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Вiдомо, що поезiя й живопис тiсно пов’язанi мiж со-

бою. Художник Леонардо да Вiнчi казав, що «малярство

– це нiма поезiя, а поезiя – промовисте малярство». Не-

випадково в iсторiї свiтової культури поєднання в однiй

особi живописця i поета трапляється досить часто. Оче-

видно, це доля щедро обдарованих творчих особисто-

стей, яким тiсно в межах одного виду мистецтва. До та-

ких Богом обраних людей належить i Тарас Шевченко.

Програма з української лiтератури ставить за мету

вивчення не лише лiтературного, а й малярського дороб-

ку Шевченка. Для цього вчитель має подати навчальний

матерiал так, аби донести до свiдомостi учнiв думку про

багатство мистецької спадщини Кобзаря. 

Почати роботу над темою можна з емоцiйного вступ-

ного слова вчителя.

В академiчнiй майстернi на тумбочцi сидить
хлопчик Борис, син помiщицi Наталi Суханової-
Позлазiної, який малює квiтковий вазон. Його вчи-
тель у вишитiй сорочцi, заправленiй у широчезнi
шаровари, стиха розмовляє сам iз собою, перегляда-
ючи теку з малюнками. Хлопчиковi вiн здається ма-
ло не дiдусем, – лисий, зморшкуватий, з довгими
обвислими вусами. Тека десь була завалялася, а те-
пер несподiвано знайшлася. Учитель, Тарас Григо-
рович Шевченко, один за одним витягує з неї по-
жовклi малюнки i раптом, вигукнувши «еге»,
пiднiмає великий аркуш. Борис побачив портрет
юнака зi свiчкою у правiй руцi. Його брови наче
злилися в одну лiнiю, великi очi глибокi, кирпатий
нiс короткий, – свiже, чисте, вiдкрите обличчя в об-
рамленнi кучерiв, щасливе. Це – обличчя митця.

– Це я, хлопче, – не вiрячи власним словам, каже
Шевченко i, пiдiйшовши до дзеркала, довго-довго
розглядає себе, порiвнюючи з портретом. Із заслан-
ня повернувся iнший чоловiк – старший за свої лiта,
з густими вусами, з довгими волосинками у бровах,
з плямами вiд цинги на лицi. 

Хлопчик захоплено дивився на портрет, а перед
очима Шевченка пливли картини того тернистого
шляху, який вiн подолав задля здiйснення своєї за-
повiтної мрiї – стати художником.

Яким же був той шлях? Ще в дитинствi у Тараса
було непереборне бажання навчитися малювати. Нi
зла мачуха, нi рабське становище не вбили в ньому
цього прагнення. Саме талант художника вирвав
Шевченка з крiпацьких пут, а пiзнiше допомагав у
найскрутнiшi хвилини життя. Малювання нарiвнi з
лiтературною творчiстю стало для митця потребою.
У ньому поєднувались i боролись водночас поет i
художник, тому мистецька спадщина Кобзаря така
цiкава й багатогранна.

Шевченко виробив власну художню манеру не
вiдразу. Усвiдомлюючи свiй хист до пензля й маю-

чи невгасиму пристрасть до писання i малювання,
розумiв, що треба для цього багато вчитися. Про
свої першi кроки в малярствi поет розповiв у вiршi
«А.О.Козачковському»: малювати почав з раннього
дитинства – «хрестами й вiзерунками з квiтками»
обводив сторiнки в саморобному зошитi, а коли був
у пана ЕнгельFардта козачком, перемальовував луб-
ки. Саме за перемальовуванням козака Платова у
Вiльнi 1829 року й застав пан свого служку. Тодi вiн
покарав хлопця за те, що той мiг спалити будинок,
бо малював при свiчцi. Наступного дня Шевченка
висiк кучер Сидорко. Проте це не вiдбило охоти ма-
лювати. Уже в 1832 роцi, пiсля переїзду ЕнгельFард-
та до Петербурга, Шевченко просить пана вiддати
його в науку до цехового майстра Ширяєва i дома-
гається свого, а свiтлими ночами бiгає в Лiтнiй сад
змальовувати статуї, де й знайомиться з художни-
ком-земляком Іваном Сошенком.

Заздалегiдь пiдготовлений учень декламує уривок

поезiї «А.О.Козачковському» (вiд початку до слiв «Отак

Господь мене карає»).

?�� Яким настроєм пройнятий твiр? Чому дитяче малю-

вання скроплене слiзьми?

Далi власнi висновки школярi доповнять, опрацю-

вавши бiографiчний матерiал пiдручника або прослу-

хавши розповiдь учителя.

Вiдбиток на ранню творчiсть Шевченка-худож-
ника наклала академiчна школа. Особливо вiдчут-
ний вплив на митця справив його вчитель з Ака-
демiї мистецтв, вiдомий майстер пензля, автор сла-
ветної картини «Останнiй день Помпеї» Карл
Брюллов, до порад якого здiбний учень уважно
прислухався. Та вiн шукав i самостiйного шляху.
У цьому йому допомiг Олексiй Венецiанов, який
протиставив суворому академiзму, що сковував
творчий розвиток художникiв, побутовий жанр, з
великою любов’ю змальовуючи сцени з народного
життя. Шевченко пiшов далi шляхом розвитку ре-
алiстичного мистецтва.

Словникова робота.
Реалiзм – стиль i метод у мистецтвi, який спи-

рається на тезу про те, що предмети видимого свiту
iснують незалежно вiд людського вiдчування i пiзнан-
ня, i Fрунтується на правдивому, конкретно-iсторич-
ному, всебiчному зображеннi типових подiй i харак-
терiв у типових обставинах при правдивостi деталей.

