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Анатолій Гризун

Шевченко

(Триптих)
1. Доля
Із кріпака – академік!..
У долю йому – 
царський тесак захромлено
Молодість, сподівання
  розчавлено казематом,
І сьогодні у вічність іде він
  так натомлено – 
Немов Кос-Аралом,
  століттям двадцятим.

2. Над «Кобзарем»
Впиваюсь критичністю слів
І чую: з високих речень
Бунтарський не вичахлий гнів
По ницості креше і креше.

3. Лебедин. Шевченків сквер
Пам'яті Якова Красножона, Сумського 
скульптора, автора цього пам'ятника
Темнавість дощових годин – 
Весна надовго забарилась, – 
І щемно пахне Лебедин
Бруньками, котрі не одкрились.

В чеканні віщої трави
Тарасів погляд в центрі скверу, – 
Він поворотом голови
Вкраїнську провіщає еру.

Свята його височина,
Життя – мінорне,
  мисль – мажорна!..
А некваплива ця весна 
Іде ходою Красножона.

Примовк холодний часоплин – 
Тарас задумливий одвіку.
Я вірю: чує Лебедин
Ту думу, мудру і велику.



І на оновленій землі

Врага не буде супостата, 

А буде син, і буде мати,

І будуть люди на землі.
Тарас Шевченко.

Тарас Шевченко – тонкий проникливий лірик, художник, поет-громадянин, який 

залишив нащадкам неоціненну книгу – «Кобзар» як літопис народного життя, відстояв і 

зберіг національну гідність свого багатостраждального українського народу. Для нас 

він – це таємниця, над розгадкою якої буде працювати ще не одне покоління, це криниця з 

холодною джерельною водою, які втамовує духовну спрагу народу.

Великий Кобзар тяжко переживав трагізм навколишнього життя, чіткіше за 

інших бачив зло, неправду, що панували всюди, та не міг цьому лиху зарадити. «В своїй 

хаті своя правда, і сила, і воля», – писав він, бо вважав, що кожен народ має всі права для 

формування своєї культури, і закликав шукати власну культуру «не в чужому краю», а на 

рідній землі, тому що «немає другого Дніпра, нема на світі України, а ви претеся на 

чужину шукати доброго добра». Так міг сказати нащадкам великий патріот, який палко 

любив свій український народ і рідний край – «свою вишневу Україну».

Тарас Шевченко під час трьох подорожей Україною бував і в нашому краї – на 

Сумщині, де набирався снаги, творив, думав, відпочивав, милуючись чудовою природою 

цієї землі, захоплюючись талановитими і працьовитими людьми, цінними надбаннями їх 

рук і духу.

Висвітлення проблеми перебування Великого Кобзаря на Сумщині – це складне й 

багатогранне питання. Воно охоплює і перебування Тараса Шевченка в різних містах і 

селах сумської землі, і відбиття вражень у його малярській та літературній спадщині, і 

особисті стосунки та зв'язки Тараса Григоровича з жителями й вихідцями з Сумщини, і 

відгуки про нього у творах місцевих митців, і вшанування пам'яті Тараса Шевченка на 

Сумщині. Зрозуміла сьогодні гордість жителів кожного села, міста, району, регіону за 

свою маленьку батьківщину, освячену перебуванням тут великого сина українського 

народу. Свято бережуть пам'ять про Тараса Шевченка на Сумщині: це і пам'ятники, 

встановлені в Ромнах, Конотопі, Сумах, його іменем названо кінотеатри, клуби, вулиці. 

У вінок слави Кобзареві наші краєзнавці вплітають і свій скромний доробок.

Шановні колеги, дорогі друзі!

Ми вмістили у запропонованій вам збірці матеріали, які допоможуть клубним 

працівникам проводити тематичні заходи, писати сценарії літературно-мистецьких 

композицій на шевченківську тематику. Вони сприятимуть розширенню кругозору, 

формуванню духового багатства й художніх смаків у відвідувачів клубних установ, 

виховуватимуть у них повагу до української культури та мови, нестимуть знання про 

безсмертну літературну спадщину Великого Кобзаря, а також викликатимуть 

гордість за причетність до нетлінної Шевченкіани. 



Василь Сухомлин 

«Остання ніч»

Я знов прийшов в садибу край Кролевця:

Старий будинок, спорожнілий сад... 

Чим милі так вони моєму серцю?.. 

Тут був Тарас сто тридцять літ назад. 

І бачила його тоді, в ті роки давні, 

Ось липа ця, що в силі і красі... 

Тут по саду ходив він на світанні, 

Збирав холодні яблука в росі. 

Остання ніч на милій Україні –

В садибі цій – Тарасова пройшла. 

Та й тут за ним ходили чорні тіні, 

І тут царева лють його знайшла. 

І думою я йду у темні нетрі часу, 

Читаю пошепки безсмертнії вірші.

І чую – власна пісня про Тараса 

На волю проситься з бентежної душі.



Сумщина – перлина північно-східної 
України, яка має славну багатовікову історію. 
Цей край вписав свої сторінки у вічну книгу про 
незабутню князівську добу, про героїчну козацьку 
бувальщину, про самовідданість захисників 
рідного краю – партизанів-ковпаківців. Є чим 
пишатися цій стародавній і вічно молодій землі, 
де крізь віки несуть свої чисті води тихоплинна 
Ворскла, чарівна Сула й легендарний Сейм.

Сумщина багата на пам'ятки матеріальної 
та духовної культури: Посульські скіфські 
некрополі, єдиний в Україні пам'ятник 
мамонту, Глинська пустинь, заповідник 
«Михайлівська цілина», численні монастирі, 
церкви, поля  знаменитої Конотопської битви.

Вона стала колискою для багатьох 
видатних особистостей – останнього українського 
кошового Петра Калнишевського, легендарного 
Івана Кожедуба, справжніх майстрів, геніїв 
с в ітово г о  р і вня  Івана  Кавалер і д з е , 

Пантелеймона Куліша, Остапа Вишні, Павла Грабовського та інших славних синів 
України.

На Сумщині чимало міст і сіл, пов'язаних з іменем Великого Кобзаря, зокрема, 
Ромни, Глухів, Кролевець, Лебедин. Відвідував наш край Тарас Шевченко, коли 
приїжджав у рідну України з далеких країв, куди занесла його немилосердна доля.

Вивчаючи матеріали про перебування Тараса Григоровича Шевченка на Сумщині, 
написали унікальні розвідки сумські краєзнавці П. Сапухін, Ю. Ступак, Б. Ткаченко, 
Г. Діброва та інші. Два десятки років тому  було видано збірник статей «Тарас 
Шевченко і Сумщина», з якого можна дізнатися багато цікавого про три Шевченкові 
подорожі, що пролягали й стежинами нашого краю.

Перша подорож
П е р ш а  п о д о р о ж  Ш е в ч е н к а  н а 

Слобожанщину відбулася упродовж 1843-1844 
років.

Мол од и й  п о е т  п о бу ва в  тод і  н а 
Київщині, Чернігівщині і Полтавщині, зокрема 
в селі Андріївка Гадяцького повіту Полтавської 
губернії (тепер Роменського району Сумської 
області). В Адріївці зберігся дуб, якому понад 
5 0 0  р о к і в  і  я к и й  в  с е л і  н а з и в а ю т ь 
Шевченковим.

На портреті зображені Варвара та Микола Рєпніни –
діти Василя Миколайовича Рєпніна,

рідного брата Варвари Рєпніної

Автопортрет.
Полотно, олія.

Січень-лютий1840,  С.-Петербург
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Зупинявся Тарас Григорович в маєтку 
Василя Миколайовича Рєпніна – рідного брата 
Варвари Рєпніної, з якою Шевченко здружився 
в Яготині. Тут він завершав поему «Тризна».

І вже в Яготині на початку січня 1844 
року Шевченко намалював парний портрет 
дітей В.М. Рєпніна – Варі й Миколи.

Тоді ж в Андріївці Тарас Григорович 
зустрічався з поміщиком Родіоном Лукомським 
і намалював олівцем його портрет, який зараз 
зберігається в Державному музеї Т.Шевченка в 
Києві.

В лютому 1844 р. Тарас Шевченко 
вперше відвідав Глухів (повітове місто 
Чернігівської губернії, тепер районний центр 
Сумської  област і ) .  Тут  в ін  ц ікавився 
історичними місцями й старовинними 
пам'ятками міста.

Друга подорож
Довше довелося погостювати Шевченку 

на Сумській землі під час другої подорожі в 
Україну впродовж 1845-1847 років. 1845 року 
Тарас Шевченко їхав на батьківщину від 
Москви на перекладних Тульським  шляхом – 
через Подольськ, Тулу, Орел, а потім уже 
рідною Україною – через Есмань, Глухів, 
Тулиголове, Кролевець, Алтинівку і далі на 
Полтавщину та Київщину.

Першу зупинку для ночівлі в Україні він 
зробив у селі Есмані Глухівського повіту (тепер 
селище Червоне Глухівського району Сумської 
області), де тоді була чергова поштова станція. 
До речі, через це село Шевченко проїжджав 
неодноразово, коли їхав із Петербурга на 
Україну і повертався назад.

З Глухова Тарас Шевченко виїхав на 
Кролевець – у ХІХ ст. повітове місто 
Чернігівської губернії, а нині районний центр 
Сумської області. Тут він затримався на кілька 
днів у повітового лікаря Ф. П. Рудзинського, де 
на його прохання намалював у квітні або травні 
1845 року портрет сина Йосипа – учасника 
багатьох військових походів.

Далі Шевченків шлях проліг через 
Ромни – повітове місто Полтавської губернії, 
яке сьогодні є одним із районних центрів на 
Сумщині.

Влітку – приблизно у 20-х числах липня 
1845 року Т.  Г.  Шевченко побував на 
Іллінському ярмарку в Ромнах.  Деякі 
шевченкознавці упевнені, що не вперше, бо міг 

Портрет М.Г. Рєпніна, 1843 рік

Портрет Й.Ф. Рудзинського, 1845 рік
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відвідувати  його ще й під час першого приїзду 
в Україну 1843 року. Пізніше – 20 липня 
1857 року Тарас Григорович записав про це в 
«Щоденнику»: «Ильинская ярмарка в Ромне… 
В 1845 году я случайно видел это знаменитое 
торжище. Три дня сряду глотал пыль й валялся 
в палатке покойного Павла Викторовича 
Свички (поміщика з Пирятинського повіту, 
потомка відомого козацького полковника)». 
Сьогодні на місці традиційного Іллінського 
ярмарку розташовано парк культури та 
відпочинку ім. Т.Г.Шевченка, а на вході до 
парку побудовано символічну бесідку.

Роменські враження Тараса Шевченка 
лишили помітний слід у його спогадах і 
творчості. Ромни згадуються не лише в 
«Щоденнику», а й у ряді художніх творів – 
поемах «Великий льох» і «Княжна», у повістях 
«Наймичка» та «Капитанша». В повісті 
«Наймичка» читаємо чумацький переказ про 
Ромоданівський шлях, упізнаємо красу річки 
Сули і природу Посулля, що справляє враження 
різкого контрасту з тяжким становищем 
поневолених українців.

Н а п е в н е  п і д  ч а с  м а н д р і в к и 
Роменщиною Тарас Шевченко зробив такі 
малюнки, як «Дерево», «Узлісся», «Урочище 
Стінка». Саме ті пейзажні твори є нібито 
літописом його подорожі, виражають почуття і 
д ум к и  в е л и ко го  с и н а  р і д н о го  к р а ю . 
Зображуючи бачене з високої гори, немов з 
висоти пташиного польоту,  Шевченко 
відтворив краєвид з пагорбами, перелісками, 
розсипаними долиною хатами й багатою 
рослинністю. Від баченого віє свіжістю, 
повітря прозоре, сповнене сонця.

