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“Я люблю археоло-
гію, я поважаю 
людей, які присвя-
тили себе цій 
таємничій матері 
історії” – ці слова 
Т. Шевченка широ-
ко відомі всім, але 
як саме прийшов 
поет в археологію? 
І чи мав безпосе-
реднє відно-шення 
до цієї “таємничої 
матері історії”? 
Добре відомі також 
оспівані поетом 
високі могили “се-

ред степу широкого на Вкраїні милій”. Перебуваючи на засланні, з тугою 
згадував він широкі степи, “мережані нивами, ланами, високими могилами, тем-
ними лугами...”, болить серце поета за “розриті могили… і що там шукають?”.  

Життя поета склалось так, що йому довелось брати безпосередню участь 
в археологічних дослідженнях. З 10 грудня 1845 р. поет числився художником 
Тимчасової комісії для розгляду давніх актів (Археографічної комісії), яка була 
створена в 1843 р. для збирання і видання історичних документів, а в 1845 р. ще 
й археологічних. В роботі Комісії брали участь М. Костомаров, М. Максимович, 
М. Іванишев, І. Каманін, М. Гулак – пізніше В. Антонович. Завдяки останньому  
_______________________________ 
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матеріали, зібрані Комісією, лягли в основу створеного ще в 1852 р. архіву 
давніх актів, що зараз є відділом Центрального державного історичного архіву у 
Києві (вул. Солом’янська, 22). Комісія знаходилась в приміщенні університету, 
тепер на його фасаді висить меморіальна таблиця із зображенням Т. Шевченка 
як співробітника Археографічної комісії. 

У червні–липні 1846 р. разом з київським художником О. Сенчило-
Стефановським (1808–1866), який викладав малювання в одній із шкіл на Подолі 
та був співробітником Тимчасової комісії для розгляду давніх актів, Тарас 
Шевченко брав участь в археологічних розкопках могили “Переп’ятихи” 
поблизу Фастова. За легендами могили “Перепет” і “Переп’ятиха” насипані в 
пам’ять нещасливих закоханих, які тут загинули. Насправді ж ці могили 
скіфського періоду, які досліджувались під керівництвом професора Київського 
університету М. Іванишева. 

Т. Шевченко як художник брав участь в замальовках розкопок. У цьому 
1846 р. у Києві видано альбом “Могила Переп’ятиха та археологічні знахідки з 
неї” (примірник якого знаходиться в бібліотеці Інституту археології НАН 
України у Києві, відомий як альбом Болсуновського). О. Сенчило-Стефа-
новський намалював тут дев’ять малюнків, які помилково, як вважають деякі 
дослідники, приписували Т. Шевченкові. Однак питання до цього часу відкрите. 
Не міг Т. Шевченко, який закінчив Петербурзьку академію мистецтв, бути 
тільки спостерігачем. Очевидно, і він брав участь у малюванні речей з розкопок. 
Добре відомий “грифон” з цих розкопок. Його зображення прикрашає будинок 
Національного музею українського мистецтва у Києві (вул. Грушевського).  

Т. Шевченко, ще не одержавши офіційного підтвердження про прийнят-
тя його на роботу в Комісію, влітку 1845 р. виїхав на Полтавщину і Чернігівщи-
ну, де малював церкви, могили, краєвиди, збирав старовинні речі, рукописи, 
записував фольклор. 

У квітні–червні 1846 р. разом з художником М. Сажиним поет 
змальовував історичні пам’ятки Києва. Зберігся будинок (тепер Музей 
Т. Шевченка біля майдану Незалежності), де вони на той час проживали.  

21 вересня 1846 р. Комісія відрядила Шевченка на Київщину, Волинь і 
Поділля, де він досліджував могили, вали, церкви тощо. Наприкінці жовтня він 
повернувся до Києва, а на початку 1847 р. виїхав знову у відрядження. Поверта-
ючись до Києва 5 квітня 1847 р., Т. Шевченко був заарештований і відправлений 
до Петербургу як звинувачений у справі Кирило-Мефодіївського товариства. Се-
ред інших “паперів” (поема “Сон”, листи тощо) вилучено також “Археологічні 
нотатки”, які ми тут публікуємо мовою оригіналу*. На той час археологія на 
Україні ставала на наукову основу. Розвідки і описи Т. Шевченка мали б велике 
історичне значення, але “Археологічні нотатки” були “похоронені” майже на 
півтора століття в ІІІ відділенні його імператорської величності канцелярії. 

