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1. Віршоване послання Ніколая Курочкіна  
до Шевченка

окреСлюючи піСляЗаСланСькі конТакТи Шевченка з російськими лі-
тераторами, Павло Зайцев зазначив: 

Ближче зійшовся і заприязнився з тими з них, що визначалися 
такою самою, як і він, щирістю й безпосередністю вдачі, як от 
з Миколою Курочкіним і братами Жемчужніковими, що були 
людьми винятково доброго серця, а з-поміж росіян справді щи-
рими українофілами1. 

Курочкін переклав російською й опублікував чотири поезії укра-
їнського колеґи, надрукував кваліфіковану рецензію на збірник 
«Кобзарь Тараса Шевченка в переводе русских поэтов» (Санкт-Пе-
тербург, 1860), листувався з ним (збереглося два листи Курочкіна), 
виголосив на похороні Шевченка слово, яке, за свідченням Ніко-
лая Лєскова, «особенно сильно отозвалось в душе слушателей»2. 
Дослідники вже розглядали взаємини Шевченка з Курочкіним3. 

1 Павло Зайцев, Життя Тараса Шевченка, Нью-Йорк; Париж; Мюнхен, 1955, 
с. 319.
2 Н. С. Лесков, «Последняя встреча и последняя разлука с Шевченко», у кн.: Спо-
гади про Тараса Шевченка, уклад. і прим. В. С. Бородіна, М. М. Павлюка, О. В. Бо-
роня; передм. В. Л. Смілянської, Київ: Дніпро, 2010, с. 432. Як писав Лєсков, Ку-
рочкіну «сдерживаемые слезы мешали произнесть свое короткое слово, дышав-
шее сердечной простотой и искренностью» (Там само). Текст виступу Курочкіна 
опубліковано; див.: Л. Жемчужников, «Воспоминание о Шевченке; его смерть и 
погребение», Основа, 1861, март, с. 14–15. 
3 Див.: Ф. Я. Прийма, «Из забытых отзывов русских писателей о Т. Г. Шевчен-
ко», Русская литература, 1958, № 4, с. 223–226; його ж, Шевченко и русская 
литература ХІХ века, Москва; Ленинград: Изд-во АН СССР, 1961, с. 208–214; 
М. М. Павлюк, «Кілька уточнень до Шевченкового листування: (Т. Шевченко і 
М. Курочкін)», Радянське літературознавство, 1970, № 6, с. 80–82; Листи до 
Тараса Шевченка, упоряд. В. С. Бородін, В. П. Мовчанюк, М. М. Павлюк та ін., 
Київ: Наукова думка, 1993, с. 326–328 (коментар Ніни Чамати); Григорій Зленко, 
«Каламбур», у кн.: Григорій Зленко, Пошук для прийдешнього: Вибрані розпові-
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Але принаймні один сюжет з обсягу цієї теми досі не висвітлено 
повною мірою. 

У Шевченковому фонді зберігся пробний відбиток його офор-
та «Дві дівчини»4. Василь Шубравський зазначив, що на звороті 
відбитка 

на всю сторінку червоним олівцем крупним жирним почерком 
написано жартівливий вірш когось із знайомих Т. Г. Шевченка: 
«Встал. Скверно. Хмель чуть прохо[дящий]» … // ... «В своих две-
рях отрадный ключ», підпис: «И. Кр.» з підкресленням, рядом 
дата «31

M
225–34

1933
31
VII»5.

Як засвідчує звернення до першоджерела, авторський підпис 
насправді виглядає інакше – НКр. Нещодавно з’ясовано, що по-
слання було написано 31 березня 1859 року6.

Петро Жур слушно назвав автором поезії Курочкіна і відтворив 
її чотири заключні рядки7. Проте дослідник хибно відчитав автор-
ську дату: «

31
M

225–34
1933

31
VII» (він звертався не до самого автографа, а до мікро-

фільму)8. Вивчаючи офорт «Дві дівчини», принагідно згадав про 
«текст недрукованого (бо сороміцький) вірша М. Курочкіна» Воло-
димир Яцюк9. У літописах життя і творчости Шевченка – включно 
з тим, який уклав Жур, – інформацію про відповідний твір Куроч-
кіна не подано.

Безумовно, саме з огляду на свою буцімто сороміцькість (на-
справді позірну) відповідний віршований експромт Курочкіна, 
який є важливим свідченням його контактів із Шевченком, досі 
фактично перебуває поза увагою навіть ширшого кола фахів-
ців-шевченкознавців. Тому слід нарешті опублікувати цю поезію 
у повному обсязі.

ді літературного слідопита, Одеса: Астропринт, 2004, с. 66–68; Віктор Дудко, 
«Дві шевченкознавчі нотатки», Записки Наукового товариства імені Шевченка, 
Львів, 2014, т. CCLXVI, с. 539–541. 
4 Див.: Відділ рукописних фондів і текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шев-
ченка НАН України (далі – ВР ІЛ), ф. 1, од. зб. 110. 
5 Опис рукописів Т. Г. Шевченка, відп. ред. О. І. Білецький, ред. М. С. Грудницька, 
Київ: Вид-во АН УРСР, 1961, с. 258.
6 Докладно див.:  Віктор Дудко, Тарас Шевченко: джерелознавчі студії, Київ: 
Критика, 2014, с. 23–24 (стаття «Шевченко очима Григорія Милорадовича»).
7 Див.: Петр Жур, Шевченковский Петербург, Ленинград: Лениздат, 1964, с. 223–
224, 285; його ж, Шевченківський Петербург, Київ: Дніпро, 1972, с. 132, 177. 
8 Стосовно року написання твору Жур не висловився. 
9 Володимир Яцюк, Малярство і графіка Тараса Шевченка: Спостереження, ін-
терпретації, Київ: Рада, 2003, с. 297. 
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Свою поетичну імпровізацію Курочкін створив у помешкан-
ні Шевченка, де заночував. Зранку Шевченко вийшов у справах, 
замкнувши помешкання, і гість змушений був чекати на повер-
нення господаря.