Третя подорож
1859 року після десятирічного заслання 

він дістав-таки дозвіл відвідати Україну. 
Звичайно, мріяв зустрітися з близькими 
людьми, пов'язати свою долю нарешті з рідною 
землею, заспокоїти зболене у поневіряннях 
серце. Наш край і цього разу радо вітав Кобзаря 
з поверненням на батьківщину.

Тарасові  Шевченку в царському 
Петербурзі довгий час не видавали паспорта й 
подорожньої грамоти на проїзд до України. І 
лише 23 травня поету дозволили поїхати в 
Україну, але … «строком на п'ять місяців для 
поправлення здоров'я та малювання етюдів 
з натури».

Будинок поміщиків Рудзинських у Кролевці

Бесідка та парк культури й відпочинку 
ім. Т.Г. Шевченка у м. Ромни,

на місці яких проводився Іллінський ярмарок
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Урочище Стінка.
Папір, олівець.
Травень-жовтень1845 року

Узлісся.
Олівець, акварель.
1845-1847 роки

Дерево.
Олівець.
1845-1846 роки



Тарас Григорович з Петербурга до 
Москви їхав поїздом, а далі поштовим трактом 
– на перекладних, міняючи коней на кожній 
поштовій станції.

На щастя,  трапився випадковий 
попутник – досить освічений ліберальний 
громадський діяч, прихильник селянської 
реформи, який повертався з Петербурга до 
свого маєтку в селі Лифині Лебединського 
повіту, – Дмитро Олександрович Хрущов.

5 червня 1859 року Т.Г. Шевченко і 
Д.О. Хрущов прибули в місто Суми, що тоді 
було в складі Харківської губернії. На поштовій 
с т а н ц і ї  н е п од а л і к  І л л і н с ь ко ї  ц е р к в и 
п од о р ож н і м  з а м і н и л и  ко н е й ,  і  в о н и 
Лебединським шляхом поїхали далі.

До Лихвин прибули надвечір. Тарас 
Григорович розташувався не в панських 
хоромах, а в простій хаті садівника-кріпака 
Миколи Івановича Денисенка. Проживши 
понад 104 роки, М. І. Денисенко  часто згадував 
про свого товариського й доброго пожильця.

7 червня Т. Шевченко написав поезію 
«Ой по горі ромен цвіте», яка стала відомою 
піснею. Тут він намалював два пейзажі           
«В Лихвині», де відтворив чарівний куточок 

Т. Г. Шевченко під час третьої подорожі на Україну 1859 року

5 червня 1859 року Т.Г. Шевченко та Д.О. Хрущов
прибули до міста Суми

В Лихвині.
 Папір, туш, перо. 

Червень 1859 року. Лихвин.

В Лихвині. 
  Папір, туш, перо. 

Червень 1859 року. Лихвин.
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Лебединщини. На передньому плані – ставок з 
греблею, біля якої невеличка хатина й могутні 
столітні верби. Трохи далі – схил гори, дерева, 
що розсипалися й по низині за греблею. Твір 
ніби пронизаний світлом, сонцем, теплом, 
любов'ю митця до рідного краю. Потім 
художник створив славнозвісний свій 
етюд «Дуб».

Із задоволенням намалював портрет 
дружини Д. О. Хрущова – привітної Наталії 
Олександрівни, вірогідніше парний портрет 
подружжя Хрущових.

Згодом на запрошення господарів 
з'їхалися до Лихвина шанувальники творчості 
Тараса Григоровича – брати Олексій та Максим 
Залеські, художник-аматор Мантенфель та 
інші. На березі Псла  організували традиційну 
українську кашу, спілкувалися до ранку, а потім 
відпочивали на хрущівському хуторі Нов. 
Шевченко подарував своїм шанувальникам на 
спогад офорт «Приятелі», де власноручно 
написав «Варенушному архимайстрови 
А.М.Залеському на пам'ять  6 июня 1859 на 
Нови. Т.Шевченко» 

Промайнуло гаряче літо, і 14 серпня 
1859 року Тарас Григорович мусив вирушати в 
дорогу з Києва до Петербурга. 21 серпня 
в в е ч е р і  в і н  п р и бу в  у  с е л о  Ги р і в к у 
Конотопського повіту Чернігівської губернії – 
тепер село Шевченкове Конотопського району 
на Сумщині. Тарасові Григоровичу дуже 
хотілося побувати ще й у маєтку Лазаревських.

Міцна і зворушлива дружба пов'язала 
Т. Г. Ш е в ч е н к а  з  ш і с т ь м а  б р а т а м и 
Лазаревськими – Василем, Михайлом, 
Федором, Яковом, Олександром та Іваном, які 
час від часу відвідували рідну Гирівку. Брати 
допомагали йому і морально, і матеріально. 
В  Гирівці  по ст ійно  жила  мати  брат ів 
Лазаревських Афанасія Олександрівна, яка 
ставилася до поета як до рідного. Під час 
перебування в Гирівці Тарас Григорович 
Шевченко написав портрет А.О. Лазаревської, 
на  якому  зл іва  внизу  ол івцем рукою 
В. Лазаревського зроблено напис: «Портретъ 
матушки». Від'їжджаючи, Т. Шевченко 
подарував їй свій офорт «Свята родина» та 
автограф вірша «Садок вишневий коло хати».

Ф.М. Лазаревський у спогадах про поета 
писав: «Перебуваючи у Гирівці, Тарас за своїм 
звичаєм вставав дуже рано і йшов до саду, сидів 
там під вербою і залишався в споглядальному 
стані до чаю…» Свідченням братерського 

Дуб. Етюд. 
Папір, олівець, туш, перо

 Червень 1859 року. Лихвин.

Портрет Афанасії  Олексіївни Лазаревської.
 Тонований папір, італійський олівець, крейда.

Серпень 1859 року. Гирівка. 
 Зліва внизу олівцем рукою В. Лазаревського  напис: 

«Портретъ матушки»

Портрет братів Федора Матвійовича
 та Михайла Матвійовича Лазаревських. 
Папір, сепія. Грудень 1849 року. Оренбург.
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На жаль, поїздка Тараса Григоровича в Україну 1859 року була останньою.

Повернувся він до Петербурга тяжко хворим, а 26 лютого (10 березня) 1861 року поета 

не стало.

Завдяки клопотанню земляків, найперше братів Лазаревських і П.О.Куліша, 

наприкінці квітня 1861 р. було одержано дозвіл виконати останній заповіт Кобзаря і 

перевезти його прах в Україну. З Петербурга до Москви домовину Т.Г.Шевченка 

відправили залізницею, а з Москви до Києва везли кіньми тим поштовим трактом, яким 

Тарас Шевченко востаннє їхав відвідати батьківщину через Серпухов, Тулу, Орел, Севськ, 

а далі Есмань, Глухів, Кролевець, Батурин, Ніжин, Козинець, Київ, Канів.

У Кролевці домовину Шевченка, залишену на ніч у Огієвських, місцеві жителі 

накрили своїми рукотворними рушниками, що, за легендою, замовив Кобзар собі на весілля, 

коли гостював у родині Огієвських.

ставлення до Шевченка є портрет братів 
Федора Матвійовича та Михайла Матвійовича 
Лазаревських, а також фотографія,  де 
зображені  друзі й однодумці: Г. Честяхівський, 
О .  Л а з а р е в с ь к и й ,  Т .  Ш е в ч е н к о , 
М. Лазаревський, П. Якушкін 

За чотири дні, залишивши Гирівку 
25 серпня 1859 року, в супроводі братів 
Лазаревських поет проїздив через Конотоп, де 
зробив короткочасну зупинку.

Увечер і  подорожні  приїхали  до 
Кролевця, де жила сестра Лазаревських 
Глафіра Матвіївна Огієвська. Оточений 
родинним теплом, Тарас Шевченко відчув себе 
як удома, хоча бачився з нею вперше. Від охоче 
розмовляв з друзями, співав пісень, бавився з 
дітьми Огієвських.

Т. Г. Шевченко у колі друзів: Г. Честяхівський, О. Лазаревський,
Т. Шевченко, М. Лазаревський, П. Якушкін.

Фото 1859 року

Садиба Огієвських Родина Огієвських.
Фото 1859 року
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Ñöåíàð³é ë³òåðàòóðíî-ìóçè÷íî¿ êîìïîçèö³¿ 
äî 206-î¿ ð³÷íèö³ â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ Ò. Ã. Øåâ÷åíêà

Зал святково прибраний. У центрі на 
журнальному столику – портрет Т. Шевченка, 
«Кобзар» на вишитому рушнику, виставка 
творів і репродукцій картин Шевченка.

(9 читців поезії, 2 ведучих, виконавці 5 пісень на 
слова Шевченка)

Читець1:
В дні перемог і в дні поразок,
Щасливі дні і в дні сумні
Іду з дитинства до Тараса,
Несу думки свої земні.

Іду крізь свята і крізь будні,
Крізь глум юрби і суєту,
Ні, не в минуле, а в майбутнє
До тебе я, Тарасе, йду.

Крізь вітер злий карбую кроки
І чую серцем кожну мить:
«Реве та стогне Дніпр широкий»,
Щоб розбудити всіх, хто спить.

Читець2:
Коли в душі моїй тривога,
Коли в душі пекельний щем,
Іду до нього – до живого –
У Всесвіт віршів і поем.

Я не одна іду до нього –
Ідуть до нього тисячі,
Неначе грішники – до Бога,
Свої печалі несучи.

І доки в римах «Заповіту»
Бентежить кожне слово нас,
Той рух до сонця не спинити,
Бо зветься сонце те – Тарас.

Ведучий 1: Шевченко прожив коротке і вкрай 
важке життя. Зі своїх 47-и років він 24 роки був 
кріпаком, 17 років – невольником у засланнях, 
під наглядом жандармів і тільки 10 років – 
вільною людиною. Але й у цих несприятливих 
умовах він створив свій безсмертний «Кобзар», 
написав декілька томів прозових і драматичних 

творів, став академіком Академії мистецтв. З 
його мистецької спадщини збереглося близько 
835 (восьмисот тридцяти п'яти) творів 
живопису і графіки. Є дані про 270 втрачених і 
досі не знайдених мистецьких творів.

Читець 3. («Шевченко», Є. Маланюк)
Не поет – бо це ж до болю мало, 
Не трибун – бо це лиш рупор мас, 
І вже менш за все – «Кобзар Тарас» 
Він, ким зайнялось і запалало.

Скор́ ше – бунт буйних майбутніх рас, 
Полум'я, на котрім тьма розтала, 
Вибух крові, що зарокотала 
Карою за довгу ніч образ.

Лютий зір прозрілого раба, 
Гонта, що синів свяченим ріже, 
У досвітніх загравах – степа́
З дужим хрустом випростали криж́ і. 

А ось поруч – усміх, ласка, мати 
І садок вишневий коло хати.

Ведучий 2:  «Кобзар́ » – назва збірки поетичних 
творів Тараса Шевченка.

У наш час під назвою «Кобзар» 
розуміють усі віршовані твори Шевченка, 
однак перші «Кобзарі» містили тільки деякі 
його поезії. Вперше «Кобзар» було видано 1840 
року в Санкт-Петербурзі за сприяння відомого 
поета, байкаря Євгена Гребінки. До збірника 
ввійшло всього вісім Шевченкових творів: 
«Перебендя», «Катерина», «Тополя», «Думка» 
( « Н а щ о  м е н і  ч о р н і  б р о в и » ) ,  « Д о 
Основ'яненка», «Іван Підкова», «Тарасова ніч» 
та поезія «Думи мої, думи мої, лихо мені з 
вами», що написана спеціально для цього 
збірника і послужила своєрідним епіграфом не 
лише до цього видання, але й до всієї творчості 
Тараса Шевченка. Після видання цієї збірки й 
самого Тараса Шевченка почали називати 
Великим Кобзарем.

