
 Тарас Шевченко     
        - художник 



 

ШЕВЧЕНКО 

Тарас Григорович 

(1814-1861) 
Видатний український поет, 

художник, громадський діяч, 

перекладач, автор "Кобзаря", 

співробітник Київської 

Археологічної комісії, академік 

гравірування (1860) 



Тарас Шевченко: 

Живопис. Графіка. 

[Образотворчий матеріал] 

: альбом / [авт. вступ. ст. та 

упоряд. Д. В. Степовик]. - 

Київ : Мистецтво, 1986. - 

175 с. : іл. - Перелік 

репродукцій: [с.170-175]. - 

Текст укр., рос., англ., фр.  



Велика спадщина геніального 

українського поета та художника 

Т. Г. Шевченка, запропонованого 

читачу альбомі відібрано 134 

картини, малюнка та гравюри, 

які відображають основні етапи 

творчості майстра. Більшість цих 

картин зберігаються в 

Державному музеї Тараса 

Шевченка в Києві. Серед 

видатних діячів української 

культури йому належить особливе 

місце. Поборник правди і свободи, 

він своєю полум`яною поетичною 

і мистецькою творчістю виразив 

споконвічні вільнолюбні 

прагнення свого народу. 

 

 

 

 

 

 

Автопортрет. 1861 
 



       Катерина — картина Тараса 

Григоровича Шевченка виконана ним 

на тему однойменної 

поеми влітку 1842 року в Санкт-

Петербурзі.  «Катерина» – одна з 

найцікавіших картин Шевченка, 

написана олійними фарбами в 1840 

році. Картина дуже символічна, у 

формі образів автор передає ті почуття, 

які наче хвилі вирували в його серці. 

Босонога дівчина в центрі картини – 

Катерина, символізує український 

народ, російський солдат на коні – 

російську монархію, яка гнобить 

Україну, селянин, що сидять на землі  

уособлює собою вільне минуле, 

прагнення до якого наскрізь пронизує 

як літературну, так і художню 

творчість Тараса Шевченка. 
 



Шевченко, Т. Г. 

    Альбом Тараса Шевченка 1845 року [Текст] : Тарас Шевченко. Альбом Тараса 

Шевченко 1845 року : наукове дослідження, коментарі / Сергій Гальченко ; НАН 

України, Ін-т літератури імені Т. Г. Шевченка. - [Комплектне вид.] [Факсимільне 

відтворення]. - Київ : Веселка, 2013. - 31, [1] c. : іл. + 1 альбом (28 іл.). - 

Присвячується 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка 



     В цьому альбомі представлені дослідження шевченкозавця Сергія Гальченка 

присвячене унікальній мистецькій пам`ятці - другому (за хронологією) із чотирьох 

подорожніх альбомів Малюнків Тараса Шевченка, що зберігаються в особистому 

архівному фонді № 1 у відділі рукописних фондів і текстології Інституту літератури, 

який носить його ім`я. 



     Художній геній жив у душі Тараса Шевченка нарівні з 

поетичним. Пензель і олівець вабили його невтомну 

творчу уяву не менше, ніж слово. Одвічний борець за 

Україну, він і в живопису був вірний собі. 

     Альбоми Тараса Шевченка демонструють його 

зацікавлення історією, етнографією, археологією, 

фольклором, краєзнавством. Це-скарбниця, котра дає 

можливість кожному пізнати життєву та творчу долю 

митця, його захоплення, зацікавлення, надії та бажання, 

нереалізовані творчі плани. 



     В альбомі представлена одна з картин Т. Шевченка “Мотрин монастир” (написана 

в 1845 році, Чигиринський повіт Київської губернії). На малюнку  зображено дві 

церкви Мотронинського Троїцького монастиря, заснованого в середині ХVІІ ст., - 

кам`яна та дерев`яна, збудовані відповідно в 1810 і 1820 роках. Згадка про Мотрин 

монастир є в поєзії “Холодний яр”. 



 Касіян, В. І. 

    Мистецтво Тараса Шевченка 

[Текст] / В. І. Касіян. - Київ : Знання 

УРСР, 1963. - 73 с. : іл.  

    Автор цієї книги у загальнодоступній 

формі висвітив творчий шлях 

геніального сина українського 

народу Тараса Григоровича Шевченка, 

як видатного майстра живопису і 

графіки, основоположника народності і 

критичного реалізму в українському 

образотворчому мистецтві. Ця книга 

може служити основою для доповідей 

про творчість художника. Сприйняти 

матеріал і донести його до широкої 

аудиторії допомагає те, що значна 

кількість репродукцій з головних творів 

художника вміщена поряд з текстом, у 

якому викладено мистецьку вартість та 

суспільно-політичне значення 

діяльності Тараса Шевченка як 

художника. 



    В цій книзі представлена одна із картин  

Т. Шевченка “Церква всіх святих у Києво-

Печерській лаврі” 1846 р. 



 
 
 
 

«Феномен Шевченка відбиває нашу 

національну природу, наше 

світосприйняття, наше минуле і нашу 

надію на майбутнє. Він символізує душу 

українського народу, втілює його гідність, 

дух і пам’ять…».  

 

                                                       Є. Сверстюк 


