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К этой старине не излишним почитаєм присовокупить несколько ко
пий с тех изображений Св. Ольги, кои находятся при так называемом 
Радзивиловском или Кенигсбергском списке Летописи 15-го века. На 
всех этих рисунках Св. Ольга представлена почти одинаково. На голове 
у нее белое покрывало, поверх коего зеленая шапочка с золотым (жел
тым) околышем. Плащ красного цвета, приподнятый на руки. Под пла
щом широкое платье зеленого цвета с золотой накладкой по подолу; на 
ногах сапожки черные. Рис. 5-й изображает представление послов древ
лянских. Рис. 6-й относится к словам Летописи: «и вдасть (царь) ей да
ры многи, злато и серебро» и проч. Рис. 7-й представляет Ольгу, моля
щуюся за сына и за людей «по вся дни и нощи». На Рис. 8 изображено 
возвращение Кн. Святослава I в Киев и свидание его с матерью. Подроб
нее см. И. Срезневского: О древних изображениях В. Кн. Владимира и
В. Кн. Ольги. Археология, вестник. Москва. Кн. 1-я. 1867 г.

На некоторых Киево-Софийских фресках можно видеть древние изо
бражения рыцарей, охотников, конюших, музыкантов и даже акробатов, 
о чем подробнее сказано в § 25, Софийский собор.

Наконец, на Рис. 9-м представлена уменьшенная копия любопытной 
гравюры на дереве работы Киево-Печерского резчика Илии. Гравюра 
эта, изображающая Святых Князей Бориса и Глеба, помещена, между 
прочими, при книге Teraturhima, сочиненной Печерским монахом Афа
насием Кальнофойским и напечатанной в типографии Киевской Лавры 
в 1638 г. Хотя рисунок этот принадлежит 17-му веку, но видно, что ху
дожник руководствовался старинными Подлинниками, от которых позд
нейшие живописцы совершенно отступили.
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Майже вісімдесят років тому В. Міяковський писав (не подаючи жодної ар
гументації), що «книжки «Основи» виходили з друку покаліченими цензурою»1. 
Проте тридцятьма роками пізніше, спеціально розглядаючи цю проблему, він 
висловився значно стриманіше, фактично «знімаючи» цитоване принагідне за
уваження: «На жаль, цензурної історії «Основи» не вивчено зовсім, і ми не 
маємо змоги з’ясувати, в якій мірі В. Білозерському пощастило здійснити пла
ни щодо змісту поодиноких чисел журналу»2.

Дослідження цензурної історії «Основи» ускладнюється об’єктивними чин
никами: журнали Санкт-Петербурзького цензурного комітету за 1861—1862 рр. 
не збереглися3, основна частина архіву видання якщо не втрачена остаточно, то 
принаймні досі не розшукана. З огляду на це особливого значення набуває про
блема джерельного забезпечення студій. Надзвичайно цінний архівний матеріал 
до теми подав сам В. Міяковський у цитованій статті 1948 р. (правда, практич
но незнаній в Україні, оскільки вона з ’явилася друком у малотиражному
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емігрантському виданні)4. Незалежно від нього деякі документи з Російського 
державного історичного архіву дослідив М. Бернштейн5, який розшукав їх ще 
наприкінці 1930-х рр.6

Однак «основ’янська» цензурна історія, якою вона постає із досліджень 
В. Міяковського та М. Бернштейна, усе ж потребує численних доповнень і по
части уточнень, поза увагою дослідників журналу дотепер залишається досить 
значний корпус публікацій та архівних джерел. Серед них — чотири призначені 
для «Основи» статті, заборонені цензурою. Зосереджуючись переважно на дже
релознавчому аналізі цих матеріалів та з’ясуванні їх ближчого контексту, подаю 
також деякі факти й міркування, істотні для зрозуміння загальної цензурної си
туації українського журналу.

Історики «Основи» досі не звертали достатньої уваги на динаміку загально- 
російської суспільно-політичної ситуації початку 1860-х років, яка визначала 
умови діяльності пресових органів. Аналізуючи діяльність українського журна
лу, важливо зважати на те, що другий рік його видання — це завершення «лібе
ральної» епохи 1855—1862 рр.7 У суспільно-політичному житті Росії заходили 
істотні зміни, які стосовно періодичної преси виявилися передовсім у поси
ленні цензурної опіки.