                                                            

* Кирило-Мефодіївське товариство: у 3 т. / упор. М. І. Бутич (гол. упор.), І. І. Глизь, 
О. О. Франко. – К., 1990. – Т. 2. – С. 304–308. 
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1845 p. жовтень – 1846 p. квітень. – НОТАТКИ Т. Г. ШЕВЧЕНКА,  
ЗРОБЛЕНІ НИМ ПІД ЧАС ПОДОРОЖІ ПО УКРАЇНІ ЗА ДОРУЧЕННЯМ 

КИЇВСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЧНОЇ КОМІСІЇ 
[Археологічні нотатки]  

П е р е я с л о в .  В цитадели древней крепости, или в вышнем городе, 
церковь Успения пресвятыя богородицы. Та самая, в которой присягал Богдан 
Хмельницкий на верность московскому царю, сгорела, и на том месте в 1760 
году построена новая по образцу древней, деревянная о девяти византийских 
куполах, с крещатыми окнами во фронтонах. А при Феодосии преосвященном 
Переяславском в 1825 году возобновлена; внутренность осталась в прежнем 
виде, а наружность, к сожалению, до варварства искажена. Невозможно 
смотреть на нее, а не только рисовать. И еще больнее, по описи видно, что в 
прежней церкве хранились древние серебряные вещи, из которых сделаны шаты 
на наместные образа. Пощадили только три вещи и то по причине невысокой 
пробы серебра. 

1. Первая: лампада с греческой вокруг надписью, 1664. Вторая: образ 
из трех тонких серебряных досточек, скрепленных гвоздями, с следующею 
надписью: 

«Сія икона зопсована отъ перехресть, которую казалъ оправить его мость 
панъ полковникъ Переяславскій Стефанъ Сулима». 

Буквы в надписи перемешаны русские с латинскими. Икона величиною в 
5 и 4 вершка. Живопись порядочная, изображены пречистая дева с предвечным 
младенцем, святитель Николай и святые Димитрий, Прокопий, Пантелеймон и 
Георгий. 

Третья: чаша серебряная, вызолоченная, на нижних краях с следующею 
польскою надписью: 

«Marina Chalecka Piotrowa Redzierzaska na cześć panu bogu naiswiеtszei 
matce jego offiaruie do kosctola kolegium pinskie[g]o 3.1. roku 1638*. 

2. Крест серебряный, вызолоченный, вышиною в аршин, приделанный к 
бунчуковой булаве, с надписью на нижнем конце: 

«Сей честный крестъ бывший славутный и многогрhшный рабъ божій 
создалъ Артемій Огрызко війть Переяславскій и отдалъ до церквы божои, 
пресвятыя богородицы въ городъ Переяславъ для процеси[и] 

року от народзеня сына божого – лхні [1618]. 
Евангелие писанное чернилом и киноварью красивыми славянскими 

буквами вроде почаевских, на последнем листе написано скорописью под 
титлами: 

«Во имя отца и сына и святаго духа аминь. Изволеніемь божіимь и святаго и 
животворящого духа, задержанья великого кроля третего Жыкгьмунта»**.  

                                                            

* Марина Халецька, дружина Петра Редзежаска на честь пана бога його найсвятіші 
матері жертвує до костьола Пінської колегії 3.1.1638 р. 
** Сигізмунд ІІІ Ваза (1566–1632) – король Польщі в 1587–1632 та Швеції в 1592–1604. 
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а пры пануваню его милости пана киевского Адама старосты – в року 
Ахп [1680]». 

Оправлена чорным бархатом с грубыми железными украшениями. 
В той же цитадели церковь С. Михаила, по преданию бывший 

монастырь, построенный каким-то князем черниговским Михаилом. Ни 
снаружи, ни внутри не осталось никаких признаков ее древности, окроме 
колокольни и при ней трапезы, где теперь помещается уездное казначейство. 

3. Бывший монастырь, ныне Соборная церковь во имя вознесения 
господня, построенная 1701 года гетманом Мазепою, великолепная снаружи и 
до невозможности искажена внутри возобновлениями. В ризнице хранится 
удивительное по работе Евангелие, приношение гетмана Мазепы. Московской 
печати АхУн [1658] года с надписью на оправе славянскими буквами:  

«Сіє Евангеліе справилось коштомъ и накладомъ: его царского 
пресвітлого величества войска Запороского Гетмана, и славного чину святаго 
апостола Андрея кавалера Іоана Мазепы року АжА [1701] іюня въ А [1] день. 
Дhлалъ иноземецъ Дробусъ».  

В той же ризнице хранится плащаница, шитая шолком и золотом, 
приношение какого-то господаря молдавского Петра* с надписью кругом, 
славянскими буквами, в конце выставлено ззе [7069] року.  

Надпись я прочитать не мог по тесноте и ветхости букв. 
В скромной семинарской библиотеке хранится два Евангелия, писаны на 

пергамени изящными славянскими буквами, чернилом и киноварью – с 
прекрасными разноцветными рисунками по золоту. Первое писано в 7053 году с 
надписью в конце евангелиста Марка: 

«Изволеніемь отца и поспишениемъ сына и свершениемъ святаго духа, 
Благочестівіи и христолюбивіи 1оанъ Петръ воевода Божію милостію Господарь 
земли Молдавскія сынъ старого Стефана** воеводы сътвори и скова сей 
тетроевангель и даде его въ мольби себе въ новозданной своей цер[к]ви о срhди 
трга сучавского и диже е храмъ святого великомученика Мироточиваго Дмитрія, 
въ лhто зиг [7053] мисяца генваря S [6] день». 

