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ВІТАЛЬНЕ 
СЛОВО

у  вірші "Доля" (1858) Тарас Ш евченко писав:

Ми просто йшли; у нас нема 
черна иеправли за собою.
Ходімо ж, доленько моя!
М ій друже вбогий, нелукавий!
Ходімо дальш е, дальш е слава,
А  слава заповідь моя.

Д ля Кобзаря феномен "слави" с символом доброї пам 'яті 
серед нащ адків про зробіпене, втіленням виконаної ж и тітво ї 
місії. Слава Т. Ш евченка -  у його поетичній і малярській 
спадщ ині. Іван Д зю ба наголош ує: "С лава є свого роду кри
терієм  і коригенгом рівня громадського життя й самоусві
домлення ... С лава -  це правда буття України, модус сам о
ствердж ення українського народу" (І. Д зю ба. Тарас Ш ев
ченко. -  К., 2005. -  С. 634)

Усупереч забороні, на ш ляху до вічної слави -  так мож 
на н азван і ті мистецькі ш едеври, які були створені Тарасом 
Ш евченком у найбільш  складний період його жітітя -  під 
час заслання 1847-1857 рр. і після повернення з нього. Вони 
стали здобутком трьох народів -  українського, російського 
і казахського.



Видання с унікальним, тому що в ньому вперш е пред
ставлено підготовчі малюнки та виконані за ними акварелі 
Кобзаря під час його перебування в А ральській та Караут
ській експедиціях. Книга відкриває читачеві творчу май
стерню  художника, процес народження та виходу в люди 
його мистецьких творів. Бачимо всі ііерміїстії роздумів і 
міркувань Т. Ш евченка, які вели його до творення шедеврів.

М истецький доробок Т. Ш евченка часів заслання -  це 
124 заверш ені твори та 220 ескізів і начерків. Домінує се
ред них ж анр пейзажу, адже саме відкриття природи нових 
країв спонукало митця на творчі новаторе гва. Особливе м іс
це займаю ть жанрові композиції, що являю іь  собою кіль
ка тематичних груп. Наприклад, одна -  присвячена опису 
ЖИТІЯ й побуту казахського народу (сепії "Казахи в юрті", 
"Казахська стоянка на Косаралі", "Хлопчик розпалю є груб
ку", "Х лопчик дрімає біля грубки", "Біля вогню ", акварель 
"Казах на копі", усі 1848-1849 рр.). Тема казахів у другий 
період заслання представлена сеіііями "Тріо" (1851), "П іс
ня молодого туркмена" (1857), "Байгуш і під вікном" (1 8 5 5 - 
1856), "Казаш ка Катя" (1856-1857). П ро те, як глибоко пе
реймався Т. Ш евченко ж ш  гям казахів, свідчить ирисутність 
автопортрета митця у низці творів, зокрема "Байгуші", 
"К иргизя (хлопчик із кішкою)". Так автор засвідчив своє 
глибоке сп івчуїтя  і розуміння долі цього народу, перейм ан
ня складним життям казахів, як і українців. Н а засланні ка
захи стали другою родиною художника.

Саме у часи політичної неволі Тарас Ш евченко розвинув 
і довів до максимальної досконалості настанову свого вели
кого вчителя Карла Брюллова "не копіюй, а вдивляйся". Тому 
він глибоко вдивляється у природу і життя людей навколо, 
пізнаючи їх і відтворюючи иа полотнах.

У казахській культурній традиції, зокрема живописній. 
Г. Ш евченка називають основоположником національного 
образотворчого мистецтва доби реалізм}'. Д ійсно, пей'зажі 
цього часу -  це топографічно точні 4ііксації м ісцевості, своє



рідний науковий літопис експедицій 1 водночас довсрпіені 
мистецькі твори. Вони свідчать про геніальність Ш евченка 
як рисувальника (дасться взнаки вроджений хист, вдоскона
лений і розвинений навчанням в Академії мистецтв), адже 
начерки є практично доверш еними творами. Виконані за 
підготовчими малюнками акварелі репрезентую ть прорив 
Ш евченка-художиика, пошук ми.м нових мистецьких шляхів, 
намагання передати кольоровості тіней, проголосивши та
ким чином передімпресіоністнчнин період в образотворчому 
мистецтві.

Це видання виходить друком у межах "Плану заходів Ки- 
ївськоїхз національного університету імені Тараса Ш евченка 
з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Та
раса Ш евченка". Вона -  своєрідний пам'ятник Ш евчеику-ху- 
дожнику часів трагічного в його жн іті періоду -  заслання й 
після нього. Ця живописна спадщина є яскравим свідченням 
того, що Кобзар залиш ився незламним у своїх поглядах і по
зиціях, він не просто продовжував малювати, а й досяг нових 
вершин, заслуживши високого звання "українського Ремб
рандта". М истецька спадщина Т. Ш евченка -  окрема епоха в 
історії національного малярства, яку цілком правомірно мож
на назвати "Ш евченківською добою ".

Леонії Губерський,
академік НАМ України, ректор 

Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка



Нескорений 
Тарас Шевченко:
мистецька спадщ ина 1847-1861  рр.

Київська сторінка у жи і і і Тараса Ш евченка була найбільш 
щ асливою, адже з нею були пов'язані досліди у складі Архео
графічної комісії га надії на роботу викладачем малювання в 
Університс'гі Святого Володимира. Але ареш т за участь у д і
яльності Кирило-М ефодіївського братсгва обірвав усі плани 
і повернув долю Кобзаря у зовсім іншому напрямку.

17 березня генерал-губернатор Д. Бібіков отримав у Петер
бурзі від попечителя Київського учбового окруі7 О. Траскіпа 
донесення про існування Кирило-Мефодіївського братства, 
про що повідомив начальнику Третього відділення шефа жан
дармів О. Ф. Орлову. При цьому генерал передав Бібікову Ста
тут товариства. 22 березня начальник 111 Відділу О. Орлов на
діслав Д. Бібікову записку з вказівкою про обшук у М. Косто
марова, І. Посяди, О. Марковича, О. Тулуба, Г. Андрузького, "а 
іакже у художника Шевченки, если последний возвратидся в 
Кнев" (Тарас Шевченко. Документи і матеріали. -  К., 1982. -  
№  202, с. 93). Відразу ж вийшли розпорядження О. Орлова 
про негайний розшук Шевченка, вказівка генерал-губернатора 
Д. Бібікова київському цивільному губернатору 1. Фундуклею 
про арешт і допит поега й інших учасників товариства від 22 
березня. 5 квітня 1847 року поет був заарештований на дніпро



вій переправі біля Києва і доставлений у будинок губернатора. 
При обшуку у нього вилучили листи, альбом із віршами і ри
сунками, рукописну збірку "Три літа".

6 квітня датується донесення київського цивільного губер
натора 1. Фуцдукдся київському, подільському, волинському 
генерал-губернатору Д. Бібікову про ареш т Шевченка:

Копия.
С екретно.
Его вы сокопревосходительству 
господину киевскому военному. 
Подольскому и Волынскому 
геиерал - 1  убернагору

Вчерашнего числа, при въезде в Киев возвра
щавшегося нз Чсрнигавской губернии художника 
С.-Петербургской Академии Тараса Шевченка, он 
был задержан и доставлен прямо ко мне. Между 
его бумагами оказалась рукописная книга с мало- 
российскими, собственного его сочинения стиха
ми, из коих многие возмугительного и преступно
го содержания. — Почему как эти, так и все прочие 
оказавшиеся у Шевченка стихи, равно часгную его 
переписку, вместе с самим Шевченком, я немед
ленно отправил в III отделение собственной его ве- 
личесгва канцелярии, с сим же нарочным.

Перед отправлением Ш евченка в С .-Петербург 
я получш! отзыв черниговского гражданского гу
бернатора, присланный с нарочным чиновником, 
о последовании от г. шефа жандармов к черни
говскому. под гавс кому и харьковскому генерал-іу- 
бернаїору отнош ение, по вьісочайніему поведе
нию об арестовании Ш евченка и доставлении его 
со всеми бумагами в III отделение" (Там же. -  №  
214, с. 104-105).



7 квітня 1847 p. вийшло донесення полковника корпусу 
жандармів Білоусова начальнику 4 округу корпусу ж андар
мів П. Ф. Буксгевдену про арешт Т. Ш евченка і відправлення 
його до Ш відділу:

"Секретно
Список о донесении 
полковника Белоусова 
іпсподину начальнику 
4 округа корпуса жандармов 
от 7 апреля 1847 года за №  83.

...Х удож ник Ш евченко, при возвращ ении 
в К иев из Ч ерниговской губернии, вчера был 
остановлен  на заставе и доставлен  в квартиру 
господина граж данского губернатора, при нем 
найдена тетра;іь, сам им  им писанная, с возм у
тительны м и стихами. В стихах под названием  
"Сон" дерзко описы вается вы сочайш ая его им
ператорского величества особа и государы ня 
императрица.

С этой тетрадью и со всеми другими бумагами. 
Ш евченко отправлен в Ш -е отделение собствен
ной е ю  императорского величества канцелярии.

Ш евченко уроженец Киевской губернии, нз 
податного состояния, имеет лет за З і )  от роду, 
обучался живописи в императорской А кадемии 
художеств. В Киеве жительствовал постоянно с 
небольш им год. Было предложено определить 
его учителем живописи в университете св. В ла
димира. Стихотворения его на малороссийском 
языке, доставили ему больш ую  известн ость..."  
(Там же. -  С. 106).



14 квітня 1847 p. прийшла відповідь президента Академії 
мистецтв М. Лейхтепбергського начальникові III відділу О. 
Ф. Орлову на запит про Т. Шевченка:

"Г осподину 
генерал-адъю тан ту  
граф у О рлову

В следствии вопроса, в записке ваш его си 
ятельства, от 12-го сего апреля о художнике 
Ш евченке, мне сделанного, сим ответствую , что 
художник Ш евченко учился в им ператорской 
А кадем ии художеств художеству с 1838 по 1845 
год, в котором году прнзиам художником с того 
врем ени, заним аясь свободно искусством , от 
.Академии ие зависит.

К сему нужным считаю присовокупить, что 
Ш евченко имеет дар к поэзии и на мaJ•юpoc- 
сийском языке написал некоторые стихотворе
ния, уважаемые людьми, знакомыми с малорос
сийским языком и ирежни.м бытом этого края; 
почитался он всегда человеком нравственным, 
быть может, несколько мечзателсм и чтигслем ма
лороссийской старины, но иредосудительного на 
счет его ничего ие доходило до сведения А каде
мии" (Там же. -  №  221, с. 109). Як бачимо, не
зважаючи на "політичну справу" проти Кобзаря, 
Академія мистецтв дала виключно позитивну ха- 
ракгеристику свого колишнього учня.

У довідці III відділу про змісг паперів і творів Ш евчен
ка, відібраних у нього під час арешту, сказано наступне: "В 
бумагах его не оказалось ни устава Славянского обш,ества. 
ни рукописи "Закон Божий", ни других бумаг, важних для от
крытия подробностей тайного ізбщества, а в вещах -  ни коль
ца, ни образа во имя св. Кирилла и Ме(|юдия.



И з бумаг его обращ аю т на себя внимание стихотворения 
его, и только частию  письма. Замечательнейш ие из них суть 
следую щ ие:

1 .Рукописная книга стихотворений самого Ш евченко. О со
бенно два стихотворения, первое и называемое "Сои", испо- 
лены противозаконных н возмутительных м ислей... Нигде 
клеветы его столько не дерзки и не наглы, как при описании 
дворового собрания... Ш евченко прибегает ко всем едким и 
пасквильным выражениям, где только касается до государя 
ім ператора..." (Там же. - №  226, с. 115).