Зі всіх прижиттєвих видань перший 
«Кобзар» мав найпривабливіший вигляд: 
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хороший папір, зручний формат, чіткий шрифт.
Примітна особливість цього «Кобзаря» 

– офорт на початку книги за малюнком Василя 
Штернберга: сивочолий сліпий чоловік з 
кобзою та хлопчиком-поводирем. Це не 
ілюстрація до окремого твору, а узагальнений 
образ українського музиканта й співця – 
кобзаря, який і дав назву збірці. Вихід цього 
«Кобзаря»,  навіть урізаного царською 
цензурою, – подія величезного літературного й 
національного значення. У світі збереглося 
л и ш е  к і л ь ка  п р и м і р н и к і в  « Ко б з а р я » 
Т. Шевченка 1840 року.

Читець 4: (уривок з вірша «Перебендя»)
Перебендя старий, сліпий, –
Хто його не знає?
Він усюди вештається
Та на кобзі грає.
А хто грає, того знають
І дякують люди:
Він їм тугу розганяє,
Хоть сам світом нудить.
Попідтинню сіромаха
І днює й ночує;
Нема йому в світі хати;
Недоля жартує
Над старою головою,
А йому байдуже;
Сяде собі, заспіває:
«Ой не шуми, луже!»

Заспіває та й згадає,
Що він сиротина,
Пожуриться, посумує,
Сидячи під тином.

Отакий-то Перебендя,
Старий та химерний!
Заспіває «Про Чалого» –
На «Горлицю» зверне;
З дівчатами на вигоні –
«Гриця» та «Веснянку»,
А у шинку з парубками –
«Сербина», «Шинкарку»;
З жонатими на бенкеті
(Де свекруха злая) –
Про тополю, лиху долю ,
А потім – «У гаю»;
На базарі – «Про Лазаря»,
Або, щоб те знали,
Тяжко-важко заспіває,
Як Січ руйнували.

Отакий-то Перебендя,
Старий та химерний!
Заспіває, засміється,
А на сльози зверне.

В е д у ч и й  1 :  1 8 4 4  р о к у  п і д  н а з в о ю 
«Чигиринський Кобзар» вийшов передрук 
першого видання «Кобзаря» з додатком поеми 
«Гайдамаки». Він вважається другим виданням 

Пам'ятник Тарасові Шевченку в м. Суми
Скульптор Я. Красножон,
архітектор М. Махонько

Пам'ятник Тарасові Шевченку
в м. Лебедин.

1964 рік. Скульптор Я. Красножон

Пам'ятник Тарасу Шевченку
в смт. Недригайлів.

Скульптор Я. Красножон
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збірки творів видатного поета.
Третє видання «Кобзаря» 1860 року 

надруковано коштами Платона Симиренка, з 
яким Тарас Шевченко познайомився під час 
своєї останньої подорожі Україною 1859 року в 
Млієві. Платон Симиренко – це відомий в 
Україні цукрозаводчик і меценат, який виділив 
для видання «Кобзаря» 1100 рублів. Це видання 
було значно повніше попередніх: сюди увійшло 
17 творів і портрет Тараса Шевченка.

Того ж 1860 року вийшов «Кобзарь» у 
перекладі російських поетів. Це останнє 
видання «Кобзаря» за життя автора.

Четверте видання «Кобзаря» з'явилося 
1861 року. Збірка Шевченкових віршів, 
д ру ко ва н а  п і д  з а гол о в ком  « Ко б з а р » , 
опублікована на сторінках щомісячного 
журналу «Основа» за редакцією Василя 
Білозерського, а 1867 року видано «Кобзар», до 
якого, окрім згаданих вище поезій, входила 
більша частина творів періоду заслання.

Ведучий 2: Перше радянське «канонічне» 
видання збірки «Кобзар» побачило світ 1925 
року. Станом на 1985 рік в Україні «Кобзар» 
виходив 124 рази загальним накладом понад 8 
мільйонів примірників. Низку творів із 
«Кобзаря» перекладено понад 100 іноземними 
мовами.

2006 року видавництво «Корбуш» 
здійснило три видання «Кобзаря». Перше – 

Пам'ятник Тарасові Шевченку в м. Конотоп
Автор скульптор О. Смотров

Пам'ятник Тарасові Шевченку в м. Конотоп
(біля школи № 2).

 Автори: М. Новосельський, П. Ярошенко

колекційне: шкіряна оправа із золотим 
тисненням. Друге – доступніше, але теж 
вишукане. А третє – «Кобзар» у перекладі 
англійською мовою. Всі три видання мають 
малюнки Тараса Григоровича, слайди яких 
надав Національний музей Т. Шевченка, та 
вірші в повному обсязі.

2009 року київські видавництва «Дух і 
Літера» та «Оранта» видали «Кобзар» Т. 
Шевченка зі всіма (в тому числі – з 18 
кольоровими!) ілюстраціями художника 
Василя Седляра.

Читець 5:
Читаю «Кобзар», як читають святую молитву
За країну, в якій народилась і нині живу.
Читаю «Кобзар». В нім герої, дороги і битви,
І Тарас молодий усміхається, мов наяву.

Тарасове слово – душевна розмова,
Розмова про долі людські і про час.
Тарасове слово – дух рідної мови,
Шевченко у серці у кожного з нас.

Читаю «Кобзар» і розвіюю сумнів, зневіру.
Відчуваю, що я України частинка мала.
Читаю «Кобзар» – це в народ мій

незламная віра,
У якої і воля, і правда – два рівних крила.

Ведучий 1: Відкіля, з якої криниці черпав Тарас 
Шевченко натхнення й глибоке розуміння 
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прагнень народу, що потім так глибоко й 
вогнисто зобразив у своїх віршах? Звичайно, із 
своїх власних переживань, з української 
народної пісні, що є історією нашого народу, 
скарбницею його традицій і звичаїв. «Піснею 
починається життя поета; пісня звучить для 
нього і в найгірші, і в найсвітліші моменти його 
життя, як та глибока правда, за яку боровся 
поет, яка так художньо-яскраво пронизала 
всю його творчість…», – читаємо у спогадах 
одного із сучасників Т. Шевченка, відомого 
українського письменника – Пантелеймона 
Куліша

Ніщо не могло вбити великої любові 
поета до музики, до пісні, бо в цьому мистецтві 
проголошував свою правду сам народ.

Сповнений болючого ліризму вірш 
Шевченка «Думи мої, думи мої, лихо мені з 
вами» передає тугу поета за рідним краєм. Гіркі 
роздуми поета, але він вірить, що думи його 
знайдуть відгук в серцях земляків.

(Виконання пісні «Думи мої, думи мої»
на слова Шевченка)

Ведучий 2: Пісні на слова Шевченка – це лише 
невеличка частка велетенського за кількістю та 
безмежного за  р ізноманітністю форм 
озвучення поезії Великого Кобзаря: ім'я якому – 
музична шевченкіана.

Її активно розпочали композитори 
XIX ст., насамперед Микола Віталійович 
Лисенко.

Уже в наступному столітті цю традицію 
підхопили такі видатні композитори, як Левко 
Ревуцький, Станіслав Людкевич (драматичний 
солоспів-балада «За байраком байрак» 1920 
року), Андрій Штогаренко («Якби мені 
черевички» 1939) та інші.

У другій половині XX ст. поезія 
Шевченка  продовжувала  надихати до 
написання нових пісенних творів відомих 
композитор ів .  С еред  них  –  Михайло 
Вербицький, Кирило Стеценко, Яків Степовий, 
Анатол ій  Ко с-Анатольський ,  Дмит ро 
Клебанов, Лев Колодуб, Юлій Мейтус, 
Мирослав Скорик, Денис Січинський, Василь 
Барвінський, Георгій Майборода та інші.

Значна частина їхньої праці надрукована 
1961 року в ювілейному збірнику «Вокальні 
твори українських композиторів на слова 
Тараса Григоровича Шевченка».  Саме 
національна своєрідність поетичної спадщини 
Т.  Шевченка надала вокальній музиці 

українських композиторів самобутності і 
неповторності.

Ведучий 1: Тарас Шевченко, перебуваючи на 
засланні «в степу безкраїм за Уралом», написав 
поему «Княжна», уривок з якої став основою 
пісні «Зоре моя вечірняя», написаної видатним 
українським композитором Яковом Степовим. 
Ме л од і я  п і с н і  бл и з ь ка  д о  н а р од н о ї , 
відзначається простотою і щедрістю. Вірш 
розкриває перед нами любов Шевченка до 
України. Він ніби розмовляє з вечірньою 
зіркою, розповідає їй про рідний край, 
насамперед про його чарівну природу, коли сам 
залишається на чужині. Розповідає зірці і про 
Дніпро, і про веселку, про сокорину, яка 
розпустила віти, про вербу, про сон-траву...

До цього уривку з поеми «Княжна» 
зверталися декілька композиторів. Микола 
Лисенко написав свою мелодію. Вона дуже 
близька за характером до мелодії Якова 
Степового.

(Виконання пісні «Зоре моя вечірняя»)

Ведучий 2: Композитор Яків Степовий поклав 
на музику чимало віршів Шевченка, що стали 
відомими романсами, наприклад: «Тече вода з-
під явора», «Із-за гаю сонце сходить», «За 
думкою думка», «Над Дніпровою сагою» та 
інші.

У вірші «Над Дніпровою сагою» 
Шевченко зображує дерева, які стоять над 
берегом Дніпра. Він надає деревам людських 
рис, нібито передає їхні почуття, думки та їхню 
мову. Наприклад, явір поет порівнює з 
зажуреним козаком, калину та ялину – із 
заквітчаними дівчатами, «які в'ються-гнуться 
та співають». Мабуть, шелест листя цих дерев 
нагадує йому рідні серцю мелодії. Усе це 
свідчить про те, що Шевченко надзвичайно 
любив рідну природу і вмів її відчувати.

Читець 6 :  («Над  Дн іпровою сагою», 
Т. Шевченко)

Над Дніпровою сагóю
Стоїть явор меж лозою,
Меж лозою з ялиною,
З червоною калиною.

Дніпро берег риє-риє,
Яворові корінь миє.
Стоїть старий, похилився,
Мов козак той зажурився.

15



Що без долі, без родин́ и
Та без вірної дружини,
І дружини і надії
В самотині посивіє!

Явор каже: – Похилюся
Та в Дніпрові скупаюся. – 
Козак каже: – Погуляю
Та любую пошукаю. – 

А калина з ялиною
Та гнучкою лозиною,
Мов дівчаточка із гаю
Вихожаючи, співають;

Повбирані, заквітчані
Та з таланом заручені,
Думки-гадоньки не мають,
В'ються-гнуться та співають.

Ведучий 1: Вірш «Садок вишневий коло хати», 
що згодом став пісенним шедевром, написаний 
заарештованим Шевченком – у казематі 
III відділу в Петербурзі 1847 року. Прості, 
зримі, пластичні образи постають перед нами: 
весняний вечір в українському селі, сім'я, що 
сіла вечеряти біля хати, і невгамовний 
соловейко – символ свободи, вільного, 
щасливого життя. Над віршем працювали 
українські композитори Петро Чайковський, 
Микола Лисенко, Гнат Хоткевич та багато 
інших митців. Сам твір сьогодні вже став 

популярною народною піснею.

(Виконання пісні
«Садок вишневий коло хати»)

Ведучий 1: Серед ранніх поетичних спроб 
Шевченка – балада «Причинна». Початок її – це 
картина буряної ночі на Дніпрі, яка привернула 
увагу багатьох літературних критиків 
різноманітністю звукових образів. Неможливо 
було встояти, щоб не передати це через музичні 
ефекти. На слова вступної частини композитор 
Данило Крижанівський написав пісню "Реве та 
стогне Дніпр широкий», що також стала 
народною піснею.

