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ШеВЧенКІана У ДОКУменТаХ Та маТеРІалаХ 
ДеРЖаВнОГО аРХІВУ ТеРнОПІлЬСЬКОЇ ОБлаСТІ

Подано характеристику основних документів та матеріалів державного 
архіву Тернопільської області про життя і творчість Тараса Шевченка.
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У 2014 році Україна вшановує 200-літній ювілей одного з найви-
значніших синів нашого народу – Тараса Григоровича Шевченка. За-
цікавленість громадськості життєвим шляхом кобзаря зростає, його 
творчість стає надзвичайно актуальною в сучасному суспільстві. до-
кументи і матеріали, що зберігаються у державному архіві Тернопіль-
ської області (далі – держархів Тернопільської обл.), дають можливість 
ознайомитись із тим, як, незважаючи на різні історичні періоди, україн-
ці свято шанували й шанують свого Пророка.

Метою цього дослідження є аналіз складу та змісту документів та 
матеріалів держархіву Тернопільської обл., що стосуються життя та ді-
яльності Т. Г. Шевченка, вшанування його пам’яті.

об’єкт дослідження – вшанування пам’яті Т. Г. Шевченка на тери-
торії Тернопільської області.

Предметом дослідження є документи та матеріали держархіву Тер-
нопільської обл., що стосуються життя та діяльності Т. Г. Шевченка, 
вшанування його пам’яті та дослідження його творчості.

Цілісне вивчення проблеми дасть поштовх для подальших науко-
вих шевченкознавчих досліджень.

життя Т. Г. Шевченка безпосередньо пов’язане із Тернопіллям. 
Працюючи у складі археографічної експедиції з метою збору відомос-
тей про народні перекази, кургани, урочища, монументальні пам’ятники 
і старовинні будівлі та малюючи види Почаївської Лаври, Шевченко 
побував на кременеччині. свідченням цього є розпорядження волин-
ської духовної консисторії надати дозвіл Шевченку малювати види По-
чаївської Лаври і її околиць (1846 р.) [1, арк. 1а, 1а зв.]. Перебування 
Шевченка в жовтні–листопаді 1846 року на кременеччині вилилось у 
написання чотирьох акварелей “Почаївська Лавра з півдня”, “Почаїв-
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ська Лавра зі сходу”, “вид на околиці з тераси Почаївської Лаври”, 
“собор Почаївської Лаври” та у сюжеті повісті “варнак”.

смерть кобзаря глибоким сумом оповила нашу землю. Періодичні 
видання кінця 19 ст., зокрема львівські часописи “Зоря”, “Правда”, які 
зберігаються у фондах бібліотеки архіву, часто друкували статті про 
творчість Т. Г. Шевченка [2, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 25], життєвий шлях коб-
заря [10, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 26], вшанування його пам’яті [3, 7, 9, 12, 
15, 21], поезії, присвячені кобзарю [14, 20, 22]. Так, вірш Миколи олек-
сійовича некрасова “на смерть Шевченка” був уперше опублікований 
у львівському журналі “Зоря” у № 6 за 1886 рік [22] ( в російській ім-
перії вперше з’явився друком у журналі “Литературный вестник” 1904, 
№ 8, с. 101–103). дослідник історії російської літератури в. Є. якушкін 
розповів про історію створення вірша і про долю автографа: “в толпе 
литераторов, собравшихся ко гробу Шевченка, находился и некрасов. 
когда он шел за гробом многострадального кобзаря, у него сложились 
стихи в его память. вернувшись домой, некрасов записал эти стихи, 
но из осторожности, – время тогда было такое, – он разорвал листок 
сверху вниз, так что стихи были разделены пополам. Поэт уничтожил 
правую половину листка с началом стихов, а сохранил у себя левую 
с рифмами. Уже незадолго до своей кончины некрасов вспомнил об 
этом стихотворении и восстановил текст его, причем рассказал исто-
рию стихотворения П. а. ефремову, от которого ее и слышал пишущий 
эти строки” [веденеев в. (якушкин в. е.). Т. Г. Шевченко. русские 
ведомости, 1901, 10 марта, № 68]. Цит. за: н. а. некрасов. Полное со-
брание сочинений и писем в пятнадцати томах. Том 2. стихотворения 
1855–1866 гг. – Л., наука, 1981 [27].

Цікавими є і публікації в “Записках наукового Товариства імени 
Шевченка” [28, 29]. та “Літературно-науковому віснику” [30]. У бібліо-
теці архіву зберігається частина 119-120 тому “Записок нТШ”, у якому 
опубліковані матеріали про дитячі та юнацькі роки Шевченка, невідомі 
раніше документи, спогади про знайомство з поетом, дослідження по-
еми “іван Гус”; проаналізовано вплив на Шевченка польської культури 
[29].

