
Проф. СТЕПАН ТАРАНУЩЕНКО.
(Харків).

ДО ПИТАННЯ ПРО РАННІ АКВАРЕЛЬНІ ПОРТРЕТИ 
РОБОТИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА.

Початки малярської діяльности Шевченка, перші його твори, зокрема 
портрети, дуже мало досліджені. Проф. К. Шероцький у своєму цінному 
етюді «Портретныя произведенія Тараса Шевченка»1) дав добру загальну 
характеристику портретних праць Шевченка. В ній він торкнувся компо
зиційних засобів, техніки, впливів на нього инших майстрів, згадав про 
відміни ранніх портретів від пізніших, тонко схарактеризував жіночі 
портрети, дав вірну й тверезу характеристику Шевченківського портрет
ного стилю і, нарешті, визначив місце Шевченка як портретиста в історії 
українського, російського та європейського мистецтва. Питання про най
перші Шевченкові портрети К. В. Шероцький не ставить, обмежуючись 
загальною вказівкою за текстом автобіографічної замітки маляра.

Конкретно про найраніші відомі нам оригінальні портрети роботи 
Шевченка поставив питання академик О. П. Н о в и ц ь к и й  у своїй 
грунтовній праці «Тарас Шевченко, як маляр». На останній сторінці своєї 
роботи з приводу статті Щурата «З життя і творчости Тараса Шевченка» 
він, говорячи про малюнки Шевченка, які видало Петербурзьке Товариство 
імени Шевченка, погоджується, що на таблиці V вип. 1-го цього видання 
репродуковано дійсно портрет Є. Гребінки, але за працю Шевченка його 
не визнає, «бо Шевченко в 1837 р. не міг намалювати такого мистецького 
портрета»2). Чому? — На це прямої відповіли О. П. Новицький не дає, 
а з контексту читач може вивести, що Шевченко, на думку О. П. Новиць- 
кого, «міг зробити такий мистецький портрет» не раніш 1839 року, себ-то 
принаймні після року навчання в Академії, коли він одержав срібну ме
даль за портретну працю3). Ролю академії, зокрема Брюлова, у вихованні *)

*) «Искусство Южной Росши», Київ, 1914, стор. 17 і далі. 2) О. Новицький, 
Тарас Шевченко, як маляр, Москва — Львів, 1914, стор. 83. 3) К. Шероцький, 
«Портретныя произведенія Т. Шевченка», «Искусство Южной Россіи», Київ, 1914 
стор. 17.
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Шевченка як портретиста, шановний О. П. Новицький, нам здається,, 
тут перебільшив, а підготовку Шевченка як маляра-портретиста ще перед, 
академією не доцінив. Такий уже дужий гіпноз академії. Тимчасом сам
О. П. Новицький підкреслив жадобу до знання, колосальну працездат
ність та здібність Шевченка надзвичайно швидко опановувати цілком 
новий для нього матеріял у доти зовсім незнаних галузях. Так, Шевченко 
за два дні, вперше сівши за рисування кістяка, зробив рисунки виразніші 
й вірніші за зразкові літографовані малюнки Басіна х). Другий випадок —  
знайомство з лінійною перспективою за підручником Воробйова 2). Так 
само Шевченко надзвичайно легко й швидко опанував техніку, а що голов
ніше, дух і стиль офорту 3).

