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<Пiднявtпиcь нa нaftъуlщi веptпини }IисTeцTBa, Кoбзap Лу|LIIИBсЯ I1o-
сTyI]HиМ тa 6пизьким мiльйoнaМu. Цi сЛoBa M. Чaлoгo знaiцlллуl oсo6-
ливe 'пiдтвеpркeння 

в цЬoМy poцi, кoли yкpaiнцi B yсьoмy_ свiтi вiд-
знaчalIи зI{aМе}Iнy дaTy - 200-piuvя 3 д}Iя нapoД)кeння T. Г. Шевчен.
кa; l]e нyДoвий пpивiд Знoвy i знoвy зBеpнyTися to )киTTЯ i дiяльнoстi
Кoбзapя, з6aтaтитуlcя йoгo пpopoЧиМи tyмкaп{и' сиДOю tуху Й Пoчyт-
тям любoвi дo пюдей, дo piднoi зeмлi, to Bсьoгo свiтy. I зoвсiм не пa-
TeTичнo' a щиpo зpинaюTЬ y пaм'ятi с/IoBa Baсуlля Симoнeнкa: <Mи
чyrМo тe6е, Кo6зapro, кpiзь стo/Iiття, те6е свoiм сr{aсникoм ЗBeМo).
Heдapемнo сaМе Toмy вдя.rнi Haщa,цки Зв'еЛИ нaйбiльпry кiлькiсть мo-
нyментiв, BсTa}IoBI{ениx Bеликoмy Кoбзapевi y свiтi. I сьoгoднi xoчeTЬ-
ся 3}IoBy Згaдaти пpo .rхне 

3}IaченнЯ' пPoсTe)киTи eTaПи спoPyрI(е}tня
пaм,ятникiв Beликoмy Генilо в мiстax Укpaiни тa €вpoпи. Baxливo ви.
хoByBaти пaтpioтизм, лю6oв i пoвary дo спatщини' PoзBиBaTи eсTeTич.
нi смaки пiдpoстaюнoгo пoкoлiння.

Hинi y свiтi спopytxенo 1384 пaМ'ятники Tapaсy Шeвvенкy: 1256 -в Укpaiнi тa I28 - 3a кoPдoнoМ' y 35 дep>кaвax.
B Укpaiнi нaй6iльшe пaм'ятникiB BсTaнoBЛенo нa lвaнo.Фpaнкiвщи-

нi _ 201, зa неIo fllдуть Львiвськa - I93, Tеpнoпiльськa _ 165 тa Чep.
кaськa.oблaстi _ 102.

3a кopдoнoм пaм'яTltики BсTaнoвЛeнo B Poсii - 30 (10 пaм'ятникiв
тa 20 мeмopiaльниx дoшoк), Кaзaxстaнi - |6, сIIIA _ 9 тa Кaнaдi - 9,

a тaкo)к y Бiлopyсii - 6, Пoпьщi - 5, Мoлдoвi _ 4, ЬpaзипiТ - 3, Ap-
гeнтинi - 3' Фpaнцii - 3 тa iн.

(( n'o,^BшИсЬ Ha HaЙBИщi вepшини мИстeЦтBa, Ko6зap
лиI|JJи Bся дoстyп H Иtи та 6лlлзькtлм мiльйoнам.

М. ЧaлиЙ

Пеpший пaм,ятник T. lШев.reнкy 6yпo вiдкpитo l88r Poкy
дo 20-piнvя вiд дня смepтi }lиTця y мiстi Фopт IIIевчeнкo в Кaзax-
стaнi пiд кеpiвництвoм I. o. Ускoвa, якиЙ '6ув кoмeнtaнToм Hoвoпе-
TPoBськoгo yкpiппeння, KoтIИ Шевченко пepебyвaв TaIvI нa зaслaннi.

B Укpaihi пepIший пa}t'ятник IIIeв.reнкy (йoгo Пoгpyttя) 6yлo
BстaIIoBIIенo в Хapкoвi в сaдибi Aлчeвськиx 1881 poкy.

