
 

Щасливий ловець, 1856-1857. Папір, сепія. 21,6x21,6. 

У 1947 році Академія наук Латвії передала малюнок Державному музею Т.Г.Шевченка (нині 

Національний музей Тараса Шевченка). Тарас Шевченко любив повторювати, що кого люблять діти, 

той вартий називатися людиною. І він дуже пишався тим, що його любили діти. На сепії зображено 

казахського хлопчика, що спить на березі Каспійського моря в одній з печер поблизу 

Новопетровського укріплення. Розкинувши руки, хлопчик лежить на кам'яних брилах. Зі смугастої 

торби випадає його улов. Дитяча безтурботність відчувається в позі хлопчика, в його спокійному, 

безжурному сні. На палиці перед входом у печеру, ніби доповнюючи щасливі хвилини хлопчика, 

радісно щебече пташка. Світлотіньові контрасти надають картині чіткості та виразності. 
 

 



 

Киргизеня, 1856-1857. Папір, сепія. 25,3 х 19,7. Праворуч унизу сепією позначено автором: Т. 

Художник передав малюнок із Новопетровського укріплення до Петербурга дружині віце-президента 

Академії мистецтв графині Анастасії Толстій як подяку за клопотання про звільнення його із заслання. 

М. Лазаревський 9.ХІІ. 1857 писав Шевченкові з цього приводу: "Вчера я был у графа: добрая 

графиня... показывала мне твоего киргиза с твоим поличьем и хвастала, что показывала многим и все 

хвалят". На малюнку зображено хлопчика, який грається з котом біля порога землянки. На східцях, 

що ведуть до землянки, накинувши на плечі шинель, сидить сам художник і з цікавістю спостерігає за 

ними. Позбавлений зовнішньої ефектності, твір приваблює невибагливістю сюжету, чистотою 

композиції, а також теплом і щирістю образів. 
 



 

 

 

Тріо, 1851. Папір, сепія. 18,3x25,4. 

Малюнок виконано в одному з казахських поселень під час походу в гори Каратау. На звороті олівцем 

рукою Броніслава Залєського напис: Киргизька мелетъ хлебь на ручном жернове, а мужъ тренкаетъ на 

нехитрому инструменті. 

На тлі широко відчинених дверей юрти — яскраво освітлена постать вродливої молодої жінки, що 

сидячи меле зерно. Казах-адаєвець (так називають себе вихідці з Мангишлаку) напівлежить на килимі. 

В руках у нього домбра, поруч сідло і стремена, вкриті орнаментованою кошмою. На стіні юрти 

(кереге) висить шабля і подорожня сумка. Побачивши своє теля, що спокійно лежить посеред юрти, у 

дверях протяжно реве корова. Мукання корови, скрегіт кам'яних жорен і звуки домбри зливаються в 

гармонійне музичне тріо, що звучить своєрідним гімном молодій казахській родині. 

 



 

Казашка Катя 

Молитва за померлими, 1856-1857. Папір, сепія. 27,6 х 21,5. 

Шевченко подарував малюнок родині Ускова, коменданта Новопетровського укріплення. А в 1929 

році Інститут Тараса Шевченка купив його у Надії Ускової (Смоляк). 

Малюнок виконано у Новопетровському укріпленні. Композиція твору відповідає описові казахського 

народного обряду — поминання померлих, про яке розповів художник у листі до Броніслава 

Залєського від 8.У.1857 року: "...Я назвал их "Молитвою поумершим". Это религиозное поверье 

киргизов. Они по ночам жгут бараний жир над покойниками, а днем наливают воду в ту самую 

плошку, где ночью жир горел, для того, чтобы птичка напилася и помолилась богу за душу любимого 

покойника. Не правда ли, поэтическое поверье?" 

