


«В своїй хаті — своя правда,

І сила, і воля.»

«Нема раю на всій землі,

Та нема й на небі…»

«Учітеся, брати мої,

Думайте, читайте,

І чужому научайтесь,

Й свого не цурайтесь.»

«…Хто матір забуває,

Того Бог карає,

Того діти цураються,

В хату не пускають.

Не так тії вороги,

Як добрії люди –

І окрадуть жалкуючи,

Плачучи, осудять…»



Навесні 1838 року російський

поет Василь Жуковський та

художник Карл Брюллов

вирішили викупити

талановитого юнака із кріпацтва.

Погодився відпустити Тараса і

пан Енгельгарт, але запросив

неймовірну на той час суму –

2500 рублів. Аби знайти потрібні

гроші, Брюллов намалював

вихователя спадкоємця престолу

Жуковського, і друзі продали

портрет з аукціону, участь у

якому взяла й імператорська

родина. Розіграш відбувся 22

квітня 1838 року, а вже 25 квітня

Тарас отримав відпускну.

Василь Жуковський

Павло Енгельгарт

Репродукція картини Георгія Меліхова «Молодий Тарас 

Шевченко в майстерні К. Брюллова", 1947 р.

Карл Брюллов



«Благо тобі, друже-брате, як є в тебе хата. 

Благо тобі, як у хаті є з ким розмовляти. 

Хоч дитина немовляща, і воно вгадає твої

думи веселії…»

— «Ми восени так и похожі…»; ІХ-Х 1849, Раїм

До наших часів в оригіналах і частково в гравюрах на 

дереві та металі дійшло 835 картин Шевченка. Їх

виконано олією, тушшю, аквареллю, свинцевим

олівцем, сепією та в техніці офорта. Проте лише

незначна частина художніх творів має авторські

підписи, а дати створення – ще менша.



На ній зображено саме той момент, коли 

російський офіцер покидає Катерину, 

від'їжджає на війну і вона, вже вагітна, 

опустивши голову, і нічого не бачачи від

сліз, повертається в село. 

В основу картини «Катерина» лягла

однойменна поема Т. Шевченка.

Начерк картини "Катерина" з листа

до Г. Тарновського:

Коли Тарас Григорович повернувся в Україну, то 

вирушив в Качанівку, до Г. Тарновського, куди і 

привіз “Катерину”. Картина понад 50 років

зберігалась у родині Тарновських і тільки в 

1902 р., коли в Чернігові відкрився музей 

Українських старожитностей, “Катерину” 

побачив світ.

Не слухала Катерина

Ні батька, ні неньки,

Полюбила москалика,

Як знало серденько.

Полюбила молодого,

В садочок ходила,

Поки себе, свою долю

Там занапастила.

Світ, бачся, широкий, 

Та нема де прихилитись

В світі одиноким. 

"Катерина"



Шевченко виконав цю композицію з натури,

розширюючи жанр портрета. Застигла мить дитячої

довірливості й теплоти живих істот приваблює

щирістю і граційністю. Шевченкова робота мимоволі

навіює спогади про інфанту Маргариту Веласкеса.

Щодо особи портретованої є інформація колишнього

власника твору В. Бацманова про те, що на портреті

зображено доньку лейб-медика Федорова.

Документального підтвердження цього знайти не

вдалося.

«Жить би, жить, хвалити

Бога, кохатися в дітях, так 

же ні…»



Традиційно на портретах у підручниках Шевченко 

постає перед дітьми людиною похилого віку із

суворим обличчям у високій шапці та кожусі. 

Насправді ж після звільнення колишній кріпак став 

модним портретистом у Петербурзі, мав добрий

прибуток, а тому і вдягався досить модно. Так, у 

своєму щоденнику Тарас із задоволенням описував

придбання ним за 100 рублів плаща-макінтоша.

Тарас Григорович Шевченко був людиною середнього

зросту. Зберігся «Формулярний список про службу 

лінійного Оренбурзького батальйону №1» за 1853 рік, 

у якому зазначено зріст рядового Шевченка 2 аршини

і 5 вершків, що дорівнює 164, 46 см.



