
 
“Його геній розрісся, як дерево, простягнувши крону 

над віками” 
Еусебіу Камілар, Румунія 

 
“Поки б'ються серця людей, звучатиме і голос 

Шевченка” 
Назим Хікмет, Туреччина 
 

“Він був найбільш народним поетом з усіх великих поетів світу. Поезія 
Шевченка була явищем єдиним і неповторним. Немає для неї відповідника 

в світовій літературі” 
Мар'ян Якубець, Польща 

Творчість Шевченка постає чи не 
найвидатнішим всеєвропейським і світовим явищем, 
бо досі, як слушно зауважив Вадим Скуратівський, 
“вікове горе мас, по суті, не мало своїх літературних 
уст, не розверзалося ними, не прорізалося своїм 
художнім голосом”. Саме Шевченко вперше в історії 
порушив тисячолітню німоту соціальних низів. Тому 
“Кобзар” і має планетарне значення, саме 
українським словом вперше заговорили невідомі досі 
для елітарної культури світи, речником яких став 
українець, він своєю творчістю демократизував 
європейську та світову літературу.  

Про світову велич Тараса Шевченка свідчать переклади його творів 
багатьма мовами світу. Твори Кобзаря перекладені всіма слов'янськими 
мовами, а також грузинською, вірменською, казахською, узбецькою, 
німецькою, англійською, французькою, датською, новогрецькою, 
іспанською, хінді, японською, в'єтнамською, корейською, румунською, 
італійською, угорською, малайською, бенгальською. 

“Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття” – назва книжково-
ілюстративна виставки, на якій експоновано переклади творів Тараса 
Шевченка мовами народів світу. 

 
 
 
Виставка містить, зокрема, наступні джерела: 
 



 
Шевченко Т. "Заповіт" мовами народів світу / Упоряд. Б. В. 

Хоменко; Вступ, ст. Б. В. Хоменка; Ред. тому А. О. Білецький. – 
К.: Наук, думка, 1989. –248 с. 

Подається славетний програмний вірш Великого Кобзаря 
"Заповіт" і 150його перекладів мовами народів СРСР та 
зарубіжних країн. Друкується по одному перекладу "Заповіт" у 
кожною з цих мов, про інші переклади сказано в примітках. 

 

 
Тарас Шевченко, Фрідріх Шіллер, Леся Українка, Генріх 

Гейне. Вірші = Taras Schewtchenko,Friedrich Schiller, Lesja 
Ukraїnka, Heinrich Heine.Gedichte. – Дніпропетровськ: Січ, 
2008. – 244 с.; іл.; 125х210. 

В збірнику вміщено лірику видатних українських та 
німецьких поетів Тараса Шевченка (1814-1861), Фрідріха 
Шіллера (1759-1805), Лесі Українки (1871-1913), Генріха Гейне 
(1797-1856) в оригіналі та в перекладах німецькою та 
українською мовами. 

 
 
Шевченко, Т. Г. Заповіт: германо-романськими мовами 

/Т.Г.Шевченко. – К.: Музична Україна, 1983. – 96 с.: іл..; 
55х82. 

Мініатюрна книга містить знаменитий вірш Т. Г. 
Шевченка "Заповіт" українською, російською, англійською, 
французькою, німецькою, іспанською, італійською, 
португальською, румунськіою та шведською мовами, а також 
ноти музики до вірша композитора Г.П.Гладкого. 

 
 

     
 
Taras. Selected Poems. Paintings. Graphic Works /Т. 

Шевченко; [вступна стаття І. Дзюби; переклад творів Т. 
Шевченка і вступної статті "Тарас Шевченко" англійською 
мовою Віри Річ]. – К.: Видавництво "Мистецтво", 2007. – 608 с.: 
іл.;215х265. 

Дане видання вибраних поезій мовою оригіналу та в 
перекладах англійською мовою доповнюється репродукціями 
найкращих зразків живописних та графічних творів, що вдало 
розкривають різнобічність таланту Тараса Шевченка – поета і 
художника. 

 
 



 
 
Велика трійця: Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся 

Українка /пер. груз., упоряд., вступні тексти Р. Чілачави. – 
К.: Етнос, 2005. – 336 с.: іл.;230х300. 

Видання об’єднує кращі зразки поетичної творчості 
найвеличніших українських поетів-класиків Тараса 
Шевченка, Івана Франка та Лесі Українки. Поетичні тексти 
подано мовою оригіналу та в перекладі грузинською 
відомого грузинського й українського поета Р. Чілачави.  

Збірник ілюстрований репродукціями живописних і 
графічних творів Т. Шевченка, а також автографами 

авторів і фотоматеріалами. 
 

 
Про світове значення творчості Шевченка добре сказав народний поет 

Узбекистану, академік Гафур Ґулям: “Вірний і геніальний син українського 
народу − безсмертний, він належить усім народам, незалежно від того, якою 
мовою вони говорять і в якій частині земної кулі вони живуть, бо він 
оспівував і боровся за такі високі, благородні, справді людські ідеали, які 
безсмертні і які виражають кращі думи, мрії й прагнення всіх народів”. 

 
Виставку організувала завідувач сектору бібліотеки О.  Єндріжієвська 

 