Встал. Скверно. Хмель чуть проходящий –
Один средь незнакомых стен,
И вместо бляди настоящей
Какой-то женственный манкен10.
Отрадный свет блестит в окошке,
А предо мною на стене
Все алебастровые ножки
Нелепо чувство дразнят мне.
Давно кипит воображенье, 
Иди скорей, Тарас, не мучь
И поверни освобожденья
В своих дверях отрадный ключ.

2. Вітальна телеграма Шевченкові  
від 25 лютого 1861 року:  
матеріяли до коментаря

Напередодні останнього дня народження, 25 лютого 1861 року, 
Шевченко дістав телеграму: «Батьку, полтавці поздравляють лю-
бого Кобзаря з іменинами і просять: “Утни, батьку, орле сизий”. 
Полтавська громада»11. 

До єфремовського зібрання творів письменника, де було впер-
ше оприлюднено корпус листів до нього, телеграма не потрапи-
ла. У збірниках листів до Шевченка її подано за ориґіналом, який 
зберіг Олександр Лазаревський (нині – у ВР ІЛ). Коментуючи те-
леграму, і Лариса Кодацька, і Ніна Чамата зазначили, що вперше 
відповідний текст було оприлюднено в журналі «Основа» (1861. – 
№ 6. – С. 15)12. Чамата деталізувала: «Телеграму вміщено в написа-
ній М. О. Максимовичем редакційній статті “Значение Шевченко 
для Украины. Проводы тела его на Украину из Петербурга”»13. Од-

10 Вживана у ХІХ ст. форма слова «манекен».
11 Листи до Тараса Шевченка, с. 183.
12 Див.: Листи до Т. Г. Шевченка, упоряд. Л. Ф. Кодацька, Київ: Вид-во АН УРСР, 
1962, с. 310; Листи до Тараса Шевченка, с. 352. 
13 Там само. Автором непідписаної статті був редактор часопису Василь Білозер-
ський, у першодруку в назві зазначено: «Шевченка», «в Украину». У справі автор-
ства див.: Н. М. Белозерский, «Тарас Григорьевич Шевченко по воспоминаниям 
разных лиц (1831–1861 гг.)», у кн.: Спогади про Тараса Шевченка, с. 193. 
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нак читач, який звернеться до цієї публікації, з’ясує, що насправді 
текст телеграми там не подано, їй присвячено такий фраґмент із 
листа Олександра Кониського до редакції «Основи»: «Щирії пол-
тавські українці 25 лютого послали Т. Гр. Шевченку телеграму і, 
поздоровляючи його з іменинами, сподівались, що певно любий 
Кобзар утне на своїй голосній кобзі нову голосну пісню, котру по-
чують далеко-далеко!»14.

Насправді текст телеграми було вперше відтворено в надруко-
ваній у газеті «Северная пчела» статті Лазаревського «Последний 
день жизни Т. Г. Шевченко», написаній 26 лютого, щойно після 
смерти поета15. Навівши телеграму, Лазаревський зазначив: «Вы-
слушав ее, больной сказал: “Спасибі, що не забувають”. Депеша 
видимо обрадовала его» 16. 

Уже невдовзі статтю Лазаревського було не раз републіковано, 
зокрема, і в «Основі»17. Ці свідчення включено до збірників споми-
нів про Шевченка18. 

Стосовно обставин підготування телеграми у коментарі Чама-
ти повідомлено: 

Український письменник, педагог і громадський діяч, член Пол-
тавської громади О. Я. Кониський розповів згодом про обставини 
відправлення телеграми: «Увечері в переддень Тарасових іменин 
громада збиралася у Пильчикова […], порадила ту телеграму і 
доручила мені подати її. Квиток телеграфний на ту телеграму я 
переслав в архів “Просвіти”. На громаді того вечора, опріч мене 
і Пильчикова, були: Милорадовичка, Майнова, Лобода Віктор, 
Щелкан, Кизимовський Михайло, Трунов Василь. Кулик Василь, 
Шохин Петро і Гавриленко Григорій» (Кониський О. Тарас Шев-
ченко-Грушівський: Хроніка його життя. Т. 2. – Львів, 1901. – 
С. 339 –340)19. 

14 Основа, 1861, июнь, с. 15. Про те, що згадана публікація Білозерського не 
містить першодруку полтавської телеграми, мені вже доводилося принагідно пи-
сати (див.: «Полтавська громада початку 1860-х рр. у листах Дмитра Пильчикова 
до Василя Білозерського», публ. Віктора Дудка, Київська старовина, 1998, № 2, 
с. 175).
15 Див.: Северная пчела, 1861, 28 февр., № 48, с. 189.
16 Там само.
17 Див.: Жемчужников, «Воспоминание о Шевченке; его смерть и погребение», с. 
3–5. 
18 Саме за одним із передруків статті Лазаревського наведено текст телеграми 
у публ.: М. Присяжнюк, «Вшанування памʼяті Шевченка в Полтаві 1861 року», 
Збірник праць 12-ї наукової шевченківської конференції, Київ: Наукова думка, 
1964, с. 242.
19 Листи до Тараса Шевченка, с. 352.
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Дещо інакше описав Кониський обставини і персональний 
склад учасників десятьма роками раніше у споминах про полтав-
ський період свого життя: 

Добре пам’ятаю, що 25 лютого по 2-ій годині зійшлися (до го-
телю «Москва», де я і інші заходили часом обідати) Пильчиков, 
Трунов, Гавриленко, Ізопольський (поляк, колись ксьондз, потім 
книгар і письменник), ще дехто і я. Перш за все послали ми до 
Тараса таку телеграму: «Батьку! Полтавці поздоровляють любого 
кобзаря з іменинами і просять: утни, Батьку, орле сизий! Полтав-
ська громада» (телеграфний квиток на сю депешу і досі є у мене), 
потім гарненько пообідали невеличкою своєю сім’єю і випили за 
здоров’я свого «сизого орла»20. 