Характеризуючи цензурну ситуацію рубежу 1861—1862 рр., міністр народної 
освіти О. Головній писав у листі до міністра внутрішніх справ П. Валуєва від
7 грудня 1863 р.: «Правительство было недовольно цензурой и находило: с одной 
стороны цензурные постановления недостаточными, а с другой — в цензурной 
практике видело слишком большую снисходительность»8. До початку 1862 р. Го
ловне управління цензури перебувало у підпорядкуванні міністерства народної 
освіти. У зв’язку із зростанням суспільного інтересу до реформ, прагненням 
періодичних видань докладно обговорювати їх стратегію та шляхи реалізації, по
силенням «викривального» напрямку в журналістиці урядові вимоги до цензури 
істотно зросли, що виявилося і в організаційних рішеннях щодо зміни її місця у 
системі влади. 10 березня 1862 р. рішенням імператора Олександра II Головне 
управління цензури ліквідується, нижчі цензурні інстанції підпорядковуються 
безпосередньо О. Головніну, загальний нагляд за «цензурністю» періодичних і 
всіх інших видань доручається міністерству внутрішніх справ9. 12 травня 1862 р. 
затверджено «Временные правила по цензуре» із двома секретними додатками 
(значно жорсткіші порівняно із чинним доти цензурним статутом 1828 р., осна
щеним пізнішими частковими доповненнями), які згодом увійшли до статуту 
1865 р.10 По суті, тимчасові правила позбавили періодичну пресу можливості об
говорювати актуальну суспільно-політичну проблематику, якщо вона висвітлю
валася не з урядових позицій. У циркулярі від 17 травня 1862 р., яким правила 
повідомлялися цензурним комітетам, О.В. Головній пропонував оголосити цен
зорам: «...1) что отныне должно прекратиться то слабое цензирование, которое 
имело следствием, что наши периодические издания наполнялись статьями, в 
которых систематически-постоянно охуждалось все, что делает правительство, и 
которые имели явною целью возбуждение в обществе неудовольствия против 
правительства, и 2) что за сим цензор, который будет несколько раз замечен в 
упущениях, будет уволен от службы»11.

Унаслідок подвійного нагляду і керівництва, а також орієнтації цензорів на 
тимчасові правила істотно збільшилася кількість цензурних справ. Жорстку 
опіку цензури відчули на собі не лише такі радикальні видання, як журнали 
«Русское слово» і «Современник», що їх у червні 1862 р. було зупинено на
8 місяців, а й ліберальна, поміркована преса. Так, від кінця червня до початку 
вересня 1862 р. через цензурні санкції не виходить слов’янофільська газета 
«День», редакторові її І. Аксакову вдалося повернутися до керівництва видан-
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ням лише з початком 1863 р. Як переконливо показує на широкому матеріалі 
Ю. Герасимова, у другій половині 1862 р. в урядовій пресовій політиці доміну
вали репресивно-каральні тенденції12. У грудні 1862 р. О. Головній свідчив, що 
«в настоящее время наша цензурная практика достигла крайнего предела стро
гости»13.

Тим не менше 20 липня 1862 р. постійний цензор «Основи» Степан Лебедев 
(1817—1882)14 писав про її напрямок і основних співробітників у доповідній за
писці голові Санкт-Петербурзького цензурного комітету В.А. Цеє таке: «В жур
нале «Основа» редактор В.М. Белозерский имеет главною целию уяснить состо
яние южного края России на основании изучения прошлых судеб его и насто
ящих потребностей народа в духе законного развития жизни народной в связи 
с Великороссиею. Поэтому важную задачу этого журнала составляет оборона 
народа от притязаний польско-католических15 и еврейских16 и умиротворение 
отношений помещиков к крестьянам. Главные сотрудники редактора Н.И. Ко
стомаров, поместивший в этом журнале свои исследования старины малорус
ской в духе строгого беспристрастия ко всем сторонам, соприкасавшимся в ка
ком-либо вопросе, и П.А. Кулиш, разъясняющий поэтическую сторону мало- 
русского народа в связи с общественною его деятельностью прошлого времени. 
Остальные сотрудники мне неизвестны и, большею частью, местные. Направле
ние журнала вполне благонамеренное»17. Наведена синхронна загальна оцінка 
українського журналу, яка дотепер залишалася поза увагою його дослідників, 
недвозначно засвідчує цілком лояльне ставлення до видання з боку цензури. На 
користь автентичності зафіксованого тут погляду цензури на «Основу» свідчить 
передовсім характер доповідної записки, призначеної для трансляції виключно 
у межах владних структур.

Уваги про загальноросійську цензурну ситуацію 1862 р. і цитовані міркуван
ня С. Лебедева про напрямок українського журналу належить мати на увазі, 
розглядаючи призначені для «Основи» статті, які на її сторінки не потрапили. 
Невдовзі після цензурної заборони ці тексти з’явилися друком на сторінках дво
томного «Сборника статей, не дозволенных цензурою в 1862 году» (СПб., 
1862)18. Це і низку інших видань з питань історії та синхронної практики цен
зури в Росії було опубліковано як матеріал для комісії, що виробляла новий 
цензурний статут19. «Сборник...» вийшов обмеженим тиражем і, як обгрунтова
но пише С.Р. Мінцлов, є дуже рідкісним виданням20. Статті, що увійшли до 
збірника, друкувалися там без позначення авторства, також не повідомлялося, 
для якого саме періодичного видання вони призначалися. Відсутні інформації 
стосовно більшості матеріалів, вміщених на сторінках «Сборника...», відновив за 
зібраннями рукописів і коректур Санкт-Петербурзького цензурного комітету та 
іншими джерелами І.Г. Ямпольський21.

