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«Дайте руки, юні други, 
Най щезають тяжкі туги». 

 
Маркіян Семенович Шашкевич народився 6 листопада 1811 

року в селі Підлісся, Золочівського округу в Галичині. Дитячі 
роки провів у сусідньому селі Княжому, де його батько був 
священиком. Початкову освіту одержав дома, а потім навчався у 
нормальній школі в містечку Золочеві та в гімназії (Бережани, 
Львів). 

З дитинства Шашкевич любив народні пісні і ще в школі 
почав складати вірші. Навчаючись з 1829 року у Львівській 
семінарії, він розгорнув активну громадську і культурну 
діяльність, рішуче виступив за громадянські права української 
мови і фонетичний правопис, за літературу народною мовою, 
згуртував навколо себе передову молодь. Твори 
І. Котляревського та збірка пісень М. Максимовича окрилили 
Шашкевича і його однодумців Я. Головацького та І. Вагилевича 
у праці для народу. Після рукописних збірок оригінальних 
поезій і народних пісень «Син Русі» (1833), «Зоря» (1834) вони 
складають «Азбуку» і «Читанку» (1835-1836) для навчання дітей 
рідною мовою, а в 1837 р. видають знамениту «Русалку 
Дністровую» – першу книжку народною мовою на західних 
землях України. 

Вчився Шашкевич у семінарії з перервами. Через скрутні 
матеріальні умови він то сам залишав навчання, то його 
виключали з семінарії, тому закінчив її тільки 1837 року. У 
1838 р. одружився, був священиком у селах Гумниськах, 
Нестаничах, Новосілках. 

Ні переслідування жандармів, ні польсько-німецьке засилля, 
ні зрадницька діяльність доморощеного панства не похитнули 
Шашкевичевого ідеалу – служити рідному народові. Та недовго 
довелося працювати Шашкевичу для народу. Нужда й 
туберкульоз, на який хворів він з шкільних років, 7 червня 
1843 р. звели його в могилу. Через 50 років прах поета урочисто 
перенесено з Новосілок до Львова на Личаківське кладовище. 
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Відому у літературі «Руську трійцю» народ назвав 
будителями галицької землі, а поетичне слово Шашкевича, за 
висловом І. Франка, «...стало кристалізованою, очищеною 
мовою людського серця, зверненою безпосередньо до сердець 
усіх інших людей...». До складу «Руської трійці» входили 
Маркіян Шашкевич, Іван Вагилевич, Яків Головацький. В 1834 
року гурток львівських семінаристів остаточно оформився в 
культурно-просвітню організацію. 

В умовах поневолення західноукраїнських земель 
австрійською монархією Шашкевич, послідовно орієнтуючись 
на народ, його мову і культуру, своєю діяльністю підніс ідею 
соціального і національного визволення трудящих, підготував 
грунт для розвитку нової української літератури в Галичині і 
цим заслужив всенародну шану. 

Портрета письменника не залишилось, його створено 
пізніше за тими свідченнями, які подав Я. Головацький, та з 
фотографії його сина. 

Художнiй доробок М. Шашкевича складається з лiричних 
вiршiв, iсторичних поем, балад, байок, оповiдання «Олена», що 
мають яскраво виражений романтичний характер. 

Романтизм його грунтувався на народно-нацiональнiй 
основi, спирався на усну народну творчiсть. Також писав твори 
для дiтей, уклав «Читанку», надруковану фонетичним 
правописом. 

В iсторiю украïнськоï лiтературно-мистецькоï думки 
Маркiян Шашкевич увiйшов як один iз творцiв першого захiдно-
украïнського альманаху «Русалка Днiстрова”, виданого 1837 р. в 
Будапештi. 

Невтомний збирач фольклору, полум’яний захисник живоï 
украïнськоï мови, Маркiян Шашкевич створив самобутнi 
художнi твори ї оповiдну казку «Олена», лiричнi поезiï «Згадка», 
«Погоня», «Розпука», «Туга за милою», «Сумрак вечiрнiй». 
Серед них i перлина украïнськоï класичноï лiтератури ї поезiя 
«Веснiвка». 
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Тематичний спектр творчостi Маркiяна Шашкевича досить 
рiзноманiтний. 
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