Вирок Ш евченкові був найбільш жорстким і немилосерд
ним порівняно з іншими учасниками Кирило-М ефодіївсько- 
го братства: "Художника Ш евечнко за сочинение возмути
тельных и в высшей степени дерзких стихотворений, как 
одаренного крепким телосложением, определить рядовым 
в Оренбургский отдельный корпус, с правом выслуги, по
ручив начальству иметь сгрожайш ее наблюдение, дабы от 
него, ни под каким видом, не могло вы.ходнть возмутитель
ных и пасквильных сочинений". На документі резолюція 
Миколи I: "Под сгрожайш ий надзор и с запрещением пи
сать и рисовать" (Тарас Шевченко. Документи та матеріали 
до б іоф аф ії. -  К., 1982. -  С. 130).

Навесні 1848 року політичний в'язень Тарас Шевченко був 
прикомандировании до складу науіювої експедтцї під керів- 
Ш1ЩВОМ капітан-лейтенанта О. Бутакова досліджувати Араль
ське море. Сучасники свідчать про те, що О. Бутаков був люди
ною свідомою і розумною, відразу зрозумівши, що за в'язень пе
ред ним. Він добився у начальства зарахувати поста до 3-ї роти 
4-го батальйону для охорони фанспорту експедиції від Орська 
до Раіма, а потім його призиачаюіь художником експедиції. Т. 
Шевченко у листах, зокрема до Варвари Рєпніної, зга;зуватиме 
О. Бутакова як свого друга за його добре і братське поводження. 
Так, незважаючи на царську заборону. Кобзар (})актично отри
мав офіційний дозвіл малювати.



Перебуваючи у Раімській форгеці, Т. Шевченко виконав 
низку акварелей, зокрема "Укрінления Раім", "Укріплення 
Раім. Вид з верфі на СирдарТ', "Укріплення Іргизкала" та ін. 
Особливо цікавою с акварель "О.Бутаков та фельдшер О.істо- 
мін під час зимівлі на Косаралі", яка відрізняється су іо  ремб- 
рантівським світлопмьовим розв'язанням інтер'єру.

У центрі уваги митця -  постаті казахів, а сам він ніби збо
ку спостерігає за ними. Шевченко глибоко входить у казахське 
иаро;ще середовище, він стає їхнім другом, щоб зрозуміти 
душу нації та передати її порухи у своїх творах. Цікавими з 
цієї гочки зору є сепії "Хлопчик розпалює ф убку", "Хлопчик 
дрімає біля ф убки", а також гвори виконані пізніше (1580- 
X рр.) -  "Киргизя" ("Хлопчик з кішкою"), "Байі^ш і" які свід
чать про те. що український митець своїми сепіями передбачав 
творчість передвижників. Шевченко розкриває соціальну суть 
нації через змалювання окремих образів її  представників. Ма
люнок "Байгуші" дійш ов до сучасників тільки по фото, проте 
саме він показує те, як щиро і глибоко цікавився Кобзар ет- 
нофафічними особливостями казахів, їх матеріальною і ду
ховною кульгурою. Він не просто малює простий казахський 
народ, а й намагається його опоегмзувати, розкрити всю красу 
національної душі.

Твори художника часів Аральської експедиції засвідчують 
рух митця до того естеїичиого ідеалу, який він задекларував 
пізніше у листі до Б.Залеського від 10 лютого 1857 рок^; "Бота
нике н зоологии нужен восторг, а иначе ботаника и зоолопія бу
дет мертвый ф у п  между людьми. А восторг этот приобретается 
только глубоким пониманием красогы, бесконечности, симме- 
ф н и  и гармонии в природе" (Т. Шевченко. Повне зібрання тво
рів : в 10 т . - Т .  6. -  K., 1 9 5 7 .-С . 128).

Навесні 1849 року Шевченко відправляється у плавання по 
Аральському морю. У цей час О. Бутаков звертаггься до керів
ництва з проханням взя ги художника в експедицію для остаточ
ної обробки змальованих краєвидів. Протягом 1848 -1849 рр. за



час експедиції Шевченко створив низку цікавих реалістичних 
пейзажів, зокрема "Пожежа в степу", "Форт Карабутак", "Ду- 
станова могшіа", "Джангнсагач", "Укрішісння Раїм", "Крутий 
берег Аральського моря", "Низький берег острова Ніколая", 
"Місячна ніч на Косаралі" та інші. Ці малюнки репрезентують 
динаміку творчого досвіду митця, представляючи синтез у ньо
му таких рис, як топофафічна точність у зображенні краєвидів 
та водночас їх яскрава і насичена емоційність. Орніїнальпість 
творів підтверджуєі ься низкою рис, зокрема характером освіт
лення, розміщенням людських фігур, позицією художника, який 
спостерігає краєвиди зі своєрідного підвищення, завдяки чому 
перед глядачем постають безмежні простори казахських сгсіїів. 
Шевченко відчув і надзвичайно точно передав ювнішніо і вну- 
ф іш н ю  красу пріфодн Казахстану, ю пко опоетизувавши її, на
повнивши ліричним, епічним і навіть романтичним звучанням.

О собливою  цікавою є акварель "Пожежа в степу" (1848), 
що була описана автором у повісті "Близнецы". У ж ивопис
ній композиції цілком і повністю  домінує велична червона 
заграва з язиками всепожираю чого вог ню. Вона займає май
же половину площі. А ключем до розуміння твору є його на
сичена колористика, коли все підпорядковане одній кольо
ровій домінанті. Бачимо, як у всьому відбиваю ться червоні 
відблиски від пожежі -  па тихому плесі затоки, на юртах, 
иа ки би іках  і постатях казахів, навіть иа чорній хмарі, яка 
височіє над степом. Картина глибоко емоційна, сповнена 
почуття неспокою, викликаного у дущі людини природною  
стихією . Акварель "Дустанова могила" по суті є романтич
ним пейзажем. Тут бачимо високу могилу, її верш ина ви
різняється на світлій смузі обрію . На ній -  надмогильний 
пам 'ятник зубчатої форми. Все цс у степу під вечірнім небом. 
Твір сповнений почуття тривоги і смутку, що переважали у 
душі поета у роки заслання. Таким же настроєм перейняі нй 
малю нок "Дж агисагач", у центрі якого старе одиноке дере
во в безкрайній пустелі, біля нього -  постать верш ника зі



списом за плечима. Це дерево казахи вважали свящ енним, 
поклонялися йому. О браз дж ангисагача присутній і у  вірші 
"У Бога за дверим а леж ала сокира":

І кайзаки не минають 
Д ерева святого,
На долину заїжджають.
Дивуються з його 
І моляться, і жергвамн 
Д ерево благають.
Щ об парості розпус і ило 
У їх біднім краї.

Очевидно, Т.Шевченко знав казахськ7  легенду про каза
ха (кайзака), який порушив священну заборону і почав руба
ти ліс, за що цей народ був покараний Богом і поселений у 
пустинному кфаю. Глибоким ліричним насф осм  сповнений 
пейзаж "М ісячна ніч на Косаралі". Бачимо, як м 'яке місячне 
проміння розлилося по спокійній поверхні води, воно падає па 
кущі очерету, ф и  шхуни, які паче засі пглн недалеко від бере
га. Все передає настрій глибокої задуми.

Перебуваючи в Оренбурзі іа під час зимівлі, Г. Ш евченко 
багато працював, тому його звіт був успішним. На підставі 
цього О. Бутаков порушив питання про переведення поста в 
унтер-офіцери і надання йому офіційного дозволу малювати. 
Проте отримав відмову через донос, що Т. Ш евченко, мовляв, 
порушуг "высочайшее повеление" і пише вірші, малює, хо
дить у цивільному одязі. Помешкання поета обшукали, віді
брали два альбоми з малюнками і занисамн народних пісень, 
листи, твори О. Пушкіна й М. Лєрмонтова, особисті папери, 
фарби. Па нього чекали стіни О ренбурзької тюрми, а потім 
по етану під караулом в Орськ. Далі -  в'язниці Оренбурга, 
Орська, Уральська. 1850 р. Т. Ш евченко був переведений у 
І Іовонегровське укріплення, який солдати називали "С ибір
ним Новопетровськом" через майже повну відсутність при
роди і постійні холоди.



Беручи участь у геологічній експедиції в горн Каратау вліт
ку 1851 р. та перебуваючи у Новопетровському укріпленні у 
1853-1857 рр., Шевченко намшіював пейзажі Мангишлаку. 
Зокрема, акварелі "Хаига-Баба", "Вид иа Каратау з долини 
Апазир", "Гора Кулаат", "Скеля Чернець", "Мис Тюккарагай 
на півострові Мангишлак", "Новопетровське укріплення з 
Хівінського шляху", баї аго різноманітних замальовок М анги
шлацького саду та інші. Працював він над цими малюнками 
протягом усього часу свого перебування в Новопетровському 
укріпленні. Мистецтвознавець В. Яцюк наголошує, що "ефскг 
виразности Шевчснковнх етюдів досягається наближенням 
малого і вилученням подробиць, які, з погляду митця, були 
б художнім баластом" (В. Яцюк. Малярство і графіка Тараса 
Шевченка. -  K.. 2003. -  С. 245).

Знаковою та етапною  для розвитку мистецького стилю  
Ш евченка як пейзажиста стала подорож у Каратау. Саме 
тут сформувався його стиль як своєрідний і багатогранний 
у своїх виявах. М итець репрезентує глибоку спостереж ли
вість, вміння передати красу гірського пейзажу, скель, соло
нчаків, навіть прозорість повітря, гру сонця, тобто найтонші 
порухи казахської природи в її  безмеж ності та величності. 
Твори сповнені настрою  тривоги, драматизму, як і душ а ху- 
дож ника-засланця, а водночас від них віє піднесеною  пое
тичністю , що видно на акварелі "Х анга-Баба" (1857). Тут 
Ш евченко зобразив старе покинуте туркменське кладовищ е 
и атл і далеких гір. Смисл твору передають величезні дерева 
на передньому плані, які засохли без води, тільки одне ще 
ледь живе. Драматизм пейзажу втілений в образах мертвих 
дерев, ф о бн и ц ь , темних ф о зо ви х  хмар. Подібне кладовищ е 
зобразив Ш евченко і на малю нку "Туркменські аби в К а
ратау" (1857). Це спонукає до глибоких роздумів про сенс 
і суть людського ж иття, що передається через символіку 
кольорів, зокрема домінування приглуш ених сіро-зелених, 
блакитних і коричневих тонів.



Особливо цікавими є нічні пейзажі мангишлацького ци
клу, наприклад, акварелі "Мис Тюккарагай на півострові 
М ангиш лак" і "Скеля Чернець" (1853). Перед глядачем від
кривається картина берега нічного моря, над яким нависли 
хмари, через які прорізається місяць. До води йде якийсь зві
рок, вдалині над водою застигла таємнича громада скелі. Все 
сповнене загадковості та таємничості. На багатьох малюнках 
Т. Ш евченка зображено Н овопетровське укріплення, яке сам 
він називав "пезамкпепою гіормою". Саме таким воно постає 
на акварелі "Новопетровське укріплення з Х івінськго шля
ху". Тут бачимо пустелю, над нею — небо, над яким довга і 
бліда хмарина. Вдалечині видніюпься будівлі Новопетров- 
ської фортеці. Твір відрізняється топографічною точністю 
зображення. Як наголошує М. Ш агінян, у "киргизьких степах 
Ш евченко зріс як художник, і його сепії та акварелі, вивезені 
звідти, незрівнянно виші за академічні картини періоду до 
заслання. Але треба сказати, що іскринку, яка розгорілася під 
південним сонцем, Ш евченко підхогшв в українських степах" 
(Ш агінян М. Тарас Ш евченко. - K., 1970. -  С. 44)

Тарас Ш евченко полюбив усім серцем казахський народ, 
що передав па своїх малюнках. В одному з листів до Варвари 
Рєпніної він писав: "Киргизы гак живописны, іа к  оригиналь
ны. с£іми просятся под карандаш ... А  смотреть и не рисо
вать это такая мука, которую поймет один только истинный 
художник" (Ш евченко Т. Твори: в 6 т. -  Т. 6. -  С. 42). Образи 
казахів у його творах передані опоетизовано, ліризовано, з 
теплотою і співчузл’ям. Дослідники одним із кращ их малю н
ків цього циклу називають сепію "Тріо" (1857). Зображено 
побутову сцену; на передньому плані справа бачимо сидя
чого на долівці молодого казаха у національному головному 
уборі, він грає на музичному інструменті, схожому формою 
па балалайку. Його дружина сидить біля дверей і меле муку 
на жорнах. Корова реве, заглядаючи в юрту, де лежить теля.
І краса всіх цих постатей передається за допомогою грн світ-



лотінен, які окреслю ю ть фігури героїв і вигляд юрги. Подіб
ною є сепія "Казахи в юрті", иа якій бачимо молодого казаха, 
який, сидячи на підлозі, розтирає щось у череп 'яній мисці. 
Далі молода казашка, яка помішує страву в казані. На цих 
сеніях багато побутових дцгалсй, які персдаюгь колорит і на
стрій казахів. Проте головними є постаті людей, при зобра
женні яких митець прагне показати їхню  внутріш ню і зов
ніш ню красу, що проявляється в усьому -  тілах, граціозних 
рухах, глибоких і проникливих поглядах.

