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алЕксандр сЕргЕЕвич ПУшкин

(1799–1837)

Орыстың ұлы ақыны, классикалық орыс әдебиетінің негізін қалау    шы 
Александр Сергеевич Пушкин 1799 жылы 26 мамырда (6 маусым) Мәс   кеу 
қаласында дворяндар отбасында дүниеге келген. Бала кезінде Александр 
жайбасарлығымен және үндемейтін мінезімен анасын қажытатын. Ана-
сы Надежда Осиповна Ганнибал балаларын қатал тәрбиелеген. Анасы 
ашуланған сәттерде Александр әжесі Марья Алексеевна Ганнибалдың 
себетінің ішіне жасырынып отыратын болған. Әке-шешелері, күтушілер 
балалармен өзара тек француз тілінде ғана түсінісетін болғандықтан, 
олар әбден осы тілде сөйлесуге үйреніп кеткен. А.С. Пушкиннің бойына 
орыс тіліне деген сүйіспеншілікті әжесі дарытқан. Отбасыларының өт-
кен-кеткен тарихынан да әжесі арқылы хабардар болған. Халық әндерін, 
билерін басқа да көңіл көтерерлік өнер түрлерін Захарово селосында ес-
тіген. 

Ақынның болашағына үлкен әсерін тигізген, әсіресе оның табиғат 
кө рі ністерін ақындық тұрғысынан түсінуіне көмегін тигізген тағы бір 
адам – күтушісі Арина Родионовна. Адал, шын берілген, өте ақылды, 
Ари на Родионовна өзі білетін сан жетпейтін мақал-мәтел, әндер, ерте гі    -
лерін Александрға айтып беретін. Александр әжесімен, күтушісі жә не 
заң   гер Беликовпен ғана орыс тілінде сөйлесетін. Тоғыз жасында Алек-
сандр француз тілінде Плутарх пен Гомерден бастап, әкесінің бүкіл 
кітап ханасындағы ХVІІ ғасырдың классиктері, ақындары және Ағарту 
кезеңі нің ойшылдарының шығармаларын құмарта оқыған. Жас кезінен 
кітап оқу ға деген құмарлығы, үй ішінің әдебиетке деген көз қарасы 
(Александрдың әке сі балаларына Мольерді дауыстап оқитын) жас бала-
ны өзін шығармашы лық жағынан байқап көрсем бе деген құш тарлыққа 
итермеледі. 

1811 жылы Царскосельск лицейінің ашылатыны жөнінде хабар кел -
ген. Александр оқуға түсуге дайындалған кезде әкесінің ағасы Васи лий 
Львовичтің үйінде алғаш рет петербургтік әдебиет саласының қай рат-
керлерімен кездескен. Емтихандарды табысты тапсырған Александр ли-
цейге қабылданады. Осы лицей қабырғасында алғашқы өлеңдерін жа-
зып, әдеби топтағылардың көзіне түседі.  

Лицейді бітіргеннен кейін Сыртқы істер Коллегиясында қызмет іс-
тейді. 

1820 жылы оның «Руслан мен Людмила» поэмасы жарық көрген. 
Өз ойын еркін жеткізетін жас ақын үкімет басындағылардың назары-
нан тыс қалмайды, қызмет бабымен деген сылтаумен А.С. Пушкинді 
оңтүстікке жібереді. Кавказ бен Қырымда болған кезінде «Бақшасарай 
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фон таны» (1823), «Ағайынды қарақшылар» (1821–1822) туындыларын 
жазады. Осы шығармалары арқылы ол романтизмнің төңкерісшіл, 
ер кіндік идеясы на толы жаңа типін жасай ды. «Сығандар» поэма-
сы ақын ның романтикалық тұрғыда жазылған шығар маларының 
соңғы сы болды.  

1824 жылы А.С. Пушкинді әкесінің жер меншігіндегі Михайловск 
село сына жер аударады. Осы жерде «Борис Годунов» трагедиясын жаза-
ды. Ха лықтың өткендегі ұлттық өмірін көркем әдебиет арқылы көрсету 
орыс әдебиетінің маңызды міндеті деп түсінді. Ол орыс халқының та-
рихын Пугачев, Степан Разин жөніндегі материалдардан іздеді. «Борис 
Годунов» трагедиясы зор шабытпен жазылған шығармаларының бірі бо-
латын. 

