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І спочатку, за браком спеціялістів, їм доводилось братися за найріжноманітнішу працю. 
Тепер, культурні сили більш спеціялізувались. І для народного учителя поле праці обмеж-

ується.
Але кількість його праці, вага її, не тільки не зменшується, але з кожним днем збільшується.
І зараз, як і раніш, сільський учитель, являється майже єдиним працьовником серед селян-

ських мас, вимагаючи величезних духовних сил.
Для такої широкої праці необхідно єднання і організованість. На з’їзди учительства насам-

перід і треба дивитись, як на засіб до такого духовного єднання. 
З цього боку і треба їх вітати, а разом з тим висловити побажання, щоби вони відбувались 

як мога частіш.
Цьому повинні допомогти всі органи влади, які можуть допомогти [3, с. 2].

Винниця, четвер, 25/IX. 1919 р., Ч. 33. 
Міжнародна політика
Між Східною і Західною Європою – відвічне непорозуміння. Захід завжди і зараз дивиться 

на Схід з гори униз, а Схід на Захід – знизу вверх. Там зверхлюде, які ніби то все досконально 
розуміють і роб лять непогрішимо, а в нас – одна темрява та безталановитость.

Зараз становище трошки змінилось, і Схід починає дивитись на Західну Європу більш твере-
зо і правильно. Тепер для всіх ясно, що в політиці Заходу ніякої непогрішимости нема і не тільки 
з точки погляду моральности чи людскости, а навіть з боку розуміння подій і передбачальнос-
ти.

Вже раз Західна Європа дуже скомпромітувала себе політикою в слов’янському і так зва-
ному “східному питанню”. Плутала, крутила, вертіла і врешті довела до страшенної по своїм 
жертвам війни.

Тепер починається та ж хитромудра робота. Знову європейські дипломати вяжуть свої 
заплутані мережки, але ж вони рвуться в усіх на очах і ще більше плутають політичні справи.

Пройшло багато часу після фактичного закінчення війни великих держав, а що зроблено в 
справі замирення світу? – Нічого! Навпаки, плутана політика дала змогу розвинутись на трупі 
Росії заразі большевизму і викликала цілу низку війн бувших “під’яремних народів”.

Коли прийняти на увагу, що від того, що зараз робиться на Сході, у великій мірі терпить і 
Захід, то треба зробити висновок, що він більш хитрий, ніж мудрий.

Невизначена політика в чистій і певній справі визволення України і дуже ясна політика в чор-
ній “Деникіяді” свідчить про те, що Антанта не зрозуміла подій на Сході і пошилась в горобці.

Замість того, щоби перед лицем епідемії большевизму допомогти малим, але здоровим ор-
ганізмам встановити в себе порядок і перевести дезінфекцію своєї хати, Антанта витратила 
чимало матеріальних засобів, щоб воскресити труп.

Але труп зостається трупом, гніздом всілякої зарази, загрожуючої своєю труповиною ціло-
му світові, а насамперід тим організмам, які були зв’язані з ним спільним життям.

При таких обставинах від “політики націй” необхідно перейти до “політики діла”. 
Годі гадати, що прийде тітка – Антанта і сама зробить порядок у нас.
Народам бувшої Росії і деяким сусідам необхідно вступити в контакт, заснувати маленьку 

мирову лігу, вирішити свої справи, познайомити з дійсним становищем на Сході Західну Євро-
пу, яка і досі гадає, що ми відпочиваємо під тиквами і їздимо на ведмедях, і – об’єднати свої 
сили для боротьби з червоною і чорною заразою.

Нам відома відповідь бувших народів Росії: “Ми не можемо розмежуватись!”
Не зможете – загинете. Треба змогти, бо цього вимагає небезпека.
Про це слід подумати і російській демократії, бо її становище не краще других [3, с. 2].
1920–1924 рр. – “німецький період” в житті Івана Івановича. До Берліна його було скеровано 

речником Міністерства фінансів УНР за рішенням Всеукраїнської національної ради у Відні. 
Тут він виконує обов’язки заступника голови Об’єднання українських організацій та голови 
Української громади [7, с. 150].