Цікавою є сепія "Пісня молодого туркмена" (1857), на якій 
зображено молоде подружжя. На порозі юрти сидить казах і 
співає, граючи на національному інструменп. Поряд із ним -  
задумлива дружина, біля неї грається ди гима. Сві глотінь туї є 
основним художнім засобом. Краса тіл постає у світлі соняч
них променів на тілах людей, які борються з сутінками.

Багато сепій Т. Шевченка присвячено казахським дітям. 
Зок-рема, "Хлопчик розпалює ф убку", "Хлопчик дрімає біля 
грубки", "Байіуш і", "Байгуші під вікном" та інші. На сепії 
"Байгуші" (1 8 5 5 -1857) бачимо двох казахських дітей -  байгу- 
шів (жебраків), які стоять на порозі будинку з простягнутими 
за милостинею руками. У руках меншого хлопчика -  казанок, 
у старшого -  торбина через плече. За ними -  автопор^грет Шев- 
чснка-солдата. Це свідчить про колосальне співчуття дітям, 
переймання їхніми долями. Загалом названі твори особливо 
глибоко передають гуманістичний характер сепій Шевченка, 
його сердечний і щирий інтерес до життя і долі простого наро
ду. М алюнок "Казашка Катя" (1856-1857) представляє собою 
жанровий портрет дівчини з каганцем. М итець зосереджує 
увагу на її красивому обличчі, на яке падає світло від каганця. 
Одні дослідники припускають, що позувала для цього портре
ту нянька родини коменданта Новопетровського укріплення 
Іраклія Ускова. Інші вважають, що це не є малюнком конкрет
ної людини, а авторська композиція релігійного ритуалу ка
захів, пов'язаного з поминанням померлих. Але ця сепія, як



і багато інших, передає повагу Ш евченка до жінки -  матері, 
дружини, доньки, сестри.

Н изка творів митця присвячена життю і побуту солдат, зо
крема, сепія "Серед товаришів" (1851), шо була створена під 
час експедиції в гори Каратау. Один із молодих друзів-солда- 
тів Ш евченка позував художникові, при цьому розглядаючи 
якийсь малюнок. С іарш ий солдат сидить на долівці, п 'ю 
чи чай. Себе Шевченко зобразив із великим крутим чолом, 
густою бородою, але найбільше впадає в очі пильний і ііро- 
ниш ивий погляд художника.

1855 р. помер цар. Розпочався всеімперський процес звіль
нення нолііичних в'язнів. Т. Шевченко дуже сподівався на 
свободу, але Олександр II ие дозволив, аргуменгуючи гим, що 
колись поет сильно образив його матір -  імператрицю Олек
сандру (поема "Соп"). Відображенням настрою Кобзаря у цей 
стала сепія "Казарма", па якій показано жорстоку правду за- 
сланських умов. Твір маг глибокий автобіографічний зміст. 
Погоджуємося з думкою В. Яцюка про те, що "сепія Тараса 
Григоровича "Казарма" -  твір знаменитий. 1 не тільки оригі
нальністю змісту, але й способом художньої реалізації. Уже 
Шевченкові сучасники виокремлювали цей малюнок з-поміж 
інших т ворів художника. Якось по-особливому рідним він був 
і для сам ою  автора, унікальність цієї сепії очевидна (Яцюк В. 
Малярст во і іра(|)іка Тараса Шевченка. -  К., 2003. С. 174). У 
спога^тах про цей період Н. 1. Усков розповідає: "Живописом 
в укріпленні, особливо в останні роки, Тарас Григорович за
ймався дуже ретельно. Олійними фарбами і аквареллю він не 
працював, всі малюнки зроблені сепією або олівцем. Сюжета
ми для них звичайно були навколишні краєвиди і найближчі 
кнрі изькі аули. Було написано і кілька портретів. Усковим на 
нам'ять про прожитий з ним час і про самого себе Шевченко 
залишив портрети: дружини коменданта Агафії Омелянівни з 
старшою дочкою на руках. Каті -  няні Наташнної в киргизько
му костюмі і п'ять пейзажів. На двох з них зображені найблнж-



чі до укріплення аули, на наших двох -  комендантський сад у 
перший рік його існування і в рік від 'їзду поета; п'ятий пейзаж 
являє собою краєвид сам ою  Новопетровського укріплення з 
боку моря" (Воспомииания Н. И. Усковой о Т. Г. Шевченко // 
Киевская старина. -  1889. -  Т. XXIV. -  С. 108).

В 1856 р. Шевченко створив серію на біблійні, античні, 
літературні теми, зокрема "Благословіння дітей", "Святий 
Себастяи", "Мілон Кротонський", "Нарцис та німфа Ехо", 
"Діоген", "Телемак на острові Каліпсо", що засвідчує його 
майстерність як рисувальника. Особ:іиво довершеними у цих 
творах є постаті людей. Крім того, на засланні художник на
малював ряд норф етів і автопорф сіів , які передають глибину 
Й0П.1 внутрішнього образу, душевну зосередженість, баї атоас- 
пектні психічні переживання. Домінуюча техніка п о р ф е їїв  -  
сепія, кілька виконано аквареіілю й олівцем. Саме на засланні 
Шевченко створив порф сти  польського політичного засланця 
Хоми Вернера, братів Ф.М. га М.М. Лазаревських, О.С. Бла- 
рамберг, М.Ф, Савичсва. коменданта Новопетровського укрі
плення 1.0. Ускова і його дружини Л.О. Ускової. Шевченко 
таким чином прагнув передати не тільки фізичні характери
стики. а й внутрішній світ і характер зображуваної людини.

А втоію рфети цього часу представляють зовнішній вигляд 
поета часів заслання, а також його внуф іш ній  психологічний 
стан. Загальний образ засвідчує мужність і незламність ми іця, 
його нескореність. Перший автоііорф ст Т. Шевченко виконав 
1847 р. в Орській форіеці. Тут він у солдатській уніформі, на 
обличчі -  душевні переживання, але саме вони підкреслюють 
мудрість поета, у нього суворий погляд, нахмурені брови. А 
над усім домінує нескореність духу. Автопортрети Шевченко 
виконував сепією 1849 р. Туї бачимо велику зміну у зовнішно
сті на засланні. Він облисілий, очі глибоко запали, хворобли
вий вираз обличчя. Таким тоді поет був насправді -  результати 
неймовірно сю їаш их умов заслання. На автопортреті 1851 р., 
виконаному під час експедиції в Каратау, Шевченко зобра



жений із бородою, постарілим обличчя, опуклим чолом. Очі 
сповнені смутку та сховані у напівтінь. Автопортрет 1857 р. 
представляє обличчя хворої людини, проте в очах блиск, гли
бока моральна і духовна нескореність.

Д ослідники цілком правомірно вважають найвищим досяі - 
нснням Ш евченка періоду заслання серію  малюнків "Притча 
про блудного сина", що була створена митцем у Новопетров
ському укріпленні в 1856-1857 рр. Кобзар осмислив єван
гельську притчу про блудного сина, знаючи твір Рембрандта 
"Повернення блудного сина". Проте Т. Ш евченко використав 
лиш е назву, а сюжет твору інтерпретував у контексті сучасно
го йому життя. Очевидним є те, що митець мав намір подати 
сатиру на тогочасне купецтво. У листах до знайомих і друзів 
художник писав про те, що хоче представити євангельську 
притчу про блудного сина в особах і звичаях сучасного йому 
суспільства. Ідея повільно визрівала у творчій уяві автора. А 
у Щ оденнику він зафіксував: "М не кажется, что для наш е
го времени и для нашего среднего полуграмотного сословия 
необходима сатира, только сатира умная, благородная, как 
"Жених" Ф едотова или "Свои люди сочтемся" Островского 
и "Ревизор" Гоголя" (Ш евченко Т. Г. Твори: в 6 т. -  Т. 5. -  С. 
33). Купецьких синів Ш евченко спостерігав у казармі, куди 
їх відправляли на перевиховання після того, як вони все бать
ківське добро витратили. Подібні образи митець представив 
у повістях "Близнецы" и "Несчастный". Урешті сатира соці
альна у Ш евченка виросла у сатиру політичну. Він задумав 
дванадцять .малюнків, але виконав лиш е вісім.

Т. Ш евченко не залиш ив послідовності малю нків серії 
"Притча про блудного сина". П ереважно перш им досл ідни
ки називаю ть малю нок "Програвся в карти", який репрезен
тує початок гріхопадіння молодої людини. А. Ж аборю к на
голошує, що "малю нок відзначається чіткою композицією , 
майстерним виріш енням проблем простору та об 'єм н ості в 
трактуванні натури, продуманим розміщ енням світлотіньо



вих акцентів з врахуванням того, то твір готувався до пере
дачі в гравюрі" (Ж аборю к А. М аїїярська творчість Тараса 
Ш евченка. -  К., 2000. -  С. 70). Д алі послідовність малюнків 
така; "У ш инку", "У хліві", "Па кладовш ці", трохи окремо 
стоїть "Серед розбійників". Вчені даю ть різні тлумачення 
останнього твору, інтерпретуючи його як представлення 
фіналу життя чи як самий низ морального падіння героя. 
Важливо, що Ш евченко не показує головний персонаж як 
ініціатора злочину, він більш е постає в якосгі жергви чи 
співучасника. О собливе місце серед малю нків займаю ть 
"У в 'язн иц і" , "Кара колодкою", "Кара ш піцрутенами". Тут 
образ блудного сина поданий як ж ертва самодерж авства. 
А ф іналом серії є "Кара ш піцрутенами". На ній зображено 
солдата перед покаранням, біля його ніг кайдани і сорочка, 
жертву прив'язано до гвинтівки. Барабанщ ик у будь-який 
момен і гоїовий дати знак про початок покарання. Картина 
сповнена ірагізм у  і драматизму, дія відбувається иа засніж е
ному полі, морозного ранку, а вдалині видиіється силует 
Н овопетровської форгеці. У глядача складається враження, 
ніби художник бачив усе це на власні очі. Загалом малю н
кам серії "Притча про блудного сина" притаманні такі рнсн, 
як пластичність образів, майстерність у 'їх зображенні, бага
тогранність композиційних прийомів, багатство кон ірастів, 
домінування ж ивописної манери над графічною .

Серія "Притча про блудного сина" пов'язана з творами 
українського фольклору. П равомірним є твердження П. Бі
ленького про те, що "не якісь формальні ознаки, а дещ о іс
тотніш е -  особливості образного мислення, ставлення до 
д ійсності спорідню ю ть Ш евченка з безвісними, геніаль
ними, хоч і не спокуш еними наукою, авторами "мамаїв" та 
українських пісень. До числа цих особливостей насамперед 
слід  віднести ліризм образів та м етафоричність художнього 
вислову" (Біленький П. Скарби нетлінні. Українське мисте
цтво у світовому художньому процесі. -  К., 1974. -  С. 97).



