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«ТАРАСОВІ МУЗИ» (поетичний альбом)
Цілі: ознайомити учнів з  інтимною лірикою поета, розкрити складність і красу людських почуттів; 

заохочувати учнів вивчати його ліричні твори, у  яких передано найтонші людські почуття.
Обладнання: книжкова виставка «Тарасові музи», мультимедійна дошка, комп’ютер.

ХІД УРОКУ
Бібліотекар. Сьогодні у нас незвичайний урок. Ми проведемо його у ви-
гляді поетичного альбому. Гортаючи його сторінки, ви познайомите-
ся з  прекрасними жінками, які надихали поета на  створення відомих 
усім творів. Отже, тема уроку — «Тарасові музи». Поетичний альбом 
складається з  п’яти сторінок.

Усе прекрасне на  землі створено з  любов’ю і  в ім’я любові. Видатні 
люди, натхненні високим почуттям, здійснювали подвиги, робили від-
криття, створювали шедеври. Історія їхнього кохання — це ключ до ро-
зуміння їхнього внутрішнього світу, джерела духовної енергії. Це стосу-
ється і  творчого генія Тараса Шевченка. Із благоговійним трепетом на-
важуємося торкнутися найтонших струн душі нашого великого поета. 
Кого любив він і  хто любив його? Хто з  жінок своїм полум’яним по-
чуттям і  самопожертвою надихнув його на  створення вершинних пое-
зій? Хто своєю щирою любов’ю осяяв йому дорогу? Хто покинув його, 
самотнього, на  тернистому шляху, додаючи гіркоти й  розчарування?

Сучасники Тараса Григоровича згадують, що він не  допускав 
до  глибини своєї душі навіть близьких друзів. Тому про його сердеч-
ні справи, про його музи відомо небагато.

Нехай промовляє сам поет і  жінки, які змушували пришвидше-
но битися його серце.

Отже, розгортаємо наш альбом: перша сторінка — «Оксана Ко-
валенко».

ПЕРША СТОРІНКА «ОКСАНА КОВАЛЕНКО»
Бібліотекар. Найперше жіноче ім’я в  інтимній ліриці Шевченка, муза 
його дитячих літ — Оксана Коваленко. На все життя зберіг поет у сво-
їй душі пам’ять про найперше, дитяче, найщиріше кохання до  милої 
серцю дівчинки Оксани. Вона — наскрізний образ його поезій.

Він згадуватиме її  скрізь: у  Петербурзькій академії, у  засланні, під 
час перебування в  Україні. Завжди в  жіночих очах і  обличчях Тарас 
шукатиме дорогі з  дитинства Оксанині риси.

1841 року Шевченко присвячує Оксані поему «Мар’яна-черниця». 
Ця поема мала окрему віршовану присвяту з  ім’ям і прихованим пріз-
вищем: «Оксані К…ко. На  пам’ять того, що давно минуло».

Вперше скорочене «К…ко» було розшифровано у  примітках 
до  1-го  тому видання поезій Т. Г. Шевченка (Київ, 1927) як Ковален-
ко, але без документальних аргументів.

Письменник П. В. Жур переглянув десятки тисяч аркушів метрич-
них книг церков Звенигородського повіту. І  серед поширених пріз-
вищ Коваленко, Комаренко була знайдена єдина Ксенія (Оксана),

 “ Любов є  життєдайний 
вогонь у  душі людини. 
І  все, що створено 
людиною під впливом 
цього божественного 
почуття, відзначено 
печаттю життя і  поезії. 

Т. Г. Шевченко
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котра і  є  та  сама Оксана Коваленко, якій Тарас 
Григорович і присвятив поему «Мар’яна-черниця», 
ім’ям якої було названо й  героїнь поем «Гайдама-
ки» та  «Слепая».

Сім’я Коваленків з давніх часів жила по сусід-
ству з Шевченком. Отож, мешкаючи поряд, знали-
ся ще з раннього дитинства Тарас і  «ота маленька 
кучерява» Оксана, яка гралася з  ним.