(Звучить пісня «Реве та стогне Дніпр 
широкий»)

Читець 7: («Тарасова мрія», Михайло Ткач)
Блаженна мріє, думонько-дитино,
Колисана ще з молодості літ!
Це ти йому курличеш журавлино
І зболеного кличеш в переліт.

На теплі води, на вишневі зорі,
Де над тополями Чумацький Шлях,
Несеш його, змордованого в зморі,
З Дніпра лелієш хатою в полях.

Сповий дітей вишневим первоцвітом,
Та не приспи те слово в сповитку,

Пам'ятник Тарасові Шевченку в Будапешті Пам'ятник Тарасові Шевченку в Канаді
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Хай буде їм високим заповітом,
Насущним хлібом стане на віку.
Бо прийде час – усіх покличе Мати
І запитає кожного колись:
Чи не забув, з якої вийшов хати,
З якого слова всі ми почались?!

Ведучий 2: Пізньої осені 1845 року Тарас 
Ш е вч е н ко ,  п од о р ож у юч и  Ук р а ї н о ю , 
поверт ався  до  с ела  В 'юн́ ище ,  що  на 
Переяславщині. По дорозі у дощ та негоду він 
дуже промок та застудився, почував себе зовсім 
хворим. Лікар Андрій Козачков́ ський, прия́тель 
Тараса Шевченка, дізнавшись про це, забрав 
поета до себе в Переяслав. У Шевченка 
виявилося запалення легень – тяжка недуга, яку 
тоді нечасто виліковували.

Важко було на душі у поета. Думав, що 
доведеться розпрощатися зі світом, а ще 
стільки хотілося зробити для милої України, 
для визволення свого народу. І тоді народилося 
останнє звернення до рідного народу із 
закликом порвати кайдани, щоб побудувати 
велику, вільну, нову сім'ю, де б його, поета, 
згадували «незлим тихим словом». Так був 
напис аний  славнозв існий  Шевченк ів 
«Заповіт».

Але він виявився не останнім словом 
поета, бо Тарас Григорович переміг свою 
хворобу і продовжував творити далі. Твір став 

не лише улюбленим у народі віршем, а згодом і 
народною піснею.

Музику до «Заповіту» Тараса Шевченка 
писало багато композиторів, але найвідомішою 
стала мелодія Гордія Гладкого.

(Звучить пісня «Заповіт», підспівують усі )

Читець 8:
Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття 
І голос твій нам душі окриля.
Встає в новій красі, забувши лихоліття,
Твоя, Тарасе, звільнена земля.

Немає тих доріг, де закипала мука, 
Де відчай і журба ходили, мов брати, 
Нові шляхи кладуть твої онуки, 
Нове життя прийшло у їх хати.

Читець 9:
І бачиш ти із Канівського схилу,
Як новий день над світом устає, 
Як сивий Дніпр свою могутню силу 
По жилах кам'яних народу віддає.

У росяні вінки заплетені суцвіття 
До ніг тобі, титане, кладемо, 
Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття, 
Тебе своїм сучасником звемо.

Ведучий 1: Дякуємо за увагу, дорогі друзі! 

Пам'ятник Тарасові Шевченку в США Пам'ятник Тарасові Шевченку в Парижі
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 Àííà Ñêîñåð,
íàóêîâèé êåð³âíèê Îëüãà Ãóðàëü – âèêëàäà÷-ìåòîäèñò,

â³äì³ííèê îñâ³òè Óêðà¿íè
Славна плеяда безсмертних класиків 

світової літератури містить ім'я співця 
українського народу, яке гідно представлене в 
одному ряду з такими митцями слова, як Гомер і 
Шекспір, Пушкін і Толстой, Гете і Байрон, 
Шіллер і Гейне, Бальзак і Гюго, Міцкевич і 
Бернс, Руставелі і Нізамі, чия творча спадщина 
стала надбанням усього людства.

Добро i зло, рай i пекло Тарас Шевченко 
бачив на землi свого дитинства, вiдчував свою 
єднiсть з Україною, з її народом. Все це стало 
часткою його самого. I в його віршах – пiснях-
думах бринить ота любов до України та 
українцiв, яка невiддiльна вiд усієї поезiї 
Великого Кобзаря.

Т. Шевченко і народна пісня, Шевченкова 
поезія та українська народна пісенна творчість 
–  ц е  п о н я т т я  є д и н і  й  н е р о з д і л ь н і . 
Народнопісенні  корені  творів  Тараса 
Шевченка, тісний зв'язок віршів Кобзаря з 
фольклорними мотивами привернули увагу 
дослідників ще за життя поета.

Велике значення щодо зрозуміння 
пісенних коренів поезії Великого Кобзаря мали 
і мають висловлювання, дослідження та аналіз 
образної системи творів Шевченка Іваном 
Франком, Миколою Костомаровим, Максимом 
Рильським. Нове уявлення про нашого митця в 
незалежній Україні, починаючи з книжки «У 
всякого своя доля», послідовно утверджує 
сучасний письменник та літературознавець 
Іван Дзюба.

На початку XX століття чи не вперше 
спробу зібрати й осмислити розкидані в 
мемуарній літературі свідчення сучасників 
поета про співання ним пісень зробив 
український фольклорист,  етнограф і 
літературознавець Микола Сумцов у праці 
«Улюблені пісні Т.Шевченка». Цій проблемі 
присвятили свої праці вчені-літературознавці 
Іван Пільгук, Теофіль Комаринець, Григорій 
Сухобрус. Великий внесок у розробку 
проблеми народнопісенних коренів у віршах 
Тараса Шевченка зробили своїми ґрунтовними 
дослідженнями Філарет Колесса, Євген 

Кирилюк, Євген Шабліовський, Юрій Івакін.
Цікавими в цьому плані  є  статті 

музикознавця Миколи Грінченка «Шевченко в 
народній пісенній творчості» та письменника і 
фольклориста Григорія Нудьги «Від народу і 
для народу». Спробу подати улюблені пісні 
Т.Шевченка з мелодіями на основі свідчень 
сучасників поета вперше зробив музикознавець 
і фольклорист Дмитро Ревуцький у праці 
«Шевченко і народна пісня». Поважне місце 
щодо розгляду питання про творчість Тараса 
Шевченка і музичний фольклор України 
належить  доктору  мистецтвознавства 
Олександру Правдюку, який в одноіменній 
монографії висвітлив музично-фольклорні 
інтереси Т.Г.Шевченка і роль його поезії в 
розвитку пісенної творчості нашого народу, а 
також питання виникнення і побутування 
народних пісень на слова поета.

П р и с т р а с н а  л ю б о в  д о  п і с н і 
супроводжувала Великого Кобзаря все його 
життя. В ранньому дитинстві малий Тарас чув 
колискові пісні від своєї матері, залюбки слухав 
свою ровесницю Оксану Коваленко – вірну 
подругу й першу свою дитячу любов. Жадібно 
прислухався майбутній поет до пісень 
односельців, які після виснажливої праці 
збиралися десь під вербою відвести душу в 
співі. З дитячих вражень міцно увійшли в 
свідомість поета ті пісні, назви яких, або образи 
яких Шевченко використовував у своїй 
творчості раннього періоду. Наприклад: «Про 
тополю», «У гаю», «Про Сербина», «Про 
шинкарку». Пісня жила у свідомості й 
творчості поета як асоціація певних сторінок з 
його життя.

У родині Шевченка вміли співати і 
цінувати знавців пісень. Від батька, який свого 
часу чумакував, уперше познайомився малий 
Тарас з образами та мотивами чумацьких 
пісень, від діда, який був свідком гайдамаччини 
– з давніми героїчними піснями про славних 
ватажків «коліївщини». Любив співати 
Шевченко і сам або вдвох зі своєю сестрою 
Катериною побутові ліричні пісні. Про 
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співання гайдамацьких пісень під час служби 
козачком у пана Енгельгарда згадував поет у 
своїй автобіографії.

Як стверджують дослідники, немає, на 
жаль, документальних даних про співання 
поетом пісень у допетербурзький період його 
життя, зокрема під час перебування у місті 
Вільно. Відомі спогади сучасників щодо цього 
стосуються переважно пізніших часів, коли 
поет був уже звільнений з кріпацтва, – під час 
навчання в Академії художеств, під час 
подорожей на Україну, в застінках каземату, на 
засланні та в останній період його життя.

У мемуарній літературі про Т.Шевченка є 
чимало свідчень про співання ним пісень в 
найрізноманітніші періоди життя. Любив Тарас 
Григорович співати у товаристві своїх друзів, 
знайомих, не розставався з піснею і на самоті. 
1846 року під час перебування в Києві, живучи 
в одній кімнаті з художником Сажиним, поет 
часто ходив з друзями на Дніпро, а там, 
милуючись навколишнім пейзажем, відводив 
душу в пісні. Таким прогулянкам він надавав 
п е р е в а г у  п е р е д  в і д в і д у в а н н я м 
аристократичних домів ,  де  Шевченка 
приймали з повагою, але де народного поета 
гнітила присутність «чопорних денді і 
панянок», – читаємо у книзі О.С.Афанасьєва-
Ч ужб и н с ь ко го  « С п о г а д и  п р о  Та р а с а 
Шевченка».

Український історик та етнограф 
Михайло Білозерський у спогадах пише, як 
після заслання Тарас Григорович зустрівся зі 
своїми близькими знайомими: «Захоплення 
було велике. Шевченко заплакав під час 
побачення. Потім співав, але мало». У Тараса 
Григоровича був добрий голос, співав він 
проникливо, глибоко відчуваючи зміст пісні, її 
душу. «Наче тепер бачу, – згадує один із 
сучасників, – як інколи було під кінець пісні 
затремтить його голос, і на довгі вуса його 
скотяться з очей сльози».

На слухачів пісня співака Тараса 
Шевченка справляла сильне враження. Ось 
знову ж приклад зі спогадів М. Білозерського: 
«Гостюючи у Борзенців, він усолоджував їх 
с в о ї м  ч а р і в н и м  с п і в о м  і  з а б а в л я в 
гумористичними анекдотами». Спів поета в 
Яготині вразив княжну Варвару Рєпніну 
«своєю глибокою задушевністю», «м'який, 
сповнений суму голос нашого Кобзаря 
(баритон з високими теноровими нотами), 
мимоволі проймав душу», – згадувалося у 
статті історика української літератури Миколи 

Ілліча Стороженка «Перші чотири роки 
заслання Шевченка».

Один із сучасників Шевченка, його 
добрий борзнянський знайомий Власенко 
пригадував, яке враження Шевченко справляв 
на слухачів своїм співом: «Шевченко гостював 
у Сребдольських і в присутності Матвія Ілліча 
Білозерського, людини дуже суворої, заспівав – 
і цей незворушній старик заплакав.» Назвав і 
найулюбленіші Шевченкові пісні: «Ой зійди, 
зійди, ти зіронько та вечірняя!», «У Києві на 
ринку п'ють чумаки горілку», «Ой горе, горе, 
який я вдався, брів через річеньку та й не 
вмивався...», «Де ж ти, доню, барилася, 
барилася? – На мельника задивилася». Далі 
зазначив: «Цих пісень він навчив і моїх сестер, 
а мати, бувало, сердилася на нього за останню, 
вважаючи її непристойною».

Полковник К.І.Герн, який служив у 
Оренбурзі, на прохання одного з братів 
Лазаревських – друзів Шевченка, Михайла, 
повідомити, що він знає про оренбурзьке життя 
Кобзаря, в листі 1861 року згадував: «Шевченка 
досить часто відвідував Левицький, з яким 
вони в два голоси співали малоросійських 
пісень. Здається, брат ваш Федір теж брав 
участь у цих імпровізованих концертах, але я не 
чув нічого чарівнішого від цього співу».

