Жінки у долі
Кобзаря

Гортаючи сторінки життя Тараса
Шевченка ми бачимо, як палко він кохав.
Через кохання звичайної людини
розкривається її душа, а через кохання
митця, генія – пізнається атмосфера його
часу, таємниця його творчості.
Далека і гірка була Тарасова любов,
Одвічні протилежності в житті,
Кружила заметіль навколо доль,
Заплуталось кохання в крижаній
імлі.
Але серед снігів, снігів, снігів
Ішла у мрії ти, зоря весни.

У творчостi Т. Г. Шевченка проходить прекрасний
своєю моральною силою i чистотою образ трудящої
жiнки-матерi, сестри, дiвчини, коханої. І коли цю кохану
чи матір, цю святиню топчуть, знущаються з неї
ожирілі пани і підпанки, чесна людина, а тим більше
поет-трибун, мовчати не може. Тому Шевченко на весь
голос заговорив про жінку.
Хинкулов, Л. Тарас
Григорьевич Шевченко: 18141861. - М. : Молодая гвардия,
1957. - 432 с. - (ЖЗЛ.). Колекція Карпової.

Шевченко, Т. Г. Твори [Текст]
/ Тарас Шевченко.- К. : Дніпро,
1971. - 619, [5]с.

«Такого полум’яного культу материнства, — писав
М.Рильський, — такого апофеозу жіночого кохання і
жіночої муки не знайти, мабуть, ні в одного з поетів
світу. Нещасний в особистому житті, Шевченко
найвищу і найчистішу красу світу бачив у жінці, в
матері».
Т. Г. Шевченко і
слов'янські народи [Текст]
/ Київський державний унт імені Т. Г.Шевченка. К. : Вид-во Київського унту, 1964. - 106, [2] с. - [б-ка
Власенка]

Кейван, І. Тарас Шевченко
образотворчий митець
[Образотворчий матеріал] =
KeywanI. Taras Shevchenko –
The artist / Іван Кейван, за
ред. С. Гординського. –
Вінніпег : Комітет
українців Канади, 1964. – 84
с.; [75] арк. іл. - Бібліогр.: с.
80.

Під час заслання Тарас Григорович, як і в перший період
творчості, написав чимало віршів на інтимну тематику :
«Не тополю високую… (1848), «Зацвіла в долині…» (1849),
«Ликері» (1860), «І широкую долину (1848) і ін.

Зайцев, П. І. Життя Тараса Шевченка
[Текст] = The life of Taras Sevcenko :
[монографія] / Павло Зайцев ; Наукове
товариство імені Шевченка, Бібліотека
українознавства. Ч. 4. - К. : Обереги, 2004. 477, [1] с. : іл. - (Бібліотека українського
раритету). - Бібліогр. : с. 470-475.

Земний світ для великого Кобзаря — це світ «широкий
та веселий, ясний та глибокий». І цей світ неможливий
без кохання. Духовному ідеалові поета відповідає вірне,
щире почуття. Уже в ранніх баладах Шевченко оспівав
таке кохання, над яким невласна навіть смерть:
Єсть серце єдине,
серденько дівоче,
Що плаче, сміється, і
мре, й оживає,
Святим духом серед ночі
Понад ним витає.

Тарас Шевченко: життя і творчість у
документах , фотографіях , ілюстраціях
[Текст] : [альбом] /авт.-упоряд. В. Х. Косян,
Г. П. Паламарчук , О. І. Поляничко, К.
В.Чумак. - К. : Радянська школа, 1991. - 334,
[2] с. : фотоіл.

Мальовничі картини української природи служать
Шевченкові тлом, що надає почуттям і стосункам
закоханих особливої краси, задушевності, зворушливості:
Зацвіла в долині
Червона калина,
Ніби засміялась
Дівчина-дитина.
Пташечка
зраділа
І защебетала.

Чанін, С. В. Великий рід великої людини
[Текст] : науково-популярний нарис про
Т. Г. Шевченка та його родовід / С. В.
Чанін. - К. : Елібре, 2008. -158, [2] с. :
фотодок. - Бібліогр.: с.140.

Немає у світовій літературі іншого поета, який би так
ніжно, з любов'ю оспівав у своїй творчості жінку. У
багатьох своїх творах Шевченко розкрив невимовно
тяжку долю жінки-матері, жінки-кріпачки, жінкипокритки, словом — жінки-українки.

