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ТЕМА ШЕВЧЕНКОВСКОЙ ССЫЛКИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЧЕР-

КАССКИХ ПОЭТОВ

В статье анализируются поэтические тексты черкасских поэтов (Ф. 
Моргуна, Н. Негоды, К. Светличного, П. Линовицкого), написанные под 
впечатлением поездки на Мангышлак летом 1975 года. Отмечаются про-
блемно-тематические узлы этих поэтических текстов, доминантная образ-
ность и настрой. Указывается, что несмотря на заметную идеологическую 
ангажированность, в поэзии есть и интересные художественные находки.
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THEME OF SHEVCHENKO’S EXILE 
IN THE WORKS OF POETS FROM CHERKASY

The article analyzes the poetical works of poets from Cherkasy (F. Morgun, N. 
Negody, K. Svitlychnogo, P. Linnovitsky), which are written under the impression 
of a trip to Mangyshlak in the summer of 1975. Problem-thematic knots of these 
poetical texts are noted, in particular dominant imagery and mood. It is pointed 
out that in spite of a noticeable ideological engagement, there are interesting 
artistic finds in poetry.
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РОДИНА КОЧУБЕЇВ У ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

На основі історичних, архівних документів та періодичних видань у 
статті досліджуються художні та поетичні твори Тараса Григоровича 
Шевченка, пов’язані з родиною Кочубеїв. 
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Постать  Тараса Григоровича Шевченка є невід’ємною частиною 
історії нашої держави, кожної української родини. У дослідженні 
зупинимося на тих фактах із життя геніального поета, талановитого 
художника, які вказують на дружні відносини з родиною Кочубеїв, 
що знайшли свій вияв у творчості митця.  Уперше Тарас Григорович 
звернувся до теми родини Кочубеїв 1840 року, коли писав акварель 
«Марія» за поемою О. С. Пушкіна «Полтава». Малюнок міг готуватися 
для альманаху «Утренняя заря», який видавав В. А. Владиславлєв у 
1839–1843 рр. [13, 378]. 

У літературі дана робота згадується під різними назвами: «Мотря 
Кочубей у палатах Мазепи», «Сон Марії», «Сцена из “Полтавы’’». Робо-
та виконана на папері аквареллю та бронзою. Її розміри – 24,7×20,1  см. 
Ліворуч унизу авторські дата та підпис: «1840. Шевченко», а на звороті 
напис олівцем: «Т. Schevchenko» [13, 378]. 

Акварель «Марія» зберігалася в колекції Володимира Владис-
лавлєва (1806–1856). Пізніше, з невідомих причин, дана колекція 
потрапила до московської художньої збірки відомого колекціонера і 
товариша Тараса Григоровича Кузьми Терентійовича Солдатьонкова 
(1818–1901). Після його смерті, у 1901 році, всю колекцію успадкував 
племінник Василь Іванович Солдатьонков (?–1910). Потім власницею 
колекції стає його дружина Надія Григорівна Солдатьонкова, яка 1925 
року роботу «Марія» передала до Державного музею образотворчого 
мистецтва імені О. С. Пушкіна у Москві. Згодом роботу передали 
до Всеросійського музею О. С. Пушкіна у Санкт-Петербурзі, а на 
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основі розпорядження президії Академії наук СРСР від 20 березня 
1948  року вона передана до фондового зібрання Національного 
музею Тараса Шевченка у Києві, де зберігається до сьогодні під 
інвентарним номером Г–221. 

У травні-червні 1843 року та навесні 1845 року Тарас Шевченко 
відвідав Чернігівщину, зокрема Батурин. Свої враження від Батурина 
він залишив у художніх та поетичних творах, серед яких містерія «Ве-
ликий льох» (1845). У цій поемі поет згадує про будинок генерального 
судді Лівобережної України Василя Леонтійовича Кочубея: «Насилу 
я сховалася / На тім пожарищі. / Одна тілько й осталася / В Батурині 
хата!» [9, 316].