Ниже: 
«Сіє тетроева[н]гель списано Михаиломъ діакономъ».  
Второе Евангелие также на пергамени, изящнее и роскошнее первого, 

писано малороссийским наречием AФNS [1556] года, с надписью на краях 
первых листов: 

«Сіє Евангеліе прислано и дано отъ ясневельможного его милости пана, 
пана Іоана Мазепы, войскъего царского пресвhтлаго величества запорозких, обоихъ 
сторонъ Днипра гетмана, и славного чина святого апостола Андрея кавалера до 
престола Переясловского епископского, который отъ его же милости созданъ 

                                                            

* Можливо Петро Рафелло – син господая Стефана. 
** Стефан ІІІ (1462–1505). 
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отъновленъ, и драгоценными утварьми украшенъ при преосвященномъ єпископи 
Захаріи Корниловычи року АжА [1701] апреля si [17] день». 

Это Евангелие подробно описано г. Бодянским в «Журнале 
Министерства народного просвещения]» № 5, 1838 года м. май. 

Переяслав и окрестности его были б чрезвычайно интересны своими 
укреплениями и курганами, но о них сохранились только названия и почти 
никаких преданий в народе. 

По Киевской дороге в пяти верстах от Переяслава над самой дорогой три 
высокие кургана, называемые «Три братни могилы». 

По Золотоношской дороге в семи верстах от города высокий курган, 
называемый Богданова могила. И тут же недалеко впадает в древнее русло 
Днепра бесконечный вал, неизвестно когда и для чего построенный. 

Между местечками Березанью и Яготыном в 15 верстах от Переяслава 
огромное древнее земляное укрепление, план которого никак понять нельзя по 
различным направлениям валов. Предание говорит, что какая-то княжна 
Переясловская Домна защищалась здесь от неприятелей (неизвестно от каких) и 
была ими побеждена, и укрепление разрушено, почему и названо Выбле, то есть 
выбылое, оставленное. 

На месте, где по преданию убит князь Борис*, построена недавно 
церковь (отсутствие всякого понятия о изящном и снаружи, и внутри), в ней 
стоит у иконостаса величиною в три аршина серого гранита крест с высеченною 
надписью: 

«Сей крестъ здh на мhстh семь убіенно святаго страстотерпца, христова 
Бориса великого князя російськаго, водрузи Григорій Бутовичъ протопопъ 
переяславскій споспhшествовалъ во ономъ Селивана Кириловича Билого, 
головы стрелецкого, лhта отъ сотворенія міра 

ЗРОА [7171] отъ P. X. AхзA [1661] маія В [2] дня». 
На обороте: 
«а дhлалъ крестъ сей Харько безпалчій мельникъ съ товарищемъ своимъ 

Мартыномъ». 
Т е л е п е н ь .  Между Яготыном и Пирятыном, к северу от большой 

дороги в 13 верст[ах], большое земляное укрепление, расположенное довольно 
правильно, – называется Т е л е п е н ь  по имени разбойника, укрывавшегося 
здесь в половине прошедше[го] столетия. Замечательно, что в этом укреплении 
остались следы каменных построек – кирпич обыкновенной формы. 

Лубны. 1. Кроме монастыря** (который хорошо описан в «Полтавских 
ведомостях» 1845, августа 30), остались земляные укрепления, называемые 
замком. Внутри укреплений есть провал, но еще никем не разведанный. 

                                                            

* Князь Борис (кінець Х – початок ХІ ст.) – син київського князя Володимира 
Святославовича. Убитий 1015 р. 
** Мгарський Лубенський Преображенський монастир, заснований 1619 р. 
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 2. В семи верстах за Сулою село С о л о н ц ы ,  где взят в плен гетман 
Налывайко*. К северу невдалеке небольшое укрепление. 
 3. В сорока верстах от Лубен над Сулою местечко Л у к о м ь я между 
земляными укреплениями осталась незначительной величины каменная четырех-
угольная башня, обращенная в колокольню. На верху вместо креста московский орел. 

Xорол. В 20-ти верстах от Хорола в имении Г. Родзянко над рекою 
Хоролом на горе – поросшее ясиновым лесом и заваленное кирпичом укрепле-
ние, называемое М е ч е т ь .  Недавно стояла там круглая высокая башня. Но 
владелец, искавши клада, подрыл фундамент, и она разрушилась. Невдалеке 
высокий курган, тоже разрытый и заваленный кирпичом... 