А вже в 1924 р. Іван Мірний переїздить до Праги, в якій й доживає до самої смерті в 1937 р.
Отож, професіоналізм й життєва мудрість Мірного не можуть не вражати. Бо тільки на сто-

рінках вінницької газети ним охарактеризована ціла низка особливостей Громадянської війни 
в Україні в другій половині 1919 р.: значна кількість претендентів на владу в українських зем-
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лях; різновекторність політичних, економічних й національних орієнтацій воюючих сторін; 
відсутність військово-політичної сили, яка б домінувала протягом тривалого часу на території 
України; укладання численних нетривалих тактичних компромісів між ворогуючими сторона-
ми; хронічна нестача зброї, боєприпасів, ресурсів, тощо для ведення війни у більшості задіяних 
у протистоянні сил; пасивність основної маси населення України, яке в своїй більшості стало 
жертвою експансії та об’єктом насилля; помітний вплив на події зовнішніх факторів (зокрема, 
моральна та матеріальна підтримка західними державами тієї чи іншої з воюючих сторін).
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ТАРАС шеВчеНКО, ДеКАБРИСТИ  
І ВІЙСьКОВІ гУБеРНАТОРИ ОРеНБУРЖчИНИ

В історичній літературі утвердилися погляди про два періоди співпраці Тараса Шев-
ченка з членами таємних товариств декабристів: 1835–1847 та 1857–1861 рр. Між цими 
періодами – десятирічне заслання українського поета та художника в Оренбурзький край. 
Ця стаття спростовує утверджену періодизацію та доводить, що контакти Шевченка з 
декабристами продовжувалися і під час оренбурзького заслання. 
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Владимир Шкерин. Тарас Шевченко, декабристы и военные губернаторы Орен бурж чины.
В исторической литературе утвердилось мнение о двух временных периодах общения 

Тараса Шевченко с участниками тайных обществ декабристов: 1835–1847 и 1857–1861 гг. 
Между этими периодами – десятилетняя ссылка украинского поэта и художника в Орен-
бургский край. Настоящая статья оспаривает сложившуюся периодизацию, утверждая, 
что контакты Шевченко с декабристами продолжались и в период оренбургской ссылки. 

Ключевые слова: Т. Шевченко, декабристы, Николай I, Оренбургский край, В. Обручев, 
В. Перовский.

Volodymyr Shkerin. Taras Shevchenko, decembrists and military stadtholders of Orenburg 
region.

It is considered in historical literature that Taras Shevchenko was linked to the members of 
the secret societies of Decembrists during the two periods of time: from 1835 to 1847 and from 
1857 to 1861. There was an exile to Orenburg region between these two periods, which lasted for 
10 years. This article disputes such division into periods, stating that Shevchenko’s contacts with 
Decembrists had lasted throughout the whole exile period.

Key words: Taras Shevchenko, Decembrists, Nicholas I, Orenburg region, V. Obruchev, 
V. Perovsky.

Тема “Т.Г. Шевченко і декабристи” цікавить дослідників не менше століття, породивши за 
цей час значну кількість літератури. Щоб не бути голослівним, але і не зловживати увагою, за-
значу лише окремі монографії П.П. Филиповича [28], і Г.я. Сергієнко [20], брошуру І.І. Пільгук 
[19], а також пош люся на наявні історіографічні огляди [10; 11; 12; 14]. Автор останнього з таких 
оглядів, київський історик Ю.В. Латиш, зазначив загальну для всіх видань періодизацію: “Осо-
бисті контакти Т.Г. Шевченка з декабристами прийнято поділяти на два етапи: 1835–1847 pp. 
(знайомство з Ф.П. Толстим та О.В. Капністом – носіями ліберал-реформістських ідей, які при-
пинили стосунки з таємними товариствами задовго до повстання і не були покарані царатом); 
1857–1861 pp. (зустрічі з декабристами, що, як і Т.Г. Шевченко, повернулися із заслання)” [14, 
c. 145].