Осы трагедиясының мазмұны ХVІ ғасырдың аяғы мен ХVІІ ға сыр-
дың басы, ақынның өзі айтқандай, орыс халқының тағдырына қатер 
туған, алмағайып заман көрінісі болды. Шығармадан сол кездегі қо-
ғамның бар лық тобын: халықты, боярларды, діни адамдарды, пат-
шаны көреміз. Тра гедияның құндылығы – тарихи шындықтың дәл 
берілгендігінде жә не орыстардың өмірінің кеңінен көрсетілуінде. 
Бұн    дай реалистік дү ниені жасауда ақынның айтуынша, Шекспирдің 
та   рихи хроникасын зерт теуінің көп көмегі тиген. Осы шығармасы ар-
қы лы ақын әдебиетте бұрын болмаған жаңа форма жасап,  революция 
жасады десе болғандай. «Борис Годунов шығармасы арқылы ол әрі 
ақын, әрі тарихшы ретінде танылды. Бірақ шығармаға тыйым салы-
нып, 1831 жылы ғана басылып шықты. Трагедия 33 жыл өткеннен 
к ейін сахналанған.  

Шығармашылық жағынан әбден қалыптасқан шағында А.С. Пуш-
кин өзі нің шығармаларын көбінесе Ресей тарихына бұрып, өз заманы ның 
қоғам дық психологиялық мәселелерін көтерген төмендегі шығармала-
рын жазған: «Полтава» (1828), «Мыс салтатты» (1833), «Пугачевтің та-
рихы» (1833), «Евгений Онегин», т. б.  

1833 жылы Орынбор, Орал қалаларында болған кезінде қазақтың 
ли ро-эпостық жыры «Қозы Көрпеш–Баян сұлуды» жаздырып алып, осы 
тақырыпта шығарма жазуды жоспарлаған. Құран сүрелерін өлеңмен 
жыр лаған.

1831 жылы Пушкин асқан сұлу ару – Наталья Гончароваға үйленеді. 
Отбасылық өмірі қызғаныш, күншілдердің жауыздық іс-әрекеттері ара-
ласқан азаппен өткен. 

1837 жылы әйеліне араша түсіп және өзінің намысын қорғау мақ-
сатында Дантесті дуэльге шақырған Пушкин ауыр жарақат алып, 2 күн-
нен соң қайтыс болады.  
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а.с. ПУшкиннің шыққан тЕгі

Орыстың ұлы ақыны А.С. Пушкиннің ата-тегінің тарихы – Орыс мем-
лекетінің құрылу тарихымен тығыз байланысты, ХІІІ ғасырдан бастау 
алған бұрынғы ақсүйек дворяндар. 

Бұдан да ертерек ақын тегінің басқа бұтағы болған (әжесі Мария Алек-
сеевна жағынан) – Ржевскийлер. Ржевскийлердің тегі Рюриктен бас  талып, 
Чаадаев, Воронцов, Бутурлин, Колычев, Чернышевтар, Голи  цын дар және 
басқа да дворян отбасыларымен туыстық қатынаста болған. 

ХVІІІ ғасырдан Пушкиндер тегінің үшінші тармағы – Петр І-ні тәр-
биелеген және кіндік атасы, ұлты абисин Абрам Петрович Ганнибалдан 
тарайды.

Ганнибалдың баласы Осип Абрамович М.А. Пушкинаға үйленіп, олар-
дан Пушкиннің анасы Надежда Осиповна туған.

Бұдан да әрірекке үңілсек Пушкиндер тегі Кострома, Москва, Нов-
город губернияларының дворян тектерінің шығуы туралы кітаптарының 
6-шы бөліміне енгізілген.

Тұқымның негізін қалап, аты аңызға айналған адам ХІІ ғасырдың 
бірінші жартысында Киевте ме, Новгородта ма тұрған.