другий том життєпису Шевченка у редакції олександра конисько-
го видала Філологічна секція нТШ у 1901 р. він містить біографічну 
розвідку, починаючи з 1847 року і до останніх років життя кобзаря,а 
також ілюстрації та іменний покажчик [31].

статті літературознавця Миколи Євшана – “Шевченко і ми”, “ре-
лігія Шевченка”, “Шевченко і куліш”, “Тарас Шевченко” – увійшли у 
збірник статей “Тарас Шевченко”, виданий у києві у 1911 р. [32].

сторіччя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка дуже 
широко відзначалося в Західній Україні. керівництво товариства “Про-
світа” у Тернополі звернулося до всіх своїх відділів із закликом гідно 
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відзначити цю значну дату для нашого народу, розробило план святко-
вих заходів [33, арк. 5, 5 зв.]. 1914 р. у Львові видано книжку Богдана 
Лепкого “Про Шевченків “кобзар” [34].

Цікавим є звернення гуртка товариства “Просвіта” у с Залав’є Те-
ребовлянського повіту до філії товариства у Теребовлі з проханням на-
правити на відкриття пам’ятка Т.Шевченку у селі своїх представників 
(1914 р.) [35, арк. 4]. 

як свідчать архівні документи, вшанування пам’яті Шевченка, не-
зважаючи на утиски польської влади, дуже широко відзначалося на 
території Тернопільського воєводства, особливо на кременеччині в 
1922 році. Під час ушанування 61-роковин смерті поета 10–12 берез-
ня в м. кременці та кременецькому повіті був створений громадський 
комітет, який координував роботу з організації всіх заходів та збору 
коштів для його проведення [36, арк. 14; 37, арк. 123; 38, арк. 125]. 
Було проведено урочисту панахиду у великій церкві Богоявленсько-
го монастиря до роковин смерті Т. Шевченка [39, арк. 140.], урочисту 
академію на честь Т. Шевченка в кременецькій Українській Гімназії 
у 1932 р. [40, арк. 10.], святкування Шевченківських днів у м. Почаєві 
[41, арк. 101]. У рамках цих заходів на кременеччині 1922 р був ви-
даний “Малий кобзар”. У 2002 році було видано історико-краєзнавче 
дослідження “кременецький “Малий кобзар”, у якому віддруковано 
“Малий кобзар” за оригіналом, що зберігається у фондах Львівської 
наукової бібліотеки ім. в.стефаника нан України [42].

серед документів – рапорт декана острозького собору в м. кре-
менці від 25 липня 1939 року про видачу дозволу на проведення бого-
служіння для вшанування пам’яті поета українською мовою [43, арк. 1].

Шевченківські святкування дуже широко проводилися і в інших 
повітах. Зокрема, в усіх будинках читалень товариства “Просвіта” на 
терені Бучацького повіту 11 березня 1934 року був прочитаний реферат 
про життя і творчість Шевченка з нагоди 120-ої річниці від дня його 
народження. [44, арк. 31; 45, арк. 33, 34, 34 зв.]. Мета цих читань – 
висвітлити величезну роль Тараса Шевченка в національно-визвольній 
боротьбі українського народу. Також збереглось чимало документів 
про проведення дитячих концертів, які підкреслюють роль творчості 
Шевченка у вихованні українських дітей [46, арк. 13; 47 арк. 25].

для проведення вечорів, присвячених пам’яті Шевченка, пере-
дусім, необхідний був дозвіл повітового староства. Установлювалася 
обов’язкова цензура програми святкування [48, арк. 1, 3–7.] Польська 
цензура неодноразово вилучала твори кобзаря. Зокрема, 30 квітня 
1932 року рішенням окружного суду в Тернополі конфісковано “коб-
зар” Шевченка, виданий у катеринославі за редакцією нашого земляка, 
уродженця с. Гадинківці доктора василя сімовича, з мотивацією про 
те, що окремі вислови в ньому викликали ненависть українців до поль-
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ського народу [49, арк. 1, 2]. до речі, факсимільне видання Шевченко-
вого “кобзаря” з примітками василя сімовича, 1962 року видання було 
надруковано у 1998 році у рівному [50].

