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ФІЛАТЕЛІСТИЧНА ШЕВЧЕНКІАНА У КОЛЕКЦІЇ НІЕЗ «ПЕРЕЯСЛАВ»

У статті подається характеристика філателістичної шевченкіани із колекції НІЕЗ «Переяслав».
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В історії кожного народу є постаті, які становлять його славу, велич і національну гордість. 
Саме таким і є для України безсмертний Кобзар – Т.Г. Шевченко. Світлий образ поета, його 
творчість, життєвий шлях відтворені також і у філателії. 

Філателістична Шевченкіана включає в себе поштові випуски (марки, картки, конверти) 
з портретами поета або присвяченими йому. З допомогою поштових випусків, штемпелів можна 
відтворити перші роки життя поета (Моринці, Кирилівка, Корсунь, Умань), його шлях до Вільно 
через Київ, Мінськ, перехід до Санкт-Петербурга у зв’язку з польським повстанням 1830–
1831 років, перебування у Петербурзі (1831–1845, 1847, 1858–1861), Москві (проїздом у 40-х роках 
і найдовше 1858-го).

Окремого висвітлення заслуговують його відвідини України (1843–1844, 1845–1847, 1859) з 
показом місцевостей, де довелося йому перебувати.

Філателістичну Шевченкіану України й різних країн світу можна погрупувати за різними 
розділами. Марки тематики «Арешт і заслання» показують осіб, причетних до недолі поета, 
місцевості його перебування.

Велика портретна панорама марок і конвертів відтворює широке коло його друзів, 
знайомих – видатних людей, яких довелося йому пізнати за життя.

Пізнавальний характер носять марки літературно-мистецького зацікавлення, які 
демонструють обширність знань й ерудицію поета, що відтворюється філателістичним матеріалом 
на підставі згаданих у його щоденнику, листуванні, прозі, поезії імен видатних діячів світової 
культури, їхніх творів. А це – від Гомера, античної скульптури, композиторів XVIII сторіччя до 
його сучасників.

Марки на тему «Тарас Шевченко – поет» наочно підтверджують відповідними цитатами 
його поетичне бачення України, її звичаїв, історії, показують, кому він присвячував свої поетичні 
твори (Марко Вовчок, Г. Квітка-Основ’яненко, В. Жуковський, М. Гоголь, М. Щепкін).

Існує філателістичний матеріал, який може показати Т. Шевченка як художника 
(автопортрети, портрет М. Щепкіна, «Катерина», будинок І. Котляревського в Полтаві).

Немало є марок, що показують використання поезії Т. Шевченка в музиці (близько 20 
українських композиторів, 10 російських), виконавців музичних творів на його слова.

Це саме стосується і теми «Тарас Шевченко і театр», починаючи від першої постановки 
п’єси «Назар Стодоля» у Військово-медичній академії в Петербурзі й до нашого часу — разом із 
кінофільмом «Тарас Шевченко» (режисери, актори).

Широко представлена галерея художників – творців малярських і скульптурних портретів 
Т. Шевченка, пам’ятників, мистецьких творів з використанням його творчих образів, ілюстрацій до 
численних видань «Кобзаря».

Марки тематики «Тарас Шевченко промовляє іншими мовами» охоплює портрети 
перекладачів його творів. У філателії відтворено портрети перекладачів майже 20 мовами.

Чи не найширший у філателістичній Шевченкіані розділ «Україна і світ про Шевченка». 
Адже мало хто з діячів української культури, діячів культури різних країн світу не згадав добрим 
словом нашого поета. Давали оцінки творчості Т. Шевченка й політичні діячі, портрети яких є на 
поштових випусках.

Філателія з назвою «Імені Тараса Шевченка» охоплює поштові випуски із зображенням 
навчальних закладів, театрів, вулиць, парків тощо, які названо його ім’ям. До розділу «Пам’ять 
Тараса Шевченка вшановує філателія» входять пам’яткові штемпелі до ювілеїв поета, виставок: 
постійні, з перемінною датою, пам’яткові штемпелі двох музеїв, колишнього теплоходу 
«Тарас Шевченко».