Оның шөбересі, осы тұқымның алғашқы тарихи шын тұлғасы Гав рил 
Алексич – 1240 жылғы Невск түбінде болған шайқасқа қатысқан, Алек-
сандр Невскийдің жасақшысы. Оның немерелері Мәскеуге көшіп, сол 
жердегі боярлардың ішінде үлкен мәртебелі дәрежеде болған.     

ХІV ғасырдың ортасында олардың бірі Морхининнің ұлы Григорий 
Александровқа Пушка деген лақап ат берген.

Григорий Пушканың көптеген ұрпақтары төрт жүз жылдан астам 
уақыт Мәскеу және оның маңындағы жерлерді мекендеп, көптеген вот-
чиналары болған. ХІV ғасырдан бастап Пушкиндер тегі Романовтардың 
алғашқы билігі кезеңіне дейін дәуірлеп тұрған. Бірақ ХVІІ ғасырдың 
аяғына таман әулет мүшесінің бірі – Федор Матвеевич А.П. Соковин мен 
И.Е. Цыклердің  Петрге қарсы астыртын ұйымдастырған әрекеттеріне қа-
тысқаны үшін 1697 жылдың 4 наурызы күні патшаның қаһарына ұшы-
рап, басы алынды.

Бұл оқиға жөнінде А.С.Пушкин өзінің «Моя родословная» деген өле-
ңінде:

Упрямства дух нам всем подгадил:
В родню свою неукротим,
С Петром мой пращур не поладил
И был за то повешен им.      
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ХVІІІ ғасырда Пушкиндер биліктегі ақ-
сүйектер қатарынан шығып қалды, бірақ 
са рай маңында және әскери қызметтерінде 
қалды.

Бір қызығы, жазаланған Ф.М. Пушкин 
ақынның әйелі – Н.Н. Пуш кинаның, қыз 
кезіндегі фамилиясы Гончарованың арғы 
атасы болатын. 

А.С. Пушкиннің әкесі жағынан арғы 
атасы – Александр Петрович Преображенск 
полкіндегі лейб-гвардияда әскери қызмет 
атқарған. Әйелі Евдокия Ивановна Голови-
на Петр І-нің сүйікті адмиралы, граф И.М. 
Го ловинның қызы болатын.

Олардың жалғыз ұлы – Лев Алек сандро-
вич (1723–1790) А.С. Пушкин нің ата сы ар тил-
лерияда әскери қызмет атқарып, 1763 жы лы 
подполков ник шенінде демалысқа шық қан. 
Екінші әйелі Ольга Васильевна Чиче ринадан 
А.С. Пушкиннің әкесі Сергей Львович дүниге 
келген.

а.с. ПУшкиннің отБасы

Пушкин Сергей Львович (1770–1848) (кей-
бір деректер бойынша туған жылы 1770 ж.) – 
А.С. Пушкиннің әкесі.

Бай помещик, артиллерия подпол ков-
нигі Л.А. Пушкиннің ұлы, ақ сүйектер ру-
хында француз тәрбиесін алып, жастайынан 
әскери адам болған. 1797 жылы капитан-
поручик шенінде отставкаға шыққан. 1802 
жылдан Әскери кеңесші, 1812 жылы Орел, 
Нижний Новгород және Вар шавада Ко-
миссариат комиссиясының басшысы қыз-
меттерін атқарған. 1817 жылы стат кеңес-
шісі шенінде отставкаға шыққан. Кейінгі 
өмі рін ақсүйек ретінде өткізген, әдебиет пен 
айналысқан, өлең жазған. 

1796 жылы Н.О. Ганнибалмен семья құ-
рып, алты баланың әкесі болған. Бала-
лардың ішінде ересек жасқа жеткендері 

Сергей Львович Пушкин
Белгісіз суретші. 1810 ж.

Пергамент, пастель

Бала Пушкин
Суретші Ксавье де Местр. 

1802 ж.



А.С. Пушкин   7 

Оль га, Александр және Лев. Үлкен ұлы 
Александрмен ешқандай рухани жа қын-
дығы бол маған. Олардың қарым-қаты нас-
тары ақынның өмірінің соңғы жылда ры ға-
на жақсарған.   