Для оцінки обґрунтованості цієї періодизації необхідно домовитися про те, кого ми називає-
мо “декабристами”. Суперечку про це розпочали ще самі учасники подій середини XIX ст., і не 
завершено до цього дня [32]. Більш того, авторитетний декабристознавець О.І. Киянська вважає, 
що “якщо за півтора століття єдності у визначенні не досягнуто, то домагатися його сьогодні 
вже безглуздо” [13, c. 352]. На тлі сучасної поліфонії, а то й відвертої конфронтації думок радян-
ське декабристознавство представляється злагодженим хором [27, c. 454; 26, c. 671]. Вважаю, 
що це ілюзія. У всі історіографічні епохи відкрито або негласно співіснували і змагалися два 
поняття “декабристи”: ідеологічне, тобто оціночне (злочинці, революціонери і т. п.) і формальне 
(учасники таємних товариств і/або збройних виступів на межі 1825–1826 рр.). Останнє викорис-
товувалося для визначення належності того чи іншого діяча до числа декабристів.
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Двотомник “Рух декабристів” академіка М.В. Нєчкіної, що служив свого роду Біблією ра-
дянського декабристознавства, відкривався карбованим формулюванням: “Декабристи – перші 
російські революціонери, які виступили зі зброєю в руках проти самодержавства і кріпосного 
права в грудні 1825 р. [...]” [16, c. 5]. Однак, звернувшись до тексту видання, виявимо серед 
його героїв безліч осіб, не відповідних під “революційне” визначення (А.Н. і М.Н. Муравйови, 
І.Г. Бурцев, Л.А. і В.А. Перовські, І.П. та С.П. Шипови і пр.). Деякі з них навіть взяли участь в 
придушенні виступів 1825 р. і ці ж особи були в числі фундаторів і на ранньому етапі лідерів 
декабристського руху, історія якого без згадки їхніх імен немислима. Поєднання двох підходів 
до поняття “декабристи” тут очевидне. Ще більш довільно ці поняття використовувалися при 
висвітленні подій російської історії другої чверті і середини XIX ст.: колишні члени таємних 
товариств визнавалися або не визнавалися декабристами в залежності від подієвого контексту. 

Приклад такої непослідовності видно і в наведеній вище періодизації. Чому колишні члени 
Союзу благоденства, а на момент знайомства з Шевченком – віце-президент Академії мистецтв 
граф Ф.П. Толстой і миргородський предводитель (керівник, наставник?) дворянства А.В. Кап-
ніст – декабристи, а інші колишні члени того ж Союзу – оренбурзький військовий губернатор 
В.А. Обручов (В.А. Обручов не притягався до слідства у справі декабристів, але був названий 
членом таємного товариства в пізніших “Записках” князя С.П. Трубецького [24, c. 245]. Сучас-
ний петербурзький історик П.В. Ільїн обґрунтовує, чому цьому свідченню Трубецького слід 
вірити [9; c. 417]) і оренбурзький і самарський генерал-губернатор В.А. Перовський – не дека-
бристи? Зрозуміла відповідь навряд чи можлива, а тому пропоную, користуючись формальним 
підходом, застосовувати визначення “дека б ристи” до всіх чотирьох пойменованих осіб.

які ж були відносини засланця солдата Шевченка з головними начальниками Оренбурзького 
краю генералами Обручевим і Перовським?