особливо нещадними були дії польської влади до всього україн-
ського під час пацифікації. У донесенні постерунку поліції в новому 
селі Збаразького повіту від 28 жовтня 1933 року йдеться про те, що в 
селі Шельпаки пам’ятник Тарасу Шевченку, збудований в 1908 році 
за дозволом австрійської влади на кошти товариства “Просвіта”, був 
зруйнований, залишився лише постамент [51].

Та, все-таки, творчість кобзаря популяризувалась. У фондах бібліо-
теки зберігається четвертий том творів кобзаря, виданий видавництвом 
“Українська накладня”, ймовірно, у 1920 році, в якому опубліковані 
повісті Шевченка з поясненнями Б. Лепкого [52]. 

У бібліотеці держархіву області зберігаються три томи із “Повно-
го видання творів Тараса Шевченка”, котре видавав Український на-
уковий інститут у варшаві в 1930-х роках. сьомий том містить повісті 
й оповідання Т.Шевченка [53]. одинадцятий том знайомить читача з 
епістолярною спадщиною поета [54]. У 14 том увійшли переклади по-
езій на польську мову за редакцією Богдана Лепкого [55].

Багато дописів стосовно життя та творчості кобзаря можна знайти 
на сторінках українських часописів 1920–1930-х років, зокрема “життя і 
знання”, “рідної школи”, “Молодого села”, “календаря Просвіти” та ін.

Ушанування пам’яті кобзаря відбувалося і у роки другої світової 
війни. накладом “Українського видавництва” у кракові видано 1941 
року збірник матеріалів для влаштування Шевченківських свят. У збір-
ник увійшли поезії на честь Т. Г. Шевченка, драматичні сцени та інс-
ценізації, реферати та ноти [56]. Публікації у газеті “крем’янецький 
вісник” (1942 р.) свідчать про величезне значення поета для підтримки 
національної свідомості і духу народу в часи важких випробувань [57, 
58, 59]. Також Українським центральним комітетом були видані тексти 
лекцій про творчість Шевченка, які виголошувались у 1942–1943 роках 
[60, 61, 62].

150-річчя від дня народження поета дуже широко відзначалося 
на території Тернопільської області. до 150-річчя від дня народження 
Т. Г. Шевченка було прийнято постанову бюро обкому кП України та 
виконкому Тернопільської обласної ради від 29 листопада 1963 року 
“Про підготовку та відзначення 150-річчя з дня народження Т. Г. Шев-
ченка” [63, арк. 7; 64, арк. 9, 10, 11]. Упродовж наступних років було 
видано чимало творів поета [65, 66, 68, 72, 75], досліджень життя та 
творчості кобзаря [67, 69, 70, 73], історико-біографічних творів [71, 74].

У 1961 році відомий книгознавець Юрій Меженко у відділі рід-
кісних книг наукової бібліотеки Ленінградського університету виявив 
примірник “кобзаря” 1840 року на 115 сторінок, де частково відновле-
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но цензурні викреслення. на сьогодні відомий тільки один примірник 
позацензурного “кобзаря”. Готуючись до 150-ти річчя з дня народжен-
ня Т. Шевченка, видавництво академії наук Урср здійснило 1962 року 
фототипічне перевидання “кобзаря” на 115 сторінок без змін і виправ-
лень накладом 100 000 примірників. окрім безпосередньо віршів (тран-
слітерованих російською) у книзі міститься післямова василя Бородіна, 
що розповідає про історію появи згаданого оригінального видання [68].

Після здобуття Україною незалежності книгозбірня архіву попо-
внилась новими дослідженнями. У 1993 році було видано книгу “доля”, 
де розповідається про життя поета, про людей, з якими приятелював 
та зустрічався Т. Г. Шевченко, про міста, села та будинки, де він бу-
вав і жив, зокрема про перебування Т. Шевченка у Кременці, Почаєві, 
Вишнівці. Містить акварелі Т. Шевченка, присвячені Почаївській лаврі. 
Також у виданні розповідається про буття народу, про книги, які ви-
давав, бачив і читав Кобзар, про документи з його іменем, про карти-
ни, про художників, котрі ілюстрували його твори [76].

Про лауреатів національної премії України імені Тараса Шевченка 
розповідає видання “Шлях на Тарасову гору” [77].

У праці “непрочитаний Шевченко” літератор, політолог василь 
іванишин пропонує якісно нове бачення й осмислення живописного 
полотна “катерина” [78].