Шевченко, згадуючи на засланні 1849 року той 
період, писав:

Ми вкупочці колись росли,
Маленькими собі любились.
А  матері на  нас дивились
Та  говорили, що колись
Одружимо їх.
Шевченко в  чернетці згадує про черешню, 

яку вони разом садили, «як мати вмерла». А мати 
Шевченка померла 1823 року, коли Тарасу було 
дев’ять років, а Оксані в цей час, відповідно, було 
шість. Дитяча дружба переросла в  дитячу любов, 
про що поет напише під час заслання в  одному 
зі своїх найкращих віршів-спогадів «Мені три-
надцятий минало…». На  14-му році життя він 
став «громадським пастухом овець». Одного разу, 
коли він «пас ягнята за  селом» і  до нього в  чер-
говий раз на  зміну доброго настрою прийшла 
туга «…і  хлинули сльози, — як він потім зга-
дає на  засланні, — тяжкі сльози!», неподалік від 
нього дівчина

Плоскінь вибирала
Та  й почула, що я плачу,
Прийшла, привітала,
Утирала мої сльози
І  поцілувала…
І  в душі хлопця «неначе сонце засіяло» — так 

зародилося в  його серці перше кохання.
Кохання було досить коротким (десь із 1827 

по  1829), тобто по  рік від’їзду Тараса з  Кирилів-
ки до  Вільна у  складі свити пана Енгельгардта, 
та залишило воно яскравий слід у поетичній душі 
на  все життя. А  подальша доля дівчини його сер-
ця склалася досить прозаїчно і  драматично.

22 березня 1831 року помер від холери батько 
Оксани Степан Коваленко, а  16 січня 1832  року 
пішла з  життя її  мати, проживши трохи більше 
50 років. Ще через три роки від сім’ї Ковален-
ків лишилася тільки сирота Оксана з  молодшим 
11-річним братом Павлом. А  30 січня 1840  року 
Оксана Степанівна Коваленко вийшла заміж 
за  Карпа Сороку, селянина сусіднього села Педи-
нівка. Поет про це, звичайно, довідався від своїх 

родичів, з  якими постійно листувався. Ось чому 
він і  називає її  — «чужа чорнобрива».

1843 року, коли Шевченко приїхав до  Кири-
лівки, Оксана Сорока була вже матір’ю двох дочок. 
Поет відвідав ті місця, де він зустрічався з Оксаною.

Деякі дослідники пов’язують долю першої ко-
ханої дівчини поета з  трагічною долею покритки, 
про яку пише Шевченко у вірші «Ми вкупочці ко-
лись росли», де подав узагальнений образ скрив-
дженої та  покинутої жінки. У  дійсності Оксана 
не  була покриткою. У  ті часи існував такий зви-
чай: коли в селі дізнавалися, що дівчина завагітні-
ла до заміжжя, до неї приходили літні жінки й по-
кривали її  голову хусткою ще до  народження ди-
тини, тобто вона ставала вже жінкою-молодицею.

Так муза дитинства надихнула Т. Шевченка 
на  створення прекрасних образів дівчат у  поемах 
«Гайдамаки», «Мар’яна-черниця», «Слепая».

Дитяча муза Тараса Оксана Степанівна Кова-
ленко, у заміжжі Сорока, жила довго. Рік її смерті 
невідомий, та  завдяки поету вона лишилася у  ві-
чності як найперша поетова муза, муза дитинства.

ДРУГА СТОРІНКА «ГАННА ЗАКРЕВСЬКА»
Бібліотекар. Друга сторінка нашого альбому присвя-
чена Ганні Закревській.

На  екрані — портрет Г. Закревської (художник Т. Шевчен-
ко, олія, 1843).
Звучить пісня на  слова Т. Шевченка «Зоре моя вечірняя».

