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Музи генія 

Біль і розчарування останніх 
років життя— 

Ликера Полусмакова 

 

  Найбільше 
любовних поезій 
Шевченка присвя-
чені Ликері Полу-
смак. Вона остан-
ня любов Т. Шев-
ченка, його наре-
чена, колишня крі-
пачка М. Макаро-
ва. Кобзар позна-

йомився з Ликерою на дачі у Н.Забіли 
в 1860 році влітку в Стрільні, приклав 
усіх зусиль, щоб  Ликера отримала во-
лю. Ликера згадує про те, як привітав 
її поет: “Тепер Лукерю, ти така, як всі 
люди”. Шевченко  хотів одружитися з 
цією дівчиною, присвятив їй кілька 
віршів, намалював  портрет. Проте Та-
рас і Ликера розійшлися, так і не всту-
пивши в шлюб. Полусмак вийшла за-
між за перукаря   і жила  в Царському 
Селі.  Коли в 1904 році повдовіла, 
приїхала до Канева й до смерті  відчу-
вала вину перед  Т.Шевченком.  

 Тарас Шевченко присвятив Ли-
кері поезії “Барвінок цвів і зеленів”, 
“Поставлю хату і кімнату”, 
“Ликері” (1860), “Л”. 

Гостра душевна драма 
 

Катерина Піунова  
 

  
Після всього пере-
житого на засланні 
почуття самотності 
ще більше заполо-
нило душу нашого 
Кобзаря. І він оста-
точно наважився 
одружитися. В до-
розі до Петербурга  
та Москви обстави-

ни змусили Шевченка зупинитись у 
Нижньому Новгороді, там він знайо-
миться з молодою і дуже вродливою 
шістнадцятирічною артисткою Катрусею 
Піуновою. Тарас Григорович дає мо-
лодій актрисі уроки української мови. З 
листа К. Піунової : “Тарас Григорович 
любив мене, як свою рідну дитину, і 
навіть ще палкіше...” В Катерині Шевчен-
ко знаходив якусь частку своєї Оксани. 
Шевченко освідчується в коханні, незва-
жаючи на 28 років різниці.Коли він 
нарешті зайшов у справі про одруження 
до батьків Катерини, то це сприйняли як 
несподіванку.  Шевченкові відмовляють. 
Після  розлуки Піунова вийшла заміж, 
грала на сцені, але не мала великого 
успіху в театральної публіки. Четвертій 
музі поет присвятив твори: “Утоптала 
стежку через яр”, “Якби з ким сісти хліба 
з'їсти”. 

Миколаївський  ліцей «Педагог» 

    Миколаїв 2013 



Телефон: (555)555-55-55 

Факс: (555)555-55-55 

Эл. почта: proverka@example.com 

Адрес основного места работы 

Адрес, строка 2 

Адрес, строка 3 

Адрес, строка 4 

Названи организации 

ли іноді Шевче-
нко почав говорити 
звичайні жарти і ніби 
знижувався до звичай-
ної пересічної люди-
ни.10 січня 1844 року 
Шевченко залишає має-
ток Репніних. Про це 
Варвара в листі до Ей-
нера згадує так : 
«...Настав день і час йо-
го від'їзду. Я із слізьми кинулась йому на 
шию, перехрестила його лоб, і він вибіг 
з кімнати...». Третій музі свого життя ге-
ніальний поет присвятив  поему 
“Тризна” . 
 Поет із великою 
теплотою листувався з 
М. Максимович. В од-
ному листі Шевчен-
ко надіслав Марії Васи-
лівні вірш "Сон" ("На 
панщині пшеницю жа-
ла..."), за який вона бу-
ла щиро вдячна. 10 тра-
вня 1859 р. поет послав 
їй свій автопортрет. 
Під час останньої по-
дорожі в Україну Шевченко гостював у 
Максимовичів у Прохорівці (батьківщина 
Максимовичів, колись Полтавської губе-
рнії, тепер Черкаської області). Тут (22 
червня 1859 р.) він намалював портрет 
Марії і підписав: "1859 Т. Шевченко 22 
июня". Не раз Шевченко звертався до неї 
з проханням, щоб вона знайшла йому пі-
дходящу пару і одружила його: "Оженіть, 
будь ласка, а то як ви не ожените, то й 
сам бог не оженить. Так і пропаду бурла-
кою на чужині... Зробіть же так, моє сер-
це єдинеє"…Доля ніби знущалася над по-
етом, адже на момент знайомства з Шев-
ченком Марія Максимович була вже замі-
жня. Тому їхні взаємні почуття були при-

речені. 

 Любити – це жи-
ти життям того, 
кого любиш. 
(Лев Толстой) 

 Бажання зробити 
швидкоплинне 
вічним – це і є кохання. (Де ла Сер-
на) 

 Той, хто кохає, бачить серцем, а 
не очима. (Башар ібн Бурд) 

 Все може замінити кохання, йому 
ж взамін нема нічого і ніде.
(Петеф) 

 
Світлий ангел дитинства— 

Оксана Коваленко  
 

 Оксанка Коваленко була на три 
роки молодшою за Тараса і мешкала по 
сусідству. Їхні матері, товаришували.  
Але дитяча симпатія та підліткова зако-
ханість не встигла перерости у глибокі 
почуття. 15-річний "козачок" Тарас їде 
до Вільна у 1829. Розлука була не-
сподівана і довга. Тож своє перше ко-
хання Тарасові залишалося тільки зга-
дувати і малювати.  
 Першій музі геніального поета – 
Оксані – Тарас Шевченко присвятив твір 
“Мар’яна – черниця”, саме про неї, по 
дитячому світлу , згадував у поезіях 
“Три літа” ,“Ми вкупочці колись росли ”, 
”Мені тринадцятий минало”. 

 
 
Цей  жіночий тип буде фа-
тально подобатися Шевчен-
кові у жінках, змушуючи йо-
го шукати в них ту , 
“справжню”- подругу, дру-
жину, порадницю. 

 
 
 

Написані пером печалі — 
 Ганна Закревська  

 
 29 червня 1843 року Тарас Григорович 
зустрів на балу Ганну Закревську. В цій жінці 
Тарас побачив втілення омріяного образу. До 
цього він зовсім не думав про шлюб. А після, як 
реакція на його безнадій-
ність, з'являється в поета 
те характерне для нього і 
вже незмінне упродовж 
усього життя бажання мати 
свою родину, свій дім, дру-
жину, тихий і надійний за-
хисток. Але, на жаль, Ганна 
Закревська була одружена.  
 Другій музі Тарас 
Шевченко присвятив такі 
твори: "Немає гірше, як в 
неволі", "Якби зустрілися 
ми знову". 

Молюсь і плачу пред тобою— 
Варвара Рєпніна 

  В липні 1843 року Тарас Григорович Ше-
вченко  разом з О. Капністом, сином відомого 
письменника,  завітав до Яготина, де й позна-
йомився з княжнею Варварою Рєпніною, яка в 
житті і творчості поета залишила глибокий 
слід. Побачивши в Шевченкові велику людину і 
незвичайний талант, княжна хотіла бачити  по-
ета завжди таким, і її неприємно дратувало, ко-

Вислови про 
кохання відомих 


