




Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів: у 12 т. /Т. Г. Шевченко ; редкол.: Є. 

П. Кирилюк (голова) та ін. - К.: Наук. думка, 1989 .

Це видання становить повне зібрання творів Тараса Шевченка і містить усю

відому сьогодні його літературну та образотворчу спадщину: поетичні, драматичні та

прозові твори; щоденник, автобіографію, статті, археологічні нотатки, записи народної

творчості; листи (включаючи колективні, підписані Шевченком), ділові папери;

малярські та графічні твори Шевченка-художника. До видання входять також творчі

заготовки та підготовчі матеріали до нездійснених літературних і мистецьких творів

Шевченка: плани, етюди, ескізи, начерки тощо.



Шевченко Т. Г. Усі твори в одному томі / Т. Г. Шевченко ; керівн. проекту

В. Бусел. — Київ; Ірпінь: Перун, 2007. — 824 с.– (Поет. поличка «Перуна»).

Вперше в історії української літератури в одному томі вміщено всю

літературну спадщину великого українського поета Тараса Шевченка, автора

творів, які принесли митцеві неперебутню любов українського народу та

обезсмертили його ім’я.



Шевченко Т. Г. Поезії: в 2-х т. Т. 2. / Тарас Шевченко ; Худ. О. Івахненко,

Упоряд. і приміт. В.Й. Шубравського. – К.: Веселка , 1988 . - 248 с.

Видання підготовлене до 175-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка. До

другого тому ввійшли вірші, поеми, балади, написані в 1847-1861 рр.



Це видання воістину безсмертної Книги буття українського народу підготовлене на

основі найсучасніших досягнень шевченкознавства. Поетичні твори вивірено за всіма

існуючими рукописами та друкованими першоджерелами, усунуто цензурні

спотворення, редакторські переробки та інші відступи від автентичного Шевченкового

тексту і подано найбільш повно.

Видання супроводжується післямовою та примітками. Ілюстроване репродукціями

творів образотворчої Шевченкіани видатних українських та зарубіжних майстрів .

Шевченко Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко ; текстол. підготов., післямова та прим.

С.Гальченка. – К. : Школа, 2009. – 808 с.: іл.



Поетична спадщина Тараса Шевченка давно стала набутком світової культури.

«Кобзар» — квінтесенція філософії митця — надрукований багатьма мовами народів

світу. Книга знайомить із перекладами Шевченкової поезії англійською, які здійснила

Віра Річ (1936-2009) — лауреатка Перекладацької премії імені Івана Франка

Національної спілки письменників України, британська журналістка, поетеса і

перекладачка, одна з найактивніших популяризаторів творчості Т. Шевченка в

англомовному світі. Вступна стаття та есей про Віру Річ — Роксоляни Зорівчак.

Англомовний варіант «Кобзаря» прислужиться усім шанувальникам літературної

спадщини геніального українського поета.

Shevchenko T. Kobzar : [to the 200th birth anniversary of Taras

Shevchenko] / Taras Shevchenko ; [transl. V. Rich ; comp. R. Zorivchak]. - Kyiv :

Mystetstvo Publishers, 2013. - 335, [1] p. - Англ. мовою.



Шевченко Т. Г. Художник: повісті / Т. Г. Шевченко ; Худож. О. М.

Застанченко; Пер. з рос. Б. Д. Антоненко-Давидовича, М. М.Шумила, Л. І.

Смілянського, О. Л. Кундзіча ; Післямова Є. П. Кирилюка.— К.: Молодь,

1985. — 368 с.

У своїх повістях великий український поет таврує

феодально-кріпосницький лад і з великою любов’ю

змальовує характери трудових людей.



Шевченко Т. Г. Гайдамаки / Т. Г. Шевченко. – К.: Дніпро, 1969. – 102 с.

Поема розпочинається лірично-філософським відступом-

посвятою. Автор розмірковує над плином життя, над вічними

змінами в природі і людському суспільстві: «Все йде, все минає – і

краю немає…» Вічним є лише волелюбні прагнення народу. А

виразниками цих прагнень стали гайдамаки.