Циганка-ворожка (1841)

Перерване побачення (1839)

Кожна жінка для поета рідна. Він плаче її слізьми,
мучиться її муками. Шевченко ніби зібрав воєдино всі
страждання українських жінок , і на весь голос розказав
про них цілому світу:
І в'янеш ти, а дні летять,
Несуть все добре за собою,
Уже й надію понесли,
А ти осталась на землі
Одна-однісінька...

Шевченко, Т. Г. Усі твори в одному томі
[Текст] / Т. Г. Шевченко. - К. : Перун :
Ірпінь, 2007. - 822, [2] с.

Перший поцілунок Шевченка вийшов трохи гірким, через
сльози. Малий кріпачок саме переживав свою чергову
підліткову депресію, сховавшись від усіх на пасовиську за
Кирилівкою. Рано осиротілий Тарас жалів себе,
почуваючись особливо покинутим тут, на самоті, з
самими тільки вівцями. І раптом прийшла вона — така
сама, як він, мала пастушка… Спогад про той поцілунок ,
яким висушила його сльози Оксана, згодом з’явився в одній
із рідкісних ліричних поезій Шевченка.

Збірник праць міжнародної (38-ї) наукової
шевченківської конференції [Текст] :
[Черкаси, 20-21 квітня 2011 року] / МОН
молодь спорту України, Черкаська обл.
держ. адмін., Ін-т літ-ри ім. Т. Шевченка
НАН України, Черкаський нац. ун-т ім. Б.
Хмельницького, Київський нац. ун-т ім. Т.
Шевченка, Бердянський ДПУ, Міжнарод.
асоціац. україністів ; [відп. ред. В. Т.
Поліщук]. - Черкаси : [Чабаненко Ю. А.],
2011. - 689, [1] с.

Оксана Коваленко

Ми вкупочці колись
росли,
Маленькими собі
любились,
А матері на нас
дивились
Та говорили, що колись
Одружимо їх. Не
вгадали.
Старі зарані повмирали,
А ми малими розійшлись
Та вже й не сходились
ніколи…

Мотив страждання жінки, мотив сліз звучать і в поемі
«Катерина», де головна героїня, зведена бездушним
офіцером, «виспівує, вимовляє, аж калина плаче».
Трагедія Катерини змальована Шевченком не як
окремий факт, а як трагедія, зумовлена соціальними
умовами. Адже пани могли безкарно знущатися над
українськими жінками, руйнуючи їхні долі. Збезчещені
жінки накладали на себе руки, залишаючи дітей.
сиротами.
А сестри! Сестри! Горе вам,
Мої голубки молодії,
Для кого в світі живете?
Ви в наймах виросли чужії,
У наймах коси побіліють,
У наймах, сестри, й умрете!
Катерина (1840)

Як правило, у ранній ліриці Т. Шевченко про свої
інтимні переживання не писав прямо, а об'єктизував їх в
образах ліричних героїв, персонажів поем «Катерина»,
«Тополя», «Наймичка», «Мар'яна-Черниця» та ін.

Самарянка (1856)

І лише на засланні та в останні роки життя
Т. Шевченко розкриває таємницю свого серця, пише
глибоко інтимні поезії, присвячує їх жінкам, які
залишили в його пам'яті слід, як наприклад, Ганна
Закревська.

Тарас Шевченко [Текст] = Taras
Shevchenko=Taras Schewtschenko=Tarass
Chevtchenko : [портрети, автопортрети,
ілюстрації] / [авт. вступ. статті та упоряд.
Г. П. Паламарчук]. - К. : Мистецтво, 1976. 348, [3] c. : іл.

Г.З.
Якби зустрілися ми знову,
Чи ти злякалася б, чи ні?
Якеє тихеє ти слово
Тоді б промовила мені?
Ніякого. І не пізнала б.
А може б, потім нагадала,
Сказавши: "Снилося дурній".
А я зрадів би, моє диво!

Ганна Закревська

Моя ти доле чорнобрива!
Якби побачив, нагадав
Веселеє та молодеє
Колишнє лишенько лихеє…

Скільки лагідної покірності, приреченості невмолимій
долі і щирого бажання душевного спокою коханій звучать
в останніх рядках поетового вірша:
Усміхнися, моє серце,
Тихесенько-тихо,
Щоб ніхто і не побачив...
Та й більше нічого.