На сепії зображено вродливу дівчину в національному казахському вбранні. З-під тюрбана вибились на 

плечі дві товсті коси. Вона затуляє рукою світильник, відблиск якого падає на надгробок з вишуканим 

національним орнаментом. Вогонь освітлює її обличчя, груди, плечі. Оце й усе. Але рембрандтівська 

характерна манера освітлення справляє враження, ніби навколо дівчини приховався якийсь 

загадковий, незбагненний світ. 
 



 

Діоген, 1856. Папір, бістр, сепія. 23,1 х 20,3. 

Праворуч унизу чорнилом авторський підпис: Т. Шевченко, на звороті авторські номер і назва: 

Ю.Диогент. 

Діоген — давньогрецький філософ (бл. 400—323 рр. до н. е.), який розвивав принцип моральної 

філософії Сократа, заперечував почуттєві задоволення, зовнішні блага, насолоду, вбачаючи в них 

моральну зіпсованість аристократії. Людина, на його думку, повинна задовольняти лише необхідні 

життєві потреби. Тому сам Діоген вів аскетичний спосіб життя, харчувався простою їжею, за легендою, 

жив у бочці. Таким його і зобразив Шевченко. Діоген рукою вказує на жука-рогача, що повзе по землі. 

Зверху на бочці сидить сова — символ мудрості. Цією символікою Шевченко підтверджує думку 

Діогена про те, що людина може до мінімуму звести свої життєві потреби, однак не в змозі відмовитися 

від духовного життя. Життя поета, особливо в Новопетровському укріпленні, було схоже на 

діогенівське, а талант його був у розквіті. У повісті "Близнецы" Шевченко називав українського 

філософа Сковороду "Діогеном нашого часу". 

У числі десяти сепій Шевченко свого "Діогена" передав М. Щепкіну для лотереї, що відбулася в 

Москві 1858 року. Виграш випав відкупщику, організатору художньої галереї В. Кокорєву. 

 



 

Св. Себастіан, 1856. Папір, сепія, білило. 25,4 х 21,5. 

Посередині внизу чорнилом авторський підпис: Т. Шевченко, на звороті номер і авторська назва: 

 Св. Себастіань. 

Себастіан (III ст. н. е.) — командир преторіанців при римському імператорові Діоклетіані. За 

приналежність до християн був замучений. Церква причислила його до лику святих. За народними 

переказами, римські воїни прив'язали його до стовпа і пустили в нього тисячу стріл. На малюнку 

Шевченка дію перенесено з Риму на Схід (про це свідчать дві постаті у східному одязі). В грудях 

Себастіана не тисяча стріл, а лише одна, яка влучила в саме серце. Історії світового мистецтва відомо 

багато художників, які зверталися до образу св. Себастіана, — Перуджіно, Домінікіно, Манженья, 

Боттічеллі, Грюневальд, Хосе Рібера та інші. Однак ні в кого з них не зустрічається відтворення образу 

св. Себастіана, подібне до Шевченкового. Над цим сюжетом художник працював ще в Академії 

мистецтв: у 1840—1841 роках виконав малюнок олією "Натурник в позі св. Себастіана". 

Відомо, що історичну аналогію поет використав у поезії "Неофіти": 

Женуть гуртами християн 

У Колізей. Мов у різниці, 

Кров потекла. 

Ликує Рим! 

Малюнок входить до числа десяти Шевченкових творів, розіграних у лотереї в Москві 1858 року. 

 

 

 



 
 

Киргизка, 1856. Папір, сепія. 28,2x21,7. 

Праворуч унизу чорнилом авторський підпис: Т. Шевченко, на звороті — порядковий серійний номер і 

назва: 5. Киргизка. З 1965 року — з часу видання Повного зібрання творів Тараса Шевченка в 10 томах 

— сепія мала назву "Казашка", нині їй повернено авторську. 

Намальовано сепію влітку 1856 року в Новопетровському укріпленні. Поет-засланець постійно 

цікавився побутом і звичаями місцевого населення, серед якого прожив понад десять років. У записах 

Шевченкового "Щоденника" згадуються численні відвідування художником киргизьких і 

туркменських аулів. По суті Шевченко є першим художником, який майстерно й реалістично передав 

життя цих народів. Сепія виявляє професійне вміння художника розробити чітку композицію та цікаво 

й детально вибудувати сюжет, чим досягається особлива переконливість у зображенні правди. 

