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Віртуальна екскурсія 

« Геній, якого ми не знаємо…» 

 

Мета:  через репродукції Шевченкових 

картин, художнє слово осягнути значення       

живописної спадщини Кобзаря, зацікавив-

ши студентів творчістю Шевченка  - гра-

вера, новатора офорту, чудового аква-

реліста; розвивати мовлення, мислення, 

увагу, вміння аналізувати повідомлення, 

виховувати повагу і шану до живописної 

спадщини великого сина України. 

Форма проведення: віртуальна екскурсія  

Обладнання: репродукції картин Шевче 

      нка, портрет. 

Було б дуже корисно організувати в Англії виста-

вку  живопису Шевченка. Я здивований: він, виявляєть-

ся, чудовий художник – реаліст, і багато  хто із сучас-

них художників у нього може дечого навчитися… Це на-

ша втрата, що ми й досі так погано ознайомлені з та-

ким визначним поетом  художником.  

Герберт Маршалл,                                                                                                       

англійський поет, перекладач, 1984 

 Щедра й невичерпно родюча українська земля подарувала вселюдсь-

кому сузір’ю геніїв невгасимого Світоча - Тараса Шевченка. 

Тираноборця й Пророка. Речника волі, який поставив на сто-

рожі біля своїх земляків  - ―рабів німих‖, 
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 вогненне слово, а в 

«Заповіті»  дав їм наказ : 

«Кайдани порвіте!» . 

 Тарас Шевченко як художник  

займав одне з 3 найбільших почесних 

місць в українському образотворчому 

мистецтві. Шевченко був одним із пе-

рших художників, які проклинали но-

вий реалістичний напрям, основопо-

ложник критичного реалізму в украї-

нському мистецтві. Загальновідомо, 

що Шевченко був одним із зачинате-

лів і першим видатним майстром у вітчизняному мистецтві. Сам він прек-

расно володів всіма відомими тоді засобами графічного зображення . 

Шевченкові шістнадцять років. Під малюнком погруддям жінки під-

пис: «1830. Рисовал Тарас Шевченко». Обвита напівлаврами, напіводягом 

молода дівчина. Вродлива шляхтянка? Квітуча замріяна акторка-кріпачка? 

Звичайна фантазія духовно розвиненого юнака про чарівну жінку, справж-

нє  кохання? Ні, але втілений у малюнок начерк юнки, освітленої згори.  

Людина, яка намалювала цей твір, – безперечно, великий художник. 

Уже цей малюнок засвідчує в ньому Боже світло, великий дар Божий, при-

чому не лише щодо живопису, а взагалі як людини, що може виявляти і вті-

лювати це світло в численних проявах свого життя. Із цієї юнацької роботи 

і розпочалася творчість видатного художника.  

 У лютому 1831 року на вулицях столиці Російської імперії - Петербурга 

з'явилася валка втомлених людей. Один хлопчика звертав на себе увагу 

тим, що незважаючи на зимову пору, був майже босий. На одному чо-

боті підошва відпоролася і була прив'язана  мотузкою. Це був кріпак 

поміщика Енгельгарда Тарас, який разом з іншими прибув до 

столиці. У Петербурзі доля Шевченка круто змінилась. 
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Пан вирішив мати власного кваліфікованого майстра і 1832 

року віддав  

Шевченка на навчання до одного з кращих  художників-

ельфрейщиків В. Шираєва,законтрактувавши його га чотири 

роки. Перші спроби в цьому напрямі були невтішні , однак справжнє систе-

матичне навчання почалося в майстра – і це подобалось Тарасу. У 1836 ро-

ці закінчився термін контракту. Шевченко залишається в Ширяєва, очевид-

но, вже в ролі найманого робітника-підмайстра.  

 Бажання стати справжнім художником змушувало Шевченка в білі  

ночі виходити в Літній сад і змальовувати статуї . Тут відбулась перша зу-

стріч Тараса зі своїм земляком-художником І.Сошенком. Сошенко зацікави-

вся обдарованим юнаком і в вирішив допомогти художнику-початківцю на 

йото тернистому шляху. Сошенко дав йому поради і консультації, а потім 

знайомив з видатними діячами російської і української культур (Карлом 

Брюлловим, Василем Григоровичем, Олексієм Венеціановим, Василем Жу-

ковським, Євгеном Гребінкою). Сошенко привів юного  кріпака-художника 

до європейського метра, до Карла Великого (як його часто називали).  