М алю нки серії об 'єднує те, що в центрі кожного -  постать 
головного героя, який, незваж аю чи на все, є досконалим у 
своїй ф ізичній красі. Серія "Притча про блудного сина" ста
ла лебединою  піснею  Т. Ш евченка. П огодж уємося з думкою 
В. Яцюка про те, що "серія була розрахована і на україн
ський заі ал, зокрема, на простолюд. Л лє не тільки на нього. 
Задумане Ш евченком видання (в сенсі орієнтації на мож ли
вого глядача) видається мам не менш універсальним, аніж 
його "М альовнича Україна", де не випадково тексти подано 
українською  та французькою  мовами. А якщ о так, то образ
на мова сер ії мала бути зрозумілою  і без додаткових гекс іїв. 
Нам видається, що перш овзором, який давав глядачам ключ 
для прочитання Ш евченкової серії, були ікони, зокрема на
родні. В їхній архітектоніці закорінеиі і "К озаки-М амаї", ... 
і Ш евченкова притча" (Там же. -  С 275).

Після заслання Т. Шевченко зміг повернуї ися до активного 
поетичного і малярського життя. Він видав "Кобзар" 1860 р. і 
створив низку портретів, зокрема акіора М. С. Щ епкіиа (ви
копаний тільки ітазійським олівцем), неф иіянського актора 
Лйри Олдріджа (обидва 1858 р.). Останній митець хотів пода- 
рувагн своєму другові, але той відмовився, вважаючи, що твір 
має залишитися иа батьківщині художника. Шевченкові вда
лося точно передати зовнішній вигляд великого трагіка і його 
енергійний характер. Також перу художника належить портрет 
ректора Університету Святого Володимира М. М аксимовича і 
його дружини Марії Максимович (1859). У техніці олійного 
живопису виконані "історичний" портрет генерального судді 
Лівобережної України В. Кочубея.

Особливу увагу приділяв Т. Ш евченко гравюрі, зокрема 
офортові й аквантині. Будучи на засланні він мріяв про це, 
зафіксувавшо у своєму ІЦодеміїику; "Из всех искусств мне 
теперь больше всего нравится гравюра. Быть хорошим ф а -  
вером, значи г быгь распространителем свега истины, значит, 
быть полезным людям. Сколько изящ нейш их произведений.



доступных только богачам, копилось бы в мрачных галере
ях бет твоего чудотворного резца! Бож ественное призвание 
гравера!" (Ш евченко Т. Твори: в 6 т. -  Т 5. -  С. 33). Гравюра 
приваблює Ш евченка насамперед своею загальною доступні
стю для простого народу. Він досяг суттєвих вершин у цьому, 
ставш и одним із видатних офортистів тогочасної Росії. Про
тягом 1858-1860 рр. митець виконав у цій техніці ряд портре
тів, зокрема художника-академіка Ф. Бруні, конференц-се
кретаря А кадемії мистецтв Ф. Толстого, відомого скульп гора 
П. Клодта й ін. А також свої автопортрети, як Автопортрет зі 
свічкою. Автопортрет (у темному костюмі), Автопортрет (з 
бородою, у шапці та кожусі) (всі датовані 1860 р.).

Автопортрети митця остаїїіііх років виконані з фотогра
фій. Тільки в основу автопортрету митця зі свічкою  покла
дено малюнок, який Т. Ш евченко зробив щ е у молоді роки. 
Переважно це погрудні зображ ення, які відрізняю ться варі
ю ванням фону, типом освітлення, ш тряховкою  та ін. Ш ев
ченко вдало синтезує чорний і білий кольори, використовує 
тонові градації. Головним для нього є зображення обличчя, 
адже через нього передаю ться особливості характеру героя 
і вся гама його почуттів. П евною  мірою канонічним став 
А вгоііоргрет у ко»:усі й шапці (без бороди). Він виконаний 
за фотографією  1859 р., щ о була зроблена петербурзьким 
художником А. Д еньї ром. А втопортрет передає глибину об 
разу митця, й о іо  цільність і остаточну зрілість. Це -  м исли
тель, який баї ато пережив у своєму житті, вій трагічний і 
сумний, а водночас досвідчений і мудрий.

Цікавим є А втопортрет зі свічкою в руках, на якому ба
чимо вміле користування Ш евченком світлотіпями, на яких 
будується весь твір. С вічка є символом того, що ВІГІ несе 
світло правди й науки до людей. Техніку офорта й акван- 
тнпи Ш евченко використав у таких композиціях, як "С вята 
родина" за картиною М урільо, "П ритча про робітників на 
винограднику" за однойменним твором Рембрандта, "П ри



ятелі" за малюнком І. Соколова, "В ірсавія" за картиною  К. 
Брю ллова та ін. 1860 р. Рада А кадем ії мистецтв присвоїла 
Ш евченку звання академіка за "искусство и познания в гра- 
вировадьном художестве". Диплом Т. Ш евченко не встиг от- 
римаї и через смерть.

В. Яцюк наголошує, що "творчість Тараса Ш евченка ви
разно авгобіоі рафічна. Це твердження стає незаперечним, 
якщо під "автобіографічністю" розуміти не тільки безпосе
реднє віддзеркалення у творі власного життя митця, але й 
вираження закодованого у підтексті духовного "Я", яке мож
на виявити, досліджую чи художні структури та прихований 
психологічний зміст. Окрім кількох десятків власне автопор
третів художника в його творчому доробку знаходимо само- 
зображепня в жанрових малюнках, кількафігурні композиції 
з персонажами, в рисах яких портретна схожість з автором 
тільки ві адується, а також твори художника, де його "Я" ре
презентовано не завдяки автопортретному чн напівпортрет- 
ному образові, а через контекст. У "Притчі про блудного 
сина" наявні всі зазначені модифікації образу автора" (Там 
же. -  С. 276). Саме то.му Т. Ш евченко зримо чи незримо при
сутній иа всіх своїх малярських полотнах, як і поетичних тек
стах. Ного духом перейия гий кожен його вп гвір. Він живе у 
своєму "Кобзарі" та мистецькій спадщині.

Оксана Сліііуіііко 
Докіор фі.іолої ічііііх наук, професор



Мистецька спадщина Тараса Шевченка



Портрети 
. та автопортрети



"Если бы я был изверг, кровопийца, то и тогда для меня 
удачнее казни нельзя было бы придумать, как сослав меня 
в Отдельный Оренбургский корпус солдатом... И ко всему 
этому мне еще запрещено рисовать. Отнято благороді юйшую 
часть моего бедного существования. Триб}'нал под председа
тельством самого сатаны не мог бы произне сти такого холод
ного нечеловеческого приговора. А бездушные исполнители 
приговора исполнили его с возмутительной точностью" —, 
цей запис Тарас Ш евченко залиш ив в Щоденнику, який почав 
вести в 1857 р., через 10 років після арешту. "Хоч доведеть
ся розп'ястись!/ А я гаки мережать буду/ тихенько білії ли
сти" (Т.Шевченко. "Лічу в неволі дні і ноч і..."). Не припинив 
Т.Г. Ш евченко і малювати. У період заслання ним було вико
нано велику кількість творів різних за жанром та технікою. 
Серед них значна частина -  портрети, серед яких, в свою чер
гу, в особливу групу виділяю І ься автопортрети. Ж и гі я люд
ське -  трагічне, сповнене страждань і неймовірних змін, що 
з'являються на її шляху неочікувано, поза її жаданнями. Лю 
дина є невільником обставин, і як вона долас їх  -  підкорягть-



ся чн протистоїть, бореться і  ними чи схиляється -  таке емо
ційне навантаження несуть автопортрети, створені художни
ком в цей період. Автопортрет 1847 p., у військовій формі з 
позначенням иа кашкеті "З.Р." (третя рота), художник вико
нав простим олівцем. Сувора простота погрудного зображен
ня чітко вирізняється на ледь означеному тлі, що окреслено 
білими берегами аркуша. В очах Тараса Ш евченка -  водночас 
глибока печаль і нескореність, безмежна мука і сильна воля. 
Він постає солдатом, і цей виїляд демонструє особисту тра
гедію, долю  людини в тогочасному казармеїіому суспільстві. 
Художник прагне показати разючі зміни, що відбулися у його 
зовнішності. Але він страждає не стільки від свого станови
ща. хоча і цього було вдосталь, а від неможливості розбудити 
заснулу, здавалося, батьківщину, яка не чує свого пророка.

Три автопортрети, виконані художником в 1849-1850 рр. 
сепією , мають багато спільного в емоційній передачі образу. 
Це період, коли митець почувався відносно вільним: не жив 
в казармі і мав змогу майже офіційно маліоваги, перебуваю
чи в Аральській описовій експедиції як солдат роти охорони, 
але насправді виконував обов'язки художника. Однак, попри 
значну кількість спільних рис, кожен із цих автопортрсгів 
має свій індивідуальний психологічний зміст, який переда
ється в першу чергу через вираз очей художника. Автопор- 
треї у сорочці з відкладним комірцем Тарас Ш евченко по
дарував своєму приятелеві Федору Лазаревському 29 листо
пада 1849 p., а виконав його найімовірніше під час зимівлі 
експедиції на Косаралі. Т.Г. Ш евченко зобразив себе на тлі 
ледь промальованого інтер'єру. Образ випромінює душ евну 
силу, за уважним поглядом -  стримана гідність та душ евне 
благородство. Автопортрет в солдатському мундирі -  менш 
експресивний. Головну увагу зосереджено на обличчі. Тло -  
нейтральне, темне. Погляд -  проникливий, неначе заглибле
ний в себе, виражає задавнену тугу, ще міцніш е змужніння, 
нспримирення, стійке терпіння. А втопортрету білому кашке
ті Тарас Ш евченко подарував після повернення з експедиції.



в Оренбурзі. Аркадісві Венгжиновському. Автопортрет при
кметний своїм символічним змістом, який митець передав 
за допомогою  як суто поріретної репрезентації образу, так і 
через предмети, що його оточують.

Автопортрет 1851 р. з бородою Тарас Ш евченко намалю
вав під час Каратауської експедиції, використавши, окрім се
пії, італійський та білий олівці. Художнику лиш е 37 років, 
але він виглядає завчасно постарілим, виснаженим. Авторові 
вдалося не лиш е передати схожість, а й відзворитн иабуїий 
життєвий досвід, складний сплав думок та почуттів. Це один 
із небагатьох автопортретів другого періоду заслання.

Поставлений в надзвичайно жорстокі умови, позбашіеннй 
можливості творити, Тарас Ш евченко зумів так цілеспрямо
вано й продумано будувати свої невеликі портретні твори, що 
вони склади виразну галерею образів, в яких віддзеркалю 
ються не тільки час, а й характер та зміст його ж и п я  на за
сланні. Вони передають духовне життя людей, з якими звела 
його доля.

Портрети Хоми Вернера та невідомого з гітарою, худож
ник виконав піл час свого першого періоду заслання, коли 
був учасником Аральської описової експедиції. Портреї пра
порщика Миколи Ісаєва, офіцера Окремого Оренбурзького 
корпусу родом з Полтавщини, Тарас Ш евченко виконав в 
Оренбурзі.

З особливою симпатією виконані портрети друзів -  Іра
клія Ускова, коменданта Новопетровського укріплення, та 
подружжя Бажанових. які прихильно ставилися до мигця, 
допомагаючи йому пережити важкі часи заслання.

Настроєві, емоційно забарвлені портрети -  жіночі образи. 
М итець виконує їх з особливою любов'ю . Це портрети кола 
Оренбурзьких знайомих Т.Г. Ш евченка -  Олени Бларамберг 
га Олександри Розанової. Насиченими тонами акварельних 
фарб передає .художник привабливість жінок: старш ої -  Оле
ни Бларамберг, дружини обер-кваргирмейстера Окремого 
Оренбурзького корпусу, полковника І. Бларамберга; та зовсім



юної -  о. Розанової, доньки О. М. Розанова, протоієрея орен
бурзького Преобрігженського собору.

