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Обґрунтування. Десятиліттями Тараса Шевченка «вписували» під 

певним стереотипом – «дід» у кожусі та шапці, який у своїх творах 

оспівує тяжку долю селян та надихає на боротьбу. Так воно й було: 

поет носив кожуха, висвітлював життя тогочасної України, глибоко 

переживаючи за долю українського народу. 

Але Шевченко багатогранніший. Він невичерпний і 

нескінченний. І в нас довгий шлях до його осягнення.  

Спогади сучасників Тараса Григоровича, що стали 

інформаційною основою бібліотечного заходу, - ще один крок до 

пізнання особистості Кобзаря.  

Година цікавих повідомлень відкриває юнацтву деякі факти з 

життя Шевченка, які ілюструють його як людину, розумну  і 

добродушну.  

 

Перед початком заходу на екран проектується слайд 1: назва «Він був 

такий добродушний…» на фоні автопортрету Т. Шевченка 
Слайд 2. (Фрагмент № 1 з програми «Великі українці») 

Ведучий 1. Коли ми говоримо про Кобзаря, то здається, що все про 

нього знаємо. Але Шевченко - невичерпний і нескінченний, він росте й 

розвивається в часі, в історії, і нам ще йти і йти до його осягнення.  

Хочеться, щоб завітав Тарас Григорович до кожного з нас, не в 

тому «старому» декорі (кожусі та шапці), непотрібному вже ні йому, ні 

нам, а таким, яким він був за життя. 
Слайд 3. (Фрагмент № 2 з програми «Великі українці») 

Ведучий 2. Ще в ХІХ столітті народ цікавився не стільки поетичним 

чи художнім надбанням Тараса Шевченка, скільки його життям. 

Народна увага була звернена на Шевченка-людину.  
Слайд 4. (Народна увага була звернена на Шевченка-людину) 

На думку простих селян він перш за все - людина незвичайна, бо 

вибитись із селянського середовища, і вибитися до того ж за часів 

кріпацтва, могла тільки непересічна особа. Його називали «лицарем» і 

наділяли надприродними рисами, притаманними давнім героям 

народних казок. Називали і «великим характерником» - людиною з 

надприродною силою, і «великим начальником». 
Слайд 5. (Фрагмент № 3 з програми «Великі українці») 
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Ведучий 1. Нам, далеким нащадкам Кобзаря, допоможуть пізнати 

Шевченка-людину спогади його сучасників. 
Слайд 6. (Книга «Я дуже щиро Вас люблю…») 

(Ведучий звертає увагу на книги:  

«Я дуже щиро Вас люблю…» : Шевченко у розповідях сучасників / Упоряд., передм., 

прим. О. В. Ковалевського. – Х. : Прапор, 2004. – 352 с. 

Спогади про Тараса Шевченка / Упоряд. і прим. : В. С. Бородіна, М. М. Павлюка; 

передм. В. Є. Шубравського. – К. : Дніпро, 1982. – 547 с. : іл.) 

Історії, які ми вам розповімо, ґрунтуються на враженнях людей, 

які дружили, любили, знали і спілкувалися з Тарасом Григоровичем. 
Слайд 7. (Хата Шевченка) 

Ведучий 2. У 1802 році дочка Якима Бойка Катерина вийшла заміж 

за Григорія – найстаршого сина Івана Шевченка. Через дванадцять 

років, 9 березня 1814 року, у Григорія Івановича і Катерини Якимівни 

народилася третя дитина – син, якому місцевий священик дав при 

святому хрещенні ім′я Тарас. Подейкують, що Тарасів дід Іван з 

гайдамаків, а дід Яким – син побратима легендарного отамана 

карпатських опришків Олекси Довбуша. 

Ще в дитинстві у Тараса проявлялися дивацтва: хлопець кинув 

стригтися, почав носити волосся кружальцем, як у дорослих; сам 

пошив собі шапку, на зразок конфедератки, і звертав на себе увагу не 

тільки товаришів, але й старших. 

Ведучий 1. Побратим і сват Тараса Григоровича Варфоломій 

Шевченко згадує: «В 1828 році мені було сім літ, як отець мій одвів 

мене у школу в Кирилівці. Вчителі наші не дуже пильнували про 

наше вчення… Били нас, і часто кріпко! Я нагадав про неї [школу] 

тільки через те, що там я вперше почув про Тараса Шевченка. 
Слайд 8. (У школі) 

Раз якось учитель був дуже злий і пересік більшу половину 

школярів… «Ех! нема на тебе Тараса!» Почувши сі слова, вчитель ще 

більш розжеврівся. 

Дитинне моє серце забажало довідатися, що то за Тарас такий, 

що його не можна й споминати у школі? Крицький розказав мені, що в 

школі нещодавно вчився школяр Тарас Грушевський (се уличне 

прізвище Шевченка); раз учитель вернувся в школу вельми п’яний, 

Тарас зв’язав його і висік різками, а сам покинув школу і тепер десь у 

панському дворі. А ще додав, що Тарас любив малювати». 