Спираючись на дерев'яний товкач, у глибокій задумі відпочиває стомлена жінка. На другому плані 

праворуч, біля входу в кибитку, сидить молодий киргиз, а ліворуч — прикутий ланцюгом до жердини 

мисливський беркут. Усі художні подробиці малюнка красномовно відтворюють трудовий день 

киргизької родини. 

Одяг і зовнішність молодої жінки подібні до образу сепії "Самарянка", а її постать нагадує жінок у 

творах "Благословіння дітей" і "Молитва за померлими". Аналіз спогадів і тогочасних епістолярних 

документів дає змогу сприймати твердження окремих дослідників про те, що моделлю для цих творів 

була нянька дітей Ускових. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Туркменські аби в Каратау, 1851 -1857. Папір, акварель. 16x29,1. 

На звороті малюнка авторський напис: 9. Туркменскіе аби (гробницы) въ Кара-Тау. 

На малюнку зображено кладовище Агаспеяр, розташоване в однойменній долині між горами Каратау і 

Південним Актау. Опис цього місця залишив Броніслав Залєський: "Це — одне з найкращих 

кладовищ на півострові Мангишлак. Білі гори Ак-Тау, фантастичної форми, ніби гірляндою оточують 

долину, в якій розкинулось кладовище. Кількість гробниць на ньому незчисленна. ...Мавзолеї, за 

звичаями цієї частини степу, побудовано з тесаного каменю, зцементованого піском, глиною і вапном, і 

оточено брилами добре обтесаного вапняку... Поруч з великими монументами на кладовищі є безліч 

малих пам'ятників усіх видів; найчастіше трапляється вид обеліска з округленою верхівкою, вкритою 

рельєфними арабесками у східному дусі". Малюнок відтворює національну своєрідність цієї давньої 

архітектурно-художньої пам'ятки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Мис Тюккарагай на півострові Мангишлак, 1856-1857. Папір, акварель, білило. 12,1 х 31,5. 

На звороті внизу олівцем авторська назва і номер: 5. Мысъ Тюкъ-Карагай на полуострове Мангишлак. 

Тюккарагай (за сучасною транскрипцією Тюб-Караган, що означає мис (тюб) чорних кущів (караган), 

або "мис кущів карагана") знаходиться на північному заході півострова Мангишлак. Мис привернув 

увагу художника не випадково, бо був у східному світі популярним з давніх часів. Кочівникам, 

купецьким караванам і торговим кораблям служив справжнім дороговказом, маяком. Знали його 

купці не лише з Хорезма та Бухари, а й з Китаю та Ірану. В історичних документах мис згадується 

 з ІХ-Х ст. 

На малюнку зображено нічний краєвид. Спокійні, майже штильові, води затоки омивають височенну 

скелю, що видається в море. Повний місяць пробився крізь хмари і висвітлює сріблясту доріжку до 

самого обрію. Відблиски місяця на легких хвилях художник передає продряпуванням шару темної 

фарби аж до білого паперу. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Сад біля Новопетровського укріплення 

1854. Папір, акварель. 17,1 х29. 

Праворуч унизу авторські монограма і дата: III.1854. Про висадження цього саду відомо зі спогадів 

Агати Ускової: "Восени 1853 року виписали багато дерев з Астрахані, з містечка Гур'єва. З Ханга-Баби 

привезли великі дерева шовковиць, у їх висадженні Шевченко брав діяльну участь. У цьому щойно 

розведеному саду для мене було поставлено літній житловий будиночок, неподалік поставлено 

альтанку, де ми обідали, а поблизу поставили киргизьку кибитку, в якій міг працювати Шевченко. 

Чоловік зробив для себе землянку, де відпочивав по обіді, у ній Шевченко ховав свої малюнки". 