Такий широкий підхід до філателістичної Шевченкіани вимагає постійного стеження за 
поштовими випусками різних країн світу і значної поінформованості в шевченкознавстві.
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Серед Шевченкіани у колекції НІЕЗ «Переяслав» філателія займає невелику частину, а саме:
1) Т.Г. Шевченко – художник;
2) Пам’ятники Тарасові Шевченку в мармурі та бронзі. 
Захоплення малярством, талант живописця виявилися в майбутнього великого поета і 

художника з ранніх літ. Його рука тяглася до крейди, вугілля, до олівця під час навчання в дяка. 
Малий Тарас шукає сільських богомазів, щоб навчили послуговуватися малярським знаряддям, 
фарбами. Далі були перші вправи з малярства, техніки живопису в майстерні Яна Рустема у 
Вільно, у Петербурзі в Ширяєва, в земляка І. Сошенка. Нарешті, Академія мистецтв з опануванням 
майстерності в класі «великого Карла», як величав Шевченко Карла Брюллова. 

Непересічний, глибоко національний поетичний талант, який допоміг українцям відновити 
й зберегти свою національну свідомість та гідність, підняв особистість Т. Шевченка до рівня Генія 
нації. Його заслуги перед Україною, українським народом, громадянська позиція як поета тривалий 
час мимохідь применшували його талант як художника. Належну оцінку мистецька творчість 
Т. Шевченка отримує приблизно із середини минулого століття.

Першим його малярським твором, перенесеним на поштову марку, є один із двадцяти 
автопортретів, який він на початку 1840 р. намалював олійними фарбами (ще не виповнилося два 
роки після визволення з кріпацтва). Вийшла ця поштова мініатюра в серії 1939 р. до 125-річчя 
народження Великого Кобзаря.

Високочолий юнак з енергійним поворотом голови, глибокими і вдумливими очима, 
звернений своїм духовним поглядом у майбутнє. Автопортрет – на одному з немаркованих конвертів 
під назвою «Первый день. Premier jour» 1979 року до випуску серії «Образотворче мистецтво 
України», який належав жителю нашого міста, колишньому науковому співробітнику музею-
діорами Шавейку Миколі Даниловичу. В описі на карточці читаємо: «Зліва кольорове зображення 
молодого Т.Г. Шевченка в рамочці, по краях напис: «Т.Г. Шевченко. Автопортрет, нижче – дата 
«1840» і напис «Первый день…». Внизу – місце для написання індекса. Справа дві кольорові 
марки, на яких зображено Катерину та ілюстрацію до поеми «Гайдамаки», нижче – печать для 
спецпогашення» [3, ФТ-2719]. 

1842 року Т. Шевченко створює картину «Катерина» на тему своєї однойменної поеми. 
У листі до відомого мецената Г.С. Тарновського, в якого пізніше ця картина зберігалася, 
художник так описує сюжет, зокрема згадуючи Катерину: «Я намалював картину в той час, як 
вона попрощалася зі своїм москаликом і вертається в село, у царині під куренем дідусь сидить, 
ложечки собі струже і сумно дивиться на Катерину, а вона, сердешна, тіль не плаче…» [8, с. 156]. 
Репродукція «Катерини» послужила тлом для марки на конверті 1979 р. серії «Образотворче 
мистецтво України», яка знаходиться у фондовій колекції НІЕЗ «Переяслав», а також 
використовувалась у композиції малюнка немаркованого конверта, випущеного з нагоди 60-річчя 
Канівського літературно-меморіального музею Т.Г. Шевченка (1999), та на конверті першого дня 
до виходу в обіг блока 2007 р. Її постать вгадується на оригінальній марці конверта, присвяченого 
Т. Шевченкові, 2004 р. 