Пушкина Надежда Осиповна (21.06. 
1775–29.03.1836), қыз күніндегі фамилиясы 
Ган нибал – А.С. Пушкиннің анасы, генерал-
ан шеф, «Ұлы Петрдің арабының», яғни 
Абрам Петрович Ганнибалдың немересі. 
Қоғам да оны «әдемі креолка» деп атаған. 
Оның әке-шешелері – О.А. Ганни бал мен 
М.А. Пуш кина.

Күйеуі С.Л. Пушкинмен туыстығы бол-
ған. Оның арғы атасы Федор Петрович Пуш-
кин – С.Л. Пушкиннің атасының туған аға-
сы.

Ақынның әпкесі О.С. Павлищеваның 
естеліктерінде, шешелері «әрқа шанда кө-
ңілі көтеріңкі және уайымсыз» болатын, 
отбасы тауқыметі оның тынышын кеті-
ре тін, уақытын ақсүйектердің арасында 
өткізгенді жақсы көретін. Анасы да үлкен 
ұлы Александрдан гөрі қызы мен кіші 
ұлы Левті жақсы көретінін жасырмаған». 
Н.О. Пушкинаның үлкен ұлымен қарым-
қатынасы өлер шағында ғана жақсарған.

1836 жылдың сәуір айында ақын ана-
сын ата-аналары – О.А. мен М.А. Ган ни-
балдар жатқан Святогор монастріне апа рып 
жерлеген. Осы жерге он айдан кейін Алек-
сандр Сергеевич Пушкиннің өзін де жер-
леген.

Ганнибал Иван Абрамович – А.С. Пуш-
кин нің нағашы атасының аға сы, атақ ты 
«патшаның арабы» Абрам Петро вич Ган ни-
балдың үлкен ұлы. Теңіз артил ле рия сында 
әскери қызмет атқарған. 1768–1774 жыл-
дары бол ған орыс-түрік соғысында жақ сы 
жағынан көзге түскен. Оның есі мі Царско-
сельск саябағындағы Морейск колон на сы-
ның ескерткіш тақ тасында жазылған: «...На-

Иван Абрамович Ганнибал
Белгісіз суретші. 

ХVІІІ ғ. соңы.
Кенеп, майлы бояу

Надежда Осиповна Пушкина
Ксавье де Местр.

Сүйек, акварель, гуашь
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варинская қамалы бригадир Ганнибалға ті зе 
бүкті».

А.С. Пушкин И.А. Ганнибал жөнінде 
былай деп жазған: «Ол әскери қызметке 
әке сінің қарсылығына қарамай барып, 
ерек шеленген, кейін алдында жорғалап жү-
ріп әзер дегенде әкесінің кешірімін алған. 
Чесмоның түбінде ол өрт сөндіруші коман-
даны басқарып, күлі көкке ұшқан кеме ден 
аман қалғандардың бірі болды. 1770 жы-
лы ол Наваринді жаулап алды. 1779 жы лы 
Херсонды салып бітірді. Оның қаулыла-
рын күні бүгінге де йін жарым күндік Ре-
сей аймақтары құр мет тұтатындығы жө-
нінде 1812 жылы кез дестірген шалдардан 
естігем...».

Пушкин Алексей Федорович (1717–
1777) – А.С. Пушкиннің арғы атасы. Сарай 
қызметшісі ақынның әкесі және шешесі 
жа  ғынан да туыстық тармақтың негізін  
қа лаушы – Петр Петрович Пушкиннің  
не ме ресі. Ол Петр І-нің сарай қызметшісі, 
1712 жылы Петр І-нің Прутск жорығын-
да жаралануына байланысты әскери қыз-
меттен демалысқа шыққан, по ручик Фе дор 
Петрович Пушкиннің жалғыз ұлы бо-
латын.