У 1840-х роках Тарас Шевченко у Санкт-Петербурзі познайомив-
ся з Григорієм Павловичем Галаганом (1819–1888), який у 1847 році 
одружився з Катериною Василівною Кочубей (1826–1897). Під час 
їхньої першої зустрічі поет подарував Григорію Галагану примірник 
окремого видання поеми «Тризна» (1844) з дарчим написом – «Гриць-
кови Галагану на память одъ Т. Шевченка» [5, 350]. Після цього у них 
зав’язалися дружні відносини. Григорій Павлович разом з Василем 
Васильовичем Тарновським купував малярські твори Тараса Шев-
ченка після повернення поета із заслання. 

16 квітня 1858 року на прохання Г. П. Галагана Т. Г. Шевченко 
подарував йому вірш «Садок вишневий коло хати» з автографом. У 
листі від 18 квітня 1858 року Григорій Павлович пише своїй дружині 
Катерині Василівні Кочубей: «Прилагаю премилые стишки Шев-
ченко. Их надобно читать медленно, как идилии. Заставь Федора 
Ивановича прочитать Павлуше» [4, 147]. Які вірші були надіслані, 
на жаль, невідомо, але ймовірно, що один з них і був «Садок виш-
невий коло хати».

У Щоденнику Тараса Шевченка є запис від 19 квітня 1958 року: 
«Вечер провел у Галагана. Он прочитал описание своего будынка, 
збудованого им в старом малороссийском вкусе в Прилуцком уезде. 
Барская, но хорошая и достойная подражания затея» [11, 176]. Мається 
на увазі будинок, що знаходився в селі Лебединці, одній з економій 
родини Галаганів (нині село Срібнянського району Чернігівської 
області). У листі до Григорія Галагана від 27 травня 1858 року із 
Санкт-Петербурга Тарас Григорович просить прийняти в Сокирин-

цях молодого художника Івана Івановича Соколова: «Воно розумне, 
добре і любить наш народ і нашу країну» [12, 172].

15 серпня 1858 року Тарас Григорович, перебуваючи на гостині у 
Галаганів, познайомився з Петром Аркадійовичем Кочубеєм (1825–
1893). Петро Аркадійович разом з дружиною Варварою Олександрів-
ною (1829–1894) був запрошений на день народження до чоловіка своєї 
двоюрідної сестри Катерини Василівни Кочубей – Григорія Галагана. 
Саме цього дня Тарас Григорович подарував Варварі Олександрівні 
Кочубей копійний портрет її діда, князя М. Г. Рєпніна. Присутнім 
на святі був Василь Тарновський (молодший), який засмутився, що 
портрет не потрапив до його колекції. Та ситуацію виправив Петро 
Аркадійович. На знак подяки за подарунок для дружини та заради 
моральної підтримки молодого колекціонера, він замовив Тарасу 
Шевченку портрет свого прадіда – генерального судді Василя Леон-
тійовича Кочубея, який задумав подарувати Василю Васильовичу 
Тарновському. У своїх спогадах М. М. Білозерський пише: «Около 
половины марта 1859 г. Кочубей заказал Шевченку написать четыре 
картины масляными красками, за что назначил 4 тыс. руб. сер. …» 
[1, 74]. Тарас Григорович прийняв це замовлення. 

Про роботу над портретом Василя Кочубея писав у спогадах 
учень Т. Г. Шевченка Б. Г. Суханов-Подколзін: «Помнится, что од-
нажды я нашел Тараса Григорьевича в большой суете. Он собирался 
писать масляными красками портрет известного Кочубея, по заказу 
одного из его потомков... По поводу того же Кочубея, один из уроков 
прошел в том, что мы, забравшись на какую-то огромную академи-
ческую не то кладовую, не то чердак, рылись в целом хаосе запылен-
ных старых картин, чтобы разыскать какие-то портреты каких-то 
малороссийских гетманов..., нужных ему [Шевченку] для большей 
верности кочубеевского костюма. После долгих поисков... открыли 
мы какого-то старого чубатого господина и, окрестив его почему-то 
«Мазепой», торжественно приволокли в студию […]. У Шевченка на-
ходился старинный портрет Кочубея довольно приличного письма, 
он его придерживался для сходства. У Шевченко портрет писался в 
рембрандтовском стиле с контрастами освещения» [6, 233].

Портрет Василя Кочубея був виконаний наприкінці травня 
1859 року. У листі Людмили Володимирівни Тарновської до сина 
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від 24 липня 1859 р. читаємо: «Портрет Кочубея получен от Петра 
Аркадьевича, но нужно на него лак положить и тогда тебе отпра-
вим» [8, 336]. 