Сцена ворожіння відбувається на тлі
романтичної обстановки. Молода дівчина
в українському вбранні простягла руку
циганці та, відвернувшись від неї,
насторожено слухає слова ворожіння.

Цю акварель Шевченко намалював у

Санкт-Петербурзі 1841 р. під час навчання
в Академії мистецтв у К. Брюллова.



Головний доробок Великого Тараса –
«Кобзар», у якому зібрано усі перлини з 
намиста його творчості. Проте мало хто
знає, що у Шевченковій спадщині є і 
прозові твори, такі, як драма «Назар
Стодоля», і навіть повісті російською
мовою. Щоправда, літературознавці
погоджуються в думках, що написанні
російською мовою на засланні повісті
поступаються за мистецькою якістю
віршованим творам. Можливо, тому вони
так і не були надруковані за життя Кобзаря.

«Невесело на світі жить,

Коли нема кого любить.»



Ілюстрація Тараса Шевченка до однойменного твору

Г. Ф. Квітки-Основ'яненка. Папір, олівець, туш, перо, 

пензель. Зліва внизу чорнилом підпис автора: 

Т. Шевченко. На звороті рисунок «Біля хворого».

К. Широцький вказує, що в Музеї української

старовини В. В. Тарновського знаходились підготовчі

ескізи до цієї ілюстрації. Але в каталозі цього музею, 

крім даного рисунка, ніякі підготовчі ескізи не 

зареєстровані.

Страшно впасти у кайдани, 

Умирать в неволі, 

А ще гірше – спати, спати, 

І спати на волі...
"Минають дні минають ночі"



В останній рік свого життя Тарас Шевченко власним коштом 
видав «Букварь южнорусскій», за яким навчатися грамоті
рідною мовою мали дорослі українці в недільних школах. 
Буквар містив азбуку з друкованими та прописними
літерами, тексти для читання, цифри, таблицю множення, 
переспіви Псалмів Давидових та п’ять щоденних молитов. 
Однак згодом Буквар був заборонений і вилучений з метою 
нерозповсюдження недільними школами. І це, не зважаючи
на те, що «ничего в себе противного законам не 
заключает», як говорилось у доносі.

В останній рік свого життя Тарас 

Шевченко власним коштом видав

«Букварь южнорусскій», за яким

навчатися грамоті рідною мовою

мали дорослі українці в недільних

школах. Буквар містив азбуку з 

друкованими та прописними

літерами, тексти для читання, 

цифри, таблицю множення, 

переспіви Псалмів Давидових та 

п’ять щоденних молитов. Однак

згодом Буквар був заборонений і 

вилучений з метою 

нерозповсюдження недільними

школами. І це, не зважаючи на те, 

що «ничего в себе противного 

законам не заключает», як 

говорилось у доносі.



Художник написав картину під час першої
подорожі до України. В цьому реалістичному,
далекому від академічних канонів, полотні
Шевченко відтворив родинну сцену біля хати:
молоде подружжя втішається першими
кроками своєї дитини. Сніп сонячного
проміння падає на стіну хати, на обличчя,
увиразнює білий одяг чоловіка і сорочку
жінки, відбивається рефлексами на голові
дитини, на дідові, що гріється на призьбі.
Світло є виразником змісту. За його
допомогою художник виділяє головних
персонажів, моделює складки одягу, особливо
сорочку чоловіка, відтворює простір та
повітря, яким наче напоєно картину.





Існує дві могили Тараса Шевченка. Перша знаходиться у Петербурзі на
Смоленському кладовищі, друга – на Чернечій горі поблизу міста Канів. 
Справа в тому, що, відчуваючи наближення смерті, Кобзар просив
поховати його на Батьківщині. І через 58 днів за клопотанням Михайла
Лазаревського Тараса було перепоховано в Каневі.

За Каневом, на горах, аж на чолі,

Де унизу Дніпро щось гомонить, —

Могила єсть. Її дощі поволі

Розмили вкрай: дубовий хрест

лежить;

I щовесни згори рвуть хвилі глину,

Обвалюють у воду береги, —

Щоб вирвати в недбальців домовину

Й на дні сховать останки дорогі…
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