Реалістичність, життєвість форм і моделей (особливо людського тіла, 

людини) - це вже не просто високий професіоналізм і талант - це велич (і 

художника, зрозуміло, теж), такі риси притаманні великим художникам-

реалістам. Безпосередньо попередники імпресіонізму – Жан Опост Домінік 

Енгр, Ернест Мейсон'є, реалісти Ежен Делакруа, Гюстав Курбе - ще не зо-

бражували жінок, оголене тіло таким реальним і позаміфологічним, антич-

ним, класичним планом. Шевченко писав так раніше, ніж почалася школа 

реалізму, раніше за Делакруа, Курбе, Будена, барбізонців. Задовго раніше 

виникнення імпресіонізму. 

Розкутість, рухливість, життєвість, реалізм. Позитивність, велика ене-

ргетика, сила, велика гармонійність, поетика, звучання, талант, велич. 

Справжні витвори мистецтва – соковиті, захопливі. В «Одалісці» 

Шевченка ми бачимо й фонові  
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цяточки, інтер’єрний малюнок та кольорову гаму Ван Гога, і 

крапочки й наукову точність Сьора, й духовні й технічні прийо-

ми відображення жіночого тіла Енгра, Дега,  Лотрека, й загадковість, 

таємничість. містичність, поєднання ліній із кольорами, сюжетом, ду-

ховним настроєм, живописними прийомами, думку Гогена, і колористику 

Делакруа та Ван Гага.. Це не салонна постановка, не античний, не міфоло-

гічний сюжет, не ефемерність і водночас не студія з натури – це самостій-

ний твір, картина сцени э життя, життєво написана! Так, це імпресіонізм. 

1840 рік. Це Тарас Шевченко. 

           Протягом навчання Шевченко кілька разів отримував за свої твори 

срібну медаль, уперше - в натурному класі за малюнок «Борець». На жаль, 

робота не збереглася. 3 Тарасових творів цього класу до нас дійшли тільки 

два малюнки олівцем і два етюди олією. 

         Тарас мріяв поїхати в казкову Італію, щоб ознайомитися й всесвітньо 

відомими шедеврами малярства, скульптури і архітектури. Та Академія по-

слала іншого, а власних коштів на таку подорож у Шевченка, звісно, не бу-

ло. Друга заповітна мрія - повернутись назавжди в Україну. 

        У 1843 році Тарас Григорович нарешті приїхав в Україну. Тут, любов 

до рідного краю наштовхнула його на створення цілої серії картин. Уміння 

інтерпретатора історії Шевченко виявив у трьох офертах серії «Живописна 

Україна» - «Дари в Чигирині 1649 року», «Суддя рада» і «Старости», на 

яких відображено історичні місця, побут і природу країни. Повертаючись у 

Петербург, він завершує навчання в Академії, видає на власні кошти і по-

ширює альбом під назвою «Живописна Україна».  

       Згодом Шевченко знайшов роботу в Київській археографічній комісії. 

Художникові довелося побувати в різних місцях України, де він змальову-

вав й описував історичні пам'ятки. 3 часу його подорожей залишилось чи-

мало акварелей,  природних за своїми сюжетами. У 1845-1847 роках 

Тарас Григорович створив низку  портретів, які переконливо свід-

чать  про зростання художника, про поглиблення  
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психологічної харак-

теристики образів.  

 Т.Г. Шевченко — 

один з відомих й по-

пулярних портретистів. Створені 

ним образи відзначаються невиму-

шеністю, відсутністю зайвої пиш-

ності, вдалою композиційною ба-

дьорістю і свіжістю барв, намаган-

ням дати психологічну характерис-

тику людині. Шевченко зробив ве-

ликий внесок у розвиток побутово-

го жанру й став його основополож-

ником в українському мистецтві. 

Особливо хвилювало художника 

підневільне, часто трагічне становище жінки. 