У центрі композиції — будинок, у якому влітку жили Ускови, праворуч — альтанка, на передньому 

плані та за будинком — юрти, в одній з яких працював Шевченко. Зважаючи на зелену рослинність, 

малюнок виконано влітку. Окрім цього, є ще два (акварельний і олівцевий) малюнки саду, що був 

справжнім оазисом у Мангишлацькій пустелі та улюбленим місцем відпочинку поета-засланця. 

Репродуковану акварель разом з іншими шістьма малюнками Шевченко подарував родині Ускових. У 

1929 році донька Ускових Надія передала їх до Інституту Тараса Шевченка. Тепер усі вони 

зберігаються в музеї. 
 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

Укріплення Іргизкала 

1848-1850. Папір, акварель. 20 х 29,5. 

Художник виконав малюнок під час перебування Аральської експедиції в укріпленні Іргизкала. Про 

це свідчить рапорт О. Бутакова командиру Окремого Оренбурзького корпусу 2-го лінійного 

батальйону. Про укріплення Т. Шевченко розповідає в повісті "Близнецы": "Никогда не забуду того 

грустного впечатления, какое произвел на меня вид зтого укрепления... Представьте себе на сером 

фоне кучку серых мазанок с камышовыми кровлями, обнесенную земляным валом... оно издали 

больше похоже на загоны или кошары, чем на жилище людей". На малюнку художник відтворив 

частину транспортного табору, що розташувався на правому березі річки Іргизу. 

На підвищенні берега видніються будівлі укріплення. Як і в інших акварелях Шевченка, велике місце 

відведено зображенню неба. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Дерева Мангишлаку 

1851-1852. Папір, сепія, туш, білило. 14,6 х 23,2. Належить до серії малюнків, про які пише у своїх 

спогадах М. Савичев: "Ще в портфелі Шевченка були етюди скелястих вибалків, кам'яних обвалів і 

груп шовковиць". Як і більшість малюнків цієї серії, твір виконано пером і тушшю із вкрапленням 

білила; форму дерев і каміння пророблено сепією. Перший план подано напівтонами, другий — 

висвітлено. З цього малюнка у 1860 році Шевченко виконав офорт. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Хлопчик розпалює грубку 

1848-1849. Папір, сепія. 24,7 х 18,3. 

Один з багатьох жанрових малюнків Шевченка з життя і побуту казахського народу. 

Малюнок виконано під час зимівлі членів Аральської експедиції на острові Косарал. 

В юрті — залізна пічка (її, мабуть, привезли з Оренбурга учасники експедиції), на ній - солдатський 

чайник. Двері грубки відкрито, і полум'я освітлює хлопчика, що сидить, підкладаючи у вогонь сухий 

очерет. Тіло його ледь прикрите, на голові старий тмак, що кидає тінь на обличчя, осяяне щирою, 

наївною усмішкою. 

Шевченко подарував цей малюнок начальникові Аральської експедиції О. Бутакову. На звороті 

малюнка Шевченко записав: "Веневитинова и Кольцова, въ одном переплете", — прохання до 

Бутакова купити і прислати йому ці твори. Цікаво, що в щоденнику Бутакова є відповідний запис: "В 

Москве Тарасию простые синие очки с боковими стеклами и сочин[ения] Веневитинова и Кольцова". 

 

 



 

 

 

 

 

Місячна ніч на Кос- Аралі 

1848-1849. Папір, акварель. 15x29,2. 

Один з малюнків, який після успішного завершення Аральської експедиції Шевченко подарував 

командиру Окремого Оренбурзького корпусу, оренбурзькому генерал-губернатору В. Обручеву. 

Неповторний нічний пейзаж кос- аральської землі. Біля піщаної коси непорушно застигли шхуни, 

поставлені на зимівлю. На березі — перевернуті човни і якір. Маленький собачка дивиться на повний 

місяць, що видніється з-за хмар. Його сяйво ніби позолотило спокійну поверхню води, місячна доріжка 

простяглася від берега до неба. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аскольдова могила 

1846. Папір, сепія, акварель. 26 х 37. 