Агата Ускова -  дружина ко.менданта Новонетровського 
укріплення Іраклія Ускова. Ш евченко познайомився з нею 
навесні 1853 р., коли родина Ускових приїхала у Н овопетров
ське укріплення. Т.Г. Ш евченко щиро захоплювався Усковою, 
в її товаристві він знаходив спокій, переживав теплі й ніжні 
почуття. Збереглося три портрети: на одному вона з донькою 
Наталочкою, на другому -  зображена на тлі килима, третій -  
мініатюрний, в овалі. В усіх порт)>етах відчувається глибоко 
індивідуальне, навіть інтимне ставлення художника до нор- 
третоваяої, але з-ііоміж них вирізняєт ься один: А гата Ускова 
на тлі килима. Твір винятковий як за виконанням, так і за об
разніш  вирішенням. Він нагадує портретні композиції епохи 
Відродження і є, без сумніву, найдовершенішнм за компози
ційним ріш енням у творчому доробку ху дожника.

Портрет казашки Каті, або як ще називають твір, -  "Мо
литва за померлими": зображено вродливу дівчину в націо
нальному казахському вбранні. Вона затуляє рукою світиль
ник, відблиск від якого вихонлює з мороку її ностать та освіт
лює могильний камінь. М итець, малюючи конкретну особу, 
створив узагальнений образ народу, серед якого не за своїм 
бажанням йому довелося жити майже чверть свого ж нітя. 
Він натхненно й емоційно створив ні з чим незрівняний твір, 
що став одним із найвідоміш их в доробку художника.



Автопортрет. 1847.
Папір, олівець. 12,7 х 9,9 см. 1



у  Портрет невідомого з гітароюЛ8^8-\%^9, ^
Папір, сепія. 17,9 х 14 сл<.



^втопортрам. 1849.
Папір, сепія. 2 4 J  х 18,1 см.



Aetnottopmpem. 1849 -1870 . 
Папір, сепія. 17,6 х 12,9 см .



у  Портрет Хоми Вернера. 1849.
Папір, секія. 29,7 х 22,7 см. З
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Портрет О.С.Бларамберг. Ів+Р-Ів^О,*” о П  
Тонований патр, акварель. 27,9 х 22 см.



у  Портрет 0 .0 . Возанової-Кузнецової. 1 8 4 9 - 1 8 7 0 .
Папір, акварель. 2675 х 9,5 см . ^  і



Автопортрет. 1849.
Папір, сепія. 16,2 х 15 см.
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У  Портрет А З .  Плємянникова.1850. 
Папір, акварель. 29,5 х 22,5 см.



у  Портрет М.Ісаєва.1850.
Папір, акварель. 25,6 х 20,7 см.



Автопортрет. 1871.
/  Тонований брістольськ. ий папір,

італійський олівець, білило. 22,1 х 1 /,7  см.



у  Портрет А .О У скової. О вал. 1875-1874.
Папір, сепія. 11,5 X 9 ,7  см.



у  Портрет А .О . Ускової.1855-185‘1.
Папір, сепія. 26,9  х 19,2 см.

-а  \



Портрет І .О. Ускова .1875-1877. Тонований 
папір, італійський олівець, білило. 52,4 х 21,5 см.



Портрет А.О. Ускової з донькою Наталею. 
1874. Папір, сепія. 27,6 х 21,2 см.



у  Портрет К .А .т а М ..Є . Бажанових. 1874.
Папір, сепія. 22,2 х 27,2 см.



Портрет офіцера. 1874.
Папір, сепія. 20 ,6  х 16,5 см.



Казаш ка Кат я. 1876-1877.
Папір, сепія. 27 ,6  х 21,7 см.
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Мистецька спадщина Тараса Шевченка



Жанрові
КОМПОЗИЦІЇ

•  • і



Ж анрові ком позиції, виконані Т.Ш евченком на засланні, 
утвердж ую ть його славу худож ника-новатора, який, буду
чи суголосним  духу романтизму, водночас прагнув реа
лістичного відтворення д ійсності. Ці твори  розповідаю ть 
про ум ови ж иття поета — художника як рядового солдата 
миколаївської арм ії у віддалених гарнізонах  ім перії, про 
його побут під час А ральської та  К аратауської наукових 
експедицій, про відкриття нового для нього світу Сходу.

"И теперь прозябаю  в киргизской  степи , в бедной Ор- 
ской креп ости . Вы н еп рем ен но р ассм еяли сь  бы, если  б 
увидели  теперь меня. В ообразите  себе сам ого  н еуклю ж е
го гарнизон ного  солдата, растреп анного , небритого , с ч у 
довищ ны м и усам и , -  и это буду я. С м еш но, а слезы  ка
тятся", -  писав Ш евченко до В. Р єп н ін о ї в ж овтні 1847 р. 
Задуш ливу атм осф еру, в якій  довелося  ж ити , худож ник 
зм алю вав згодом  утворі "К азарм а". Г либина ф іло со ф 
ського осягнення д ій сн ості, п ри там ан н а ген ієв і, д о зв о 
лила йом у осм ислити  власне стан овищ е як б езп о сер ед 
ньом у учасн ику  -  солдату, який перебуває в казарм і, й як



свідкові-спостерігачу , що спри йм ає й ан ал ізує  побачен е з 
погляду в іч н ості, в ідтак  він  зобразив  себе у м еж ах одн о
го аркуш а двіч і. О собли вості св ітлотін ьово ї р озробки  ар 
куш а дозволили  засв ідчити : м итець, п ідн ісш и сь над  п е
кельним  болем  власн о ї душ і, показав  насл ідки  існуванн я 
ім перського спрута, ч и ї к ільця сягали  доль, душ  і т ер и 
торій . П оказово , що Ш евченко знай ш ов тоді н ови х  д р у 
зів  серед  так  сам о заслан и х  за в ільн олю бство  поляків  та 
серед  п ри чавлених реж и м ом  східних народ ів  -  автохтон
ного населен н я  тих зем ель. С еред  поляків  най більш е п о 
товариш ував із Бр. Залеськи м , якого зм алю вав у  сеп іях  
"С еред  товариш ів", "Ц иган". П ричом у в перш ом у творі 
бачим о сам ого поета-худож ника, який, вочеви дь, щ ойно 
в іддав натурнику -  Залеськом у  -  еск із якраз д руго ї р о б о 
ти, а вже власне в другій  сеп ії в особах  двох ареш тантів  
уп ізн аєм о  риси  обох друзів , Б рон іслава  й Т араса. Твори 
цікаві д іалогічн и м  зв 'язком , щ о в іддзеркалю є рух  дум ки 
м итця, асоц іативне спри йняття  ним д ій сн ост і. К р ім  того, 
сеп ії "За м алю ванн ям  товариш а" та  "С еред  товариш ів" 
передаю ть ум ови  побуту учасн и ків  К аратауської експ еди 
ц ії з його особли востям и  й деталям и . Так, д ізн аєм о ся , що 
читали  ф ранцузькою  Ж орж  С анд, м али з собою  г іт ар у ...

" ...зд есь  так  много нового, киргизы  так  ж ивописны , так 
оригинальны  и наивны , сами просятся под карандаш , и я 
одуреваю , когда смотрю  на н и х ... иногда выхож у за  кре
пость, к караван -с а р а ю  или м еновом у двору, где обы к
новенно бухарцы  разбиваю т свои разноцветны е ш атры. 
Какой стройны й народ, какие прекрасны е головы! (чистое 
кавказское п л ем я )..." , -  знаходимо в згаданом у листі до 
В .Рєпніної. Впродовж  десяти  років  заслання Т.Ш евченко 
відкривав для себе С хід, його поетичні легенди , звички , 
дивовиж ну культуру й незвичний побут. Тоді художник



м аксим ально використовував принади сеп ії (нап івпрозо
ро ї ф арби), виш уканість її  світлого коричневого кольору, 
градац ію  якого передавав від насиченіш ого -  до найто- 
нш ого нюансу. Він надзвичайно м айстерно м оделю є п о
статі зображ ених, особливо оголені торси, за допом огою  
світлотіні, в такий  спосіб  надаю чи пластичної виразності. 
Застосування вираж альних м ож ливостей світло-тін і, св іт
ло-тіньових еф ектів та  контрастів, використання прийому 
закритого дж ерела світла, так улю бленого Рембрандтом, 
у поєднанні з ч іткістю  й упевнен істю  малю нка, пласти
кою л ін ій  стає головною  прикм етою  ж анрових композицій 
художника під час заслання. Я к і особливе ставлення до 
східних народів, що визначалося лю дяністю  і співчуттям , 
повагою  і сп івпереж иванням . Зацікавлення Сходом було в 
той час актуальним , надто серед м истецьких кіл, а радш е -  
модним. П роте, ним цікавились як екзотикою . У Ш евченка 
ж -  це ж ивий світ, сповнений лю дських радощ ів і п ереж и
вань, а часто й злиднів, горя та болю. Тонке спостереж ення 
його сам обутності й розум іння тогочасного стану худож
ник засвідчує введенням  у деякі сеп ії автопортрета. Такий 
синтез ж анрів як найпром овистіш е потвердж ує глибоке 
проникнення в проблеми й страж дання східних народів. 
Змальовую чи їх, Т.Ш евченко застосовує р ізном анітн і при
йоми та засоби худож ньої виразності: форму тондо (кола) 
при передачі стану сну в "Щ асливому ловці"; п ірам ідальну 
побудову складної динам ічної ком позиції як, наприклад, в 
сеп ії "Біля вогню "; введення зображ ення дверей  як сим во
лу переходу з одного стану в інш ий як от у  сеп ії "Х лопчик 
із кіш кою ". Свого часу формі тондо при зображ енні спля
чих віддавав перевагу Раф аель, а п ірам ідальну побудову 
ком позиції вваж ав досконалою  Л еонардо да Вінчі. Таким 
чином, художник переконує в грунтовному знанні світо



вої худож ньої спадщ ини, в ум інні застосовувати набутки 
геніїв минулих часів  для найвиразн іш ої, найадекватніш ої 
передачі того, що відкрилося лиш е йому в неповторном у й 
суперечливом у світі людей.

С вітло-тінь -  не лиш е прийом , щ о ним ф ілігранно во
лодів Т.Ш евченко, зокрем а, виконую чи сеп ією  ж анрові 
ком позиції під час заслання; це й своєрідний лейтм отив 
його ж иття в ті десять  років, коли попри пекельні душ евні 
страж дання й ф ізичні випробування він був здатний поба
чити багато світла не лиш е в довколиш ній природі, а й у 
серцях лю дських.



у  Хлопчик,розпалює грубку. 1 8 4 8 -1 8 4 9 .
Папір, сепія. 2 4 ,7  х 18,5 см.



у  Хлопчикдрімає біля грубки. 1 8 4 8 -1 8 4 9 .
Папір, сепія. 25,5 х 18,1 см.



Біля вогню. 1 8 4 8 -1 8 4 9 .
Папір, олівець, сепія. 25 х 17,6 см.



Г’ЧГ”Ч,;..|Жь

О. Бутаяов і фельдшер О. Ісиголи'н 
під час зимівлі на Косаралі, 1848-1849. 

Папір, сепія. 18 х 27,5 см.
С ?



тріо. 1871. Папір, сепія. 18,5 х 27,4 см. 
(Національний музейу ВартавО



ІШ

Щган. 1871-1872. 
Напір, сепія. 24,5 х 17,9 см.



т г

№

/  Серед товаришів. 1871. Кольоровий папір, 
сепія, білило. 26 X 19,5 см.



у  За малюванням товариша. 1875-1877, 
Напір, сепія. 18,1 х 27,1 см.



