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ШЕВЧЕНКІАНА НА СТОРІНКАХ ЧАСОПИСУ  
«КИЕВСКАЯ СТАРИНА»

Окреслюється комплекс спеціальних публікацій на сторінках часо-
пису «Киевская старина», які стосуються життя та творчості видатного 
українського поета Тараса Григоровича Шевченка. Виокремлюються їх 
види та різновиди, аналізується зміст ключових з них, з’ясовуються їх 
місце та роль у вивченні проблем шевченкознавства.
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ШЕВЧЕНКИАНА НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА  
«КИЕВСКАЯ СТАРИНА»

Очерчивается комплекс специальных публикаций на страницах 
журнала «Киевская старина», непосредственно касающихся жизни 
и творчества выдающегося украинского поэта Тараса Григорьевича 
Шевченко. Определяются их виды и разновидности, анализируется со-
держание ключевых публикаций, устанавливается их роль и место в 
изучении проблем шевченковедения.

Ключевые слова: Т. Г. Шевченко, журнал «Киевская старина», виды и 
разновидности публикаций в периодике, рубрики и отделы периодического 
издания, жанры публикаций.
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«SHEVCHENKIANA» ON «KIEVSKAYA STARINA» PAGES

The article describes the system of special reviews published in the 
periodical «Kievskaya Starina» and dedicated to life and works of famous 
Ukrainian poet Taras G. Shevchenko. The author distinguishes types and 
varieties of such reviews, analyzes the content of key ones, and clarifies these 
reviews role in «Shevchenkiana» problems investigation. The article states 
that «Shevchenkiana» in «Kievskaya Starina» is an inexhaustible source 
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for present biographers and researchers of the prominent Ukrainian writer 
and poet works. «Kievskaya Starina» editors and collaborators have made 
a great contribution to the process of gathering and publication of memoirs 
(in particular reminiscences) and private epistolary, written by or addressed 
to T. G. Shevchenko. The periodical has also contributed to researches in 
the area of life and activities of one of the most outstanding personalities in 
Ukrainian history. 

Key words: T. G. Shevchenko, periodical «Kievskaya Starina», types and 
varieties of publications in periodical, headings and sections in periodical, genres 
of publications.

Найбільш відоме і багато в чому знакове періодичне видання на 
території українських земель протягом другої половини ХІХ – почат-
ку ХХ ст. часопис «Киевская старина» був першим за часом появи на-
уковим щомісячником українознавства, який публікувався протягом 
1882–1906 рр. російською мовою, а у 1907 р. під назвою «Україна» – 
вже українською. Ініціатива заснування часопису належала відомим 
українським історикам О. М. Лазаревському і В. Б. Антоновичу, а 
також громадським і культурним діячам України в другій половині  
ХІХ ст. братам Феофану і Петру Лебединцевим, які вклали в реаліза-
цію цього видання власні кошти й опікувались ним протягом перших 
років існування. 

Вже невдовзі після заснування «Киевская старина» стала сво-
єрідним неофіційним друкованим органом так званої Старої (Київ-
ської) Громади, яка з 1883 р. була фактичним власником цього пе-
ріодичного видання. Очолювали редколегію часопису спочатку Фе-
офан Лебединцев (1882–1887 рр.), потім Олександр Лашкевич (до  
1889 р.), Євген Ківлицький (1889–1892 рр.) і нарешті Володимир На-
уменко (1893–1907 рр.). Часопис протягом понад 25 років був фак-
тично єдиним друкованим органом української гуманітаристики 
на підросійській Україні. «Киевскую старину» вирізняла величезна 
кількість наукових та документальних матеріалів – історичних, архе-
ологічних, етнографічних, філологічних, літературних (починаючи з 
1890 р. тут друкувались також белетристичні твори, а з 1897 р. окремі 
з них – українською мовою), бібліографічних і критичних. Усі ці пу-
блікації доволі рельєфно представляють рівень розвитку української 
науки (саме гуманітарних її складових) та культури на той час. «Ки-
евская старина» об’єднувала кращі наукові та культурні сили тодіш-
ньої України, а осередок її провідних співробітників можна вважати 
справжнім науковим товариством. 

Високий науковий рівень публікацій «Киевской старины» забез-
печували переважно провідні українські вчені, зокрема випускни-
ки й професори Київського, Харківського, Львівського, Київського, 
Санкт-Петербурзького університетів, Київської духовної академії  
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(М. І. Костомаров, В. Б. Антонович, М. П. Драгоманов, О. М. Лаза-
ревський, Д. І. Багалій, О. І. Левицький, М. С. Грушевський та багато 
інших). Поруч з науковими дослідженнями, рецензіями, літератур-
ними творами та бібліографічними оглядами чільне місце в журналі 
посідали джерельні археографічні публікації, які у цілому відобра-
жали політичні, економічні, соціальні й культурні процеси, що мали 
місце на території України переважно протягом XVII–XIX ст. Крім 
документальних джерел (законодавчих актів та актових матеріалів), 
у «Киевской старине» масово публікувались джерела особистого по-
ходження – спогади, щоденники, листи визначних українських діячів 
(Т. Шевченка, М. Максимовича, О. Бодянського, П. Куліша, Ф. Про-
коповича, А. Полетики, І. Мазепи та ін.). Окрему й досить змістовну 
частину публікацій журналу становили етнографічні й фольклорні 
матеріали (пісні, легенди, прислів’я, перекази, казки українського 
народу), аналіз яких здійснювали на сторінках видання М. Сумцов,  
П. Житецький, М. Драгоманов, І. Франко, В. Науменко та ін.