Шевченківський автопортрет 1840 р. присутній ще на одному немаркованому конверті 
першого дня 1979 р., який належав також Шавейку М. Д. Опис дуже схожий на попередній, 
відрізняється лише зображеннями справа трьох кольорових марок, на одній з яких є напис: 
«Т.Г. Шевченко – великий народний художник України. Основоположник критичного реалізму 
в українському живопису». На двох інших – ілюстрації до поеми «Гайдамаки», а також печать 
спецпогашення [3, ФТ-2718]. Обидва конверти з марками на шевченківську тематику поповнили 
збірку філателії НІЕЗ «Переяслав» у 1992 р.

До 100-річчя з дня смерті Т.Г. Шевченка у 1961 р. випущено три поштові марки: на одній – 
автопортрет поета і його малюнок хати батьків на тлі сучасного с. Шевченкового, на другій – 
портрет поета роботи І.М. Крамського (на купоні до цієї марки – слова із «Заповіту»), на третій – 
пам’ятник поетові в Харкові (малюнок Х. Ушеніна) [5, с. 7].

У колекції Заповідника є два конверти, на яких знаходяться марки 1961 р. випуску та дві 
окремі марки. Ці конверти із спецпогашеннями 1961 р. є особливо цінними і цікавими для нас, 
музейників, бо вони особисто належали Герою України, колишньому генеральному директору 
НІЕЗ «Переяслав» М.І. Сікорському Передані музейні предмети до колекції Заповідника у 2006 р. 
На першому конверті з правої сторони у верхньому кутку – марка із автопортретом Т.Г. Шевченка, 
знизу – два штемпелі з написом «День пам’яті Т.Г. Шевченка. 1861–1961», а також зображення 
книги «Кобзаря» [5, ФТ-4362]. На другому конверті зліва – портрет Т.Г. Шевченка, справа у 
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верхньому кутку – дві марки. На першій марці вгорі напис «1861–1961» і написаний текст 
«Заповіту». На другій марці – автопортрет Т.Г. Шевченка. Внизу – штемпель з написом «День 
пам’яті Т.Г. Шевченка. 1861–1961» [4, ФТ-4361].

На одній з марок [2, ФТ-1324-1] із серії «100-річчя з дня смерті революціонера-демократа, 
українського народного поета й художника Т.Г. Шевченка (1814–1861)» зображено автопортрет 
поета і його малюнок хати батьків на тлі сучасного с. Шевченкового, на другій [2, ФТ-1324-2]– 
портрет поета роботи І.М. Крамського (на купоні до цієї марки – слова із «Заповіту»). Обидві 
марки передані Заповіднику із колекції М.Д. Шавейка у 1989 р. Також повідомляється, що малюнки 
зроблені В. Зав’яловим за ескізами Ю. Вербицького (2548) та О. Снарського (2549).

Олег Володимирович Снарський – автор ескізів, за якими було створено кілька марок пошти 
СРСР. Після проголошення незалежності України його запросили до участі у роботі редакційно-
художньої ради з видання знаків поштової оплати в Україні, а також запропонували підготувати 
малюнки українських марок. І невдовзі на поштамтах і у відділеннях поштового зв’язку з’явилися 
створені О. Снарським марки «Державний Герб і Державний Прапор України» та «Давні герби 
земель України» із гербами Київщини та Львівщини.

Народився О. Снарський 15 квітня 1923 р. у Києві. Навчався у Всеросійській Академії 
мистецтв. Графік, член спілки художників СРСР з 1962 р., знаний фахівець у галузі книжкової 
і промислової графіки, автор плакатів, проспектів, буклетів, емблем, що експонувалися на 
міжнародних виставках у Києві, Москві, Брюсселі, Загребі, Марселі, є автором книг і посібників 
з мистецтва шрифту. Ряд років працював головним художником Київського товариства художників, 
Київського комбінату монументально-декоративного мистецтва Спілки художників України, був 
консультантом Міністерства торгівлі України та Української Торгової палати [5, с. 7]. 