У малярськiй творчостi Шевченко осуджував
свiт насильства i несправедливостi, розкривав су-
перечностi тогочасної дiйсностi, виступав з її крити-
кою. Вiн став основоположником реалiзму в україн-
ському образотворчому мистецтвi. Дослiдниця
спадщини Кобзаря Тарахан-Береза пiдкреслила, що
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до нас дiйшло понад 240 поетичних творiв Шевчен-
ка, а мистецьких – олiйних картин, акварелей,
сепiй, офортiв, малюнкiв – майже 1200. Така значна
кiлькiсть художнiх творiв свiдчить про глибоку за-
коханiсть у малярство. За видатнi успiхи у гравюрi
Шевченковi було присвоєно звання академiка.

Збереглося 835 творiв, що дiйшли до нашого часу
в оригiналах i частково у гравюрах на металi й де-
ревi, а також у копiях, що їх виконали художники ще
за життя митця. Уявлення про мистецьку спадщину
Шевченка доповнюють данi про понад 270 утраче-
них i досi не знайдених робiт. Живописнi й графiчнi
твори датуються 1830–1861 роками й територiально
пов’язанi з Росiєю, Україною i Казахстаном. За жан-
рами – це портрети, композицiї на мiфологiчнi, iсто-
ричнi й побутовi теми, пейзажi, малюнки, на яких
зображено iсторичнi пам’ятки. Виконано їх у технiцi
олiйного письма на полотнi, а також аквареллю,
сепiєю, тушшю, свинцевим олiвцем i в технiцi офор-
та на окремих аркушах бiлого, кольорового й тоно-
ваного паперу рiзних розмiрiв, у п’ятьох альбомах.
Значну частину становлять завершенi роботи, але не
менш цiнними для розумiння творчого шляху i
творчого методу художника є його численнi ескiзи,
етюди, начерки й навчальнi студiї. Прикметно, що
лише незначна частина творiв має авторськi пiдпи-
си, написи i ще менша – авторськi дати. 

Якщо поезiї Шевченка ще за життя автора стали
широко вiдомими, то доля малярської спадщини
склалася по-iншому: до 1917 року бiльшiсть творiв
зберiгалась у приватних колекцiях. Нинi вся мис-
тецька спадщина Шевченка зосереджена в музеях
(переважно в Нацiональному музеї Тараса Шевчен-
ка). У 1961–1964 роках уперше здiйснено академiч-
не видання всiх художнiх творiв митця. 

За часом виконання всi його живописнi i гра-
фiчнi твори дослiдники подiляють на три перiоди:
вiд перших робiт доакадемiчного часу i до заслання
(1830–1847), твори рокiв заслання (1847–1857) i
роботи, виконанi пiсля повернення iз заслання до
смертi художника (1857–1861). 

Щоб оптимiзувати вивчення теми, учнiв об’єднано у

групи, кожна з яких дiстає випереджувальне завдання –

пiдготувати повiдомлення на такi теми: «Автопортрети

Шевченка», «Портрети друзiв i знайомих Шевченка»,

«Народно-побутовi сюжети на картинах Шевченка»

(серiя офортiв “Живописна Україна”)», «Шевченковi ро-

боти перiоду заслання (малюнки з Аральської експе-

дицiї; роботи, виконанi в Новопетровськiй фортецi;

серiя малюнкiв “Притча про блудного сина”)»; «Компо-

зицiї на рiзнi теми».

Вiдповiдно до змiсту повiдомлень1 учнi добирають

iлюстративний матерiал – репродукцiї картин. Їх можна

використати для мультимедiйної презентацiї, як наочнiсть

пiд час опрацювання бiографiї митця, аналiзу поетичних

творiв. Вони будуть доречними й на уроках української

мови пiд час пiдготовки до написання творiв за картиною,

вiдгукiв на твiр мистецтва тощо. Учнiвськi виступи супро-

водяться проецiюванням вiдеоряду на мультимедiйну

дошку. 

П о в i д о м л е н н я  1-ш е.
Автопортрети Шевченка

Це власнi зображення художника, якi вiн ство-
рював протягом усього життя. Вони є своєрiдною
бiографiєю митця. Їх налiчується близько 60. 

Перший авто-
портрет виконаний
ще учнем Академiї
мистецтв на почат-
ку 1840 року в Пе-
тербурзi. Шевченко
вперше спробував
працювати олiйни-
ми фарбами. Це ро-
мантично пiднесе-
ний образ юнака,
сповненого сил, на-
тхнення i вiри в
майбутнє. У манерi
виконання – в лег-
ких лесируваннях2,
що подекуди поєднуються з корпусним накладанням
фарб, у витонченому малюнку,  довершеному пла-
стичному моделюваннi, колоритi, побудованому на
синьо-зелених тонах iз вкрапленням червоних, а го-
ловно в романтичному забарвленнi образу – виразно
вiдчувається вплив Карла Брюллова. Настрiй пiдне-
сений. Таким був Шевченко в час виходу «Кобзаря»
(1840).

Новий за характером i технiкою виконання авто-
портрет, намальований у Яготинi 27–28 листопада
1843 року i подарований Рєпнiнiй разом з рукопи-
сом поеми «Тризна», зображує Шевченка за робо-
тою. Тут виразно передане уважне сприйняття мо-
лодим художни-
ком навколишньо-
го життя. Портрет
виконано вiльним,
упевненим штри-
хом, близьким до
манери рисування
голкою на мiдi.

