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«Кобзар» – назва поетичної збірки Т.Г. Шевченка. Вперше «Кобзар» видано у 1840 р. у 
Петербурзі. До нього ввійшло вісім творів: «Думи мої, думи мої, лихо мені з вами!», 
«Перебендя», «Катерина», «Тополя», «Думка», («Нащо мені чорні брови»), «До 
Основ’яненка», «Іван Підкова», «Тарасова ніч».  Популярність книжки була така велика, 
що назва «Кобзар» закріпилася за багатьма наступними виданнями поетичних творів 
Шевченка. Франко писав, що «ця маленька книжечка відразу відкрила немов новий світ 
поезії, вибухла мов джерело чистої, холодної води, заясніла невідомою досі в українськім 
письменстві ясністю, простотою і поетичною грацією вислову» (Ф р а н к о  І. Нарис історії 
українсько-руської літератури до 1890 р. Львів, 1910. С. 107).  

З часу виходу збірки й самого Шевченка почали називати Кобзарем, навіть він сам в 
листі до А. Маркевича 22 квітня 1857 р. писав про себе як про «безталанного старого 
кобзаря». Згодом деякі з повістей Шевченко підписував – Кобзар Дармограй. 

Перше видання «Кобзаря» було надруковано ярижкою. Яри�жка – жартівливо-
зневажлива назва російської абетки, застосованої до української мови включно з літерами 

ы (названої єри, звідки й саме слово ярижка) і Ο (ять). Емський указ російського імператора 
Олександра II з 1876 р. забороняв окрему українську абетку, а до друку допускалися 
тільки тексти, записані «без отступления от общерусской орфографии». Цей указ був 
чинний до 1905 р. Правопис при цьому, за винятком збереження етимологічного ъ в кінці 
слів після приголосних, був фонетичний. 

У 1844 році під назвою «Чигиринський Кобзар» вийшов передрук першого видання 
«Кобзаря» з додатком поеми «Гайдамаки».  



«Кобзар» 1860 року надруковано коштами Платона Симиренка, з яким Т. Шевченко 
познайомився під час своєї подорожі Україною в 1859 році. Платон Симиренко – відомий 
в Україні цукрозаводчик і меценат, виділив для видання «Кобзаря» 1100 рублів. Це 
видання було значно повніше попередніх: сюди увійшло 17 творів Шевченка. Ця 
редакція «Кобзаря» зустріла у Петербурзі серйозні перешкоди з боку цензури і лише 
завдяки заступництву міністра народної освіти Є. Ковалевського була видана. Того ж 
1860 року вийшов «Кобзарь» у перекладі російських поетів. Видання здійснено за 
редакцією М. Гербеля. Це останнє видання «Кобзаря» за життя автора. 

Першим повним виданням творів Шевченка став «Кобзар» 1907 р., що вийшов у 
друкарні Шмідта на кошти Товариства Шевченка для допомоги нужденним уродженцям 
Південної Росії, що вчаться у вищих навчальних закладах С.-Петербурга і Благодійного 
товариства видання загальнокорисних і дешевих книг. Його редактору – відомому 
літературознавцю, історику, фольклористу і бібліографу Василю Доманицькому, 
вдалося розшукати багато нових творів Т. Шевченка, до того невідомих, серед яких були 
й ті, що знаходилися в архівах департаменту поліції. В. Доманицький звірив тексти з 
рукописами та друкованими варіантами та упорядкував їх хронологічно. Він вперше 
надрукував Шевченкові твори, що до того не друкувалися в Росії: «Марія», «Саул», «І 
Архімед і Галілей», повні тексти поеми «Сон» і «Кавказ». 

Тарас Шевченко у своїх поетичних рядках відводив важливу роль у творенні 
історичних подій окремо взятій особистості й не менш значущу роль – народові. Поет 
наголошував, що історія завжди має бути уроком для нащадків і джерелом роздумів 
людини про вічність буття та його здатність до оновлення. 