Ведучий 2. Панський двір в мініатюрі нагадував собою царський. 

Потрапити до панського двору було не так легко. Коли помер батько 
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Тараса, його дід Іван з великими труднощами прилаштував хлопця до 

панського двору. Дід був мудрою людиною і сподівався, що тільки при 

дворі, в майбутньому, онук зможе проявити себе і стати щасливою 

людиною. Спочатку Тараса призначили помічником кухаря. Пан 

дозволив у вільний від роботи час брати уроки у придворного 

художника.  
Слайд 9. (Софія та Павло Енгельгардти) 

Софія Енгельгардт навчила хлопця дворянських звичаїв та 

манер поведінки в аристократичних колах. Ось чому 

Тарас Григорович завжди тримався вільно і впевнено у вишуканих 

петербурзьких салонах. І відчуття розкутості супроводжувало його все 

життя. 

Згодом Тарас був призначений паном Павлом Енгельгардтом на 

посаду кімнатного козачка. «Посаду козачка» вигадали польські пани, 

наче насміхаючись над нащадками вільних козаків. «Козачок» 

повинен супроводжувати пана в поїздках і прислуговувати йому, а 

вдома – знаходитися в передпокої і за першим позовом подавати 

трубку, стакан води чи ще щось. Шевченко знаходився в сусідній 

кімнаті, але замість того, щоб дрімати і прислуховуватися, чи не ляпне 

пан долонями, він наспівував собі під ніс гайдамацькі пісні та 

змальовував панські картини, що висіли на стінах. Тарас сам зізнався, 

що для цього украв у конторника олівець. 

Коли хлопцеві було п’ятнадцять, разом з паном переїздить до 

Вільно (Вільнюс). Столиця Литви виявилася другим великим містом 

(першим був Київ), що вразило юнака. Прожили там 2 роки, потім  

спалахнуло польське повстання і пан утік до Петербурга. Вслід за ним 

прийшла пішки вся прислуга. 

Ведучий 1. Лакейство Шевченкові не дуже давалося, але талант до 

живопису був очевидним.  
Слайд 10. (Сошенко, Гребінка, Брюллов, Жуковський) 

У Петербурзі до Шевченкової долі виявили небайдужість 

земляки Іван Сошенко та Євген Гребінка, які, підключивши багатьох 

відомих і впливових на той час діячів мистецтва, допомогли викупити 

земляка з кріпацтва. 

Відчуваючи недостатність своєї освіти, Тарас Григорович багато 

читав. До то ж мав природний розум і вражав своїх співрозмовників 

сміливістю поглядів. Він умів доречно жартувати, гострословити, 

розповідати веселі історії.  
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Слайд 11. (Тарас Шевченко зі своїми друзями в Пітері) 

 Багато давало й спілкування з освіченими людьми. Його 

гостинно приймали в оселях Василя Жуковського, Карла Брюллова, 

Євгена Гребінки та інших. 

На одній з «Гребінчиних п’ятниць» (так називалися літературні 

вечори у Євгена Гребінки, де збиралися українські та російські митці) 

вперше почули Шевченка - поета. Помітивши реакцію гостей на 

«високу поезію» модного на той час віршописця, Гребінка 

запропонував: «Ану, Тарасе, прочитай що-небудь своє. Хай послухає 

миле товариство ще й українську лірику». 

Шевченко спалахнув від несподіванки, але підвівся, трохи 

закинув голову назад, ніби дивився вдалину, і почав тихим голосом 

уривок з поеми «Катерина»: «То не вітер, то не буйний, Що дуба 

ламає…». Гості мовчать, уважно слухають. Це щось зовсім нове в 

поезії. Яка сувора правда, яка глибина почуттів. Всі розуміють, що 

талант у Шевченка великий і самобутній, рідкісний талант. 

Ведучий 2. За Шевченкових часів ще сильно був поширений старий 

звичай читати літературні твори в рукописах. (Слайд 12. Рукописи)   

Шевченко давав переписувати свої вірші приятелям та знайомим, а ті 

- іншим. І нерідко бувало, що переписувачі додавали щось своє до 

Шевченкових віршів. А потім і сам поет, здибавши таку переробку, 

приймав її, щось іще додаючи. 

Багато його творів загинуло, багато їх попалили друзі, коли 

чекали в себе трусів у зв’язку з арештом поета. 

Тарас Григорович належить до тих письменників, які мало дбали 

про свої рукописи. Часто писав на малих випадкових клаптиках 

паперу, писав зовсім недбало й невиразно. До того ж – часто губив свої 

писання, або, давши на переховування, забував, кому дав.                                                                                       

Перший видавець «Кобзаря» Петро Мартос згадує: «Я просив 

Шевченка намалювати мій портрет аквареллю і для цього мені 

довелося їздити до нього. Одного разу, закінчивши сеанс, я підняв з 

підлоги кусок списаного паперу. 

- Що се таке, Тарасе Григоровичу? - спитав я господаря. - Та се, 

добродію, не вам кажучи, як іноді нападуть злидні, то я пачкаю 

папірець, - відповідав він. 

