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Краєзнавчі читання 

«Т.Шевченко і Поділля»  
(до 175-ї річниці з часу перебування  Т. Г. Шевченка на Поділлі та 

Волині) 

 
 

Мета заходу: вшанування пам’яті видатного українського письменника, 

художника, патріота України – Тараса Григоровича Шевченка; ознайомлення з 

історією перебування його  на Поділлі і Волині. 

 

 Кожен народ має свого пророка. В українців – це ТАРАС ШЕВЧЕНКО.  Геній, 

який піднявся до вершин світової культури. Його слова, його слава завжди поміж нас. 

Звертаючись до безсмертної спадщини Кобзаря ми знаходимо не тільки написані 

полум’яним пером сторінки минулого, а й величезний світ думок, ідей, образів 

близьких нашим сучасним ідеалам і прагненням.  

Цього року виповнюється 175 років з часу перебування Тараса Григоровича 

Шевченка на Поділлі і Волині. 

21 вересня 1846 року він, як співробітник Київської тимчасової комісії по розбору 

древніх актів, отримав розпорядження Київського, Подільського та Волинського 

генерал-губернатора Д. Г. Бібікова виїхати в різні місця Київської, Подільської та 

Волинської губерній для збору відомостей про історичні пам’ятки, кургани, народні 

повір’я і перекази, пісні пов’язані з ними, опису старожитностей, виявлення різних 

історичних документів та малювання древніх знаменитих храмів. 

За свідченнями шевченкознавців на початку жовтня 1846 року Шевченко побував у 

місті Кам’янці-Подільському. Далі його маршрут проліг через Проскурів, Меджибіж, 

Хмільник і Житомир до Почаєва і на Волинь. 

 Багата на історичні події і обрядовість - Подільська земля залишила широкий слід 

у серці великого Кобзаря. Почуте, побачене й пережите під час подорожі знайшло своє 

відображення у  віршах Шевченка, поемі “Варнак”, однойменній повісті, 

щоденникових записах ... 

Вшановуючи пам’ять Т.Г. Шевченка, науковці, краєзнавці Хмельниччини всебічно 

дослідили і висвітлили перебування поета в наших краях. Більше 600 авторів 

доторкнулися до теми «Шевченко і Поділля», життя і творчості поета. В нашому краї 

пройшла низка науково-краєзнавчих конференцій, Міжнародне літературне свято, 

наукові краєзнавчі круглі столи, приурочені перебуванню поета на Поділлі. 

Саме про перебування Тараса Григоровича на Поділлі і Волині, про наукові 

дослідження, літературні посвяти, вшанування пам’яті великого Кобзаря на теренах 

Хмельниччині йтиметься на краєзнавчих читаннях, в яких візьмуть участь історики, 

письменники, мистецтвознавці, краєзнавці та бібліотекарі Хмельниччини. Відбудеться 

презентація книжкової виставки «Тарас Шевченко і Поділля». 

 

Ведуча заходу:  завідуюча відділу краєзнавства Валентина Борейко.    