       Саме у Вільно в «доширяєвський» період розвитку Шевченка як худо-

жника, під впливом вчителів-художників Верби, Рустемаса‚ Лампі, Смаков-

ського були закладені основи його художньої майстерності. Свідченням то-

го є малюнки митця, зокрема, «Погруддя жінки». Рівень ще доакадемічних 

робіт Тараса вражає. Напрошується порівняння з Ван Гогом, що так само - 

самостійно і з допомогою безлічі оправ, копіювання та студій, незважаючи 

на перешкоди й труднощі, на випробування – розвинув свій талант рисува-

льника до дуже високого мистецькою рівня. 

    Туші «Смерть Олега, князя древлянського», «Смерть Богдана Хмельни-

цького», акварель «Олександр Македонський виявляє довір’я своєму ліка-

реві Філіппу» (1836-1837) - це твори зрілого майстра високого злету, сві-

тового значення. Кожна постать (сама постать, незважаючи на те, раб 

чи державний володар) тут промовляє - вони справді кричать, су-

мують, страждають,  

Т.Г.Шевченко. Портрет В.А. Жуков-

ського. Копія з твору К.П.Брюллова. 
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розмірковують, спостерігають, живуть  ... 

     Ці роботи гармонійно сконструйовано, їх персонажі  

розкуті, рухливі, живі. Частини цих робіт зумисне не підпорядковані 

гармонії цілого, щоб уникнути штучності, надуманості, мертвотності, а 

самі утворюють 

життєву гармо-

нію. Так може 

творити лише 

великий майс-

тер, лише тво-

рець... Мікелан-

джело і Тиціан, 

Сезанн‚ Роден, 

Рембрандт й Ше-

вченко. 

      Як й кожний видатний живописець, Шевченко має свій, особистий по-

черк . І , як у кожного великого новатора, є в нього такі особисті речі в ро-

ботах, яких, можливо, досі ніхто ще не винайшов,не повторив, бо є рука ге-

нія Шевченка, повторити яку неможливо. Спроби і прийоми накладання  

фарби, малюнку, шевченківські лінії , вибір панорами у творі, відтворення 

мас , об'ємів, особливі колористика, освітлення, відчуття й відображення 

моделей, риси і деталі, анатомічні відтворення, портрети, люди, якась їх ве-

лика життєвість – ніби вони живуть й думають.                                                                                                  

 Напередодні  ювілею Тараса Шевченка пропонуємо вам здійснити 

віртуальну екскурсію до його творчої майстерні. 

  Нам інколи здається,що ми так багато про нього знаємо: і про його трагі-

чну долю, і про нескореність духу, і про викуп з кріпацтва … Ішов у 

світ як художник, а відомий – як поет. І тому нам би дуже хотілося, 

щоб ви пізнали ще й Шевченка –  гравера, новатора офорту,  

осягнули глибину його живописної  спадщини.  
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 Один із наших сучасників, український художник  

Василь Касіян так відгукнувся про великого попередника: 

« Талант Шевченка був вельми різноманітний: 

він —  геніальний поет, один з найбільших на-

родних  поетів, яких знає історія всесвітньої літератури …                                      

 Одночасно Шевченко – великий український народний                                                                  

 і національний художник – живописець, офортист,                                       

 майстер рисунка, акварелі й сепії та перший український 

 мистецтвознавець, погляди якого зберігають свою силу і в 

наш час.» 

Художній хист прокинувся у Тараса Григоровича дуже рано – ще у ди-

тинстві. Цей талант привів його у майбутньому до Академії художників, 

рятував у найтяжчі хвилини  життя од відчаю і розпуки. 

Поетична спадщина Кобзаря нараховує понад 240 творів, а живописна – 

близько 1200 робіт (олійних картин, акварелей, сепій, офортів, малюнків). 

Сама вже кількість цих творів свідчить, що малярству Тарас Григорович 

приділяв велику увагу. Однак за життя поета жоден його сучасник не мав  

повного уявлення про Шевченка як художника 

- Які ж були причини цього? 

 Мистецька спадщина Шевченка довгий час знаходиться у приватних 

колекціях і не була доступна широкому залові. Люди, до яких потрапляли 

роботи художника, часто не уявляли собі їхньої цінності. Недооцінка ма-

лярських творів Шевченка пояснюється ще й тим, що він писав не великі 

полотна,  а твори малих розмірів. До того ж Шевченко був більше графіком 

ніж живописцем. Цього не розуміли критики, вони недооцінювали графіку. 