Бібліотекар. Сучасники, які знали Шевченка близь-
ко, багато писали про його дивовижні оксамитові, 
глибокі очі, з  яких, коли він був дуже збуджений 
або у гніві, «сипались іскри». У молодості Тарас лю-
бив співати, танцювати, полюбляв веселі розповіді.

Навесні 1843 року вже прославлений автор 
«Кобзаря», знаменитий портретист, 29-річний Та-
рас Шевченко їде до  рідної України.

Мандруючи по українських маєтках поміщиків-
меценатів і заробляючи гроші портретуванням, моло-
дий Т. Г. Шевченко закрутив голову не одній панночці.

Тарас не  був красенем, не  був вродливим, але 
обличчям, як пише Кониський, приваблював — 
воно взагалі в  нього світилося великим розумом, 
а  коли він говорив із жіноцтвом, то воно ставало 
особливо гарним. Було щось такого в його обличчі 
чарівного, що він подобався жінкам. І  ця чарівна 
сила не покидала Шевченка довіку, хоча й не допо-
магала йому вирішити проблему сімейного щастя.

Хто вона, Ганна Закревська, якій присвячений 
вірш «Немає гірше, як в  неволі»?
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1843 року Євген Гребінка й  Тарас Шевченко 
приїхали в с. Мойсівка Полтавської губернії до по-
міщиці Т. Г. Волховської, яка влаштовувала вели-
кий бал. Тут, у  Мойсівці, приятелька Є.  Гребінки 
Софія Олексіївна Закревська познайомила Шев-
ченка зі всією родиною Закревських. Тут на  балу 
Тарас Шевченко вперше побачив Ганну Закревську 
і закохався в неї. «Мужчина середнього зросту, ко-
ренастий, зі звичайним, на  перший погляд, вира-
зом обличчя» спочатку не  привернув до  себе ува-
ги красуні Ганни, якій не  бракувало прихильни-
ків серед молодих поміщиків, офіцерства, та  коли 
поет із нею заговорив, його очі засвітилися таким 
виразним світлом, що вродлива Ганна майже весь 
той вечір пробула в  товаристві поета.

Ганна Іванівна Закревська була дружиною 
відставного полковника Платона Закревського. 
1839  року П. О. Закревський одружився з  Ган-
ною Іванівною Заславською, якій на  той час було 
сімнадцять років. Вона була донькою поміщика 
с.  Марівка Лебединського повіту Харківської гу-
бернії. Жених був удвічі старший від нареченої. 
Ганна Іванівна, як свідчать її сучасники, була врод-
ливою, завжди мала безліч прихильників.

Тарас Шевченко на  згадку про цей вечір по-
просив у  Ганни Закревської подарувати йому хоч 
би одну блакитну квіточку з  тих, які рясно наши-
ті на  її сукні. Ганна відмовила йому, та  Шевченко 
все ж тихенько відірвав ту квітку.

Закоханість Тараса в Ганну, дружба з Віктором 
Закревським притягували поета до Березової Руд-
ки, де вони проживали. Саме там Шевченко малює 
портрети Платона Закревського та  його 21-річної 
дружини Ганни. Фахівці вважають, що портрет 
Платона Закревського маловиразний, а  ось пор-
трет Ганни виділяється особливим виразом тем-
них очей із глибокою синявою.

Шевченко любив слухати її  гру на  роялі, 
її  спів, та  й сам своїм гучним оксамитовим голо-
сом співав українських журливих пісень.

Почуття до  Ганни Закревської було досить 
серйозним, якщо зважати на  те, що Тарас Шев-
ченко згадуватиме її  через кілька років на  заслан-
ні, ретельно приховуючи ім’я коханої під літерами 
«Г.З.» у  вірші «Немає гірше, як неволя…». Їй він 
присвятив кілька віршів-спогадів про Україну, на-
писаних під час перебування на  Кос-Аралі в  дру-
гій половині 1848 року.