«Лизогуби, – писав сучасник Шевченка, 
художник Жемчужников, – любили, цінували 
його як поета і співця малоросійських пісень, 
які він співав приємним голосом. Повністю 
зберігаючи характер народний, глибоко 
відчував, що співає. Лизогуби були великі і 
серйозні знавці музики». Брати Андрій та Ілля 
Лизогуби – приятелі Шевченка, клопоталися 
про полегшення становища Шевченка на 
засланні, допомагали йому матеріально.

Маючи органічну потребу виливати в 
пісні свої думи, настрої, почуття, Шевченко 
в о д н о ч а с  з а л и ш а в с я  ч у й н и м , 
високоінтелектуальним і  вимогливим 
с л у х а ч е м .  Я к  з г а д у в а в  х у д о ж н и к 
М.Й.Мікешин, який ілюстрував Шевченкового 
«Кобзаря»: «Музику любив він пристрасно, 
особливо спів. Із захопленням слухав Ізабеллу 
Грінберг і Г.Зубинську. Глибоко шанував 
Даргомижського. Глінку боготворив. Любив і 
сам співати, де «траплялась гітара». А ось 
свідчення самого Тараса Григоровича: «Вечер 
п р о в е л  у  с в о е й  м и л о й  з е м л я ч к и 
М.В. Максимович. И, несмотря на страстную 
пятницу, она, милая, весь вечер пела для меня 
наши родные задушевньые песни. И пела так 
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сердечно, прекрасно, что я вообразил себя на 
берегах широкого Днепра. Восхитительные 
песни! Очаровательная певица!».

Працюючи над портретом відомого 
трагіка Айрі Олдріджа, Т. Шевченко із 
задоволенням слухав у його виконанні 
негритянські пісні, англійські романси.

Навіть у застінках каземату поет не 
розлучався з піснею. «Один жандармський 
офіцер, –  писав М. Білозерський, – поручик 
Тельнов, який сидів весною 1847 р. в III відділі 
під арештом, розказав мені, що бачив там Т. 
Шевченка. Тарас був одягнений у білий 
костюм, стояв сумний і ледь наспівував якусь 
сумну українську пісню».

Близькі знайомі Шевченка, згадуючи про 
його перебування на засланні, неодмінно 
зазначають цю рису характеру поета – любов до 
співу. «Піднявшись рано-вранці, він звичайно 
подавався в степ за бастіони укріплень і, сівши 
там де-небудь на камені, просиджував по кілька 
годин, зрідка наспівуючи щось. На запитання 
солдатів, які проходили поруч, що він тут 
робить, він звичайно відповідав: «Думку 
думаю»,– згадував поручик Фролов про 
с о л д а т с ь к у  с л у ж б у  Т.  Ш е в ч е н к а  в 
Новопетровському укріпленні.

Необхідно зауважити, що сам Шевченко 
співав по-народному і критикував тих, хто 
віддавав данину моді – «жорстоким», 
сентиментальним романсам, чи пустим 
пісенькам, від співу яких у нього надовго 
псувався настрій.

О т ж е ,  с е р е д  с в о ї х  д р у з і в  п о е т 
користувався славою визнаного співака, 
тонкого інтерпретатора народної пісні. 
Особливо важливою для нас є оцінка співу 
поета, дана М. Максимовичем: «Заслухувались 
ми співаючого Шевченка – цієї мистецької 
натури, що так багато відбилась в живопису, 
віршуванні, а найсильніше і найкраще у світі 
українських пісень». Як бачимо, на перше 
місце у творчій обдарованості поета він ставив 
музикальність Шевченка і спів. Із уст 
Максимовича, відомого цінителя і збирача 
народних пісень, таке свідчення мало 
виняткову вагу.

С п і в а н н я  й  с л у х а н н я  Ко б з а р е м 
українських народних пісень, яких він знав 
безліч, знаходить відбиток не лише в спогадах 
його друзів, знайомих, а й у поетичній 
т в о рч о с т і .  Д уже  вл у ч н о  в и с л о в и в с я 
Пантелеймон Куліш: «Шевченко був троїстий 
поет: поет слова, пензля і співу. У двох перших 

часом хибив через недосвід, а в третьому 
суддею над ним було саме серце: тим то й 
запалась така споминка про його співання, ніби 
ми нічого кращого й не чували».

Не можна оминути зацікавленість 
Шевченка творчістю кобзарів, що була 
закладена ще в дитинстві і не послаблювалась 
через усе його життя. Про це є також чимало 
свідчень, фактів, зрештою, сама творчість 
Кобзаря – підтвердження цьому. «Перебендя», 
«Тарасова ніч», «Сліпий», «Гайдамаки» – 
скрізь образ співаючого кобзаря, який для 
поета є виразником мрій і народних сподівань.

Наприклад, вірш «Перебендя»

Перебендя старий, сліпий, – 
Хто його не знає?
Він усюди вештається
Та на кобзі грає.
А хто грає, того знають
І дякують люди:
Він їм тугу розганяє,
Хоть сам світом нудить.
Попідтинню сіромаха
І днює й ночує;
Нема йому в світі хати;
Недоля жартує
Над старою головою,
А йому байдуже;
Сяде собі, заспіває:
«Ой не шуми, луже!»
Заспіває та й згадає,
Що він сиротина,
Пожуриться, посумує,
Сидячи під тином.

Отакий-то Перебендя,
Старий та химерний!
Заспіває «Про Чалого» –
На «Горлицю» зверне;
З дівчатами на вигоні –
«Гриця» та «Веснянку»,
А у шинку з парубками –
«Сербина», «Шинкарку»;
З жонатими на бенкеті
(Де свекруха злая) –
Про тополю, лиху долю ,
А потім – «У гаю»;
На базарі – «Про Лазаря»,
Або, щоб те знали,
Тяжко-важко заспіває,
Як Січ руйнували .
Отакий-то Перебендя,
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Старий та химерний!
Заспіває, засміється,
А на сльози зверне.

Звичайно, композитор чи поет засвоює 
пісню тоді, коли він зжився з її образами, зі 
змістом, сюжетом, інтонаціями. В таких 
випадках це здебільшого незабутні враження. 
Почута від матері колискова пісня міцно осідає 
в свідомості, залишається на все життя. Тому 
народна пісня, можна сказати, формувала 
характер Великого Кобзаря. В піснях же – 
справді народних – Тарас Шевченко вбачав 
засіб морального впливу на суспільство, засіб 
виховання в людях кращих рис, чуйності, 
відчуття прекрасного.

У Кос-Аралі, на засланні, він написав 
вірш «Ну що б, здавалося, слова», в якому 
висловив свої враження від слухання пісні, яку 
співав матрос:

Давно, давно колись
Я чув, як, стоя під вербою,
Тихенько дівчина співала,
І жаль мені, малому, стало
Того сірому – сироту,
Що він утомився,
На тин похилився…

Пісня для Т.Шевченка в багатьох 
випадках була єдиною втіхою, незмінною 
порадницею і розважницею. У вірші «І знов 
мені не привезли» він пише:

Ой із журби та із жалю,
Щоб не бачить, як читають
Листи тії, погуляю,
Погуляю понад морем
Та розважу своє горе.
Та Україну згадаю,
Та пісеньку заспіваю.
Люде скажуть, люде зрадять,
А вона мене порадить,
І порадить і розважить,
І правдоньку мені скаже.

Співання Т.  Шевченком пісень в 
Оренбурзі знайшло відбиток у вірші «Ми 
заспівали, розійшлись».

Ми заспівали, розійшлись,
Без сльоз і без розмови, 
Чи зійдемося ж знову? 
Чи заспіваємо коли?

Будучи чудовим знавцем, шанувальником 
і виконавцем народної пісні, Тарас Григорович 
творчо використовував пісенні мотиви у 
власній поезії.

Принципи використання народної пісні у 
п о е т а  в і д з н а ч а ю т ь с я  с п р а в ж н і м 
демократизмом. Науковці визначили декілька 
принципів  та  значення  використання 
Шевченком народної пісні:
– дослівне наведення змісту пісні у творі, її 
уривків або лише назви допомагає поетові в 
розкритті внутрішнього світу героя, його стану 
в певний момент розгортання дії;
– сприяє написанню власних творів невеликої 
ф о р м и  н а  о с н о в і  о к р е м и х  з р а з к і в 
народнопісенної творчості, як-от пісень: «Ой, 
одна я, одна», «Утоптала стежечку», «Над 
Дніпровою сагою», «Дума», «У неділю рано-
вранці» або на основі мотивів, запозичених з 
окремих народних пісень;
– служить джерелом для створення образної 
системи й передачі настроєвої палітри 
народнопісенного твору.

Знання фольклору збагатило творчу 
лабораторію Кобзаря рядом мотивів, образів, 
сюжетів, настроїв, наповнило їх співучістю 
народної пісні.

В і зьмімо  для  прикладу  дек ілька 
паралелей: Шевченкові поезії та його улюблені 
народні пісні.

1. Шевченків вірш: «Тарасова ніч» [6 
листопада 1838, С.-Петербург]

Над річкою, в чистім полі 
Могила чорніє,
Де кров тепла козацькая,
Трава зеленіє.

Народна пісня: «Ой у полі могила з вітром 
говорила»

Ой у полі могила
З вітром говорила:
Повій, вітре буйнесенький,
Щоб я не чорніла,
Щоб я не чорніла,
Щоб я не марніла,
Щоб по мені трава росла 
Та ще й зеленіла.

Як видно, епічний образ із народної пісні 
відтворений Шевченком більш сконденсовано, 
емоційно поглиблено. Вбираючи у своїй 
творчості багатства народнопісенної культури, 
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поет постійно прагнув поглиблювати і 
запозичені в ній засоби емоційної виразності.

2. Вірш: «Над Дніпровою сагою» [24 іюня 
1860 р. С.Петербург].

Над Дніпровою сагою
Стоїть явір меж лозою,
Меж лозою з ялиною,
З червоною калиною.
Дніпро берег риє-риє,
Яворові корінь миє,
Стоїть старий, похилився,
Мов козак той, зажурився.

Народна пісня: «Стоїть явір над водою»

Стоїть явір над водою,
В воду похилився,
На козака пригодонька
Козак зажурився.
Не рад явір хилитися,
Вода корні миє,
Не рад козак журитися,
Да серденько ниє.

У житті кожної людини місце народження 
має чи не визначальний вплив на формування в 
майбутньому її як особистості. Відомо, що 
дитинство Тараса Шевченка проходили в 
основному на Придніпрянщині, отож вплив 
пісенного фольклору центральної України на 
ранню творчість поета був закономірним. З тих 
пісень, які любив слухати і часто співав, він і 
черпав натхнення для власної поетичної 
творчості. А вони, ті пісні, мимоволі впливали 
на формування його поетичного стилю. 
М о т и в и ,  о б р а з и  ул ю б л е н и х  п і с е н ь , 
трансформуючись у свідомості  поета, 
виливалися вже в іншому контексті, в іншому 
поетичному і  смисловому звучанні  й 
присутність їх у Шевченкових творах 
незаперечна.

Важливо відзначити, що особливе місце у 
творчості Шевченка посідають твори крупної 
форми.  І для них основною канвою також 
послужили народні пісні.

Н а п р и к л а д :   б а л а д а  « То п о л я » 
перегукується з українською народною піснею 
«Оженила мати неволею сина», а балада «У тієї 
Катерини» – з піснею «У Марусі хата на 
помості».