Справжнього визнання мистецька спадщина Тараса Григоровича  здобула 

на початку ХХ ст. Вчені провели величезну дослідницьку роботу. З творчо-

го доробку Шевченка вилучено 257 робіт, які приписувалися йому по-

милково. 278 робіт не знайдено й досі.         

   - Як же починався шлях Тараса до живопису?                                                             
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Тарас не з тих, хто поклався на милість обставин, недарем-

но його ім’я в перекладі означає «бунтівник».  

Помітивши неабиякий хист у свого козачка, Енгельгард законтрак-

тував його на чотири роки  майстром живописного цеху Ширяєву, 

який був декоратором з внутрішнього розпису палаців і театрів. Завдяки 

сумлінному навчанню й наполегливості Тарас оволодів ремеслом і перевер-

шив майстерність свого вчителя. 

Але Шевченка – художника відкрив світові одним із перших його зем-

ляк художник Іван Сошенко. І знайомство їхнє відбулося зовсім не у Літно-

му саду, як ми звикли про це читати, а саме в армії Ширяєва,  у 1835 році. 

Сошенко ж і представив Тараса конференц – секретарю Академії художни-

ків професору Василю Григоровичу, а згодом привів до Карла Брюллова. 

Саме художник Сошенко допомагав своєму другові оволодіти таємницями 

живопису, додав йому гравюри для копіювання, папір, олівці. Від часу зна-

йомства і до викупу Шевченка з кріпацтва вони ділили останній шматок 

хліба, й останню копійчину. А коли до Тараса прийшла слава письменника, 

то упевнено стверджував: «Якби він кинув свої вірші, то  був би ще біль-

шим живописцем, ніж поетом…» 

Окремої уваги заслуговує історія викупу Шевченка із кріпацтва, оскіль-

ки діяльну участь у цьому брали найвидатніші люди Російської імперії: 

Карл Брюллов, В.Жуковський, Олексій Венеціанов, Василь Григорович. Бу-

ло вирішено, що Брюллов напише портрет Жуковського, який розіграють у 

лотерею. Але виручених для викупу грошей було надто мало, і тому ініціа-

торам акції довелося докладати власні заощадження, адже воля Тарасова 

коштувала 2500 карбованців. 

Практично з дня викупу він починає відвідувати класи Імператорської 

Академії художників, причому відразу – клас гіпсових фігур, минаючи два 

попередні. Юнак стає улюбленим учнем Карла Великого (так називала 

Карла Брюллова). Він постійно користувався його бібліотекою,   

майстернею, деякий час мешкав там. 
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 «Перед його [Брюллова] чудесними творами я впадав у 

задумку й леліяв своїх кровожерних гайдамаків».  

 У прохолоді його вишукано – розкішної майстерні, не-

наче в спекотному дикому наддніпрянському степу, переді 

мною миготіли мученицькі тіні бідолашних гетьманів. Переді мною Тарас 

втілює у своїх роботах задумані мистецькі, філософські,ідейні, духовні на-

міри і думки, його твори та їх моделі, зокрема, різнопланово промовляють.  

 На його акварелях, малюнках чутний дзвін церков, спів пташок, 

півнів, звуки життя в селі або монастирі, відчувається атмосфера  козацької 

слави,тодішнього життя реалістична щільність будинків, храмів, сонячна 

погода, сонце,свіжість, аромати місцини, якась  воля (хоча Україна і була 

поневоленою). Прохолода і чарівність ставу, рух хмар, шелест дерев, вітер, 

запах, смак (фізичний 

\ і духовний); трава, 

інколи, наприклад, 

«читається» у чорно-

білих репродукціях 

сепій та акварелей, де 

вона зображена одні-

єю тоновою плямою 

(серія «У В’язнищі», 

акварель «Чигирин з 

суботівського шля-

ху» (1845). 

Усі твори Шевченка відзначені доволі потужними мистецькими духом, 

атмосферою Шсвченка-художника. Його картини, малюнки не сплутаєш ні 

з чиїми іншими. Вони позначені індивідуальністю, оригінальністю Тараса. 

Вони і їх персонажі — дуже глибокі, таємничі, містичні, загадкові. 