Турботою про душевний стан коханої жін-
ки, глибоким і  щирим почуттям у  світлих спога-
дах про минуле пронизаний і  наступний вірш — 
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звернення до  тієї ж таки, як вважають, Ганни За-
кревської.

Якби зустрілися ми знову,
Чи ти злякалася б, чи ні?
…А  я зрадів би, моє диво!
Моя ти доля чорнобрива!
Якби побачив, нагадав
Веселеє та  молодеє
Колишнє лишенько лихеє…
Я  заридав би, заридав!
Г. І. Закревська померла досить молодою, про-

живши лише 35 років. І була б вона навіки забутою, 
якби не стала музою пера й пензля Т. Г. Шевченка.

ТРЕТЯ СТОРІНКА «ВАРВАРА РЄПНІНА»
Бібліотекар. Третя сторінка нашого альбому присвя-
чена княжні Варварі Рєпніній.

На екрані — портрет В. Рєпніної (художник Г. Псьол, олія, 1843).
У  середині жовтня 1843 року Тарас Шевченко 

завітав до  Яготина. У  маєтку Рєпніних потрібен 
був художник. По-перше, для зняття копій з  пор-
трета старого князя, які хотів мати друг і  сусід 
Рєпніних О. В. Капніст. По-друге, для «живопис-
них робіт» в  одному з  флігелів.

Родина Рєпніних — це шляхетний рід україн-
ських вельмож. Княгиня Рєпніна доводилася ону-
кою самому гетьману Кирилу Розумовському. Їхня 
донька, 35-річна княгиня Варвара, була надзвичай-
но доброю й  щирою дівчиною.

Варвара Миколаївна Рєпніна була надзвичай-
ною людиною. Її  дитинство минуло в  країнах За-
хідної Європи, де батько був посланником. Вона 
згадувала, як трирічною дитиною в  Парижі гра-
лася «з  дітьми королів».

На  початку 30-х років ХІХ століття, мешка-
ючи в  Полтаві, Варвара Миколаївна закохала-
ся в  ад’ютанта свого батька Льва Баратинського. 
Кохання було щирим і  взаємним, та  на перешко-
ді їх  одруженню стала мати, властолюбна й  гоно-
риста княжна Варвара Олексіївна, яка вважала, що 
ад’ютант не  підходяща пара для її  дочки.

Драма цього кохання дуже довго залишалася 
раною в  душі княжни…

З’явившись у  Яготині, Шевченко був у  цен-
трі уваги цілого товариства, що складалося пе-
реважно з  дам. Ось як описує цей приїзд Варва-
ра Миколаївна: «…Він зразу став у  нас своєю лю-
диною, одним із тих, з  якими так зручно в  селі, 
кого приємно бачити у  вітальні й  кого можна за-
лишити одного й  не боятися, що він педантично 
образиться»…

Зачарована прибульцем, княгиня відчула, що 
30-річний Тарас — обранець її  серця.

Зверніть увагу на  її портрет. Уважним погля-
дом дивиться на  глядача портретована, у  шапоч-
ці, обкантованій дорогим хутром. З-під шапоч-
ки вибиваються пасма майже рівного волосся, які 
трохи збоку прикривають лоб, у  неї прямий ніс 
і  дещо по-дитячому припухлі вуста, продовгувате 
обличчя закінчується м’яким овалом підборіддя; 
явно величну лебедину шию на  портреті не  вко-
ротило навіть розкішне хутро великого коміра…

Прекрасна, розумна княжна Варвара, нехтую-
чи плітками й  забобонами, сміливо простягла по-
етові руку через соціальну безодню, що була між 
нею й  Шевченком. З  висоти сьогодення, мабуть, 
важко збагнути сміливий учинок княжни, яка, 
не  вагаючись, сприйняла як рівного собі кріпа-
ка. На  думку Юрія Ковтуна, який написав книж-
ку «Тарасові музи», Рєпніна була однією з  тих, 
хто найбільше за  все усвідомлював, що Шевчен-
ко — це геній, якому долею призначено залиши-
тися у  вічності. Шевченко свідомо не  дав розгорі-
тися почуттям В. Рєпніної, розуміючи безперспек-
тивність таких стосунків.