До 125-річчя з дня народження Т. Шевченка 1939 року надійшли в обіг три поштові марки 
(мал. С. Поманського). На них відтворено автопортрет Шевченка 1840 р., його портрет роботи 
І. Рєпіна та пам’ятник поетові в Харкові.

На марці (674) до 125-річчя з дня народження Т.Г. Шевченка, знайденій у колекціонера 
М.Д. Шавейка 1986 року, зображений портрет Т.Г. Шевченка (за картиною І. Рєпіна) у червоно-
чорних тонах [2, ФТ-1693]. Художник намалював портрет Т.Г. Шевченка 1888 року, його ж портрет 
він зобразив також на картині «Не чекали» (1884–1888) поруч з портретом М. Некрасова.

Традиційно популярним серед широкого загалу читачів, шанувальників особистості 
Шевченка є його «Автопортрет у шапці та кожусі» (папір, офорт, 1860). У колекції НІЕЗ 
«Переяслав» є марки із зображенням автопортрету Т. Шевченка 1860 р., випущені до 150-річчя з 
дня його народження. Знайдені вони у М.Д. Шавейка 1986 року [2, ФТ-1494 ].

Портрет виконаний за фотографією Деньєра 1858 року. Знайомі Т.Г. Шевченка (К.Ф. Юнге) 
вважали, що цей портрет є найкращим і найподібнішим з усіх тогочасних портретів поета. 
Відтворено його на двох поштових марках різних кольорів 1964 року.

Вважають, що І.М. Крамськой створив портрет Т. Шевченка (1871) на підставі фотографії. 
Чи не цього ж Деньєра? А може, орієнтувався і на автопортрет Шевченка. Недосвідчене око, мабуть, 
не в змозі розібратися, що служило основою створення портретів Шевченка в шапці і кожусі, які 
трапляються на численних конвертах (маркованих і немаркованих), на поштових марках. На одній 
з поштових марок СРСР 1961 р. утверджується авторство І.М. Крамського [7, с. 13].

У 1989 році пошта СРСР випустила марку із погрудним зображенням Т. Шевченка, 
поданому в коричневому кольорі. Внизу зображення – напис: «Т.Г. Шевченко. 1814–1861». Передана 
до колекції Заповідника Левченком Д.В. у 2005 р. [3, ФТ-3860].

Пошта України у 1994 році випустила марку «Тарас Шевченко. 180 років з дня народження». 
У описі читаємо: «На марці на сіро-голубому фоні погрудне зображення Т.Г. Шевченка з написом 
«Тарас Шевченко. 1814–1861», книги «Кобзар» коричневого кольору. В правому нижньому куті 
напис «3000», а по вертикалі – «Пошта України», 1994». Марка поступила до колекції Заповідника 
від жителя с. Велика Каратуль Федоренка Юрія Андрійовича у 1999 р. [2, ФТ-2928].

Відтворення численних пам’ятників Тарасові Шевченку у філателії (поштові марки, 
конверти, поштові марковані картки, пам’яткові штемпелі) відіграють значну роль у пропаганді 
його імені у світі, свідчать про мистецьку винахідливість і художню майстерність їхніх авторів. 
Отримавши поштове послання із зображенням такого пам’ятника, адресат задумається над його 
ілюстративним оформленням, воно також приверне увагу філателістів, які колекціонують поштові 
випуски, присвячені мистецтву, зокрема, скульптурі. 

У колекції НІЕЗ «Переяслав» є три марки, які зображують Т.Г. Шевченка у скульптурі: 
поштова марка СРСР 1964 року – «Пам’ятник Т.Г. Шевченку в Києві», скульптора М. Манізера, 
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знайдена у жителя міста Переяслав-Хмельницький С.Л. Житніцького у 2001 р. [4, ФТ-4490], 
також марка із серії «125-річчя з дня народження українського народного поета Т.Г. Шевченка 
(1814–1861)» [1, ФТ-1693] із зображенням пам’ятника Т.Г. Шевченка в Харкові скульптора 
М. Манізера та марка із серії «150-річчя з дня народження Т.Г. Шевченка (1814–1861)» [1, 
ФТ-1494] із зображенням пам’ятника Т.Г. Шевченка в Києві скульптора М. Манізера, які передані 
М.Д. Шавейком у 1986 р.

