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Біля однієї з вітрин у Київському літературно-меморіальному будинку-музеї 
Т. Г. Шевченка надовго зупиняються відвідувачі: вдивляються, вчитуються, вдумуються в 
кожне слово, написане рукою поета. П’ять «Кобзарів» 1860 р. видання з дарчими 
написами автора магнетично притягують до себе кожного гостя Шевченкової оселі. 

Довгим і тернистим був шлях Тараса Шевченка до цього останнього прижиттєвого 
видання: проліг він через арешт, каземати III відділу, заслання, останню коротку зустріч із 
рідною землею, переслідування жандармів, а ще ж були утиски царської цензури, 
матеріальна скрута. З часу виходу першого «Кобзаря» (1840) минуло два десятиліття 
поневірянь, наруги; здоров’я втрачено, зимно дихає в лице передчасна смерть. Ось чому 
такою дорогою була для поета книжка, яку він щедро роздаровує друзям і знайомим, 
надписуючи «слово тихої любові». 

«Кобзарі», що зберігаються в Будинку-музеї, подаровано О. М. Лазаревському, 
К. М. Чалому, М. О. Максимовичу, Л. П. Деркачу та К. М. Яхненкові. 

Дарчі написи Шевченка як різновид його епістолярної спадщини допомагають не лише 
глибше пізнати внутрішній світ поета, найтонші порухи його, вразливої душі, взаємини з 
адресатами, а й краще зрозуміти процес його роботи над словом. Рядки на книгах 
писалися Кобзарем не для друку, а тому й слово тут більш розкуте, вільне, часто інтимне. 
Власне, це писемна фіксація живого уснорозмовного мовлення поета з усіма його барвами 
та відтінками. 

Читаємо перший напис: «Чистому серцем доброму козакові Олександру Лазаревському 
Кобзар Тарас 6 лютого 1860». 

Це дарунок тому О. М. Лазаревському, що разом зі своїми п’ятьма братами був поруч 
Шевченка в найскрутніші хвилини його життя, буде поруч і в останні його дні, а потім 
супроводжуватиме дорогий прах на Україну. На той час, коли датується напис, Олександр 
ще був молодим випускником Петербурзького університету, а згодом стане видатним 
істориком і на все життя збереже глибоку шану до поета, лишить про нього спогади, а 
подарований «Кобзар» передасть через 32 роки сину Глібові, «надеясь, что он оценит и 
сбережет этот подарок» (це напис Лазаревського на шмуцтитулі книги, нижче 
Шевченкового напису). 

Ось чому Т. Шевченко в коротенькому дарчому написі так щиро й безпосередньо 
висловив найсердечніші почуття до свого молодого друга. Поет революційний, поет 
високого громадянського звучання, Шевченко був, водночас, людиною лагідної, ніжної 
душі, не цурався теплого слова, коли йшлося про близьких йому людей. Як по-
шевченківськи звучать народнопоетичні усталені вирази «чистому серцем» (у значенні 
«морально бездоганному, щирому, чесному») та «доброму козакові» (у значенні 
«славному, завзятому парубкові, молодцю»)! 

Вислів чистий серцем нерідко зустрічається і в Шевченковій поезії («Злоначинающих 
спини... А чистих серцем? Коло їх Постави ангели свої»). 

Що стосується виразу доброму козакові, то це, очевидно, єдиний випадок вживання 
його у Шевченка, хоча прикметник добрий виступає в поета постійним епітетом до 
багатьох слів: добрі діти, добрі люди, добрі сльози, добре око, добрий брат, добрий 
приятель та ін. 

Після дарчого напису на книжці стоїть підпис Кобзар Тарас. В останні роки життя поет 
досить часто так підписував листи: у період заслання ще зустрічається «Кобзар 
Дармограй», «Дармограй». 

Звернімо увагу на форму датування: 6 лютого 1860. Вперше (із відомих нам 
автографів) назву другого місяця року поет подає тут у давньому слов’янському варіанті, 
вдруге — в листі до Варфоломія Шевченка від 18.II.1860. 

На той час у східноукраїнській писемній літературній практиці традиційно 



використовувалися латинські назви місяців. І в Шевченка майже повсюди (і в датуванні 
творів, і в листуванні) зустрічаємо январ (генвар), февраль, март та ін. Лише в останні 
роки життя поет починає вживати січень (стичень), лютий, березень. Це, очевидно, вплив 
і західноукраїнської писемної літературної практики, де слов’янські назви місяців були 
поширеними, і усного народного мовлення, де ці назви збереглися, вживаючись 
паралельно із назвами латинського походження. 