Різночитань, власне, лише два: 1) місце зібрання учасників 
громади, 2) список учасників події – повніший у студії про Шев-
ченка, коротший у споминах (який, утім, містить одне відсутнє у 
першому випадку прізвище – Ізопольський і неконкретизовану 
вказівку «ще дехто»). За відсутности додаткових відомостей немає 
змоги з’ясовувати, яке зі свідчень є достовірнішим. 

Натомість слід уважно переглянути список осіб, яких назвав 
Кониський, – а чи про всіх зацікавлений читач може легко та 
швидко дістати інформацію із шевченкознавчої літератури, пере-
довсім із довідників? 

У Ротачевій енциклопедії опубліковано статті про Гавриленка, 
Кулика, Лободу, Єлизавету Милорадович, Пильчикова, Трунова21, 
Шохина, Щелкана.

У Шевченківській енциклопедії (у виданих на початок 2015 
року чотирьох її томах) вміщено статті про Кулика, Лободу, Єлиза-
вету Милорадович. 

Статтей про Кизимовського та Ізопольського в обох виданнях 
немає. Ротач умістив статтю про Віктора Щелкана (за мемуарним 
свідченням Михайла Драгоманова, одного з тогочасних «корифе-
їв українофільства полтавського»22), не подавши, однак, дат його 

20 О. Я. К[ониський], «З життя в Полтаві: (Частина з моїх споминок)», Правда, 
1890, т. 2, вип. 5, с. 116.
21 Наприкінці 1861 року Олександр Стронін писав до Василя Шевича про полтав-
ського книгаря Трунова: «Почтенный Василий Лонгинович есть мещанин и по-
чти не учившийся человек, но своим врожденным чутьем победивший враждеб-
ные обстоятельства и вышедший на прямую дорогу. К тому же это честная и до-
брая натура» (Михайло Гніп. Громадський рух на Україні 1860-х рр., Харків: Дер-
жавне видавництво України, 1930, кн. 1, с. 231).
22 М. П. Драгоманов, «Два учителі: (Спомини)», Вибране: («…мій задум зложи-
ти очерк історії цивілізації на Україні»), Київ: Либідь, 1991, с 598.
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життя23. Ці відомості з’ясовано ще на початку ХХ століття: (1833 – 
11 лютого 1865, Тифліс)24. 

Педагог Михайло Васильович Кизимовський (27 вересня 
1832, Чернігів – 11 квітня 1878, Полтава) виховувався у Чернігів-
ській семінарії, потім в Університеті св. Володимира. У 1857–1876 
роках викладав у Полтавській гімназії. На початку 1860-х років – 
один з організаторів і викладачів полтавських недільних шкіл. 
Від червня 1876 року очолював Полтавське реальне училище25. 
Драгоманов пригадував про свою та «інших учеників приязнь 
до нашого натураліста, добрячого чоловіка, але не так-то зруч-
ного педагога, а приязнь та придавала охоту вчити й натуральну 
історію й читати натуралістичні книжки, що почали тоді вихо-
дити»26.

Польський фольклорист та етнограф Еразм Ізопольський 
(1810, Київська губернія – 1876, м. Лохвиця Полтавської губер-
нії)27 протягом багатьох років виявляв інтерес до української на-
родної творчости28. Підтримував контакти із Михайлом Макси-

23 Див.: Петро Ротач, Полтавська шевченкіана: Спроба обласної (крайової) 
шевченківської енциклопедії [у двох книгах], Полтава: Дивосвіт, 2009, кн. 2, 
с. 497.
24 Див.: А. Г[арский], «Щелкан Виктор Афанасьевич», Русский биографический 
словарь, Санкт-Петербург, 1912, [т.] Щапов – Юшневский, с. 50. Додаткові жит-
тєписні відомості також див.: В. А. Дьяков, Деятели русского и польского освобо-
дительного движения в царской армии 1856–1865 годов: Биобиблиографический 
словарь, Москва: Наука, 1967, с. 192.
25 Див.: В. Е. Бучневич. Записки о Полтаве и ее памятниках, Полтава, 1902, 
с. 302; Гніп. Громадський рух на Україні..., с. 10; Віктор Дудко, «Читаючи листи 
Леоніда Глібова до Олександра Кониського: Нотатки коментатора», Український 
археографічний щорічник. Нова серія, Київ; Нью-Йорк: Вид-во М. П. Коць, 2004, 
вип. 8/9, с. 777.
26 Драгоманов, «Два учителі: (Спомини)», с. 593. В автобіографії Драгоманов свід-
чив, що в Полтавській гімназії йому «посчастливилось попасть на […] недурно-
го натуралиста, благодаря которому я не нашел новизны в том реализме, о кото-
ром молодежь в России немного спустя говорила как о чем-то исключительном и 
противуположном гуманизму» (М. П. Драгоманов, Літературно-публіцистичні 
праці у двох томах, Київ, 1970, т. 1, с. 40).
27 Див.: Володимир Гнатюк, Українсько-польська правобережна романтична 
література: Вибрані праці, Ростислав Радишевський (гол. ред. і упор.), Київ: 
[МП Леся], 2008, с. 511–512, 628. Дослідник використав джерельні матеріяли, 
які дають підстави скориґувати інформації про роки життя Ізопольського (бл. 
1812 – після 1862), подані у публ.: S. Sierotwiński, «Izopolski Erazm», Polski słownik 
biograficzny, Wrocɫaw; Warszawa; Kraków, 1963, t. X/2, zesz. 45, s. 198. 
28 Новітнє трактування Ізопольського як українського етнографа й фолькло-
риста [див.: Тарас Шевченко в критиці, за заг. ред. Григорія Грабовича, упоряд. 
Олександр Боронь, Михайло Назаренко, Київ: Критика, 2013, т. І: Прижиттє-
ва критика (1839–1861), с. 773] не є вмотивованим. Про фольклористичну і лі-
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мовичем29 та Пантелеймоном Кулішем30 (і написав рецензію на 
«Записки о Южной Руси»31), зустрічався із Шевченком, від якого 
дістав його запис думи про Конашевича-Сагайдачного32. У пол-
тавській книгарні Ізопольського («дорогенька трошки», як писав 
про неї Кониський33) можна було, зокрема, придбати «Кобзар» 
1860 року і альманах «Хата»34, передплатити «Основу»35. 