А.Ф. Пушкин 1730 ж. ханша Прасковья 
Ивановнаның сарайында  қыз мет атқарған; 
1732–1736 жылдары – Шляхетск құрлық 
әскери кор пусының кадеті; 1736 жылы 
оқуын тамамдағаннан кейін Тверьдегі дра   гун 
полкінде прапорщик қызметінде; 1737–1739 
жылдардағы Осман импе риясы ның Ре сеймен 
одақтағы Габсбургтер импе риясына қар сы 
ашқан соғысына қатыс қан; 1746 жы лы жа-
раланып, капитан ше  нінде (суреттегі киі мі осы 
шендегі киім  ге келеді) демалысқа шыққан. 
Өзінің туып-өскен Липецк қала сы нан алыс 
емес Кореневщинінде дүниеден озған.

Әйелі Сара Юрьевна Ржевская – Ниж-
ний Новгород губернаторы Ю.А. Ржев-

Алексей Федорович Пушкин
Белгісіз суретші. 1770 ж.

Кенеп, майлы бояу
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скийдің кіші қызы. Олардың қызы Ма-
рия 1772 жы лы та ны  мал «Ұлы Петрдің 
арабының» баласы – крепостной теңіз ар-
тил ле риясының капи таны Осип Абрамо-
 вич Ганнибалға тұрмысқа шыққан. Ма-
рия Ганнибал – А.С. Пушкиннің нағашы 
әжесі.   

Павлищева Ольга Сергеевна, қыз ке-
зіндегі фамилиясы Пушкина (1797–1868) – 
Пушкиндер отбасының тұңғыш қыздары. 
Пушкиндер осы қыздары дүниеге келісімен 
өмірінің ақырына дейін өздерімен бірге 
бол ған Арина Родионовнаны балаларына 
күтуші ретінде ал ған еді. 

Бала кезінен інісі А.С. Пушкинмен тату 
болып, оның алғашқы әде биет сала сын-
дағы тәжірибелерінің тыңдаушысы жә не 
сыншысы болған. А.С. Пушкин А.П. Керн-
нің куәландыруынша «алдымен өзінің кү-
ту ші сін, сонан соң әпкесін шынайы жақсы 
көрген». 

1830 жылдары олардың туыстық қаты -
настары күйеуі Н.И. Пав ли щевтің Пуш-
киндерге Ольга Сергеевнаның мұрагерлік 
дүние-мүлігі жә не Михайловск жөнінде 
қой ған талабы кесірінен қиындап кетті.

Павлищевтердің бір ұл, бір қызы бол  ған. 
Ұлы Лев Николаевич наға шысы А.С. Пуш-
кинге өз балаларынан гөрі көп ұқсас бола-
тын, ал қыздары Надежда Ганнибалдар 
әулетіне тартқан.  

1862 жылы Ольга Сергеевна көз жана-
рынан айрылып, 1868 жылы ұзақ науқас-
тан кейін дүние салған.

Лев Сергеевич Пушкин (1805–1852) – 
А.С. Пушкиннің інісі, отбасы ның сүйіктісі. 
Шетелдік діни істер департаментінде қыз-
метші, 1827 жы лы Нижегородскінің дра гун 
полкінде юнкер, 1827–1829 жылғы парсы-
түрік соғысына, 1831 жылғы Польшадағы 
соғысқа қатысқан.    

Ольга Сергеевна Павлищева
Суретші Е.А. Плюшар. 

1830 ж. бас кезі.
Қағаз, акварель

Лев Сергеевич Пушкин
Суретші А.О. Орловский. 1820 ж.

Қағаз, қарындаш, көмір
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1832 жылы капитан шенінде дема лыс-
қа шыққан. 1836 жылы әске ри қыз метке 
қайта оралып, Жеке кавказ кор пусында 
қызмет істеп, 1842 жы лы екін ші мәрте 
демалысқа кеткен. Өмірінің соңғы жыл-
дары Петер бург пен Одесса қа ла ла рының 
кеден ведомствасында қыз мет ат  қарған. 
1943 жылы Елизавета Алек сан дровна За-
гряжескийге үй ленген. 