Шевченко Т. Г. "Я так її, я так люблю...": вибрані вірші та поеми / Тарас

Шевченко ; упоряд. і прим. М. М. Павлюка ; вступ. ст. М. Г. Жулинського. – К.: Либідь,

2004. – 704 с.: іл.

У книзі містяться вибрані вірші та поеми Тараса Шевченка, написані в

різні періоди його життя. Твори подаються в оригіналі та в перекладі

російською мовою. Книга ілюстрована художніми творами автора, які дають

уявлення про нього як про художника.



Повесть великого украинского поэта, художника, мыслителя и революционера

Т.Г.Шевченко (1814- 1861) - глубоко своеобразное произведение. На конкретных фактах

своей биографии, окрашенных писательским домыслом, он с большой убедительностью

раскрыл правду жизни талантливого художника, детство и юность которого прошли в

условиях крепостной зависимости. Повесть «Художник» рассказывает о роли известных

деятелей русской и украинской культуры в освобождении Т.Г.Шевченко, о формировании

его идейно-эстетических воззрений. Автор ярко воссоздает картину культурной жизни

Петербурга 30-40-х годов, с чувством особой душевной взволнованности повествует о

счастливых годах учебы в Петербургской Академии художеств, в мастерской у Карла

Брюллова.

Повесть Тараса Шевченко «Художник»: Иллюстрации, документы :

альбом (на русском и английском языках). – К.: Мистецтво, 1989. - 383 с.



Шевченко Т. Г. Назар Стодоля / Т. Г. Шевченко ; Післям. В. Шубравського. –

К.: Дніпро, 1985. – 103 с.

У п’єсі великого українського поета Т.Г. Шевченка відображено соціальні і побутові

відносини в козацькому середовищі XVII ст., волелюбні прагнення народу, його

ненависть до гнобителів.

Численні фотоілюстрації на окремих аркушах представляють акторів-виконавців

19-20 ст. Дія пєси «Назар Стодоля» (написана 1843-44рр.) відбувається біля

Чигирина наприкінці XVII ст., коли великі справи Богдана Хмельницького і його

славних сподвижників Богуна, Трясила, Наливайка перетворилися на легенди. Один з

героїв - Хома Кичатий - в минулому козак, а нині сотник, живе на своєму багатому

хуторі із дочкою Галею та ключницею Стехою. Мріє про полковницьку булаву. Заради

цього ладен віддати Галю за старого полковника. Але на перешкоді давня клятва

козаку Назару Стодолі: віддати за нього дочку в подяку за те, що Назар в бою

врятував сотникові життя. Сьогодні Назар йому не підходить, занадто бідний.... Хома

розробляє підступний план усунення Назара...



Шевченко Т. Г. Мар’яна-черниця: факсимільне видання рукопису та

відтворення тексту за сучасними текстологічними принципами / Т. Г.

Шевченко ; Упоряд. С. Гальченко; Післям. В. Дудко; Худ. Р. Пахолюк . – К.: Наукова

думка , 1997.– 47 с.: іл.

Автограф поеми «Мар’яна-черниця» з малюнками молодого Тараса Шевченка – це

оригінальна літературно-мистецька пам’ятка, подарована українському народові її

найвидатнішим творчим генієм. Сімдесят п’ять літ (із 1842-го до 1917 року) цей унікальний

рукопис переховувався у родинному архіві видавця харківського альманаху «Сніп» (1841)

Олександра Корсуна, потім опинився у Петербурзі (у Пушкінському Домі) і нарешті у 1930

р. надійшов до Інституту Тараса Шевченка, матеріали якого склали основу фондів відділу

рукописів Інституту літератури ім. Т. Шевченка НАН України.

Перша факсимільна публікація автографа «Мар’яни-черниці» зацікавить усіх

шанувальників творчості Т. Шевченка – поета і художника. Видання уможливлює

знайомство з автентичним текстом поеми та його відтворення за сучасними

текстологічними принципами із дотриманням авторського розташування усіх його

елементів. У дослідженні про долю автографа використано новознайдені архівні матеріали

і маловідомі в Україні публікації шевченкознавців діаспори.