У Ротачевій статті про Гавриленка його чомусь названо Гав-
рилом (по батькові не вказано)36, хоча він фігурує як Григорій, 
Григорій Іванович і у згадках Кониського, і в синхронних листах 
Куліша. Кониський зазначив, звертаючись до історії полтавської 
громади початку 1860 років, що «був між нами старий, але ще 
бадьорий дідусь, приятель ще Котляревського, столяр-міщанин 
Грицько Гавриленко»37. Пригадуючи влаштований у Полтаві 
9 травня 1860 року урочистий обід з нагоди приїзду Куліша, Ко-
ниський свідчив: «Обед окончился очень поздно, и большинство 
публики проводило Кулиша в его квартиру пешком с музыкой. 
Квартировал он в доме Гр. Ив. Гавриленка, простого, но довольно 
развитого мещанина, столяра по ремеслу и друга покойного Кот-
ляревского. Вечер прошел в оживленной беседе исключительно 

тературну діяльність Ізопольського див.: Гнатюк, Українсько-польська право-
бережна романтична література, с. 511–515; Р. Ф. Кирчів, Український фоль-
клор у польській літературі (період романтизму), Київ: Наукова думка, 1971, 
с. 86–87; Ростислав Пилипчук. «До питання про початок українського вертепу, 
або Ще раз в обороні Еразма Ізопольського», Верховина: Збірник наукових праць 
на пошану професора Олекси Мишанича з нагоди його 70-річчя, Дрогобич: Коло, 
2003, с. 263–285. Польський переклад статті див.: Rostysław Pyłypczuk, «Z historii 
ukraińskiego wertepu albo jeszcze raz w obronie Erazma Izopolskiego», Przegląd Hu-
manistyczny, 2006, t. 50, № 1 (394), s. 41–58.
29 Див.: Гнатюк, Українсько-польська правобережна романтична література, 
с. 512.
30 Див.: Пантелеймон Куліш, Повне зібрання творів. Листи, упоряд., комент. 
Олесь Федорук, Київ: Критика, 2005, т. I, с. 149.
31 Див.: Biblioteka Warszawska, 1857, t. II, s. 872–881.
32 Див.: Гнатюк, Українсько-польська правобережна романтична література, 
с. 512; Петро Жур, Труди і дні Кобзаря, Київ: Дніпро, 2003, с. 259.
33 Переходовець [О. Кониський], «Із Полтави», Черниговский листок, 1862, 18–
25 нояб., № 33/34, с. 258.
34 Див.: Тарас Шевченко в критиці, т. I, с. 602.
35 Див.: Українська преса: Хрестоматія, упоряд. М. Ф. Нечиталюк, Львів, 1999, 
т. 1, с. 93, 99.
36 Див.: Ротач, Полтавська шевченкіана, т. 1, с. 148.
37 О. Я. К[ониський], «З життя в Полтаві: (Частина з моїх споминок)», с. 106. Зять 
Гавриленка, як повідомив Кониський, був власником полтавського готелю «Мо-
сква» – тодішнього «осередку усіх новинок», де «найбільш сходилося лібераль-
них людей» (Там само, с. 115). 
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об украинской литературе – о предстоящем издании “Кобзаря”38 
и “Основы”»39. 

Про пані Майнову можна додати, що влітку 1862 року вона з 
іншими полтавськими громадівцями відвідувала Куліша у Старих 
Санжарах. Це засвідчив Кониський у споминах про полтавські ві-
зити Куліша40. 

3. Повідомлення жандармського аґента  
про концерт 27 квітня 1861 року,  

влаштований з метою купівлі землі для родичів Шевченка

27 квітня 1861 року, наступного дня після проводів праху Шевчен-
ка з Петербурґа в Україну, у залі столичного Дворянського зібран-
ня відбувся вокальний та інструментальний концерт, влаштова-
ний з метою зібрати кошти на купівлю землі для родичів поета. 
Як свідчив Опанас Маркович, «концерт в память Т. Г. Шевченка 
был больше чем наполовину программы составлен из музыки юж-
норусской»41. Про цей захід збереглася низка синхронних публі-
кацій у періодичних виданнях (переважно виступи в обговорен-
ні української частини концерту, яке започаткував Пантелеймон 
Куліш; його опонентами виступили, зокрема, Петро Таволга-Мо-
крицький, Маркович, Карпо Білозерський)42. Друковані матеріяли 