Байуші під вікном САєржавний кулак'д ■ 
1877-1876. Папір, сепія. 

(Місцезнаходження оригіналу не встановлено^



я

<0
Байгуті. 1876.

Папір, сепія. 28,8 х 22 см. (Х А М У О М )



Х лопчи кіз кішкою. 1856-1857.
Брістольськмй папір, сепія. 25,5 х 19,7 см.



Щ асливш ловець. 1876-1877.
Папір, сепія. 21,6 х 21,6 см.

М Н И Ш н



Мистецька спадщина Тараса Шевченка



краєвиди Аральскої 
та Каратаузької 
експедицій



Доробок Т.Ш евченка-пейзажиста періоду заслання -  ціл
ком оригінальне явищ е в мистецькій спадщині художника. 
П ройш овш и вишкіл петербурзької А кадемії мистецтв, шо 
увиразнив його геній рисувальника; попрацю вавш и на пле
нері в своїй рідній, немов зітканій із світлоносного повітря, 
Україні, митець потрапив у геть незвичні умови. Пейзаж -  за 
М. Дж. Ф рідлендером -  лик землі, тож, на засланні Т.Ш ев
ченко відкрив абсолютно інш ий вираз цього лику: новий 
для художника рельєф, безмежжя пів пустельного горизон
ту, урізноманітненого чи то сліпучістю залитих сонцем м ор
ських вод, чи то спалахами заграв. Він спостеріг небачені досі 
світлові ефекти. " ... смотреть и не рисовать -  это такая мука, 
которую поймет один только истинный художник",- писав 
митець В.Рєпніній в жовтні 1847р., у перш ий рік невольниць- 
кого життя під забороною писати й малювати. М ожливість 
працювати художник отримав тоді, коли був уклю чений до 
складу Аральської описової експедиції (офіційно -  солдатом 
охоронної роти). Пізніш е, вже на М ангишлаку, він братиме 
участь ще в одній -  Каратауській експедиції по досліджен-



ню родовищ  кам'яного вугілля в однойменних горах. Саме 
особливості Приаралля й М ангиш лаку дадуть можливість 
Ш евченкові своєрідно прожити історію формування кра
євиду як жанру. Я к не згадати опис краєвиду ще XIV -  Ф. 
П етрарки який відкрився йому після сходження на гору й 
був, на думку Н .Вольфа, алегорією сходження людської душі, 
бо ж  писав митець-невольник А.Толстій у  січні 1857 р.: "Я 
теперь чувствую себя если не совершенным, то, по крайней 
мере, безукоризненным христианином. Как золото из огня, 
как младенец из купели, я выхожу теперь из мрачного чи
стилища, чтобы начать новый благороднейший путь ж из
ни". Кількома роками раніш е він виконав акварель "Вид на 
Каратау з долини Апазир", що ніби відносить глядача -  за 
Д.Горбачовим -  до податків світу, коли сонячне проміння над 
горами немов засвідчує акт Божественного творення. Н апев
не, чимало з побаченого ще замолоду в Ермітажі зринало в 
Ш евченковій пам'яті в цих нових координатах. Наприклад, 
внесок у розвиток жанру пейзажу голландця Я. ван Рейсда
ла, який будував простір в картинах, виріш ував композиційні 
завдання, вводячи в пейзаж людську постать (цікаво, що його 
земляк Ф.Конінк уперш е дав простір небу в картинах, що, 
завдяки низькому горизонту часом сприймалися як своєрідні 
мани). У повісті "Прогулка с удовольствием и не без мора
ли", написаній також на засланні, читаемо: "В одну из таких 
прогулок я нечаянно попал на соверш енно рюисдалевское 
болото (известная картина в Эрмитаже), даже первый план 
картины с мельчайшими подробностями тот же самый, что 
у  Рюисдаля". Судячи зі Щ оденникових записів, Т.Ш евченко 
був знайомий із творчістю французького пейзажиста К.-Ж. 
Верне, чиї марини з зображенням бур були суголосні з на
строями романтизму, що, ставш и згодом на силі, актуалізував 
пейзаж як жанр, активізував звертання до нього багатьох ху
дожників. Зреш тою , в доробку Рембрандта, якого Ш евченко 
часто мав за приклад, зокрема, розв'язую чи проблеми освіт
лення, наявний відгук так званого вселенського пейзажу.



що вчувався час від часу у  творах митців різних поколінь. 
У  самого ж  Тараса Ш евченка він проявиться через особли
ву епічність, своєрідну монументальність краєвидів тепе
ріш нього Казахстану. Тож, у  період заслання художник, ко
лиш ній вихованець А кадемії мистецтв, топографічно точно 
відобразив географічні й геологічні (як от будова гір, скель) 
особливості незнайомого раніш е краю. У пейзажах того часу 
превалю є горизонтальний формат, що найадекватніше пере
дає притаманний місцевості простір. В А кадемії мистецтв Т. 
Ш евченко засвоїв класицистичний підхід до його передачі: в 
певному ритмі, почергово, зміню ються світлі й темні смуги. 
Багато місця віддано передачі небесної стихії, де повсякчас 
відбуваю ться діалоги чи й сутички сонця з хмарами, світла 
з тінню. Завдяки значній увазі, приділеній небу, художник 
створює панорамні краєвиди. У  акварелях яскравий спалах 
кольору може розкладатися до найтоншого нюансу. В ра
жає майстерність митця як у  передачі градації кольору, так 
і в досягненні колористичної гармонії. Варто зауважити, що 
задачі просторових співвідношень Т.Ш евченко розв'язував 
як митець із яскраво вираженою філософічністю  мислення, 
який завжди прагнув олюднити краєвид, закцентувавш и на 
цінності людини у  Божому світі. Тоді ж у художника розпо
чався етап нової ф ілософії кольору: його вабив насичений та 
яскравий колір, але й бентежила необхідність точної переда
чі кольоровості тіней. А надто вабила спроба передачі від
дзеркалення на воді: сліпучого пустельного світила -  вдень, 
метафізично покриваючого місцевість місячного сяєва -  вно
чі. Його західноєвропейські сучасники також прагнули схо
пити цю мінливість миті, немов перетікання живого срібла. 
Як, зрештою, й багатьох інш их природних станів та ефектів. 
М итці були спраглі нових способів опанування довкілля. 
Ф ранцузькі барбізонці (що взорували на англійця Д. Консте- 
бла), англійці Д .З . Уістлер (американець за походженням) та 
Дж.М.У.Тьорнер, українець Т.Ш евченко (в Приараллі та  на 
М ангиш лаку) -  вони йшли власними шляхами, але в історії



мистецтва їх пош уки можна вважати передднем імпресіоніз
му. У  листі до Бр. Залеського восени 1853 р. Ш евченко радив 
звернути увагу на твори нової французької школи як, напри
клад, Делакруа, зауважуючи, що "Великий Брю ллов говари
вал бывало: "не копируй, а всматривайся". Я к відомо руці Е. 
Делакруа належить малю нок "Пейзаж із сонцем, яке захо
дить", що його так цінували згодом прийдеш ні імпресіоністи 
та їх послідовники. Ш евченкова точність фіксації лику Приа- 
ральської й М ангиш лацької землі справді дозволяє відносити 
олівцеві підготовчі рисунки, що їх часто можемо розглядати 
як викінчені самостійні твори, та виконані за ними акварелі 
до наукового літопису експедицій. Підготовчі роботи (іноді 
бачимо те саме місце, але в іншому ракурсі, або ж  спосте
рігаємо спільність мотиву) вирізняються впевненим і тонко 
опрацьованим рисунком, який побудовано на контурній лінії, 
часом у  них застосоване штрихування.

Рівень мистецького узагальненн я творів засвідчує той 
м асш таб м ислення, що властивий ген іальни м  художникам, 
які переплавляю ть потуж ністю  обдаровання здобутки й 
спостереж ення попередників, завш е торую чи ш лях н ово
му. и ум ію ть висловити  своє неповторне бачення й гли
боке розум іння м інливого й багатогранного світу  та  м ісця 
лю дини в ньому.
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у  Пожежа в степу. Начерк. 1848.
Папір, олівець. 14,8 х 25,2 см.



Пожежа в степу. 1848. 
Папір, акварель. 21,4 х 29,6 см.
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Форт Карафітак.. 1848.

Папір, олівець. 17 х 25,4 см.



Форт Карабутак. 1848 -18 7 0 .
Папір, акварель. 2 0 ,4  х 29,7 см.
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S ^установа могила. 1848. 
Папір, олівець. 17Д х 25,2 см. а
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у  ^установа могила. 1848-1870.
Папір, акварель. 15 х 22,7 см.
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Укріплення Іргизкдла. 1848. 
Папір, олівець. 14,7 х 25,2 см.

:
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у  Укріплення Іргизкала. 1848-1870 . у
Папір, акварель. 20 х 29,7 см.



'ЯШ .

у  Укріплення V at м. 18 А8.
Кольоровий папір, олівець. 16J х 29,5 см.

у
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у  У  кріплення Раїм. Внутрішній вигляд Л8'Е8.
Папір, сепія. 17,8 х 51,5 см.



■•—. -««ДЯЖ

.-»Х/4Г.-

■ Л
,

" - Л І *

' Л

у  крутий берег Аральського моря.1%А8-18А-9. . у
Тонований папір, олівець. 16 х 28,8 см.
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у  крутий берег Аральського моря. 18А 8-1Ь А 9. у
Тонований папір, акварель. 16 х 28,7 см.



у  Тористий берег острова. Ніколая. 1848 -1 8 4 9 .
Тонований папір, олівець. 15,7 х 28,9 см.



Тористий берег острова Ніколая. ІВАЯ-ІЗА-Р. ^  | 
Папір, акварель. 15,6 х 29Д см. ~ і
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Ткопедиційний т абіру степу. 1848.
Напір, олівець. 14 ,7  х 25,2 см. О  і



у  Анювання єкспедщійного транспорту в стегу. ^  
1848. Папір, акварель. 15,8 х 22,8 см.
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Острів Кугарал. 1848 -1 8 4 9 .
Папір, олівець. 15,2 х 25,2 см. ■С?
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у  Острів Кугарал. 1848 -1 8 4 9 , ^
Тонований папір, акварель. 15,9 х 22,9 см.

\



t

Варсакельмєс. 1848.
Папір, олівець. 17 X 25,5 см.

у



у  Шатро експедиції на острові Блрсакельмес. ^  
1848. Папір, акварель. 15,5 х 22,9 см.



у  Західний берег півострова Куланди. 1848
Папір, олівець. 14,8 х 25 см.

. *'/лг лу.



у  Південний берег півострова Куланди. 1848-1849. ^  
Тонований папір, акварель. 15,2 х 22,6 см.



Острів Ніколая. 1848— 1849 .
Папір, олівець. 14  х 22,9 см . с ?



у  Берег острова Н іколая .1 8 4 8 -1 8 4 9 .
Напір, акварель. 15,7 х 22,6 см.
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у  Топограф на березі Аральського моря. Начерк. ^   ̂
1848-1849. Шш-/>,олівег{ь. 14,9x25,2 елі. |



Т. Г. Шевченко середучасників екопедиції 
на березі Аральського моря. 1848-1849. 

Напір, акварель. 15,7 х 22,9 см.

І
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у  иі:>уни біляукріплення Косарал. 18А9. у  
Тонований папір, олівець. 15,8 х 29,4 см.



у  Шхуни біля форту Косарал. 1848 -1849. 
Напір, акварель. 20,6 х 50 см.
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s Острів Ніколая. 1 8 4 8 -1 8 4 9 .

Папір, олівець. 14,1 х 22,9 см. О



у  Берег острова Піколая. 1848-1849.
Папір, акварель. 15,8 х 22,9 см. 101
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102
Кладовище Агаспеяр. 1871. 