Публікації на сторінках часопису продовжують залишатись не-
вичерпним джерелом інформації для все нових і нових поколінь су-
часних істориків. При цьому значна частина з них не втратили своєї 
наукової вартості й зараз. Діяльності редакції «Киевской старины», 
аналізу публікацій на її сторінках присвячено доволі багато науко-
вих праць, як спеціальних, так і таких, що стосуються неї у контексті 
інших тем. Загальний огляд напрямів діяльності часопису можна зна-
йти у статті В. М. Матях в «Енциклопедії історії України» [27]. На-
певно слід визнати, що найбільш ґрунтовні наукові дослідження (зо-
крема й спеціальна монографія) з історії діяльності часопису, аналізу 
його загального змісту й спрямованості належать відомій українській 
дослідниці, джерелознавцю та археографу Марині Палієнко [37]. 

Сучасні історики у циклі змістовних статей досить ретельно ви-
вчили часопис як своєрідне явище української культури [30], проана-
лізували принципи висвітлення пам’яток історії та культури, підходів 
до їх публікації на сторінках «Киевской старины» [13; 25], спробу-
вали з’ясувати його внесок у розробку проблем історіографії історії 
української журналістики [29]. Окремими авторами матеріали «Киев-
ской старины» вивчались у контексті аналізу мемуарної літератури, 
уміщеної на її сторінках, зокрема в рамках підготовки документаль-
них збірників про життя та творчість Т. Г. Шевченка [20; 43]. Аналізу 
мемуарних публікацій у часописі була присвячена нещодавно захи-
щена кандидатська дисертація київської дослідниці Т. В. Курбацької 
(Поліщук) [22]. У одній з її статей безпосередньо аналізується мему-
арна шевченкіана на сторінках «Киевской старины» [39].

Отже, можна констатувати, що одним із тематичних напрямів, 
який доволі рельєфно й різноманітно представлений на сторінках 
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«Киевской старины» (причому практично в усіх її підрозділах і ру-
бриках), є різні шевченкознавчі сюжети, тобто комплекс матеріалів, 
наукових публікацій і джерел різних видів та різновидів, які пря-
мо стосуються визначного українського письменника і поета, а та-
кож художника і громадського діяча Тараса Григоровича Шевченка 
(1814–1861). Вже з першої книги часопису в ньому з регулярністю 
з’являлись замітки, статті, повідомлення, рецензії, навіть у назвах 
яких (не кажучи вже про їх зміст) фігурувало його прізвище, які 
прямо стосувались вивчення або висвітлення його біографії, харак-
теристики творчого доробку, його діяльності не лише як письменни-
ка і поета, а й художника, громадського діяча, звичайної і водночас, 
без сумніву, непересічної людини. Тож метою статті є виокремлення, 
систематизація й аналіз ключових публікацій на сторінках «Киевской 
старины», які прямо стосуються особи й багатогранної діяльності ви-
значного українця.

За підрахунками автора цієї статті, таких публікацій у «Киевской 
старине» налічується близько 280. Серед них окремі художні твори  
Т. Г. Шевченка; копії його картин, офортів, малюнків з коментарями 
й поясненнями від імені редакції часопису; матеріали до його творчої 
біографії; більш детальні дослідження окремих етапів і епізодів його 
життя; спогади про нього сучасників, людей, з якими він був знайо-
мий, зустрічався в різний час; окремі джерела, які стосуються його 
самого та його родини, комплекси приватних листів (його і до нього); 
рецензії на спеціальні шевченкознавчі видання, які виходили друком 
протягом кінця ХІХ – початку ХХ ст.; численні повідомлення про від-
значення його роковин, ювілеїв, вшанування його пам’яті тощо.

Напевно, найбільш багатогранно й досить повно на сторінках 
«Киевской старины» представлена власне археографічна складо-
ва шевченкіани, до якої входять біографічні матеріали, спогади про  
Т. Шевченка, залишені його друзями, близькими, просто знайомими й 
сучасниками, невеликі добірки документів і наративів, які стосуються 
окремих етапів і подій у житті поета, його листування тощо. Фактич-
но можна констатувати, що вже з моменту виходу першої книги часо-
пису в ньому існувала своєрідна «підрубрика з продовженням», яку 
умовно можна назвати «Матеріали до біографії Т. Г. Шевченка». В 
ній переважно уміщувались невеличкі добірки джерел біографічного 
характеру обсягом на декілька сторінок. Серед них, зокрема, матері-
али, які стосувались перебування Т. Шевченка в Новопетрівському 
укріпленні, опубліковані К. Обручевим (1900, кн. 2), «Три дела о ря-
довом линейного Оренбургского № 1 батальйона Тарасе Шевченко» з 
коментарями С. Рклицького (1905, кн. 2), досить цікаві й оригінальні 
документи щодо арешту поета в 1859 р., подані до друку М. Мол-
чановським [32] тощо. Особливо слід згадати опубліковані в книзі 
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2 «Киевской старины» за 1891 р. Л. Мацеєвичем метричні відомості 
про народження й хрещення Т. Г. Шевченка [28]. Автор, зокрема, зга-
дав різні варіанти щодо місця народження поета, які тоді фігурували 
в шевченкознавчій літературі – села Моринці або Кирилівка. Він під-
креслив, що через священика села Сегединець о. Петра Андрієвсько-
го йому вдалось отримати виписку з метричної книги про народження 
і хрещення Т. Г. Шевченка, засвідчену отцем Іоанном Березницьким. 
Згідно з нею народився майбутній визначний поет 25 лютого 1814 р. 
(за старим стилем) у Моринцях і там же був хрещений трьома днями 
потому.

Цікавою є редакційна публікація без підпису під назвою «Не-
сколько новых материалов для биографии Т. Г. Шевченка» [31,  
с. 240–273]. У ній указано на надзвичайну важливість планомірної 
й цілеспрямованої публікації подібних матеріалів, а також уміщено 
спогади про поета та деякі матеріали його листування. Зокрема, тут 
можна знайти записки колишнього командира роти, в якій певний час 
служив Т. Шевченко під час рекрутчини, полковника Г. М. Косарєва 
за 1850–1857 рр. (до речі, останній щиро співчував і чим міг допома-
гав поету), фрагменти спогадів про нього ще одного його доброго зна-
йомого Г. П. Даценка та сім листів Кобзаря до княгині В. М. Рєпніної 
за 1847–1851 рр.