I.{iкaвим Taкo)к € пaМ'яTник y Чepнiroвi (1992, aвтop Aндpiй Чe-
ПеПик, нapoдний xyto)Iшик Укpaiни (1992), ЛayPеaT Haцioнaпьнoi пpе-
мii Укpaiни iмeнi Tapaсa Шeвченкa (2000)). Шeвчeнкo TyT - мoпoдий
i стaтниiq фpaнт, яким вiн i 6y*, нaBчaIоЧись y Петepбypзькiй Aкaдe-
мii мистeцтв.

Сepeд зaкoPtoнниx Пaм'ятникiв нaй6iпьrш цiкaвими Й нeзъичaЙни-
Ми € aPге}Iтинcъкуlit (Бyeнoс-Aйpеc' |97|) тa iтaлiйський (Pим, |973)'

Ha пeprшoмy - i\4oЛotий Шeвчeнкo, y йoгo пoстaтi - нaпPyя(eння
Ta ПPистPaснe зBepнення to лrодeй, ПoPядt - скyпЬпTypнa гpyпa <Гaй-

ДaМaки)' щo r сBoеPiднoю iлюстpaцiею дo o6paзy пoетa. I-{е мистецьке

,,
ll ч" yяBля€мo мИHyлe

без Шевченкa?
l-tя пoстaть Hе дЛя
3aбyття.
Життя KpaТHИ BiH
ЧaстИHкa,
oснoвa yкpaTнськoгo
бyття.

Я. Бypкoвськa

BИДАBHИЧA ГPУпА (oсt1oBА>
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r llaшt,ятltltк Т. Г. Шeвчeнкy в Чepнiroвi

pirпення oсoбливo Bд{aЛе ДJ]я ПaМ'яTникa' poзTa-
tuoBaнoГo в iнtl.toмy eтнivнoмy середoвищi: сyt]yТ-
нi пеpсонокi мiстять ДoДaткoBy iнфopмaцiю для
гпядauiв, якi шraють oбмех<енi знaHIIя пpo Укpai-
нy, Шeвuенкa, йогo TBopи. Aвтоp - JIеонiд Mо-
пoжaнiн'

I все lк oд{ниМ iз кpaщиx зpaзкiв Мoнyl\,{еI{TaJIь-
нoi Шевченкiaни y свiтi й нaйкpaщим пaп4'яTнI{кoj\,{
T. Шевченкy в Укpaiнi е пaпr'ятник, встaнoвпений
y Хapковi 1935 pокy. Aвтоpи пaм'ятникa - скyпЬ-
птop Мaтвiй Мaнiзеp i apxiтектop Йoam Лaнг6apД.
Biн е oдним iз симвoлiв мiстa. Гоpдим, пpекpaс-
ним' вёпичним.

IIpaцююни нat ПpoекTом, М. Г. Мaнiзеp здiй.
с}1иB I]oДopoх( Пo rшевченкiвськиx мiсцяx, зpoбив
бaгaто пейзa>книx i хсaнpовиx етюдiв. Biн pетель-
FIo' BиBчиB лисTyBaI{ня i пopтpети T' Г. Шевчен.
кa. С)собливo цiнним\1. ДЛЯ сKyilьПTopa 6упп aв-
TоIIоPTPеTи ПoеTa' йoгo нечислеitнi фотогpaфii
Ta IIoсМеpT}Ia Мaскa' N{. Г. МaнiЗеp }reoДнopaзoBo
ПеpeчиTytsaв <Кобзap>, МеI\4yapнy лiтеpaтypy. <Кo>к-

ний день пPиносI4R щoсЬ HoBе' цiкaве й дylке по_
тpi6нe, - poзповiд{aB скyЛЬПToP' - a Tapaс стa-
вав дедaпi 6llуl>кче тa piднirпе. Iнкoпи мeнi вх<е тaк
х('tBo yЯRIlявся Шевченкo - йсlгo зpiст, xoдa, ви.
paз оvей, o6пиння, щo' зДaBa/Ioся' зyстpiнь я йoгo
нa вyлицi - attiтpoxи не здивyюсь!"