Вся історія видань «Кобзаря» свідчить, що невелика збірка творів видатного 
українського письменника Тараса Шевченка стала особливою книгою для багатьох 
поколінь українців, своєрідним життєвим дороговказом, символом боротьби і 
незламності людської душі та волі. У Черкасах існує музей однієї книги – «Кобзаря» 
Т.Г. Шевченка, відкритий у травні 1989 р. в меморіальній будівлі, в якій із 18 до 22 липня 
1859 р. Т. Шевченко жив у сім’ї Цибульських, про що вказує меморіальна дошка на 
будівлі музею. 

Творчість Тараса Шевченка вийшла далеко за національні рамки й набула світового 
значення. Шевченків «Кобзар» лунає багатьма мовами народів світу. 

Серед перекладачів поезій «Кобзаря» багато відомих письменників. Це І. Бєлоусов, 
О. Прокоф’єв, О. Сурков, О. Твардовський (переклади російською мовою), Я. Купала, 
Я. Колас (білоруською мовою), С. Чиковані, І. Абашидзе (грузинською), Л. Гіра, 
A. Венцлова (литовською), М. Турсун-заде (таджицькою), Е.-Л. Войнич, В. Річ 
(англійською), B. Сирокомля, Л. Совінський, В. Слободник (польською), П. Славейков, 
Л. Каравелов, Л. Стоянов, Д. Методієв (болгарською), Р. Єсенська, М. Марчанова 
(чеською), Ю. Віргінія, А. Курелла, Е. Вайнерт (німецькою), А. Гідаш, Ш. Береш 
(угорською), Ф. Мазад, Ш. Стебер, Е. Гільвік (французькою), В Тулбуре, М. Садовяну 
(румунською), С. Комацу, Т. Сібуя (японською) та багато інших. 

Мотиви «Кобзаря» підказали художникам теми для багатьох малярських творів. 
Ілюстрували «Кобзар» В. Штернберг, Я. де Бальмен, М. Башилов, М. Микешин, І. Рєпін, 



К. Трутовський, О. Сластіон, Л. Жемчужников, М. Самокиш, І. Їжакевич, В. Касіян, 
М. Дерегус. На поезії з «Кобзаря» писали музику композитори М. В. Лисенко, 
П. Чайковський, С. Рахманінов, Я. Степовий, Л. Ревуцький, Б. Лятошинський. 

Слово Тараса Шевченка і сьогодні є актуальним, пророчим. А його «Кобзар» 
відкриває щоразу щось нове і незвідане кожному з наступних поколінь. 

 
 

 
 

 
 

«Думи мої, думи мої,  
Лихо мені з вами!  

Нащо стали на папері 
Сумними рядами? 

Чом вас вітер не розвіяв 
В степу, як пилину? 

Чом вас лихо не приспало, 
Як свою дитину?» 

1839 р. 
 

. 

 

 
Шевченко Т. Г. Кобзаpь Т. Шевченка. – 

Санкт-Петербург : Изд. П. М-[аpто]са ; В 
тип. Е. Фишеpа, 1840. – 114 с. : 1 аpк. мал. – 
Видання укр. мовою у транслітерації 
символами старої рос. орфографії. – Hа окp. 
аpк. мал. В.І. Штеpнбеpга. 

На шмуцтитулах розташовано посвяти: 
“Перебендя” (Е.П. Гребенке), “Катерина” 
(В.А. Жуковскому. На память 22 апреля 1838), 
“Тополя” (П.С. Перовской), “Іван Підкова”  (В.И. 
Штернбергу), “Тарасова ніч” (П.И. Мартосу). 

Примітна особливість цього “Кобзаря” – офорт 
на початку книжки за малюнком Василя 
Штернберга: народний співець-Кобзар із 
хлопчиком-поводирем. 

У збірку ввійшло всього вісім творів поета: 
«Перебендя», «Катерина», «Тополя», «Думка» 
(«Нащо мені чорні брови»), «До Основ'яненка», 
«Іван Підкова», «Тарасова ніч» та «Думи мої, думи 
мої, лихо мені з вами». Вони були написані 
спеціально  для цього видання. 

 

 
 



 
 

Шевченко Т. Г. Кобзаpь Таpаса Шевченка 
в переводах русских поэтов / изд. под ред. 
Ник. Вас. Гербеля. – Санкт-Петербург : В 
тип. Имп. Акад. наук, 1860. – 203 с. 