Декілька цікавих і змістовних публікацій джерел (які, до того 
ж, вирізняються й дещо більшим обсягом у сторінках), що стосува-
лись біографії поета, були здійснені М. Стороженком [46–48]. Поді-
бного характеру біографічні матеріали на сторінках часопису публі-
кувались також П. Лебединцевим, Л. Мацеєвичем, М. Новицьким,  
О. Лашкевичем, М. Шугуровим, В. Доманицьким та іншими уклада-
чами й упорядниками таких невеличких археографічних публікацій. 

Певне світло на особисте життя визначного українського поета 
проливають дві публікації без зазначення автора «К истории послед-
ней любви Тараса Шевченко» (1899, кн. 10) та «Невеста Т. Г. Шевчен-
ко» (1904, кн. 6). Серед тематичних публікацій у «Киевской старине» 
можна знайти й такі, що стосуються членів його родини та нащад-
ків. Зокрема це анонімні (напевно, опубліковані редакторами часо-
пису) замітки «Еще о родственнике Т. Г. Шевченко» (1901, кн. 6) та 
«Родственники Т. Г. Шевченко» [41], а також публікації «Племянник  
Т. Г. Шевченко» (1901, кн. 1), «Судьба родственников Т. Г. Шевченко» 
(1901, кн. 5). Характерно, що значна більшість таких матеріалів публі-
кувалась до чергових річниць з дня народження поета, тобто вміщува-
лась у книгах за лютий або березень відповідного року. Окрім того, в 
1893 р. у книзі 7 часопису один із друзів поета Пантелеймон Куліш опу-
блікував «Автобиографию Т. Гр. Шевченка, писанную для «Народно-
го чтения»» (обсяг публікації становить майже 20 сторінок) [21].
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Досить регулярно на сторінках «Киевской старины» також пу-
блікувались спогади про Т. Г. Шевченка. Започаткувала традицію їх 
уміщення в часописі цікава й досить оригінальна публікація М. Біло-
зерського «Тарас Григорьевич Шевченко по воспоминаниям разных 
лиц (1831–1861)» [2]. Вона потребує детальнішого спеціального ана-
лізу, тим більше, що це була одна з перших за часом появи на сторін-
ках часопису шевченкознавча публікація. Автор перш за все згадав 
про його особисте знайомство з поетом у 1847 р., високо оцінив його 
літературну діяльність. Він закликав усіх, хто його знав, написати й 
опублікувати спогади про Т. Шевченка. Далі він подав стислий біблі-
ографічний огляд всього, що вже було опубліковано про українського 
Кобзаря на той час (1882 р.). Це, зокрема, матеріали М. Костомарова, 
П. Куліша, Ф. Пономарьова, М. Мікешина, Л. Афанасьєва-Чужбин-
ського та ін. Далі М. Білозерський виклав все, що доводилось йому 
чути про Т. Шевченка від різних осіб. Перший фрагмент відомостей 
про перебування майбутнього визначного поета ще в юному віці в 
1831 р. у Варшаві та подальше його етапування звідти базувався на 
відомостях, отриманих ним від В. М. Забіли. Спогади про літера-
турні вечори за участі Т. Шевченка в Києві укладач переповів зі слів  
В. В. Тарновського та О. Ф. Сенчила-Стефановича. Свідчення про 
перебування Т. Шевченка в Борзенському повіті й зокрема про при-
сутність його на весіллі П. Куліша в якості шафера залишив Г. С. Тар-
навський. Цікаво, що там поет справив надзвичайне враження на при-
сутніх своїм співом та віршами. Також у публікації подані спогади 
А. І. Лизогуба про перебування Шевченка в Седневі і обставини його 
арешту в 1847 р., про його заслання на рекрутську службу (за листами 
В. М. Забіли), про останні роки його життя, про знайомство з М. Мак-
симовичем, про відпочинок влітку 1859 р. в маєтку Тарнавських. На 
основі повідомлень М. Лазаревського М. Білозерський також пере-
повів обставини перепоховання Т. Шевченка в 1861 р. у Каневі. Тож 
загалом ця мемуарна добірка про визначного українського поета дуже 
цікава та інформаційно насичена.

На сторінках часопису згодом були опубліковані фрагменти спо-
гадів про особисте знайомство та спілкування з Т. Г. Шевченком, 
залишені В. Беренштамом [4], Н. Кибальчич (1887, кн. 3), Ф. Лебе-
динцевим (1887, кн. 11), Б. Сухановим-Подколзіним (1885, кн. 2), А. 
Смоктієм (1883, кн. 9/10). Частина спогадів сучасників про україн-
ського Кобзаря була опублікована за редакцією, з коментарями й при-
мітками тодішніх українських істориків та літературознавців. Напри-
клад, М. Шугуров опублікував доволі змістовні фрагменти спогадів 
про Т. Г. Шевченка старших братів відомого українського історика 
Ф. та М. Лазаревських (1899, кн. 4, 6), а також В. Я. Карташевської 
(1900, кн. 2). М. Біляшівським у часописі були вміщені спогади під 
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оригінальною назвою «Рассказы крестьян с. Пескарей о Т. Г. Шевчен-
ко» [3]. Редакцією часопису було опубліковано уривки з рукописних 
заміток М. Рігельмана «Допрос Т. Г. Шевченко в 1847 г.» [17]. Також 
у «Киевской старине» публікувались спогади про поета авторства  
Н. Ускової (1889, кн. 2), Г. Честаховського (1895, кн. 2), О. Б. Тіуно-
вої (Шмідгоф) (1892, кн. 2), полковника Косирєва (1898, кн. 2) та ін. 
Особливо слід виокремити публікацію за редакцією одного з перших 
офіційних біографів Тараса Шевченка М. К. Чалого під назвою «Из 
воспоминаний Ф. М. Лазаревского о Шевченко» [53].