Скyльптop М. Г. Мaнiзеp бyв piзнoбiннo oбдa-
poвaЕIoю ЛюдИHoю, зaкiнчltв не тiльки АкaДемiю
МисTецтB' a/Ie ще й фiзикo-мaTеN{aTич}lиf,t' фaкуль-
тет Петep6yP3Ькoгo yнiвеpситeтy, a кpiм Toгo -Консepвaтоpiю пo КЛaсy вioдoнчедi. М. Г. Maнiзеp
сTBopиB тplл пaМ'ятники Шевче}1кy: y Хapковi, Ки-
евi й Кaневi. Пеprший 6yв нaш, хapкiвський, тoмy
що Xapкiв 6yв тoдi сToЛицеЮ Укpaiни. i_{е пеprпий
бaгaтофiгypний пaм'ятHуIК у кoДиlrlньoп{у Paдян-
сЬкo]иy Союзi, a кpiм ToIo - свoеpiдний ЗaсTИ-
глий спектaкДЬ зa рaстi кpaщиx yкpaiнськиx aк.
тopiв, щo IIoзyBa,IIи'скyЛьIITopу f,t нi6и зiгpaпи poпi
ПoеТa й геpoiв йoгo твopiв

ф ф ми Чy€мlo тебe, Koбзapю, кpiзь стoлiття,
Te6e свorм сvЧaсHИKoM зBеМo.

B. Симoненкo

У пошyкax yкpaiнськиx типaжiв М. Г. Мaнi.
3еp зaпPoсив aктopiв xapкiвськoгo TеaTpy nБеpе-
3iпь>, кoДекTиB яKoгo 6yв ствopений пегендaPниМ
Л. Куp6aсoм. 3apaз це Хapкiвськl,riт' aкaдeмiчний
yкpaiнський дpaмaтиuниfu тeaтp iменi Т. Г. Шев-
чeнкa. Haтaля Ух<вiй сTBoрюBaIIa o6paз Кaтеpини.
Aм6poсiй Буrмa ПoзyBaB tIIя lloMиpaючoгo гaйдa-

Пaм,ятник T. Г. Шeвнeнкy в с. Bеликий Бyрлук

.]-:l.iaj::]т.,]i'..::'.].i.]'i].1-.ii.
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Мaки i кpiпaкa iз хopнoм, Oлeксaндp Cеpдlок гpaв
o6paзи raйдaмaки З кoсoю й зaкoлoтникa' щo pBe
пyтa. Tип пoB'язaнoгo ЗaПopoх(ця втiдювaв lвaн
Мap,янeнкo. Aктpисa Сyзaннa Кoвaль ствopилa. o6-
paз нaймички' якa Tp\INIae гpaблi й цiпoк. Aктop
P. Iвицький пoзyBaB дпя o6paзу чеpBoнoapМiilця -BaPToBoгo з гвинтiвкotо. [ля пoстaтi,кoМсoMoЛки-
po6фaкiвки IIoзyBaIIa pобiтниця хapкiвськогo 3a-
вoдy <Чepвопий )КoвTeIIЬ>' кpalr{a пioнеpвоlкaтa
мiстa H. Гopдieнкo. <|-\е 6уп\л пеpшoклaсHi xyдox<-
нцкvr|' Bсе хсиття я iм 6уду вдянний>,. , 3г€l[}BaB
М. Г. Мaнiзеp.

