко 

познайомився з ним у 1844 році і жив разом у будинку Бема на 2-й лінії Васильєвського 

острова. 

22. Словенський історик і публіцист, у рецензії, опублікованій у журналі «Батьківщина і світ» 
(1888), схвально відгукнувся на переклади творів Шевченка хорватською мовою. 

23. Англійський письменник, Шевченко був обізнаний з його творами, про що згадує у 

повістях «Художник» і «Близнюки». 

24. Грецький письменник, літературознавець і перекладач, перекладав твори Т. Шевченка 

(1964). 

25. Ад'ютант нижегородского військового губернатора, Шевченко познайомився з ним у 1857 

році і прихильно згадував його в «Щоденнику». 

26. Український живописець і графік, створив портрет Т. Шевченка (1923), в 1964 — картину 

«Катерина» (за поемою Шевченка) та інші, твори його знаходяться в музеях Полтави, 

Херсона, Яготина. 

27. Український письменник-сатирик, Шевченкові присвятив статтю «Чий Шевченко?» (1924), 

у якій різко виступив проти фальсифікаторів спадщини поета. 

28. Українська актриса, народна артистка України (з 1951), виконувала роль Оксани в 
«Гайдамаках» за Шевченком (укр. драм, театр ім. І. Франка, 1922) та в інших театрах. 

29. Український скульптор, автор пам'ятника Т. Шевченку в м. Форт-Шевченко (Казахстан) 

1997 р., лауреат Шевченківської премії (2000). 

30. Начерк Т. Шевченка, вміщений в альбомі 1845 року, виконаний в квітні 1845 року під час 

перебування поета на Полтавщині. 
 

Ребус 
Поема Тараса Шевченка 
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Кросворд за біографією Т. Шевченка 

 

 

Питання: 
1. Шевченко навчався в майстра ... . 
2.  З яким паном Шевченко побував у м. Вільно? 
3. Назва міста, у яке Тарас поїхав, будучи 
козачком. 
4. У Літній сад Т. Шевченко ходив малювати ... . 
5. Назва міста, у якому Тарас навчався в Академії 
мистецтв. 
6. 10 років Шевченко був на ... . 
7. У якій неволі перебував Т. Шевченко ? 
8. "Кобзар" пробудив в українців патріотичне ... .

 

 

Питання 
1. Назвіть твір Т. Шевченка, написаний в 
Україні, яким розпочинається другий період 
творчості.  
2. Поезія,  опублікована в 1841р. у 
російському перекладі в журналі 
«Современник».  
3. Одна з балад поета. 
4. Остання книжка Т. Шевченка – «Буквар …» 
5. Кому Т.Шевченко пророкував таке велике 
майбутнє? 

Будеш, батьку, панувати, 
Поки живуть люди, 

Поки сонце з неба сяє, 

Тебе не забудуть! 
 6. Збірка поета, створена під час перебування в 
Україні.  
 7. З якого твору ці рядки? 

...Ченці і барони 
Розвернулись у будинках 

І гадки не мають — 
Бенкетують та інколи 

Te Deum співають. 
Все зробили... Постривайте! 

Он над головою 
Старий Жижка з Таборова 

Махнув булавою. 
 

Ключовим словом кросворду є назва вірша, який став найпопулярнішою піснею, народним гімном, 
бойовим закликом до боротьби не тільки на Батьківщині поета, але й далеко за її межами. 

 
 

Матеріл підготували Середа Т.Г. і Боть Валерія 
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 І на оновленій землі 
     Врага не буде, супостата, 

     А буде син, і буде мати, 

     І будуть люде на землі… 

      "І Архімед, І Галілей" 

 

 І ми не ми, і я не я… "І мертвим, і 

живим, і ненарожденним..." 

 

 І оживе добра слава, 
     Слава України. "І мертвим, і живим, і 

ненарожденним..." 

 

 І чужому научайтесь, 
     Й свого не цурайтесь. "І мертвим, і 

живим, і ненарожденним..." 

 

 А ми дивились та мовчали 

     Та мовчки чухали чуби. 

     Німії, подлії раби! "Юродивий" 

 

 Бо хто матір забуває, того Бог карає. 
   "І мертвим, і живим, і ненарожденним..." 

 

 Борітеся — поборете, Вам Бог помагає! 

    "Кавказ" 

 

 В своїй хаті своя й правда, 
     І сила, і воля. 

   "І мертвим, і живим, і ненарожденним..." 

 

 Ви любите на братові 
     Шкуру, а не душу! 

    "Кавказ" 

 

 Поховайте та вставайте, 
     Кайдани порвіте 

     І вражою злою кров'ю 

     Волю окропіте. 

