
 

 

На вічнім шляху до Шевченка 

 

      Свою Україну любіть, 

                     Любіть її… во время люте, 

           В остатню тяжкую минуту 

                               За нею Господа моліть. 

 

 

 

 

(9 березня 1814 р. – 10 березня 1861 р.) 

 

 

Уже для багатьох поколінь українців – і не тільки українців – Тарас Григорович Шевченко 

означає так багато, що сама собою створюється ілюзія, ніби ми все про нього знаємо, все в 

ньому розуміємо, і він завжди з нами, в нас. Та це лише ілюзія. Шевченко як явище велике і 

вічне – невичерпний і нескінченний. Волею історії він ототожнений з Україною і разом з її 

буттям продовжується нею, вбираючи в себе нові дні і новий досвід народу, відзиваючись на 

нові болі й думи, стаючи до нових скрижалів долі. Він росте і розвивається в часі, в історії, і 

нам ще йти і йти до його осягнення. Ми на вічнім шляху до Шевченка… 

Іван Дзюба 



I. Література про життєвий та творчий шлях Великого Кобзаря 

«Тарас Шевченко народився на українській землі, під українським небом, проте він 

належить до тих людей-світочів, що стають дорогими для всього людства і що в пошані 

всього людства знаходять своє безсмертя»   

Олесь Гончар  

 

Вічний як народ: Сторінки до біографії Т. Г. Шевченка: навч. 

посібник / автори-упорядники О. І. Руденко. Н. Б. Петренко. – 

К.: Либідь, 1998. – 272 с. 

Тема України, доля народу, біблійні мотиви — ці невичерпні 

пласти творчості українського генія, великого поета і 

художника Т. Г. Шевченка висвітлюються в книзі. Сторінки 

життя та творчості Кобзаря, хрестоматійно відомі теми 

доповнюють і поглиблюють раніше не публіковані документи, 

спогади сучасників Т. Г. Шевченка, а також репродукції з його 

картин, офортів, автографи тощо. 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 



У тритомнику «Тарас Шевченко та його доба» висвітлюється життя й діяльність видатного сина 

України, великого Кобзаря. В ньому зібрані ретельно перевірені документи, що збереглися, 

автентичні спогади сучасників — друзів і соратників Шевченка, які близько знали поета, а також 

наукові дослідження, що базуються на об'єктивному відборі фактів, ґрунтовному й неупередженому 

їх викладенні. 

Симоненко Р. Г. Тарас Шевченко та його доба : документально-

хрестоматійне висвітлення життя й діяльності видатного сина 

України та найближчих у часі спадкоємців і продовжувачів 

його справи І. Я.Франка, Лесі Українки, М. П. Драгоманова : у 3 

т. Т.1. / Р. Г. Симоненко, В. А. Берестенко ; худож. О. М. 

Іванова. - Х. : Фоліо, 2013. - 495 с.:іл. – (Укр. та рос. мовами)  

Перший том розповідає про становлення й розвиток 

шевченкознавства, про дослідження творчої спадщини 

великого митця - поета, художника, революціонера, а також 

про його злиденні роки дитинства і юності, аж до визволення з 

кріпацтва і вступу до Петербурзької академії художеств. 

 

 

 

Симоненко Р. Г. Тарас Шевченко та його доба : документально-

хрестоматійне висвітлення життя й діяльності видатного сина 

України та найближчих у часі спадкоємців і продовжувачів 

його справи І. Я.Франка, Лесі Українки, М. П. Драгоманова : у 3 

т. Т.2. / Р. Г. Симоненко, В. А. Берестенко ; худож. О. М. 

Іванова. - Х. : Фоліо, 2013. - 495 с.:іл. – (Укр. та рос. мовами) 

Другий том присвячений найбурхливішому періоду життя в 

житті Т.Г.Шевченка: навчанню у Петербурзькій академії 

художеств, знайомству і спілкуванню з видатними діячами 

культури цього часу: В. Жуковським, К. Брюлловим, Ф. 

Глинкою, Є. Гребінкою, Г. Квіткою-Основ'яненком та іншими, 

участь у Кирило-Мефодіївському товаристві, арешту і    

засланню. 