Папір, олівець. 17,2 х 50,7 см. • а
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У  Туркменські аби в Каратау .1851-1857. у  
Папір, акварель. 16 х 29Д см. 103



104
У  Пирналлтау іКоксуйруЛ95\. у

Тонований папір, олівець, білило. 17,7 х 50,7 см.



у  Чиркалатау. 1871-1877.
Папір, акварель. 12,9 х 52,2 см.

Т І
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у  Аалісмен-Мула-аульє. Вскіз. 1871.

Кольоровий папір, олівець. 18,6 х 24,4 см.



у  Аалісмєн-ЬЛула-гульє. 1871.
Папір, акварель. 17,7 х 22,2 см. 107
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У  \ора¥улаат .\85\. у

Тонований папір, олівець. 18 х 52 см.
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у  Тора Кулаат . 1871-1877.
Папір, акварель. 12,8 х 51,9 см.



І І і

1І

110
у  Сад біля Новопєтровськогоукріплення. 1874-1877.... ^ 

Тонований папір, олівець. 17Д х 29 елі._____



у  Сад біля Новопетровськогоукріплення. 1874. і
Тонований папір, акварель. 17,1 х 29 см. І
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Новопетровськсукріплення з Хівінсьного шляху. І

^   ̂ 1876-1877. с ?  І
Тонований папір, олівець, білило. 12,5 х 55,5 см. І



у л  Новопетровсьнеукріплення з Хівінсьного шляху. . 
т б -1 8 П . Папір, акварель. 12,2 х ^2,1 см. 113
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Хангл-'^а.ба. 18Я . _ >

Тонований папір, олівець. 16 х 29,4 сл«.



Ханга-Баба. 18Я-18^7. ^
Кольоровий папір, акварель. 17,8 х 28,7 см. 115
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^  !\олиш  Апазир. 1871. ^
Тонований папір, олівець, 16,6 х 29,4 см.



Ви(? на Каратау з долини Апазир. 1871. ^
Папір, акварель. 15,6 х 28,4 см.



уі> Мангишлацький сад. Нсічерк,Л851~1852. 
Папір, олівець, упуш. 16,0 х 22,4) см.



^  Мангишлацький сад. 1871-1872. Кольоровий 
папір, сепія, тут, перо, білило. 14,6 х 25,6 см. 119
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ул Новопетровськєукріплення з боку гавані. ^

1871-1877. Шиг/г,о/гюег{ь. 16 X 29,4 слі.



Скелі. 1871. Кольоровий папір, 
олівець, білило. 17,4 X 22,4 см. 121



^  Ковопетровськеукріплення з моряЛ855-1В57. 
Папір, акварель. 12,5 х 50,7 см.



Місце май^т нього с а ^
^  біля Новопетровськогоукріплення. 1875.

Тонований папір, олівець. 12,1 х 52,7 см.



124
^  Сад біля НовопєтровськвгоукріпленняЛ855. ^  

Тонований папір, акварель. 12,4 х 29,8 см.



^  МжТюкяарагайш півострові Шанштлак. ^  
1876-1877. Папір, акварель, білило. 12Д х 51,7 см. 125



Мистецька спадщина Тараса Шевченка



Т ел емак -  Діоген. 
Притча
про блудного сина
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Заслання -  найтрагічніш ий період життя Ш евченка, який 
забрав здоров'я і кращі роки -  зрілий вік. В О ренбурзі, після 
тяж ких умов А ральської експедиції, майже впевнений, що 
йому більш е не бачити веселих днів, у листі до В .Рєпніної 
він пише: "...уж асн а  безнадеж ность! так ужасна, что одна 
только христианская ф илософия может боротся с нею. ... 
единственная отрада в настоящ ее время -  это Евангелие. 
Я читаю  ее без изучения, еж едневно и ежечасно". Ч итан
ня Святого П исьма підш товхнуло Ш евченка до думки на
писати "без всякой цены и уговора " запрестольний образ 
Розп'яття для оренбурзької католицької церкви. Зберігся ес
кіз ікони, запропонованої ним. З невеликого малю нка сеп і
єю постає монументальна картина -  всю площ ину аркуш а 
займає розп'яття, шо "охоплює світ" і знаменує перемогу 
духу. В ідчуття пустки і самотності з'являєтся, роздивля
ючись кам 'янистий краєвид і лиш е одну людину -  матір, 
що оплакує розіп'ятого. Д раматичної напруженості додає 
контрастне освітлення ф ігури Х риста і боротьба темряви і 
світла в небі. О ригінальність твору полягає у введені в ком-



позицію  розц 'ять розбійників і своєрідне їх розташ ування. 
М алю нок перегукується зі знаменитим офортом Рем бранд
та "Три хрести", в обох Х ристос показаний поруч із розіп 'я
тими розбійниками, з яких один покаявся в останню  хвили
ну перед смертю , щ об увійти у  Ц арство небесне. Саме ця 
ідея була такою важ ливою  для Ш евченка.

Баж ання знову написати ікону для м ісцевої церкви 
з 'явилося під час заслання в Н овопетровськом у укріпленні. 
Ш евченко сподівався отримати оф іційний дозвіл, що дав 
би під приводом безкош товного створення образу, м ож ли
вість взагалі малю вати. В листі до А .Л изогуба від 16 липня 
1852 року він повідом ляв про свій намір; "Думаю просить, 
чтобы позволил мне в здеш ню ю  церковь безмездно нап и
сать запрестольны й образ во имя В оскресени я Х ристова". 
В ідмова начальника корпусу була справж ньою  катастро
фою  для митця, але ескіз ікони він все ж таки виконав. 
Д отрим ую чись канонів релігійного живопису, Ш евченко 
світлом  виділяє Х риста, занурю ю чи в тем ряві свідків во
скресіння. П рисутніх  під час ц іє ї події зображ ено в р ізних 
ракурсах, але зі схож ими ж естам и -  схрещ еним и б іля гру
дей  руками. Д ва ескізи  ікон -  "Розняття" і "В оскресіння" -  
твори, що, вірогідно, втілю вали і охоплю вали різном анітн і 
питання і в ідповіді, які ставив перед собою  Ш евченко. В 
створених образах він втілив ф ілософ ію , що з'явилася п іс 
ля довгих років страж дань.

Біблійні сюжети не залиш ають Ш евченка і надалі. М о
рально гнітючі умови життя в Н овопетровському укріпленні 
викликають бажання шукати проявів величі і мужності духу. 
Він звертається до біблійних, міфологічних, літературних і 
історичних тем і створює десять сепій: "Діоген". "Телемак", 
"Робінзон Крузо", "Киргизка", "Самарянка", "Благословіння 
дітей", "М ілон Кротонський", "Нарцис", "Святий Себастіан", 
"Умираючий гладіатор". М алюнки пронумеровані автором, 
що дозволяє обєднати їх  в одну групу. Цікаво, що згадані 
теми цілком академічні і саме в цей час Ш евченко постійно
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згадує Академію , пише автобіографічну повість "Художник", 
де описує роки навчання.

Сю жети сепій хоч і взяті з літературно-м іфологічних 
оповідань, але перегукую ться з реальним  життям митця. 
В малю нках відтворені ті прояви людської сутності, над 
якими він розмірковував. П очуття зображених героїв були 
безпосередньо знайомими і близькими для Ш евченка. М о
ральна та духовна складова, а також мистепька характе
ристика спорідню є їх м іж  собою . В кожній сепії в центрі 
композиції зображений головний персонаж , здебільш ого 
напівоголений, із по-акдемічному красивим тілом. С ередо
вищ е, в якому він перебуває -  цілком реальне -  це узбереж 
жя Каспійського моря і замальовки з М ангиш лацького саду. 
В різноманітності і складності ракурсів героїв прослідкову- 
ється бездоганне знання анатомії і класичного мистецтва. 
В ідчувається, що створюю чи малю нки, Ш евченко завжди 
малю вав з натури, бачучи перед собою модель. Д осконалий 
рисунок і майстерне моделю вання форми світлотінню  скла
даю ть основу виразності малюнків.

М айже таку саму мистецьку характеристику можна дати 
серії малюнків "Притча про блудного сина", що є відобра
женням безпосередньо баченого і осмисленого Ш евченком 
солдатського життя. Читання Біблії і постійне перебування 
в середовищі "деморалізованих типів" — гультяїв та  п'яних 
офіцерів, обурення, що накопичилося -  все вилилося у ство
рення моралістичної серії малюнків. В щоденнику (25 червня 
1857 року) він пише: "Общая мысль довольно удачно при
норовлена к грубому наш ему купечеству. Но исполнение ее 
оказалось для меня не по силе. Н ужна ловкая, меткая, верная, 
а главное -  не карикатурная, скорее драматический сарказм, 
нежели насмеш ка .... М не кажется, что для нашего времени 
и для нашего среднего полуграмотного сословия необходи
ма сатира, только сатира умная, благородная. Такая, напри
мер, как "Жених" Федотова или "Свои люди —  сочтемся" 
Островского и "Ревизор" Гоголя". Ш евченко планував ство-
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рити дванадцять малюнків. В листі від 10 травня 1857 року 
повідомляв Бр.Залеського, що вісім вже готові, а перші чоти
ри ще не починав, оскільки нема моделі: "Необходим русс- 
кий типический купец, чего здесь не имеется".

Серія сепій "Притча про блудного сина" виконана з майс
терністю перш орядного рисувальника, з тонкою грою світла і 
тіні та цікавими подробицями композицій. Кожен з малюнків 
вартий розглядання, адже обстановка, чисельні предмети ре
тельно промальовані, що додає оповідальності творам. П ри
кметно, що художник уникає нагнітання жахів і змалювання 
потворного. В невеличких сценках, на другому плані, багато 
безпосередності і спостережливості. "Кара шпіцрутенами" 
виділяється вражаючою жорстокістю і більш реалістичним 
характером зображеного. Головний герой, який проходить 
всі пороки і знущ ання аж до втрати власного життя, викли
кає скоріше співчуття ніж засудження. "Притча" стала гірким 
розмірковуванням над існуючим суспільним ладом, що поро
джує "блудних синів", а згодом жорстоко з ними розправля
ється. До такої гострої критики соціального устрою  ніхто з 
сучасників Ш евченка не піднімався.

Ш евченко планував заверш ити серію  в М оскві або П е
тербурзі і перевести  її в гравюру. В листах  він  неодноразо
во писав про втрату хисту ж ивописця і баж ання повністю  
присвятити себе техніці акватинта. М онохромні м алю н 
ки, створені протягом заслання, були чи не найкращ ою  
підготовкою  для початку роботи над  офортом. Я к в ід м і
тив м истецтвознавець О .Бєскін, "поряд з пристосуванням  
творчості Ш евченка до умов заслання, іш ло ствердж ення 
ж ивописного бачення оф ортиста. С еп ії стали  етю дною  і 
ескізною  базою  для гравю ри".
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Розп'яття. Е с к і з .  1870.

Папір, сепія. 19 ,6  х 11,8 см.



а І

воскресіння. Ескіз. 1872 -1875.
Папір, сепія, олівець, тут. 18,6 х 10,8 см. 133



^  Телемак на острові Каліпсо. 1876.
Папір, сепія. 27,5 х 20,7 см .



ш

yf. Робінзон К03О .Т856;
Папір, сепія, бістр. 24 ,2  х 19,5 см. 135



136
Благословіння дітей. 1876.

Брістольський папір, сепія. 28,8 х 21,7 см.



У ) Самаритянка. 1876.
Папір, сепія. 28,9 х 21 ,6см.

'■ J 137



138
А Казаш ка. 1876.

Папір, сепія. 28,2 х 21,7 см.



.4

Мілан Кротонський. 1876, 
Папір, сепія. ТІ X 20,7 см. 139



140
^  Нарцж та німфа Ехо.1856. ^  ;

Ерістольський папір, сепія. 25,7  х 21,2 см. f



Св. Себастіян. 1876. Брістольсьний папір, 
сепія, білило. 25,А X 21,5 см. 141



Умираючий гладіатор. 1876.
Брістольський папір, сепія 24 ,9  х 19 ,4  см.