38 Неточність Кониського – на час першого приїзду Куліша до Полтави «Кобзар» 
(1860) уже вийшов. 
39 В. Шенрок, «П. А. Кулиш. (Биографический очерк)», Киевская старина, 1901, 
т. LXXIV, июль/авг., отд. І, с. 53. Кониський написав спогади про перебування Ку-
ліша в Полтаві на прохання Кулішевого біографа Владіміра Шенрока. Також див.: 
Михайло Возняк. «Листування Панька Куліша з Олександром Кониським», Нова 
Україна, 1923, № 10, с. 139, 141, 144 (листи Куліша від 20 листопада 1860 року, 
3 січня і 7 березня 1861 року). 
40 Див.: Шенрок, «П. А. Кулиш», с. 55. У публікації, втім, ідеться про «Майкову», 
але це, треба думати, помилка друку. У копії відповідних споминів Кониського 
(«Несколько слов о П. А. Кулише»), яку зробив Віктор Петров, – Майнова (див.: 
Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України, ф. 243, 
оп. 1, спр. 133, арк. 41 зв.).
41 А. В. Побратим [А. В. Маркович], «Концерт 27 апреля, сбор с которого был пред-
назначен на покупку земли для родственников Т. Гр. Шевченка», Основа, 1861, 
июнь, с. 156.
42 Вихідні дані публікацій див.: Т. Г. Шевченко: Бібліографія літератури про 
життя і творчість. 1839–1959, І. З. Бойко, Г. М. Гімельфарб, О. Д. Кізлик та ін. 
(уклад.), Київ: Вид-во АН УРСР, 1963, т. 1, с. 29–30; Олесь Федорук, «До шевченків-
ської бібліографії 1861 року», Слово і Час, 2008, № 5, с. 54–55. Ці матеріяли буде 
вміщено у другому томі зведення, яке виходить у видавництві «Критика»: Тарас 
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доповнює написане у день концерту аґентурне повідомлення, що 
зберігається у фонді ІІІ відділу43. Його автор свідчив:  

В концерте, бывшем сегодня в Дворянском собрании с благотво-
рительною целию покупки земли родственникам покойного Шев-
ченко, было довольно посетителей, большею частию малороссов 
и поляков; много студентов Константиновского корпуса44. Глав-
ный распорядитель концерта был кандидат Харьковского уни-
верситета Белозерский45. После каждого нумера было по одному 

Шевченко в критиці, т. ІІ: Посмертна критика (1861). [Том вийшов у світ 2017 
року. – Ред.]
43 Державний архів Російської Федерації, ф. 109, секретний архів, оп. 1, спр. 1937, 
арк. 3–4 зв. Збереглась і автентична програма концерту (див.: Там само, арк. 5). 
Спроба реконструювати програму на підставі публікацій у синхронній періодиці 
(див.: М. А. Кибальчич, «Вшанування памʼяті Шевченка у Петербурзі (1861 р.) і в 
Кракові (1914 р.)», Збірник праць 7-ї наукової шевченківської конференції, Київ: 
Вид-во АН УРСР, 1959, с. 170) не є задовільною. Єдину відому мені згадку про від-
повідне аґентурне повідомлення подано у публ.: О. Й. Коцюба, «Опанас Маркович 
і Олександр Сєров», Українське літературознавство, Львів, 1971, вип. 12, с. 30.
44 Константіновський кадетський корпус у Петербурзі, 1859 року перейменований 
на Константіновське військове училище.
45 Карпо Іванович Білозерський (1838 – бл. 1882) – поміщик Чернігівської губер-
нії, чиновник, громадський діяч. У січні 1847 року Шевченко виконав портрет Бі-
лозерського (не зберігся). 1858 року закінчив Харківський університет зі званням 
не кандидата, як помилково зазначено у публікованому документі, а дійсного сту-
дента (див.: Російський державний історичний архів, ф. 776, оп. 3, спр. 182, арк. 3 
зв.). На початку 1860-х років мешкав у Петербурзі. Докладно див.: Н. О. Барабаш, 
Рід Білозерських і культурний світ України ХІХ – початку ХХ століть, Київ: 
Стилос, 2007, с. 52; Н. Асєєва, «Білозерського Карпа портрет», Шевченківська ен-
циклопедія в 6 томах, Київ, 2012, т. 1, с. 436. 

Вважається, що головним розпорядником заходу був Михайло Лазаревський 
(напр., див.: Кибальчич, «Вшанування памʼяті Шевченка…», с. 170; Є. С. Шабліов-
ський, «Останні роки життя. Смерть поета. Похорон (1859–1861)», у кн.: Т. Г. Шев-
ченко: Біографія, Київ: Наукова думка, 1984, с. 530; Валентина Судак, Зінаїда Та-
рахан-Береза, Олена Слободянюк, «Вшановування пам’яті Шевченка», Шевчен-
ківська енциклопедія, т. 1, с. 717). Утім, існує синхронне авторитетне свідчення про 
те, що він «заведывал хозяйственною частью концерта» (А. В. Побратим [А. В. 
Маркович], «Концерт 27 апреля, сбор с которого был предназначен на покупку 
земли для родственников Т. Гр. Шевченка», с. 160). Водночас Маркович, один з 
активних учасників підготування заходу, повідомив, що «главных распорядите-
лей по концерту вовсе не было» (Там само. – С. 153). І сам Карпо Білозерський су-
марно писав про «составителей» і «распорядителей» (К. Белозерский, «О том, как 
пишет г. Кулиш свои заметки о концертах. (К издателю “Северной пчелы”)», Се-
верная пчела, 1861, 3 авг., № 171, с. 696; авторська дата – 2 травня 1861 року). Ре-
дактор «Основи» Василь Білозерський поінформував, що в організації концерту 
27 квітня 1861 року Карпо Білозерський «принимал ближайшее участие» (В. Бело-
зерский, «Напрасное соболезнование “современного летописца” “Отечественных 
записок”», Русский инвалид, 1861, 29 авг., № 189, с. 780). З огляду на ці повідом-
лення можна думати, що Карпо Білозерський мав повноваження публічно висту-



Віктор ДуДко222

вызову, при общем аплодисменте, но Леонову46 и Никольского47 
вызывали по 4 и 5 раз, и каждую пропетую ими песню они долж-
ны были повторить. После № 16 прилагаемой у сего программы 
аплодировали неистово, заставив его повторить. По окончании 
концерта компания 40 студентов, экстернов Константиновского 
корпуса и нескольких статских стала вызывать Серова48. Когда он 
явился, его подхватили и долго качали на руках, намереваясь вы-
нести на улицу; но так как он еще не был одет, то его отпустили, и 
он убежал в уборную. Леоновой, после № 14, распорядитель кон-
церта поднес букет с драгоценным браслетом с надписью: «В па-
мять Шевченки, число, [месяц] и год». По выходе ее из уборной, 
чтобы отправиться домой чрез главный подъезд, ее провожали 
аплодисментами и неистовым криком «ура». За теснотою она не 
могла пробраться и должна была воротиться, чтобы выйти через 
подъезд № 1. Тут ее остановили и попросили цветов из получен-
ного ею букета. Раздав их, она направилась к карете, сопровож-
даемая неумолкаемыми криками «ура», которые прекратились 
только тогда, когда карета отъехала немного от подъезда.
Вот все, что было замечательного в концерте, который начался в 
1 ½ и кончился в ¼ 5 пополудни.
27-го апреля 1861.

