
                           «Прийде та година, що ділами, не словами 

оживе Вкраїна». Такими словами Бориса Грінченка відкривається 

книжкова виставка, присвячена 115-річчю написання інвективи 

(сатиричний вірш ) «Землякам, що раз на рік збираються на Шевченкові 

роковини співати гімн». 

                         Один з аспектів теми, яку Б. Грінченко підняв в своєму вірші 

– вшанування Великого Українця Тараса Григоровича Шевченка. Процес 

збереження і плекання українським народом пам’яті про Шевченка 

триває вже 152 роки. Сам цей процес теж вже став 

історією, яку треба вивчати і популяризувати. 

                        До уваги відвідувачів бібліотеки подано найкращі роботи про 

Шевченка. Чільне місце займають книги Олександра Кониського та Івана Огієнка 

(митрополита  Іларіона). Книга «Тарас Шевченко – 

Грушівський: хроніка його життя» Кониського датована 1898 

роком і є однією з найперших масштабних біографічних робіт. 

Книга «Тарас Шевченко» Огієнка представляє широкому колу 

читачів канадську Шевченкініану. 

 

                                      Особливу увагу користувачів звертаємо на ґрунтовні праці 

Івана Франка І Сергія Єфремова, які носять однакові назви – 

«Шевченкознавчі студії» і є підсумком багаторічної роботи по 

вивченню і пропаганді творчості Шевченка. Викликав 

зацікавленість двотомник «Зарубіжне Шевченкознавство» 

(випуск альманаху Хроніка -2000), який вмістив чудові роботи 

Євгена Маланюка, Юрія Шевельова, Віктора Петрова та інших 

авторів, імена яких наші сучасники 

тільки починають для себе відкривати.  

 

      Найкращі відгуки читачів викликала передмова до 

лейпцігського видання творів Тараса 

Шевченка «Про життя і творчість Тараса 

Шевченка», написана польським 

українцем Богданом Лепким ще в 1919 

році. 

            Серед численних сучасних авторів Шевченкініани 

особливе місце зайняли книги: «Етюди про поетику 

Шевченка» М.Х. Коцюбинської, «Тарас 

Шевченко» Івана Дзюби; праці «не українців» - книга Маріетти 

Шагінян «Тарас Шевченко», Якій вже майже 50 років і зовсім 

сучасна, нещодавно видана і високо оцінена книга російського 

автора Юрія Барабаша «Просторінь Шевченкового слова». 



                Окремо представлено книги і статті про 

вшанування пам’яті Кобзаря в різні часи і в різних 

країнах. Серед численних видань відвідувачі 

виокремили збірку «Т.Г. Шевченко в документах і 

матеріалах», видану ще в 1950 році; підбірку статей 

із періодичних видань: «Кобзар під серпом і 

молотом» Ігоря Малишевського («Вітчизна», 

1991р.), «Про Україну, незалежну від … Шевченка» 

Івана Шпиталя («Київ», 2011р.), «До роковин 

смерті та перепоховання Тараса Шевченка в 

Україні» («Слово і час», 2006р.). Про вшанування 

Шевченка в Парижі та Римі йдеться в книзі 

Олександра Балабка «Мальви у Вічному місті». 

Але найбільшої популярності набула книга Зінаїди Тарахан-Берези  «Святиня», яку присвячено 

історії  Шевченкової могили – духовного храму українського народу. 

 