Праворуч під зображенням напис: Рисовалъ Михаилъ Сажинъ. У квітні 1846 року, оселившись у Києві 

після повернення з Седнева, Шевченко, як згадує Олександр Чужбинський, "задумав змалювати усі 

визначні види Києва, внутрішній вигляд храмів і цікаві околиці". Мистецтвознавці справедливо 

заперечують авторство Сажина. За композицією, освітленням, манерою відтворення окремих деталей і 

зображення дерев це — малюнок Шевченка. 

Вірогідно, що Аскольдова могила привернула увагу художника не лише як історично-архітектурна 

пам'ятка, а й як місце, овіяне переказами і легендами. Місцевість, відому ще з доби Київської Русі як 

Угорське урочище, а згодом — Хрести, кияни завжди вважали священною. У центрі композиції — 

кам'яна церква-ротонда з круглим периптером, зведена 1810 року архітектором Андрієм Меленським у 

стилі ампір. У підвалі храму була стародавня гробниця, де поховано князя Аскольда, якого, як і його 

брата Діра, підступно вбив у 882 році новгородський князь Олег. Навколо храму цвинтар-некрополь, 

де ховали київську аристократію. Заслуговує на увагу й те, що тут пізніше поховано відомого збирача 

української старовини, знайомого Тараса Шевченка і пристрасного поціновувача його спадщини 

Василя Тарновського. Колорит акварелі багатий відтінками, але спокійний. Особливо виразно 

передано як стан природи, так і настрій зображених персонажів. Завдяки тонким світлотіньовим 

нюансам Шевченко досяг значної експресивності в зображенні краєвиду. 
 

 

 



 

 

Будинок І. П. Котляревського в Полтаві 

1845. Папір, акварель, олівець. 16,7x24,4. 

У липні 1845 року підчас перебування в Полтаві Тарас Шевченко відвідав будинок, де жив автор 

"Енеїди" і "Наталки Полтавки". Поет високо цінував творчість Івана Котляревського. Під 

безпосереднім враженням від звістки про його смерть написав вірш "На вічну пам'ять 

Котляревському", в якому пророче передбачив: 

Будеш, батьку, панувати, 

Поки живуть люди; 

Поки сонце з неба сяє, 

Тебе не забудуть! 

У повістях "Наймичка", "Художник" Шевченко цитував рядки із "Енеїди", а в повісті "Близнецы" 

вивів художній образ Котляревського, відзначаючи його талант, благородство, чуйність і простоту. В 

"Близнецах" згадано й будинок письменника: "Представьте себе, что он живет в домике сто раз хуже 

нашего, просто хата". Описуючи хатину, автор повісті зазначає, що на дерев'яному сволоку вирізано 

напис: "Дом сей сооружен рабом Божим N. року Божого 1710". Цей будинок купив дід Котляревського 

у 1751 році, коли був дияконом Успенського собору. Стоїть будинок на мисі Городище поблизу 

Успенського собору, зображеного на акварелі "Воздвиженський монастир у Полтаві". Художник 

звернув увагу на ще одну архітектурну пам'ятку — трибанну дерев'яну церкву неподалік будинку, 

зведену полтавським полковником Мартином Пушкарем. 

З пагорба, на якому стоїть будинок, відкривається чудовий краєвид на Ворсклу. 

Мистецький твір Тараса Шевченка добре слугував під час відтворення будинку і садиби письменника, 

що нині є Меморіально-музейним комплексом Івана Котляревського. 



 

У соборі Почаївської лаври 

1846. Папір, акварель. 37,6 х 28,4. Праворуч унизу авторський підпис: Шевченко. На звороті — ескіз 

цього малюнка. 

Це один з чотирьох акварельних малюнків, виконаних Шевченком під час поїздки до Почаєва, де 

художник перебував за дорученням Археографічної комісії 10—20 жовтня 1846 року. 