Шевченко володів сплавом духовності, духовного  бачення й техні-

ки., сплавом фізичного боку життя 

Т.Г.Шевченко. Чигирин з Суботівського           

шляху. Акварель. 1845 р. 
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з містичним.                                                                                 

 Шевченко знаходить натхнення серед казахських степів і чу-

дового народу. Виникають нові задуми, нова стилістика, нова мова, 

нове звучання, глибина збільшується, індивідуальність перетворюється 

на вибух у мистецтві, не помічений 146 років вибух. Шевченко повторив 

долю Ель Греко (300 років невизнання по смерті), Рембрандта (100 років 

невизнання), Гальса (всезагально визнаний через 200 років після смерті)... 

Сорок років не визнавали Сезанна, тридцять років не визнавали імпресіо-

нізм.      Про концепцію поглядів Шевченка на мистецтво і живопис, зок-

рема, дуже добре висловився він у записі щоденника від 10 липня 1857 ро-

ку. Слова ці вражають знанням і мудрістю: «... Мы  (Шевченко і" Штерн-

берг) продолжали с невозмутимым равнодушием перелистьывать портфель 

й били награждены за терпение первоначальным эскизом «Последнего дня 

Помпеи», ловко начерченным пером й слегка попятнанымм сепиею. За 

этим гениальным очерком, почти не измененным в картине, следовало не-

сколько чертежей Бруни (відомий тогочасний російський художник Ф. Бру-

ні), которые ужаснули нас своим заученнымм, однообразным безобразием. 

И где и из какого тлетворного источника почерпнул и усвоил г. Бруни эту 

ненатуральную манеру? Неужели зто одно желание быть оригинальним так 

страшно обезобразило произведения неутомимого Бруни? Жалкое желание. 

Грустный результат. И этот человек мечтал еще равняться с Карлом Вели-

ким!  (Так обыкновенно називал Брюллова В. А. Жуковский)...» . 

 Шевченко орієнтувався на західних великих класиків — Рембрандта, 

Рубенса, Рейсдаля, інших художників, котрих цінував і теж брав з них при-

клад (наприклад, Брюллов), із ними «Карл Павлович чрезвычайно прилеж-

но работает над копиею с картины «Иоанн Богослов». Копию эту заказала 

ему Академия художеств... О, если би вы видели, с каким вниманием, с 

какой сердечною любовию кончает он свою копию! Я просто благо-

говею перед ним, да и нельзя иначе».  
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 Цікавий той факт, що великий самобутній англійський 

художник-новатор Джеймс Уістлер навчався мистецтва жи-

вопису в... Петербурзькій Академії мистецтв з... 1846 року. 

Можливо, дванадцятирічний допитливий Уістлер бачив його 

твори, у тому числі й олійні (які цілком могли бути в Академії, у Петербур-

зі), можливо, і «Катерину»; можливо, він чув про Шевченка від його друзів 

або знайомих, насамперед близьких до Академії. Після смерті батька- інже-

нера, що вів спостереження за будівництвом залізниці від Москви до Пе-

тербурга, у 1849 році Уістлер із матір’ю  та сестрою поверталися до США. 

Роботи Уістлера вражають своєю схожістю на роботи Шевченка. Схожі 

стиль, колорит і колористика,  освітлення, фактура, накладення мазків. На-

віть окремі 

техніки живопису: олія, акварель, малюнок Уістлера – багато в чому скида-

ються на Шевченкові. 

 Можливо, колись, юний 

Уістлер був вражений яскравим, 

соковитим, самобутнім, новаторсь-

ким, екзотичним, ти більше для 

нього – американця, талантом 

українця Тараса. Рання олійна кар-

тина Уістлера  «Пурпурове і роже-

ве: Китайський фарфор» (1864) ду-

же нагадує «Катерину» Шевченка. 

Можливо, Уістлер і далі стежив за 

його мистецькою долею… 

У 1844 році вже було видно Шев-

ченків альбом малюнків 

«Живописна Україна». Вже 

через чотири роки по смерті 
Т.Г.Шевченко. На пасіці.                     

Полотно, олія (53 × 41 см). 
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 Тараса Броніслав Зеленський – його найближчий друг, сол-

дат – політичний засланець, польський історик і художник – 

видає в Парижі альбом офортів «Життя киргизьких степів», в основу 

якого було покладена значну частину творів українського художника Т. 