- А багато у вас такого? - Та є чималенько… 

- Дайте мені оці бумаги додому, - сказав я, - я їх прочитаю. 
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 Взявши папери, я поїхав до Гребінки, і ми що могли прочитали. 

На наступному сеансі я нічого не говорив Шевченкові про його вірші, 

чекаючи, що він сам запитає, - але він мовчав. І тоді я сказав: 

- Знаєте що, Тарасе Григоровичу? Я прочитав ваші стіхі - дуже, дуже 

добре! Хочете - напечатаю? 

- Ой ні, добродію! не хочу… Щоб іще попобили! Цур йому!  

Багато довелося вмовляти Шевченка, а коли він погодився, в 1840 році 

я надрукував «Кобзаря». 
Слайд 13. (Перше видання «Кобзаря», 1840) 

Шевченко писав по-стародавньому, по-традиційному. Цей 

стародавній правопис у більшості своїх рис збігався з тодішнім 

російським правописом, за церковнослов’янською традицією. 

У Петербурзі, в 1860 році Пантелеймон Куліш надрукував 

Шевченків «Кобзар», який правописом відрізнявся від першого. І саме 

цей правопис «Кобзаря» сильно поширився в Україні, тому він відіграв 

більшу роль в історії української літератури.  
Слайд 14. (Видання 1860 року) 

Ведучий 1. У 1909 році до Івана Огієнка (Митрополит Іларіон) 

забрів, просячи милостиню старенький дідок з торбою. І зав’язалася у 

них розмова про Шевченка. Дід згадував 50-ті роки ХІХ століття, коли 

ще був молодим і працював учителем:  

«Ймення його казали пошепки… поліція тоді дуже пильнувала, 

щоб не було ніяких чуток про Шевченка. Але чутки ходили… І всі 

балакали про Шевченка: одні лаяли, другі хвалили… 

Творів Шевченкових друкованих тоді ще в нас не було і скрізь 

ходили по руках писані тетрадки. А поліція скрізь нишпорила, 

шукала тих тетрадок… 

І що то за вірші були? Тепер таких вже щось немає, не 

друкують… Аж мороз поза шкірою, було ходить, коли слухаєш… 

Пізніше вже появились і «Кобзарі». Якось не вірилося, що можна 

читати «Кобзаря» і не ховатися… Тільки не те вже в «Кобзарі» тому 

стояло, що ми раніше читали. Не те… Нічого ніколи я не читав уже 

того, що змолоду під рядном вичитував…». 

Інтерпретації творів та фактів життя Тараса Григоровича 

залежали від часу, від його актуальностей. 

Наприклад, у «Кобзарі» Василя Доманицького 1910 року у вірші 

«Не завидуй багатому» подано: 

Нема раю на всім світі, 



 7 

Хіба що на небі! 

А ось видання 1960 року подає останні рядки вже по-іншому: 

Нема раю на всій землі, 

Та нема й на небі! 

У радянському виданні текст змінений так, щоб Шевченко 

виглядав більшим «атеїстом».  
Слайд 15. (Фотографія Т. Шевченка, 1859) 

Ведучий 2. За переказами сучасників, Тарас Григорович дуже 

любив народні пісні і знав їх без ліку. Юліан Беліна-Кенджицький 

розповів: «Одного вечора, коли я сидів біля вікна і пив чай, чую 

замашний спів дуже гарним і чистим голосом: «Гей, на горі там женці 

жнуть…».  
Слайд 16. (Фонограма 1. Тарас Житинський «Ой, на горі там женці жнуть…») 

Ті співи незнайомого співака чи швидше двох, як мені здавалося 

на слух, розколихали і мою душу… 

Може, через півгодини згодом стоїть хтось перед ганком нашого 

дворика – мужчина середнього росту, досить кремезний, з лиця дуже 

звичайний, сказати б, навіть негарний, бо вуста мав вузькі і затиснені, 

а ніс, як у нас кажуть, кирпатий. Зате очі мав незвичайні… Сяяло з 

них розумом… Той незнайомий підійшов до мене… 

- Добрий вечір, - сказав, піднімаючи капелюх. 

- Добрий вечір, - відповів я по-українськи. 

Незнайомий глянув мені в очі. 

- Брат чи ворог? – спитав. 

- Брат, - кажу. 

Ми подали один одному руки. Незнайомий вимовив прізвище: 

Шевченко. 

- Тарас Шевченко, автор «Кобзаря»? 

- Він сам і є, - відповів добродушно. 

І знайомство зав’язалось. Ми посідали, й розпочалась розмова, така 

жива й така невимушена, ніби ми були знайомі вже багато років. 