Після розгрому Кирило-Мефодіївського товариства з десяти чоловік заарештованих Шев-
ченко зазнав найбільш суворого покарання. Суд засудив “художника Шевченка, за складання 
обурливих і найвищою мірою зухвалих віршів, як обдарованого міцною статурою, призначи-
ти рядовим в Оренбурзький окремий корпус, з правом вислуги...”. А Микола I приписав: “Під 
найсуворіший нагляд із забороною писати й малювати” [30, c. 504]. Причина появи унікальної 
резолюції мала не стільки політичний, скільки особистісний характер: в поемі “Сон” Шевченко 
посміявся над худорбою і хворобливістю імператриці Олександри Федорівни:

Цариця-небога,
Мов опеньок засушений,
Тонка, довгонога,
Та ще, на лихо, сердешнеє
Хита головою.
Так оце-то та богиня!
Лишенько з тобою.
А я, дурний, не бачивши
Тебе, цяце, й разу,
Та й повірив тупорилим
Твоїм віршемазам [31, c. 272].
Микола I був ображений не тільки як государ і людина, що сприяв викупу Шевченка з крі-

пацтва [5, c. 573], але і як чоловік. Цього разу навіть В.Г. Бєлінський, який чимало витерпів від 
жандармського відомства, прийняв сторону імператора. У грудні 1847 р. він писав у приватному 
посланні П.В. Анненкову: “... коли государ прочитав пасквіль на імператрицю, то прийшов у ве-
ликий гнів, і ось його власні слова: “Можливо, він мав причини бути мною незадоволеним і не-
навидіти мене, але її-то за що? [...] Шевченка послали на Кавказ солдатом. Мені не шкода його, 
будь я його суддею, я зробив би не менше” [2, c. 440]. За свідченням К.І. Герна, його оренбурзь-
кий товариш Шевченко і сам не любив згадувати про “подію, що його погубила”: говорив, що 
“подкутівшіх порядком в приятельській компанії, написав пасквільні вірші, які усвідомлював до 
того дурними і мерзенними..., що ніяк не хотів повідомити мені їх” [18, c. 73].

Зважившись в такій ситуації допомогти Шевченкові не тільки ризикував наразитися височай-
шому гніву, але і не міг твердо розраховувати на дивіденди громадської думки.

У червні 1847 Т.Г. Шевченка зарахували рядовим в 5-й лінійний батальйон, розквартирова-
ний в Орській фортеці. Оренбурзьким військовим губернатором і командиром Оренбурзького 
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окремого корпусу в той час був генерал-лейтенант Володимир Опанасович Обручов. У 1848 р. 
його розпорядженням Шевченко був зарахований до експедиції А.І. Бутакова, зайнятої зйом-
ками і описом Аральського моря. Учасник експедиції штабс-капітан А.І. Макшеєв згадував: 
“Бутаков, бажаючи полегшити і, якщо вдасться, поліпшити долю Шевченка, просив генерала 
Обручева відпустити його з ним для зняття берегових видів невідомого досі моря і, хоча за висо-
чайшим повелінням Шевченку заборонено було брати в руки олівець, Обручев погодився на це 
прохання” [15, c. 103]. Експедиція тривала півтора року. “Негайно після прибуття з експедиції 
до Оренбурга, Бутаков представив головному начальникові краю мальований Шевченком аль-
бом видів і при цьому поширився в таких утішних виразах про художні таланти Шевченка і про 
користь, яку він приніс експедиції, що Обручев обіцяв клопотати про виробництво Шевченка в 
унтер-офіцери, – писав оренбурзький історик П.М. Столпянський. – Цій обіцянці можна було 
повірити, бо мало не половині Оренбурга було відомо, що Шевченко пише портрет дружини на-
чальника М.П. Обручевої, звичайно не без відома губернатора” [6, c. 221; 3, c. 119-120].