В и к о р и с т о в у ю ч и  м о т и в и 
народнопісенної творчості, Т. Шевченко 

поглиблював їх звучання, загострював 
конфлікти, передавав трагізм життєвих 
ситуацій. Відомо, як виразно зазвучали вони в 
баладах та поемах, зокрема:  «Тополя», 
«Лілея», «Титарівна», «Катерина».

Є немало прикладів у поезії Шевченка, де 
нелегко відділити народну пісню від його, 
авторської .  Це  свого  часу  зазначав  і 
музикознавець Дмитро Ревуцький у праці: 
«Шевченко і народна пісня»: «Трудно буває 
сказати наскільки та чи інша пісня є дійсно 
народною, і наскільки вона є творчістю самого 
поета в народному дусі».

Наприклад, вірш «Ой по горі роман 
цвіте», написаний Шевченком 7 червня 1859 р. 
є стилізацією під народну пісню. Цікаво, що 
центральним у ньому є мотив, пов'язаний із 
пошуком долі молодим козаком, – долі, яка 
криється в скрині дівчини-нареченої, йому ще 
н е  в і д о м о ї .  М о т и в  ц е й ,  п о  с у т і , 
автобіографічний: Тарас Шевченко їхав на 
Україну з надією на одруження.

Ой по горі роман цвіте,
Долиною козак іде
Та у журби питається,
Де та доля пишається?
Чи то в шинках
з багачами?
Чи то в степах
з чумаками?
Чи то в полі на роздоллі
З вітром віється
по волі? –
Не там, не там,
друже-брате,
У дівчини в чужій хаті,
У рушничку та в хустині
Захована в новій скрині.

Безперечно, сила Шевченківського генія в 
музикальності кожного рядка, що виходив з-під 
його пера, будь то поезія, проза чи листування, 
неповторність Шевченкового генія – у 
надзвичайній чутливості до звукового 
відтворення світу.

На завершення слід сказати, що цілком 
окремим і особливим за значенням постає 
питання про музично-пісенні твори на слова Т. 
Шевченка .

Відомо, що на поезію Великого Кобзаря 
відгукнулося понад 120 композиторів. 
Найбільше працював з віршами Т. Шевченка 
Микола Віталійович Лисенко. Композитор і 
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критик Б. Яновський писав, що музика Миколи 
Лисенка до «Кобзаря» «є кращим зразком 
повного неподільного злиття народного митця-
поета з народним митцем-композитором. 
Кожний із них доповнює один одного і 
сплітаються так тісно, що інколи тяжко уявити 
собі їх окремо».

У збірці «Музика до Кобзаря Шевченка» 
М.В. Лисенко вмістив 87 зразків поезії з 
музичним супроводом, а в книзі «Повна збірка 
творів Миколи Лисенка», упорядкованій 
Д. Ревуцьким, їх подано 92.

Найкращими з творів музична критика 
вважає: «За думою дума», «Гетьмани», 
«Минають дні», «Гомоніла Україна», «Мені 
однаково», «Чого мені тяжко», «Якби мені, 
мамо, намисто», «Садок вишневий…», «Ой, 
одна я, одна», «Нащо мені чорні брови», «Якби 
мені черевички», «Ой, чого ти почорніло», 
«Закувала зозуленька», «Понад полем іде», 
«Огні горять» ін. Дуети й ансамблі «Зацвіла в 
долині», «За сонцем хмаронька пливе». Хори: 
«Іван Підкова», «Іван Гус», уривки до «Гамалії» 
й до «Гайдамаків», «Свято в Чигирині», 
«Веснянки», «Колядки й щедрівки». Кантати: 
«Б'ють пороги», «Радуйся, ниво неполитая» та 
інші.

Окрім Миколи Лисенка, до поезії Тараса 
Ш е вч е н к а  з в е р т а л о с я  б а г ат о  і н ш и х 
композиторів кінця ХІХ- початку ХХ століття. 
Традицію підхопили такі видатні композитори, 
як Левко Ревуцький, Станіслав Людкевич, 
Андрій Штогаренко та інші. В другій половині 
XX ст. поезія Шевченка продовжувала 
надихати до написання нових пісенних творів 
відомих композиторів. Серед них – Михайло 
Вербицький, Кирило Стеценко, Яків Степовий, 
Анатол ій  Ко с-Анатольський ,  Дмит ро 
Клебанов, Лев Колодуб, Юлій Мейтус, 
Мирослав Скорик, Денис Січинський, Василь 
Барвінський, Георгій Майборода та інші.

Значна частина їхньої праці надрукована 
1961 року в ювілейному збірнику «Вокальні 
твори українських композиторів на слова 
Тараса Григоровича Шевченка».  Саме 
національна своєрідність поетичної спадщини 
Т. Шевченка надала вокальній музиці 
українських композиторів самобутності і 
неповторності.

До Шевченкового «Заповіту» зверталися 
композитори Олександр Кошиць,  Кирило 
Стеценко, Михайло Вербицький, Василь 
Барвінський, Борис Лятошинський, Станіслав 
Людкевич і Рейнгольд Глієр. Відомі також 

опери на тексти Шевченка – «Катерина» 
Миколи Аркаса, «Пан Сотник» Миколи 
Козаченка, «Сотник» і «Наймичка» Михайла 
Вериківського, балет «Лілея» Костянтина 
Данькевича.

З російських композиторів писали музику 
на вірші Шевченка М. Мусоргський, А. Сєров, 
П. Чайковський, С. Рахманінов, С. Прокоф'єв, 
Д. Кабалевський та інші.

Отже, глибоко сягають корені поезії 
Тараса Шевченка в українську народну 
культуру й мистецтво, зокрема в пісенний 
фольклор. Кожен жанр народнопісенної 
творчості, маючи свої, лише йому властиві 
сфери поширення поетичних та музичних 
прийомів виразності, знайшов відображення в 
багатій і різноманітній за кольорами поетичній 
палітрі Кобзаря. Любов до співу, знання 
пісенних скарбів рідного краю збагатило 
творчу лабораторію поета рядом мотивів, 
образів, сюжетів, настроїв, наповнило її 
співучістю народної пісні. Не слід забувати 
сьогодні й про потужний вплив Кобзаревого 
слова на розвиток усної поетичної та музичної 
творчості в Україні.
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Зоре моя вечірняя,
Зійди над горою,
Поговорим тихесенько
В неволі з тобою. 
Розкажи ж, як за горою
Сонечко сідає,
Як у Дніпра веселочка
Воду позичає.

Як широка сокорина
Віти розпустила...
А над самою водою
Верба похилилась;
Аж по воді розіслала
Зеленії віти,
А на вітах гойдаються
Нехрещені діти.

Як у полі на могилі
Вовкулак ночує,
А сич в лісі та на стрісі
Недолю віщує.
Як сон-трава при долині
Вночі розцвітає…
А про людей… Та нехай їм
Я їх, добрих, знаю.

Добре знаю. Зоре моя!
Мій друже єдиний!
І хто знає, що діється
В нас на Україні?
А я знаю. І розкажу
Тобі; й спать не ляжу.
А ти завтра тихесенько
Богові розкажеш.
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Конкурс «Вітання команд»
2-3 хвилин кожна команда представляє себе, 
розповідаючи про свою назву, емблему, девіз.

1-а команда – «Гайдамаки»
Девіз: «1 чужому научайтесь, й свого не 
цурайтесь».

2-а команда – «Неофіти»
Девіз: «Схаменіться! Будьте люди!»

Конкурс «Хто швидше?»
Потрібно відповісти на запитання.

1. Скільки творів містив «Кобзар» у 1860 році, а 
скільки тепер?

Відповідь. 17 – 228.
2. Хто написав, що невелика книжечка 
«Кобзар» «внутрішнім змістом своїм без краю 
величезна» й «своєю появою грандіозне 
зрушення зробила»?

Відповідь. П. Тичина.
3. Скількома мовами перекладений «Заповіт»? 

Відповідь. 100.

4. Кому з кобзарів Шевченко надіслав свій 
«Кобзар» з дарчим написом?

Відповідь. О. Вересаю.
5. Хто присвятив Шевченку пісню «Дума про 
великого Кобзаря»?

Відповідь. П. Носач.
6. До 100-річчя виходу «Кобзаря», яка була 
створена поема кобзарями і якими?

Відповідь. Носач, Кушнерик, Перепелюк 
написали поему «Слава Кобзареві», що 

складається з 9 пісень.

Конкурс «Знайди зайве»
Від кожної команди виходить по одному 

представнику, їм пропонується три назви 
творів, серед яких потрібно знайти «зайве».

1. «Марія», «Минули літа молодії», «Мойсей».
2. «Доля», «Оргія», «Пророк».
3. «На полі крові», «Царі», «Варнак».
4. «Гімн», «Княжна», «Марина».

Літературна вікторина
«Сторінки життя Великого Кобзаря»

Звідки, за легендою, пішло прізвище «Шевченко» у 
нашого Кобзаря?
Заселення Кирилівки почалося дуже давно. Це село було 
запорізьким, де жив отаман Кирило. З архівних джерел 
відомо, що в 1600-х роках в селі проживав Іван Швець. У 
Івана була одна донька Єфросинія. Січовик Андрій (прадід 
поета) пристав у прийми до Єфросинії і став прозиватися 
Шевченком – бо в ті роки приймак брав жіноче прізвище.

Назвіть імена батьків Тараса Шевченка.
Мати Катерина, батько Григорій.

Як звали братів і сестер Шевченка?
У Тараса було два брати і три сестри (він був третьою 
дитиною із шістьох): Микита, Катерина, Тарас, Ярина, 
Марія, Йосип.

Де і коли народився Т.Г.Шевченко?
25 березня /9 березня 1814 р. в селі Моринці 
Звенигородського повіту на Київщині, нині Черкаська 
область.

Шевченкова
невичерпна криниця

 крилатих висловів

«Наша дума, наша 
пісня не вмре, не 
загине»

«І мертвим, і живим, і 
ненародженим»
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Конкурс «Театр»
Кожна команда показує підготовлену 
театральну виставу на твір поета.

1-а команда – інсценізація балади 
«Причинна». 2-а команда – ривок з драми 

«Назар Стодоля».

Конкурс «Кращий знавець творів 
Т.Г. Шевченка»

Кожній команді дається можливість 
протягом 5 хвилин відповісти на групу 

запитань. Виграє та команда, яка відповість 
на найбільшу кількість

запитань.

1. З якого часу Шевченка почали називати 
Кобзарем?

Відповідь. 1840 р.
2. Кому писав Шевченко в листі, що він 
«безталанний кобзар»?

Відповідь. А. Маркевичу 22.04.1857 р.
3. Назвати псевдоніми Шевченка? 

Відповідь. Кобзар, Дармограй.
4. В яких роках виходив «Кобзар» за життя 
Шевченка? 

Відповідь. 1040, 1844, 1860 pp.
5. В якому році і ким було вперше здійснено 
повне видання «Кобзаря»?

Відповідь. 1907 р. в Петербурзі, редактор В. 
Доманицький, 1908 р. у Львові, 1. Франко.

6. Який твір написав Шевченко за десять днів 
до смерті?

Відповідь. «Чи не покинуть нам, небого».
7. Який твір написав Шевченко у зв'язку із 
звісткою про смерть Олександри Федорівни, 
дружини царя Миколи І?

Відповідь. «Хоча лежачого й не б'ють».
8. Кому присвятив вірш «Великомученице 
кумо»? 
Відповідь. Надії Василівні Тарновській. У 1845 
р. в с. Потоці поет хрестив дитину місцевого 

диякона з Тарновською.
9. Які поезії написав Шевченко, переклавши 
уривки із «Слова о полку Ігоревім»?

Відповідь. «Плач Ярославни», «З передсвіта 
до вечора»... у 1860 році.