Пaм'ятник T. Г. IIIевченкy B нaшoмy мiстi -цe piдкiсний моrryмент yсЬoмy yкpaiнськоМy тpy-
toвoМy нapoty' T. Г. Шeвчeнкy Ta BиДaTниM rеpo-
ям йогo поeзii. Шeвчeнкo стoiть, rrедBe схиЛуIBLIIII'
в зaдyмi нeпoкpиTy гoлoEy. Cкyльптop зyПиниB
тy МиTЬ' кoЛи пoeT з6иpaвcя зpo6итvl кpoк _ вiн
yвесЬ пoPиB' yBесь pyx. Ha плечi нaки}lyTе IIaпЬтo,
пРaBa Pyкa сTиснyTa B KуЛaK. У зoвнiIпнoстi пoe-
тa, y йoгo сyBoPoМy o6пиччi, у ЗсуHуT|,lх бpoвaх,

в енеpгiйнoмy хсeстi pщи вiдярaeTЬсЯ сИЛa НelBу|-
чaйнoi ЛюДИНI4 щo ПPИсBяTилa сBo€ х<ytття i тa-
лaнт Укpaiнi, свoсмy нapодoвi, П1ot|,1НИ' ЯKa 3aЛИ-
шиЛa пoТQlvlкaм Bе/Iикy TBopчy спaд{щи}ry. Hа твop-
чoсTl LшеBченкa 3PoсДo чиМaЛo пoкoЛrнь сr{aсних
ryдo>кникiв сIIoBa.

Cьoгоднi в нeзaле>кнiй деpжaвi o6paз
T. Г. Шeвченкa сПPиймaeться як символ вiль-
нoi Укpaiни. 3 мистецькoi Toчки зоpy, пaм'ятник
Т. Г' Шевченкy _ piдкiсний зPaзoк MolryмeнTaЛь-
нoгo }IисTецTBa' де вiдтвopено емoцiйъlиЙ стaъl
Л1с.Ду111'l вiд сyrvry Ta }IеIIaBистi дo впeвненoстi
й paдoстi вiльнoi |ПoДуlt|И' Пaм,ятник T. Г. Шeв-
ченкy e нaйкpaщиМ Мoнyмeнтом Хapковa, Cло6o-
)i(aнщини iс oдин iз лiпtшиx зpaзкiв MoнyMе}ITa/IЬ-
нoгo мистeцтвa Укpaiни.

Ha lкaль, y стoлицi Cпo6olкaнщини Шeвченкo
нiкoли не бyв. Хova дехтo з дoслiдникiв ввa;<aе,
щo' Мoх(Ливo, вiн i вiдвiдaв мiсто тaeмнo, a,ц)кe
oпa/IЬнo]vly пoeтoвi 6улo зa6opoнeнo >китvl 6уДъ-
дe, oкpiм Пeтepdypгa чи Москви.

ww
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Aпе дoкyмeнTa/IЬнo тaкufil пpиiзд не пiдтвep-

t}I(eнo. Пpоте Ми Toчнo знaсМo' щo 3a >K|^TTЯ IIpИ.

нaймнi п,ять paзiв Шевченкo з6иpaвcя дo Хapкoвa.
Cюди, Квiтцi-OснoB'яненк)ъ вiн нa-

дiслaв пpимipник .tцойнo BидPyкyBa}Io-
го в Петep6ypзi пеpпloгo <Кoбзapя>.

CюДи вiн писaB 1841 poкy:
<Tiльки й piднi, ви i днi... Saпpя-
жy кoнi тa пpямiсiнькo в Хapкiв>.

Hе сyдилoся, нe пpи.rxaв. Aпe всe
х(иття I{еBидимиl4и ltиToчкaми дyxo.
Bнoгo €tнaння пoет бyв lв,яlaъlуtfil
iз Хapкoвом, хapкiв,янaМи. 3в'язoк l

Шевченкa з Xapкoвoм TPиBaB

до кiнця х(иTTя пoeTa.
Toж симвoлiчнo, Щo сaМe

в Xapкoвi й xapкiв'янaми бyло ствo-
pенo пеplпий в Укpaiнi пaм'ятник
пoетoвi' Ta й нaйкpaциiт' tз ниx те)к