Об’єктом окремого інтересу може бути ряд публікацій, де пода-
но образ поета, який сформувався й закарбувався в народній пам’яті 
та сприйнятті. Скажімо, це невеличкі публікації за підписом «М. 
Васильев» (імовірно, один із псевдонімів М. Шугурова) «Народ-
ная песня о Шевченке» (1885, кн. 9) і «Шевченко в легенде» (1900, 
кн. 6), А. Кримського «Шевченко в народних рассказах» (1896,  
кн. 2), А. Смоктія «Взгляд народа на Шевченко» (1882, кн. 8), 
«Рассказы орских старожилов о Т. Г. Шевченко» (без підпису) (1895, 
кн. 11) та деякі інші.

Напевно, найбільша кількість публікацій на сторінках «Киевской 
старины» містить матеріали листування Т. Г. Шевченка та його до-
сить численних респондентів. При цьому саме тут уперше з’явилась 
друком доволі значна частина епістолярів написаних рукою безпосе-
редньо українського митця. Щоправда, відчутну більшість серед та-
ких публікацій становлять не листи самого Т. Г. Шевченка, а листи 
до нього від інших осіб. Зокрема, в часописі було опубліковано три 
листи поета до О. І. Лизогуба з коментарями В. Науменка [10], по 
одному листу до брата Микити та В. М. Лазаревського за редакці-
єю В. Горленка (перший від 1840 р., а другий написаний з Орської 
фортеці у 1847 р.) [11], листи до І. Сошенка та М. Чалого з приміт-
ками останнього (1895, кн. 2), лист до Ф. М. Лазаревського, виданий  
М. Комаровим (1895, кн. 2), по одному листу відповідно до В. Григо-
ровича та О. Оболонського, подані до друку В. Науменком (1899, кн. 
10; 1892, кн. 2). 

Найбільш повними й змістовними серед таких публікацій є архе-
ографічне видання С. Пономарьова «Восемь писем Тараса Григорье-
вича Шевченко к разным лицам» (до С. Артемовського та декількох 
членів родини Тарновських) [40], добірка листів поета до польсько-
го громадського діяча, журналіста, видавця, історика та художни-
ка Броніслава Залеського (1819–1880), надрукована з коментарями  
М. Драгоманова (підпис «М. Т-овъ» є одним із його криптонімів) [51] 
та редакційна публікація «Три письма Т. Г. Шевченко» [50]. 

У першій зазначеній публікації укладач підкреслив, що оригіна-
ли листів знаходяться в родовому маєтку В. В. Тарнавського в Кача-
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нівці, з них були зняті точні копії, які й опубліковані з коментарями. 
Листи охоплюють час з березня 1843 р. до лютого 1861 р. (при цьому 
останній лист до Василя Васильовича Тарнавського-молодшого вза-
галі був написаний за декілька днів до поетової смерті). Серед інших 
адресатів Т. Шевченка фігурують Г. С. Тарновський, Н. В. Тарнов-
ська, Я. В. Тарновський та відомий артист С. Артемовський. У них 
автор переповідав певні подробиці свого життя, звертався до респон-
дентів з різними проханнями, обмінювався з ними інформацією, су-
мував за рідною Україною. Особливо показовим є другий лист від  
25 січня 1843 р. (за старим стилем) до Г. С. Тарновського, в якому він 
так охарактеризував своє тодішнє петербурзьке життя: «…А я… чорт 
зна що! Ні тобі роблю, ні то гуляю, сновигаю по оцьому чортовому 
болотові, та згадую нашу Україну. Ох, якби то мені можна було при-
їхать до солов’я, весело б було! Та не знаю; спіткали мене прокляті 
кацапи так, що не знаю, як і випручаться…» [40, c. 403].

У передмові до наступної публікації листів Тараса Шевченка  
М. П. Драгоманов цілком слушно підкреслив, шо ця добірка дуже 
важлива й цікава не тільки для вивчення біографії, а й політичного 
світогляду українського поета. Укладач та видавець стисло описав 
тернистий шлях, який подолали листи до моменту публікації, вказав-
ши на різноманітні перешкоди в процесі їх зберігання та отримання 
до них доступу після смерті обох респондентів. Мали місце й окремі 
проблеми з їх виданням, аж до появи такої можливості в «Киевской 
старине». М. Драгоманов констатував, що, «окрім яскравого зобра-
ження його життя в Новопетрівському укріпленні, у листах містяться 
багаті вказівки на літературні інтереси та роботи Шевченка як живо-
писця протягом 1853–1857 рр.» До того листи проливають світло на 
«характер ставлення» поета до «польської колонії засланців у При-
каспійському краї» щодо чого і в польських, і в російських авторів ра-
ніше існували зовсім невірні уявлення [51, с. 161–162]. Далі М. Дра-
гоманов зазначив, що стосунки Т. Шевченка з польськими політични-
ми засланцями «були перш за все стосунками розумних та освічених 
друзів, які підтримували один в одного моральну енергію бесідою й 
працею над культурними інтересами мистецтва, літератури». Також 
видавець листів висловив власні міркування щодо ставлення Т. Шев-
ченка до так званої польської справи [51, с. 163]. 