Поезія і пісня зблизили нас. 
Слайд 17. (Фрагмент № 4 з програми «Великі українці») 

Слайд 18. (Бал) 

Ведучий 1. А ось Шевченко на балах. Зі спогадів                  

Олександра Афанасьєва-Чужбинського: «Бали генеральші Волховської 

(в Мосівці) були дуже популярними: туди везли напоказ наймодніші 

сукні, найновіші мазурки, найдотепніші каламбури, і там же 
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відбувався іноді перший виїзд панночки, зав′язувались сердечні 

романи. Проходячи повз головний під’їзд, я почув голоси:       

«Гребінка! Гребінка!» - і зупинився. Євген Павлович під′їздив до ганку 

в супроводі незнайомця. Вони вийшли. Супутник його був середній на 

зріст, кремезний; на перший погляд обличчя його здавалося 

звичайним, але очі світилися таким розумним і променистим світлом, 

що мимоволі я звернув на нього увагу. Це був Тарас Шевченко… 

Звістка про приїзд Шевченка миттю розлетілася по всьому дому… 

навіть манірні панночки, які інакше й не говорили, як по-французьки, 

й ті з цікавістю чекали появи Шевченка. Цілий день він був 

предметом загальної уваги…швидко став наче свій з усіма і був як 

удома. Багато гарненьких жіночок читали йому напам′ять уривки з 

його творів. 
Слайд 19. (Фрагмент № 5 з програми «Великі українці») 

Згадує Наталя Симонова-Кибальчич: «Тарас був боярином у 

молодої, і мати добре пам’ятає, що на шиї його (як і завжди) була 

зав’язана червона вовняна шарфа, що здавалось вельми чудним і 

оригінальним на світському балу, між баловими костюмами… 

Шевченко не танцював, тільки був дуже веселий і якийсь немов 

зворушений, усе запрошував молоду і мою матір в далекий куточок і 

учив пісні: «Ой зійди, зійди, ти зіронько та вечірняя»… 
Слайд 20. (Фонограма 2. Дмитро Гнатюк «Ой зійди, зійди, ти зіронько та вечірняя») 

Хоч Тарас поводився на балі зовсім не так, як того вимагається від 

світського кавалера, проте він дуже вподобався молодим женщинам 

своєю оригінальністю, і вони без жалю кидали танці та йшли за ним». 

Ведучий 2. «…Я спостеріг за нашим шановним поетом, - пише 

Микола Костомаров, - такий самий вибрик запорозького дивацтва, 

яким здався мені колись його голосний спів на вулиці у Києві. 

Домовившись зі мною йти до букініста шукати рідкісну книгу, він 

прибув і йшов зі мною по Невському проспекту, одягнений у білу 

напівобдерту і дуже виквацяну у фарбу блузу, у благенькому взутті, в 

поношеному і пом′ятому картузі на голові, так, що постать нагадувала 

козака Голоту з малоруської думи або вигнаного зі служби чиновника, 

що спився і звертається до перехожих з проханням: «Пожертвуйте 

бідному дворянину». Що це було своєрідне дивацтво, підтверджує те, 

що ні раніше, ні опісля Шевченко так не ходив по вулицях. 
Слайд 21. (Будинок на Пріорці) 
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Ведучий 1. Ця історія сталася на Пріорці (околиці Києва), де 

Шевченко перебував кілька тижнів. Просить поет господиню дому, 

щоб вона дозволила няньці Оришці випрати його сорочки й носові 

хусточки та позичила б йому 10 копійок сріблом, бо дуже треба! 

Розбираючи купу поетової білизни, Оришка знайшла гроші – 28 рублів 

і сказала хазяйці про свою знахідку. Тарас Григорович не так зрадів, 

що несподівано знайшовся залежаний капітал, як здивувався з 

надзвичайної чесності Оришки, яка могла б на ці гроші купити собі 

цілий гардероб. А потім знайшлося за обгортками книжок ще 15 

карбованців. На знайдені 43 карбованці Шевченко відреагував так: 

«…якісь дурні гроші, коли я зовсім забув про їх, а дурному дурна й 

дорога!» 

На ці гроші, діждавшись неділі, він задумав якнайкраще 

пригостити дітлахів, їх набігло з півсотні. Тарас Григорович тим часом 

пішов на базар і накупив стільки ласощів, що насилу доніс до 

квартири. Подвір′я притрусили свіжо накошеною травою і діти там 

качалися, веселилися. Після обіду ще привезли повний віз яблук, 

груш, пряників, бубликів тощо. Це друге частування було влаштовано 

вже за містом, на вигоні. А Тарас Григорович бігав і пустував разом з 

дітьми. Дорослі дивилися на це гульбище й голосно казали, що 

«старий, мабуть, теє…трошки божевільненький». 

«Кого люблять діти, - казав Шевченко, - той, значить, ще не 

зовсім поганий чоловік». А діти любили Тараса Григоровича, і він їх 

любив. 

Коли ж поет отримав давно очікувані гроші, до педантизму 

точно, розрахувався з господинею, щедро обдарував наймичок, а 

особливо «дурну Оришку», що не вміла грошей утаїти. Із сльозами 

проводжали мешканці Пріорки любого Кобзаря; навіть байдужа до 

всього куховарка Федора і та висловилась про нього так: «Наче 

каміння навалило на серце, як поїхав дядько». А хвора хазяйка, 

вмираючи, сказала, що короткочасне перебування Шевченка було 

ясним променем сонця в її безпросвітному житті. 