Автопортрет,
створений у кiнцi
серпня – на почат-
ку вересня 1845 ро-
ку в мiстечку По-
токах Канiвського
повiту Київської
губернiї i подаро-
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1 Учнiвськi повiдомлення пiдготовленi за матерiалами дво-
томного «Шевченкiвського словника» (К., 1976, 1977). 

2 Лесирування – технiчний прийом живопису олiйними
фарбами, що полягає в накладаннi тонкого шару прозорих
або напiвпрозорих фарб на просохлi фарби основного
кольору.
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ваний Тарановськiй, немовби продовжує iдею попе-
реднього. Вiн гранично простий, ясний за формою.
Шевченко на ньому сповнений енергiї, внутрiшньої
сили, рiшучостi. До 1845 року належить i автопорт-
рет зi свiчкою, вiдомий за офортом Шевченка
1860 року. В альбомi 1845-го є начерк цього твору
олiвцем, який дає пiдстави вважати, що на прохання
Андрiя Козачковського, як випливає зi спогадiв
останнього, 1845 року митець виконав саме цей авто-
портрет зi свiчкою. 1860-го вiн вiдтворив його в тех-
нiцi офорта, а оригiнал 3 квiтня 1860 року з дарчим
написом подарував Марку Вовчку. 

Кiлька автопортретiв митець написав на за-
сланнi. Перший, порушивши царську заборону, вiн
намалював 1847 року в Орськiй фортецi, як тiльки
туди прибув, i 11 грудня 1847 року надiслав разом з
листом Лизогубовi. Це портрет у солдатському мун-
дирi й кашкетi-безкозирцi. Фактично маємо доку-
ментальне зображення солдата миколаївської доби.

З автопортретiв, виконаних пiд час перебування в
Аральськiй експедицiї (1848–1849), до нас дiйшов
лише один, що його художник незабаром подарував
Венгжиновському в
Оренбурзi. Шевченко
зобразив себе у вбран-
нi, яке носив в експе-
дицiї, – звичайному
цивiльному пальтi й
свiтлому кашкетi, на
обличчi – слiди втоми
вiд нелегких мандрiв.
До цього твору близь-
кi iншi три портрети,
зокрема закомпонова-
ний в овалi й вiдтворе-
ний у книжцi Новиць-
кого «Тарас Шевчен-
ко як маляр» (Львiв;
Москва, 1914). Де тепер ця робота – невiдомо. Доля
намальованого пiд час Аральської експедицiї авто-
портрета, надiсланого Варварi Рєпнiнiй 14 листопада
1849 року, також невiдома. Авторство цих полотен
потребує додаткового дослiдження: досi не встанов-
лено, чи це оригiнали, чи копiї або варiанти, виконанi
iншими художниками.

Вiд часiв перебування Шевченка в Оренбурзi
збереглося два автопортрети. Один iз них виконано
не пiзнiше 29 грудня 1849 року i подаровано Лаза-
ревському. Художник намалював себе в цивiльному
одязi – у свiтлiй куртцi, з-пiд якої видно комiр бiлої
сорочки. Обличчя випромiнює душевний спокiй.
Поет бачився собi саме таким, бо в той час жив не в
жахливих умовах солдатської казарми, а на при-
ватнiй квартирi серед друзiв i мав змогу малювати. 

Психологiчно близький до цього твору авто-
портрет у солдатському мундирi з погонами, що йо-
го Шевченко 29 грудня 1849 року надiслав Андрiєвi
Лизогубу. Поет тодi ще сподiвався на полегшення
своєї долi, чекав пiдвищення у званнi до унтер-

офiцера й дозволу малювати. Та незабаром, пiсля
арешту за порушення царської заборони i майже
пiврiчного слiдства, його заслано до Новопетровсь-
кого укрiплення. Тут Шевченко створив новi авто-
портрети – вражаючої сили художнi документи про
сiм рокiв фiзичних i моральних мук та натхненної,
подвижницької творчої працi. 

До цих рокiв належить низка сюжетних, жанро-
вих малюнкiв, у якi митець увiв автопортрети. Пiд
час експедицiї до Каратау вiн виконав малюнок
«Шевченко серед товаришiв», на якому – художник
за роботою разом iз Залеським i Турно. Його образ
на цiй картинi близький до автопортрета, створено-
го в липнi–серпнi 1851 року й подарованого Залесь-
кому. На останнi роки перебування художника в
Новопетровському укрiпленнi припадає робота
«Шевченко малює товариша», де вiн зобразив себе
за роботою в кибитцi, що її спецiально поставив для
нього в саду бiля укрiплення Усков. На цих малюн-
ках вiдтворено обстановку, в якiй вiн тодi перебу-
вав, передано його захоплення мистецтвом.

Повертаючись iз заслання, в Нижньому Новго-
родi Шевченко намалював два автопортрети. Пер-
ший, виконаний не пiзнiше 28 листопада 1857 року,
автор подарував Щепкiну. Другий, створений до
4 сiчня 1858 року, надiслав тодi ж у дарунок Лаза-
ревському. В обох творах постає образ сильної ду-
хом людини, яка вийшла незламною з найтяжчих
випробувань. Лазаревський з подарованого йому
автопортрета замовив 25 фотокопiй, щоб поширю-
вати їх серед друзiв i знайомих.