 

 

 

Симоненко Р. Г. Тарас Шевченко та його доба : документально-

хрестоматійне висвітлення життя й діяльності видатного сина 

України та найближчих у часі спадкоємців і продовжувачів 

його справи І. Я.Франка, Лесі Українки, М. П. Драгоманова : у 3 

т. Т.3. / Р. Г. Симоненко, В. А. Берестенко ; худож. О. М. 

Іванова. - Х. : Фоліо, 2013. - 527 с.:іл. – (Укр. та рос. мовами) 

До третього тому  увійшли матеріали, що стосуються 

останнього періоду життя і творчості Т. Г. Шевченка - від 

повернення із заслання і до самої смерті у 1861 році. Також у 

цьому томі  висвітлюються історичні погляди поета та його 

вплив на розвиток української  та світової літератури і навіть 

на творчість таких видатних митців, як Леся Українка, Іван 

Франко, Михайло Драгоманов, що стали спадкоємцями 

традицій Кобзаря. 



Сушинський  Б. І. Шевченко : геній в самотності : роман-есе / Б. 

І. Сушинський. - Одеса : Видавничий Дім «ЯВФ», 2006. - 464 с. 

 

У своему новому романi-есе “Тарас Шевченко: генiй — в 

самотностi” вiдомий, популярний нинi письменник, академiк 

Богдан Сушинський розкриває складнi психолотчнi колiзii 

життя i твopчocтi видатного митця; фiлософськи осмислює стан 

його самiтницькоi душi. 

 

 

 

 

 

Зайцев П. Життя Тараса Шевченка / П. Зайцев. - Київ : Обереги, 

2004. - 480 с.  

 

Талановита монографія видатного шевченкознавця 

Павла Зайцева своєчасно не дійшла до свого основного 

читача. Внаслідок драматичного перебігу історичних 

подій в Україні ця, єдина у своєму роді, правдива 

біографія Тараса Шевченка була неприйнятною для 

цензурних приписів різної, часом протилежної 

орієнтації. 

Книга розкриває і утверджує перед читачем новий, 

нетрадиційний образ Шевченка й водночас повертає із 

забуття добре ім’я її автора. 

 

 

 

                            



Чалий М. К. Життя і твори Тараса Шевченка: (звід 

матеріалів до його біографії) : пер. з рос. / М. К. Чалий ; 

пер., післям. та комент.  В. Л. Смілянської. - К. : 

Веселка, 2011. - 263 с. : іл.  

 

Чимало біографів творили й нині творять біографії Тараса 

Шевченка, генія, творчість якого «завоювала нам право 

літературного громадянства». Ці слова належать Михайлові 

Чалому, українському діячеві освіти, письменникові, 

молодшому товаришеві Кобзаря, що одним із перших ретельно 

й шанобливо зібрав спогади сучасників про поета, листи, інші 

матеріали. 

Уперше після 1882 року перевидається ця книжка. І хоча за 

більш як сто років учені знайшли чимало, здавалось би, 

загублених творів Шевченка, відкрили або уточнили багато 

фактів із його життя, вибудували нові оригінальні концепції 

Шевченкової творчості, книжка М. Чалого залишається цінним 

свідоцтвом свого часу, написаним ще «по гарячих слідах». 

 

 

 

 

Дзюба І. Тарас Шевченко: життя і творчість / І. Дзюба. - 

К. : Києво-Могилянська академія, 2008. - 720 с. 

 

"Праця Івана Дзюби "Тарас Шевченко" поєднує розповідь про 

життєвий і творчий шлях великого поета й художника з 

інтерпретацією його спадщини, аналізом конкретних творів та 

характерних мотивів поезії й прози в синхронному й 

діахронному вимірах. 

Автор прагнув охопити весь обшир літературної та 

громадянської діяльності великого сина України в широкому 

історичному й естетичному контексті, розкрити центральне 

місце Шевченка в усьому національному житті, з’ясувати 

природу його магнетичної влади над поколіннями українців. 