Шевченко, поки мешкав у Пріорці, завжди вставав не пізніше 

четвертої години ранку, щоб послухати перший щебет пташок. 

Вмивався він удосвіта надворі, витягши власноручно з глибочезного 

колодязя відро погожої води.  
Слайд 22. (Картина А. Куїнджі «Вечір в Україні») 
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Розкішними, темно-синіми, оксамитовими українськими ночами 

Шевченко любив ходити по подвір′ю іноді до вранішньої зорі, кажучи 

при цьому, що «незчисленнії зіроньки не пускають його у хату».        

Спав він взагалі дуже мало. 

Ведучий 2. А ця чудернацька історія трапилася вже на засланні. 

Розповідає Варфоломій Шевченко: «Сидячи в Петропавловській 

кріпості, Тарас запустив бороду, не голився і з бородою прибув за 

Арал. Раз ходить він понад Аралом і стрічає козачого офіцера з 

уральських козаків; офіцер підійшов до нього і став просити 

благословення, вважаючи його за попа. Тарас став запевняти, що він 

не піп; але офіцер став божитися і заприсягати, що про його 

благословення ніхто в світі не знатиме; далі дістав з кишені бумажку 

25 карбованців і тиче Тарасові в руку, просячи прийняти на молитви. 

Тарас не взяв грошей і не дав благословення, одначе офіцер не 

повірив, що Тарас не піп. Така притча довела Тараса до того, що він 

швидше зголив свою бороду». 

Ведучий 1. Прикрість з арештом Шевченка сталася тоді, коли він 

поспішав на весілля Миколи Костомарова, де мав бути за боярина.     

Їх обох арештували за участь у Кирило-Мефодіївському братстві. 

Братчики поводились обережно, засідання проводили таємно і свою 

діяльність особливо не афішували. Однак у березні 1847 року студент 

Олексій Петров подав на братство донос. Напередодні цієї події Петров 

оселився в будинку, в якому мешкав  один із членів братства, який на 

свою біду і вирішив посвятити Петрова у їхні таємниці. 
Слайд 23. (Картина «5 квітня 1847 року», О. Лопухов, 1964) 

Ні про що не підозрюючи, 5 квітня 1847 року Тарас Григорович 

їхав до Києва на весілля Миколи Костомарова. Щоб не затримуватись 

і не спізнитись, на останній станції він переодягся у фрак і одяг білу 

краватку. Поголений і урочистий, він збирався відразу після 

переправи їхати до нареченого. Та тільки пором спинився коло берега, 

як Шевченка заарештували й повезли до київського губернатора. 

Парадне вбрання поета здивувало губернатора, й він запитав: 

— Що це ви, Тарасе Григоровичу, у фраці й білій краватці? 

— Та це я боярином на весілля Костомарова, — відповів поет. 

— Ну, — посміхнувся губернатор, — куди жениха, туди й боярина 

повезуть. 
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Залишилось «секретное донесение» про цей арешт, в якому 

зазначалося – «в стихах под названием «Сон» дерзко описывается 

Высочайшая Его Императорского Величества особа и Государыня 

Императрица». 
Слайд 24. (Т. Шевченко – рядовий військової частини Орської фортеці, автопортрет) 

В доповідній шефа жандармів, схваленій царем, говориться: 

«Художника Шевченко за сочинение возмутительных и в высшей 

степени дерзких стихотворений, как одаренного крепким 

телосложением, определить рядовым в Оренбургский отдельный 

корпус…». У вироку Микола І власною рукою написав: «Под 

строжайший надзор и с запретом писать и рисовать». 

Ті, хто бачили Шевченка по дорозі від Києва до Петербурга, куди 

він слідував під наглядом поліцейського чиновника, казали, що він 

був дуже веселий, весь час жартував, реготав, співав пісні і взагалі так 

поводився, що на одній станції доглядач, записуючи подорожню, у 

якій значився чиновник з арештованою особою, зауважив, що важко з 

вигляду розрізнити, хто з подорожніх арештований, а хто везе 

арештованого. Протягом усього слідства Тарас Григорович був 

незмінно бадьорий, здавався спокійним і навіть веселим.  Перед 

допитом якийсь жандармський офіцер сказав йому: «Бог милостивий, 

Тарасе Григоровичу: ви виправдаєтеся, і ось тоді-то заспіває ваша 

муза». Шевченко відповів: «Не який чорт нас усіх сюди заніс, коли не 

ся бісова муза».  
Слайд 25. (Фрагмент № 6 з програми «Великі українці») 

Ведучий 2. Вже після заслання Тарас Григорович показував 

Костомарову маленьку книжечку в палітурці, у якій записані були 

твори того лихого часу, коли він перебував на військовій службі. 

Тримав цю книжечку не інакше, як за халявою, і, як він сам казав, 

якби у нього знайшли її, то піддали б найжорстокішій карі вже за те, 

що насмілився писати наперекір височайшій забороні. 