І. Дзюба пише, що Шевченко «бачив у  княж-
ні споріднену душу», «сестру». Але не  більше. З  її 
боку було не  тільки розуміння його поетичного 
генію, а  й глибоке почуття любові…

Батьки не  дозволили їм одружитися. Варвара 
з  туги захворіла й  вісім днів нічого не  їла. У  по-
дальшому вона так і  не вийшла заміж. Відраду 
для себе знаходила в  релігії.

ЧЕТВЕРТА СТОРІНКА «КАТЕРИНА ПІУНОВА»
Бібліотекар. Четверта сторінка нашого поетичного 
альбому присвячена Катерині Піуновій.

На  екрані — портрет Катерини Піунової (художник І. Жу-
равльов).
Звільнення із заслання знову пробуджує 

в  Т.  Г. Шевченка потребу в  сім’ї. Він постарів 
і  хворий, змучений цингою, лисий, вигляд у  ньо-
го ніяк не  «женихівський»: кожух, чоботи, сороч-
ка. А  проте, застрявши по  дорозі до  Петербурга 
в  Нижньому Новгороді на  п’ять місяців, він за-
кохується у  15-річну актрису Катерину Піунову.

Театр у  Нижньому Новгороді на  той час мав 
широкий репертуар і  користувався популярністю. 
Перше відвідування храму Мельпомени не  спра-
вило на  поета гарного враження. Щоденникові 
записи від 13 жовтня 1857 року про театр вже 
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у  більш піднесеному стилі: «Спектакль був хоч 
куди. Васильєва, а  особливо Піунова, була нату-
ральна і граціозна. Легка, грайлива роль їй і пасує, 
і  по літах… Словом, спектакль був блискучий».

І невдовзі Тарас Григорович стає своїм не тільки 
серед завзятих театралів, але й у колі акторів. Поет 
закохується в акторку Катерину Піунову. На той час 
Шевченко завершував свій 45-й рік життя, а моло-
денькій Катрусі тільки виповнилося шістнадцять.

До  Піунової вабила Тараса Шевченка і  її кров 
кріпачки (онучка кріпосної акторки), і  фатальна 
схожість її  з безсмертним типом Оксани, — те 
миле, молоде, мініатюрно-граційне, кучеряве, емо-
ційне, що пінилося в  таланті, у  грі Піунової.

Ось як згадувала К. Піунова про себе: «Я  по-
чала свою артистичну діяльність з 2-х років. Мене 
винесли вперше на  сцену в  п’єсі “Вікно на  дру-
гому поверсі”, а  в три роки я грала роль у  п’єсі 
“Морський вовк”. У  шість — сім років я танцю-
вала різні танці. А  росла на  руках мало не  всіх 
знаменитостей Москви й  Петербурга…» Піунова 
дедалі більше захоплює серце поета: він навчає 
її  української мови, художньої декламації, дістає 
їй книжки, долучає до  творчості Гоголя, Пушкі-
на, Кольцова, Крилова. Вона життєрадісна й мила, 
стає його Галатеєю, з  якої митець ліпить свій іде-
ал, свою музу. Тарас Григорович майже щодня бу-
ває у  великій родині Піунових, де його особливо 
любить малеча, яку він теж дуже любить.

Шевченко знайомить Катерину Піунову з осві-
ченою родиною Брилкіна, головного управителя 
контори пароплавної компанії, з  М. Дороховою, 
начальницею інституту шляхетних дівчат.

Одного разу, коли Шевченко читає з  Піуно-
вою якусь із книг, вона почала скаржитися на  те, 
що закінчується її  театральний сезон, та  й узагалі 
їй не  хочеться лишатися в  Нижньому Новгороді. 
Тоді Т. Г. Шевченко поринає у  піклування, щоби 
перевести свою кохану до  Харківського чи Київ-
ського театрів. Він уже мріє, як вони поїдуть ра-
зом. Летять листи до  Щепкіна, до  директора Хар-
ківського театру Щербини.