10.  Назвати поезію Шевченка,  в  якій 
відображені події 1676 року в
Україні, 

Відповідь. «Заступила чорна хмара».
11.  Кому присвятив  Шевченко поему 
«Москалева криниця» ?

Відповідь. Я.Г. Кухаренкові, наказному 
отаманові Чорноморського козацького 

війська, українському письменнику.
12.  Кому присвятив Шевченко поему 
«Тризна»? 

Відповідь. Варварі Рєпніній, дочці генерал-
губернатора України.

Літературна вікторина
«Сторінки життя Великого Кобзаря»

Якого віку був Тарасик, коли померли його мати і
батько?
9 років – мати 1823 р., 11 років – батько 1825 р.).

Де поневірявся  Т.Шевченко, осиротівши?
Був попихачем у дяка П.Богорського, наймитував у попа, 
потім пас громадську отару

Якими творами  яких письменників захоплювався малий 
Тарас?
«Енеїдою» І.Котляревського, творами Сковороди.

Хто був учителем малювання малого Тарасика?
Диякон Євфем, дяк-маляр сіл Стеблів, Тарасівка…
«Я не нездужаю, нівроку…»

У яких творах поет пише про своє нещасливе 
дитинство?
Мені тринадцятий минало», «Сон», «І виріс я на чужині», «І 
золотої, й дорогої».

Шевченкова
невичерпна криниця 

крилатих висловів

«…Великих слів 
велика сила…» 

Однойменний твір

«Сонце йде і за собою 
день веде»

Поема «Гамалія»
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13. За чиї кошти був виданий «Кобзар» 
1840 року? 

Відповідь. П. Мартоса, поміщика, 
відставного штабс-ротмістра.

Конкурс «Кмітливість»
На столі лежать два конверти. Капітани 

команд виходять і беруть кожен собі 
конверт, витягують картки з питаннями.

Запитання за картиною.
Учасникам демонструють ілюстрацію до твору 
«Катерина» із запитанням: «За мотивами якого 
твору створено картину, що на ній зображено?»

Відповідь. «Катерина».

Музичні завдання.
Дається змога прослухати грамзапис уривка 
симфонічної поеми до вірша «Заповіт» 
Т.Г. Шевченка. 

Відповідь. Глієр.
А музику хто писав на слова «Заповіту»? 

Відповідь. Лисенко, Вербицький, Гладкий. 

Конкурс «Чи знаєте ви свого героя?»
Учасникам команд зачитуються уривки з 

творів Т.Г. Шевченка. 

«Молитись Богу 
Та за ралом спотикатись, 
А більш нічого
Не повинен знать невольник, – 
Така його доля».

Відповідь. «Варнак».
«А красота-тo, красота! 
Мій Боже милий! А трудяще, 
А чепурне та роботяще,
Та тихе». Бач, і сирота...»

Відповідь. «Москалева криниця», Катруся.
«...Отож небога 
Росла собі та виростала, 
Рожевим квітом розцвіла 
В убогій і чужій хатині...»

Відповідь. «Марія», Марія. 
«...Як маківка на городі,
Дівчина розцвітала;
Як калина при долині.»

Відповідь. «Утоплена», Ганна.
«...Наш отаман завзятий, 
Забрав хлопців та й поїхав 
По морю гуляти...»

Відповідь. «Гамалія», Гамалія.
«...І письменний, і вродливий – 
Квіточка дитина!»

Відповідь. «Сова», Син.

Літературна вікторина
«Сторінки життя Великого Кобзаря»

З ким дружив Тарас у дитинстві?
Сусідські діти – Данило Бондаренко, Оксана Коваленко, 
Павло Могильний, Іван Сокира.

Який талант проявився в Шевченка раніше – художника 
чи поета?
Ще в дитинстві у Тараса з'явилися здібності до 
малювання.

За що поміщик П. Енгельгардт звелів висікти свого 
козачка Тараса?
Повернувшись з бенкету, застав за малюванням, кричав, 
що той палить свічки і це може призвести до пожежі.

У якому році викуплено Тараса Шевченка з кріпацької 
неволі?
1838 р.

Шевченкова
невичерпна криниця

крилатих висловів

«Все йде, все мина, і 
краю нема»

Поема «Гайдамаки»

«У всякого своя доля і 
свій шлях широкий»

«Сон»
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Конкурс «Автопортрет»
Гравці одержують репродукції 

автопортретів Т.Г. Шевченка без зазначення 
року їх написання. Завдання: розкласти 

автопортрети в хронологічній послідовності. 
Час – 5 хвилин.

Конкурс «Аукціон жанрів»
1. Назвіть балади, які написав Т.Шевченко.

Відповідь. «Причинна», «Тополя», 
«Утоплена», «Русалка», «Лілея».

2. Назвіть поеми Кобзаря.
Відповідь. «Гайдамаки», «Сліпий», 
«Катерина», «Наймичка», «Сова», 

«Княжна», «Марія», «Неофіти», «Москалева 
криниця», «Єритик», «Кавказ», «Сон», 

«Чернець», «Сотник», «Осика», «Гамалія», 
«Варнак» та інші.

3. Назвіть Шевченкові повісті.
Відповідь. «Наймичка», «Варнак», 

«Капитанша», «Княгиня», «Музыкант», 
«Художник», «Несчастный», «Близнецы», 

«Прогулка с удовольствием и не без морали».

Конкурс «Шевченкова творчість»
Хто швидше дасть правильну відповідь?

1. Які обставини примусили Тараса Шевченка 
ще 1845 року, тобто у віці 31 року, скласти 
своєрідний поетичний заповіт, що починається 
словами: «Як умру, то поховайте..»?

Відповідь. У кінці 1845 року, перебуваючи в 
Україні, Т.Шевченко застудивсь і прохворів 

кілька місяців; 25 грудня, почуваючись 
особливо зле, він написав цей вірш, який 

пізніше дослідники Кобзаревої творчості 
назвали «Заповіт».

2. Цю пам'ятку давньої української літератури 
Шевченко мав намір перекласти українською 
мовою в повному обсязі, але встиг відтворити 
лише два уривки з неї. Як називалася ця 
пам'ятка?

Відповідь. «Слово о полку Ігоревім».
3. У 1964 році побачив світ двотомний 
«Словник мови Шевченка». Скільки слів 
зареєстровано в цьому словнику?

Відповідь. 10116.
4. Яку гетьманську столицю не раз згадував 
Т.Шевченко в поетичних творах, зображував у 
малярських? Чиєю столицею було це місто?
Відповідь. Чигирин; столиця Б.Хмельницького.

Літературна вікторина
«Сторінки життя Великого Кобзаря»

Хто був ініціатором викупу юного Шевченка з кріпацтва,
хто брав у цьому участь?
Художники Сошенко, Жуковський, Григорович; художник 
Карл Брюллов змалював портрет Жуковського, і за 
виручені від розіграшу цього портрета в лотерею гроші 
викупили Тараса.

Хто купив лотерейний квиток і виграв портрет 
Жуковського?
Цариця Олександра Федорівна.

У 1839 р. за постановою Академії художеств Шевченка 
нагороджено якою відзнакою?
Срібною медаллю ІІ ступеня за малюнок з натури у 1840 р.

Як називалася перша збірка творів Тараса Шевченка?
«Кобзар».

Шевченкова
невичерпна криниця

крилатих висловів

«...Врага не буде, 
супостата, а буде 
син і буде мати, і 
будуть люди на 
землі»

«Кобзар»
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5. У поемі «Гайдамаки» Т.Шевченко, прагнучи 
показати відданість Івана Гонти ідеї повстання, 
використовує легенду про вбивство ватажком 
повстання своїх синів, покатоличених їхньою 
матір'ю -полькою. А яким були реальні події?

Відповідь. Насправді Гонта не вбивав свого 
сина, бо він був православним, як і його мати 

й сестра.

Конкурс «Слово про генія»
Хто швидше вкаже автора висловлювань?

1. «Невмираючий дух поета, як і раніше, витає 
над Україною. Невмовкаюче роздається його 
віще слово і сіє на народній ниві невмируще 
насіння оновлення».

Відповідь. Павло Грабовський.
2. «Він був сином мужика і став володарем у 
царстві духа».

Відповідь. Іван Франко.
3. «Творчість Шевченка є благородною 
частиною нашої спадщини».

Відповідь. Джон Кеннаді.
4. «До того часу, поки народи будуть воювати за 
свою незалежність і демократичні права, вірші 
Шевченка читатимуться різними мовами».

Відповідь. НазимХікмет.
5. «Не бронзою пам'ятників, а вірністю, 
любов'ю і правом сина входить Великий Кобзар 
у життя народів».

Відповідь. Михайло Стельмах.
6. «Народ Шевченка не забуває і ніколи не 

забуде. Поет живе в серцях свого народу».
Відповідь. Максим Рильський.

7. «Тарас Шевченко народився в українській 
землі, під українським небом, проте він 
належить до тих людей-світочів, що в пошані 
всього людства знаходять своє безсмертя».

Відповідь. Олесь Гончар.
8. «Читайте Шевченка, а там отворена вам ціла 
проява, історія і душа українського народу».

Відповідь. Василь Стефаник.
9. «Вірші Шевченка завжди залишаються 
щирим виявом українського єства, виявом 
страждань і відваги його народу».

Відповідь. Браян Малруні.
10. «Шевченко так промовисто висловив 
невмирущу рішучість людини боротися за 
волю та її незгасну віру в кінцеву перемогу».

Відповідь. Дуайт Ейзенгавер.

Конкурс «Малярський аукціон»
Хто швидше дасть правильну відповідь?

1.  Назв іть  письменників ,  твори яких 
проілюстрував Шевченко.

Відповідь. «Король Лір» В. Шекспіра, 
«Знахар» Г. Квітки-Основ'яненка, «Тарас 

Бульба» М.Гоголя, «Сила волі» М.Надєждіна, 
«Історія Суворова» М.Полєвого, «Полтава» 

О.Пушкіна, «Робінзон Крузо» Д.Дефо, 
«Вмираючий гладіатор» М. Лермонтова, 

«Пригоди Телемака» Ф. Фенолене та інші.

Літературна вікторина
«Сторінки життя Великого Кобзаря»

Коли вийшов перший «Кобзар» Шевченка і скільки 
творів спершу увійшло до  нього? Як вони називались?
1840 р. Вміщено 8 творів. : «Перебендя», «Катерина», 
«Тополя», «Думка» («Нащо мені чорні брови»), «До 
Основ'яненка», «Іван Підкова», «Тарасова ніч» та поезія 
«Думи мої, думи мої, лихо мені з вами».

Скільки разів і коли Шевченко відвідував Україну?
Тричі. І раз:1843-1844 рр., ІІ раз:1845-1847 рр., ІІІ раз:1859 р.

Де і коли був заарештований Шевченко?
5 квітня 1847 р. на переправі через Дніпро в Києві

Що було причиною заслання Шевченка?
Революційні вірші, альбом поезій «Три літа», які жандарми 
знайшли при арешті, сатирична поема «Сон».

Назвіть першу надруковану баладу Шевченка. Якими 
словами вона починається?
Балада «Причинна», «Реве та стогне Дніпр широкий».

Шевченкова
невичерпна криниця

крилатих висловів

«На світі тільки й 
тяжко, що в неволі 
жити»

«Наймичка»

«Вставайте, кайдани 
порвіте!»

«Заповіт»
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2. Назвіть портрети видатних осіб, які 
намалював Кобзар.

Відповідь. Василя Кочубея, Пантелеймона 
Куліша, АйриОлдріджа, Михайла 

Максимовича, Михайла Щепкіна, Федора 
Толстого, Івана Крилова, Петра Клодта, 

Івана Горностаєва та інших.
3. Назвіть малярські твори Т.Шевченка, на яких 
він зображує храми.