Шевченка. Відомий художник М.Каразін використав ці ж роботи для ілюс-

трування  капітального видання під редакцією П. Семенова - Тяншанського 

«Живописная Россия». 

 Шевченко раніше за Гогена винайшов і творив у «таїтянському» 

стилі генія-новатора. 

 Ще 1843 року Тарас написав українську родину в картині «На пасіці» 

точно в цьому стилі, ї тією ж потужністю, думкам, духом, містичністю, тає-

мничістю, загадковістю і силою! Це унікально. Якщо не знати, хто наспра-

вді автор «На пасіці», - можна цілком подумати, що її створив Поль Гоген у 

другий полінезійський період! Навіть батько і його маленька дочка – украї-

нці – мають  темні засмаглі обличчя, колір шкіри і божественну гаїтянську 

поставу, вони схожі,  не тільки зовнішньо, а й внутрішньо (волелюбні, щирі 

душею, життєрадісні, близькі до природи народи), на туземців Полінезії! А 

українська пасіка, українська природа, украї-

нське життя – полінезійські, райські, - рай є 

завжди і всюди!... 

Шевченко за багато років до Гогена, хоч і ми-

мо своєї волі, потрапив на нецивілізовану, не-

займану землю, можна сказати – первісного 

народу – казахів. 

 Вони теж зберігали свої древню історію, 

культуру, релігійні звичаї та обряди. Шевчен-

ко цікавився, вивчав, досліджував і записував 

усе це. Уся живописна спадщина Тараса 

періоду заслання налічує близько 450 

творів, близько 350 з яких присвячені ).  

Т.Г.Шевченко . Автопорт-

рет у чорному кашкеті. 
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природі Казахстану, життю та побуту  казахів. І він полюбив 

казахський, киргизький, туркменський народи, серед яких 

прожив понад десять років, їхню землю і їхню поезію.  

 А ще роботи  Шевченка, які зображують казахів, 

схожі своєю містичністю і на роботи Рембрандта, проте вони вже не є кла-

сицизмом, вони є модернізмом, вони є суто шевченківськими, новаторськи-

ми, геніальними творами мистецтва. У Казахстані й нині із вдячністю па-

м’ятають Шевченка, як жителі Полінезії – пам’ятають Гогена. 

Шевченко й Делакруа, можливо, одночасно винаходять нову, соковиту 

колористику.  

На засланні Шевченко пише і подібно до Сезанна. Тарасів олійний 

«Автопортрет у чорному кашкеті» (1848 – 1849) просто на диво перегуку-

ється із Сезанновим «Автопортретом у кашкетці» (1873 -1875). Схожий ви-

раз обличчя, схожий погляд, просто братська схожість, той самий чорний 

кашкет з тим же полиском на козирку і темний одяг, ті ж кольори, майже те 

ж саме освітлення, той фон, та ж колористика, дуже схожі прийоми відтво-

рення, фарби і фактура, ті ж дух і атмосфера, той самий пригнічений обста-

винами долі художник.  

Малюнки й ескізи великих майстрів, їх трактування і стилі людської 

постаті, природи, речей, ескізні композиції картин або малюнків, манера і 

характеристики сюжетних та фігурних композицій теж схожі. 

Т. Г. Шевченко був вірним сином  поневоленого народу і прагнув його 

визволення. Він щиро перейнявся і долею інших пригноблених народів 

царської Росії; й ніякі заборони чи бар’єри неспроможні стримати його 

братніх почуттів. 

У поемі «Кавказ» (1845) Т.Шевченко затаврував царську Росію як тюр-

му народів, де «на всіх язиках все мовчить», і солідаризувався з ти ми, 

хто не хотів скоритися. Сказав, про біль, сльози і гнів  усіх жертв ца-

ризму. І боротьба його власного народу, і боротьба кавказьких го-

рян органічно включилася і його  
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Бондар Н.П., викладач української мови та  літе-

ратури, спеціаліст вищої категорії, методист  

Загально поетичну картину й політичну концепцію боротьби 

людства за свободу й гідне життя. 

Якщо поезія Шевченка і його ім’я поета відомі у світі, то живопис Та-

раса – недооцінене. А чому? Треба повернути світові й Україні справж-

нього Шевченка, Шевченка  - митця. Необхідно подивитися на Шевченка не 

як на ідола, а як на живу людину. 
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