Шевченко, Т. Г. Малий Кобзар [Текст] :
вибрані поезії для дітей / упорядкування Є.
Кирилюка; вступна стаття О. Білецького;
малюнки В. Полтавця. - К. : Держ. вид-во
дит. л-ри УРСР, 1979. - 334, [2] с. [Бібліотека І. М. Власенка].

Здається, для жодної з жінок, що
зустрічалися на життєвому шляху
Шевченка, поет не знаходив таких
зворушливо сердечних, ніжнопестливих і цнотливих слів, як для
«Ганни-вродливої» — його недосяжної
мрії і водночас такої прозаїчнобуденної дружини духовно обмеженого
кріпосника...

В липні 1843 року Олексій Капніст привіз до Яготина
Тараса Шевченка для копіювання портрета батька
княжни В.Репніної. Поет і художник був прийнятий
всією князівською родиною привітно і щиросердно. Теплі
стосунки склалися в нього з молоддю — княжною
Варварою і сестрами Псьол.

Олексій Капніст

Шевченко, Н. Мои дороги : воспоминания о
пережитом пра-правнука младшего брата
великого Кобзаря Украины Тараса Шевченко –
Иосифа / Н. Шевченко / ред. Ситдыков Г. –
Вильнюс : 1999. –286 с.

Варвара Миколаївна з розумінням і глибокою симпатією
поставилась до творчості Шевченка, сприяла поширенню
перших естампів його «Живописної України», пізніше
допомагала у влаштуванні вчителем малювання в
Київському університеті.

Варвара Репніна

Шевченко згадував: «Я дуже любив Репніну. Любив як
друга, як сестру. Більшого я до неї відчувати не міг.
Це був янгол, богиня, якій можна лише поклонятися.»
Душе с прекрасным назначеньем
Должно любить, терпеть, страдать;
И дар Господний, вдохновенье,
Должно слезами поливать.
Для вас понятно это слово!..
Для вас я радостно сложил
Свои житейские оковы,
Священнодействовал я снова
И слезы в звуки перелил.
Ваш добрый ангел осенил
Меня бессмертными крылами
И тихостройными речами
Мечты о рае пробудил.
(«Тризна»)

Під час першої поїздки в Україну Шевченко приїхав в
Кириловку, і йому сподобалася дочка місцевого священика
Григорія Кошиці — Феодосія. Отримавши посаду в
Київському університеті, Шевченко поїхав на храмове
свято свататися. Але отримав від батьків попівни
категоричну відмову. Дівчина не наважилася суперечити
волі батьків і незабаром зійшла з розуму.
Саме в цей час з’являються «Эретик», «Наймичка»,
«Сліпий» та ін.
Т. Г. Шевченко: Документи та матеріали
до біографії.(1814-1861). - К. : Вища школа,
1975. - 600 с. - МОН України. - Колекція
Карпової.

Шевченків світ : науковий щорічник / відп.
ред. В. Т. Поліщук ; Черкаський науковий
центр шевченкознавчих досліджень, Ін-т
літ-риім. Т. Г. Шевченка НАН України. –
Черкаси : [ Ю. А. Чабаненко ], 2009. – Вип.

.

2. – 155 с

Дзюба, І. Тарас Шевченко / Іван Дзюба. – К. : Видавничий
дім «Альтернативи», 2005. – 704 с.

Касіян, В. І. Пророк [Текст] : [літературно-мистецька
книга про Т. Г. Шевченка] / [іл. В. І. Касіяна ; літ.-мистецьке
есе Я. П. Гояна ; редакція, підготов. ілюстрацій О. Б. Гоян]. К. : Веселка, 2006. - 429, [3] c. : іл. - (Б-ка Шевченківського
комітету).

Коли імператор, не без посиленого втручання та
заступництва Варвари Репніної, підписав указ про
помилування, Тарасові Григоровичу йшов 44-ий рік. Він
був пригнічений засланням і солдатчиною, відпустив
патлату бороду і відчував себе старим не по роках…
Проте, як свідчать листи, мріяв про
молоденьку дружину «з простих»,
поруч з якою хотів повернути
втрачені на каторзі роки молодості.