Өлең жазған, ағасының шығармаларын 
жатқа білген. Өмір жо лын жаңа бастаған 
інісіне А.С. Пушкин бір хатында өмірдің 
кейбір заң ды лықтарын ұстану жөнінде 
бы лай деп жазған екен: «...сенің қазіргі іс-
әре  кеттерің сенің алдағы атақ-даңқыңды  
анықтайды, мүмкін өмірдегі сәттілікте-
ріңді де.

Адамдар жөнінде көзқарасың өз жү-
ре гіңнің қалауымен ғана кесіп-пішілме-
сін, сенің жүрегің мен сенгендей әрқашан 
көмекке әзір тұратын, мейірбан, оның үсті-
не тым жас. Біреудің саған рақымшылық 
жасауынан іргеңді аулақ сал, себебі мұндай 
әрекет құлшылдыққа итермелейді және 
қор лайды. 

Қасақана жасалған ренішті ешқашан 
ұмы тушы болма, сені қорлаған адамға 
сон   дай әрекетпен жауап беруші болма, бе-
керге сөзіңді шығын қыл ма немесе үн-
де  мей құтыл. Саған айтып отырған бұл 
ақы  лымның бар лығы өз басымнан өткен 
қиын  шылықтардың нәтижесінде келген».  

Осы кезеңде жазылған көптеген хат-
тары А.С. Пушкиннің інісін өте жақсы көр-
гендігін, оның кейбір қарыздарын өтеп, 
қызметі жөніндегі мә селелерін шешкенін 
көрсетеді. П.А. Вяземскийдің айтуынша: 
«Пушкин інісінің кейбір қылықтарына 
риза болмағанымен оны ең жақын туыстық 
сезімімен өте жақсы көрді, сонымен бір-
ге  ағалық қаталдығы да аңғарылып тұ-
ратын».  

А.С. Пушкиннің лицейде 
оқып жүрген кезі

Суретші В.А. Фаворский.
1935 ж.
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Яковлева Арина Родионовна (1754–1828), 
күйеуінің фамилиясы бо йын ша Мат веева. 
Бала кезінде Семенов полкі нің подпоручигі 
Федор Алек сеевич Апрак син нің крепостно йы 
болып тіркелген. 1759 жы лы А.С. Пушкин-
нің арғы атасы А.П. Ган нибал Апраксиннен 
Суйду мен оның айналасындағы жерлерді 
адамдарымен бірге сатып алған. 1781 жылы 
Арина шаруа Федор Матвеевке тұрмысқа 
шы ғып, Гатчинадан алыс емес, Кобрино се-
лосына көшеді.

1792 жылы А.С. Пушкиннің әжесі 
Мария Алексеевна Ганнибал жиені мен 
ағасының балаларына күтуші ретінде жұ-
мысқа ала ды. 1795 жылы Мария Алексеев-
на Арина Родионовнаға адал қызметі үшін 
Кобрино село сынан жер үй алып береді. 

1797 жылы ол Ольга дүниеге келген нен 
кейін Пушкиндер отбасына келеді.   

1818 жылы Мария Алексеевна дүние 
салғаннан кейін де Пушкиндермен Петер-
бургте, жазда Михайловскіге көшкен кезде 
үнемі бірге болады.

А.С. Пушкин әсіресе Михайловскіге 
жер аударылған кезінде кү туші  сі – Арина 
Родионовнамен бірге болып, оның тамаша 
ертегілерін тың дағанды ұнатқан.

Ол кісінің аузынан көптеген халық ән-
дерін жазып алған.    

«Кешкісін күтушімнің ертегісін тың  дай-
мын. Осы арқылы қарғыс ат қан тәр биемдегі 
кемшіліктердің орнын толты ра мын. Ол менің 
ең жа қын досым, мені жа  лықтырмайтын да 
сол ғана», – деп дос тарына жазған.  

Арина Родионовна ақынның айтуын-
ша көптеген шығармаларының кейіпкері 
бол ған: «Евгений Онегиндегі» Татьянаның 
кү тушісі, Дубров скийдің күтушісі. «Борис 
Го дуновтағы» Ксенияның анасының про то-
типі, «Арап Петра Великого» рома нын дағы 
әйелдер бейнесінде.