Наприкінці 1860 р. у Санкт-Петербурзі 
виходить з друку “Кобзарь Тараса Шевченка в 
переводе русских поэтов” за редакцією М. Гербеля. 
Це останнє видання “Кобзаря” за життя автора.  

У книзі, окрім перекладів творів, уперше 
опублікована автобіографія Т.Г.  Шевченка. 

 

 
 

Шевченко Т. Г. Кобзаpь Таpаса Шевченка / [упоpяд.  
 Д. С.  Каменецький]. – Санкт-Петербург : Коштом П. Семеpенка ; Дpук.  
П. А. Куліша, 1860. – [1], 244, [1] с., 1 аpк. поpтp. – Видання укр. мовою у 
транслітерації символами старої рос. орфографії. – Упоpяд. встановлено за 
кн.: Шевченківський словник. Т. 1. – К., 1976. 

Видання з портретом автора, який намалював російський художник  М.О. Мікешин. 
Книга була надрукована коштами Платона Симиренка, відомого цукрозаводчика і 
мецената. Тираж “Кобзаря”складав 6050 примірників. Це видання було значно повніше  
попередніх: сюди увійшло 17 творів Тараса Шевченка. 

 
 



 
Шевченко Т. Чигиpинскій Кобзаpь, на малоpоссійском наpечіи 

Таp[аса] Гpиг[оpовича] Шевченка : С поpтpетом автоpа, каpтинкою Кобзаpя 
и двумя виньетками. – Изд. 3-е. – Санкт-Петербург : [Изд. книгопpодавца 
И. Т. Лысенкова. Тип. П. Кулиша], 1867. – 98, [1], 140 с., 1 аpк. мал., 1 аpк. 
поpтp.: іл. – Hа с. 1-140 в кінці кн. всі твоpи в пеp. на pос.  

На титульному аркуші епіграф з твору автора: 
 

Пишовъ Кобзарь по улици – 
Съ журби якъ заграе! 
Кругомъ хлопци навпрысидки 
А винъ вымовляе: 
«Нехай буде оттакички!»… 

 

 
Шевченко Т. Г. Кобзарь : з додатком споминок про Шевченка 

писателів Тургенева і Полонського / Т. Г. Шевченко ; [ред.-упоpяд.:  
О. О. Русов, Ф. К. Вовк]. – У Празі (Прага) : Nakl. knih. dra Gregra a Ferd. 
Dattla, 1876. – XXII, [1], 414, IV с., 1 поpтp., мал. –  Видання укр. мовою у 
транслітерації символами старої рос. орфографії. –  
Ред.-упоpяд. встановлено за кн.: Шевченківський словник. Т. 1. – К., 1976. – 
Прим. № 69517 дефектний, відсутні тит. арк., с. XV–XXII, обидва примірника 



без с. I-IV в кінці кн. 
 
На титульному аркуші епіграф з твору автора: 

 
Думи мої, думи мої,  
Квіти мої, діти! 
Виростав вас, доглядав вас… 
Де ж мені вас діти? 

 

 
Шевченко Т. Г. Кобзарь / Т.Г. Шевченко. – В Киеве (Киев) : Изд. в кн. 

маг. Иогансона ; [Высоч. утв. Т-во печ. д. и торг. И.Н. Кушнерев и К в Моск. ; 
Киевск. отд.], [1889]. – 3, 553, [4] с., 1 аpк. поpтp. – Hа обкл. епігpаф з твоpу 
авт. – В кн. віpші, поеми, дpама "Hазаp Стодоля" та віpш О.І. Псьол "До 
сестpи". – Видання укр. мовою у транслітерації символами старої рос. 
орфографії. 
 

 
 
 
 



 
 

Шевченко Т. Г. Кобзарь / Т. Г. Шевченко ; Об-во имени Т.Г. Шевченка 
для вспомоществования нуждающимся уроженцам Южной России, 
учащимся в высших учебных заведениях С.-Петербурга; 
Благотворительное Общество издания общеполезных и дешевых книг ; 
[передм. В. Доманицького]. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Книгопечат. 
Шмидт, 1908. – 634 с., [1], 1 арк. портр. 