М и р г о р о д . Между г[ородом] Миргородом и местечками Богачкой, 
Устывицей и Сорочинцями все возвышенности заняты разной величины укреп-
лениями, я насчитал более сорока, исключая сторожевых курганов, некоторые из 
них имеют названия, как-то Мордачевы, Дубовы, Королевы, но когда, для чего 
они построены – народное предание молчит. Самое огромное из этих 
укреплений – это К о р о л е в ы  могилы, – близ местечка Сорочинец. 

Ч е р н и г о в .   
1. В цитаделе древней крепости без лафетов лежат три больших крепостных 

пушки, довольно грубой работы, без украшений и надписей, к которому времени 
они относятся – неизвестно, – такие-же пушки есть и в Городне. 

2. Храм Спаса, заложен Мстиславом Удалым**, между 1026 и 1036 
годами достроен племянником его Святославом Ярославичем в 1060 году. После 
разорения Батыем 1240 простоял в запустении 436 лет, т. е. до 1675 года, и 
возобновлен генеральным обозным Василием Дунин-Борковским; внутри храма 
ничего не осталось, кроме двух букв 0 и I, вероятно была надпись, которая во 
время обновления заложена кирпичом. 

3. При копании фундамента для колокольни, в нескольких шагах от 
храма Спаса, найдены два серебряных идола, из которых по воле гетмана 
Мазепы сделаны царские врата, с надписью внизу «1702 года оные врата наданы 
в теплую Борисо-Глебскую церков». 

4. Борисоглебская церковь (по лет[описи] Нестора) построена в 1123 году 
Черниговским князем Давидом Святославичем***. Но сохранились ли стены древней 
церкви, неизвестно. Во время владычества поляков церковь эта была обращена в 
кляштор доминиканов, по изгнании поляков, архиепископ Лазарь Баранов[ич]**** 
обновил и освятил церковь, и в 1693 погребен в ней. Феодосий Углицкий, почитаемый 
святым тоже, архие[рей] Черни[говский], погребен 1695 в этой же церкви. 

5. Церковь Успения божией матери (в Елецком монастыре) построена 
1060 году княз[ем] Святославом Ярославичем. Церковь и монастырь были 

                                                            

* Керівник повстання С. Наливайко, виданий полякам 7 липня 1596 р. 
** Мстислав Володимирович (Удалий) (р. нар. невід. – 1036) – чернігівський князь. 
*** Давид Святославович з 1096 по 1123 рр. – чернігівський князь. 
**** Лазар Баранович (1620–1693) – церковний і політичний діяч. 
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разорены Батыем, а за владычества поляков обращены в кляштор иезуитов. В 
1671 году церковь и монастырь возобновлены; кроме стен, ничего не осталось от 
первобытного величия этого монастыря. 

6. Против означенного монастыря в саду курган, воспетый Немцевичем*. 
Предание говорит, что еще до христианства там погребена княжна Чарна – или Цорна. 

7. Троицкий монастырь (вне города). Благословением Лазаря Барановича 
построенный гетманом Мазепою. В архиерейской ризнице хранятся многие 
редкие утвари, но к сожалению без надписей, в числе любопытных вещей: 
ковчег, дар Мазепы, в коем хранится рука с[вятого] Онуфрия. 

8. Церковь св. Парасковии, именуемой Пятницею, коей построение 
относят ко временам владычества поляков. Кем и когда построена – неизвестно, 
в ней находится чаша – дар гетмана Ивана Мазепы с следующей надписью: 

«во благовременное реіментарство щаслывого панування свого, ясневе-
льїможнийі его милость панъ 1оанъ Мазепа гетьманъ войскъ его цар[ского] 
Пресв[етлого] велич[ества] запорозькыхъ, сей келихъ до храму пресвятыя 
богородицы во весь Мохнатинъ надан року 1697, м. іюнія 23». 

9. При Ильинской церкви около Троицкого монастыря есть пещера, 
вырыта святым Антонием, где он скрывался от Киевского князя Изяслава**. 

10. Дом семинарии, прежде принадлежавший полковнику Павлу 
Полуботку. Библиотека при семинарии из латинских и греческих книг. 

11. Горностай, польский полководец, в 1612 году разорил Чернигов так, 
что он оставался необитаем 12 лет (у Голятовского). 

12. Между многими редкими вещами архиерейской ризницы есть стопа 
серебряная, вызолоченная, с следующей надписью: 

«чаша сія трапезная; на трисвятое, вчинися, в монастыру троицкому 
Густынскому*** при отцу игумену Авксентіh року А×30 [1669] декабіря] кА [2] 
вышина 8 вершк[ов] въ діаметр[е] 3 верш[ка]». 

Евангеліе Ах Л5 [1636] ав[густа] к [2] въ Лвовh, Благослованіем 
преосвященhйшаго Киръ Петра Могилы****. 

На початку ХХ ст. центром етнологічної та археологічної науки на 
Україні став Київський художньо-промисловий музей. Будинок був спору-
джений спеціально для музею і відкритий в 1899 р.  