Самі листи писались протягом березня 1853 – травня 1859 рр. 
У публікації їх налічується загалом 16. Видавець супроводить їх ви-
важеними коментарями, ретельно зазначає час і місце їх написання, 
вивіряє текст. У разі, якщо лист не зберіг дати написання, укладач ро-
бив досить аргументовані припущення щодо цього. Цікаво, що в біль-
шості випадків Тарас Шевченко звертався до Б. Залеського не інакше 
як «мій друже єдиний», а окремі листи він адресує загалом польській 
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громаді Оренбурга. У цілому ця археографічна публікація теж посі-
дає особливе місце в шевченкіані на сторінках «Киевской старины».

Цікавою є також редакційна публікація (без зазначення автора 
чи укладача) «Три письма Т. Г. Шевченка». Перший лист був знайде-
ний у рукописній колекції В. В. Тарновського. Він датується 16 липня  
1847 р. за юліанським календарем. Ім’я адресата, на жаль, не збе-
ріглось, тож редколегія часопису припустила, що ним міг бути або 
тодішній голова Київської археографічної комісії М. Е. Писарєв, або  
І. І. Фундуклей. Написаний він був Т. Шевченком вже із заслання. 
Другий лист від 10 січня 1850 р. до редакції надіслав професор Мос-
ковського університету М. І. Стороженко. В ньому теж відсутній 
адресат. Оскільки в ньому міститься прохання Т. Шевченка дозво-
лити йому малювати, то, згідно з припущенням редакції часопису, 
можливо, він адресувався безпосередньо шефові жандармерії. Наре-
шті, третій опублікований лист був знайдений Д. І. Багалієм серед 
автографів Рум’янцевського музею в Москві. Він датується 8 грудня  
1841 р. і адресований Г. Ф. Квітці-Основ’яненку [50].

Серед найбільш змістовних публікацій листів різних респон-
дентів до Т. Г. Шевченка можуть бути названі комплекс епістолярій  
М. Лазаревського за 1857–1859 рр. за редакцією В. Науменка [9], два 
листи Ф. Лебединцева за 1859 і 1860 рр., опубліковані редакцією ча-
сопису з особистої колекції автора [12], а також добірки листів до 
українського поета від П. Куліша (1898, кн. 2), В. Тарновського (1901, 
кн. 2), В. Білозерського (1905, кн. 2), М. Максимовича (1884, кн. 4). 
Окремо слід згадати дві добірки листів з тою ж назвою «Из переписки 
Т. Г. Шевченко с разными лицами», здійснені з коментарями М. Ча-
лого в книгах 3 та 6 часопису за 1897 р. [54–55]. Там, зокрема, впер-
ше з’явились друком листи до поета від Я. Кухаренка, Б. Залеського,  
Ф. і М. Лазаревських, В. Штернберга, княгині В. Рєпніної, О. Кап-
ніста. Вони містять доволі цікаві додаткові матеріали до біографії й 
характеристики неординарного образу Кобзаря.

Серед матеріалів «Киевской старины» трапляються й деякі пу-
блікації листів, які хоч і не були адресовані поетові, але стосуються 
його родини, його творчої спадщини тощо. В них як своєрідний про-
відний лейтмотив фігурує власне саме прізвище Т. Г. Шевченка. На-
приклад, це лист О. Маркевича до редакції про вірш «Хома та Ярема», 
який у свій час був надиктований авторові визначним поетом (1895, 
кн. 2). Також це, скажімо, лист І. С. Тургенєва до О. Д. Оболонсько-
го з приводу викупу родичів Шевченка з кріпацтва, опублікований 
В. Науменком в книзі 2 «Киевской старины» за 1892 р., або добірка 
листів відомого художника та громадського діяча Г. Честаховського, 
написаних у 1861 р., з інформацією про похорони поета, видана з пе-
редмовою та коментарями О. М. Лазаревського [1]. 



49

ISSN 2312-2587; ISSN 2312-3141. НАДДНІПРЯНСЬКА УКРАЇНА: історичні процеси, події, постаті. Вип. 15. 2017 р.

Упорядник і видавець останніх зупинився на обставинах знайом-
ства й перебігу особистого спілкування відомого співака, члена укра-
їнської громади в Санкт-Петербурзі Григорія Миколайовича Честа-
ховського з поетом, подавши стислу біографічну довідку про автора 
листів. Разом з тоді ще досить молодим О. М. Лазаревським Г. Честа-
ховський супроводжував тіло Шевченка для перепоховання його в Ка-
неві. Помер співак у березні 1893 р. в Санкт-Петербурзі, а його листи, 
адресовані українській громаді у тодішній столиці Російської імперії, 
опинилися в рукописній колекції В. В. Тарновського, звідки й були 
вилучені видавцем для подальшої публікації. Остання включає вісім 
листів з подробицями перевезення, поховання та віддання перших по-
смертних почестей українському Кобзареві. Листи являють своєрід-
ний звіт автора перед українською громадою. Писались вони з Кро-
левця, Києва і нарешті з Канева. Перший датується 4 травня 1861 р., 
а останній 19 липня 1861 р. за старим стилем. У більшості з них міс-
титься звертання особисто до одного з очільників української грома-
ди Санкт-Петербурга Федора Івановича Черненка [1, с. 171–193].

Серед наукових публікацій на шевченкознавчу тематику най-
більшу кількість на сторінках часопису становлять невеликі статті, 
замітки й повідомлення, присвячені вшануванню його пам’яті, від-
значенню чергової річниці від дня його народження чи смерті, закла-
денню чи встановленню пам’ятників поетові, діяльності товариств та 
інших осередків, названих його ім’ям. Частина з них є своєрідними 
невеличкими звітами з місць про віддання пошани Кобзареві, увікові-
чення його непересічного образу в різних куточках України. При цьо-
му такі замітки надходили до редакції «Киевской старины» не тільки 
з усіх українських земель (у складі й Російської, й Австро-Угорської 
імперій), а й з багатьох неукраїнських міст. Переважна більшість та-
ких публікацій уміщувались у рубриці «Хроніка».

