
46

Наука і культура

ISSN-18197329. Світогляд, 2019, №1 (75)

По горизонталі. 5. Знаменитий вірш Т. Г. Шевченка. 6. 
Український маляр і педагог, один із найближчих учнів Та-
раса Григоровича, який брав активну участь у викупі його 
з кріпацтва. 9. Стара назва Вільнюса, де жив Тарас як ко-
зачок пана Енгельгардта. 10. Козак, якого Тарас малював 
уночі, коли пан і пані поїхали на бал і коли вернулись, то 
пан застав його за малюванням і відлупцював його і наказ 
кучеру відшмагати добряче, що і було зроблено. 13. Тарас 
Григорович Шевченко — національний ..., символ України. 
14. Наука, яку дуже любив Тарас Григорович. 15. Ім’я сестри 
Шевченка. 18. Тарас Григорович, як винятково видатна ге-
роїчна особа. 19. Остап ..., український письменник, який 
писав: «Т.Г. Шевченко! Досить було однієї людини, щоб 
урятувати цілу націю. 22. Дівоче прізвище матері Шевчен-
ка. 23. Ім’я Гребінки, друга Шевченка. 28. Ім’я брата Тараса 
Григоровича. 29. До нього хист у Тараса появився змалку. 
30. Один із псевдонімів Франка, який «Кобзар» Шевченка 
знав майже напам’ять. 33. «Причинна» за жанром, яку поет 
написав ще до викупу з кріпацтва. 34. Українська письмен-
ниця, якій Шевченко присвятив вірш, називаючи її про-
роком і «своєю донею». 35. Хвороба, від якої помер поет. 
36. Поема Т. Г. Шевченка написана в 2-й половині 1847 р. в 
Орській фортеці.

По вертикалі. 1. Відомий скульптор, автор пам’ятника 
поета в Харкові. 2. Літературно-меморіальний будинок-му-
зей Тараса Шевченка — ... Національного музею Тараса 
Шевченка. 3. Таємно подані відомості, за які заарештували 
поета. 4. «Живописна...» — альбом, до якого Шевченко ви-
конав ескізи і єдиний випуск якого вийшов у 1844 р. у Пе-
тербурзі. 7. Обласний центр України, де в центрі міста стоїть 
пам’ятник Тарасу Шевченку. 8. Місто, біля якого похований 
Шевченко. 11. «Розрита ...» — вірш Шевченка російською 
мовою. 12. Гірська порода, з якого зроблено постамент, на 
якому до 125-річчя від дня народження встановлено брон-
зовий пам’ятник. 16. Історична поема Тараса Григоровича, 
присвячена Коліївщині. 17. Воно в поета було дуже важким. 
20. Місто, в якому поет написав поему «Тризна». 21. Поема 
Шевченка. 24. Віце-президент Академії мистецтв, один із 
друзів поета, який всіляко допомагав йому. 25. «... Стодо-
ля» — історико-побутова драма, яку поставив у 1844-1845 
роках аматорський гурток при медико-хірургічній академії 
в Петербурзі. 26. Збір урожаю, де познайомилися Тарасо-
ві батьки. 27. Орська ... — місце «служби» Т. Г. Шевченка. 
31. Вона почалася для Тараса в дядька Губського, який тяжко 
знущався над хлопцем. 32. Тарас Григорович Шевченко — 
український ...
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