Першим директором музею був відомий археолог, видавець 
“Археологической летописи Южной России”, член Державної думи Микола 
Федотович Біляшівський (1867–1926), а співробітниками археолог Вікентій 

                                                            

* Немцевич Юліан (1757–1841) – польський письменник. 
** Ізяслав Ярославович (1024–1078) – великий князь київський. 
*** Густинський монастир заснований 1600 р. 
**** Археологічні нотатки нині зберігаються в Ін-ті літ-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України, від. 
рукоп. і текстології, ф. 1, спр. 112. Опубл.; Шевченко Т. Повне зібр. творів: в 10 т. / Тарас 
Шевченко. – К., 1957. – Т. 6. – С. 1–7. 
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В’ячеславович Хвойка (1850–1914) та етнолог і археолог Данило Михайлович 
Щербаківський (1877–1927). Саме у цьому музеї, при сприянні М. Біляшівського, в 
1911 р. до 50-річчя смерті поета була відкрита перша публічна виставка 
Т. Г. Шевченка, на якій були представлені не тільки його поетичні, а й художні 
(малярські) твори. 

У фонді Данила Щербаківського збереглися матеріали, пов’язані з 
дослідженнями його та брата Вадима (1876–1957) художньої та поетичної 
спадщини Т. Шевченка (програми концертів, текст доповіді, присвяченої Кобза-
реві, фото з його малюнків) [5. Ф. 9, од. зб. 277–278].  

Українці немов прокинулися від піввікового сну. В Петербурзі, Москві, 
Києві, Львові та інших містах національно свідома інтелектуальна громадськість 
готувалася до п’ятдесятиріччя смерті Т. Шевченка (1911) та сторіччя від дня його 
народження (1914). У Москві найактивнішим організатором ювілейних відзначень 
був О. П. Новицький (згодом голова Всеукраїнського археологічного комітету). 

У 1911 р. О. Новицький, як член комітету з організації вшанування 
пам’яті Великого Кобзаря, влаштував дві виставки: одну – для Виставкового 
комітету, іншу – за дорученням Російського історичного музею. Завдяки великій 
праці ученого на виставці, що відкрилась в Москві 18 березня, було близько 200 
образотвочих робіт Т. Г. Шевченка. Експозиція поділялась на десять відділів, де 
було багатогранно представлено малярську спадщину Т. Г. Шевченка, 
літературні твори та їх переклади на інші мови, ілюстрації до них, музичні твори 
на поезію Великого Кобзаря, біографічні відомості про Т. Г. Шевченка тощо. За 
експозиційними матеріалами було опубліковано “Каталог Шевченковской 
выставки в Москве по поводу пятидесятилетия со дня смерти” (М., 1911). 

З нагоди ювілею Кобзаря Наукове товариство ім. Т. Г. Шевченка у 
Львові у 1914 р. видало працю О. П. Новицького “Шевченко як маляр” і обрало 
вченого своїм дійсним членом. Він був одним з перших дослідників образотвор-
чої спадщини Т. Г. Шевченка, зробивши вагомий внесок у становлення 
шевченкознавства [6]. 

Видатний етнолог і археолог Федір Вовк організував в Петербурзі 
декілька вечорів пам’яті Т. Шевченку [8]. 

26 лютого (за старим стилем) 1911 р., в день 50-річчя від дня смерті 
Т. Г. Шевченка професори і студентство Академії мистецтв у Петербурзі 
схилили голови перед її геніальним вихованцем [9]. О другій годині “пополудні” 
в академічній церкві відслужили панахиду, на якій були присутні голова 
Товариства імені Шевченка М. М. Ковалевський, його заступник Ф. К. Вовк, 
академік В. В. Матьє, маляр Л. Ю. Крамаренко, студенти Академії, учні Вищого 
художнього училища та численні шанувальники Т. Шевченка. 

Після панахиди вся процесія рушила до кімнати, де жив і помер поет. Тут 
була освячена меморіальна дошка*. Біля стіни на підвищенні височів прикрашений 

                                                            

* У 1961 р. в цій кімнаті створено музей Т. Шевченка. Біля приміщення Академії 
Мистецтв споруджено пам’ятник геніальному поетові і художнику. 
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живими квітами бюст Шевченка роботи ректора Вищого художнього училища 
В. О. Беклемішева. Він виголосив постанову президента Академії про увіковічнення 
пам’яті незабутнього вихованця: “відлити” з бронзи бюст Кобзаря для встановлення в 
музеї та організувати виставку художніх творів Шевченка.  

Голова російського технічного товариства В. І. Ковалевський оголосив 
привітальну телеграму від Товариства харківських художників рідною Кобзаре-
вою мовою: “Вітаємо Академію за вшанування пам’яті геніального вихованця 
Академії, апостола відродження України Тараса Шевченка”. Відкриваючи 
виставку, влаштовану на честь славного сина України, академік Матьє зауважив, 
що експоновані твори не охоплюють всієї діяльності Шевченка, оскільки най-
кращі його роки пройшли в Оренбурзьких степах, на засланні. У своїх гравюрах 
і офортах він зобразив життя своєї дорогої України. На закінчення промови 
Матьє подякував всім, хто допоміг влаштувати цю виставку, насамперед 
Товариству ім. Шевченка, яке випустило в світ альбом малюнків поета. 