Постійні автори й дописувачі часопису досить жваво реагували 
практично на всі спеціальні наукові й науково-популярні публікації 
окремими виданнями, присвячені Т. Г. Шевченку. За нашими підра-
хунками в критико-бібліографічному відділі (або, точніше, рубриці) 
«Киевской старины» було опубліковано й відповідно налічується 16 
рецензій та оглядів окремих шевченкознавчих видань. Власним на-
уково-критичним рівнем і змістовністю особливо вирізняються дві 
рецензії В. Доманицького на бібліографічний покажчик матеріалів 
«Т. Шевченко в литературе и искусстве», укладений М. Комаровим 
[8; 16]; оглядова рецензія О. Лазаревського на біографічний нарис  
В. Яковенка «Т. Г. Шевченко, его жизнь и литературная деятель-
ность» [23]; дві рецензіі М. Молчановського на біографічну хроніку 
О. Кониського «Жизнь украинского поэта Тараса Григорьевича Шев-
ченко» [33] та «Тарас Шевченко‒Грушівський. Хроніка його життя» 
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цього ж автора [34], а також реферативний огляд М. Петрова на збір-
ку матеріалів до біографії поета «Жизнь и произведения Тараса Шев-
ченко», укладену М. Чалим [35]. Напевно, слід згадати й змістовну 
літературно-критичну публікацію Ф. Матушевського «Т. Г. Шевчен-
ко. Мотивы поэзии. Переводы «Кобзаря» С. П. Дремцова» [52]. У за-
значеній рубриці був опублікований і укладений М. Комаровим «Би-
блиографический указатель материалов для изучения жизни и произ-
ведений Т. Г. Шевченко», а роком пізніше ще й додатки до нього [18; 
19]. Виокремлюється також змістовна критична рецензія І. Стешенка 
на літературознавчу публікацію А. Лісовського «Главные моменты в 
поэзии Т. Г. Шевченко» [45].

Оскільки серед рецензентів шевченкознавчої літератури на сто-
рінках «Киевской старины» найбільш знаковою постаттю є О. М. Ла-
заревський як знаний історик, археограф і джерелознавець і до того ж 
людина, яка особисто знала українського поета за його життя, деталь-
ніше проаналізуємо саме його критичну працю. Рецензент відразу ж 
підкреслив, що публікація В. Яковенка в серії бібліотеки Павленкова 
«Жизнь замечательных людей», налічуючи лише 95 сторінок, може 
претендувати тільки на дуже стислий і далеко неповний огляд життя 
та діяльності відомого українського поета. До того ж вона містить 
«дуже багато публіцистичних відступів у дещо тенденційному дусі», 
які «спотворюють» справжній образ Тараса Шевченка [23, с. 289]. 

Далі рецензент указав на доволі багато незначних і більш сер-
йозних помилок і огріхів автора. Останній, зокрема, чомусь не ви-
користав багато цінних попередніх публікацій про поета (М. Даш-
кевича, В. Антоновича, П. Куліша, О. Кониського та ін.). Він подав 
власну здогадку про смерть батька поета, тоді як це цілком відомий 
і доконаний факт. Село Кирилівку В. Яковенко неправильно припи-
сав замість Звенигородського повіту до Канівського. Замість свяще-
ника Губського, першого вчителя Т. Шевченка, у книзі фігурує мі-
щанин з таким само прізвищем; замість села Хлипнівки Хлібнівка 
тощо. Неправдою, згідно з аргументами, наведеними рецензентом, 
є й те, що нібито гравюрою після звільнення Т. Шевченко займався 
без особливих успіхів. Арешт поета невиправдано мотивується тим, що 
в провідних учасників Кирило-Мефодіївського товариства були зна-
йдені надруковані твори Шевченка, тоді як насправді М. Костомарова,  
П. Куліша і самого поета навіть взяли під варту в різні дні. Вказав  
О. М. Лазаревський і на недбале змішування автором нарису української 
та російської мов. Загалом «нарис написаний легко і жваво, читається з 
цікавістю, хоч враження часом псується надто розв’язним і недоречним 
тоном, в який іноді впадає автор» [23, с. 290–291]. Тому, на думку ре-
цензента, читачі мають право очікувати на більш серйозний і безпри-
страсний нарис життя та діяльності визначного українського поета.
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Важливою шевченкознавчою публікацією в аналізованій рубри-
ці є також огляд В. Доманицького «До бібліографії літератури про  
Т. Шевченка», який підбив своєрідні попередні підсумки вивчення 
життя та діяльності українського поета істориками та літературознав-
цями станом на початок ХХ ст. [14].

Окремо слід зупинитись на характеристиці декількох доволі 
змістовних статейних публікацій у «Киевской старине» про україн-
ського Кобзаря. Це, зокрема, стаття М. Стороженка «Первые четыре 
года ссылки Шевченка» [48], нарис О. Ярцева «Шевченко и Щепкин» 
[57], публікація М. Біляшевського «Рассказы крестьян с. Пекарей о  
Т. Г. Шевченко» [3], «Археологические экскурсии Т. Г. Шевченко в 
1845–1846 гг.», написані О. Левицьким [24], публікація М. Шугурова 
«К биографии Т. Г. Шевченко» [6], змістовна розвідка В. Доманицько-
го «Критичний розслід над темою «Кобзаря» Шевченка» [15], робота  
М. Сумцова «О мотивах поэзии Т. Г. Шевченко» [49] і, нарешті, публі-
кація Ф. Матушевського «Посетители могилы Т. Г. Шевченко» [26].