 

Назаренко М. Й. Поховання на могилі (Шевченко, якого знали) 

/ М. Й. Назаренко. - К.: Сварог, 2006. - 688 с.  

 

Шевченко — пророк, але що саме він пророкував? 

Шевченко безсмертний, але яким є його потойбічне 

життя? Шевченко — характерник, Шевченко — чаклун, 

що змінює обличчя, Шевченко — незвичайний маляр... 

Такого Шевченка зараз мало хто знає. Але таким його 

знали. «Поховання на могилі» — найповніше зібрання 

народних переказів про Шевченка, «паралельна 

біографія» Кобзаря, несподівана і захоплююча. 

 



Прилуцька  І. О. Стежинами Великого Тараса = Rath  of  Greate Taras : 

альбом / авт.-уклад. І. О. Прилуцька. - Черкаси : Відлуння-Плюс, 2010. - 

112с. – (Укр. та англ. мовою.) 

 

Усю неповторну красу й вікову славу Шевченкового краю зібрано в 

пропонованому альбомі. Переважна більшість світлин оригінальні й 

зроблені недавно. Такою Черкащина є зараз, так береже пам'ять про 

свого найвидатнішого сина, так щиро й привітно завжди чекає гостей 

зо всіх куточків України, з усього світу. 

 

 

 

Мельниченко В. Ю. Тарас Шевченко в Москві / В. Ю. Мельниченко. - 

К. : Либідь, 2009. - 740 с.: іл.  

У книзі розкрито малодосліджену сторінку Шевченкової біографії — 

поетове перебування в Москві у 1844, 1845, 1858 і 1859 роках. Автор 

змальовує життя тодішньої Москви в усіх його побутових і 

культурних подробицях, подає портрети «освічених москвичів» — 

знайомих Шевченка та життєписи його друзів Осипа Бодянського й 

Михайла Щепкіна. 

Видання щедро ілюстроване Шевченковими графічними і 

живописними творами, архівними фотографіями, багато з яких 

публікуються вперше. 

 

Мельниченко В. Тарас Шевченко: “Мій великий друг Щепкін”. – М.: 

ОЛМА Медиа Групп, 2009. - 480 с. 

 

Читач буде тримати в руках унікальну в українській і світовій 

історіографії книгу про дружбу і московські зустрічі Тараса Шевченка 

та Михайла Щепкіна, визначного  актора української та російської 

сцени. 

 

 

 

 

 



Ковтун Ю. І. Кохані жінки Шевченка: Тарасові музи / Ю. І. Ковтун. - 

К. : Україна, 2004. - 207 с.: іл. 

 

 

У науково-популярній книзі розповідається про жіноцтво, яке 

оточувало Тараса Шевченка, його сердечні почуття, його музи, що 

надихали великого поета, художника на створення геніальних поезій і 

невмирущих полотен, про музу всього його життя, якою була для 

нього Україна.  

 

 

II. Літературна спадщина  Т. Г. Шевченка 

 «Огненне слово його наскрізь проймало серце не тільки тих, кому близьке було народне горе, 

а й тих, кому й байдуже було до того. Всі дивувалися красі та силі тієї простої мови, якою 

Шевченко виливав свої вірші. Увесь світ став прислухатися до його мови, а на Вкраїні вірші 

приймали як благовісне, пророче слово» 

Панас Мирний 

 

Шевченко  Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко. - Донецьк :  ТОВ ВКФ БАО, 

2008. - 480 с. 

Кобзар – так назвав український народ Тараса Григоровича Шевченка. 

Ім’я цього всесвітньо відомого поета й митця є уособленням незламної 

сили духу та пророчого дару. Геній Великого Кобзаря світить нам 

крізь століття. Цілі покоління українців виховувалися на його творах. І 

сьогодні Шевченкова поезія продовжує надихати нас на нові 

звершення й перемоги. Це видання включає поетичні твори, написані 

Кобзарем з 1837 по 1861 рік. Видання адресоване всім шанувальникам 

українського поетичного слова. 

 

 

Шевченко Т. Г. Усі твори в одному томі / Т. Г. Шевченко. - К.: Ірпінь; 

Перун, 2006. - 824 с. - (Поетична поличка ''Перуна'').  