Собор є головним об'єктом лаврського комплексу. Будівництво храму пов'язано з ім'ям графа Миколи 

Потоцького, який у піввіку свого безтурботного, розпусного життя перед образом Божої Матері 

Почаївської лаври раптом збагнув, що не в земному житті полягає щастя людини, і вирішив подальші 

роки присвятити служінню Господу. Граф оселився в монастирі, став послушником, даючи великі 

пожертви на монастир. Так, у 1765 році він передав 1,5 мільйона злотих "на побудову Величного 

собору, Братського корпусу для ченців і коронацію ікони Божої Матері". У 1771 році розпочато 

будівництво Успенського собору за проектом архітектора Зигфріда Гофмана під керівництвом П. 

Полейовського. Освячено собор у 1789 році. 

Шевченко майстерно передав вишукане декоративно-пластичне трактування архітектурної форми 

храму, яка засвідчує належність його до доби пізнього бароко. Значну мистецьку цінність мають 

інтер'єри собору, виразно відтворені на акварелі. 

 

 

 



 

 

 

 

Старости 

1844. Папір, офорт. 18 х 25,6; 23,9 х 29,9; 26,8 х 35,2. Унизу праворуч на зображенні авторські підпис і 

дата: Шевченко 1844, під ним назва і пояснювальний текст українською та французькою мовами: 

"Покохавшись лито чито два парубокъ здивчиною, роспизнавше и уподобавше одно другого, парубокъ 

додивчининого батька и матери посила Старостивъ, людей добромовных и натаку ричь дотепнихъ; 

колы батько й мати побласловлять, то дивчина перевязавше старостамъ рушники черезъ плечи, подае 

зарученому своему на тарильци, або крамну, або самодильну хустку". В основу сюжету покладено 

обряд сватання, описаний автором також у драмі "Назар Стодоля". 

Дія відбувається у вечірньому присмерку хати, джерела світла не видно, воно десь за постатями 

нареченої й нареченого. Виділяючи їх як головних персонажів, художник подає молодих на контрасті: 

залитий світлом образ дівчини і темний силует парубка, а навколо них інші постаті. Твір сповнений 

глибокого морально-етичного змісту. В колекції музею зберігається офортна дошка. 
 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

Видубицький монастир 

1844. Папір, офорт. 17,1 х 24,2; 20,1 х 26,5; 36,1 х 41. 

Ліворуч унизу авторські підпис і дата: Шевченко 1844 і назва: Видубецкій монастиръ у Кыеви, а 

праворуч назву повторено французькою мовою. 

На офорті зображено найдавнішу будівлю Видубицького монастиря — Михайлівську церкву, зведену 

сином Ярослава Мудрого Всеволодом Ярославичем, відновлену в XVII ст. коштом митрополита Петра 

Могили. Походження назви монастиря пояснюється легендою про прийняття християнства киянами: 

коли у Дніпро із Старокиївської гори було скинуто головного бога язичників — дерев'яного Перуна, 

кияни бігли вздовж річки, просячи свого ідола випливти, "видибати". Саме біля того місця, де Перун 

виплив, і було побудовано монастир. 

Перед глядачем відкривається простір вкритого купчастими хмарами неба, увінчана хрестом 

Михайлівська церква, прибережні кручі, дерева. Чіткий контраст світлотіні — від яскравих бліків 

освітлення крони одних дерев до повного затінення інших частин композиції, безмежна далечінь 

Дніпра, наявність жанрових мотивів свідчать про те, що Шевченко відтворив не просто архітектурну 

пам'ятку Київської Русі, а поетичний краєвид української природи. 

У колекції музею зберігається підготовчий рисунок до офорта. 
 

 



 

Селянська родина 

1843. Полотно, олія. 60 х 72,5. 

На картині під час реставрації 1928 року виявлено праворуч унизу залишки авторського підпису: 

Шевч. 