Бiльшiсть автопортретiв, створених у Петер-
бурзi в останнi роки життя, Шевченко виконав тех-
нiкою офорта. Пра-
цюючи над ними,
вiн часто користу-
вався фотографiя-
ми. Перший авто-
портрет – у темно-
му костюмi (ство-
рений за фотогра-
фiєю кiнця 50-х
рокiв) – виконано
не пiзнiше 14 берез-
ня 1860 року. Образ
пройнятий глибо-
ким лiризмом; вра-
жає вираз очей,
якого ранiше в Шевченкових автопортретах не бу-
ло: у них i сум, i нiжнiсть, i тепле спiвчуття. 

Незабаром за фотографiєю, зробленою на-
прикiнцi березня 1858 року, виконано другий авто-
портрет – з бородою, в кожусi й шапцi, який можна
датувати не пiзнiше як 4 квiтня 1860 року. Ретельно
опрацювавши обличчя й видiливши його легким
штрихуванням на тлi навколо голови, Шевченко
вiльно в начерковiй манерi накреслив убрання й по-
кладену на колiно руку, що надало образовi
своєрiдного артистизму.



За малюнком, зробленим 1845-го, Шевченко не
пiзнiше серпня 1860 року виконав автопортрет зi
свiчкою, в якому майстерно передав ефект освiтлен-
ня – боротьбу свiтла i темряви, унаслiдок чого твiр
набув символiчного звучання. Тут привертає увагу
розмаїтiсть застосованих технiчних прийомiв. Гус-
тим плетивом рiзної сили штрихiв, пiдкреслених i
об’єднаних шаром акватинти3, художник показав, як
морок вiдступає перед переможною силою свiтла.
1860 року Шевченко створив автопортрет у свiтлому
костюмi за фотографiєю, яку 1859-го в Києвi зробив
Гудовський. Тут на обличчi митця вже помiтнi слiди
тяжкої недуги, яка пiдточувала його пiдiрване за-
сланням здоров’я. У цьому творi вiдобразився також
пригнiчений стан, у якому Шевченко повернувся до
Петербурга пiсля арешту в Українi влiтку 1859-го.

Якщо кожний iз розглянутих офортних авто-
портретiв оприявнює певну грань Шевченкового об-
разу, передає його душевний стан, то остання з цiєї
групи робiт – у шапцi й кожусi – створена не пiзнiше
1860-го за фотографiєю Деньєра, зробленою 1859-го,
дає узагальнений образ портретованого. Твiр вражає
глибиною й цiлiснiстю характеристики. Недаремно
сучасники вважали його найвдалiшим i найбiльш
схожим з усiх прижиттєвих зображень Шевченка, i

вiн здобув найширшу
популярнiсть. Технiчно
портрет виконано без-
доганно. Офортний
штрих набув тут винят-
кової експресiї. Штри-
хуванням укрито не ли-
ше тло навколо голови,
а й усе зображення; пе-
регукуючись з енер-
гiйним штрихом, яким
передано смушеву шап-
ку й комiр кожуха, воно
надає портретовi своє-
рiдної суворостi. На
зворотi за 11 днiв до

смертi поет написав олiвцем свiй останнiй вiрш «Чи
не покинуть нам, небого…» У вiршi висловлюється
передчуття близької смертi:

Чи не покинуть нам, небого,
Моя сусiдонько убога,
Вiршi нiкчемнi вiршувать,
Та заходиться риштувать
Вози в далекую дорогу,
На той свiт, друже мiй, до Бога.

Офортнi автопортрети Шевченка (естампи рiзних
станiв) зберiгаються в кiлькох музеях, бiльшiсть – у
Нацiональному музеї Тараса Шевченка. В останнi ро-
ки художник працював i олiйними фарбами. З чо-
тирьох тогочасних полотен, що дiйшли до нас, три –

автопортрети. У них помiтний вплив Рембрандта,
творчiстю якого Шевченко захоплювався замолоду i
яку тепер, працюючи над офортами, вивчав особливо
ретельно. Один з автопортретiв (1859) вiдомий з
копiї, що її виконав Флавицький. Шевченка тут
зображено з бородою. Ефект контрастного бiчного
освiтлення, надаючи творовi великої емоцiйної вираз-
ностi, не вiдвертає, однак, уваги вiд основного – по-
гляду митця. Крiм копiї Флавицького, iснувала ще
одна (де тепер – невiдомо), яку зробив художник Же-
бровський. Другий автопортрет iз цiєї групи, викона-
ний не пiзнiше 1860 року, експоновано того ж року на
виставцi в Петербурзькiй академiї мистецтв. Вiн знач-
но вiдрiзнявся вiд iнших автопортретiв художника
трактуванням образу: Шевченко намалював себе тут
молодим парубком. З-пiд високої, зсунутої набакир
смушевої шапки вибивається чуб, пiд свиткою бiла
вишивана сорочка, пов’язана червоною стрiчкою.
Твiр близький до автопортретiв Рембрандта не лише
живописно-колористичним вирiшенням – характер-
ним поєднанням золотаво-брунатних тонiв, вираз-
ною свiтлотiнню, а й «маскарадом», який багато ва-
жить в образному ладi портрета. Контраст мiж пару-
бочим убранням i сумним поглядом пройнятих сльо-
зою очей фiзично надламаного, передчасно по-
старiлого Шевченка становить основний мотив тво-
ру, надає йому глибокого трагiчного звучання. 

Останнiй автопортрет, виконаний 1 лютого
1861 року, вiдтворює образ безнадiйно хворого ху-
дожника. Густий морок, з якого проступає освiтле-
не тим же контрастним бiчним свiтлом Шевченкове
обличчя, пiдсилює трагiзм твору.