Вперше в історії української літератури в одному томі вміщено всю 

літературну спадщину великого українського поета Тараса Шевченка, 

автора творів, які принесли митцеві любов народу та обезсмертили 

його ім’я. 

 



III. Мистецька спадщина Т. Г. Шевченка 

 
 

Спадщина Тараса Григоровича Шевченка – художника досить 

різноманітна. Він працював у галузях станкового живопису, графіки, 

монументально-декоративного розпису та скульптури, досконало 

володів технікою акварелі, олії, офорту, малюнка олівцем і пером. 

Поет є автором понад тисячі мистецьких творів. 

 

 

Повесть Тараса Шевченко "Художник" : иллюстрации, документы: 

альбом = The Artist stori by Taras Shevchenko: illustrations, dokuments / 

сост. : Л. Н. Сак. - К. : Мистецтво, 1989. - 383 с. – (На рус. и англ.. 

языках) 

Розповідь повісті ведеться від імені І. Сошенка, але втілив в 

ньому свої думки і переживання сам автор. Оповідач подає 

історію викупу Т. Г. Шевченка з кріпацтва, показує його 

оточення в Академії мистецтв, відтворює атмосферу 

культурного і суспільного життя Петербурга 30-40-х років XIX 

століття, робить блискучі портретні замальовки і 

характеристики К. Брюллова, О. Венеціанова, В. Жуковського  

і багатьох інших діячів культури того часу.  

 

  

 

 

 

 

 

 



 

Т. Г. Шевченко в творах і картинах [Образотворчий матеріал]  : 

збірник/  худ. : С. П. Спичак ; авт. передм. : Г. П. Білоус. - Черкаси: 

Видавець Чабаненко Ю. А., 2008. -152 с.  

       

У збірнику вміщено 15 поезій та 16 картин Тараса Григоровича. Це 

спроба побачити героїв творів очима Кобзаря, в особистості якого 

унікально поєдналися рівнозначні здібності поета і художника.    

Органічним доповненням книги є карта, на якій позначені всі місця 

перебування Т. Г. Шевченка в Україні. 

 

 

 

Шевченко, Т. Г. Вибрана поезія. Живопис. Графіка = Gelected Poems. 

Paintinqs. Graphic Works / Тарас Шевченко ; [ред. рада: Микола 

Жулинський (голова), Тетяна Андрущенко, Сергій Гальченко, Іван 

Дзюба та ін. ; упорядкув. і прим. укр. мовою Сергія Гальченко ; авт. 

передм. Іван Дзюба ; художнє оформ. Петра Буркута ; пер. англ. 

мовою Віра Річ]. - К. : Мистецтво, 2007. - 607 с. – (Укр. та англ.. 

мовами)  

Дане видання вибраних поезій мовою оригіналу та в 

перекладах англійською мовою доповнюється репродукціями 

найкращих зразків живописних та графічних творів, що вдало 

розкривають різнобічність таланту Тараса Шевченка - поета і 

художника. 

 

 

 

 

 

Шевченко Т. "Я так її, я так люблю..." : вибрані вірші та поеми / Т. 

Шевченко; упоряд. і прим. М. М. Павлюка; вст. ст. М. Г. Жулинського. 

- К. : Либідь, 2004. - 704 с.; іл.. – (Укр. та рос. мовами) 

 

У книзі містяться вірші та поеми Тараса Шевченка, написані в різні 

періоди його життя. Твори подаються в оригіналі та в перекладі 

російською мовою. Книга ілюстрована художніми творами автора, які 

дають уявлення про нього як про художника.  

 

 

 

 



IV. Дослідження творчості Великого Кобзаря 

«Тарас Шевченко не має собі рівних у світовій літературі» 

Альфред. Курелла ( німецький письменник, перекладач) 

Теми і мотиви поезії Тараса Шевченка / Ю. Барабаш, О. Боронь, І. 

Дзюба [та ін.] - К. : Наукова думка, 2008. - 376 с.  