 

 
 

Шевченко Т. Г. Кобзаpь : Твори Тараса 
Гр. Шевченка : з портр.,. автобіографією, 
матер. по політ. ділу і з 20 мал. з картин 
 Т. Г. Шевченка / вид. в ред. В. 
Доманицького. – Киев ; Петербург ; Одесса : 
Южно-Русск. книгоизд. Ф.А. Иогансон, 1912. 
– III, [20] с., 622 стлб., 1 аpк. поpтp.: іл. 

 



 
 

Шевченко Т. Г. Кобзар Тараса 
Шевченка : вибір для дітий : ювілейне вид. 
в 100 роковини уродин поета. – Львів : 
Накл. Укр. пед. т-ва, 1914. – 64 с., 1 портр. - 
На обкл. назва: Кобзар для малих дітий  

 
 

Шевченко Т. Г. Запретный кобзарь  
/ Т. Г. Шевченко ; в переводах собрал  
И. А. Белоусов. – Москва : Грань, 1918. –  
80 с.  

Видання складається з перекладів творів поета 
на російську мову, які раніше були заборонені 
цензурою.  

 
 

Шевченко Т. Г. Кобзарь : повний текст : 
з життєписом, поpтpетами письменника й 
малюнками хати, де наpодився  
Т. Шевченко, й його могили / Т. Шевченко ; 

в pедакції [та з вступ. ст. "Життя Таpаса 
Шевченка"] В. Доманицького. – Київ : Вид-
во Книгаpні Є. Чеpеповського ; Дpук. І.І. 
Чоколова, 1918. – XXVI, 576 стп., 1 л. портр., 
поpтp., мал. – Прим. № 36370 дефектний, 
відсутні ствб. 573–576. 
 



 
 

Шевченко  Т. Г.  Кобзарь : скорочене 
ювілейне видання 1861–1921  
/ Т. Шевченко ; [Передм. В. Коряк]. – 
Харьков : Всеукр. держ. вид-во, 1921. – ХХ, 
332 с., 1 портр. – На с. 315 ноти до 
„Заповіту”. – Прим. № 241144 дефектний, 
відсутні с. I-XX та 317–330 

 
 

Шевченко Т. Г. Кобзар / Т. Шевченко ; 
[Вступ. ст. В. Коряка] ; мал. худож. 
Іжакевича, Мартиновича, Сластьона 
Смирнова, Ткаченка, Трутовського. – 4-те 
вид. – Київ : Книгоспілка, 1929. – 318 с., 1 
портр., іл. – Прим. дефектні, відсутні с. 1-16, 
у № 269205 відсутній тит. арк. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

Шевченко Т. Г. Кобзар / Т. Шевченко ; з ред. та прим. додали 
 І. Айзеншток та М. Плевако ; Ін-т Тараса Шевченка. – Харків ; Київ : Держ. 
вид-во України, 1930. – 301 с., 1 портр. 

 
 
 

 
 

Шевченко Т. Г. Кобзар / Т. Шевченко ; Ін-т Тараса Шевченка ; з ред. 
та прим. додал І. Айзеншток. – Вид. 3-тє. – Харків ; Київ : Література і 
мистецтво, 1932. – 296 с., 1 портр. 

 
 



 
 

Шевченко Т. Г. Малий Кобзар : вибр. поезії для дітей / Т. Г. Шевченко ; 
[упоряд. Є. Кирилюк ; вступ. ст. О. Білецького ; іл. худож. В. Полтавця]. –  
К. : Держ. вид-во дит. літ. УРСР, 1961. – 335 с. : іл. – Авт. на т. арк. не вказ. 

 
 

 
 

Шевченко Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко ; 
[ред. С. І. Шевцова ; іл. худож. В. І. Касіяна]. 
– Київ : Дніпро, 1976. – 600 с., іл. 

 



 
 

Шевченко Т. Г. Малий Кобзар : вибр. 
поезії для дітей / Т. Г. Шевченко ; [упоряд. 
Є. П. Кирилюк, В. Є. Шубравський ; вступ. 
ст. Є. С. Шабліовського ; худож. 
Т. Г. Кудіш]. – Дніпропетровськ : Промінь, 
1990. – 294 с. – (Шкільна бібліотека). 
 

Зібрано поезії Т. Шевченка для учнів 
середнього шкільного віку. 