Автопортретнi зображення є в деяких краєвидах
художника з розвинутими жанровими мотивами.

Окреме мiсце серед Шевченкових автопортретiв
посiдають автошаржi, що є в альбомах 1839–1843 та
1846–1850 рокiв, на берегах деяких рукописiв поета
та на копiї малюнка «Хата батькiв Т.Г.Шевченка в
селi Керелiвцi», яку виконала Г.Псьол. Цi авто-
шаржi свiдчать, що властиве поетовi почуття гумо-
ру не залишало його й у найтяжчi роки життя. Ав-
топортрети Шевченка – своєрiдна автобiографiя,
написана рукою великого майстра.

Імпровiзований дiалог. 
�Подiлiться своїми враженнями про Шевчен-

ковi автопортрети з сусiдом по партi. Розiграйте
дiалог, обстоюючи кожен власнi вподобання й мо-
тивуючи вибiр певної картини. Пригадайте визна-
чення поняття «дiалог». Чим вiдрiзняється пiдгото-
влений дiалог вiд iмпровiзованого?

Словникова робота.

Дiалог – обмiн iнформацiєю (розмова, спiлкуван-
ня) мiж двома людьми у виглядi запитань i вiдповiдей.

П о в i д о м л е н н я  2-г е.
Портрети друзiв i знайомих Шевченка

До цiєї групи картин залiчуємо зображення кон-
кретних осiб, виконаних у рiзнiй технiцi живопису i
графiки, яких у Шевченковiй спадщинi найбiльше.
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3 Акватинта – рiзновид заглибленого гравiювання, що
здiйснюється травленням кислотою iз застосуванням ас-
фальтового порошку; гравюра, малюнок, виконанi таким
способом. 



Вони є також найцiннiшими за своєю художньою
якiстю. Бiльшiсть iз них було написано на замов-
лення. І тут автор не задовольнявся лише зовнiш-
ньою схожiстю, а прагнув вiдтворити образ людини,
риси її характеру. 

Створений на досить високому рiвнi ще в доака-
демiчний перiод акварельний портрет помiщика
ЕнгельFардта (1833). Перед нами гордий чоловiк,
який знає собi цiну. Одягнений у коричневий фрак,
з-пiд якого видно синiй жилет, на шиї елегантно
пов’язано лiловий шарф, вираз очей самозакоханий.

«Портрет невiдомого» (1837) тривалий час вважа-
ли зображенням українського письменника Євгена
Гребiнки, i лише зовсiм недавно, завдяки детальному
вивченню цього твору, виявилося, що така його атри-
буцiя помилкова. Невiдомого змальовано на портретi
у фас, вiн сидить на стiльцi й уважно дивиться на гля-
дача виразними, сумовитими очима. Перед нами ро-
зумний, серйозний i водночас добрий, чуйний чо-
ловiк. Це перша робота художника, на якiй людину
зображено в сидячiй позi. Згодом така композицiя в
його портретнiй творчостi набуде поширення. Цiка-
вою деталлю, що урiзноманiтнює композицiю полот-
на, є вишуканий жест опертої на спинку крiсла руки,
в якiй портретований тримає чубук. Автор застосував
рiзноманiтнi технiчнi прийоми: найдрiбнiшими маз-
ками написано обличчя i руку, бiльш широкими й
вiльними – волосся, а ще ширшими – одяг. Усе це на-
дає образовi життєвої переконливостi.

Серед наймайстернiших жiночих зображень
цього часу – портрет Катерини Абази (1837), у яко-
му вражає виняткова чарiвнiсть створеного худож-
ником образу молодої жiнки, грацiйної, iз цнотли-
вим виразом обличчя. Особливої привабливостi об-
разовi надають легкi, прозорi, надзвичайно нiжнi
срiблясто-блакитнi тони, в яких виконано твiр. Ця
робота засвiдчила швидке зростання майстерностi
молодого художника.

В Українi в 1843 i 1845–1847 роках Шевченко пи-
сав портрети акварельними й олiйними фарбами.
Особливо цiкавими є портрети Маєвської i Закрев-
ської (обидва – 1843). Вони демонструють прагнен-
ня автора передати шляхетнi риси характеру i
внутрiшню чистоту жiнки. У роки заслання худож-
ник широко користується технiкою сепiї. Портрети
того часу вражають поглибленим психологiзмом, це,
наприклад, деякi портрети Ускової (1853–1854),
«Казашка Катя» (1856–1857). Сама технiка сепiї
вiдповiдала прагненню митця контрастнiше переда-
вати освiтлення.

Словникова робота.

Сепiя – малюнок, виконаний натуральною або
синтетичною коричневою фарбою, стiйкою щодо дiї
сонця та повiтря; свiтлина коричневого тону. 

1858 року росiйський актор Михайло Щепкiн
приїздив до Петербурга, де в родинi Толстих зустрi-
чався з Шевченком. Того ж року до Петербурга на га-
стролi приїхав негритянський актор Айра Олдридж.
Художник був захоплений його грою. У листi до

Щепкiна вiд 6 грудня
1858 року вiн писав:
«У нас тепер афри-
канський актор, чуде-
са виробляє на сценi.
Живого Шекспiра по-
казує». Шевченко по-
знайомився з Олд-
риджем у Федора
Толстого. Їхнє зна-
йомство переросло
у справжню щиру
дружбу. Обидва генiї
потерпали вiд соцi-
альної несправедли-
востi, ненавидiли гно-
бителiв, спiвчували
пригнобленим. Пере-
кладачкою пiд час
їхньої розмови була
дочка Толстих. На
знак поваги i прияз-
ностi Шевченко нама-
лював портрет свого
негритянського друга.

