




Моринці



Івано-Франківськ

Він словом зцілював пропащі долі

І мудрі заповіти написав для нас

Шевченка слово,наче грім, лунає...

Воно до єдності всіх закликає,

Щоб між братами дух ворожий щез,

Або вважали мову за перлину

І берегли, як матір немовля,

щоб шанували неньку Україну

І жили, наче любляча сім’я!

В. Чічірко



Бібліотека Івано-Франківського 

медичного університету 

Учітеся, брати мої!

Думайте, читайте,

І чужому научайтесь, −

Свого не цурайтесь…

Т. Шевченко



Калуш

Кобзарю,

знаєш,

нелегка епоха

оцей двадцятий невгомонний вік.

Завихрень - безліч.

Тиші - анітрохи.

Л. Костенко



Снятин

Тарас гранітний дивиться суворо:

- А ви гартуйте ваші голоси!

Не пустослів'ям,

пишним та барвистим,

не скаргами,

не белькотом надій,

не криком,

не переспівом на місці,

а заспівом в дорозі нелегкій.

Л. Костенко



Богородчани

Синові

… виростай же хорошим на вроду

й чистим серцем, у добрий час!

Щоб козацькому славному роду

та повік не було переводу,

Україну люби

як великий Тарас!

В. Омельченко



Канів

Віки узяли пам’яті скарбниці 

І золотом вписали імена.

В граніті обеліском височиться

Великий син могутнього Дніпра

Вдивляється він кожному у душу

З високої гори біля Дніпра.

І хто є українцем – знати мусить

Шевченківського духу письмена.

Л. Медвідь



Львів

Зліва від скульптури Шевченка

піднімається вгору так звана «Хвиля

українського відродження», яка

символічно зображає історію України від

часів Київської Русі та історію України

XX ст., героїв творів Шевченка (сліпого

кобзаря Перебендю і поводиря, Катерину,

сцену страти колесуванням козака з

поеми «Гайдамаки»), а також захисників

українського народу (сцену посвяти в

козаки – вручення козацької шаблі,

благословення матері іконою, прощання

дівчини з козаком, який відправляється

на Січ).



Харків

Цей скульптурний монумент

символізує тісний зв’язок поета-

пророка з народом, його долею.

В скульптурну композицію входять

найулюбленіші герої творів Кобзаря

– Ярема, Ґонта, солдат-рекрут, кріпак

з жорнами,Катерина, яка символізує

пригнічену Україну.

(Скульптурна композиція вважається

найкрасивішою в Україні.)



Чернігів

Шевченка слово,

Наче грім, лунає...

Воно до єдності всіх закликає,

Щоб між братами дух ворожий щез,

Аби вважали мову за перлину

І берегли, як матір немовля, 

щоб шанували неньку Україну

І жили, наче любляча сім’я!

В. Чічірко



Пам’ятник Шевченку це композиція, з трьох майстерно виконаних

скульптур - це Шевченко в дитячому, юнацькому та зрілому віці, який обрав

свій нелегкий шлях борця за життя і свободу свого народу через чорнило,

олівець і фарби.

Дубно



Дніпропетровськ Крим, Сімферополь
За непокору владі й часу,

За гордий дух і бунт душі.

Вся сила генія Тараса

Перелилася у вірші…

Г.Цепкова



Росія. Санкт-Петербург 1918 р.

Перший пам’ятник

Грузія

У фундамент пам'ятника закладено 
капсулу з землею із села Моринці . 
Черкаської області, де народився  

Шевченко. 



Азербайджан. БакуРумунія



Польща Греція.Афіни



Франція. Париж

І на оновленій землі

Врага не буде, супостата,

А буде син, і буде мати,

І будуть люди на землі.



Угорщина, БудапештДанія, Копенгаген



Аргентина. Буенос-Айрес Канада. Вінніпег



Бразилія

США. Вашингтон 

27 червня вважається українським днем 

в честь відкриття пам’ятника поету. 

(1964 р.)



Ну що б, здавалося, слова…

Слова та голос – більш нічого.

А серце б’ється, ожива, як їх почує.

Знать, од Бога і голос той, і ті слова.