стоiть нa спo6oх<aнськiй землi.
Усьoгo в Xapкiв-

ськй oблaстi нaпiнyють
20 пaм'ятникiв Bепикомy Кo6-
зapевi. Сepед ниx пaм'ятник
T. Г. Шевченкy B с. Близ.
нЮки. Пaм'ятник 6yв спo-
pytжeний зa iнiцiaтиви
кoЛиш}tЬoгo сeДищнoгo
гo/IoBи М. I. Caвчeнкa
нa кOIIITи гpo-
MaДян. Aвтop
ПpoeкTy Й ъуr''
кoнaBeцЬ -
Xapкiвський
скyЛЬпTop
Сеpгiй lвaнo-
виu Ястpебoв.
ПaМ'ятник
posralrlo-
вaниЙ
y с. Близню-
ки IIo ByЛ.
Кoмсoмoпь-
ськiй.

Пaм'ятник T. Г. rlleвченкy B с. BeпикутЙ Бypпyк
вiдкpитo 2004 poкy, apxiтeктop П. Яценкo. Poзтa-
rпoвaний Пo ByII. Ленiнa.

23 сepтпя 1996 poкy 3 нaгotи 5-i piuницi не.
зaлеrкнoстi Укpaiни вiдбyпoся yPoчисте вiдкpиття
Пaм'ятникa T. Г. Шевченкy B м. Лозoвa. Poзтaшo-
вarтиil y мiськoмy сквеpi IIo By,I. Х(oвтневiй.

Пaм'ятник T. Г. IШевченкy стoiть y м. 3мiсвi
Пo ByII. Лeнiнa. Biн бyв BсТaнoBЛet{иЙ |956 poку
y зв'язкy з 95-ю piнницeю 3 tI{я сМеpтi Кoбзapя.

Пpoeкт poзpобив вiдoмий щpaiнськиil скупь-

'''op 
Ёa.,nJlвaЪou'' Aгi6aлoв (aвтop пaМ,ятникy

Мo/{oДoгBaPдiйцям y м. Кpaснодoнi).
Cкyльптypa iз зaлiзo6eтoнy BиIoтoB/Iенa

нa Хapкiвськiй скyпьптypнiй фaбpицi.
Пaм'ятник lvloЛoдoМy Tapaсy вiдкpитo

дo 10-i pivницi llезaЛeх(нoстi Укpaiни зa iнiцiaтиви
тa пiдтpимки нaPoднolо ДеIIyTaтa o. M. Бaндyp-
ки, flеpгaнiвськoi мiськoi paди f,r нa КoшIти Пoчeс-

н," *ёце*a'iв [еpгa.riвЩlл:нИ' Biдкpитo пaм'яTHик
19 сepпня 2001 poкy. Mонyмeнт PoзTaIIIoBaI{ии
y ueйтpi мiстa нa плoщi Пepeмoги. o6paз Шeв-

ченкa втiлу{|wI cКуЛьrlтopи: A. Шyaлiс, B' Cеме-
нюк, apxiтeктop B. Лaптев.

PозтarшoвaниЙ нa вyлицi T. Г. Шeвченкa. Aв-
ToP - скyЛЬrrтoP Л. Бдоx.. 

Пaм'ятник T. г. Шeвueнкy в Кyпининax бyлo

вiдкpитo 2003 poкy ia теpитopii Кyпини.liвськоi
сеЛищнor Patи.