Про те, що портрет перебував у колекції В. В. Тарновського є 
підтвердження в «Киевской старине» за 1886 рік у статті В. Горленка 
«Альбомы и рисунки Шевченка в собрании В. В. Тарновського»: «В 
качановскомь собрании Шевченку принадлежать две картины краска-
ми... Одна изь картин изображает сцену изь «Катерины», а вторая – 
портрет Кочубея, превратившийся просто в этюд малоросса. Портрет 
этот был заказан Шевченку одним из представителей этой фамилии, 
но почему-то он не кончиль его, а предпочел переделать просто в тип 
пожилого малоросса. Небольшой карандашный портрет поэта очень 
замечателень. Он представлень здесь лет 25-26. Портрет очень прост 
и выразителень, глаза полны ума» [3, 404]. Сучасні дослідники вва-
жають, що «наслідуючи традиції портретів козацької старшини XVII 
століття Шевченко створив уявний образ генерального судді. Митець 
зобразив характерний український тип. Дотримуючись історичної 
достовірності в костюмі, він показав сильну людину, весь вигляд якої, 
особливо погляд, сповнений смутку і трагічної приреченості» [8, 303].

Розмір портрета Василя Кочубея – 92,0 х 76,7 см. Матеріал і техні-
ка – полотно, олія. По верхньому краю овалу червоною олійною фар-
бою – стилізований під кирилицю напис: «Его царскаго пресвƀтлаго 
величества войска запорожскаго генеральный судія Василий Кочубей». 
По нижньому краю овалу тією ж фарбою дата та авторський підпис: 
«1859 Т. Шевченко» [7, 335]. 

У літературі портрет Василя Кочубея зустрічається також під 
назвами «Немолодой украинец» або «Пожилой малоросс». Зберігався 
цей портрет у П. А. Кочубея, потім у В. В. Тарновського. З 1899 року – в 
Чернігівському музеї українських старожитностей В. В. Тарновсько-
го; з 1925 року – в Чернігівському історичному музеї; з 1933 року – в 
Галереї картин Т. Г. Шевченка у Харкові. 1941 року портрет передали 
до фондів Центрального музею Т. Г. Шевченка в Києві, а 1948 року – в 
Державний музей Т. Г. Шевченка (Київ), де він зберігається і нині під 
інвентарним номером Ж-101. 

Портрет Василя Кочубея експонувався на багатьох виставках, 
серед них: «Ювілейна Шевченківська виставка» (1939 р., Київ), «Ви-

ставка, присвячена 133-й річниці з дня народження Т. Г. Шевченка» 
(1947 р., Харків), «Ювілейна Шевченківська виставка» (1964 р., Київ–
Москва), «Шевченко художник. До 170-річчя від дня народження» 
(1984 р., Київ), «Шевченко портретист» (1985 р., Київ), «До 200-річчя 
від дня народження О. С. Пушкіна» (1999 р., Київ), «Лейстровий козак 
та його скарбівня» (1999 р., Київ).

Петро Аркадійович Кочубей замовляв й інші роботи Тарасу 
Григоровичу. М. М. Білозерський у своїй праці «Тарас Григорьевич 
Шевченко по воспоминаниям разних лиц» згадував про початок 
роботи художника над двома малюнками: «Помню два сюжети для 
этих картин: один – «Як русалки місяць ловлять», а другий, про Сомка 
Мушкета» [1, 74]. Остання картина, яка була написана у березні-трав-
ні 1859 року не знайдена, ймовірно не збереглася. Тільки на підставі 
спогадів М. М. Білозерського вона увійшла до реєстру малярських 
творів Т. Г. Шевченка.

Сепія «Русалки», яку Білозерський назвав «Як русалки місяць 
ловлять», виконана Шевченком у Санкт-Петербурзі у березні 1859 
року (також автором виконані три етюди до неї). У літературі зу-
стрічається під іншими назвами: «Дніпрові русалки» або «Русалки 
на Дніпрі». Про цю роботу залишив спогади Б. Г. Суханов-Под-
колзін: «На другом рисунке изображались днепровские русалки 
(довольно легко одетые), увлекавшие молодого козака на дно речки. 
[…]. Нужно заметить, что с дамами или девицами, бравшими для 
себя труд позировать для русалок, я никогда не встречался. Для 
изображения казака мне случалось подолгу валяться на диване, 
свесивши руку и ногу, в иногда в очень неудобной и даже мучи-
тельной позе» [7, 134].