Один з очевидців Тарасового життя в кріпості згадував: «Якось 

Шевченко запросив мене на восьму годину вечора на флагшток, де він 

повинен був відстояти на варті до півночі. Шевченко був звільнений 

від усіх казенних робіт і учінь, але відбувати свою чергу на варті він 

хотів сам, навіть іноді напрошувався відстояти на варті за інших. 

Ніколи Шевченко жодним словом не поскаржився на своє 

становище… В ньому постійно жила якась дума… Іноді можна було 

подумати, що він слухає спів сфер…». 
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Ведучий 1. Шевченко був дуже запальним у суперечках, але 

запальність його була не злобна чи зарозуміла, а тільки палка і якась 

мила, як усе в ньому. Він був дуже ласкавий, м′який і наївно 

довірливий у ставленні до людей; в усіх знаходив щось хороше і 

захоплювався людьми, які часто були того не варті. 

У червні 1852 року дозволено йому було і писати, і малювати, хоч 

і під наглядом офіцера. Навколишні Тараса любили, і залюбки 

приймали, починаючи з коменданта кріпості, дітям якого він став 

давати уроки. Та як було не полюбити його – вмів добре триматись, 

вельми розумний був, ще й дуже щира людина… 

Сходився з людьми обережно, не одразу. При зустрічах з 

малознайомими або з тими, кого він недолюблював, не видасть і 

слова… Та зате коли розбалакається та почне сипати різні свої 

приказки й анекдоти, або як візьметься при цьому зображувати 

купців, попів, дяків, тоді веселощам і сміху не бувало кінця! 

Ведучий 2. Шевченко, виявляється, був ще й актором. Про це 

свідчать спогади його ротного командира в Новопетрівській кріпості, 

записані Миколою Новицьким: «…На перших двох виставах була 

показана комедія Островського «Свои люди – сочтемся». У комедії цій, 

крім ролі Ризположенського, яку взяв на себе Шевченко, всі ролі, 

навіть жіночі, що їх наші дами грати не захотіли, виконувались 

офіцерами… Оскільки генеральної репетиції в нас не було, а на 

репетиціях Шевченко ніколи по-справжньому не грав, то ми й не 

знали, який вийде з нього Ризположенський. Та коли на першій 

виставі він з′явився на сцені в костюмі та гримі й почав уже грати, то 

не тільки публіка, але навіть ми, актори, були здивовані й захоплені!.. 

Ну, вірите, наче це зовсім не він! Нічогісінько в ньому не лишилось 

Тарасового: ярига, достеменний тогочасний ярига, - і з вигляду, і 

голосом, і всією поведенцією!.. 

 Після вистави підполковник Маєвський сказав йому: «Щедро 

тебе, Тарасе Григоровичу, обдарував Бог: ти й поет, і живописець, і 

скульптор, та ще, як виявляється, і актор… Шкода, голубе мій, одного, 

що не обдарував він тебе щастям!.. Ну, та Бог не без милості, а козак 

не без долі!..» 

 На третій раз показували два водевілі…Шевченко, який і 

задумав цю виставу та був її душею, сам, проте, в ній участі не брав, 

зате потішив публіку таким несподіваним сюрпризом, що вона від 
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захоплення аж нестямилася! Під час антракту раптом підіймається 

завіса; оркестр починає грати малоросійську музику до танцю, а на 

сцені з′являється Тарас, переодягнений малоросом, і молодий 

прапорщик, переодягнений малоросіянкою, та як ушкварять гопака, 

то просто віддай усе і мало! Від вигуків і оплесків мало казарма не 

розвалилась, їй же Богу!». 
Слайд 26. (Фонограма 3. «Гопак») 

Слайд 27. (Острів на Аралі) 

Ведучий 1. Якось Шевченко розповів один епізод із свого плавання 

по Аральському морю. На Аралі є плавучі острови. Якось з матросами 

вони пристали до одного з таких островів. Вийшли з ялика, щоб вільно 

поблукати, і Шевченко сховався в траві, ліг «догори черева» і віддався 

поетичному спогляданню неба. Не помітивши спершу його відсутності, 

матроси відчалили. Потім, роздивившись, повернулися на острів і 

почали гукати й кликати жартівника. «А я собі лежу та мовчу.            

Бо думка була, бачите, у мене така, щоб зовсім там зостатися, та бісові 

матроси знайшли-таки мене у траві».  
Слайд 28. (Фрагмент № 7 з програми «Великі українці») 

Ведучий 2. Згадує Агата Ускова, дружина коменданта 

Новопетрівського укріплення Іраклія Ускова: «Тарас Григорович був у 

нас, як у рідній сім’ї, усі його дуже любили й, звісно, всяким способом 

намагалися полегшити йому тягар неволі. 

Та й не можна було не любити його. Він був такий добродушний, 

ласкавий, такий простий і добрий з усіма.  

Найбільше він любив товариство моїх дітей. Прийдеш, бувало, у 

садок подивитися, де Наталя, почуєш сміх, вереск, отже десь тут з 

Тарасом Григоровичем. Їх компанія була нерозлучна. 

