Презентація призера проекту «Невідомі сторінки із життя та творчості
Т.Г. Шевченка» у номінації «Факти із життя Т.Г. Шевченка» учня 11-А класу
Борніка Віталія.

Шевченко в нашій уяві

Шевченка завжди сприймають крізь призму або його поетичного генія (а значить
національного пророка), або намагаються зрозуміти феномен «Шевченко-художник».
Я ж пропоную перш за все відкрити для себе Шевченка-людину.
Що уявляємо ми, коли чуємо ім’я українського митця? Похмурене обличчя, довгі
вуса, кожух та шапка. Звичайно, він же сам себе так зображував у численних
автопортретах.

Під час Аральської експедиції

Один із маловідомих автопортретів Шевченка під час Аральської експедиції, на
якому він зобразив себе абсолютно голим. Можливо це просто жарт Тараса Григоровича,
тоді й ставитися до нього потрібно як до жарту.

Літа невольничі. Дорога на Петербург

Застава міста.
Акварель XIX ст.

Микола Костомаров в листі до видавця-редактора «Русской-старины» розповідає:
«... ті, що бачили його по дорозі від Києва до Петербурга, куди від слідував під наглядом
поліцейского чиновника, казали, що він був дуже веселий, весь час жартував, реготав,
співав пісні і взагалі так поводився, що на одній станції доглядач, записуючи подорожню,
у якій значився чиновник з арештованою особою, зауважив, що важко з вигляду
розрізнити, хто з подорожніх заарештований, а хто везе арештованого».

Шевченко. Портрет Родзянка

Зі щоденника Тараса Григоровича: «Я, наприклад, Аркадія Родзянка бачив усього
один раз, і то випадково в 1845 році, в його селі Веселий Поділ, і він мені за кілька годин
так набрид своєю тупою естетикою і малоросійськими брудними й дурними віршами, що
я втік до його брата Платона, до його найближчого сусіда, і, як водиться, найбільшого
ворога».

Жінка в ліжку (1839-1840)

Коли Шевченко малював молоду німкеню, то вона закохалася в молодого
художника. Називала його «Чевченко», адже звук «ш» не вимовляла. Тоді Тарас,
закінчивши роботу, так і підписав: «Чевченко». Отже чоловіком він все-таки був
веселим, а пропаганда зробила з нього старого, похмурого і вусатого діда, хоча прожив
він лише 47 років.

Шевченко. Портрет Кочубея

Генеральний писар,
згодом суддя Лівобережної
України. За донос на
Мазепу був страчений
російським урядом.

Художники, які відвідували Шевченка, в один голос хвалили його роботу «Портрет
Кочубея», що приводило його в чудовий настрій, який виявлявся, наприклад, у тому, що
він, підходячи до полотна, давав різні ніжно-лайливі прізвиська «багатій і знатній»
Мазепиній жертві.

Спогади родичів

«Що згадують родичі? Коли святкували день народження брата рідного, Трохима,
то зібралася вся родина. І співали, і веселилися. Шевченко дуже любив танцювати, в його
присутності не було і хвилини, щоб компанія не сміялася, бо він міг пожартувати з
кожним, умів знайти такі слова, щоб людина зрозуміла, що треба радіти життю. Тарас
любив ходити на вечорниці, танцювати. Кажуть, жодної дівчини не було, з якою він не
потанцював би», – каже Наталія Шевченко, праправнучка поета по лінії брата Йосипа.

Вакарчук про Шевченка

Я повністю згоден зі словами Святослава Вакарчука: «Не треба робити з нього
ікону. Я вважаю, що це велика помилка – іконізація Шевченка. Цікавого прогресивного
поета перетворили на символ смутку України. Треба змінити ставлення до його образу,
адже в його поезії багато життєствердних речей.»

Богдан Ступка про Шевченка

Богдан Сильвестрович Ступка казав про Тараса Григоровича: «Мені здається, що
Шевченко не має нічого спільного з цією шапкою на голові, кожухом. А він був просто
європеєць, поводився надзвичайно інтелігентно. Потім зробили його в цій смушевій
шапці. В 47 років. Одна фотографія увійшла в усі книжки, в усі книжки! І всі думають,
що він такий старезний дід, а йому було просто 47 років. Це ще молода людина. Я знаю,
що найбільше пам’ятників у світі - це Тарасу Шевченку. І у Вашингтоні стоїть він, і у
Варшаві стоїть. Знаєте, я був у Вінніпегу в Канаді. І такий скульптор Лео Мол - Лео
Молодожанин. Він учився колись у Ленінграді, потім він виїхав, і йому муніципалітет
міста Вінніпег дав величезну площу, сад. І він там зробив скульптури Шевченка - юний,
молодий, молодий, молодий, молодий, молодий, потрясаючий, інтелігентний, мудрий.»

Тарас Григорович у нових кольорах

Отже, можливо саме час змінити своє ставлення до Кобзаря? Я вважаю, що символ
української непоборності заслуговує на молоде і щасливе обличчя.

Висновок
Найпомилковішим було б уявляти Шевченка
статичним і однозначним. Кобзар, як і кожен геній,
багатогранний у всіх своїх проявах. Його
винятковість корегує Василь Стефаник такими
словами: «Шевченко один був у нас, що любив
страшно, без застережень і без претензій... Праця,
робота, заслуги, користь і то все додатки хвилеві,
котрі скорше або пізніше пропадають. Як ми
станемо народом сильним, то забудемо за всі
заслуги Шевченка, а лишиться лишень ідеал
чоловіка, що любив кавалок нашої землі. Дивний і
рвучкий до себе і далекий, як сонце, що всіх гріє.»

Список використаних джерел
1.

Інга Балицька «Тарас Шевченко». – [Електронний
ресурс]: Новости. Новости дня на сайте
Подробности. Режим доступу:
http://podrobnosti.ua/projects/2008/05/13/523461.html

2.

Лесь Димань «Тарас Шевченко: розбишака,
ексгібіціоніст і гетьман України». – [Електронний
ресурс]: Tochka.net: мода і краса, світське життя,
шоу-бізнес, стосунки, гороскопи, рецепти.
Tochka.net – яскрава щодня. Режим доступу:
http://news.tochka.net/ua/60999-taras-shevchenkokhuligan-eksgibitsionist-i-getman-ukrainy/

3.

В. Косян, Г. Паламарчук, О. Поляничко «Тарас
Шевченко: життя і творчість у документах». – Київ,
«Радянська школа», 1991.

4.

Богдан Лепкий «Про життя і твори Тараса
Шевченка». - Київ, «Україна», 1994.

5.

Марічка Набока, Надія Шерстюк «Шевченко за
кадром. Чим Тарас Шевченко може бути цікавий
сучасним українцям?». – [Електронний ресурс]: Радіо
Свобода онлайн – головні новини з Європи та світу,
статті, інтерв’ю, радіопрограми. Режим доступу:
http://www.radiosvoboda.org/content/article/1507410.html

6.

Дмитро Чуб «Живий Шевченко». – Австралія,
Мельбурн, «Ластівка», 1987.

7.

Валерій Шевчук «Доля. Книга про Тараса Шевченка в
образах та фактах». – Київ, «Дніпро», 1993.

8.

«Нетрадиційний Тарас Шевченко: веселий, денді,
голий... і святий». – [Електронний ресурс]: Експрес –
онлайн | оперативні новини України та світу. Режим
доступу: http://www.expres.ua/video/2013/03/01/83136netradyciynyy-taras-shevchenko-veselyy-dendi-golyysvyatyy