Як виглядає, всі чотири статті, що не потрапили на сторінки «Основи», при
значалися для рубрики «Вісті». На необхідності спеціального цілісного вивчення 
її публікацій акцентував ще І. Франко, сформулювавши відповідну тему: «Су
часна Україна в дописах «Основи»22. Найдокладніше на сьогодні опрацювання її 
у монографії М. Бернштейна (43—64) потребує певних коректив і доповнень.

У двох статтях обговорюються проблеми реалізації селянської реформи 1861 р., 
власне — запровадження в Україні уставних грамот і застосовані владою для до
сягнення мети силові методи. Саме гостре і публіцистично виразне змалювання 
селянського спротиву і причинилося, на мій погляд, до заборони обох повідомлень 
з місць. (Дані про конкретну мотивацію заборони дописів, які розглядаються тут 
і далі, якщо й збереглися, то принаймні досі не розшукані).

Одна із нездійснених публікацій має у коректурі назву: І. (Май 1862). У тексті 
не вказано, де саме відбуваються описувані події, прізвища і назви сіл позначе
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но початковими літерами. Однак матеріалу для ідентифікації місцевості, з якої 
допис надійшов до редакції «Основи», у тексті цілком достатньо. Згадка про сту
дентів, котрі зупинялися в одному із сіл повіту, з якого надійшла кореспон
денція, дорогою з Харкова до Києва, дає підстави обмежити ареал пошуку дво
ма губерніями — Харківською та Полтавською. Додаткові відомості для іден
тифікації території містить інша «основ’янська» публікація того ж автора, підпи
сана дещо модифікованим, порівняно з аналізованою кореспонденцією, псев
донімом: «Из -ского уезда. І. (Апрель 1862)» (1862,— № 7; підпис: Приятель-ху- 
торянин). Проблема цілковито розв»язується, якщо, розглядаючи авторські 
підписи до згаданого «квітневого» допису «Из -ского уезда» та аналізованого 
тексту, звернутися до «коду», шо ним послуговувалася для зашифрованого по
значення міст і місцевостей у викривальних матеріалах редакція петербурзького 
сатиричного журналу «Искра» (1859—1873)23. Умовні назви добиралися за 
співзвуччям, відбивали етнографічні, географічні, економічні чи національні 
особливості міста або території, відсилали до герба населеного пункту і т. д. За 
даними з архіву «Искры», Приятель — це Пирятин, повітове місто Полтавської 
губернії24. Саме у Пирятинському повіті «знайшлися» і села Л. Я. та Щ. — Ло
зовий Яр та Щербаківка (російською відповідно — село і деревня, оскільки у 
першому була церква)25, мешканці яких навесні 1862 р. виявили спротив запро
вадженню уставних грамот (шо зафіксовано, як з’ясовується, і в офіційній до
кументації).

Ситуації, описані автором «Основи» у кореспонденції, забороненій цензу
рою, не були винятковими для Полтавської губернії. Так, штаб-офіцер корпу
су жандармів Полтавської губернії полковник Белов у листі до начальника 
III відділення В. Долгорукова від 18 травня 1862 р. свідчив, що «в помещичьих 
имениях Полтавской губ. уставные грамоты вводятся вообще медленно, и часто 
случается прибегать в этом случае к силе»26.

За відсутності матеріалу для документованого обгрунтування авторства 
аналізованого допису ідентифікація території, з якої він вийшов, дає підстави 
висловити принаймні відповідне припущення. На мій погляд, автором міг бути 
Петро Миколайович Таволга-Мокрицький (1819 — не раніше 1876), ук
раїнський літератор, брат художника Аполлона Мокрицького, знайомий 
Т. Шевченка та Марка Вовчка. Як з’ясував П. Жур, він жив на хуторі за три вер
сти від Пирятина у напрямку Прилук27. В «Основі» було надруковано дві його 
поезії (1861. — №№ 3, 4), підписані справжнім прізвищем. На початку 1860-х 
років також друкувався у газетах «Северная пчела», «День»28. Існує припущен
ня29 про те, що перу Петра Таволги-Мокрицького належить і стаття «Марко 
Вовчок как малороссийский народный писатель»30. Однак документальних до
казів його авторства поки що не оприлюднено, тому вважати питання остаточ
но вирішеним (як це зроблено у деяких працях31) немає підстав. Так само 
потрібне спеціальне студіювання проблеми авторства аналізованої кореспон
денції32. Очевидно, вона готувалася до вересневого числа «Основи» за 1862 р. 
(цензурний дозвіл — 1 листопада 1862 р.), її скорочена назва — «Из -ского уез
да» — значиться в його змісті (без авторського підпису).

