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2500 рублів — еквівалент 45 кілограмів срібла — саме стільки було 
витрачено на викуп поета з кріпацтва. Заробити таку фантастичну 
суму зміг Карл Брюллов, написавши портрет Василя Жуковського і 
продавши його на аукціоні. За деякими даними, частина грошей 
була надана імператорською сім’єю. 400 рублів виділила сама 
імператриця Олександра Федорівна і по 300 рублів — спадкоємець 
престолу Олександр II і княгиня Олена Павлівна. 



В Україні налічується 164 населених пунктів, названих на 
честь Тараса Григоровича Шевченка. Крім того, в його 
честь названо місто Форт-Шевченко в Казахстані, більше 
двох десятків населених пунктів в Росії, а також морська 
затока в Аральському морі й гора на північному схилі 
Великого Кавказу. 



500 м² − площа найбільшого портрета Кобзаря. 
Написаний він у Харкові на стіні 17-поверхового 
будинку за адресою проїзд Садовий, 30, і внесений 
до Книги рекордів України. Графіті малювали 
ночами протягом двох тижнів. 



Тарас Шевченко багато разів за своє життя закохувався. Серед симпатичних йому 
жінок були односельчанка Оксана Коваленко, польська швачка Дзюня 
Гусиковська, натурниця Амалія Колберг, княжна Варвара Рєпніна-Волконська, 
дружина полковника Ганна Закревська, Анна Ускова. Крім цього, є версія, що у 
поета був роман із дружиною Михайла Максимовича — Марією, адже через 9 
місяців після початку їхнього тісного спілкування у Максимовичів народився син. 
Однак багато істориків називають це чутками, оскільки Михайло був близьким 
другом Тараса, і останній не міг так з ним вчинити. 



1384 — стільки пам’ятників Тарасові Шевченку встановлено в світі. З 
них в Україні налічується 1256 монументів, і ще 128 в 35 країнах світу 
— Бразилії, США, Китаї тощо. Перший пам’ятник Тарасові Шевченку 
встановили в 1881 році в місті Форт-Шевченко, в тому ж році з’явився 
і перший монумент в Україні − в садибі Алчевських у Харкові. Цього 
місяця планується відкриття монумента Тарасові Шевченку в 
Флоренції. Це спільний проєкт творчого колективу в складі Олега 
Пінчука, Богдана Томашевського і Володимира Шолудько. 



Тарас  був невисокого зросту — трохи більше 164 см. 
Улюбленим напоєм Тараса був чай з ромом.  
У 1975 році один із кратерів на Меркурії був названий на 
честь Тараса Григоровича Шевченка. 



У березні 2014 року до 200-річного ювілею від дня 
народження Кобзаря у місті Вінниця урочисто відкрито 
пам'ятник духовному батькові України Тарасу Шевченку. 
Споруджено його в історичному місці, де свого часу козаки 
давали відсіч чужинцям, а козацький полковник Іван 
Богун не здав ворогу. Розміщений поблизу Свято-
Преображенського собору та обласних музеїв (художнього 
та краєзнавчого). 



Шевченкозна́вство — наукове вивчення життя, творчості та 

багатогранної діяльності Тараса Шевченка, а також його місця 

в історії Східної Європи та у світовому літературному процесі. 

Вивчення спадщини Шевченка — проблема невичерпна та 
багатобічна, і тому шевченкознавство. 

Важливу роль у науковому дослідженні цих проблем 
відіграє бібліографічна шевченкіана, що є однією з 
найбільш розроблених галузей української 
літературознавчої бібліографії. Проте й досі немає 
повного бібліографічного покажчика творів 
Шевченка і літератури про його життя і творчість. 
Бракує бібліографічного довідника, який охопив би 
шевченкіану, видану протягом останніх двох 
десятиліть, а також зведеної бібліографії 
шевченкіани головними мовами світу. Видані досі 
бібліографічні праці, присвячені іншомовній 
шевченкіані, загалом неповні, застарілі й 
малотиражні. Ці вади бібліографічної шевченкіани 
значно ускладнюють роботу дослідників і всіх тих, 
хто цікавиться творчістю Шевченка. 