Збережена в архіві програма концерту 27 квітня (друковане 
оголошення з одною рукописною приміткою) становить безсум-
нівний інтерес не лише для коментатора наведеного повідомлен-
ня жандармського аґента, а й для ширшого кола дослідників від-
повідної громадсько-мистецької акції. 

пати від відповідної групи осіб, але не був головним розпорядником, яким сприй-
няв його інформатор ІІІ відділення. 
46 Дар’я Міхайловна Лєонова (1829, за ін. дж. 1834 – 1896) – російська співачка і 
драматична актриса. Про шевченківські концерти Лєонової у Полтаві влітку 1861 
року див.: «Полтавська громада початку 1860-х рр...», с. 161, 167–168. Учасниця лі-
тературно-музичного вечора, влаштованого з метою збирання коштів для видан-
ня українських народопросвітніх книжок (Петербурґ, 6 квітня 1863 року). Доклад-
но див.: Ростислав Пилипчук, «Леонова Дар’я Михайлівна», Шевченківська енци-
клопедія, Київ, 2013, т. 3, с. 732. 
47 Фьодор Каліновіч Нікольський (1828–1898) – російський співак. Як і Лєонова, 
також узяв участь у літературно-музичному вечорі, влаштованому з метою зби-
рання коштів для видання українських народопросвітніх книжок (Петербурґ, 
6 квітня 1863 року). Див.: Дудко, Тарас Шевченко, с. 291 (стаття «Уривки з поеми 
“Сон” у петербурзьких виданнях 1860-х років»). 
48 Алєксандр Ніколаєвіч Сєров (1820–1871) – російський композитор і музи-
кознавець. Брав участь у підготуванні концерту 27 квітня 1861 року. Автор стат-
ті «Музыка южнорусских песен» (Основа, 1861, март, с. 16–24; апр., с. 91–107). До-
кладно див.: Коцюба, «Опанас Маркович і Олександр Сєров», с. 27–33.
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Программа

Ч а с т ь  п е р в а я

  1) Увертюра из оперы «Карл Смелый», музыка Россини.
  2) Малороссийская песня, исполнит В. И. Чумачевский.
  3)  Малороссийская песня, положенная для мужского хора и ор-

кестра А. Н. Серовым.
  4)  Итальянская песня, исполнит К. Б. Леонтьева.
  5)  Сербская песня, положенная для мужского хора и оркестра 

А. Н. Серовым. 

Ч а с т ь  в т о р а я

  6)  «Покосарщина», большая фантазия для скрипки на украин-
ские мотивы, соч. А. Тарновского, исполнит Г. Альбрехт.

  7)  Малороссийская песня, исполнит Д. М. Леонова. 
  8)  Итальянская ария, исполнит В. И. Чумачевский.
  9)  Малороссийская песня, исполнит Г. Ревуцкий. 
10)  Попурри из малороссийских песен для фортепиано, исполнит 

И. А. Татаринов49. 
11)  Малороссийская песня (посвященная Т. Гр. Шевченку), испол-

нит С. С. Артемовский.   
12)  Две малороссийские песни, положенные для женского хора и 

оркестра А. Н. Серовым.

Ч а с т ь  т р е т ь я

13)  Марш из симфонической фантазии «Мазепа», музыка Фр. Ли-
ста. 

14)  Дуэт «Не искушай меня», музыка Глинки, исполнят Д. М. Ле-
онова и Ф. К. Никольский.

15)  Малороссийская песня, исполнит В. И. Чумачевский.
16)  Романс «Его уж нет», музыка Булахова, исполнит Ф. К. Ни-

кольский.  
17)  Малороссийские песни, исполнит К. Б. Леонтьева.
18)  Женский хор из оперы «Аскольдова могила». 

  Оркестром будет управлять К. Шуберт.
  Хоры из русской оперной труппы.
   Рояль фабрики Беккера.

49 Примітка жандармського аґента: «Не играл. Вместо него Ф. К. Никольский 
[исполнил] романс “Скажите”».
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4. Шевченків приятель генерал Корбе:  
епізод з історії ідентифікації

Першу спробу ідентифікувати особу Корбе зробив, коментуючи 
Шевченків щоденник, Сергій Єфремов. На час підготування відпо-
відного видання до друку шевченкознавці розпоряджували лише 
трьома безпосередніми (із поданням прізвища) згадками самого 
письменника. 26 березня 1842 року він писав до Григорія Тарнов-
ського стосовно поширення «Гайдамаків»: «По Вашему реестру я 
поручил И. М. Корби роздать экземпляры»50. Двічі, 8-го й 11 квіт-
ня 1858 року Шевченко стисло повідомив у щоденнику про петер-
бурзькі зустрічі з Корбе (в обох випадках його названо лише на 
прізвище)51. Для опрацювання цього дослідницького сюжету із по-
даних у щоденнику Шевченкових інформацій про Корбе слід звер-
нути увагу, зокрема, на те, що він – «старый холостяк».    

Єфремов зазначив у коментарі, що Шевченків приятель – 

мабуть, чи не генерал-майор Іларіон Михайлович Корбе (народ. 
1811 р). Це був катеринославський поміщик, але мав невеличкий 
маєток і на Чернігівщині поблизу Тарновських (Милорадович 
Гр. Родословная книга черниговского дворянства. СПб., 1901. 
Т. І. С. 262; Т. ІІ. С. 187; порівн. «Записки М. И. Глинки». «Рус-
ская старина». 1870. Кн. ІХ. С. 280). Певне через Гр. Тарновського 
спізнався був з Корбе і Шевченко […]52. 

