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Вступ. Тарас Григорович Шевченко — людина з великої літери. Він — 
борець за справедливість, який став символом українського народу. Великий 
Кобзар належить до митців, які збагатили скарбницю духовної культури. Всі 
знають Тараса Шевченка як майстра слова та як видатного українського 
письменника. Проте більшість не знають його, як талановитого та майстерного 
художника. 

Метою роботи є розкриття художнього генія Тараса Шевченка. 
Виклад основних результатів дослідження. У шкільній програмі хоч і 

вивчається біографія та творчість Т. Шевченка, проте значна увага приділяється 
саме вивченню Т. Шевченка як поета. Тому не кожний навіть знає найвідомішу 
картину майстра — «Катерина». Хоча, на нашу думку, цю картину повинен знати 
кожен, як поезію «Заповіт». Адже не тільки писемність, а й художня творчість 
відіграє надзвичайно важливу роль у житті видатного майстра. 

Ось одна історія з життя Тараса Шевченка у той час, коли він служив у пана 
Енґельґардта козачком, пов'язана з живописом. Коли господаря не було вдома, 
Тарас потай змальовував картини, що висіли на стінах. Одного разу він 
захопився й опам'ятався аж тоді, коли пан схопив його за вухо. Вранці 
Т. Шевченка висікли на конюшні за те, що він палив панські свічки. Тарас хотів 
після цього вбити пана [5, с. 364]. 

Наголосимо на тому, що саме завдяки живопису Т. Шевченко став вільною 
людиною. У Петербурзі Т. Шевченко у вільний час змальовував скульптури в 
Літньому саду, де його відкрив український художник І. Сошенко. Вислухавши 
життєву історію Тараса, Сошенко впав у відчай. Кріпакові допомогти було 
майже неможливо. Спочатку Шевченком заопікувалася українська художницька 
громада, в тому числі й славнозвісний тоді Венеціанов (за походженням грек 
родом із Ніжина), а потім і В. Григорович і, нарешті, еліта петербурзької 
інтелігенції — Карл Брюллов, Василь Жуковський, Михайло Вєлгурський. 
Портрет Жуковського, намальований Брюлловим, на лотереї викупила царська 
сім'я. Це сталося ранньої весни 1838 року [5, с. 364]. 

Дуже важливим є те, що талант художника проявився у Тараса Шевченка 
значно раніше, ніж талант поета. Якщо перші літературні спроби припадають на 
1836-1837 рр., то найбільш ранній малюнок, що дійшов до нас і відомий під 
назвою «Погруддя жінки» або «Жіноча голівка», датований самим автором ще 
1830 р. Саме з цієї юнацької роботи і розпочалась творчість видатного 
художника [1]. 

З його біографії ми знаємо, що з 1838 по 1845 р. Т. Шевченко навчався в 
Петербурзькій Академії мистецтв, виявивши неабиякі здібності у живописі 
маслом, аквареллю, малюнку олівцем. Коли його ім'я вже здобуло певної слави, 
меценат Григорій Тарновський купує його картину «Катерина», поклавши 
початок своїй українській колекції [2]. 



Подорожуючи Україною, Т. Шевченко не тільки поетичним пером, а й рукою 
художника відтворював життя простого люду. «Хутір на Україні», «Селянський 
двір», «Селянська сім'я», «Судна рада в селі» — ось неповний перелік сюжетів, 
які привернули увагу художника під час його подорожей [4, с. 651. 

Малюнки Т. Шевченка мають чимале значення для його біографії. Є 
малюнки, узяті з побутової обстановки, що оточувала поета, з хронологічними 
датами. Окрім автобіографічного значення, малюнки Т. Шевченка мають 
значення історичне. У свій час поет, за дорученням київської археографічної 
комісії, змальовував пам'ятники старизни в Переяславі, Суботові, Густині, 
Почаєві, Вербках, Полтаві. Тут знаходяться малюнки будиночка Котляревського, 
розвалин Густинського монастиря до виправлення, місця поховання Курбського 
та ін. На сьогодні історичну цінність мають багато жанрових малюнків. Є ще 
одна сторона в малюнках Т. Шевченка, дуже цікава — етнографічна. Якщо 
розібрати малюнки Т. Шевченка з фольклорними цілями, то у результаті вийде 
коштовна етнографічна колекція. Так, для ознайомлення із спорудами можуть 
згодитися старовинна будівля в українському селі, комора в Потоці, батьківська 
хатина; для ознайомлення з костюмами — ярмарок, дівчина, яка розглядає 
рушник, жінка в намисті, що виходить з хатини, «Коло каші» (чотири селяни 
їдять під вербою кашу з казанчика), «Знахар» в костюмі, характерному для селян 
Київської губернії, «старости» в цікавий момент подачі нареченою рушників і 
багато що ін. [3]. 

Тарас Шевченко, як художник, завжди цікавився особливостями одягу, 
змальовував його крій, оздоблення, характерні деталі. Не випадково у своїх 
художні творах він намагався звернути увагу глядача то на вишиту сорочку в 
портреті В. Кочубея, то на пишний прозорий рукав блузи, оздобленої білою 
вишивкою в портреті М. Максимович. Любовно виписує він і орнамент червоної 
вишивки на сорочці матері в акварелі «Марія» [6, с. 331. 

Живописна спадщина нараховує близько 1200 робіт, серед яких є 
автопортрети та портрети, а також картини, намальовані маслом, олівцем, 
аквареллю; сепії, офорти. 

Висновки. Отже, на нашу думку, якщо Т. Г. Шевченко присвятив себе 
живопису, то його знали б, як українського Леонардо да Вінчі. Проте, без 
сумніву, його картини тісно переплітаються з його поетичною творчістю. Деякі 
картини можуть послугувати ілюстрацією до його віршів. 

Талант Т. Шевченка не мав меж: він — геніальний поет, який увійшов в 
історію світової літератури. А також Т. Шевченко — великий український 
художник, живописець, майстер малюнка, акварелі та сепії. 
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