Художник написав картину під час першої подорожі на Україну. В цьому реалістичному, далекому від 

академічних канонів полотні Шевченко відтворив родинну сцену біля хати: молоде подружжя 

втішається першими кроками своєї дитини. Сніп сонячного проміння падає на стіну хати, на обличчя, 

увиразнює білий одяг чоловіка і сорочку жінки, відбивається рефлексами на голові дитини, на дідові, 

що гріється на призьбі. Світло є виразником змісту. За його допомогою художник виділяє головних 

персонажів, моделює складки одягу, особливо сорочку чоловіка, відтворює простір та повітря, яким 

наче напоєно картину. Контрастом до променистих теплих тонів звучать затінення — де напіввиразні 

й м'які, а де глибші й темніші. 

У композиції полотна, у трактуванні образів відчувається відгомін традиційного сюжету "Свята 

родина", до якого часто зверталися Шевченкові сучасники. 

Домінують на картині теплі вохристо-червоні відтінки. Вирізняється градація коричневого кольору — 

від майже чорного (тінь за спиною чоловіка) до ледь означеного коричневого (плахта жінки). Білим 

кольором з ніжним золотавим відтінком змальовано найяскравіші місця (сорочку, стіну хати). 

Підставою для датування картини є ескізи та етюди, виконані 1843 року. В "Киевской старине" за 1893 

рік подано детальний опис картини, а також згадуються її імениті власники — С. С. Гулак-

Артемовський, М. М. Лазаревський, Ф. М. Лазаревський. 



 

Циганка-ворожка 

1841. Папір, акварель. 26,5x20,7. 

Праворуч унизу аквареллю авторські дата і підпис: 1841. Шевченко. 26 вересня 1841 року Рада 

Академії мистецтв утретє нагородила срібною медаллю другого ступеня «За успехи в художестве, 

доказанные представленными работами по живописи исторической и портретной" Тараса Шевченка 

за картину, изображающую цыганку...» В 1841 році цей твір експонувався на академічній виставці у 

Петербурзі, про що згадує в листі до Шевченка Г. Ф. Квітка-Основ'яненко: "...читав у "Литературной 

газете", що ваша дівчина, що через тин ворожила у циганки, продалась, та й зрадувався, бо я так і 

надіявся" (22 листопада 1841 року). Картину придбав з виставки тодішній комендант 

Петропавловської фортеці Г. М. Скобелєв. 

Цей перший жанровий твір, побудований на оригінальному сюжеті, за характером композиційного 

вирішення та колоритом має ознаки "брюлловського стилю". 

І в сюжеті, і в трактуванні образів є чимало умовного. Сцена ворожіння відбувається на тлі 

романтичної обстановки. Молода дівчина в українському вбранні простягла руку циганці і, 

відвернувшись від неї, насторожено слухає слова ворожіння. На спині у ворожки напівголе дитинча, 

біля дівчини стоїть собака. Пози персонажів підкреслено театралізовані й дещо статичні. 



 

Катерина 

1842. Полотно, олія. 93 х 72,3. 

Праворуч унизу чорною фарбою авторські дата і підпис: 1842. Т. Шевченко, а нижче написи повторено 

червоною фарбою. Картину створено на тему однойменної поеми "Катерина". Про створення картини 

та її сюжет художник повідомляв у листі до Григорія Тарновського від 25 січня 1843 року, де на третій 

сторінці зробив начерк композиції картини (25,5 х 20). 

Ця композиція посідає особливе місце в мистецькій спадщині художника. Її глибинність і 

багатошаровість спричинюють часом протилежні оцінки і тлумачення. Академічна композиція, м'яке 

пастозне письмо з тонким класичним лесируванням не відповідають художнім методам і прийомам, 

притаманним українському народному живописові. У межах академічних прийомів Шевченко 

намагається створити жанрове полотно з умовно задумливим і водночас трагічним та беззахисним 

обличчям героїні, ретельно і жорстко виписаним одягом, академічно визначеними межами світла і тіні. 