У дарчих написах Т. Г. Шевченка виразно виявляється індивідуальний мовний стиль 
автора, його ставлення до певного адресата. «Кобзар», подарований київському педагогу, 
діячеві недільних шкіл, одному з перших біографів поета, якого він називав «великим 
приятелем київським», надписано так: 

«Михайлу Корнеєвичу Чалому. На пам’ять Т. Шевченко». 
Тут відчуваємо офіційно-поштивий, лаконічний, строгий стиль. Повністю названо 

прізвище, ім’я та по батькові адресата; підпис стриманий. Звичайно, важило у цьому 
випадку й те, що Шевченко познайомився з Чалим недавно (влітку 1859 p.), що це була не 
така молода людина, як Лазаревський, а майже одноліток автора, до того ж не настільки 
близько знайомий. 

Видатному історикові, етнографу, фольклористові, літературознавцю та 
природознавцю М. О. Максимовичу, з яким поет був знайомий впродовж багатьох років, 
листувався з ним і його дружиною Марією Василівною, гостював у них на Михайловій 
горі в Прохорівці, Шевченко надписує книгу так: 

«Михайлу Александровичу Максимовичу На вспомин о Мошнах і станових панночках 
Т. Шевченко». 

У властивій Шевченкові жартівливій формі поет нагадує приятелеві про своє 
перебування під арештом на квартирі станового пристава Добржинського Ф. В. у Мошнах 
влітку 1859 p.; можливо, пригадує й про передачу та теплого листа від Михайла 
Олександровича. Та й сам Максимович збирався приїхати в Мошни до Шевченка, але не 
встиг — поета переправлено було до Києва. 

А що ж це за «станові панночки»? В українській мові вживався субстантивований 
іменник «становий» (тобто «становий пристав»), дружину ж пристава називали «станова» 
(це зафіксовано, зокрема, в Словнику Б. Грінченка). Станові панночки — дівчата, що 
мають якесь відношення до станового пристава. Невідомо, чи це оказіоналізм Шевченка, 
яких у нього чимало, чи таке словосполучення вживалося в уснорозмовній мові. Але так і 
лишилися для нас «становими панночками» доньки Добржинського Олена та Фекла, що 
чимось запам’яталися поетові. 

До речі, в Шевченкових дарчих написах паралельно вживаються вислови на пам’ять і 
на вспомин; так само як паралельно виступають прийменники «про», «об», «о» (із 
місцевим відмінком). 
Ось ще один напис: 

«Леву Платоновичу Деркачу з жінкою, дітками та внучатами На вспомин Тарас 
Шевченко». 

Із родичем Максимовича, засідателем Золотоніського нижнього земського суду 
Л. П. Деркачем Шевченко познайомився влітку 1859 p., перебуваючи на Михайловій горі. 
Він бував у «стареньких Деркачів» і в селі Сушках, де жив Лев Платонович з родиною. 
Коротким було це знайомство, та, видно, залишило добрий спомин у поетовому серці. 
Тому-то так тепло згадує він «жінку», «діток», «внучат» Деркача. Нагадаємо, що 
Шевченко в листуванні (і окремих дарчих написах) нерідко згадує і про членів родини 
своїх знайомих, цікавиться ними. 

Підкреслено шанобливий тон відчувається в написі: 
«Шановному Кондрату Михайловичу Яхненко Тарас Шевченко». 
З цікавою і колоритною людиною, вихідцем із кріпаків, одним із засновників фірми 

«Брати Яхненки і Семеренко», вже майже сімдесятилітнім К. М. Яхненком Шевченко 
познайомився у 1859 p., відвідавши Городищенський цукровий завод. Враження від 



Яхненка були в поета дуже теплі. Оглянувши технічно устатковане підприємство, школу 
та лікарню, що були при заводі, Шевченко, за спогадами сучасників, вигукнув: «Брате 
Кондрате, що ти тут наробив!» Нагадаємо й те, що «Кобзар» 1860 р. видано «коштом 
Платона Семеренка», як зазначено на книзі. 

Навіть п’ять коротеньких написів на «Кобзарях», що зберігаються в Будинку-музеї 
Т. Г. Шевченка, виявляють особливості індивідуального слововживання поета. Кожен із 
написів має своє емоційно-стилістичне забарвлення, свою тональність. Здебільшого вони 
створюють ілюзію живої мови, ефект репліки до відсутнього, але добре уявлюваного 
співрозмовника. 
 