Зокрема, стаття М. Стороженка ґрунтується на матеріалах про  
Т. Шевченка, опублікованих його біографом М. Чалим, а також окре-
мих відомостях і джерельних свідченнях, наданих авторові княгинею 
В. Рєпніною та Ф. Лазаревським. На їх підставі він подав деякі нові 
факти та уточнення до вже відомих з більш ранніх публікацій щодо 
життя та творчої діяльності українського Кобзаря. Особливо детально 
проаналізовані його стосунки з українською та польською громадами 
в Оренбурзі, а також з В. Рєпніною як до і під час заслання, так і в 
останні роки життя поета. Зокрема, зі свідчень останньої автор пере-
казав окремі подробиці про останню зустріч княгині й Т. Шевченка 
[48, с. 18–21]. Стаття загалом є не аналітичною, а суто інформацій-
ною. Вона насичена численною кількістю іноді досить розлогих ци-
тат з джерел як вже опублікованих, так і ще невідомих на той час.

Нарис О. Ярцева написаний на підставі щоденника й особистих 
листів Т. Шевченка, а також епістолярій до нього від визначного ак-
тора й театрального діяча М. С. Щепкіна (1788–1863). Згідно з дани-
ми автора, познайомились ці дві непересічні особистості між 1843– 
1846 рр. Незважаючи на суттєву різницю у віці, у них були теплі й 
щирі стосунки до кінця життя українського поета. Найбільш детально 
О. Ярцев зупинився на переказі подробиць особистих зустрічей і кон-
тактів Т. Шевченка та М. Щепкіна в Нижньому Новгороді та Москві 
після звільнення українського поета з заслання. У додатках до публі-
кації автор умістив окремі матеріали листування двох визначних ді-
ячів культури та мистецтва [57].

На особливе місце цілком заслуговує публікація відомого 
українського, етнографа, літературознавця і громадського діяча  
М. Ф. Сумцова (1854–1922), в якій подано змістовну й розгорнуту 
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оцінку мотивів та головних сюжетів Шевченкових поезій. Автор під-
креслив, що на кінець ХІХ ст. вже була досить добре вивчена біогра-
фія Т. Шевченка, але відносно слабко проаналізовані його поетичні 
твори. Він указав прізвища лише декількох авторів (О. Партицького, 
І. Франка, К. Студинського), які опублікували власні дослідження в 
рамках зазначеного аспекту. Натомість, згідно з його констатацією, 
нещодавно опублікована «брошура п. Лісовського про мотиви поезії 
Шевченка являє суцільну фантасмагорію з теплих слів або своєрідний 
вірш у прозі – гомінкий, красивий та й тільки» [49, с. 210]. Він вважає, 
що навіть виокремлення попередніми дослідниками деяких провід-
них мотивів поезій Т. Шевченка є недостатнім для змалювання його 
поглядів «на природу й значення віршованих творів». 

Окрему увагу дослідника привабили своєрідні критерії народ-
ності творів Т. Шевченка. Останню, на його думку, складали два клю-
чових споріднених елемента: зовнішній, тобто «запозичення, наслі-
дування», а також «внутрішній, психічно успадкований». При цьому 
перший у поезіях Шевченка знайти легко, натомість другий – досить 
складно. До зовнішнього елемента народності поезій українського 
Кобзаря М. Сумцов запропонував відносити: народні пісні; легенди, 
перекази, казки, прислів’я; народні повір’я і звичаї; образи з народної 
поезії (смерть, доля – недоля); народно-поетичні порівняння і сим-
воли [49, с. 214–216]. Згідно з ним, у Т. Шевченка дуже оригінально 
та зі своєрідним українським колоритом зображена природа, досить 
переконливо подано різноманітні історичні мотиви, а на межі між іс-
торією та сучасністю уміщено «мотив про чумаків». Як мотиви в ньо-
го присутні також солдатчина, чужина, наука (вчення), різноманітні 
етнографічні та автобіографічні елементи. Однак всі вони поступа-
ються сімейно-родинним стосункам, які, на його думку, є наскрізною 
сутністю всього Шевченкового «Кобзаря», причому головною «аре-
ною» для їх реалізації є українське село та селянська хата, як улюбле-
ні мотиви віршів поета [49, с. 223]. Загалом стаття доволі змістовна, 
але, на жаль, не містить авторського висновку. З іншого боку, вона 
схожа на більшість інших наукових публікацій на сторінках «Киев-
ской старины», оскільки всі вони виконані типовими представниками 
позитивістської методологічної парадигми в гуманітарних науках з 
усіма її типовими рисами й ознаками.

На сторінках «Киевской старины» також було опубліковано ці-
лий ряд поетичних і прозових творів Т. Г. Шевченка. Частина з них 
була вперше посмертно перевидана на сторінках історико-літератур-
ного періодичного видання або уміщена без купюр і пропущених 
фрагментів. Переважна більшість з них з’явились друком вже протя-
гом 1880-х рр., коли художньо-літературною рубрикою опікувались 
особисто редактори часопису спочатку Ф. Лебединцев, а згодом –  
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О. Лашкевич. Наприклад, у книзі 3 за 1884 р. було опубліковано 
оповідання Т. Шевченка «Княгиня», в 1887 р. – поема «Безталан-
ний» і повість «Музикант». Протягом 1886–1887 рр. у «Киевской 
старине» навіть була підрубрика «Невидані твори Т. Г. Шевченка», 
в якій по черзі вміщено поему «Сліпа», потім «Варнака», «Най-
мичку», «Близнюків», автобіографічну повість «Художник», зго-
дом «Капітаншу» і «Дармограй». У 1887 р. в часописі було опу-
бліковано уривки з драми Т. Г. Шевченка «Микита Гайдай» (книга  
10 за цей рік). 