І водночас художник зумів висловити сміливість і внутрішній протест проти академічного мистецтва, 

прагнення сказати про життя українців без умовностей. Вже ця робота дає змогу наголосити на 

метафоричності Шевченкової пластичної мови. Символи-архетипи тут, окрім візуального, мають ще й 

асоціативне навантаження. Тому зміст твору сприймається воднораз як часовий і понадчасовий, 

читається і на глибинному зрізі історично-національних та моральних імперативів. 



 

Натурники 

1840. Папір, вугіль, крейда. 76 х 57. 

Ліворуч унизу олівцем авторський підпис: Шевченко, праворуч червоним олівцем номер: 5. 

Цей твір належить до навчальних робіт, які Шевченко виконав у натурному класі. Малюнок виконано 

24 грудня 1840 року на третьому (за три місяці) іспиті. 

Малюнок є зразком блискучого оволодіння технікою малюнка і вміння засобами світлотіні ліпити 

форму. Художник достовірно передає форму тіла, постаті натурників окреслено плавною лінією, яка 

створює чіткі силуети. Виразно відтворено напруження м'язів при енергійному рухові. Рисунок 

відзначається природністю і невимушеністю. 
 



 

 

 

Сон бабусі та онуки. 

1839-1840. Папір, акварель. 21,9x27,6. Копія з акварелі Карла Брюллова. 

Під малюнком на паспарту напис олівцем: Шевченко Сонъ бабушки и внучки. Нижче друкованим 

шрифтом: Carolus Bruloff, Copia. Традиційним методом навчання живопису в Академії мистецтв було 

копіювання творів визначних майстрів минулих епох, а також безпосередніх учителів — професорів 

Академії. Шевченко копіює твори свого вчителя. Копії відзначаються досить точним відтворенням 

оригіналу. Малюнок зберігався у приватній збірці московського книговидавця та колекціонера 

Кузьми Терентійовича Солдатьонкова, знайомого Т. Шевченка, потім його передали до фондів 

Державного музею образотворчих мистецтв ім. О. Пушкіна в Москві, звідти — до Галереї картин Т. Г. 

Шевченка у Харкові і нарешті — до Національного музею Тараса Шевченка. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Одаліска 

1840. Папір, акварель, бронза. 16,3 х 20,5. 

Ліворуч унизу аквареллю авторські підпис і дата: Шевченко. 1840. У цьому творі, позначеному 

багатством колірних поєднань та вишуканою грою світлотіні, проявилося властиве Шевченкові тонке 

відчуття натури, уміння реалістично передавати форми людського тіла. Незвичайним тут є те, що за 

рівнем виконання твір перевищує завдання мистецьких студій, оскільки модель трактується не як 

об'єкт академічних вправ, а як справжній художній образ. 

Як зазначав дослідник мистецької спадщини Т. Шевченка Осип Бескін, учень Брюллова в цій роботі 

набагато випереджає свого вчителя, і його "Одаліска" є справжнім шедевром. У літературі згадується 

під назвою "Натурниця". 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Смерть Олега, князя древлянського 

1836. Папір, туш, перо. 27,5 х 38,9. Ліворуч унизу авторські дата і підпис: 1836. Шевченко. В основу 

малюнка покладено один з епізодів князівської міжусобної боротьби часів Київської Русі, про який 

розповідається в Іпатіївському літописі, а саме — вбивство князя Олега його рідним братом 

Ярополком за намови воєводи Свенельда у 977 році. Багатофігурну композицію побудовано з повним 

дотриманням вимог академічного мистецтва: основна дія відбувається на передньому плані, 

персонажів згруповано й розміщено симетрично. У центрі малюнка зображено вбитого Олега, який 

лежить на килимі в оточенні натовпу своїх переможених прибічників, поблизу стоїть Ярополк. Жестом 

руки він вказує на вбитого, ніби звинувачуючи воєводу Свенельда у цій трагедії. 