Ш

S
Аіоген. 18J6.

Папір, СЄУ, ія бістр. 25Д х 20,5 см. 143



у  Програвся в карти. 1856-1857.
Папір, туш, бістр. 27,8  х 21,6 см.



^  у  г«мн^.1876-1877.
Папір, туш, бістр. 27,8 х 21,8 см. 145



146
^  у х л ів і.1856-1857 .

Папір, туш, бістр. 28,2 х 21,6 см.
ч ! 7



На кладовищі. 1876-1877.
Напір, пгуш, бістр. 28,2 х 21,6 см. 147



148
Серед розбійників. 1876-1877.

Напір, тут, бістр. 28,5 х 21,7 см.



г) у  в'язниці. 1876-1877.
Напір, п ут , бістр. 27 х  21,7 см.



Кара колодкою. 1876-1877.
Папір, туш, бістр. 28,2 х 21,7 см.



у .  Кара шпіцрутенами. 1876-1877.
Папір, туш, бістр. 28,8 х 21,7 см. 151



Мистецька спадщина Тараса Шевченка



ти



154

у  1858 році Шевченко повернувся з заслання до Петербурга 
з чітко визначеним творчим спрямуванням -  займатися гравю
рою. Перебуваючи в Новопетровському укріпленні в листі до 
Ф.Толстого митець писав : . .по приезде моем в Академию я
намерен с помощию Божиею и с помощию добрых и просве
щенных людей приступить к гравированию а 1а ас\уабп1а. И, 
уповая на помощь Божию и на ваши советы и покровитель
ство, надеюсь сделать что-нибудь достойное возлюбленного 
искусства. Распространять посредством гравюры славу слав
ных художников, распространять между непосвященными в 
таинства искусства людьми любовь к прекрасному и доброму". 
Про нове уподобання митця і його високу оцінку гравера діз
наємося з щоденника : "Из всех изящных искусств мне теперь 
более всего нравится гравюра. И  не без основания. Быть хо
рошим гравером, значит быть распространителем прекрасного 
и поучительного в обществе. Значит быть распространителем 
света истины. Значит быть полезным людям и угодным Богу. 
Прекраснейшее, благороднейшее призвание гравера. Сколько 
изящнейших произведений, доступных только богачам, копти-



лось бы в мрачных галереях без твоего чудотворного резца? 
Божественное призвание гравера!". Отримавши майстерню, 
Шевченко, "як той ширий віл, запрягся у роботу".

Для опанування нової техніки певне значення мали поради 
ф авера Ф.Иордана, який показав прийоми акватинти і погодив
ся допомагати в усьому, шо від нього буде залежати. Для пер
шої спроби Шевченко створив жанрову композицію, виконану 
в двох варіантах; „Дві дівчини” та „Українські дівчата” (тра
вень 1858р.). Перший варіант Шевченко виконав із допомогою 
травленого контура чистою акватинтою, згодом доповнивши її 
штриховим офортом; другу -  поєднанням офорту та акватин
ти. Наступним твором художника була інтерпретація з картини 
іспанського художника Б.Мурільйо "Свята родина"(1858р.). Пе
реосмислюючи євангельський сюжет, Шевченко наголошує на 
темі материнства, родини, яка здавна його цікавила. В гравюрі 
не намалювавши німбів і зробивши дещо іншу форму голів і 
вираз облич, митець зобразив звичайну українську родину.

Офорт з олійної картини Рембрандта "Притча про робіт
ників на винограднику" -  перша найбільш довершена репро
дукційна ф авю ра Шевченка. Багато подібного знаходять між 
офортами цих митців. Вивчаючи твори Рембрандта, Шевченко 
багато в нього переймає. В творчості голландського худож
ника український митець бачив розв'язання тих творчих про
блем, які цікавили його: передача світла і тіні, контраст -  що 
є надзвичайно важливими в монохромних техніках. За ко
роткий час Шевченко досягає технічної вправності і опано
вує "рембрантівську світлотінь", яка змушує сучасників наз
вати його "російським Рембрандтом". Можна припустити, 
що обираючи твори для виконання офорту, Шевченко шукав 
таку композицію, що давала б можливість застосувати кон
трастне освітлення. Такими, зокрема, є вже згаданий офорт, 
а також копія з картини І.Соколова "Приятелі" -  обидві Ш ев
ченко 16 квітня 1859 року подав на розгляд художньої ради 
для отримання звання академіка. Бажаючи розповсюджувати 
серед людей твори світового мистецтва Ш евченко переводить
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у гравюру такі олійні твори як "Вірсавія" К.Брюллова, "Дуб" 
А.Мещерського, "Вечір в Альбано поблизу Рима" М .Лєбєдєва 
і представляє їх на академічній виставці 1 вересня 1860 року 
разом з кількома власними офортами. У  власних творах Ш ев
ченко звернувся до зображення нижчих верств населення, до 
сцен з якими зіткаєшся в повсякденні. "Старець на кладови
щі"- сповнений величавості й глибокої думки, його обличчя 
скоріше схоже на обличчя філософа, ніж жебрака. (Уся робота 
виконана бездоганним травленим штрихом). На думку В.Яцю- 
ка, мотив відновлення, піднесення і осяяння людського духу 
художник реалізує тут через цікавий „режисерський прийом”; 
зображує трьох старців, внутрішній стан яких передає через 
пози і положення голів: від зовсім схиленої до землі -  до зве
деної до неба. Він поступово піднімає „синкретичного” старця 
з колін, випрямляє його, ставить на ноги і, зрештою, дає в руки 
Святе Письмо. В офорті "Сама собі в своїй господі" Шевченко 
зображує звичайну вуличну повію, яка залишившись нареш
ті сама, в спокійній обстановці, заснула. Художник звернувся 
до сучасного для нього життя, намагався змалювати реальну 
картину, звичну атмосферу житла розпусної жінки. Зовсім ін
ш ий образ постає в офорті "Натурниця". М итець зветрається 
до класичного мотиву, що здатен нагадати і показати високу 
культуру пластичних мистецтв. Після страшних "картин" не
вільницького життя, Шевченко тягнувся до ідеальої краси, яку 
втілив в цьому офорті, у  творі поєднані почуттєвість, звабли
вість жіночого тіла і цнотливість, що вбачається у позі.

В офорті Шевченко виконав кілька автопортретів. Автопор
трет у білому одязі 1860 року -  найжурніший з усіх офорт
них автопортретів 60-х років. Скуйовджене волосся, енергійне 
штрихування тла навколо голови, типове для автопортретів 
Ш евченка, підкреслює його хворобливу блідість. В цьому ав
топортреті більш ніж в інших лежить відбиток тяжкого смутку. 
Цікавий також автопортрет зі свічкою, в якому художник про
демонстрував віртуозне вміння користуватись засобом світло
тіні: молодий Шевченко тримає свічку "... як апостол, що несе
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світло правди і науки. З вогнем він починав своє творче життя 
і з вогнем помер, залишивши полум'я свого серця, що будить 
думку"- писав В.Касіян. Яскраве полум'я вирізняє з темряви 
обличчя художника з виразним поглядом: уважним, допитли
вим. Ми бачимо людину, що вдивляється в густий морок, який 
обступив її. Шевченко, щоб досягти більшої насиченості тону, 
поєднує техніку офорта з акватинтою.

А втопортрет у шапці і кожусі мовби підсумовує риси об
разу Ш евченка, дає їх узагальнене втілення, вражає глиби
ною, цільністю характеристики. Л ітери "Т" і "Ш" від печатки 
внизу портрета, надають композиції заверш еності. Портрет 
сприймається як образ мислителя, що глибоко задумався над 
долею народу. Автопортрет бездоганний щодо техніки вико
нання і вирізняється особливою експресивністю ш триха та 
продуманністю світлотіньового вирішення. Цим портретом 
пізніше користувались І.Крамськой, В.М ате, М .М урашко, 
Ф .Красицький, працюючи над портретами Кобзаря.

Автопортрети, як і портрети Ф.П.Толстого, Ф.А.Бруні, 
П.К.Клодта, І.І.Горностаєва -  є прикладом логічного розвитку 
реалістичних принципів у відтворенні психологічного харак
теру людини. Світлотінь, а також легкий і живий ш трих допо
магає виявити емоції, передати настрій і особливості кожного 
з митців: аристократичність Ф.Толстого, скромну, непретен- 
зійну натуру І.Горностаєва, впевненого у  собі, сповненого рі
шучості Ф.Бруні. Цікаво, що портрети створені з фотографій.

Доступність гравюри усім верствам населення, її специ
фічні просвітницькі можливості -  були головною ідейною 
суттю, особливістю , що приваблювала Ш евченка. Д оскона
ло володіючи цією технікою, митець підніс офорт на новий 
щабель, став перш им академіком гравірування в Російській 
імперії. Офорти Ш евченка вражають різноманітністю  тем і 
жанрів, віртуозним технічним виконанням і як золотий фонд 
входять в скарбницю гравірувального мистецтва.
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у  , Аві дівчини. 1878. Папір, офорт, акватинта.

14,6  X 10,7 ; 20,8 х 15; 51,6 х 21,6 см.



Свята родина. 1878. Папір, офорт, акватинта.
22 X 16,7; 26,9 х 18,8; 42 ,7  х 52 см. 159



притча про робітників на винограднику. 1878. 
^  Папір, офорт, акватинта.

2 9 x 4 0 ;  56x44 ,7 ;  41х75слг.



у ,  приятелі .1879. Папір, офорт, акватинта.
14,2 X 20,2; 18 х 25; 51,2 х 57 см. 161



162
у .  Мангишлацький садЛ 859. Папір, офорт, ^  ;

акватинта. 17,6 х 22,2; 18,4 х 25; 21,5 х 27,7 см. ;



Сама собі в своїй господі. 1879. Папір, офорт,
акватинта. 18,7 х 27,7; 21,8 х 28; 51 х 45,7  см. 163
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164
Старець на кладовищ 1Ь59. Папір, офорт,

акватинта. 28,4 х 20,8; 52,2 х 29,9; 45,6 х 50,9 см.



8 6 0 .

у  Автопортрету темному кост юміЛ860.
Папір, офорт. 16,4 х 12,5; 21,1 х 15,1 см. \ 165
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у  Вірсавіл. 1860. ^

Папір, офорт, акватинта. 56,2 х 27,1 см.



у .  Натурниця. 1860 Напір, офорт. ^
25 X 22,7; 51 х 2 7 ,4 ; 45 ,7  х 54,1 елі. 1 6 7



168
у  Ауб.1860. Напір, офорт, акватинта. ^  і

21,9 X 28,5; 27,7 x 51,5; 55,7 X 70,7 см. і



^  Автопортрет з  свічкою.1 8 6 0 . Напір, офорт,
акватинта.16,А х 15; 22,7 х 16,2; 45 х 51,1 см. 169
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170
Автопортрету світлому костюмі. 1860.

Напір, офорт. 16,7 х 12,7; 21 х 15,6 см.



Автопортрету шапці та кожусі. 1860, Папір, ^  
офорт. 22,8 X 17,8 ; 25,5 х 18,4; 42,5 х 51,5 см. ' 171



ШігноиоЬих/;,

172
Портрет Ф. А. Бруні. 1860. Папір, офорт,

16,2 X 12,2; 16,6 X 12,6; 27 ,4  х 18,6см .



Портрет Ф. П. Толстого. 1860. Папір, офорт.
17,7 X 11,9; 16,2 X 12 ,4 ; 51,2 х 21,8 см. 173



174
у  П орт рет І.І.Торност аєва.

Папір, офорт. 16,5 х 12,7; 51,7 х 21,8 см.



ь 'Т1,етпрь кмдШ':

/ \  Портрет П. К. Клодта. 1861. Папір, офорт. 
16,4 X 12,7; 16,7 X 12,9; 51,2 X 21,7 см. 175
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