 
 

Шевченко Т. Г. Кобзар = Kobzar : з 
поясненнями і примітками д-ра Василя 
Сімовича / Тарас Шевченко ; [Ін-т літ. ім. 
Т.Г. Шевченка НАН України ; Рівн. обл. 
об"єднання тов-ва "Просвіта"  
ім. Т.Г. Шевченка ; підготовка факс. 

 вид. Борейка М.С., ; післямова  
М. Г. Жулинського]. – факс. вид. – Рівне : 

Рівненська друкарня, [1998]. – 33, 444 с. – 
Вихідні данні оригиналу: Вінніпег, 1960. 
 

 
 

Шевченко Т. Г. Кобзар : [вибр. поетичні 
тв.] / Т. Г. Шевченко ; [ред. О. Г. Таран]. – 
К. : МАУП, 2004. – 472 с. 
 

До скороченого видання включено ліричні 
поезії та поеми, що стали класичними у творчій 
спадщині Т. Шевченка. 



 
 

Шевченко Т. Г. Кобзар : повна збірка  
/ Т. Г. Шевченко ; [редкол.: Р. Полонський 
(голова) та ін. ; вступ. ст. та прим.  
Р. Полонського]. – Харків : Фоліо, 2009. – 

734, [2] с., іл., портр. 
 

Дане видання «Кобзаря» – повне, без вилучень і 
спотворень. 

 
 

Шевченко Т. Г. Кобзар: (вибрані твори) : 
до 65-ї річниці Перемоги у Великій 
Вітчизняній війні / Тарас Шевченко ; [ред.-
упоряд.: М. Рильський, Н. Рибак]. – 
Відтворено з видання 1942 р. – Київ : 
Редакція журналу "Охорона праці", 2010. – 
78 с. – На обкл. : Спілка радянських 
письменників України. 
 

 
 

Шевченко Т. Г. Кобзар / Тарас Шевченко 
; [упоряд. В. М. Валько ; ред. Д. Сапіга ; іл.  
С. Караффи-Корбут]. – Львів : Каменяр, 

2011. - 915 с., іл. – На суперобкл., тит. арк., а 
також на ст. 14, 868-881 вміщено графічні 
композиції Тараса Шевченка. 

Тексти поезій супроводжуються ілюстраціями 
художниці Софії Караффи-Корбут (1924-1996).  

У 1960-х рр. художниця створила 34 композиції 
станкових ілюстрацій до «Кобзаря» Т. Шевченка. 

 
 
 



«Кобзар» у перекладах мовами світу 

 

 
 

Şevcenko T. Kobzar = Кобзарь  
/ T.  Şevcenko  ; red. B. Sejtekov. – 
Tyrkmendovletnesr, 1939. – 102 p. – Текст 
туркм. мовою.  

 
 

Şevcenko T. Cobzarul / Taras Şevcenko ; in 
romineşte de Victor Tulbure ; cu un cuvint 
inainte de Mihail Sadoveanu. – ed. – Bucureşti 
: Cartea Rusă, 1957. – 202 p. : 5 l. il. – Текст 
рум. мовою. – Cobzarul. Versuri de Taras 
Şevcenko. 

 
 

Ševtšenko T. Kobsaar  : valitud luulet  
/ T. Ševtšenko ; tolkinud H. Rajamets [ta in.]. – 
Tallinn : Eesti riiklik kirjastus, 1961. – 366 lk. –
Текст ест. мовою. 



 
 
 
 
 

 
 

Szewczenko T. Kobziarz = Кобзар / Taras 
Szewczenko ; [упоряд., вступ. ст. 
Р. Лубківського ; іл. М. Стороженка]. – 
Львів : Світ, 2013. – 379, [1] с. : [1] портр., іл. – 
Текст польськ. – До 200-річчя від дня 
народження Тараса Шевченка. 
 

 
 
 

Shevchenko T. Kobzar = Кобзар / Taras 
Shevchenko ; [пер. англ. мовою Віри Річ ; 
вступ. ст., есей про В. Річ, прим. (частково) 
англ. мовою, упорядкув. Р. Зорівчак ; прим. 
укр. мовою (частково) С. Гальченко]. – Kyiv : 
Mystetstvo, 2013. – 335, [1] p., іл., портр. – До 
200-річчя від дня народження Тараса 
Шевченка. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