Далі дослідник навів згадку про Корбе з листа письменника до 
Тарновського (IV, 722). 

Через рік після появи друком четвертого тому єфремовського 
видання творів письменника Михайло Новицький опублікував ко-
лективний «універсал» до Миколи Маркевича від 22 січня 1844 
року, який підписали Віктор Закревський, Яків де Бальмен, Шев-
ченко і Корбе («Полковник компанійський – Корба»)53. Коменту-
ючи «універсал», і в журнальній публікації, і в томі листування 
Шевченка (ІІІ, 432) Новицький повторив (але вже категорично), 
що Корба – це Іларіон Михайлович Корбе. 

50 Тарас Шевченко, Повне зібрання творів у дванадцяти томах, Київ: Наукова 
думка, 2003, т. 6, с. 17. 
51 Див.: Там само, т. 5, с. 172.
52 Тарас Шевченко, Повне зібрання творів, під заг. ред. Сергія Єфремова, Київ: 
Державне видавництво України, 1927, т. IV, с. 722. Далі, покликаючись на це ви-
дання, вказую том і сторінку в тексті. 
53 Див.: Мих. Новицький, «Новий документ до історії товариства “мочимордія”», 
Глобус, 1928, ч. 5, с. 70–71.
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У коментарі до Шевченкового листа до Тарновського від 26 бе-
резня 1842 року Єфремов насамперед подав поклик на біограму 
Корбе, вміщену в четвертому томі. І далі писав: «Корбе, буваючи 
на Чернігівщині, належав до компанії мочемордів, – принаймні 
під “універсалом” до М. Маркевича маємо між іншими і підпис: 
“Полковник компанійський Корба” […]. Чи не про цього ж таки 
Корбе мова і в листі Шевченковому до С. Артемовського-Гулака з 
Новопетровського, хоча названо його там не Іларіоном, а Іваном 
Михайловичем: можливо, що це досить звичайна у Шевченка по-
милка щодо ймення» (ІІІ, 389). Дослідник навів цитату з листа 
Шевченка від 1 липня 1852 року, в якому автор дякував Семенові 
Гулаку-Артемовському за надіслання 20 рублів і просив окремо по-
дякувати Іванові Михайловичу за посередництво (ІІІ, 389–390)54.

Коментуючи уже сам лист до Гулака-Артемовського, Єфремов 
писав: «“Іван Михайлович”, якого з подякою згадує тут Шевчен-
ко, – це, на нашу думку, генерал Іларіон Михайлович Корбе». Ко-
ментатор слушно зазначив, що 

Артемовський використав офіціальне становисько ген. Корбе у 
військовому міністерстві, щоб через його переслати Шевченкові 
свій подарунок – оті двадцять карбованців. Звідси й подяка од 
Шевченка Корбе «за его участие в твоем добром деле», і згадка 
про його як про «добряка и хлібосола», хоча ім’я його, як це часто 
траплялось у Шевченка, він і поплутав […] (ІІІ, 552).

Стільки було наведено в єфремовському виданні інформації 
про Корбе. Коментуючи невдовзі Шевченків щоденник, Сєрґей 
Шестєріков зазначив, що в «київській» біограмі Корбе «сведения 
даны совершенно неверные»55, і навів про нього значний масив 
достовірної інформації, запозиченої з рідкісних видань з історії 
російської армії. Ці відомості й досі є основним джерелом для від-
творення життєпису поетового приятеля Івана Михайловича Кор-
бе (1800–1865)56.

54 Лист керівника Казанської комісаріятської комісії «ген.-майора Корбе» до кон-
тори Імператорського Санкт-Петербурзького театру від 6 вересня 1852 року із про-
ханням передати Гулакові-Артемовському розписку Шевченка про отримання 
грошей розшукав і надрукував Дмитро Ревуцький (ІV, 447). Дослідник, зазначив-
ши, що цей лист є важливим свідченням про заходи Гулака-Артемовського мате-
ріяльно підтримати поета на засланні, не розглянув його докладно (не згадав, зо-
крема, і про лист Шевченка до Гулака-Артемовського від 1 липня 1852 року). 
55 Т. Г. Шевченко, Дневник, ред. С. П. Шестериков, Москва; Ленинград: Academia, 
1931, с. 22. 
56 Шестєріков не подав дату смерті Корбе. Її з’ясовано значно пізніше (див.: Дуд-
ко, «Шевченків приятель Іван Корбе», Дудко, Тарас Шевченко, с. 51–54). 
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Важливо з’ясувати, яким чином у біограмі Корбе, що її опра-
цював Єфремов, з’явилися «сведения […] совершенно неверные». 
Для цього слід звернутися до джерел, поклики на які подав до-
слідник.

 У стислій довідці про дворянство Григорій Милорадович Кор-
бе повідомив:  

І. 1. Василий Иванович, подполковник.
ІІ. 2. Илларион, р. 1811 г., майор.
ІІІ. 3. Илларион, р. 1851 г., †
Указ Прав. Сен. 29-го июня 1868 г. № 3605
Фамилия Корбе принадлежит к дворянам Екатеринославской гу-
бернии, где Корбе записаны в родословную книгу и в дворянстве 
признаны Прав. Сенат.; Илларион же Илларионович Корбе по 
владению имением в Козелецком уезде причислен к дворянству 
Черниговской губернии со внесением во 2-ю часть родословной 
книги57. 

Згадка у другому томі родоводу ще лаконічніша: повідомлено, 
що Софія Скоропадська «за ген.-майором Корбе»58. 