Шевченко виконав роботу сепією (світло-коричнева барвникова 
речовина) та білилами на папері. Розмір малюнка – 30,3х45,4 [14, 328]. 
Твір мав стати підготовчою композицією до розписів стін та плафона 
в будинку Петра Аркадійовича Кочубея в Санкт-Петербурзі. Про цей 
малюнок Тарас Григорович згадував в листі від 12 квітня 1860 року 
до свого приятеля Миколи Яковича Макарова: «Попросіть у Петра 
Аркадійовича Кочубея до осені мій малюнок «Русалки». Я хочу дещо 
поправити і вигравірувати до виставки...» [8, 301]. Справа в тому, що в 
1860 році в Санкт-Петербурзі проходила академічна виставка творів, 
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в якій брав участь і Тарас Григорович, де він бажав показати новий 
малюнок. На жаль, робота на даній виставці так і не була представлена, 
як і не був виконаний розпис плафона в будинку замовника. 

Український живописець Микола Бурачек у 1939 році зазначив: 
«Ці русалки в ескізі прекрасно скомпоновані, чудово передають 
фантастику самого сюжету, але реалістичність постатей цих мотор-
них, «козацької вроди», русалок ніби порушує казкову романтику 
картини» [2, 44]. 

На звороті сепії внизу чорнилом є підпис: «Русалки на Днƀпре», 
рисунокъ Т. Г. Шевченка, перешель отъ Петра Аркадьевича Кочубея 
кь Петру Никитичу // Кривковичу и оть него ко мнƀ; проф. Адріану 
Прахову. // 1898 г. апрель 25. С. П. Б.» [14, 328]. Згодом з колекції Адріана 
Прахова картина потрапила до С. С. Боткіна, потім до Державного 
російського музею в Санкт-Петербурзі, у 1933 році передана до Інсти-
туту Тараса Шевченка Наркомосу УРСР (нині – Інститут літератури 
імені Т. Г. Шевченка НАН України), а через рік роботу передали до 
колекції Галереї картин Т. Г. Шевченка у Харків. З 1948 року зберіга-
ється в Державному музеї Т. Г. Шевченка (нині – Національний музей 
Тараса Шевченка) під інвентарним номером Г–280.

У 1911 році у Москві робота була представлена на виставці, при-
уроченій до 50-ліття від дня смерті Тараса Шевченка, а у 1984 році у 
Києві – на виставці «Шевченко художник» з нагоди 170-річчя від дня 
народження митця.

Четверта робота, яка була виконана для П. А. Кочубея, має назву 
«Приятелі». Показово, що під такою назвою художник створив 4 
офорти та більше 15 відбитків в дарунок для своїх знайомих: Миколі 
Білозерському, Олексію Залєскому, Федору Львову та Петру Кочубею. 

Розглянемо цей офорт детальніше. Його розміри – 14,2х20,2; 
18,0х23,0; (31,2х35,0). Матеріал і техніка – папір, офорт, акватинта. 
Дана робота була створена за твором Івана Соколова «Приятелі». 
Унизу на зображенні офортним штрихом напис «И. Соколовъ»; лі-
воруч під зображенням: «Грав. Т. Шевченко 1859» [14, 321]. Унизу під 
зображенням: «Ой встань, Харьку, ой встань батьку, просять тебе 
люде» [10, 321]. Також на офорті є авторський дарчий напис коричне-
вим олівцем: «Петру Аркадьевичу Кочубею вместо писанки, 12 апреля 
1859 Т. Шевченко» [2, 302]. 

У 1859 році за офорти «Приятелі» та «Притча про робітників на 
винограднику» Тараса Григоровича ухвалили в Академії мистецтв: 
«...по представленным гравюрам признать назначенным в академи-
ки» [8, 302]. 