У двох залах на стінах та стендах були розміщені художні роботи 
Т. Шевченка, на невеликому підвищенні представлено бюст роботи 
Ф. Ф. Каменського, в особливій вітрині експонувались рукописи поета, які 
віднайшов В. Г. Котельников в паперах М. Костомарова, що перейшли до нього. 

Надія Білозерська “виставила” бюст Шевченка роботи невідомого 
автора. Після доповіді Матьє виступив Максим Максимович Ковалевський. Роз-
повідаючи про важливі, знакові віхи біографії Шевченка, доповідач пов’язав їх з 
Академією, з тими людьми, які оточували, допомагали художнику в час 
заслання і після звільнення. Промова була зустрінута бурхливими оплесками. 
М. П. Боткін як один з найстарших членів Академії згадав про емоційне радісне 
піднесення Т. Шевченка під час поселення в Академії. Тут він пізніше і помер. 
Від імені Товариства Шевченка С. Старожевський подякував академіку 
В. В. Матьє і всім присутнім за влаштування роковин Т. Шевченка. Зауважимо, 
що якраз біля Академії Мистецтв в 1895–1896 рр. проживав В. Щербаківський, 
навчаючись в Петербурзькому університеті. 

У залі дворянських зборів за сприяння Літературного фонду 26 лютого 
1911 р. відбувся літературно-музичний вечір вшанування пам’яті Т. Шевченка. 
Організаторами мистецької події були Ф. Вовк, М. Ковалевський і В. Матьє. У 
залі знаходився великий портрет Т. Шевченка з жалобною стрічкою... Вечір 
відкрився кантатою М. Лисенка на слова Т. Шевченка “Б’ють пороги” у 
виконанні хору Оперного театру під керівництвом Г. Козаченка. Ковалевський 
виступив з промовою “Шевченко як народний поет”. Це було свято Шевченка і 
Лисенка. Промовляв до своїх, народжених вже після його смерті, земляків Тарас 
Шевченко й звучала музика Миколи Лисенка, який, незважаючи на заборону 
українського слова, упродовж всього творчого життя писав музику на слова 
Геніального Кобзаря. “Посланіє до мертвих і живих...” прекрасно декламував 
Микола Садовський, звучали Шевченкові “Реве та стогне Дніпр широкий”, 
“Думи мої...”, “Заповіт”. За постановкою В. В. Матьє була виконана жива 
картина “Апофеоз”. 
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Федір Вовк організував вечори пам’яті Тараса Шевченка в Новому театрі на 
Мойці та в залі міського Кредитового товариства. Виручені кошти поступали в касу 
благодійного Товариства ім. Шевченка, яким він керував. Офіційним головою був 
М.М. Ковалевський. Тоді ж було оголошено збір коштів хворому І. Франку. 

З метою побудови пам’ятника Шевченкові був організований Комітет, який 
оголосив міжнародний конкурс на кращий проект. Почалось збирання коштів на 
впорядкування могили Шевченка в Каневі. Вадим Щербаківський, який на той час 
проживав у Києві, присвятив цим питанням декілька дописів у газеті “Рада”. 

На той час в Росії твори Т. Шевченка були заборонені, а редактори, яким 
все-таки вдалося в Петербурзі видати “Кобзарі” в 1908 та 1910 роках були при-
тягнені до судової відповідальності. До всіх видань “Кобзарів” був причетний Ф. 
Вовк, а перший, із забороненими творами Т. Шевченка, Ф. Вовк, разом з О. 
Русовим видав в Празі в 1876 р. “Поезії Т. Гр. Шевченка, заборонені в Росії” 
(Женева, 1890), що вийшли за редакцією М. Драгоманова, по-суті належали Ф. 
Вовку, бо це був передрук другого тому празького видання 1876 р. 

Незважаючи на ці заборони, Федір Вовк підготував до видання ще й 
мистецьку спадщину Тараса Шевченка. На це видання Вадим Щербаківський 
подав рецензію. 

Вступну статтю до альбому в двох випусках “Малюнки Т. Шевченка” 
написав відомий український маляр О. Сластіон. Альбом представив 
каталогізований список художніх картин з короткою їх характеристикою. Шев-
ченкові за життя вдалось опублікувати в “Живописной Украине” тільки шість 
своїх естампів, ось чому це видання було відкриттям Шевченка як художника 
для широких верств громадськості. 