Переважна більшість цих публікацій містять невеличку передмо-
ву або хоча б редакторську ремарку, яка звертає увагу потенційного 
читача на черговий твір визначного українського поета й письменни-
ка. Також у «Киевской старине» регулярно вміщувалась інформація 
про публікацію творів Т. Шевченка окремими виданнями, зокрема 
про перевидання його славнозвісного «Кобзаря», подавались поправ-
ки до попередніх публікацій, замітки щодо новознайдених рукописів 
його окремих творів тощо. Дописувачі «Киевской старины» були од-
ними з перших ретельних, серйозних, але водночас доброзичливих 
художньо-літературних критиків письменницького доробку україн-
ського Кобзаря. Вище вже йшлося про дуже детальний і змістовний 
«Критичний розслід над текстом «Кобзаря» Шевченка», опублікова-
ний на сторінках часопису відомим українським літературознавцем 
В. Доманицьким [15] та цікаву й змістовну статтю «О мотивах поэзии 
Т. Г. Шевченко» М. Сумцова [49]. Критичні огляди окремих віршів 
українського поета були зроблені також В. Науменком (1899, кн. 7; 
1906, кн. 9), М. Шугуровим (1893, кн. 8), М. Комаровим (1889, кн. 5 / 
6; 1895, кн. 3) та іншими авторами.

Доволі багато представлений на сторінках «Киевской старины» 
і художньо-мистецький доробок Т. Г. Шевченка. Починаючи з книги 
2 за 1890 р., редакція часопису регулярно друкувала його малюнки, 
офорти, портрети з альбомів, які тоді зберігались переважно у колек-
ції В. В. Тарновського. Зокрема, були опубліковані «Богданова церк-
ва в с. Суботові» (1890, кн. 9), «Вид Почаївської лаври» (1897, кн. 
2), «Будиночок Котляревського в Полтаві» (1898, кн. 7 / 8), «Кате-
рина» (1896, кн. 2), «Комора в Потоках» (1891, кн. 12), «Новопетрів-
ське укріплення з хівинської дороги» (1899, кн. 2), а також малюнки 
Густинського монастиря до його реконструкції, брами з церквою св. 
Варвари, Трапезної церкви, Чигирина з Суботівського шляху, храму 
Покрови Богоматері в Переяславі, церкви Архистратига Михайла 
в Переяславі та ін. У книзі 2 за 1892 р. був уміщений автопортрет  
Т. Г. Шевченка, а в кн. 2 за наступний 1893 р. – його портрет пензля 
І. Рєпіна. В часописі публікувались також малюнки, які не належали 
митцеві, але прямо стосувались його особи. Зокрема, це малюнки із 
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зображенням гроба Т. Г. Шевченка в Києві поблизу Христовоздви-
женської церкви (1894, кн. 2), поетової могили (1898, кн. 2) тощо.

До речі, вміщенню полотен Т. Г. Шевченка в «Киевской ста-
рине» передувала публікація на її сторінках декількох невеликих 
мистецтвознавчих заміток, присвячених характеристиці його дороб-
ку як художника. Цілий ряд таких заміток належить перу відомого 
українського вченого, етнографа й мистецтвознавця В. Г. Горленка. 
Наприклад, це замітки «Альбомы и рисунки Шевченко в собрании  
В. В. Тарновского» (1886, кн. 2), «Иллюстрации Шевченко» (1888,  
кн. 1 / 3), «Картины, рисунки и офорты Шевченко» [7], «Рисунки 
Шевченко» (1889, кн. 10), «Альбом офортов Шевченка» (1891, кн. 6) 
та ін. Коментарі й замітки щодо окремих малюнків Т. Г. Шевченка 
у часописі також опублікували О. Русов [42], В. Науменко, О. Ко-
ниський, А. Стороженко, М. Шугуров та інші дописувачі «Киевской 
старины». Цікавий матеріал про навчання Т. Г. Шевченка в Санкт-
Петербурзькій Художній академії можна знайти в одній анонімній 
замітці [56]. Невідомий її автор, спираючись на опублікований ще в  
1865 р. «Сборник материалов для истории Императорской Академии 
Художеств за столетие ее существования», подав окремі маловідомі 
дані про відзнаки й нагороди Т. Г. Шевченка як художника під час на-
вчання живопису протягом 1839–1845 рр., а також два записи за 1859 р., 
згідно з якими його було визнано «академіком гравіювання», чим ви-
соко відзначено його успіхи в цій сфері мистецтва живопису.

Автори описували деякі колекції офортів, намагались з’ясувати 
або уточнити час написання окремих картин відомого українського 
поета й художника, пробували охарактеризувати особливості його 
художнього стилю, дати оцінку його мистецьким полотнам. Частина 
таких заміток та коментарів були своєрідним текстовим супроводом 
до копій полотен Т. Г. Шевченка на сторінках «Киевской старины».

Тож загалом шевченкіана на сторінках часопису доволі репре-
зентативна й інформативно насичена. Шевченкознавчі сюжети мож-
на знайти абсолютно в усіх рубриках і відділах «Киевской старины». 
За жанровими ознаками серед таких матеріалів можна виокремити 
статті й нариси, рецензії та критико-бібліографічні огляди, археогра-
фічні публікації документів та наративів, літературні твори та копії з 
художніх полотен і картин. Провідними видами, до яких належать такі 
тематичні публікації є: наукові праці й дослідження, археографічні ма-
теріали, твори художньої літератури. Загалом шевченкіана в часописі 
є в цілому невичерпним джерелом для сучасних біографів та дослід-
ників творчого доробку найбільш визначного українського письменни-
ка і поета. Особливо цінним слід вважати досвід редакції «Киевской 
старины» та її співробітників по збиранню та широкому оприлюднен-
ню мемуарних джерел (зокрема спогадів) та комплексів приватних 
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епістолярій, автором чи адресатом яких був Т. Г. Шевченко. Однак, 
напевно, не менш цінним можна визнати й суто дослідницький вне-
сок часопису у вивчення життя та діяльності цієї непересічної й абсо-
лютно неординарної особистості на тлі української історії.
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