Аналогічна проблематика висвітлюється у кореспонденції «Хотин (Подольской 
губ.)», що складається із двох автономних фрагментів. Як свідчать і цей допис, і 
офіційні документи, на Поділлі укладання уставних грамот також супроводжува
лося численними ексцесами. «В Подольской губернии число случаев уклонения от 
принятия уставных грамот весьма значительно...», — доповідав 12 липня 1862 р. 
П. Валуев Олександрові II33. В аналізованій кореспонденції виразно акцентовано 
специфіку селянської реформи на Поділлі, де, як і на правому березі Дніпра зага
лом, серед поміщиків більшість становила польська шляхта34 (незважаючи на те,
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шо після повстання 1831 р. там «інтенсивно ширилось землеволодіння російсько
го дворянства, якому надавали сконфісковані у поляків маєтки»35). Як зазначає 
Р. Шпорлюк, на Правобережній Україні польсько-російські стосунки XIX ст. 
«визначили параметри, за яких протягом кількох поколінь жили українці: польське 
соціальне і культурне домінування, російська політична (державна) і військова вла
да»36. З огляду на це конфлікти поміщиків із селянами неминуче набували (при
наймні імпліцитно) додаткового, міжнаціонального забарвлення.

Ідентифікація згаданих у кореспонденції населених пунктів і «персонажів» її 
виявилася складнішою, ніж у попередньому випадку. У повному обсязі цю ро
боту здійснити поки не вдалося, вона потребує продовження. Залишається 
нез’ясованою і проблема авторства. Виглядає, що кореспондент «Основи» жив 
постійно не на Поділлі, а в Києві, оскільки він пише: «Возвращаясь из Ярмо- 
линец (там ярмарка Петра и Павла) в Киев...»

Заборонені кореспонденції про запровадження уставних грамот є цінним ма
теріалом і для історика селянської реформи в Україні, і для дослідника «Основи», 
на сторінках якої проблеми тогочасного села розглядалися у численних 
публікаціях, у т. ч. таких грунтовних, як нотатки мирового посередника Г. Ге 
(1862.— №№ 1, 2, 5), «Заметки о нашей сельской жизни» І. Кониського (1862. — 
№ 9) та ін. Дописи, своєчасному оприлюдненню яких завадила цензура, дають 
підстави для суттєвої корекції узвичаєних уявлень про позицію журналу у се
лянському питанні, що зазвичай оцінюється загалом як дуже поміркована 37.

Дві інші статті стосуються освітньої справи. Як слушно зауважив М. Антоно
вич, у цій галузі «Основа», вміщуючи матеріали про українське шкільництво з 
різних регіонів, «стала своєрідним зв’язком і заохочувачем до дальшої праці»38. 
В обох кореспонденціях дуже критично обговорюються рішення влади у справі 
народної освіти, через що, на мою думку, їх і було заборонено.

Про Павла Чубинського (1839—1884), автора «Заметки», написано чимало, в 
т. ч. й останнім часом — передовсім як про автора національного гімну «Ще не 
вмерла Україна» й фольклориста39. Ближчий контекст забороненого допису 
П. Чубинського, постійного автора «Основи», складають його кореспонденції 
«Из с. Твердохлебов Кременчугского уезда (5 декабря 1861)» (1862. — №1), «Два 
слова о сельском училище вообще и об училище для сельских учителей» та «Ис
тория Бориспольской школы» (1862. — № 4). На мікрорівні, на локальному ма
теріалі авторових бюрократичних митарств у зв’язку з його нереалізованим 
наміром відкрити недільну школу проблематику «Заметки» розроблено в «Исто
рии Бориспольской школы»40. Як свідчить помітка на коректурі, аналізований 
допис було заборонено 26 березня 1862 р.41

Постать Василя Степановича Шевича (1830 — не раніше червня 1901), авто
ра кореспонденції «Из Лубенского уезда (Полтавской губ.) (21 августа 1862)», 
назагал малознана. Хоча розрізненого матеріалу про його життя і діяльність — 
як друкованого, так і архівного — збереглося чимало, досі ніхто не взяв на се
бе праці сумлінно простудіювати ці джерела і створити документовану біографію 
діяча, який працював і в освітній галузі, і на ниві журналістики та літератури. 
Здійснити таке дослідження у тісних межах вступних нотаток до забороненої 
цензурою кореспонденції В. Шевича, звичайно, неможливо, тому обмежуюся 
найголовнішими біографічними вказівками, докладніше зупиняючись на його 
українських зацікавленнях і діяльності в Лубенській недільній школі.

В. Шевич, позашлюбний син хорольського поміщика С. Лукашевича, 
закінчив Владимирську губернську гімназію і рік учився на філософському фа
культеті Московського університету, звідки вийшов передовсім через немож
ливість оплачувати навчання, а також, як сам згодом свідчив, «видя страшный 
разлад науки с жизнью и святой верой»42. Працював у Мєщовському повітово
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му училищі (Калузька губ.) і Кам’янець-Подільському єврейському училищі. Від 
1854 р. живе на Полтавщині, викладає історію та географію у повітових учили
щах — у Зінькові, а пізніше в Лубнах, де у березні 1861 р. за його участю було 
відкрито недільну школу. Саме урядовому рішенню про закриття недільних шкіл 
(червень 1862 р.) він аргументовано опонував дописом, дорогу якому на 
сторінки «Основи» перекрила цензура. Автор покликається тут на позитивний 
досвід недільної школи, в якій він працював; про її діяльність ішлося також 
у вміщених в «Основі» його кореспонденціях «Из Лубен (Полтавской губ.) 
(21 апреля 1861 г.)» (1861. — № 5. — С. 74—76), «Из Лубен (Полтавской губ.) 
(Сентябрь 1861)» (1861. -  № 10. -  С. 148-150).