Офорт «Приятелі» у літературі згадується під такими назвами: 
«П’яниці», «В шинку за столом», «В корчме» та «Приятелі в шинку». 
Місце зберігання до 1930 року невідоме. У 1930 році входить до списку 
колекції картин Інституту Тараса Шевченка Наркомосу УРСР (нині – 
Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України), з 1933 року 
зберігалася в Галереї картин Т. Г. Шевченка у Харкові, а з 1948 року в 
Державному музеї Т. Г. Шевченка (нині – Національний музей Тараса 
Шевченка) в Києві під інвентарним номером Г–877.

Як підсумок товаришування Тараса Григоровича з Кочубеями та 
Галаганами у листопаді 1860 року у Санкт-Петербурзі поет написав 
вірш під назвою «Бували войни й військовії свари...»: «Бували войни 
й військовії свари: / Ґалагани, і Киселі, і Кочубеї-Нагаї – / Було добра 
того чимало. / Минуло все, та не пропало» [10, 368]

Творчість Тараса Григоровича Шевченка відома й шанована 
українським суспільством. До 200-ліття від дня народження Вели-
кого Кобзаря було випущено ювілейну марку, на якій зображено 
портрет Василя Кочубея роботи Тараса Григоровича. Такий блок 
марок «Перлини мистецького спадку Тараса Шевченка» з портретом 
В. Л. Кочубея зберігаються у фондовій колекції НІКЗ «Гетьманська 
столиця» (фондові номер: КВ-14-7786 / СП-4-1686). 

Отже, творчість талановитого письменника, поета, художника 
Тараса Григоровича не оминула й славнозвісну родину Кочубеїв, яка 
мала вагоме значення в історії, політиці, державному реформуванні 
Російської імперії, представники якої були літературними персо-
нажами творів Олександра Пушкіна та Льва Толстого. Шевченко 
настільки захопився їхніми історичними сторінками життя, обра-
зами, що це вилилося у створення поетичних та художніх творів. 
Дане дослідження – спроба проаналізувати твори геніального митця 
Тараса Шевченка, які пов’язані саме з родиною Кочубеїв та Батурином, 
славною гетьманською столицею.
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СЕМЬЯ КОЧУБЕЕВ В ТВОРЧЕСТВЕ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО

На основе исторических, архивных документов и периодических из-
даний в статье исследуются художественные и поэтические произведения 
Тараса Григорьевича Шевченко,  связанные с семьей Кочубеев.
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УЧАСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ КРАЄЗНАВЦІВ 
УКРАЇНИ У ВШАНУВАННІ ПАМ’ЯТІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА

У статті розкривається робота Національної спілки краєзнавців Укра-
їни та її регіональних організацій із вшанування пам’яті Т. Г. Шевченка. 
Характеризуються конкретні форми пошукової та дослідницької роботи 
краєзнавчих осередків.

Ключові слова: Т. Г. Шевченко, краєзнавство, шевченкіана, пам’ять.

Серед творчих спілок, що мають переважно художньо-мистецьке 
спрямування, Національна спілка краєзнавців України вирізняється 
тим, що об’єднує людей, які свій творчий потенціал реалізовують у 
науково-пошуковій та просвітницькій роботі. Основною метою ді-
яльності Спілки є розвиток національної культури та краєзнавчого 
руху в органічному поєднанні всіх його державних, громадських і 
освітянських форм [1, 3]. 

Національна спілка краєзнавців України та її організації на міс-
цях долучаються до усіх визначних подій, що відбуваються в Україні, 
ініціюють і беруть активну участь у державних і регіональних захо-
дах з відзначення знаменних історичних дат і вшанування пам’яті 
видатних постатей української історії та культури. Важливе місце у 
багатогранній роботі НСКУ посідає шевченківська тематика, зокрема 
вшанування пам’яті Великого Кобзаря. 

Особливо рельєфно участь краєзнавців у розробці цієї теми 
проявилася в період підготовки та відзначення 200-річного ювілею 
Т. Г. Шевченка. 30 вересня 2012 року на батьківщині Т. Г. Шевченка – 
Черкащині, на розширеному засіданні Президії правління НСКУ 
за участю голів регіональних організацій було всебічно обговорено 
участь Спілки у підготовці та відзначенні Шевченківського ювілею та 
прийнято звернення до краєзнавців, громадськості України. У звер-
ненні, зокрема, зазначено, що змістом цієї роботи має стати участь 
«в оновленні експозицій музеїв та музейних кімнат, шевченківських 
світлиць, проведення тематичних читань, літературно-краєзнавчих 