1828 жылы Арина Родионовна Петер-
бургте қайтыс болған.  

А.С. Пушкиннің күтушісі
Арина Родионовна

Яковлева
Барельеф. 

Суретші Я.П. Серякова. 
1840 ж.
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наталья николаЕвна ПУшкина 

(1812–1863)

Гончаровтар отбасы Наполеонның ша-
буы лынан кейін Мәскеуден Там бов гу бер -
ниясына кетуге мәжбүр болған, осын да 
1812 жылы 8 қыр күйекте Наталья дү ниеге 
келген. Ол отбасында дүниеге кел ген ең кен-
же алтыншы бала болатын, кей біреулердің 
айтуынша, оның әдемілігі ба ла кезінен 
байқалып тұратын. 

Алғаш Наталья 1828–1829 жылдары 
А.С. Пуш кинмен қыс айында Рож дество ка-
никулдары кезінде  Мәскеуде өткен балда 
кездескен болатын. Наталья 16 жаста еді.  
Бұл жөнінде А.С. Пушкин 1830 жылдың 
5 сәуірін де былай деп жазған: «Мен оны 
алғаш көрген кезде оның сұлулығын жұрт 
енді ғана байқай бастаған болатын. Мен оны 
сүйгендігім сонша, ба сым айналып, оған 
үйлену жөнінде сөз салдым».  

А.С. Пушкин мен Наталья Гончарова 
1831 жылдың 18 ақпанында Мәскеудегі Ни-
китин қақпасы жанындағы Үлкен Возне-
сения шіркеуінде некелерін қиған. Тойдан 
кейін бірнеше күннен соң Пушкин былай 
деп жазған: «Мен үйлендім – сол үшін де 
бақыттымын. Жалғыз тілегім – өмі рімде 
еш өзгеріс болмауы – бұдан артық ешнәрсені 
күту мүмкін емес. Бұл сезімнің мен үшін 
жаңашылдығы сонша, қайта туған тәріз ді-
мін».  Олар бірге 5 жыл 11 ай 11 күн тұрған. 
Ақын өлгеннен кейін жесірі төрт кішкене 
ба лаларымен қалған. Сол кезде тұңғышта ры 
Мария бес жасқа да толмаған, оның ініле рі 
Александр мен Григорийлер төрт және екі 
жаста, ең кенже қыздары Натальяға 8 ай 
бо латын.    

1837 жылдың ақпан айында өлген кү йе-
уінің тілегін орындау мақса тында На талья 

Наталья Гончарова Пушкинаның 
бала кезі

Белгісіз суретші.
Қағаз, қарындаш, сангина
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ба лаларымен астанадан кетіп, өз туыстары – 
Гонча ров тардың Калугадағы имениесінде 
(жер меншігі), кенеп өндіретін завод та тұр-
ған. 1838 жылы Петербургке қайта оралған-
нан кейін де төрт жылдай ешкіммен аралас-
пай өмір кешкен. Ол 1842–1843 жылдардың 
қыс ай ла рында ғана ақсүйектер әлеміне шы-
ға бастап, 1844 жылдың 16 шіл   десінде Ат ты  
полктың лейб-гвардия командирі П.П. Лан-
скойге тұр мысқа шыққан.

1830 жылы А.С. Пушкин мұнда бола-
шақ әйелі Наталья Николаевна мен алғаш 
рет келген. Мақсаты, қалыңдығының атасы 
Афанасий Нико лаевич Гончаровқа тағзым 
ету және болашақ тойдың қамы. 

26 мамырда осы жерде А.С. Пушкин ту-
ған күнін атап өткен. 

Кешікпей А.С. Пушкин Гончаровқа бы-
лай деп жазған екен: «Уақыт өте келе сіздің 
игі лікті ықыласыңызға бөленетіндігіме се-
ні мім мол. Қайт кен күнде де менің бұдан 
бы лайғы өмірім Сіздің жүрегіңізге жақын, 
өз қалауымен мені таңдаған жанның бақы-
тына бағышталады». 