Невдовзі після написання забороненої цензурою кореспонденції, на початку 
вересня 1862 р. В. Шевича було заарештовано і доставлено до Петропавловської 
фортеці (разом з членами полтавської громади В. Лободою, О. Строніним,
A. Шимановим). Усім чотирьом інкримінувалося «деятельное участие в образо
вании, под видом распространения грамотности, кружков для возбуждения в на
роде неудовольствия к правительству с целью отделения Малороссии»43. 
Слідство не підтвердило обвинувачення ні стосовно В. Шевича, ні стосовно 
інших названих осіб, однак влада усе ж визнала за потрібне вжити до них 
адміністративних заходів44. В. Шевича було вислано під нагляд поліції до Уфи 
Оренбурзької губернії, де він перший час служив без оплати судовим слідчим 
(і дістав у березні 1863 р. одноразову матеріальну допомогу від Літературного 
фонду45). Згодом служив у Оренбурзькому губернському правлінні, чиновником 
особливих доручень в Уфимсько-Оренбурзькій палаті державного майна (до ве
ресня 1865 р., коли вийшов у відставку). У березні 1865 р. В. Шевичу дозволено 
жити повсюдно, окрім столиць та українських губерній (із заміною гласного на
гляду поліції на негласний), у 1869 р. знято усі обмеження. У 1868—1873 рр. — 
помічник секретаря Нижньогородського окружного суду, у 1873 р. вислано до 
Іркутської губернії за двоєжонство. Виглядає, що В. Шевич помер пізніше черв
ня 1901 р.46, бо ще впродовж принаймні п’яти років у Іркутську з’являються 
друком його художні і науково-публіцистичні твори. (Важко уявити, щоб видан
ням писань В. Шевича, загалом аматорських, клопотався не він сам)47.

Як на мій погляд, із аналізу відомих на сьогодні фактів, яких чимало й по
за слідчою справою, випливає, що звинувачення В. Шевича в активній участі в 
українському русі було перебільшеним. (Хоча, безсумнівно, відповідний аспект 
його життєпису потребує спеціального опрацювання). Так, він цікавився ук
раїнською культурою. Як переконливо показала В. Адріанова-Перетц, його не- 
опублікований збірник українських прислів’їв, укладений 1854 р. у Зінькові, 
вигідно вирізняється на тлі аналогічних тогочасних зібрань — передовсім спро
бами систематизації і тлумачення паремій48. Проте кількома роками пізніше
B. Шевич недвозначно задекларував своє ставлення до української мови і пись
менства у статті «Об образовании женщины в Малороссии», в якій писав: «За
ставили ли образованные малороссийские поэты общество говорить по-мало- 
российски? Нет. Заставили ли они образованное малороссийское юношество 
писать по-малороссийски? Нет. Имели ли они влияние на образование народа, 
на совершенствование языка? Нисколько. Отчего же? Да именно оттого, что ма
лороссийского языка не существовало и не существует, а есть только наре
чие^...] Что касается до сочинений на малороссийском языке, которые изредка 
еще выходят в свет, то они имеют свои достоинства в этнографическом отно
шении как образцы малоизвестного наречия. Вследствие таких убеждений, при
надлежащих, впрочем, не одному мне, а всему почти здешнему краю, первым 
условием женского и мужского образования в Малороссии всегда было приуче
ние учащихся к великорусскому произношению и выговору слов»49.
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Наведені рядки цілком виразно з’ясовують ставлення В. Шевича до ук
раїнської справи наприкінці 1850-х років. Тому зрозуміло, що питання про 
вибір мови викладання у Лубенській недільній школі (принаймні на початку її 
діяльності) для нього не було актуальним50. Пізніше, на одному з допитів у слід
чій комісії він свідчив: «Помню, что я писал г. Стронину, что не то важно, на 
каком наречии или языке преподаются науки, а то, чтобы это преподавание бы
ло добросовестно, а истина светла»51. Як повідомляв до «Основи» сам В. Ше- 
вич, навчання в його школі провадилося «по-московськи» (1861. — № 10. — 
С. 149; також див.: № 5. — С. 75).

Проте внаслідок загального впливу українського руху початку 1860-х років і 
конкретно спілкування з полтавськими громадівцями у поглядах В. Шевича ста
лися зміни. Так, А. Шиманов, коментуючи на вимогу слідчої комісії один із 
своїх листів до В. Шевича, свідчив, шо вважав його «сочувствующим украинско
му направлению»52. Відомо, що у вересні 1861 р. О. Стронін на прохання
B. Шевича надсилає до Лубен 60 примірників укладеної ним «Азбуки по мето
де Золотова для южно-русского края» (Полтава, 1861)53. Після заклику В. Ше
вича зі сторінок «Основи» допомогти новій школі книжками (1861. — № 5. —
C. 75) до Лубен надходили українські видання і з Петербурга. Сам В.Шевич в 
одному із звідомлень для дирекції народних училищ Полтавської губернії заува
жував, що вони, «как ненаходящиеся во употреблении школы, предназначены к 
продаже в пользу школы»54, однак Д. Граховецький, на мій погляд, мав підста
ви висловити сумнів щодо відповідності цитованого свідчення дійсному станові 
речей: «Можливо, шо це так писалося лише для дирекції...»55