Федір Вовк не тільки збирав мистецькі твори Тараса Шевченка, а й двічі 
робив коректуру цього видання. Слід зауважити, що в архівній спадщині Вовка є 
чимало матеріалів шевченкіани: копії з картин Тараса Григоровича, його авто-
портретів, “Шевченко в труні” роботи Д. Ейснера, оригінал світлини поета, 
сфотографованої Л. Барклаєм. Тут знаходяться документальні матеріали на 
відзначення 50-х роковин смерті Кобзаря в Академії мистецтв та в залі 
Дворянських зібрань. 

Рецензуючи альбом “Малюнки Т. Шевченка” у 2-х томах, Вадим 
Щербаківський підкреслював, що він “дуже гарно зложений, дякуючи тому, що 
артистичний догляд видання вів професор грав’юри В. В. Мате” [3]. Звичайно не 
обходилось без допомоги академіка В. В. Матьє, ревного прихильника творчості 
Т. Шевченка, але всю підготовчу, організаційну, видавничу роботу, як бачимо, 
виконував Ф. Вовк. Це видання, вважав Вадим Щербаківський, “має велику вагу 
для кожного українця, з’ясовуючи другий бік широкої Шевченкової творчості” 
[3. С. 6]. Якщо Шевченка як поета знали на той час мільйони людей і його ім’я 
лунало не тільки на Україні, але й далеко за її межами, то Шевченко-художник 
був відомий тільки вузькому колу поціновувачів.  

Вадим Щербаківський зауважував: “Сластьон сам учився у майстрів, котрі 
були ровесниками і часто товаришами Шевченка, і в часи його перебування в Академії 
художеств ще почувався відгомін тих ідей, котрі панували за Шевченка” [3. С. 7].  
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Очевидно, цю вступну статтю для альбому “Малюнки Т. Шевченка” теж 
запропонував Опанасу Сластіону Ф. Вовк, який добре його знав. Перебуваючи в 
Полтаві в 1916 р., Ф. Вовк  зустрічався з ним [9].  

У Шевченківські дні сюди сходилось дуже багато людей і особливо 
молодих. В Інституті цивільних інженерів діяв гурток українських студентів.  

Готуючись до 100-річчя від дня народження Т. Шевченка, НТШ у Львові 
в грудні 1913 р. переглянуло статут Товариства, який був ухвалений 29 червня 
1904 р. Було внесено ряд змін і зауважень, що відповідали часові. 

Київська газета “Рада”, в якій кореспондентом був Вадим 
Щербаківський, видала спеціальний ілюстрований додаток № 46, присвячений 
цьому ювілеєві. Після короткої біографії опубліковано фотографії хати 
Шевченка, його автопортрети, портрети його друзів, організаторів Кирило-
Мефодіївського братства, людей, що сприяли поетові, деякі малюнки художни-
ка, фотографія його і його речей (іменного перстеня, сорочки, палітри, етюдного 
стільця тощо). У кінці випуску подавались малюнки та фотографії Шевченка в 
труні, його могили на Смоленському цвинтарі, Канів, фотографія охоронця 
могили поета Івана Ядловського, який охороняв її на той час вже 32 роки. Багато 
ілюстрацій взято з альбома “Малюнки Т. Шевченка”, що підготував Ф. Вовк, та 
з інших книг, що вийшли в 1911 р. 

Особливо повселюдно відзначались роковини в Галичині, на Волині та 
Буковині. 10 березня відбулись наукові збори у Львівському Науковому товаристві 
ім. Шевченка [5. Ф. 1, од. зб. 365]. Якраз у Шевченкові дні до Петербургу приїхав 
один із онуків брата Шевченка Леонтій Андрійович Шевченко з проханням до Ф. 
Вовка поклопотатись у справі вступу в авіаційну школу.  

Незважаючи на заборону пам’ятника, Вовк організував підписку на цю 
справу, розшукував рукописи і малюнки Шевченка, замовив панахиду по поету в 
Казанському соборі, організовував вечори серед українських громад в Петербурзі. 
Вадим Щербаківський брав активну участь у подібних акціях у Києві. 

У справі відзначення ювілею допомагав літературний (фонд у 
Петербурзі, в якому був невеликий капітал Т. Г. Шевченка, що складав 540 крб. і 
50 коп. Фонд М. Костомарова налічував більше 20 тисяч, а найбільшим був 
капітал С. Я. Надсона. З останнього нагороджували літературними преміями [5. 
Ф. 1, од. зб. 329]. Українські вчені поспішали видавати книги, статті, збірники не 
тільки до ювілею. Вони вже неодноразово переконувались, що треба використо-
вувати момент, поки знову не почнуться ще гірші цензурні утиски. 

В першу чергу стояло питання упорядкування могили Т. Шевченка в 
Каневі. Збір внесків був оголошений давно, почалися роботи по укріпленню 
гори. У журналі “Киевская старина” (1906, № 9) було опубліковано звіт про хід 
робіт. У журналі “Україна” періодично публікувались “Звістки” про упорядку-
вання самої могили (наприклад, “Україна”. 1907. № 7. С. 42). 