Осы портретінде Пушкиннің жас келін-
шегі 19-ақ жаста болатын. 1831 жылдың 
күзінде ол астананың ақсүйектер салонына 
шыққан кезі. Кешікпей А.П. Брюллов осы 
портретті салған болатын, бұл ақынның кө зі 
тірісіндегі әйелінің жалғыз бейнесі.

Австрия мемлекетінің дипломатиялық 
уә кілінің әйелі Д.Ф Фикел ман Н.Н. Пуш ки-
наның көркіне табынып, бұл жөнінде өзінің 
күн де лі гінде бірнеше жазбалар қалдырған. 
Соның бірінде 1832 жылдың 21 қа рашасында 
былай деп жазылыпты: «Кеше, дегенмен іші-
міздегі ең әдемі Пушкина болды, біз оны кү-
йеуіне, бір жағынан ешкімге тең келмей тін, 
көктен түскен періштедей әдемілігіне қа рап 
поэтикалық әсем көрініске балайтынбыз. 
Бұл – жаратқанның ең шүбәсіз, жалықпай 
қарап тұра бергіңіз келетін кейпі».  

Наталья Николаевна Пушкина 
Суретші А.П. Брюллов.

1831–1832 жж.

Александр Сергеевич Пушкин 
Суретші П.Ф. Соколов.

1836 ж.
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Кенеп өндіретін завод. Гончаровтардың қонақ күтетін бөлмесі
Белгісіз суретші. 

Ақынның кабинеті.
«Михайловск» музей-қорығы

(Псков облысы) 
ХХ ғасырдың аяқ кезіндегі 

фотосурет.
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Пушкиндер отбасының пайдаланған заттары
Н.Н. Пушкина–Ланскаяның бірінші күйеуінің хаттарын сақтаған қобдишасы. 

Ағаш, металл, былғары
Н.Н. Пушкинаның «N[atalie] P[ouchkine]» деген монограмма салынған мөрі.

Қола, ағаш, былғары
Н.Н. Пушкинаның кестелеп жасаған әмияндары. 1820 ж. аяғы, 1830 ж. басы.

Шытыра моншақ, металл, жұмсақ былғары 

Ақынның кабинеті
ХХ ғасырдың аяқ 

кезіндегі фотосурет.
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Бұл патша сарайының суретшісі В.И. Гау дың А.С. Пушкиннің же-
сірін бейнелеген ал ғашқы портреті болатын. Дәл осы кезде На талья 
Ни ко лаевна Петербургте өзімен-өзі то маға-тұйық өмір сүріп жатқан бо-
латын. 

1842–1843 жылдардың қыс айларында Н.Н.Пушкина патша сара-
йында өтетін балдарға жиі келетін болған. Оның сұлулығы әлі де болса 
жұртшылықты қызықтырып, тіпті біреулер көре алмаушылық та та ны-
та тын. Князь П.А. Вяземскийдің сөзімен айтсақ, ол осы шақта «таңға-
лар лық тамаша, талқандағыш, үмітсіз болатын».

Атты полктың лейб-гвардия командирінің әйелі Н.Н. Ланскаяның 
портретін В.И. Гау полктің басшысы император Николай І-нің елу жасқа 
толған мерейтойына тарту ететін альбомға арнап жазған екен. 1899 жы-
лы көркем сурет шебері, Ланскойлар отбасының танысы – Ф. Сычков 
портреттің көшірмесін жасаған.

Н.Н. Ланскаяның көйлегі мен әсемдік бұйымдарындағы ақ және қы-
зыл түстер полктың негізгі түстеріне сәйкес келеді, мойнына таққаны 
көк таспаға ірі сапфир тас орнатқан түйреуіш. Түйреуіш – Николай 
І-нің Н.Н. Пушкина мен П.П. Ланскойдың неке тойларына жасаған 
сыйлығы. 

Наталья Николаевна Пушкина
В.И. Гау. 1842–1843 жж.

Бристоль картоны, акварель

Наталья Николаевна Пушкина
В.И. Гаудың 1849 ж. салған 

портретінен алынған 
Ф.В. Сычковтың көшірмесі. 1899 ж.

Картон, акварель 