Під час допитів у слідчій комісії В. Шевич кілька разів покликався на цито
вану статтю «Об образовании женщины в Малороссии» як репрезентативну для 
його поглядів на українську справу56. Але водночас зауважував: «...я не отвергал 
опытов на малороссийском наречии, и когда было объявлено об издании жур
нала «Основа», то я и сам сделал попытку написать письмо на этом наречии, но 
потом писал по-русски»57. Це повідомлення потребує уточнення. Збереглося та
кож українське оповідання В. Шевича «Некрещена», надіслане до журналу у 
січні 1862 р. (залишилося неопублікованим)58.

Матеріали про Лубенську недільну школу не вичерпуються повідомленнями 
В. Шевича, інші джерела, доповнюючи його свідчення, дають водночас підста
ви і для певного їх уточнення. Школа припинила існування не внаслідок уря
дової ухвали, як можна гадати на підставі забороненого цензурою допису В. Ше
вича, а раніше. Питання про закриття школи рада повітового училища поруши
ла 15 травня 1862 р., «так как учеников в воскресной школе, в продолжение не
скольких месяцев, не было, и школа оставалась номинально»59. «Ця школа 
особливим нічим себе не виявила...»60, — пише на підставі аналізу архівних дже
рел Д. Граховецький, хоча й відзначає, що «Шевич усіх зусиль докладав, щоб 
школа не закрилася, щоб учнів заохотити до науки»61. Достеменно не з’ясова
но, чому саме закрилася недільна школа. Передовсім, очевидно, тому, що сама 
ідея школи для простолюду викликала глухий опір впливового місцевого 
«істеблішменту». Уже через місяць після початку роботи школи В. Шевич писав 
до «Основи»: «Несмотря на то, что учреждение воскресных школ одобрено и по
ощряемо правительством, отсталые люди во что бы то ни стало не хотят усту
пить современному направлению образования: так, 9 апреля в Лубенской вос
кресной школе оказалась половина только учащихся [из] посетивших ее в пер
вый раз, по той причине, что неблагонамеренные люди уверили многих учени
ков в том, что за обучение в воскресной школе будут впоследствии налагаемы 
на них казенные работы!..» (1861. — № 5. — С. 75). Недостатнім було і ма
теріальне забезпечення школи. За даними Д. Граховецького, пожертви, зібрані



на її утримання, склали 53 крб. 61 коп.62 У вересні 1861 р. В. Шевич повідомляв' 
до «Основи»: «...школа наша все бідніша становиться: грошенят дастьбі!.. До 
школи багатим яке діло? Там же вчиться мужва, а нещасна мужва — то для 
іншого, мов гадина!..» (1861. — № 10. — С. 149).

Як можна припустити, для вересневого числа «Основи» призначалися й коре
спонденція про запровадження уставних грамот на Поділлі та допис В. Шевича 
стосовно закриття недільних шкіл63. Напередодні його виходу в світ В. Біло- 
зерський писав братові Олександрові у листі від 12 листопада 1862 р.: «Сентябрь
ская книжка скоро выйдет; сильно задержана была цензурою, несколько мелких 
полезных статей совсем не пропущены. Зато удалось протащить другие, и книж
ка выйдет очень хорошая. Остальные надеюсь выпустить до конца года»64.

Окрім названих матеріалів, у архіві Санкт-Петербурзького цензурного 
комітету збереглася коректура уривка з листа Я. Головацького до В. Білозер- 
ського від ЗО січня 1862 р. і доданої до нього поезії В. Шашкевича «Нинішня 
наша пісня», що її автор уперше публічно прочитав 9 (21) січня 1862 р. під час 
описаного у листі Я.Головацького відкриття у Львові товариства «Руська 
бесіда»65. Обидва тексти мали з’явитися у лютневому числі «Основи» за 1862 р., 
про що свідчить його зміст, традиційно вмішений на першій сторінці обкладин
ки, яку було виготовлено ще до цензорської ухвали про затримання названої 
публікації. Увагу цензора, як свідчать помітки на коректурі, привернули кілька 
особливо виразних у національному плані місць із відтворюваної старим лірни
ком «розмови» Дніпра з Бескидом у поезії В. Шашкевича, через які й була зу
пинена уся публікація. Очевидно, В. Білозерський вживав заходів, щоб подати 
її в одному з дальших чисел без купюр; його зусилля не були марними, оскільки 
деякі зауваження цензора вдалося «зняти». Уривок з листа Я. Головацького і на
звана поезія В. Шашкевича (з двома пропущеними строфами після «репліки» 
Бескида «Зтиха!») з’явилися друком у липневому числі «Основи». У редакційній 
примітці, зверненій до Я. Головацького, зазначалося: «Щирим серцем завіряємо 
вас, давно знайомий і правдиво-милий наш брате, що не нашою виною оце 
тільки тепера печатається ваш дорогий лист» (1862. — № 7. — С. 68). Варто на
вести опущені в журналі дві строфи з поезії В. Шашкевича, оскільки вони ста
новлять інтерес не лише для історика «Основи», а й для текстологічного вив
чення літературної спадщини письменника: і в першій публікації названого тво
ру66, і в прижиттєвій збірці «Зільник» (Львів, 1863) цей фрагмент має досить 
істотні відмінності. Курсивом виділено рядки, які звернули на себе увагу цензо
ра; їх було відкреслено на полях. Ось ці строфи:

[ДНІПРО:]
«Гей, гей, Бескиде! ти мій рідний світе!
А чи всі вірні були руські діти?
Та чи не стали сини супостати 
Самі могилу матері копати?»

БЕСКИД:
«Брате!»

«Одні до ляцькой неньки прилягали,
Другі родину «хахлами» прозвали.
Треті, щоб честі і статку придбати,
Помогли рідну в желіза ковати».

БЕСКИД:
«Ковати!»67
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Заборонені для надрукування статті, матеріали до історії публікації поезії 
В. Шашкевича «Нинішня наша пісня» та відгук С. Лебедева про напрямок і ос
новних співробітників «Основи» істотно розширюють коло джерел для вивчення 
її цензурної історії. Урахування нового матеріалу, розглянутого на тлі відомого 
раніше68 (і в контексті загальноросійської цензурної ситуації початку 1860-х рр.), 
дає підстави доказовіше оцінювати роль цензури у діяльності українського жур
налу. Безсумнівно, цензура істотно деформувала витворюваний редакцією образ 
«Основи» (заборона, «редагування» окремих матеріалів, автоцензура69, внаслідок 
якої частина рукописів зовсім не пропонувалася на розгляд власне цензури або 
ж адаптувалася до її вимог).

Проте сумарно оцінюючи відомий на сьогодні достовірний джерельний ма
теріал до теми, розглядаючи цензурну історію журналу не абстраговано, поза ча
сом і простором, а в реальному суспільно-політичному контексті, слід визнати, 
що він (матеріал) загалом не підтверджує поширених уявлень про тотальну упе
редженість цензури стосовно «Основи». На мій погляд, М. Бернштейн не має 
рації, безпосередньо пов’язуючи «поточне» втручання цензури у ведення «Осно
ви» з її припиненням (195—198)70. Очевидно, він усе ж має на увазі передовсім 
невдалу спробу реформування видання у щотижневик з додатками, оскільки про 
щомісячну «Основу», яку ми знаємо, цілком слушно пише: «Припинення вихо
ду журналу сталося без будь-якої офіціальної заборони» (198)71.

Так, аналізуючи факти з ’ясованих на сьогодні цензурних заборон і скорочень 
1862 р.72, можна виразно твердити про національний зміст вилучених цензором 
рядків із Кулішевої поеми «Великі проводи»73 та поезії В. Шашкевича. Усі ж чо
тири статті, як на мене, було заборонено не тому, шо у них обговорювалася 
власне національна проблематика (хоча вона часом і наявна, але не становить 
основного змісту допису — як, приміром, у замітці П. Чубинського чи корес
понденції з Пирятинського повіту), і не тому, що тексти призначалися саме для 
українського журналу. Як очевидно, ці кореспонденції не потрапили на 
сторінки «Основи» з огляду на те, шо автори ставили під сумнів обгрунто
ваність, доцільність конкретних дій владних інституцій (і то не лише місцевих, 
а й загальноросійських). Деякі інші тогочасні петербурзькі і московські 
періодичні видання зазнали з публікаціями такого плану істотно більших цен
зурних втрат, у чому нескладно пересвідчитися, опрацювавши «Сборник статей, 
не дозволенных цензурою в 1862 году» і однойменну студію І. Ямпольського. 
Щоб уникнути неадекватних оцінок вилучених із контексту фактів претензій 
цензури до українського журналу, беззастережного трактування «робочих» мо
ментів стосунків їх як вияву упередженості до «Основи», варто також до
кладніше ознайомитися з контекстом її діяльності — власне з історією інших то
гочасних журналів і газет (російських), принаймні переглянувши дослідження 
про окремі видання, листування, щоденники, спогади як редакторів і 
співробітників їх, так і цензорів74.

«Основа», яка стала «справді основою другого національного Відродження в 
Україні — XIX»75, потребує дальшого ретельного вивчення. І то не лише в ас
пекті її цензурної історії. 1

1 Міяковський В. Куліш і цензура / /  Наше минуле. — 1918. — № 2. — С. 106.
2 Перський В. [Міяковський В.] З історії «Основи» // Літературно-науковий збірник. — 

Корюген; Кіль, 1948. — Т. 3. — С. 94.
3 Див.: Ямпольский И. Сатирическая журналистика 1860-х годов: Журнал революци

онной сатиры «Искра» (1859 — 1873). — М., 1964. — С. 149.
4 Див.: Перський В. Назв, праця. — С. 92-99.
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ратурознавство. — 1947. — Nq 7/8. — С. 66-67, 70; 2) Журнал «Основа» і український літе
ратурний процес кінця 50-х — початку 60-х років XIX ст. — К., 1959. — С. 13—20, 23, 
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6 Див.: У півстолітніх змаганнях: Вибрані листи до Кирила Студинського (1891—1941). — 
К., 1993. — С. 676—678 (лист М. Бернштейна від 17 січня 1940 р.).