Помітивши, що Тарас Григорович любить природу й сумує без 

діла, Іраклій Олександрович дав йому кращу частину на своєму 

городі. Тарас Григорович захопився своєю роботою й цілими днями, 

встаючи разом з сонцем, шпортався на грядках. 

Тарас Григорович палко любив природу, музику й співи. Співи 

він міг слухати годинами, в якомусь вдячно молитовному настрої. 

Він з якоюсь пристрастю любив свою Україну й не міг спокійно 

слухати її пісень, її мови… 

А як він любив квіти! Прості, польові маки, ромашку, волошки, 

дзвіночки. Вінки, букети й цілі кошики незабудок радісно 



 14 

захоплювали його. Він встромляв у них своє перейняте захватом 

обличчя й на повні груди вдихав їх ніжні пахощі. 

Коло своєї улюбленої альтанки він насадив багато соняшників. 

Їхні яскраво - жовті віночки нагадували йому хутірці в Україні. 

Щодо зовнішності, то Тарас Григорович не був гарний; постаттю 

громіздкий і манерами грубуватий. Але все це прикрашувала 

добродушна усмішка, правдива мова, лагідність, інтелігентність його 

душі». 
Слайд 29. (Фрагмент № 8 з програми «Великі українці») 

Слайд 30. (Сепія Т. Шевченка «Благовіщенський собор у Нижньому Новгороді», 1857) 

Ведучий 1. Перебуваючи в Нижньому Новгороді, Шевченко і в 

цьому краї лишив про себе пам'ять, як про людину чуйну і сердечну. 

Якось йому настійливо пропонували гаманець з 25-ма карбованцями, 

мотивуючи це тим, що він, дуже потребуючи грошей, малював 

портрети і роздавав їх, відмовляючись від будь-якої винагороди. 

Шевченко взяв гроші і палко дякував, але на другий день з 25 

карбованців у нього не лишилося жодної копійки… Виявилося, що він 

роздав гроші тим, хто, за його словами, їх потребував більше, ніж сам. 

Тарас Григорович завжди подавав милостиню. Правда, після 

нахабного обману, коли він позбувався останніх грошей, він сердився і 

давав слово бути обачнішим; але яка-небудь, спритно скорчена міна, 

жалібний голос – і Тарас не витримував. Навіть багато знайомих із 

співчуттям радили Шевченку берегти свої фінанси. 

- Я й сам знаю, - відповідав він, - та нехай лучче тричі одурять мене, а 

все-таки учетверте подам тому, хто справді не бачив, може, шматка 

хліба… 
Слайд 31. (Акварель Т. Шевченка «Михайлівський золотоверхий монастир», 1846)  

 Ведучий 2. Про Шевченка ходили різні легенди. Одна з них 

розповідає, що бувши в Києві професором малярства, він одягався у 

свитку і заходив до корчми, де збирався народ, і мав повні кишені 

пшениці. Порозмовлявши з людьми, Шевченко виймав зерно і, 

поклавши його на столі, питав, щоб це значило? А потім відповідав 

сам, що воно означає царя. Далі клав ряд зерен і називав їх 

міністрами, генералами, губернаторами. Потім викладав коло нижчих 

урядників, далі – панів. Уклавши все це казав мужикам добре 

придивитися до тих зернят, а потім діставав з кишені цілу жменю 

пшениці і засипав нею всі укладені кола, додаючи: «А це, мужики, ми. 

Найдіть тепер царя, і генерала, і губернатора, і пана?» 
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 Ведучий 1. Серед невеликої кількості особистих речей Тараса 

Шевченка, що залишилися після його смерті, є й «…черепахова 

табакерка із золотою і срібною насічкою, і в ній дві золоті обручки…», 

як символ нездійсненних надій про свій будинок, своє вогнище.        

Все своє недовге життя Тарас Григорович жив або в когось на 

квартирі, або тулився в невеликій кімнатці-майстерні. Випало на його 

віку немало й казенного житла – у казематі, у казармах, а іноді в 

звичайних землянках. 

Думку про своє родинне вогнище він сформулював питанням:   

«А чи сподобить і мене Господь завести своє гніздо, хату, дружину та 

діток?». 
Слайд 32. (Проект майбутньої хати Шевченка) 

 Тарас Григорович точно знав, у якому місці, де саме він хотів 

побудувати собі будинок: «…Над самим Дніпром, із невеликим 

лісочком». Канівський повіт, біля села Пекарі. До найдрібніших 

подробиць знав Кобзар, як і з чого потрібно будувати хату. В листі 

Варфоломієві Шевченку 1860 року він пише: «…На хату купи тільки 

соснового дерева, на двері та косяки дубового або ясеневого, хатина 

щоб була десять аршин упоперек і двадцять уздовж».  
Слайд 33. (Фрагмент № 9 з програми «Великі українці») 

Ведучий 2. Добрий до наївності, простодушний, люблячий, він був 

водночас твердий і сильний духом. І тоді, коли він тамував у собі 

нестерпний фізичний і моральний біль, у нього вистачило 

самовладання, щоб з усмішкою вимовити «спасибі» тим, хто згадав про 

нього далеко, на батьківщині, надіслав йому телеграму з побажанням 

якнайшвидшого видужання. 