Найчастіше на філателістичному матеріалі відтворений пам’ятник Т. Шевченку в Харкові. 
На конкурси, оголошені 1930 р. у тодішній столиці УРСР, надійшло понад сто проектів. У них 
взяли участь скульптори В. Мухіна, М. Страхов. Пам’ятник відкрито 25 березня 1935 р. за 
проектом скульптора М. Манізера. Бронзову постать заввишки майже шість метрів видно 
здалеку. Довкола пілона – шістнадцять фігур, які зовні відтворюють героїв шевченкової поезії, а 
також (символічно) персонажів владної ідеології 30-х років. Для деяких персонажів скульпторові 
позували актори Н. Ужвій, А. Бучма, І. Мар’яненко, О. Сердюк, портрети яких окремо містяться 
на марках і конвертах.

Постать Т. Шевченка з харківського пам’ятника – і на поштових марках 1939 і 1961 років, 
конверті 1964 р. Скульптурний ансамбль відтворено на марці 1954 р, у різних ракурсах, на тлі 
різних краєвидів – на конвертах 1954 (два), 1957, 1973, 1975, 1980, 1984 років, на поштових картках 
1974, 1975, 1976, 1977, 1979, 1981, 1982, 1983, 1985 (два) років та 1988 р. (поруч із Будинком 
органної музики) [8, с. 301].

До 125-річчя з дня народження великого поета за одним із 10-ти проектів, створених 
М. Манізером, 6 березня 1939 р. у Києві відкрито пам’ятник, заввишки майже 14 метрів, а 
висота постаті сягає 6 метрів. На постаменті напис: «Т.Г. Шевченко. 1814–1861», а нижче слова 
із «Заповіту»:

І мене в сім`ї великій
В сім`ї вольній, новій,
Не забудьте пом’янути
Незлим, тихим словом.

Зображення Київського пам’ятника прикрасило дві поштові марки різного кольору 
1964 р., конверти 1955, 1957, 1980 років та поштові картки 1969, 1972, 1974, 1975, 1976, 1977, 
1978, 1979, 1989, 1991 років. А також відтворено на одному із конвертів до 1500-ліття Києва 
(із зображенням київських пам’ятників Лесі Українці, М. Лисенкові, О. Пушкіну), і на поштовій 
картці 1988 р. (із зображенням Будинку-музею Т. Шевченка). Його можна відшукати серед масиву 
скульптурних і архітектурних пам’яток Києва на марці, випущеній до 1500-ліття столиці України 
1981 р. [8, с. 302].

Ознайомлення із невеличкою частиною філателістичної Шевченкіани в колекції 
НІЕЗ «Переяслав» дає підстави до багатьох роздумів. Насамперед, колективу наукових 
співробітників Музею Заповіту Т.Г. Шевченка потрібно значно поповнити фонди Заповідника тим 
величезним розмаїттям марок, конвертів, штемпелів, випущених за численною тематикою до різних 
ювілеїв Т.Г. Шевченка, а особливо з нагоди відзначення 200-річчя з дня його народження, виявити 
місцевих колекціонерів, які мають марки на шевченківську тематику. Це сприятиме ознайомленню 
численних відвідувачів через слайд-шоу, виставки з філателістичною шевченкіаною, зібраною у 
Заповіднику, служитиме популяризації унікального за експозиційним вирішенням Музею Заповіту 
Т.Г. Шевченка.
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Рис. 1. Поштова марка СРСР. 1964 (фт-1494) Рис. 2. Поштова марка СРСР. 1939 (фт-1693)

                          
Рис. 3. Поштова марка України. 1994 (фт-2928) Рис. 4. Поштова марка СРСР. 1964 (фт-4490)

Рис. 5. Поштова марка СРСР. 1989 (фт-3860)