Особливий iнте-
рес становлять порт-
ретнi роботи Шев-
ченка останнього пе-
рiоду творчостi. Їх 41.

Усе це – завершенi твори, крiм невеликого рисунка
олiвцем – портрета Герцена, що його поет намалю-
вав у Щоденнику 10 грудня 1857 року, перебуваю-
чи в Нижньому Новгородi. Портрети останнього
перiоду виконанi переважно iталiйським олiвцем i
крейдою на тонованому паперi й у технiцi офорта,
як-от портрет Клодта (1861).

Словникова робота.

Офорт – рiзновид гравюри на металi, котрий дає
змогу отримувати вiдтиски з друкарських форм, якi
попередньо обробленi кислотами.

Для Шевченкових полотен олiвцем характернi
смiлива, насичена лiнiя й соковитий штрих. Автор
малював цi твори на пароплавi пiд час подорожi по
Волзi, потiм у Нижньому Новгородi, Москвi, в Укра-
їнi й у Петербурзi. Вони близькi до портретiв, створе-
них у Новопетровському укрiпленнi, але набагато
контрастнiшi й виразнiшi щодо внутрiшньої характе-
ристики образiв, хоча сам рисунок у них значно ла-
конiчнiший. Цiла галерея офортних автопортретiв
(шiсть), портрети вiце-президента Петербурзької
академiї мистецтв Толстого, професорiв академiї
Брунi та Клодта, а також iсторика мистецтва Горно-
стаєва – визначний здобуток не лише в мистецькiй
спадщинi Шевченка, а й у всьому тогочасному
офортi.
� Зробiть порiвняльний аналiз портретiв

М.Щепкiна й А.Олдриджа, акцентуючи на схожостi
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технiки виконання i вiдмiнностi психологiчних яко-
стей представлених образiв.

П о в i д о м л е н н я  3-т є.
Народно-побутовi сюжети на картинах Шевченка

Ще в Українi Шевченко задумав створити серiю
офортiв «Живописна Україна». У нiй мав намiр
змалювати минуле й сучасне українського народу, а
виданням серiї хотiв зiбрати кошти на викуп iз
крiпацтва своїх рiдних. «Якби менi Бог помiг
докiнчить те, що я тепер зачав, то тойдi склав би ру-
ки та й у домовину. Було б з мене: не забула б Ук-
раїна мене мiзерного» (лист до Миколи Цертелєва
вiд 23 вересня 1844 року). У проспектi до «Живо-
писної України» вперше в українському мистецтвi
проголошено думку про соцiальну роль образотвор-
чого мистецтва, а саме видання започаткувало роз-
виток офорта в українському мистецтвi.

Розкриваючи задум серiї, Шевченко писав: «...я
хочу рисовать нашу Украйну... Я її нарисую в трьох
книгах, в першiй будуть види, чи то по красi своїй, чи
по iсторiї прикметнi, в другiй теперiшнiй людський
бит, а в третiй iсторiя... В год буде виходити 10-ть кар-
тин» (лист Шевченка до Бодянського вiд 6–7 травня
1844 року).

Шевченко планував видавати по 12 естампiв що-
року, але через брак грошей не змiг здiйснити цей
грандiозний задум, йому вдалося видати лише один
альбом. Випуск «Живописної України» побачив свiт
у Петербурзi в листопадi 1844-го. До нього ввiйшло
шiсть офортiв. Альбом «Живописна Україна» – єди-
не прижиттєве окреме художнє видання митця.

На картинi «У Києвi» на передньому планi – кру-
тий берег Днiпра, що густо порiс розкiшними верба-
ми, а внизу – Днiпро, димить невеличкий пароплав.
На тлi природи люди: жiнки одягаються пiсля купан-
ня, дiти граються на березi, старенький дiдусь, спер-
шись на цiпок, радiє, що може погрiтися на сонечку.

«Видубицький монастир у Києвi» – краєвид, де
на тлi свiтлої частини неба зображено Михай-
лiвську церкву Видубицького монастиря.

«Старости» – жанрова сцена. Художник вiдтво-
рив український звичай – сватання.

«Судня рада» – жанрова сцена з життя україн-
ського селянства, в якiй розкрито соцiальну
нерiвнiсть. Сiльський суд зiбрався, щоб розсудити

двох односельчан. Один iз них без надiї на перемогу,
другий – у багатому одязi, стоїть гордо, впевнено.

«Дари Богдановi українському народовi» – iсто-
ричний твiр, присвячений подiям Визвольної вiйни
1648–1654 рокiв в Українi. Шевченко змалював
прибуття до Богдана Хмельницького послiв iз
Польщi, Туреччини, Росiї. Пояснювальний текст до
офорта нагадує рядки з «Історiї Русiв». 

«Казка» (iнша назва «Солдат i смерть») – сатира
на миколаївську солдатчину. Автор використав тут
фольклорнi мотиви. У постатях солдата i смертi
стверджується життєрадiснiсть солдата, його пре-
зирство до смертi.

Усi названi роботи засвiдчують великий iнтерес
автора до життя українського народу i його побуту,
до природи й iсторичного минулого України, про
прагнення митця бути народним просвiтником.

?��Якi елементи весiльної обрядовостi, вiдображенi
на картинi Т.Шевченка «Старости», побутують у
вашiй мiсцевостi? Яку функцiю виконують старости? 