Один з очевидців, побувавши на похороні Шевченка писав:        

«Я не помню ни месяца ни числа, помню только, что в этот день шел 

сильный снег... За гробом шло много студентов, почти весь 

университет, вся Академия, все профессора и масса публики. Вся 

университетская набережная от Дворцового до Николаевского моста 

была буквально запружена народом. Я свидетельствую только, что из 

всех похорон, какие я видел с того времени, ни одни не носили на себе 

отпечатка и характера той искренности и простоты, 

безыскусственности и неподготовленности, как эти, Шевченкины». 

У свою останню путь від Санкт-Петербурга до Канева            

Тарас Григорович був одягнений у чорний костюм нареченого «…з 

штучною квіточкою на борту піджака».  
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Ведучий 1. Минали роки, світ жив без Шевченка, а любові й 

ненависті до нього не меншало, вони наростали обидві однаковою 

мірою. В 1914 році вся прогресивна Росія готується відзначити століття 

від дня народження Шевченка. Але багато хто береться за старе: 

газета «Кіевь» друкує статтю «Кто выдумал Шевченка?», в якій пише: 

«…Был человек весьма малограмотный, невежественный, не 

подозревавший о существовании знаков препинания и совершенно 

неспособный по своему умственному убожеству…». 

Такі й подібні невіглаські речі пишуться й друкуються вже після 

того, як стали широко відомими спогади й відгуки про Шевченка 

видатних діячів російської культури та літератури; після того, як 

слава його поширилася по всій Слов’янщині і досягла всіх країн 

Європи. 

 На столітній ювілей поета царський уряд спеціальним 

циркуляром заборонив відзначати річницю. Щоб не допустити тисячі 

людей, могилу на Чернечій горі оточили жандарми, підсилені сотнею 

козаків. 
Слайд 34. (Жандарми біля могили Шевченка) 

Ведучий 2. Проходить ще сто років і на сьогоднішній день 

налічується 1384 пам’ятники Тарасу Шевченку у світі: 1256 в Україні 

та 128 за кордоном – у 35-ти державах. 

Перший пам’ятник (погруддя) Тарасу Григоровичу було відкрито 

ще в ХІХ столітті, у 1881 році до 20-х роковин його смерті.  Сталося це 

в колишньому Новопетрівському укріпленні (нині - м. Форт Шевченко, 

що в Казахстані) на кошти офіцерів під керівництвом коменданта 

Іраклія Ускова, у якого Шевченко часто бував і вчив його дітей. 

Проіснувало погруддя до 1920 року і було зруйноване басмачами. 
Слайд 35. (Погруддя Шевченка в Харкові) 

У 1898 році з’явився перший пам’ятник (погруддя) Шевченку в 

Україні. Його було встановлено у Харкові в садибі родини Алчевських. 

З 1911 року традиційно зображували Шевченка – в кожусі та 

шапці середнього віку. З 1990-х років Тараса Григоровича почали 

зображувати молодим. 
Слайд 36. (Пам’ятник Т. Шевченку в Харкові, 1935) 

Одним із кращих пам’ятників Тарасу Шевченку у світі та 

найкращим в Україні вважається монументальний пам’ятник, 

встановлений у Харкові в 1935 році в стилі соцреалізму. 
Слайд 37. (Пам’ятник Т. Шевченку в Чернігові, 1992) 
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Цікавий пам’ятник у Чернігові 1992 року. Шевченко тут – 

молодий та статний франт, яким він і був, навчаючись у 

Петербурзькій Академії мистецтв. 
Слайди 38, 39. (Пам’ятники Т. Шевченку в Буенос – Айресі та Римі) 

Серед закордонних пам’ятників найбільш цікавими і 

незвичайними є аргентинський 1971 року в Буенос - Айресі (тут 

молодий Шевченко звертається до людей, а поряд скульптурна група 

«Гайдамаки»), та італійський у Римі 1973 року, де Тарас Григорович -  

трибун-оратор у римській тозі. 

Ведучий 1. Не рукотворний пам′ятник Шевченко створив собі сам. 

Своєю творчістю. «Пішли в народ» його афоризми: «Єсть на світі доля, 

А хто її знає? Єсть на світі воля, А хто її має?»  («Катерина»); «У всякого 

своя доля І свій шлях широкий» («Сон»); «І день не день, і йде не йде» 

(«Три літа»);  «Невесело в світі жить, Коли нема кого любить» 

(«Княжна»); «Було колись… Та що не минає?» («Гайдамаки»); «Лучше 

любить і робить, аніж писать і говорить» (Листи) та багато інших. 
Слайд 40. (Фрагмент № 10 з програми «Великі українці») 

Слайд 41. (Фонограма 4. Гурт «Горпина». Рок-версія пісні «Ой зійди, зійди, ти зіронько та вечірняя») 
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