До питання упорядкування могили Кобзаря двічі звертався і Вадим 
Щербаківський [1]. Незважаючи на те, що зроблено було мурований фундамент 
на залізних балках, покладено нові сходи на Шевченкову гору, засаджено площу 
біля могили, укріплено сходи на гору з Дніпра та виконано багато інших робіт, 
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Вадим Михайлович вважав, що ще недостатньо уваги українці приділяють 
могилі Т. Шевченка. 

Ще в 1904 р. Золотоноське земство порушило питання про встановлення 
пам’ятника Т. Шевченку. Міністр внутрішніх справ вроді би й дозволив і навіть 
згодився на оголошення всеросійської підписки на цю справу, але згодом для 
поліцейської Росії не потрібен був пам’ятник борцю за волю і робота комісії по 
підготовці пам’ятника була загальмована. За цей час було подано багато 
проектів пам’ятника Кобзарю. 

Вадим Щербаківський підтримував справу про видання альбому з 
проектами пам’ятника Т. Шевченкові в Києві [4] і з такою пропозицією 
виступив в газеті “Рада”. 

В еміграції вчений написав ґрунтовне дослідження “Етнографія в 
творчості Тараса Шевченка”, яке так і не було опубліковане і зберігається в 
Державному архіві у Празі серед рукописів В. Щербаківського (загальний фонд 
“Український музей”) [10]. 

З великою повагою до поета ставився археолог і художник Микола 
Макаренко (1877–1938), який в 1914 р. опублікував працю “З артистичної 
спадщини Шевченка” [7]. 

Дослідженнями і популяризацією життя і творчості Т. Шевченка 
займались Іван та Ганна Шовкопляси, І. Іванцов, А. Сваричевський, Сміленко та 
інші археологи і етнологи. 
 

ЛІТЕРАТУРА 
 

1.Василенко М. [Щербаківський В.]. П’ятидесятиліття могили Т. Г. Шевченка // Рада. – 
1911. – 10 травня. – №121; 29 (11) червня. – №122. 

2.Кирило-Мефодіївське товариство: у 3 т. / упор. М.І. Бутич (гол. упор.), І. І. Глизь, 
О. О. Франко. – К., 1990. – Т.2. – С. 304–308. 

3.Копирь В. Малюнки Тараса Шевченка. Видання “Общества имени Т. Шевченка”, 
Петербург, р. 1911. Вадим Щербаківський // Рада. – 23 квітня (6 травня). – №82. – С.5–6. 

4.Лист до редакції [Без підпису] Вадим Щербаківський // Рада. – 1911. – 11 (24 лютого). – № 33.  
5.Наук. архів ІА НАН України. 
6.Тархан-Береза З. Олекса Новицький – дослідник і популяризатор творчості Тараса 
Шевченка // Образотворче мистецтво. – 1987. – №5. – С. 21–23. 

7.Франко А. Огляд маловідомих архівних матеріалів про життя і наукову діяльність 
Миколи Макаренка // Вісник Інституту археології. – 2013. – Вип. 8. – С. 75–81. 

8.Франко О. Федір Вовк – вчений і громадський діяч. – К., 2001. – С. 308–314. 
9.Франко О. Федір Вовк // Джерела до новітньої історії України / УВАН у США. – Нью-
Йорк, 1997. – № 4. – С. 212–214. 

10.Statni Ustředni archive v Praze, ф. 1252, од. зб. 903/20. 
 



40 А. Франко, О. Франко 

 

ТАРАС ШЕВЧЕНКО І АРХЕОЛОГІЯ 
Українські археологи і етнологи про творчість Тараса Шевченка 

(до 200-річчя від дня народження) 
А. Д. Франко*, О. О. Франко** 

*Інститут Івана Франка Національної академії наук України 
вул. Драгоманова, 18, м. Львів, 79000 

**Львівський національний університет імені Івана Франка 
вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000 

 
Освещены обстоятельства участия Т. Шевченко в археологических и этнографических 

исследованиях. Рассмотрены вопросы: украинские археологи и этнологи – популяризаторы 
творчества поэта.  

Ключевые слова: Т. Шевченко, археология, этнология, фольклор. 
 

TARAS SHEVCHENKO AND ARCHAEOLOGY. UKRAINIAN ARCHAEOLOGISTS 
AND ETHNOLOGISTS ABOUT THE MASTERPIECE OF TARAS SHEVCHENKO 

(TO THE 200TH ANNIVERSARY) 
A. Franko*, O. Franko** 

*Institute of Ivan Franko the National Academy of Sciences of Ukraine 
Dragomanova St. 5, Lviv, 79000 

** Ivan Franko Lviv National University 
Universytetska St. 1, Lviv, 79000 

 
Deals with conditions of participation Shevchenko in archaeological and ethnographic research. 

The question: Ukrainian archaeologists and ethnologists – promoters of the poetry. 
Keywords: Shevchenko, archeology, ethnology, folklore. 

 

 


