
Кросворд «До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка»  

Підготував Микола СЕМЕНЮК,  

«Літературна Україна» № 38 (5517), 2013 р.  

 

1. Молдавський письменник і літературо -  
знавець, Шевченкові присвятив статті  
«Великий Кобзар» (1961), «Улюблений 
поет молдавського народу» (1964) та ін.  

 

2. Український художник і педагог, Шевченко 
познайомився з ним у 1836 році у 
Петербурзі.  

 

3. Брат Т. Шевченка  
 

4. Український режисер, за творами 
Шевченка здійснив вистави «Слепая», 
«Петрусь» (1923), «Неофіти», «Москале -  
ва криниця» (1939), «Єретик», «Царі» 
(1943) та ін.  

 

5. Знайомий Шевченка, композитор, поет 
познайомився з ним у 1846 році в Седневі 
і  виконав олією його портрет.  

 

6. Місто, центр Волинської губернії (тепер 
обласний центр України), Шевченко був 
тут восени 1846 р.  

 

7. Поема Т. Шевченка, написана в листопаді 
1842 р.  

 

8. Вірш Т. Шевченка, написаний у 1845 році 
в Переяславі.  

 

 

9. Український літературознавець, його праці (1962 -1974) присвячені вивченню творчо -редакційної 
роботи Шевченка над поемами «Варнак», «Марія» та циклом «В казематі».  

 

10. Офорт Т. Шевченка з серії «Живописная Украйна» 1844 р.  
 

11. Малюнок Т. Шевченка, виконаний у 1857 році в Новопетровському укріпленні.  
 

12. Російський живописець, архітектор і дослідник мистецтва, в 1859 -1872 — віце-президент Академії 
мистецтв у Петербурзі, де з ним і зустрічався Шевченко.  

 

13. Український артист, лауреат Шевченківської премії 2008 р.  
 

14. Український літературознавець, присвятив Т. Шевченку брошуру «Полтавські дороги Кобзаря» (1990) 
та статті «І на оновленій землі» (1961), «Живий у пам'яті народній» (1984) та ін.  

 

15. Персонаж поеми Т. Шевченка «Гайдамаки».  
 

16. Латиський письменник, перекладав поезії Шевченка латиською мовою та присвятив поету статтю «Два 
ювілеї» (1946).  

 

17. Український скульптор, народний художник України (1996), автор багатьох пам'ятників Шевченку, 
зокрема в смт Верхнє Синєвидне (1991), с. Соснівці (1997) Львівської області, м. Бєльці (Молдова, 
2002) та ін.  

 

18. Італійський живописець, Шевченко згадує його в повістях «Княгиня», «Капітанша», «Художник» та в 
листі до А. Лизогуба 29.ХІІ .1849.  

 

19. Рядовий 1-го Оренбурзького лінійного батальйону, разом із Шевченком служив у Новопетровському 
укріпленні.  

 

20. Український скульптор, народний художник України, автор пам'ятника Шевченку в Арров -парку в Нью -
Йорку (1970).  

 

21. Приятель і земляк Т. Шевченка, навчався в Академії мистецтв у Петербурзі, Шевченко познайомився з 
ним у 1844 році і  жив разом у будинку Бема на 2 -й лінії Васильєвського острова.  

 

22. Словенський історик і публіцист, у рецензії,  опублікованій у журн алі «Батьківщина і  світ» (1888), 
схвально відгукнувся на переклади творів Шевченка хорватською мовою.  

 

23. Англійський письменник, Шевченко був обізнаний з його творами, про що згадує у повістях 
«Художник» і «Близнюки».  



 

24. Грецький письменник, літературознавець і перекладач, перекладав твори Т. Шевченка (1964).  
 

25. Ад'ютант нижегородского військового губернатора, Шевченко познайомився з ним у 1857 році і 
прихильно згадував його в «Щоденнику».  

 

26. Український живописець і графік, створив портрет Т. Шевченка (1923), в 1964 — картину «Катерина» 
(за поемою Шевченка) та інші, твори його знаходяться в музеях Полтави, Херсона, Яготина.  

 

27. Український письменник -сатирик, Шевченкові присвятив статтю «Чий Шевченко?» (1924), у якій різко 
виступив проти фальсифікаторів спадщини поета.  

 

28. Українська актриса, народна артистка України (з 1951), виконувала роль Оксани в «Гайдамаках» за 
Шевченком (укр. драм, театр ім. І. Франка, 1922) та в інших театрах.  

 

29. Український скульптор, автор пам'ятника Т. Шевченку в м. Форт -Шевченко (Казахстан) 1997 р., 
лауреат Шевченківської премії (2000).  

 

30. Начерк Т. Шевченка, вміщений в альбомі 1845 року, виконаний в квітні 1845 року під час перебування 
поета на Полтавщині.  

Відповіді на кросворд «До 200 -річчя від дня народження Т. Шевченка».  

1. Попович.  
2. Сошенко.  
3. Йосип.  
4. Борін.  
5. Лизогуб.  
6. Житомир.  
7. «Гамалія». 
8. «Заповіт».  
9. Ващук.  
10. «Казка».  
11. «Казарма».  
12. Гагарін.  
13. Капраль.  
14. Загайко.  
15. Ярема.  
16. Ванаг.  
17. Самотос.  
18. Рафаель.  
19. Сорокін.  
20. Бородай.  
21. Рогов.  
22. Барле.  
23. Діккенс.  
24. Дімакіс.  
25. Голицин.  
26. Гопкало.  
27. Вишня.  
28. Нятко.  
29. Чепелик.  
30. «Селянин».  

 