Словникова робота.
Старости – люди, якi на прохання жениха ведуть

розмову з батьками нареченої – сватають її. Батьки
дiвчини на знак згоди обмiнюються зi старостами
хлiбом, а майбутня молода перев’язує їх рушниками. 

П о в i д о м л е н н я  4-т е.
Шевченковi роботи перiоду заслання

Важко переживав митець царську заборону ма-
лювати. Уже з перших днiв заслання в листi до
Андрiя Лизогуба вiд 11 грудня 1847 року Шевченко
зiзнається: «Я страшно мучуся, бо менi запрещено
писать и рисовать… Пришлiть ящичок ваш, де є вся
справа (йдеться про фарби. – Т.А.), альбом чистий i
хоч один пензель Шарiона. Хоч iнколи подивлюся,
то все-таки легше стане». Старожили Орська роз-
повiдали, що Шевченко малював навiть на стiнах
вугiллям або крейдою. Можливiсть малювати дала
йому участь в Аральськiй експедицiї (1848–1849).
На другий день пiсля початку експедицiї вiн напи-
сав першу акварель «Пожежа в степу» i подарував її
генераловi Шрейберу. 

Пiд час подорожi експедицiя побачила «одиноке
дерево» мiж Орськом i Раїмом. Мiсцевi жителi на-
зивали його святим i прикрашали клаптиками
кольорової матерiї. Шевченко змалював це дерево,
створивши картину «Джангисагач». Це дерево ав-
тор згадує й у повiстi «Близнецы», i в поезiї «У Бо-
га за дверми лежала сокира…» Тодi ж з’явилася ще
низка робiт: «Укрiплення Раїм» (1848), «Мiсячна
нiч на Кос-Аралi» (1848–1849), «Крутий берег
Аральського моря» (1848–1849) та iн.

Вiдбуваючи заслання в Новопетровському укрiп-
леннi, художник теж плiдно працює. Близько 10 кар-
тин митець намалював на тему життя та побуту ка-
захського народу, усi цi твори позначенi щирим
спiвчуттям до нього: сепiї «Казахська стоянка на Кос-
Аралi» (1848–1849), «Казахський хлопчик розпалює
грубку» (1848–1849), «Казахський хлопчик дрiмає
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бiля грубки» (1848–
1849), «Казахи бiля во-
гню» (1848) та акварель
«Казах на конi» (1848–
1849). 

Розмаїтостi i соцiаль-
ної гостроти казахська
тема набула в малюнках,
виконаних у Новопет-
ровському укрiпленнi
пiд час Каратауської ек-
спедицiї (1851): сепiї
«Трiо» (1851), «Пiсня
молодого казаха» (1851–
1857), «Байгушi пiд
вiкном» (1855–1856).
У 1851–1854 роках ху-
дожник зобразив Ново-
петровське укрiплення з
рiзних ракурсiв: аква-
рель «Новопетровське
укрiплення з моря»,
«Новопетровське укрiп-
лення з Хiвинського
шляху», «В околи-
цях Новопетровського
укрiплення», «Бiля Но-
вопетровського укрiп-
лення», «Краєвид в око-
лицях Новопетровсько-
го укрiплення» та iн.

У вiльний час Шев-
ченко зустрiчався з ка-
захськими дiтьми, що й
засвiдчують малюнки.

На сепiї «Шевченко
i казахський хлопчик,
що грається з кiшкою»
(1856–1857) постать
художника увиразнює
його теплi почуття до
маленьких друзiв.

Малюнок «Щасли-
вий ловець» (1856–
1857) передає радiсть
казахського хлопчика,
який спiймав кiлька рибин i тут же задрiмав. Вiн
утомлений, для нього ловля риби не тiльки розвага,
а й доконечна життєва потреба.

Шевченко вiдтворив на паперi нужденне життя
казахських дiтей. Хлопчики-жебраки на картинах
«Байгушi пiд вiкном» (1855–1856) та «Шевченко i
байгушi» (1855–1857) – правдивi картини без-
радiсного дитинства. На першiй – дiти-жебраки, яким
з вiкна кам’яницi погрожує кулак. Хлопчик, що ди-
виться у вiкно, заховав свою мисочку, вiн не
сподiвається щось отримати вiд людини, котра погро-
жує йому. Інше маля знесилено присiло пiд стiною i
простягає руку до людей на вулицi, очевидно, чекаю-

чи милостинi вiд
перехожих. На
малюнку «Шев-
ченко i байгушi»
також двоє хлоп-
чикiв-жебракiв
(на передньому
планi) i сам Шев-
ченко (на задньо-
му). Присутнiсть
поета на малюн-
ку засвiдчує його
симпатiю до ка-
захських дiтей.

У листопадi 1856 року Шевченко задумав серiю
з восьми малюнкiв пiд назвою «Притча про блудно-
го сина». Про це вiн
сповiстив Залеського
листом вiд 8 листопада.
«Притчу» митець сха-
рактеризував у щоден-
никовому записi вiд 26
червня 1857 року: «Мне
кажется, что для наше-
го времени и для наше-
го среднего полугра-
мотного сословия необ-
ходима сатира, только
сатира умная, благород-
ная…» Першi п’ять ма-
люнкiв показують шлях
купецького сина вiд пи-
яцтва i гри в карти до розбiйництва й убивства
(«Програвся в карти», «У шинку», «У хлiвi», «На
кладовищi», «Серед розбiйникiв»). На наступних
малюнках зображено жорстоку кару: «Кара колод-
кою», «Кара шпiцрутенами», «У в’язницi». Усю
серiю Шевченко побудував за зразком євангельсь-
кої притчi, через яку прагнув показати тогочасному
росiйському суспiльству, зокрема його середньому
класовi, всю аморальнiсть iснування, змушуючи
глядачiв зазирнути у власну душу й шукати спо-
собiв морального самовдосконалення.
�Пригадайте вiрш «І золотої й дорогої…» Про-

ведiть паралель: український хлопчик-сирота в по-
езiї i казахськi дiти на картинах Т.Шевченка.