Лише побіжно згадано про Корбе і в спогадах Міхаїла Ґлінки, 
на які також подав поклик Єфремов. Описуючи своє перебування 
у поміщика Григорія Тарновського в Качанівці влітку 1838 року, 
мемуарист зазначив, що напередодні від’їзду звідти «в большой 
компании навестил приятеля Корбе, Марковича […]»59. Зрозумі-
ло, що обидві ці особи мешкали недалеко від Качанівки (про Мар-
кевича сказано, що він «сосед Тарновских»60). 

Зіставлення наведених відомостей із біограмою Корбе, яку 
запропонував Єфремов, викликає низку запитань. Як Іларі-
он Васильович Корбе (1811 р. н.), про якого повідомив Мило-
радович, перетворився у Єфремова на Михайловича? У генеа-
логічній  довідці виразно сказано, що першим із названих у ній 
осіб  власником маєтку в Козелецькому повіті Чернігівської гу-
бернії був Іларіон Іларіонович Корбе (1851 р. н., на час підго-
тування довідника уже небіжчик61) – це суперечить приступній 

57 Г. А. Милорадович, Родословная книга черниговского дворянства, Санкт-Пе-
тербург, 1901, т. І, часть 2, с. 262.
58 Там само, т. ІІ, часть 6, с. 187.
59 «Записки Михаила Ивановича Глинки», Русская старина, 1870, т. ІІ, сент., 
с. 280. Марковичем тут названо історика Миколу Маркевича.
60 Там само, с. 278. 
61 Біографічні матеріяли див.: И. Гаврушкевич, «Лучше поздно, чем никогда: (Па-
мяти Алексея Ивановича Ставровского и Иллариона Илларионовича Корбе)», Чер-
ниговские губернские ведомости. Часть неофициальная, 1887, 2 апр., № 27, с. 3. 



Із нових розшукІв про шевченка 227

Єфремову інформації про історію контактів Шевченка і генера-
ла Корбе. 

Милорадович не подав років життя Софії Скоропадської. Але 
він повідомив низку інших дат, урахування яких є підставою від-
хилити запропоновану у коментарях Єфремова ідентифікацію 
Корбе. Приміром, Єфросинія, одна зі старших сестер Софії, на-
родилася 1764 року, а померла 1839-го. Якщо навіть знехтувати 
Шевченковим повідомленням про Корбе як старого холостяка, чи 
відповідна хронологія узгоджується з тими епізодами його життє-
пису, які з’ясували шевченкознавці?

Повідомлення Милорадовича про «ген.-майора Корбе» як чо-
ловіка Софії Скоропадської навряд чи є достовірним. Вадим Мод-
залевський, до «Малороссийского родословника» якого Єфремов 
не раз звертався в інших випадках, писав, інформуючи про Софію 
Скоропадську (бл. 1769 – 18 листопада 1804): «За (1802) Михаилом 
Ивановичем Корбе, гвардии прапорщиком в отставке (1802)»62. 
Треба думати, саме він наприкінці XVIII cтоліття став власником 
села Вейсбахівки Прилуцького повіту Полтавської губернії63, яке 
успадкував його син – Шевченків приятель. Саме до Вейсбахівки 
приїздив Ґлінка, тут було написано згаданий «універсал», у якому 
вона фігурувала як Безбуховка64.  

Безумовно, внесок Єфремова у коментування епістолярію і 
щоденника Шевченка є дуже значним. Але варто не зупинятися 
лише на досягненнях дослідника у відповідній царині, повторю-

62 В. Л. Модзалевский, Малороссийский родословник, Киев, 1914, т. 4, с. 670. 
63 Власника Вейсбахівки названо лише на прізвище (див.: Ал. Лазаревский, Опи-
сание старой Малороссии, Киев, 1902, т. ІІІ: Прилуцкий полк, с. 212).
64 Ідентифікація Безбуховки завдала коментаторам епістолярію Шевченка пев-
ного клопоту. Зокрема, Єфремов писав: «[…] з таким назвиськом селища на Пол-
тавщині ми не знайшли (див. у “Памятной книжке Полтавской губ. на 1865 г.” – 
“Алфавитный список городов, местечек, сел, значительных деревень и хуторов 
Полтавской губ. в 1863 г.”). Може бути, що це друга (неофіціяльна) назва котро-
гось із сіл Пирятинського чи Прилуцького повіту, де перебував тоді Шевченко, – 
певне, десь недалеко від Турівки, Маркевичевого маєтку» (ІІІ, 434). Павло За-
йцев зазначив: «[…] такого села або хутора на Полтавщині нема. Я гадаю, що це 
село Безугловка під Яготином, названа так В. Закревським, що любив каламбу-
ри. У кого там перебував Ш[евчен]ко, не можемо ствердити» (Тарас Шевченко, 
Повне видання творів, ред. Павло Зайцев, Варшава; Львів, 1935, т. ХІ, с. 297). 
Але вже кількома роками пізніше – як свідчить верстка призначеного для Пов-
ного видання творів Шевченка його життєпису (наклад підготованого до друку 
1939 року відповідного тому не було тоді надруковано) – Зайцев висловився інак-
ше: «універсал» написано «у Безбахівці (чи не Вейсбахівка?)» (ВР ІЛ, ф. 1, од. зб. 
567, с. 167). Цей пасаж у першому виданні книжки див.: Зайцев, Життя Тараса 
Шевченка, с. 123. 
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ючи затерті суперлятиви про те, що «коментарі С. Єфремова за-
слуговують на те, аби вважатися взірцевими з погляду наукової 
текстології»65, а й критично розглядати – нехай і поодинокі – його 
прорахунки66.

65 Ольга Меленчук, «Коментування персоналій у листуванні та щоденнику Т. Шев-
ченка: досвід С. Єфремова», Слово і Час, 2011, № 5, с. 71.
66 Деякі міркування на цю тему також див.: Дудко, Тарас Шевченко, с. 179–180 
(стаття «Листи до Шевченка: невирішені проблеми відтворення тексту, датування 
і коментування»).
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