    "Заповіт" 

 

 Встане Україна. 
     І розвіє тьму неволі. 

    "Великий льох" 

 

 Діла добрих оновляться. 

      Діла злих загинуть. 

      "Давидові псалми" 

 

 Доборолась Україна 

       До самого краю. 

       Гірше ляха свої діти 

       Її розпинають. 

   "І мертвим, і живим, і ненарожденним..." 

 

 За вас правда, за вас слава 

       І воля святая! 

      "Кавказ" 

 

 За честь, славу, за братерство, 

       За волю Вкраїни. 

      "Гоголю" 

 

 Кайданами міняються, 

       правдою торгують. 

   "І мертвим, і живим, і ненарожденним..." 

 

 Кайдани порвіте…"Заповіт" 

 

 Кохайтеся, чорнобриві, та не з   

            москалями. "Катерина" 

 

 Ми не лукавили з тобою, 

       Ми просто йшли; у нас нема 

       Зерна неправди за собою. 

        "Доля" 

 

 На нашій славній Україні. 

       На нашій — не своїй землі. 

      "В казематі" 

 

 Наша дума, наша пісня 

       Не вмре, не загине. 

      "До Основ'яненка" 

 

 Не за Україну, 

       А за її ката довелось пролить 

       Кров добру, не чорну. 

       "Кавказ" 

 

 

Підбірку подала Боть Валерія

ЦИТУЮЧИ ВЕЛИКОГО КОБЗАРЯ… 



НАРОДНІ ПРИСЛІВ’Я, ПРИКАЗКИ ТА 

ЧАСТІВКИ ПРО Т.Г.ШЕВЧЕНКА 
 Тарасів «Кобзар» — народу 

великий дар. 

  Шевченко дав людям «Кобзаря», 

щоб царицю і царя та швидше 

холера узяла. 

 Цар Шевченка гноїв, та душі не 

зломив. 

  Хто читав «Заповіт», — рвав 

кайдани, рушив гніт. 

  Був молодий Тарас — свиней пас, 

підлітком став — паркани фарбував, 

а як поетом став — кайдани порвав, 

справжню волю оспівав і до сокири 

людей позвав. 

 Хто «Кобзаря» прочитав, той панів 
прокляв. 

 В наш чудовий час вічно житиме 
Тарас. 

 Шевченко на Вкраїні — як Пушкін 

в Росії. 

 

 Шевченківський «Заповіт» буде 

жити тищу літ. 

  Шевченко народ захищав, а про 

себе забував. 

 Тараса думки будуть жити віки. 

  Хто Шевченка прочитав, той 

багатший серцем став... 

  Тарасівська «Катерина» — це 

народная дитина. 

 Шевченко за народ бідував, бо з 

народу сам походжав. 

 Шевченко панів викривав, і за це 

й сам страждав. 

  Шевченкові твори сяють, мов 

ясні зорі. 

  За те цар Шевченка боявся, що 

той людям волі добивався. 

 Шевченко дужий був не силою, а 

словом мудрим. 

 Тарасів «Заповіт» облетів увесь 

світ. 

 

 

 

* * * 
Пролунав Тарасів голос  

Та й по всьому світі: 

«Поховайте та вставайте, 

Кайдани порвіте!» 

 

* * * 
Хвала й слава Кобзареві 

Од роду й до роду, 

Що сміливо кликав люд 

Битись за свободу. 

 

 

 

 

 

* * * 
Розірвали ми кайдани, 

Волю окропили, 

На землі твоїй любимій 

Сади посадили. 

 

* * * 
Розцвіте у щасті 

Наша Україна, 

Співа славу Кобзареві 
Трудова родина. 

 

 

 

 

 

* * * 
Стали нині запорожці  

Щасливі, багаті, 

Кобзаря портрет квітчатий  

У кожного в хаті. 

 

* * * 
Завжди й всюди був з 

народом, 

Жив між кріпаками. 

За те ж так він і карався… 

 

 

Матеріал знайшла  Величко Т.В. 
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НАРОДНІ УСМІШКИ ТА АНЕКДОТИ ПРО 

Т.Г.ШЕВЧЕНКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навколо  смерт і  

Якось Тарас Григорович у розмові із 

задушевним другом зізнався, що бажає 

царю-душителю ще трішки пожити. 

— Як це так? Ненавидиш і бажаєш 

життя? —  здивувався друг. 

— Що ж тут незрозумілого? — 

перепитав Шевченко. — Якщо цар, дай 

Боже, здохне, то я теж не стримаюсь і 

помру від радощів... 

Тост  Шевченка  

Кажуть, що одного разу зайшов наш 

Кобзар до корчми. Присутні, звісно, всі 

впізнали поета, піднялися з місць, стали 

запрошувати до свого гурту, 

проголошувати тости за його здоров'я. Але 

Шевченко не доторкнувся ні до чарки, ні 

до закуски. 

