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«Заповіт», написаний 25.XII.1845 р. в Переяславі, є одним із поетичних 

творів Тараса Григоровича Шевченка, який став відомий на весь світ. Для 

написання «Заповіту» було використано жанр поетичного заповіту в поєднанні з 

жанровими ознаками гімну. Вірш став символом боротьби українського народу 

за визволення та має великий вплив на національну культуру.  

Спочатку вірш не мав назви. У рукописному збірнику «Стихотворения 

Т. Г. Шевченка» І. Лазаревського, з власноручними виправленнями поета, він 

позначений як «Завіщаніє». Вперше опублікований під заголовком «Думка» в 

збірці «Новые стихотворения Пушкина и Шевченки» (Лейпціг, 1859). Повний 

текст вперше надруковано у Львові у журналі «Мета» (1863) під назвою 

«Завіщаніє», а під редакторською назвою «Заповіт» вперше надруковано лише 

частину вірша у «Кобзарі» (СПб., 1867).  

Як і в літературних джерелах, так і в музичному мистецтві закріпилося 

декілька назв «Заповіту», а саме: «Думка», «Завет», «Завещание», «Завіщане», 

«Завіщаніє», «Заповіт», «Як умру», «Як умру, то поховайте». 

Текст «Заповіту» перекладено понад 150 мовами народів світу. У 1964 р. 

видавництво «Наукова думка» опублікувало книжку «Заповіт» Тараса 

Шевченка, де вміщено поезію мовами народів світу. Її друге видання вийшло у 

1989 р. 

З нагоди 175-річчя написання твору пропонуємо список літератури з 

фондів Хмельницької ОУНБ, що дозволить глибше пізнати та зрозуміти 

творчість великого українського митця. 
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