створені в еміграції сотні рукописних сторінок івана огієнка про 
Шевченка повернулися на Батьківщину лише тепер – більш ніж через 
чотири десятиліття після написання і через тридцять літ після смерті 
автора. Це видання стане своєрідним відкриттям для сучасного шевчен-
кознавства. Зважаючи на новизну, емоційність і доступність викладу, 
авторські знахідки й відкриття, нинішній український читач мимоволі 
сприйме цю унікальну книгу не лише розумом, а й душею і серцем. 
вона, без перебільшення, писалася кров’ю серця і призначалася Украї-
ні, для усіх, кому небайдужа ідея національного відродження [79].

Тему перебування Т. Шевченка в нашому краї досліджували терно-
пільські краєзнавці – Петро Медведик, Євген дорош. У 1990 році вихо-
дить перше видання “Тарас Шевченко на Тернопільщині” краєзнавців: 
мистецтвознавця, педагога, заслуженого працівника культури України, 
директора художнього музею ігоря дуди та журналіста, письменника, 
заслуженого діяча мистецтв Богдана Мельничука. книга мала декілька 
видань – 1998 року друге доповнене, 2007 року третє доповнене. вона 
знайомить з пам’ятними місцями, пов’язаними з перебуванням у краї 
великого кобзаря, розповідає про увічнення його пам’яті [80]. У науко-
вому виданні Євгена Дороша розповідається про подорож Т. Г. Шев-
ченка землями Поділля і Волині восени 1846 року за завданням Київської 
археографічної комісії під час його другого приїзду в Україну [81]. У 
книзі володимира рожка “Тарас Шевченко і волинь” описуються шля-
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хи, якими проїжджав поет, та місця перебування Шевченка на території 
сучасної волині. автор посилається не лише на поетичні чи прозові 
твори поета, його художні полотна, а на неспростовні архівні докумен-
ти, спогади свідків [82].

Значну кількість Шевченкіани становлять діаспорні видання. Це 
твори Тараса Шевченка, а також видання про його життєвий та твор-
чий шлях. серед них варто відзначити “Повне видання творів Тараса 
Шевченка” (в чотирнадцяти томах) за редакцією Павла Зайцева, ви-
дане, з багатьма змінами й доповненнями, третім накладом Миколою 
денисюком у чикаго впродовж 1959–1963 рр. [83]. а також чоти-
рьохтомний “кобзар”, виданий Українською вільною академією наук 
у 1952–1954 рр. [84]. на зберіганні в бібліотеці держархіву області є 
також другий том творів Шевченка, який видало книжкове товариство 
“Універсальна бібліотека” у 1947 році [85]. Цікавою є антологія пере-
кладів з Шевченка за редакцією Богдана кравціва “Шевченкове слово 
і слава” [86].

Праці дослідника української літератури та діаспори, громадського 
діяча, історика романа Бжеського, який впродовж 1920–1939 та 1941–
1943 рр. проживав у кременці, представлено двома виданнями: “чи 
Шевченко був “малоросом” [87] та “апостол української національної 
революції” [88].

серед видань, що є в бібліотеці, заслуговують уваги і праці Ми-
кити Мандрики [89], уродженця м. Збаража володимира жили [90] та 
ярослава рудницького [91, 92], видані Українською вільною академією 
наук у 1957–1959 рр. 

історичну картину польсько-українських відносин часу Шевчен-
ка, його зустрічі з поляками та вплив їх на політичний світогляд поета 
спробував розкрити Єжи Єнджеєвич у своєму творі “ Українські ночі 
або родовід генія” [93]. У книзі показано українського поета і худож-
ника на тлі широченної світової панорами як постать грандіозну, як 
мислителя, який бачить набагато глибше своїх видатних сучасників, 
дивиться за обрії своєї епохи.

до 175-ої річниці від дня народження кобзаря Український на-
родний союз підготував та видав збірник “Батькові Тарасові – Батько 
союз” , що містить чотири розділи: Шевченко – його велич і значення 
для України й світу; життя і творчість поета; ті, що йшли Тарасовим 
шляхом; ми з Шевченком у вашингтоні. Також у збірник увійшли тво-
ри Шевченка [94].

Багато шевченкознавчих досліджень опубліковано на сторінках ча-
сописів “визвольний шлях” (Лондон), “сучасність” (Мюнхен), “Моло-
да Україна”, “нові дні”, “Юнак” (Торонто), численних календарів та 
аль манахів.
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отже, державний архів Тернопільської області зберігає чималий 
масив документів і матеріалів як про життєвий шлях Тараса Шевченка, 
так і про увічнення його пам’яті, що стане у нагоді дослідникам.
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дается характеристика основных документов и материалов о жизни и 
творчестве Тараса Шевченко.
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There is given the characteristics of the main documents and materials on the 
life and activity of Taras Shevchenko of the State Archives of Ternopil Region.
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