З другого боку треба звернути увагу на те, що Сошенка, а пізніш Вене- 
ціянова, Брюлова, Григоровича й инш. мусіли сильно вразити малюнки 
Шевченка, щоб звернути на себе таку їх виключну увагу. Отже, у Шевченка 
вже до Академії крім таланту було чимале майстерство. Звідки воно могло 
у Шевченка взятися? О. П. Новицький звернув увагу на лист Шевченка 
до Залеського і виявив одного з ранніх учителів Шевченка—Яна Рустема4).. 
Після Рустема Шевченко,як відомо, якийсь час вчився у Варшаві у Ф. Лампі. 
У Петербурзі «пробовать портреты с натуры акварелью» — як свідчить 
Шевченко у своїй автобіографії—взявся за порадою і, без сумніву, за до
помогою та вказівками Сошенка. Успіхи були такі великі, що Енгельгар- 
дові роботи Шевченка, які він побачив у Нечипоренка, дуже сподобались- 
і тому «он начал употреблять его для снятая портретов с своих любимых. 
любовниц» ®). Легкість і швидкість, з якою Шевченко робив свої портрети, 
зазначив був К. Шероцький. Портретистом-же атестовано Шевченка і в ака
демічному дипломі ®). Не треба забувати також, що портрети акварельні 
й иншої техніки (особливо мініятюрні) були в панському побуті дуже роз
повсюджені і Шевченко мав нагоду приглядатися до них. Тому, мабуть,. 
Шевченкової роботи портрети, як зазначалося вже нераз, не позначені —  
за виключенням кількох — гостро-індивідуальними рисами; в них — порт
ретний стиль доби. Портрети Шевченка для одних дослідників мають ба
гато спільного з портретами Петра Соколова 7), для других у них «сходство 
с Брюловым поразительное» 8). Цього року, оглядаючи Московський Му
зей Меблів, я натрапив у ньому на дуже близький до Шевченка манерою

*) О. Новицький, Цит. праця, стор. 7. 2) Там-же, стор. 8. 3) Одній ранній
копії Шевченка (1830 р.), що яскраво свідчить про опанування техніки рисунка 
олівцем, я маю присвятити спеціяльну замітку. 4) Я спробував у Москві за допомо
гою П. Д . Еттінгера познайомитися з оригіналами чи принаймні хоч добрими репродук
ціями праць Я. Рустема, але тут їх не знайшлось. Для цього потрібна подорож до 
Вильни й узагалі до Польщі. ®) Твори Т. Шевченка, Видання Яковенка, Петербург,. 
1911, т. II, стор. 88. *) К. Шероцький, Названа праця, стор. 17 і 20. 7) О. Новиць
кий, Цитована праця, стор. 13. 8) К. Шероцький, Цитована праця, стор. 21.
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малювання жіночий портрет підписаний так: «F. Bokr 1828». Число таких: 
прикладів при бажанні можна було-б значно збільшити.

Перші акварельні портрети Шевченка були виконані, як то видно 
з контексту автобіографії його, перед 1837 р. Ми їх не знаємо й невідомо 
ще, чи вони назавжди загублені для нас, чи тільки ще нерозшукані. Що 
в малюванні портретів Шевченко в цей час вже досяг дуже значних успіхів 
і мав платні замовлення на них, свідчить, досі чомусь належно не викори
стане в дослідників, місце з «Журналу» Шевченка, де він згадує про «того 
самого мерзавца Демидова, котораго я зналъ въ Гатчинѣ кирасирскимъ 
юнкеромъ въ 1837 году и который тогда не заплатилъ мнѣ денегъ за порт
ретъ своей невѣсты»г). Наведена цитата переконує, що немає ніяких підстав 
підписаний портрет «Невідомого» із збірки Рейтерна запідозрювати в автен
тичності, як це робить О. П. Новицький лише тому, що він має дату 1837 р. а).

Шевченко дійсно написав цей портрет 1837 року. Це підтвердилося 
завдяки щасливому випадку — знайшовся жіночий портрет, парний до 
нього, що підписав Шевченко і датований 1837 р. (див. мал. 1). Портрет 
цей перебував у Н. І. Савченкової, що дістала його від покійного К. М. Бича- 
Лубенського, відомого харківського громадського діяча і українського- 
журналіста. Кого на ньому виображено, точно не відомо, передають кілька 
здогадів. Як і звідки він попав до Бича-Лубенського, також не з ’ясовано. 
В січні 1927 року я мав нагоду побувати в Ленінграді й Москві, маючи 
при собі цей жіночий портрет. Згаданий портрет «Невідомого» 1837 р. ра
зом з цілою збіркою Рейтерна, як з ’ясувалося, вступив до Ленінградського- 
Руського Музею. В цьому-ж таки Музеї переховується Шевченків портрет 
Луніна. Жіночий портрет, що я привіз з Харкова, коли покладено було його 
поруч з зазначеним портретом «Невідомого», показав, що в них маємо пару 
родинних портретів з одного часу, одної руки. Намальовані вони обидва, 
акварелею на майже одного розміру (221/2 х 18* 2 3/4 см — жіночий, 21 х/2х 
х19см— чоловічий 3) тонкому картоні в одному маштабі. Ріжниця по
мітна лише в кольориті. Жіночий портрет значно блідіший (в ньому ви
горів кармін), тоді як чоловічий (писаний з краплаком) краще зберіг пер
вісний тон. Видано чоловічий портрет у «Малюнках», трьохкольоровим 
друком, без зменшення (обрізано лише краї картону); співвідношення фарб