Відповідь. «В Густині. Церква Петра і 
Павла», «Михайлівська церква в Переяславі», 

«Богданова церква в Суботові», «Мотрин 
монастир», «Воздвиженський монастир у 

Полтаві», «Видубецький монастир у Києві», 
«Костел у Києві», «Церква усіх святих у 

Києво-Печерській лаврі», «Китаєвська 
пустинь. Троїцька церква», «Вознесенський 

собор у Переяславі», «Чигиринський дівочий 
монастир», «Почаївська лавра з півдня», «В 

Густині. Трапезна церква» та інші.

Конкурс «Крилате слово Кобзаря»
Встановити назви творів,із яких взято 

вислови.

1. Не дуріте самі себе,
Учітесь, читайте,
І чужого научайтесь,
Й свого не цурайтесь.

Відповідь. «І мертвим, і живим, і 
ненарожденним…»

2. Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине…
От де, люде, наша слава,
Слава України!

Відповідь. «До Основ'яненка».
3. Не вмирає душа наша,
Не вмирає воля.
І неситий не виоре
На дні моря поле.

Відповідь. «Кавказ».
4. Од молдаванина до фіна
На всіх язиках не мовчить,
Бо благоденствує!

Відповідь. «Кавказ».
5. …хто матір забуває,
Того Бог карає,
Того діти цураються,
В хату не пускають.

Відповідь. «І мертвим, і живим, і 
ненарожденним…».

Літературна вікторина
«Сторінки життя Великого Кобзаря»

Який композитор написав близько 100-а мелодій на
слова Шевченка?
Український композитор М.В.Лисенко.

Якою широковідомою народною піснею розпочинається 
поема «Причинна»?
«Реве та стогне Дніпр широкий».

З якої поеми ці слова?
Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями.
Бо москалі – чужі люди,
Роблять лихо з вами.
«Катерина».

Кому присвячена поема «Катерина»?
Російському поету В. Жуковському.

Які поеми Шевченка названі жіночими іменами?
«Катерина», «Марія», «Мар'яна-черниця».

Шевченкова
невичерпна криниця

крилатих висловів

«Не весело на світі 
жить, коли нема 
кого любить»

«Наймичка»

«В своїй хаті своя 
правда, і сила, і воля» 

«І мертвим, і живим, і 
ненародженим»
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6. Усі на сім світі –
І царята, і старчата –
Адамові діти.

Відповідь. «Сон» ( «У всякого своя доля…»).

Конкурс «Бліц»
Хто швидше дасть правильну відповідь?

1. Зображення якого героя античної міфології 
викарбовано на стелі біля пам'ятника 
Т.Шевченка у Вашингтоні?

Відповідь. Прометея.
2. Хто з художників, товаришів Т. Шевченка, 
проілюстрував перше видання «Кобзаря» 
(1840)?

Відповідь. Василь Штернберг.
3. Хто з відомих українських письменників 
переклав твори Т.Шевченка німецькою мовою?

Відповідь. Іван Франко.
4.  Чому Кобзар свій щоденник назвав 
«Журнал»?

Відповідь. Журнал у перекладі з французької 
мови означає «щоденник».

5. Який твір Т.Шевченко написав у жанрі 
байки?

Відповідь. «Сичі».
6. Яким було дівоче прізвище матері Шевченка?

Відповідь. Бойко.
7. Скільки дітей було в родині Шевченків?

Відповідь. Шестеро: Катерина, Микита, 
Тарас, Ярина, Марія, Йосип.

8. З якого Шевченкового твору взято рядки:

Мов на небі висить
Святий Київ наш великий,
Храми Божі, ніби з самим
Богом розмовляють.

Відповідь. Поема «Варнак».
9. Який із Шевченкових творів починається 
рядками:
Реве та стогне Дніпр широкий,
Сердитий вітер завива,
Додолу верби гне високі,
Горами хвилю підійма.

Відповідь. Балада «Причинна».
10. У якому віці Т.Шевченко отримав відпускну 
грамоту з кріпацтва?

Відповідь. 1838 року, тобто у 24 роки.
11. На які роки припадає такий період творчості 
Шевченка, як «три літа»?

Відповідь. 1843-1845 рр.
12.  Скільки років провів Шевченко в 
солдатській неволі?
Відповідь. 1847 до 1857 року, тобто 10 років.

13. Чиї твори переписував малий Тарас у 
саморобні книжечки?

Відповідь. Григорія Сковороди.
14. До кого Шевченко звертався такими 
рядками:
Будеш, батьку, панувати,
Поки живуть люди,
Поки сонце з неба сяє,
Тебе не забудуть!

Відповідь. До Івана Котляревського.

Літературна вікторина
«Сторінки життя Великого Кобзаря»

У якому творі Шевченка ліричному герою всі події? 
Поема «Сон».

Назвіть драматичний твір-п'єсу Шевченка.
«Назар Стодоля».

Як називався записник, у якому Тарас Шевченко 
записував свої твори під час заслання?
(«Захалявна книжечка».

Чому Т.Шевченко написав «Заповіт» у 1845 р.?
Тяжко захворів.

Яка картина Шевченка носить таку ж назву, як і його 
поема?
«Катерина».

За які мистецькі твори Т.Г.Шевченко одержав звання 
Академіка?
За гравюри у 1861 р.

Шевченкова
невичерпна криниця

крилатих висловів

«Нема на світі 
України, нема� 
другого Дніпра»

«І мертвим, і живим, і 
ненародженим»

«Борітеся, поборете»
«Кавказ»
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ЗМІСТ

Шевченко (Триптих). Анатолій Гризун

Вступна стаття

Місця перебування Т. Шевченка на Сумщині 

«Остання ніч». Василь Сухомлин

Шевченко і Сумщина

Натхненне Шевченкове слово живе у музиці й 

піснях (сценарій літературно-музичної композиції 

до 206-ої річниці від дня народження Т.Г. Шевченка)

Народна пісня в житті і творчості Тараса 

Шевченка

«Зоре моя вечірняя», слова Т. Шевченка,

музика М. Леонтовича 

«Чого мені тяжко», слова Т. Шевченка,

музика М. Лисенка 

Змагання знавців творчості Т.Г. Шевченка

 «Сторінки життя Великого Кобзаря» -

літературна вікторина

Брейн-ринг за творчістю Т.Г. Шевченка

2

3

4

4

5

12

18

24

26

28

28

31



Çàñíîâíèê - Ñóìñüêèé îáëàñíèé íàóêîâî-Çàñíîâíèê - Ñóìñüêèé îáëàñíèé íàóêîâî-
ìåòîäè÷íèé öåíòð êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâìåòîäè÷íèé öåíòð êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ
Äðóêóºòüñÿ ç ñ³÷íÿ 2006 ðîêóÄðóêóºòüñÿ ç ñ³÷íÿ 2006 ðîêó
Ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ: Ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ: 
Ñåð³ÿ ÑÌ ¹ 430/52-ð â³ä 02.10.2008Ñåð³ÿ ÑÌ ¹ 430/52-ð â³ä 02.10.2008
Âèõîäèòü îäèí ðàç íà êâàðòàëÂèõîäèòü îäèí ðàç íà êâàðòàë
Ðîçïîâñþäæóºòüñÿ áåçêîøòîâíîÐîçïîâñþäæóºòüñÿ áåçêîøòîâíî
Ï³äïèñàíî äî äðóêó 02.03.2020Ï³äïèñàíî äî äðóêó 02.03.2020

Çàñíîâíèê - Ñóìñüêèé îáëàñíèé íàóêîâî-
ìåòîäè÷íèé öåíòð êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ
Äðóêóºòüñÿ ç ñ³÷íÿ 2006 ðîêó
Ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ: 
Ñåð³ÿ ÑÌ ¹ 430/52-ð â³ä 02.10.2008
Âèõîäèòü îäèí ðàç íà êâàðòàë
Ðîçïîâñþäæóºòüñÿ áåçêîøòîâíî
Ï³äïèñàíî äî äðóêó 02.03.2020

Ãîëîâíèé ðåäàêòîð:  Ãîëîâíèé ðåäàêòîð:  
ªâãåí³ÿ Áèñòðèöüêàªâãåí³ÿ Áèñòðèöüêà

Íàä âèïóñêîì ïðàöþâàëè:Íàä âèïóñêîì ïðàöþâàëè:
Äèçàéí:Äèçàéí:
ªâãåí Êîëåñíèê ªâãåí Êîëåñíèê 
Êîìï’þòåðíà âåðñòêà:Êîìï’þòåðíà âåðñòêà:
Ëþäìèëà ÊîâòóíËþäìèëà Êîâòóí
Ðåäàêòîðè:Ðåäàêòîðè:
Îëüãà ÃóðàëüÎëüãà Ãóðàëü
Â³äïîâ³äàëüíà çà âèïóñê:Â³äïîâ³äàëüíà çà âèïóñê:
Ëþäìèëà ÊîâòóíËþäìèëà Êîâòóí

Ãîëîâíèé ðåäàêòîð:  
ªâãåí³ÿ Áèñòðèöüêà

Íàä âèïóñêîì ïðàöþâàëè:
Äèçàéí:
ªâãåí Êîëåñíèê 
Êîìï’þòåðíà âåðñòêà:
Ëþäìèëà Êîâòóí
Ðåäàêòîðè:
Îëüãà Ãóðàëü
Â³äïîâ³äàëüíà çà âèïóñê:
Ëþäìèëà Êîâòóí

Ðóêîïèñè íå ïîâåðòàþòüñÿ Ðóêîïèñè íå ïîâåðòàþòüñÿ 
³ íå ðåöåíçóþòüñÿ³ íå ðåöåíçóþòüñÿ
Çà äîñòîâ³ðí³ñòü âèêëàäåíèõ Çà äîñòîâ³ðí³ñòü âèêëàäåíèõ 
ôàêò³â â³äïîâ³äàëüí³ñòü íåñå àâòîðôàêò³â â³äïîâ³äàëüí³ñòü íåñå àâòîð
Çàïðîøóºìî íà íàø ñàéò Çàïðîøóºìî íà íàø ñàéò 
www.cnt.sumy.uawww.cnt.sumy.ua
Àäðåñà åëåêòðîííî¿ ïîøòè Àäðåñà åëåêòðîííî¿ ïîøòè 
cntsumy@gmail.comcntsumy@gmail.com

Ðóêîïèñè íå ïîâåðòàþòüñÿ 
³ íå ðåöåíçóþòüñÿ
Çà äîñòîâ³ðí³ñòü âèêëàäåíèõ 
ôàêò³â â³äïîâ³äàëüí³ñòü íåñå àâòîð
Çàïðîøóºìî íà íàø ñàéò 
www.cnt.sumy.ua
Àäðåñà åëåêòðîííî¿ ïîøòè 
cntsumy@gmail.com

Àäðåñà:Àäðåñà:
Óêðà¿íà, ì. Ñóìè, Óêðà¿íà, ì. Ñóìè, 
âóë. Ïåòðîïàâë³âñüêà, á. 49, âóë. Ïåòðîïàâë³âñüêà, á. 49, 
4000040000

Êîíòàêòí³ òåëåôîíè:Êîíòàêòí³ òåëåôîíè:
0(542)-222-7310(542)-222-731
0(542)-220-4540(542)-220-454

Àäðåñà:
Óêðà¿íà, ì. Ñóìè, 
âóë. Ïåòðîïàâë³âñüêà, á. 49, 
40000

Êîíòàêòí³ òåëåôîíè:
0(542)-222-731
0(542)-220-454

Ä
Æ

ÅÐ
ÅË

À
 Ò

Â
ÎÐ

×Î
ÑÒ

² 


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	Страница 25
	Страница 26
	Страница 27
	Страница 28
	Страница 29
	Страница 30
	Страница 31
	Страница 32
	Страница 33
	Страница 34
	Страница 35
	Страница 36