З листопада 1849 по квітень 1850 Шевченко жив в Оренбурзі, займаючись обробкою експе-
диційних матеріалів. Вже в листопаді Обручев звернувся до головноуправляющого III відділен-
ня графа А.Ф. Орлова за дозволом “дозволити рядовому Шевченко займатися малюванням під 
наглядом найближчого начальства”. У грудні шеф жандармів представив відповідну доповідь 
Миколі I, зі свого боку підтримавши прохання військового губернатора. “Високого зволення 
не послідувало” [1, c. 219-220]. Царський відмова спочатку не викликав помітних змін у житті 
Шевченка. Потім прапорщик Н.Г. Ісаєв, якого поет викрив у домаганні до заміжньої дамі, подав 
на ім’я Обручева рапорт, в якому вказав, що рядовий Шевченко проживає на приватній квар-
тирі, носить партикулярне плаття, пише вірші і малює (у тому числі портрет самого Ісаєва). Не 
відреагувати на донос Обручев, винний у дворічному ігноруванні царської волі, не міг. Шевчен-
ка заарештували. Згадуючи про місяці, проведених в казематі з колодники і каторжниками, він 
зауважив із сарказмом, що був поміщений туди “за розпорядженням ... видного політика Обру-
чева”. Іншим разом він писав: “У сні бачив Орську фортецю і корпусного єфрейтора Обручева. 
я так злякався цього мерзотного єфрейтора, що від страху прокинувся й довго не міг прийти 
в себе від цього обурливого сновидіння” [4, c. 151, 253-254]. Між тим, необачне заступництво 
Шевченка, можливо, стало однією з причин видалення Обручева з Оренбурга [15, c. 108].

З жовтня 1850 місцем служби Шевченка стало Новопетровське укріплення на березі Каспій-
ського моря. У травні 1851 р. в Оренбург прибув новий генерал-губернатор Василь Олексійо-
вич Перовський. З цим призначенням Шевченко пов’язував великі надії: Перовські припадали 
ріднею його покровителю Ф.П. Толстому. Ще в 1847 р. Шевченко просив В.І. Даля, який слу-
жив чиновником особливих доручень при міністрі внутрішніх справ Л.А. Перовському (брат 
В.А. Перовського) виклопотати через начальника звільнення “хоча б від казарм” [4, c. 106]. У 
лютому 1850 р. В.А. Перовський на прохання свого племінника графа А.К. Толстого питав у 
керуючого III відділення Л.В. Дубельта: “чи можна що-небудь ... вжити в полегшення долі Шев-
ченка?”. За результатами доповіді графу Орлову Дубельт відповідав: “Його сіятельство... зволив 
відгукнутися, що при всьому щирому бажанні зробити в сьогоденні угодне вашому високопре-
восходительству, вважає рановременним входити зі всепідданішу доповіді...”[1, c. 157-158; 17, 
c. 310; 29, c. 220-221].

Відлуння цієї невдачі чутні в ряді свідоцтв. Ще один племінник В.А. Перовського художник 
Л.М. Жемчужников писав: “Перовський знав про Шевченка від К.П. Брюлова, Вас. Андр. Жу-
ковського та ін. [...] Але Перовський, хоча і був всесильним сатрапом, як висловився Шевчен-
ко, нічого не зміг зробити для Шевченка: так був злий на поета імператор Микола Павлович. 
Перовський говорив..., що краще тепер мовчати, щоб забули про Шевченка, так як клопотання 
за нього може послужити на шкоду йому. [...] Перовський, суворий на вигляд, був добрий, над-
звичайно благородний і лицарськи чесний: він завжди полегшував долі засланих, про що не 
раз заявляли ці заслані, поляки та росіяни, але на користь Шевченка він зробити що-небудь 
був безсилий. Імператор Микола вважав Шевченка невдячним і був ображений і озлоблений за 
представлення його дружини в карикатурному вигляді у вірші “Сон” [...]” [17, c. 308]. Про те ж 
згадував К.І. Герн: “... граф Василь Олексійович Перовський, на якого ми так багато сподівалися 
за Тараса, при призначенні його до нас генерал-губернатором, рішуче відмовився від будь-якої 
його участі. Тим часом, граф був чоловік істинно-великодушний і з ангельськи добрим серцем. 
Коли я йому показав подарований мені Тарасом малюнок “буран”, то він мені ... сказав: “Мені 
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Чернишов (художник) ще в Петербурзі казав про Шевченка, і я готовий був зробити для нього 
все, що можна – попросив для цього в Дубельта справжнє про ньому справа, прочитав його сам 
від дошки до дошки й переконався тільки в тому, що мені заступитися за нього й просити про 
нього Государя не можна! І вас прошу вперед мене ніколи ні про що його стосується не про-
сити...” [18, c. 73].