Пaм,ятник T. Г. Шевче}Iкy B Бaпaкпii вiд-

кPиTo 2003 poкy B paМкax ypoчисToсTей з нaгo-

дй во-pi"., я Бaпaкпiiт,сЬкoтo paйoнy тa 340-pi.l.
чя Бaпaкпii ПepеД 6yдiвлeю paйoннoi aдмiнiстpa-

ry
цii. Aвтop кoмпoзицii - xapкiвський

скy/IЬПTop' чле}I Haцioнaпьнoi
спiлки хyдolкникiв Укpaiни, лa-

ypеaT мilкнapoднoi вiдзнaки
iм. Coкpaтa Сейфaддiн Цp-

6aнoв. Пaм,ятник o6'еднyс двi
cKуЛЬTIТуpуI: Кo6зap, кoтpий пpи-

сiв вiДпoчити, i дiвнинкa пopуr iз
ним iз гoлy6oм y pyкaх, щo сиМ-
вoлiзyе мопoдiсть Деp>кaви Укpaiнa.

Шевчeнкo нaшI. I Шевченкo
BсенapoДний. Bсесвiтнiй. Tоlк бy.
IIeMo BисoКo HeсТи йoго зopяне

l Пaм,ятник
T. [. Шeвнeнкy

в xаpкoBi

Na 1 1 (47) лИстoпaд 2o14 p. E IJJ Kl Л ь l-1 14 Й Б l БЛ l oт EKАP



БlБлIoтEчнInЙ уPoк

5. Чepнoва М. B. TLaм'ятник Шевнeнкy в Хapкoвi
/ М. B. Чеpнoвa. - Х. : Пpaпop' 1984. - l99 с

6. Чepнoва H' <Beликуlfll Кo6зap> / H. Чepнoвa //
Cлo6iдський кpail. - 2005. - квiт. - C. 6.

7. Пам,яmнuки Tapaсoвi Шевvенкy. - Pеlким дo.
сT|пy : http://uk.wikipеdia.orglwiki/П aм, ятникуt_
Tapaсoвi_Шевveнкy

8. Пам'яmнuки lIIеBчeнкy в Укpaiнi тa свiтi. - Pе-
Я(им toстyпy : http://www.museumshevсhenko.
org. ua/page.php ?id=64

I

iМ'я, зaПoBitaючи нaпIиM l{iTям i дiтям дiтей нa-
шrиx' щ06 yсirю Дyш]еIo, BiPoЮ i пpaвдotо кoхeн
rvliг скa3aTIД |toДуNIКI{ чи Bгo/Ioс: <Шевченкo -
це нa3aBж,ци!)

Cтoiть Tapaс фигoPoBич
3 гpaнiтy, мoB 

'(ивий.-II]е не otин tесятoк
Мaйбvтнix пoкoДiнЬ
Йoму.неcтимщь квiти
I свiй низькиit улiн.

лIтEPAтyPA
|. Пуmяmiн B. !,. Пaм'ятки мoнyментaлЬнoгo мистeцTBa

Слoбoх<aнщини: 36ipкa ЕayкoBo-пoпyЛяpних ётaтeil
Пyтятiнa Boлoдимиpa ,(митpoвинa l B. Д,. Пyтятiн. -с. 10-17.

Пуmяmiн B, !. Скульлтypнa Шевuенкiaнa y Хapкoвi /
B. fl. Пyтятiн ll Мaтepiaли нayкoвo-МеToдиvнoi кoнфе'
peнцii пpoфесoPськb-Bиклaдaцькoгo ск,Iaдy тa aспipaн.
тiв iнститyтy зa пiдсyмкaми нayкoвo-Tвopнoi po6oти
зa |996 p. - Х. : ХПI' 1997. - с. 74-76.
Семeнюк H. MoнyмеrrтaЛьнa [IeBченкiaнa Укpaiнй : iстo-
pй i срaснiсть / l{. Ceмeнюк. - X. : Мauyлiн' 20|2. _
256 с,

Cuнzаi|вськuЙ М. ulfiевченкo - цe нaзaBх(tи> l М. Сиtt.
гaiвський ll О6piЙ. - 2004. - Nq 9. - с. 14_1б.

r Пам,ятник
T. Г. Шeвчeн.
кy B шт l(yt]t-

l|l{чi

BI4ДАBHИЧА ГPУпА <oсHoBА> tЕ Ns 11 (47) листoгlад 2014 p.