П о в i д о м л е н н я  5-т е.
Композицiї на рiзнi теми

Особливе мiсце в мистецькiй спадщинi Шевчен-
ка належить пейзажам. Художник не компонував
свої пейзажi, а змальовував реальнi краєвиди, якi
бачив перед собою. Тому в його робочих альбомах
знайдемо багато начеркiв гiлок дерев, бур’янiв, хат,
церков.

Серед малюнкiв є сiльськi краєвиди, на яких
зображено iсторичнi й архiтектурнi пам’ятки. Пей-
зажi становлять майже половину мистецького до-
робку Шевченка. Їх виконано олiвцем, аквареллю,
сепiєю i в технiцi офорта. Малюнки здебiльшого роз-
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повiдають про вбоге життя Шевченкової родини й
усього покрiпаченого українського селянства: «Хата
батькiв Т.Г.Шевченка в селi Керелiвцi» (1843), «Се-
лянське подвiр’я» (1845), «Хата над водою» (1845).
Чарiвна природа на малюнках, як i в поезiях, слугує
контрастом до важких умов життя народу. Особливо
любив Шевченко зображати мальовничi околицi та
куточки сiл, мiстечок, береги тихих степових рiчок,
ставки, урочища тощо. Цi твори сповненi справжньої
поезiї, у них лагiдна, мрiйлива українська природа
знайшла свого натхненного спiвця. 

Цiнними є картини «Циганка-ворожка» (1841),
за яку художник в Академiї мистецтв нагороджений
срiбною медаллю, i «Катерина» (олiйнi фарби,
1842 рiк). 

До появи «Катерини» не лише в українському, а
й у загальноросiйському мистецтвi не було твору з
таким гострим i злободенним соцiальним сюжетом.
Уперше героїнею живописного полотна стала люди-
на з народу – дiвчина-крiпачка, жертва панської роз-
пусти, принижена й ображена. Ця картина ввiйшла
до скарбницi українського побутового живопису.

Велике мiсце в Шевченковiй творчостi посiдав
iсторичний пейзаж, що зумовлено роботою худож-
ника в Київськiй археографiчнiй комiсiї, для якої
вiн змальовував архiтектурнi пам’ятки й iсторичнi
мiсця. У цих творах висока художня майстернiсть
поєднується з науково-документальною точнiстю.
Це серiя композицiй «Києво-межигiрський мона-

стир» (1843), «Київ з боку Днiпра» (1843), «Дальнi
печери Києво-Печерської лаври» (1843), «Асколь-
дова могила» (1846), «Костьол у Києвi» (1846) та iн. 

Окрему групу становлять композицiї на мiфо-
логiчнi, лiтературнi та бiблiйнi теми: «Благословiння
дiтей», «Телемак на островi Калiпсо», «Робiнзон
Крузо», «Самаритянка», «Мiлон Кротонський»,
«Нарцис та нiмфа Ехо», «Умираючий гладiатор», усi
– 1856 року), «Свята родина» (1858). Їм властиве
глибоке психологiчне трактування образiв.

Неабиякий iнтерес становлять незнайденi мис-
тецькi твори Шевченка, про якi є тiльки згадки в
автобiографiї, Щоденнику, листуваннi, повiстях,
архiвних документах i записах його сучасникiв. Че-
рез тяжкi обставини життя доля мистецької спад-
щини Шевченка склалася вкрай несприятливо. 
�Пригадайте, який тип висловлювання назива-

ють текстом-описом мiсцевостi, у чому особливостi
структури речень, властивих цьому типу тексту.
Вiдповiдаючи, скористайтеся поданою iнформацiєю. 

Текстом-описом мiсцевостi називають такий рiзновид
опису, в якому йдеться про певне мiсце (вулицю, площу,
подвiр’я тощо). Структура речень у висловлюваннях цьо-
го типу така: що наявне? – яке воно? – де розташоване?
�Розгляньте рисунок Т.Шевченка «Аскольдова

могила». Пiдготуйтеся написати твiр-опис мiсце-
востi за цiєю картиною. Для цього доберiть означен-
ня до поданих iменникiв.

Вулиця, пам’ятка, будiвлi, хрести, небо, дерева, люди,
силуети.

Пiдсумок до вивчення теми – слово вчителя.
«Народ шукає в генiях себе». Цi слова В.Симо-

ненка досить точно передають сутнiсть iсторичного
покликання генiальної особистостi: бути не лише
духовним проповiдником i пророком, а й дзерка-
лом, яке найоб’єктивнiше вiдображає «лице i харак-
терну поставу свого народу». У цьому сенсi Шев-
ченко своє призначення виконав сповна не тiльки
лiтературними, а й малярськими творами. Ознайо-
мившись з ними, ми ще раз зримо вiдчули велич i
багатограннiсть таланту генiя, переконалися, що
завдяки великiй працi вiн зумiв передати у словес-
них i живописних творах свою палку любов до на-
роду України i тривогу за її долю. 
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