Однак В.А. Перовський не забув про засланців Шевченка. Про це, зокрема, свідчила 
А.є. Ускова – дружина майора І.А. Ускова, призначеного в 1853 р. комендантом Новопетров-
ського укріплення: “... коли Іраклій Олександрович, їдучи з Оренбурга у форт, прийшов про-
щатися до Перовського, той перший заговорив про Шевченка і просив мого чоловіка якось по-
легшити його положення, інакше Іраклій Олександрович не міг би так рішуче діяти, не маючи 
підтримки згори” [25, c. 237]. Завдяки опіці майора, а після підполковника Ускова і цієї “під-
тримки згори”, Шевченко аж до кінця заслання був позбавлений від муштри і мав можливість 
писати і малювати. Характерний анекдот на цю тему повідомляв І.С. Тургенєв: “якийсь надто 
виконавчий генерал, дізнавшись, що Шевченко, незважаючи на ... заборону, написав два-три 
ескізи, визнав за обов’язок донести про це Перовському в один із його приймальних днів; але 
той, грізно глянувши на старанного донощика, значним тоном промовив: “Генерал, я на це вухо 
глухий; потрудіться повторити мені з іншого боку те, що ви сказали!” Генерал зрозумів, у чому 
справа, і, перейшовши до другого вуха Перовського, сказав йому щось зовсім не те, що стосу-
валося Шевченка” [22, c. 293].

Були, втім, і інші анекдоти, що передавалися усно і на папері. Так, героїня оповідання 
Н.С. Лєскова “Зимовий день” міркувала: “А Шевченко з усіма водився, та бог його знає, якщо 
навіть і правда, що Перовський сам звелів покарати його по-військовому, то адже тоді був та-
кий час: він був солдат – його і висікли, і це так випливало”. На це заперечувала А.є. Ускова: 
“Заявам Лєскова, начебто Перовський наказав покарати Шевченко тілесними ударами, ніяк не 
можна вірити” [25, c. 237]. Подібні чутки спростовував і Л.М. Жемчужников: “Стосовно розпо-
віді про малюнок Шевченка, кинутому на підлогу В.А. Перовським, і удару його по обличчю я 
абсолютно не вірю, так як такий вчинок суперечить натурі В.А. Перовського. [...] Сумніваюся, 
чи бачив він коли-небудь Шевченка. я добре знав Круневича (доктора), Б. Залеського, Желігов-
ського (Сову), і від них, окрім доброго, про В. Перовського нічого не чув, а ці люди непідкупні 
і, не соромлячись, висловили б всю правду; вони не могли не знати про такий жахливий випадок 
з Шевченком” [17, c. 308-309].