Постарілий, лисий, худий, без грошей та все ж 
нескорений, поет мріє про сімейне щастя з Катру-
сею Піуновою. Шевченко в захопленні не може ре-
ально оцінити становище, адже на шляху до шлю-
бу з  Піуновою стоять не  тільки різниця у  віці,
а й відсутність коштів, яких бракує великому сімей-
ству. Не  бере до  уваги Шевченко й  те, що до  Пі-
унової залицяється молодий гарненький аптекар, 
більш бажаний батькам Катрусі, ніж бідний поет.

Поет вирішує піти до Піунових і офіційно по-
свататися. Катерина якраз збиралася на  репети-
цію. Він попросив дівчину затриматися і  покли-
кав її батьків. За українською традицією, промовив 
про куницю, про купця, а  потім сказав: «Батько 
й  мати! Віддайте за  мене доню!» Мати моргнула 
одягненій Катерині, щоб та  йшла з  дому, а  сама 
стала казати, що їхня дитина ще не  доросла й  що 
віком вона не  до пари Тарасові.

У  зв’язку з  тим, що Шевченко порушував 
клопотання про переведення Катерини Піунової 
до Харківського театру, що обіцяло чималі матері-
альні вигоди, відверто відмовити йому вони, оче-
видно, не  наважувалися. Тому батьки й  сама Ка-
терина відтягували своє рішення й  останнє слово 
у  відповідь на  Тарасове освідчення.

А Шевченко, не повіривши матері про відмову, 
30 січня 1858 року пише до  коханої листа, у  яко-
му зізнається їй у  коханні, і  запитує, чому вона 
повернула йому книги назад, не  прочитавши їх.

«Як прояснити мені ваш учинок? Він ста-
вить мене рішуче в  глухий кут… Чи це не  від-
повідь на мою пропозицію? Якщо це так, то про-
шу вас сказати мені ясніше. Справа для мене 
дуже важлива...»

Піунова пропонує зустрітися, щоби поговори-
ти про харківську пропозицію, а  він думає, що 
це буде не  тільки ділове, а  й любовне побачення. 
Але розмова відбулася у присутності старої матері.

Закоханий Шевченко поступово помічає не-
щирість, але розірвати стосунки з  коханою, яка 
мало не  щоночі йому сниться, нелегко.

А  тим часом Піунова укладає новий контракт 
із театром. У  цей же час Шевченко отримує по-
зитивну відповідь від І. Щербини щодо влашту-
вання Піунової на  харківській сцені. І  поет бук-
вально біжить до  Піунових, а  там зустрічає до-
сить стриманий прийом.

Тарас Григорович починає розуміти, що його 
просто ігнорують. Почувши про новий контракт 
артистки з  місцевим театром, Шевченко пише 
23  лютого: «Якщо це правда, то в  які відносини 
поставила вона мене й  Михайла Семеновича зі 
Щербиною? В  огидливі!

А  наступного дня після зустрічі з  коханою 
поет напише: «Випадково зустрів Піунову, у  мене 
не  вистачило духу поклонитись їй. А  чи давно
я бачив у  ній майбутню дружину свою, ангела  — 
оберега свого, за якого готовий був покласти душу 
свою? Огидний контраст. Дивні ліки від любо-
ві  — несамостійність, у  мене все як рукою зняло. 
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Я скоріше вибачив би їй найспритніше кокетуван-
ня, ніж цю дрібну несамостійність, яка мене, а го-
ловне, мого старого знаменитого друга поставила 
в  дуже непристойне становище. Погань пані Піу-
нова! Від нігтика до  волосинки погань!»

