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ЛИСЯНЩИНА В ЖИТТІ І ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 

9 березня 2014 року, без перебільшення, весь світ відзначатиме 200-
річчя від дня народження видатного українського поета та громадського 
діяча Тараса Григоровича Шевченка. Не викликає сумнівів, що це була і є 
наймасштабніша постать української нації, стрижень її розвитку, ідеолог 
та пророк ще на багато років уперед. 

Батьківщина Тараса Григоровича Шевченка – це той край, де 
повинен побувати кожен українець, включно з тими, хто проживає за 
кордоном. Це місце повинно стати своєрідною Меккою Українського 
народу тому, що воно наділене дивовижним магнетизмом, неймовірною 
енергетикою, яка здатна зарядити кожного, відновити життєві сили, 
допомогти знайти відповідь на ті питання, які повсякчас нас турбують, та 
додати наснаги. Перебуваючи у цьому краї, як ніде в іншому місці, 
відчуваєш справжній зв’язок із цією могутньою державою та цим 
величним народом. Шевченків край – надзвичайно багатий, і не лише тим, 
що там народився геній Українського народу, але й тими творчими 
людьми, які там мешкають і працюють. 

У територіально-адміністративному поділі України Шевченків край 
– це насамперед Звенигородський, Катеринопільський, Корсунь-
Шевченківський, Лисянський та Канівський райони Черкаської області, а 
саме – Кирилівка, Моринці, Будища, Майданівка, Вербівка, Пединівка, 
Почапинці, Журжанці, Хлипнівка, Звенигородка, Шпола, а також Лисянка. 

Ще з дитячих років в малого Тараса було нестримне бажання 
вчитися малюванню, малярству. На той час на Звенигородщині славилися 
три дяки вмінням малювати – лисянський, хлипнівський та тарасівський. 
Про навчання в Лисянці в дяка-живописця Єфрема згадував Т. Шевченко в 
автобіографії: у 1826 році, помстившись «до отвалу» кирилівському 
сільському дякові П. Богородському «похитивши какую-то книжечку с 
кунштиками, в ту же ночь бежал в местечко Лысянку, где и нашел себе 
учителя живописи отца диякона, тоже спартанца. Терпеливо бродяга-
школяр носил из Тикича три дня ведрами воду и растирал медянку на 
железном листе и на четвертый день сбежал» [1, с. 18]. Зараз на цьому 
місці розташована криниця, з якої Тарас носив воду в свою школу, а біля 
неї скульптура маленького хлопчика з коромислом на плечах і відрами біля 
ніг, а також на площі Миру встановлено пам’ятник Кобзареві. 

Про перебування у Лисянці Т. Г. Шевченко розповідає й у своєму 
творі «Прогулка с удовольствием и не без морали»: «Долго я искал 
глазами в этом лесу груш и яблонь давно и хорошо знаком мне домик отца 
Ефрема, у которого я давно когда-то брал первые уроки не рисования, а 
прямо живописи». І тут же: «Местечко Лысянка... замечательна своей 
вечерней, не хуже сицилийской вечерни, которую служил здесь Максим 



Железняк в 1768 году... В чем другом, а в этом отношении мои покойные 
земляки ничуть не уступили любой европейской нации» [2, с. 229]. У 
цьому ж контексті згадує Тарас Шевченко Лисянку і в повісті 
«Гайдамаки», де подіям Коліївщини присвячено цілий розділ – «Бенкет у 
Лисянці» [3]. 

Отже історія Лисянки тісно переплітається з геніальною постаттю 
України Тарасом Григоровичем Шевченком, великим українським 
національним пророком, поетом та художником. Адже саме тут він вперше 
відвідав місцевого дяка, який навчав його мистецтву малювання. І хоча 
навчання було не зовсім досконалим, але Лисянка назавжди залишалася в 
його спогадах. А він назавжди залишиться в серцях кожного жителя цього 
славнозвісного містечка. Безперечно Тарас Шевченко – це одна з 
найвидатніших постатей нашого народу. Однак загадку феномену його 
особистості ще й досі нерозгадано! 

Гідним і водночас своєрідним пошануванням пам’яті велетня 
українського духу могла б стати побудована за його малюнками хата, про 
яку він мріяв після десяти років жорстокої солдатчини. Саме Лисянка, як 
вважають ініціатори ідеї [4], добре асоціюється із мрією Тараса 
Григоровича. Новозбудовану хату-мрію «Шевченкова світлиця» можна 
було б об’єднати з діючим у Лисянці історико-мистецьким комплексом 
«Шевченкова криниця» – історико-культурної пам’ятки, встановленої 1989 
року на вірогідному місці розташування криниці, з якої у 1826 р. малий 
Тарас, перебуваючи на «навчанні» у дяка Єфрема носив воду[5, с. 321]. та 
віднести його як структурний підрозділ до Національного заповідника 
«Батьківщина Тараса Шевченка», що розташований неподалік, у с. 
Шевченкове Звенигородського району. 
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