— Не хочеш з нами випити? — 

дивувалися козарлюги. 

— Чому ж ні, хочу, — була відповідь, — 

та не можу пити за себе. 

— А за кого? — питалися. 

— За Бога, щоб послав нашому царю 

розуму великого, — відповів Тарас 

Григорович. 

— Не може бути! — здивувалися, бо 

знали, як Шевченко ненавидів царя. 

— Ех ви, — відповів Кобзар. — Знаєте, 

як царю бракує розуму? Якби він був 

розумнішим, не знищував би наш народ, 

простолюдинів чи то московців, чи 

малоросів... 

Отак думав наш Кобзар, і всі погодилися з 

ним. 
Р і зн і  с уд же н н я  

Поліцмейстер до Шевченка: 

— Ну хто читає твою мазанину? Навіть наш 

цар-батюшка не розуміє опуси, які ти звеш 

віршами... 

— Тож мені байдуже, хоча й не дивує, — 

відповів незламний Кобзар. — Мене здивувало 

б, якби цар та й зрозумів мої вірші... Проте, я 

кинув би писати, сам собі поламав би руки, 

щоб не писати, якби довідався, що мене не 

розуміє мій народ! 

           Матеріал знайшла  Величко Т.В. 
 

На балу  
 На якомусь балу Шевченко 

розговорився з одним із служників і, 
захопившись, не помітив, як до нього 
підійшов сам канцлер, звичайно, із 
свитою. Підійшов та й каже: 

— Цікаво, про що знову бреше цей 

піїта? 
Шевченко схилив голову і голосно 
відповів: 

— Говорю про доброту царя-батюшки 

і про вашу далекозорість, 

ясновельможний пане... 

 

Кра ще по середині  

Помер якийсь міністр. Скрізь велись 

теревені про майбутні похорони і, чи 

буде на похоронах цар-батюшка. А коли 

буде, то де йтиме: перед труною 

небіжчика чи за нею. Спитали про це у 

Шевченка. 

— Краще всього, — була відповідь, — 

щоб цар-батюшка опинився якраз 

посередині... 
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» Інтернет джерела про Тараса Шевченка 

 
1. Енцеклопедія життя і творчості Тараса Шевченка [Електронний ресурс] : Web-сайт. –   

Режим доступу: http://www.t-shevchenko.name. 

2. Ізборник / Тарас Шевченко. Зібрання творів: у 6 томах [Електронний ресурс] : – Режим 

доступу: http://litopys.org.ua/shevchenko/shev.htm. 

3. Лінгвістичний портал mova. info / Електронний словник мови Тараса Шевченка 

[Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://www.mova.info/Page.aspx?l1=220. 

4. Міністерство культури України. Національний заповідник «Батьківщина Тараса 

Шевченка» [Електронний ресурс] : Web-сайт. – Режим доступу: 

http://www.batjkivshhyna-tarasa.com.ua.  

5. Національний музей Тараса Шевченка [Електронний ресурс] : Web-сайт. – Режим 

доступу: http://museumshevchenko.org.ua.  

6. Портал www.kobzar.info.  

7. Сайт Зернятко / Афоризми – Тарас Шевченко [Електронний ресурс] : – Режим доступу: 

http://zernyatko.te.ua/publ/41-1-0-172.  

8. Тарас Григорович Шевченко – український поет та художник [Електронний ресурс] : – 

Режим доступу: http://tarasshevchenko.at.ua.  

9. Тарас Григорович Шевченко [Електронний ресурс] : Web-сайт. – Режим доступу:  

http://taras-shevchenko.in.ua.   

10. Тарас Григорович Шевченко [Електронний ресурс] : Web-сайт. – Режим доступу:   

http://taras.ucoz.ua.  

11. Тарас Шевченко [Електронний ресурс] : Web-сайт. – Режим доступу:   http://kobzary.org. 

12. Тарас Шевченко. Інформаційно-довідкові матеріали [Електронний ресурс] : – Режим 

доступу: http://kobzar.univ.kiev.ua. 

13. Шевченківської енциклопедії  [Електронний ресурс] : Web-сайт. – Режим доступу: 

http://www.shevchcycl.kiev.ua.  

 

Перелік документальних фільмів про Тараса Шевченка 

 
«Тарас Шевченко. «Заповіт»  

«Обличчя української історії. Тарас Шевченко» 

«Мій Шевченко»  

«Великі Українці – Тарас Шевченко»  

«Художник Т. Шевченко»                                                 

 «Великі українці»  

 

 

Підбірку електронних джерел підготувала Українець І.К. 
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