Тарас Шевченко

В Нижньому Новгороді зустрів своє наступне кохання
Кобзар — молоду актрису Катю Піунову, яка видалась
йому ідеалом жіночої вроди. Актриса зрештою втекла до
Казані з 25-річним актором, за якого згодом вийшла
заміж.
Потім вона згадувала:
«Але ж мені ще
шістнадцяти не було! Що
я там розуміла! Мені
здавалося, що в Тарасі
Григоровичі женихівського
нічого не було. Чоботи
дьогтярні, кожух ледь не
на голе тіло, шапка
смушева чи не
найпростіша…»
Катя Піунова

Історія української літератури ХІХ століття : навч.
посібник : в 3 кн. / за ред. М. Т. Яценка. – К. : Либідь, 1996.
– Кн. 2. – 384 с.

Клочек, Г. Д. Поезія Тараса Шевченка: сучасна
інтерпретація : навчально-методичний посібник / Г. Д.
Клочек. – К. : Освіта, 1998. – 237 с.

Потреба одружитися, створити дім, понянчити
власних дітей стала такою сильною в ньому. Іноді
Шевченко навіть говорив, що йому однаково з ким
одружитися — тільки б це була би проста дівчина з
рідних країв, і щоб він, старець, подобався їй.
Якби з ким сісти хліба з'їсти,
Промовить слово, то воно б,
Хоч і як-небудь на сім світі,
А все б таки якось жилось.
Та ба! Нема з ким. Світ широкий,
Людей чимало на землі...
А доведеться одиноким
В холодній хаті кривобокій
Або під тином простягтись.
Або... Ні. Треба одружитись,
Єфремов, С. О. Шевченкознавчі студії / С. О.
Єфремов ; [передм. Е. Соловей]. – К. : Україна,
Хоча б на чортовій сестрі!
2008. – 365 с.
Бо доведеться одуріть
В самотині.

Останнім коханням поета була ще одна молода, 19-річна Лукерія Полусмак, швачка, що наймитувала в Петербурзі.
Простакувату дівчину Тарас Григорович зваблював
дорогими подарунками. Він викупив кріпачку на волю,
зняв квартиру для своєї юної нареченої. Шевченко накупив
їй до весілля суконь, капелюшків, туфель, кілець, білизни,
сережок з медальйонами, коралів і навіть Євангеліє в білій
оправі із золотими краями. Лише за один день (3 вересня
1860 року), він витратив на подарунки більше 180 рублів!
Часто відвідував її, свою наречену. Але одного разу застав
її з вчителем, якого він для неї найняв.

14 вересня 1860 року в день розриву з Ликерою, Шевченко
напише вірш, у якому йтиметься про його нещасливе
сватання до Л. Полусмак .

Барвінок цвів і зеленів,
Слався, розстилався;
Та недосвіт перед
світом
В садочок укрався …

Потоптав веселі квіти,
Побив... Поморозив...
Шкода того барвіночка
Й недосвіта шкода!
Бас, В. В. Шевченків край : фото путівник / В. В.
Бас. – К. : Мистецтво, 1989. – 264 с.

Розрив з коханою вразив
Кобзаря, надломив його
морально та фізично.

Лукера Полусмак

У Тараса залишається лише одне-єдине бажання, яке і не
здійснилося при житті, так може воно здійсниться хоч
на тому світі. І в своєму останньому вірші, за десять днів
до смерті,він пише :
Поставлю хаточку, садочок
Кругом хатини насажу,
Прилинеш ти у холодочок,
Тебе, мов кралю, посажу.
Дніпро, Україну згадаєм,
Веселі селища в гаях,
Могили-гори на степах —
І веселенько заспіваєм...

Тарас Шевченко

Шевченка чекала самотність аж до трагічного кінця.
Слізьми-водою розлилося «святеє диво» …
Поета не стало. Згасла свічка його життя. Але
залишилось слово, яке не має обмежень у просторі, бо воно
злітає все вище і вище до вершин духу генія, де немає
розбитих мрій, надій, розчарувань.
Мабуть, не даремно сказав дослідник творчості
Шевченка Василь Шкляр : «Бог не дарував Кобзареві
великого взаємного кохання, можливо тому, що послав
йому музу, яка не терпить земних суперниць.»

Шевченко і світ. Збірник літературнокритичних статей. – К. : Дніпро, 1989. –
316 с.

В образі жінки Тарас Шевченко традиційно втілював
узагальнений олюднений образ України, яка уявляється
йому незахищеною істотою, що втратила свої часи раю.
Тому, можливо, поет вдається у своїх творах переважно
до образів жінок-покриток, ославлених, зневажених, але
прекрасних у своїй материнській любові, своїй чистоті.
Шевченків світ : науковий щорічник /
відп. ред. В. Т. Поліщук ; Черкаський
науковий центр шевченкознавчих
досліджень, Ін-т літ-риім. Т. Г.
Шевченка НАН України. – Черкаси:
[ Ю. А. Чабаненко ], 2011. – Вип. 4. –
163 с.