У  «Розповіді К. Б. Піунової-Шмідтгоф про 
Т.  Г. Шевченка» було написано: «…Тоді 15-річна 
дівчинка, я, звичайно, не могла поцінувати цього 
великого чоловіка, та  зате все життя потім пи-
шалася і  пишаюсь тим, що привернула до  себе 
його увагу».

Ось так і  провінційна акторка, яка доторкну-
лася до  генія, залишилася в  історії назавжди як 
його муза.

П’ЯТА СТОРІНКА «ЛИКЕРА ПОЛУСМАК»
Бібліотекар. Остання сторінка поетичного альбому 
присвячена Ликері Полусмаковій.

На екрані — портрет Ликери Полусмакової, роботи Т. Г. Шев-
ченка (італійський олівець, 1860).

Бібліотекар. До села Стрєльна, що неподалік від Пе-
тербурга, влітку 1860 року перебралися дружина 
Куліша Олександра Михайлівна та  її сестра Надія 
Забіла. Остання на прохання поміщиці Карташев-
ської, землячки і  знайомої Шевченка, виїжджаю-
чи за  кордон, взяла із собою її  служницю й  по-
коївку Ликерію Полусмак (Полусмакову), кріпач-
ку поміщика М. Макарова, брата Карташевської.

На  дачу в  Стрєльну завітав і  Тарас Григоро-
вич. І  там він побачив Ликерію Полусмакову, по-
знайомився з  нею.

Що являла собою ця Тарасова наречена? Згід-
но з метричним записом, Ликерія Іванівна Полу-
смак (за  метричною книгою Полосмак) народи-
лася 16 травня 1842 року. Як зазначено в  цьому 
документі, батьки Ликерії були селянами помі-
щика Макарова. Дуже рано померли вони. Піз-
навши сирітську долю, малолітня Ликерка гірко 
поневірялася. А  коли підросла, взяли її  в помі-
щицький дім.

За спогадом І. Тургенєва, це була «дівчина, ма-
лоросіянка; створіння молоде, свіже, трохи гру-
бувате, не  дуже гарне, але по-своєму привабливе, 
з  чудовими білявими косами й  тією чи то гор-
довитою, чи то спокійною поставою, яка власти-
ва її  племені».

Середнього зросту, кругловида, трохи вес-
нянкувата, кароока дівчина викликала симпатію. 
Отож, якраз Ликера була такої краси, що до  впо-
доби Шевченку.

Ликерія Полусмакова бачилась Т. Г. Шевченку 
останньою надією на  його сумному шляху ство-
рення сім’ї. І  невдовзі, уже 27 липня 1860 року, 
поет сватається до  Ликери, а  вона відразу пого-
джується стати його дружиною.

Після розмов із Ликерою Шевченко повідом-
ляє Надії Забілі про своє кохання і  про свої 
серйозні наміри, на  що та  дуже здивувалася: 
«Боже мій! Що ви задумали, Тарасе Григоро-
вичу! Хіба ви не  знаєте, що то таке Ликерія?» 
І  почала умовляти Шевченка відмовитися від 
своїх намірів, розповідаючи все погане, що зна-
ла про Ликеру. Тих умовлянь Тарас не  послу-
хався, а, навпаки, образився на  Забілу за  те, 
що вона так нетактовно почала паплюжити ви-
бір його серця.

«Хоч би й  батько мій рідний устав з  домови-
ни, — сказав Шевченко, — то я і його б не послухав».

Негативну характеристику Ликери він пояснив 
панським гонором, що не  давав панству глянути 
на  бідну кріпачку як на  звичайну людину, а  тим 
більше як на  суджену поета.

А Ликера тим часом узяла те сватання до ува-
ги й  через годину вже всім усе розповіла. У  Ку-
лішихи вона детально розпитувала, наскільки той 
Шевченко пан, чи заможний він. Інколи вона сум-
нівалася: «Він старий і, здається, скупий, так не-
охота за  нього йти». А  потім, хизуючись, говори-
ла: «Ні! Піду! На зло дівчатам карташевським піду, 
щоб вони збісилися…» І  ходила Ликера з  квіт-
кою на  голові, як заручена, і  хвалилася перед усі-
ма своїм женихом.