Втім, щодо Перовського, як і Обручева, Шевченко не був налаштований до подяки. Справжні 
його почуття знайшли вихід на сторінках щоденника: “бездушний сатрапу і нагруднику царя 
привиділося, що я звільнений від кріпосного стану і вихований на рахунок царя, і в знак подяки 
намалював карикатуру свого благодійника. Так нехай, мовляв, страчений невдячний. Звідки ця 
безглузда байка – не знаю. Знаю тільки, що вона мені недешево обійшлася. Треба думати, що 
байка ця сплелася на конфірмації, де сказано “суворо заборонено писати і малювати”. Писати 
заборонено за обурливі вірші малоросійською мовою. А малювати – і сам верховний суддя не 
знає, за що заборонено. А освічений охоронець царських велінь не пояснюване у вироку сам по-
яснив, та й пристукнув мене своєю бездушною всемогутністю. Холодне розбещене серце. І цей 
гнилий старий розпусник користується тут славою щедрого й великодушного добродія краю. як 
короткозорі, або, краще сказати, підло ці мерзенні славільщики. Сатрап грабує довірений йому 
край і дарує своїм розпусним спокусницям десятитисячний фермуар, а вони прославляють його 
щедрість і добродійства. Мерзотники!” [4, c. 267].

Можливість відставки для Шевченка відкривалася з присвоєнням унтер-офіцерського зван-
ня. У 1854 р. Новопетровськ відвідав начальник артилерії гарнізонів Оренбурзького корпусу 
генерал-майор Г.А. Фрейман. Дізнавшись, що генерал небайдужий до живопису, Шевченко по-
дарував йому акварель “Ніч”. У лютому 1855 р. він писав засланого поляка Б.Ф. Залеському: 
“Повідомити мене, чи прийняв В.А. (Перовський – В.Ш.) уявлення Фреймана про мене...” [4, 
c. 347; 29, c. 289]. У червні 1856 прапорщики Броніслав Залеський і Сигізмунд Сераковський, 
отримавши довгоочікувані відставки, вирушили з Оренбуржчини в Петербург. У липні Залесь-
кий писав Шевченку, що В.А. Перовського, який перебував у столиці, просила за нього графиня 
А.І. Толстая (дружина Ф.П. Толстого), і що Перовський обіцяв допомогти [1, c. 192]. На початку 
березня 1857 Залеський повідомив Шевченка, що Сераковський бачив виставу Перовського про 
нього (А.Ф. Смирнов датує цей лист Б.Ф. Залеського до Т.Г. Шевченка 2 березня 1857 р., а саму 
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фразу передає так: “Сигизмунд писав, що бачив в Петербурзі виставу Перовського про тебе” 
[21, c. 26], В.А. Дьяков датує лист 3 березня і дещо по-іншому передає фразу: “Сигизмунд писав, 
что бачив виставу про тебе В. А-ча” [7, c. 79]. У тому ж році Шевченко отримав довгоочікувану 
відставку. Почуття подяки від нього Перовський так і не дочекався. Той же Л.М. Жемчужни-
ков згадував: “я ніколи не говорив з Шевченком про Перовського, не тільки тому, що він мій 
дядько, але головним чином тому, що розмова з Шевченком про час його страждань викликав у 
ньому зміну в особі від страждання і злоби. Він стримував себе і стискував зуби...” [17, c. 308]. 
На зустрічі з “соізгнанніком” по Орської фортеці С. Крулікевич в Нижньому Новгороді в січні 
1858 р., Шевченко міг не стримуватися і пом’янув покійних вже Миколи I і В.А. Перовського 
словами: “О, Микола, Микола! які у тебе лихі сподручников були. По Савці і шапка” [4, c. 267; 
8, c. 106].

Отже, чи справедливо вважати Оренбурзьку посилання десятирічним перервою у відносинах 
Т.Г. Шевченка з декабристами? якщо не зводити ці відносини до особистих контактів, відпо-
відь має бути негативна. З 1847 по 1857 рр. життя засланця солдата в значній мірі залежала від 
командирів Оренбурзького окремого корпусу. Вони ж стояли за всіма послабленнями Шевченка 
по службі: за відправкою в експедицію, негласним дозволом малювати і тимчасовим залишен-
ням в Оренбурзі – В.А. Обручов; за позбавленням від муштри і в кінцевому підсумку за отри-
манням відставки – В.А. Перовський.
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