
У ці весняні дні українці 
прославляють велич Тараса 
Григоровича Шевченка, Кобзаря, 
котрий став живим символом 
національної єдності, 
консолідації українського народу. 
І до тепер його життя, творчість 
аналізуються, осмислюються 
вченими-шевченкознавцями, бо 
невизначеностей, спірних питань 
у шевченкознавстві ще багато. 

Шевченко відомий у світі в 
першу чергу як художник слова, 
однак це аж ніяк не забирає його 
слави, як художника. 

Тарас Григорович Шевченко, 
як художник займає одне із самих 
почесних місць в українському 
образотворчому мистецтві. 

В одному з автобіографічних 
записів Шевченка читаємо такі 

спогади: “При властивій мені сміливості характеру, я порушив панський 
наказ, наспівуючи ледь чутним голосом гайдамацькі сумні пісні й 
змальовуючи крадькома картини суздальської школи, що прикрашали 
панські покої“.  

Коли восени 1829 року Енгельгардти вирушали у Вільно, біля прізвища 
Шевченка було зазначено, що він здатний до малювання. Доля подарувала 
майбутньому митцеві можливість вчитися. З архівних документів і з 
особистих свідчень Шевченка відомо, як старанно він вчився. У становленні 
професійної майстерності Шевченка провідну роль відіграв видатний 
російський живописець Карл Брюллов (1799-1852), який був не лише 
вчителем Шевченка, а і його старшим другом. 

Про визначний талант і майстерність Шевченка свідчить значний художній 
спадок в галузі малярського і графічного портрета, акварелей, олійних 
полотен, офортів, літографій, гравюр, сепій. 

Дослідниця творчості Тараса Шевченка З.Тархан-Береза, книгу якої 
представлено на виставці, підкреслює, що поетичних творів Шевченка до нас 
дійшло понад 240, а мистецьких – олійних картин, акварелей, сепій, офортів, 
малюнків – майже 1200. Сама ця кількість свідчить про його глибоку 
закоханість у малярство. Не випадково його твори виставлялися на 
академічних виставках, а за видатні успіхи у гравюрі Шевченкові було 
присвоєно звання академіка. 



  У  читальній залі №1 
бібліотеки розгорнуто 

виставку-експозицію 
“Шевченко-художник“, де 
представлено репродукції 
автопортретів та офортів  
митця. 

Окремим розділом 
виставки представлено 
репродукції автопортретів. 
Кількість автопортретів 
Шевченка важко піддається 
обліку. Багато з них не 
дійшли до нашого часу і 
відомі лише з листування 
художника чи спогадів його 
сучасників. Чимало 
розкидано на берегах 
рукописів літературних 
творів Кобзаря, листів, на 
аркушах робочих альбомів і 

навіть на малюнках інших художників. На виставці представлено 
автопортрети різних періодів життя митця (перший автопортрет, написаний 
аквареллю, автопортрети періоду “трьох літ“, періоду заслання, останній 
автопортрет та ін..). Зображення супроводжуються інформацією до картини. 
Доповнюють ці матеріали вірні Романа Лубківського (цикл “Шевченкові 
автопортрети“) та Адлера Короліва. 

Шевченка без перебільшення можна назвати геніальним художником. В 
його картинах відбилася вся глибина і самобутність його особистості. Те, що 
він пережив і передумав і для чого знайшов небувало синкретичне 
вираження, − вищою мірою виявляє сутність людини взагалі і водночас 
позначене печаттю могутньої й неповторної індивідуальності, засвідчуючи 
невичерпне розмаїття людського духу. 

Це прекрасно, що нині ми повертаємо собі національну самосвідомість під 
знаком Шевченка. Бо Шевченко був гуманістом та інтернаціоналістом й не 
мав він а ні краплини національної зарозумілості чи упередженості проти 
інших народів, і Україну любив, за неї стояв непохитно, і себе віддав не тому, 
що хотів її підняти над іншими народами, а тому, що хотів бачити її рівною з 
іншими у сім’ї світовій −  "сім’ї вольній, новій". 

 
Виставку підготувала завідувач відділу обслуговування С. Мішуткіна 