 

 

Статті, які представлені в цій книзі, становлять окреме дослідження, 

мають концептуальне значення для розуміння світогляду Шевченка, 

його філософських, релігійних, історіософських, культурологічних, 

естетичних уявлень та переконань. Розглядаються наступні теми і 

мотиви поезії Шевченка: Україна, добро і зло, воля, слава, помста, 

революціонізм, час, мотив шляху, доля, любов, родина, самотність, 

смерть, майбутнє, а також біблійні мотиви у творчості Кобзаря. 

 

 

 

 

Клочек Г. Д. Поетика візуальності Тараса Шевченка : монографія / Г. 

Д. Клочек. - К. : Академвидав, 2013. - 256 с. - (Монограф).  

 

У монографії проаналізовано мистецтво живописання словом Т. 

Шевченка як потужне джерело енергії художнього впливу його поезії. 

Для розкриття притаманних їй засобів візуалізації використано 

потенціал рецептивної поетики, головний методологічний принцип 

якої полягає в моделюванні за допомогою психологічного 

інструментарію процесу сприймання художніх текстів. Застосований 

при цьому «кінематографічний» код відкрив феномен «кіномови» Т. 

Шевченка, сприяв розпізнаванню чинників естетичного впливу його 

лірики. Інноваційні дослідницькі технології, монографічний аналіз у 

режимі «прочитання під мікроскопом» допомогли побачити художню 

досконалість поезії Т. Шевченка, здійснити новітню інтерпретацію 

смислів, якими вона наснажена. 

 

 

Плющ Л. Екзод Тараса Шевченка : навколо ‘‘Москалевої криниці’’: 

Дванадцять статтів.- К.: Факт, 2001. - 384 с. 

 

Першу з чотирьох книжок "Вибраного" відомого правозахисника, 

літературознавця, культуролога Леоніда Плюща сказала його знакова 

праця "Екзод Тараса Шевченка", що в свій час зробила прорив у 

шевченкознавстві й стала вагомим інструментом для подальших 

філологічних та структуралістичних досліджень. 

 

 



Скоць А. "Щоб слово пламенем взялось": поетичний світ Тараса 

Шевченка : монографія / А. Скоць. - Львів : ЛНУ  імені Івана Франка, 

2013. - 258 с.  

 

Видання присвячене актуальним проблемам шевченкознавства. 

Розглянуто життєпис Тараса Шевченка, його творчість в ранній "добі 

романтичного націоналізму". Досліджено Шевченків тайнопис, його 

поетику умовчань, незримі субстанції художності. 

 

 

 

 

 

 

 

Барабаш Ю. Тарас Шевченко: імператив України. Історіо- й 

націософська парадигма / Ю. Барабаш. - К. : Києво-Могилянська 

академія, 2004. - 181 с.  
 

 

Предметом розгляду автора є ідейно-художня парадигма України 

у творчості Тараса Шевченка як осердя і поетичне втілення імперативу 

історичного призначення українства, чинник його національної 

самосвідомості, змагань до незалежності, розвою національної 

культури. Книжка містить статті про історіософію, націософію, 

релігійно-етичні засади Шевченка; окремі студії присвячено аналізові 

його «петербурзького тексту», містерії «Великий льох» і повісті 

«Художник» у літературному й духовному контексті доби. 

 

 

 

Шевченків М. Бог сущий у поезії Кобзаря : Про реальність Бога  та 

Його місце в поезії Тараса Шевченка / М. Шевченків. - Тернопіль : 

АСТОН, 2008. - 168 с. 

 

 

Велика частина дослідження присвячена різним формам діалогу поета 

з Богом, тобто молитві: прохання, перепрошення і каяття, а також 

подяки й прослави Бога-Творця, завдяки якій поет очищав своє серце і 

здобував силу. Хоч спотикаючись, все-таки вставати і остаточно 

донести важкий хрест терпінь за Україну, за її долю. 

 

 

 
 

 

 

Запропоновані твори Т. Г. Шевченка і наукові матеріали про нього та його 

творчість представлені у фонді читального залу книг та наукових видань бібліотеки 

Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської 

справи». 