Тарас Григорович, не  слухаючи порад зем-
ляків, продовжував женихатися — зустрічався зі 
своєю судженою, купував їй подарунки. Зі «Спо-
гадів про Т. Г. Шевченка» Н. Забіли ми дізнаємо-
ся про те, що «Восени Ликера занедужала. По-
чувши те, Тарас Григорович дуже стривожився
і, не  знаючи, як вже показати своє піклування, 
прислав Ликері на гостинець вовняні панчохи, те-
плу хустку і  якийсь старовинний, металевий, ве-
ликого розміру хрест на  шию.

Тільки Ликера дістала гостинці, перш за  все 
вхопила хрест і  давай його шкребти — чи золо-
тий? Побачивши ж, що він не золотий, вона із сер-
цем відкинула його геть і  сказала, надувши губи:

— Бог знає що!.. Я  думала, золотий!..
А то одного разу Шевченко, йшовши до нас від 

станції, по  дорозі назбирав різних трав і  зв’язав 
з  їх Ликері чудовий, чисто артистичний букет. 
Одержавши його у  подарунок, Ликера — тільки 
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щасливий жених вийшов у  другу кімнату — ки-
нула букет додолу й  сердито плюнула:

— Таке, мовляв, чортзна-що!.. Хоч би які квіт-
ки, а  то трава! На  сміх людям!..

Сердешний поет-художник і  не здогадувався, 
як прийняла подарунок його мила, його ідеал, що 
він так високо поставив у  своїх золотих мріях…

…Прийшовши одного разу, вона знову стала 
жалітися на  свого жениха:

— Сердитий такий, побачив у  графіні воду, 
що я забула днів зо два перемінити, та  так кри-
чав на  мене, так кричав, що й  господи!.. Не  піду 
за  його! — сказала вона на  кінець.

А  як же буде? — спитала Н. Забіла.
— Та  так же й  буде, — відказала Ликерія, — 

що заберу все те, що він мені дав, а  за його таки 
не піду!.. Такий старий, поганий, та ще й сердитий!..

…Незабаром після того ізнов прибігла Лике-
ра дуже збентежена…

— Я  вже не  заручена його, спасибі богу! — 
радісно відказала Ликера й тут оповіла матері, що 
сталося між ними.

Тарас, прийшовши до неї так, як і завжди, по-
бачив у  її кімнаті страшенний безлад: у  графіні 
вода не  перемінена — аж застоялася, на  столі по-
тьоки води, тут же лежить гребінець із вичеса-
ним волоссям і  покинуті брудні панчохи, постіль 
не  прибрана, хата не  метена…

— Він… як закричить на  мене: «Я  не хочу 
такої! …Мені не  треба такої жінки!..» А  Ликера 
й  собі каже: «І  мені такого чоловіка не  треба! — 
старий та  поганий!..» — та  й вийшла з  хати.

Так закінчився його роман. Блиснула була 
йому ясна зірочка у  кінці його трудної, темрявої 
дороги, та  й згасла… Тільки більше жалю йому 
наробила…»

Ликері Полусмак він присвятив дві поезії, на-
малював портрет. Ще одну поезію — «Барвінок 
цвів та зеленів…» — написав після розлуки з нею. 
Адже це була остання спроба створити сім’ю, про 
яку він так довго й  палко мріяв.

Отже, діти, добіг кінця наш поетичний аль-
бом. Як на  мою думку, ми можемо зробити ви-
сновок, що в  житті Шевченка було багато жінок, 
яких він любив, кохав, присвячував їм свої поезії, 
картини, але протягом усього його життя Украї-
на була музою Шевченка. Образ батьківщини став 
для нього образом найвищого ідеалу, до нього він 
звертається, як до реальної жінки, коханої, до ма-
тері, яка вчить, надихає й  оберігає його. 