*) ТвориТ. Шевченка, Вид. УАН, Київ, 1927, том IV, Журнал, стор. 124. О. П. Но
вицький у своєму реєстрі праць Шевченка під ч. 33 зазначає портрет «пані Демидової», 
але датує його чомусь 1839 р.

2) Опубліковано в «Малюнках Т. Шевченка» вид. Петербурзьк. Т-ва ім.Шевченка, 
вип. І, табл. V. Те-ж саме можна сказати й про портрет Луніна (див. «Малюнки», 
вип. II, табл. II), також підписаний і датований 1838 р ., що, очевидно випадково, не 
попав до Реєстру ні в розділ «Портрети», ні—чого можна було-б швидше чекати—  
в розділ «Речі» ніби праці Шевченка.

3) На такому розмірі картону у Шевченка зроблено чимало портретів, напр., Кате- 
рнничів і инш.
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передано певно, але весь він вийшов у друку проти оригіналу далеко теплі
ший, червоніший.

При погляді на наш портрет «Невідомої» згадується майстерна характе
ристика жіночих шевченківських портретів, що дав К. Щероцький. «їх 
постаті легкі, граціозні, дивляться з картону рельєфно, ніжно і живо. 
Писав він їх... ніби жартома, граючи талантом» х). Дивує техніка — вільна, 
упевнена. На легкому зеленаво-блакитному повітряному тлі чітко вирізь
блена постать. Обличчя й зачіска виліплені по локальній заливці, тонким 
«мініятюрним» штрихуванням. Сукня виконана в широкій манері. Кольо
рова гама — дуже стримана й холодна: блакитна сукня, холодний зеле
наво-блакитний тон тіла, що має не гарячі (тепер зовсім слабі) світа; за
чіска й кольє — сепія 2). Цей портрет як-найкраще задовольняє власним 
.вимогам до «живописи» самого Шевченка. «Первое условие живописи — 
рисунок и круглота, второе — колорит» 3). Можна сказати навіть більше, 
проблему кольориту дійсного, живого, теплого тіла тут і не ставилося.

Портрети Шевченка 1837 року — важливі зразки малярської твор
чосте до академічної доби — зазначають деякі композиційні елементи, що 
їх він тримався й у пізніших портретах. Портрет Луніна, написаний року 
1838, дає нам той самий тон стільця, той самий тон (відмитий туш) і манеру 
письма верхнього одягу, що й на портреті «Невідомого» 1837 року. Позу 
для чоловічих портретів — поворіт на три чверті, сидячи на стільці, пере
кинутий лікоть правої руки за спинку стільця, з чубуком у тій-же руці — 
Шевченко повторив і в портреті О. Катеринича 4).

У портреті О. Катеринича та «Невідомого» 1837 р. є одна деталь — 
права рука та край рукава (з гострим кутиком) написані в обох випадках 
тотожньо. Вона примушує нас убачати в обох портретах одну руку. Відомо, 
що отакі дрібниці, незначні деталі, що раз засвоїв майстер, потім несві
домо, механічно переходять і в дальші роботи. * *)

х) К. Шероцький, Названа праця, стор. 21. 2) Крій сукні й зачіска цілком
стверджують певність дати портрета. Порівн., напр., M a x v .  B o e h n .  Die Mode, 
Menschen und Moden in X IX  Jahrhundert, München, 1907, стор. 129. 3) Лист Шев
ченка до Залєського, «Твори Т. Шевченка», вид. Яковенка, т. II, стор. 384.

*) Написано у 1846 р ., «Малюнки Т. Шевченка», вип. II.