Большаков, Л. Н. Їхав поет із
заслання... [Текст] : пошуки,
роздуми, дослідження : [дослідження
періоду повернення Т. Г. Шевченка із
заслання, його перебування в
Астрахані, Нижньому Новгороді та
Москві] / Л. Н. Большаков. - К. :
Дніпро, 1977. - 327, [1] с. : фотоіл. Імен. покажч.: с. 318 -326.

З наукового погляду можна висунути думку, що
Шевченко живучи в добi лiтературного романтизму
платить у своiй раннiй творчостi дань цьому
напрямковi. Так, як представники свiтового
романтизму залюбки змальовують постатi жiнок, наш
поет iде їхнiми слiдами, але на наш скромний погляд, у
багатьох речах перевищує їх. Романтизм Шевченка, як
витвiр української стихiї, вийшов з народу, з його
побуту i не є витвором хворобливої уяви як це бувало у
суто романтичних поетiв. Героїнi Шевченка — це дiти
сучасної доби, даних соцiяльних умов або витвiр
народних повiр'їв чи переказiв. Це було головною
причиною, що український романтизм так скоро
перейшов у побутовий реалiзм.

Тарас Григорович у своїх творах не з'ясовує жiнок нашої
минулої iсторiї, тiльки змальовує жiнку сучасних днiв.
В казематних поезiях, писаних в часи його заслання,
бачимо безмежну тугу поета за рiдним краєм, за друзями
i за жiнкою.
Ой, зоре! Зоре! - i сльози кануть
Чи ти зiйшла вже й на Українi?
Чи очi карi тебе шукають
На небi синiм? Чи забувають?
Коли забули, бодай заснули,
Про мою доленьку, щоб i не чули.

Тарахан-Береза, З. П. Святиня [Текст] :
науково-історичний літопис Тарасової Гори :
[історія Шевченкової могили] / Зінаїда
Тарахан-Береза. -К. : Родовід, 1998. - 543, [1]
c. : фотоіл. - Покажч. імен: с. 540-543.

Шевченко як письменник прекрасно володiв усiма видами
лiтературної творчості. Про жiнку говорить вiн не
тiльки в поезії, але й в прозi. Його повiстi, щоденник i
листування вiдкривають перед нами значно ширшi
горизонти i доповняють галерiю жiночих сюжетiв. Поет
своїми вогненними словами проспiвав українському
жiноцтву могутнiй похвальний пеан, кистю великого
мистця змалював найкращi картини.
В сім'ї вольній, новій [Текст]
Шевченківський збірник. Вип. 5 /
[редкол.: О. Білаш, Л. Большаков, В.
Бородін [таін.] ; ред.-упоряд. Н. Я.
Дзюбенко; О. І. Яцун]. - К. :
Радянський письменник, 1989. - 389,
[3] с. : фотоіл.

Т. Г. Шевченко в творах і картинах
[Текст] / [редкол.: Г. П. Білоус, Е. А.
Левицька, Ю. А. Чабаненко]. –
Черкаси : [Видавець Ю. А. Чабаненко],
2008. -152с. : фотоіл.

Тематикою йому послужила жiнка-сучасниця. Шевченко
передає нам її такою, якою бачили його очi, сприймав ум,
серце i душа. Цiлiсть доповнює думками, якою хотiв би
бачити жiнку в сучасному i майбутньому.

Українська педагогіка в
персоналіях [Текст] : навч.
посіб. для студ ВНЗ :рек. МОН
України : у 2-х кн. Кн.1 : Х - ХІХ
століття / за ред. О.В.
Сухомлинської. - К. : Либідь,
2005. - 621, [3] с. - Бібліогр.:
с.616-619.

Як результат Т. Шевченко створив яскраві, неповторні
жіночі образи. Вони й досі хвилюють читача,
примушують замислитися, вчать, перше за все, бути
Людиною. Справжня Людина ніколи не примусить
страждати, не бажатиме зла іншому. І, звичайно,
кожним рядочком своєї поезії Т. Шевченко закликає:
«Люди! Бережіть жінок! Даруйте їм любов і щастя!
Адже вони цього варті… »

