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 В українців можна відібрати все, але допоки вони пам’ятають

Святе Письмо і «Кобзар», – українська нація незнищенна,

бо незнищенний наш націоналізм, в основі якого – ці дві святі книги.

 Василь Іванишин



 Шевченко – це код нації, в його «Кобзарі» закодовані генетичні основи нашої духовності,

невичерпаний її потенціал. Крізь людський біль, крізь індивідуальне в ній раз по раз проступає

вселюдське: біблейська далечінь історії тут мудро гомонить із сьогоденням, досвід минувшини

вступає в перегук із сучасним життям, з мужнім, невигубним устремлінням у майбутнє. Слово

вічне, слово невмируще своєю правдою, художньою красою – це і є «Кобзар»





 «Кобзар» — назва збірки поетичних творів
Тараса Григоровича Шевченка. У наш час під
назвою «Кобзар» розуміють усі віршовані
твори Шевченка, однак перші «Кобзарі»
містили тільки деякі його поезії. Всього за
життя Шевченко створив 228 поетичних
творів: віршів, поем та балад, однак слід
зазначити, що деякі з віршів Шевченка мають
декілька дуже відмінних один від одного
варіантів і тому кожен з цих варіантів
вважається окремим твором.

 Всі з 235-ти поетичних творів Шевченка
написані українською мовою, окрім двох:
вірша Тризна (Безталанний) та поеми Сліпа,
написаних російською. «Ся
маленька книжечка відразу відкрила немов
новий світ поезії, вибухла мов джерело чистої,
холодної води, заясніла невідомою досі в
українському письменстві ясністю, простотою
і поетичною грацією вислову», – писав Іван
Франко.

















 Четверте видання

 Четверте видання «Кобзаря» з'явилося в 1861 році в журналі «Основа».
Збірка Шевченкових віршів, друкована під заголовком «Кобзар»,
опублікована на сторінках щомісячного журналу «Основа» за
редакцією Василя Білозерського. Текст надрукований кулішівкою і має
наголоси на словах із кількома складами (за винятком букви «і», на якій
не завжди друкарня могла позначити наголоси з технічних причин). Книга
I з'явилася за життя Шевченка, а у книзі II був
опублікований некролог поета.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%96%D1%88%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://knau.kharkov.ua/uploads/posts/2014-04/1396889464_14.jpg












1933 року Кобзар із деякими змінами був перевиданий видавництвом «Література і мистецтво» в Харкові. Мистець

створив чіткі образи різних постатей із віршів Шевченка. Героїв «Кобзаря» — матерів, сиріт, покриток, невільників і

вдовиць — Седляр наділив виразами людського болю, розпачу, протесту й теплоти материнської любові до своїх

діточок.

1934 до шевченківської теми вдався відомий художник і видатний графік празької школи Василь Касіян. Ілюстроване

видання «Кобзаря» до 120-річчя народження Тараса Шевченка він графічно оформив багатьма реалістично

виконаними роботами. Увесь цикл малюнків у книзі наповнений сюжетами злиденного життя кріпаків, їхньої боротьби

проти гнобителів, гіркою долею жінок і безрадісного дитинства Тараса в закріпаченому селі. На суперобкладинці

зображено поета, що сидить на стовбурі дерева, у накинутій на плечі солдатській шинелі з книжкою в правій руці. Під

ілюстрацією бачимо назву книги, а над головою поета висить хмаринка.

1934 року в Ленінграді відбулось видання «Кобзаря» з любов'ю та повагою оформлене художником В. Конашевичем.

1939 року Урядовий Ювілейний Комітет зі вшанування пам'яті Тараса Шевченка ухвалив видати з нагоди 125-річчя

окремими виданнями повну збірку всіх поезій і п'ятитомний збірник творів, що вміщував усі поезії, прозу, драми та

«Щоденник» поета. Форзац до нього виготовив В. Кричевський. Над його художнім оформленням енергійно

попрацював Іван Їжакевич, один з основоположників української книжкової графіки. Серія його малюнків наповнена

боротьбою покріпаченого народу проти поміщиків. 31 ілюстрацію до творів Шевченка вміщено на сторінках, яких разом

налічується майже 750. Самі малюнки надруковано засобом мецо-тинто на поліграфічній фабриці в Києві, а видання

з'явилося в друкарні «Держлітвидаву України» у Харкові. 1939 року в Державному літературному видавництві вийшов

«Кобзар» (повна збірка поезій)[

1940 року Українським видавництвом в Кракові було здійснене унікальне видання «Кобзаря» українською мовою

латинською абеткою.

1962 року Кобзар", виданий у видавництві Академії наук УРСР, — це фототипічне відтворення унікального примірника

«Кобзаря» 1840 року (папір газетний).

Станом на 1985 рік в Україні збірка виходила 124 рази загальним накладом понад 8 мільйонів примірників.

2006 року видавництво «Корбуш» створило три «Кобзарі». Перший — колекційне видання: шкіряна оправа із золотим

тисненням. Друге — доступніше, але теж вишукане. А третє — перекладене англійською. Усі три видання мають всі

твори Тараса Григоровича та малюнки, слайди яких надав Національний музей Т. Шевченка.

2009 року київські видавництва «Дух і Літера» та «Оранта» видали «Кобзаря» Т. Шевченка зі всіма (в тому числі, з 18

кольоровими) ілюстраціями Василя Седляра (1899—1937).

https://uk.wikipedia.org/wiki/1933
https://uk.wikipedia.org/wiki/1934
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/1934
https://uk.wikipedia.org/wiki/1939
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%87%D0%B6%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%86%D0%BE-%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/1940
https://uk.wikipedia.org/wiki/1962
https://uk.wikipedia.org/wiki/1985
https://uk.wikipedia.org/wiki/2006
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%88%C2%BB&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/2009
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D1%80


 Шевченко у природний для себе як поета спосіб і в найдоступнішій
для цілого народу художній формі сформулював, розвинув та
обґрунтував національну ідею українського народу: законність і
необхідність, можливість і реальність національної державності і
незалежності. Він пробудив народ, дав йому вчення боротьби за
свободу і вдихнув у нього віру в перемогу. Шевченко не
запозичував і не видумував свого вчення. Його геній
скристалізував те, що було сутнісним в історії, сучасності і мріях
народу. Як висловився Дж. Грабович, «...він співець і пророк, що
передавав голос свого народу, він духовний батько відродження
української нації».













 Мікромініатюрний "Кобзар"

 Український майстер Микола 
Сядристий створив найменшу у 
світі книжку "Кобзар", розміром 
трохи більше половини 
квадратного міліметра. Це 
майже у 19 разів менше від 
найменшої японської книги. 
Сторінки настільки тонкі, що 
перегортати їх можна лише 
кінчиком загостреного волоска. 

 Зшито книгу павутинкою, а 
обкладинка зроблена з 
пелюстки безсмертника.
