7 «С половины 1862 г. ветер потянул в другую сторону, — писав О.Герцен. — На не
полное освобождение крестьян потратились все силы правительства и общества — и за
торможенная машина двинулась назад» (Герцен А. И. VII лет / /  Собр. соч.: В ЗО т. — М., 
1959.- Т . 1 8 . - С .  239).
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Оп.1. — Спр. 10. — Арк. 6). Також див.: Усов П. Цензурная реформа в 1862 году / /  Вестник 
Европы. — 1882. — Т. 3. — N9 5. — С. 155—156; Лемке М. Назв, праця. — С. 131—132 (прим.); 
Барсуков Н. Жизнь и труды М.П. Погодина. — СПб., 1905. — Кн. 19. — С. 459—460.

10 Цей статут у період його підготовки фігурував у пресі і в офіційній документації як 
майбутні «правила по делам книгопечатания». М. Бернштейн не має рації, зауважуючи, що 
нові «правила по делам книгопечатания» постали у формі Валуєвського циркуляра (208).

11 Цит. за: Усов П. Цензурная реформа в 1862 году. — С. 156.
12 Див.: Герасимова Ю.И. Из истории русской печати в период революционной ситуа

ции конца 1850-х — начала 1860-х годов. — М., 1974. — С. 168—198. На початку грудня 
1862 р. автор «Основи» В. Лобода так описував зауважувані «неозброєним оком» зміни у 
загальноросійській цензурній ситуації: «... по непонятным для русской публики причи
нам гласность, свободу слова начали ограничивать, о многих вопросах, уже поднятых и 
заявленных в печати, не позволено было говорить; о злоупотреблениях дозволено было 
говорить (т. е. печатно) только лишь мелких чиновников, квартальных и становых при
ставов...» (цит. за: Гніп М. Громадський рух 1860-х рр. на Україні. — Харків, 1930. — 
Кн. 1. Полтавська громада. — С.76).

13 Цит. за: Лемке М. Назв, праця. — С. 257. Опіка над цензурою двох відомств трива
ла недовго, оскільки фактично від самого утворення «спілки» виявився очевидний 
пріоритет міністерства внутрішніх справ. Від 1 березня 1863 р. цензурні справи перехо
дять виключно до його компетенції.

14 Я к писав В. Рудаков, серед цензорів С анкт-П етербурзького цензурного комітету С. Л е
бедев був, після В. Бекетова (цензора некрасовського «Современника»), «наиболее снисхо
дительным и понимаю щ им свое дело» (Рудаков В.Е. Последние дни цензуры в М инистерст
ве народного просвещ ения: Председатель СП б. цензурного комитета В.А. Цеэ. — СПб., 
1911. — С. 22). П ро С. Лебедева також див.: Там само. — С. 19, 28; Мезьер А.В. Словарный 
указатель по книговедению . — М.; Л., 1934. — Т.З. — Стлб. 308; Григорьян К  П олемика сту
дента Добролюбова со своим профессором / /  Ш естидесятые годы: М атериалы по истории 
литературы и общ ественному движению. — М.; Л., 1940. — С. 85—88; Добролюбов Н.А. [За
метки и размыш ления по поводу лекций Степана И сидоровича Лебедева] /  Публ. и прим. 
К. Григорьяна / /  Там само. — С. 89—106; Foote I.P. The St. Petersburg Censorship Committee: 
1828 — 1905 / /  Oxford Slavonic Papers: New Series. — 1991. — Vol. 24. — P. 107.

15 Стосовно проблеми ставлення цензури до публікацій «Основи» з «польського» пи
тання слід зауважити, що розглянута у статті В. Міяковського 1948 р. (див.: Порський В. 
Назв, праця. — С. 94) і в монографії М. Бернштейна (96—98) історія публікації статті 
М. Костомарова «Выходки газетьі (краковской) «Czas» и журнала «Revue Contemporaine» 
(1861. — № 2), яка з’явилася друком лише після розлогих пояснень В. Білозерського 
(з незначними купюрами), не є репрезентативною для цілої ситуації. Цитовані міркуван
ня С. Лебедева свідчать про це дуже переконливо. Показово, що польський публіцист 
В. Міцкевич, гостро реагуючи на несправедливі, як йому видавалося, відповідні публікації 
«Основи», пояснював їх появу ліберальним ставленням цензури до українського журналу
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(див.: Костомаров Н. Украинский сепаратизм / /  Костомаров Н. Казаки: Исторические мо
нографии и исследования. — М., 1995. — С. 399).

16 Докладний аналіз дискусії українського журналу з єврейським «Сионом» стосовно 
українсько-єврейських взаємин, в якій взяли участь і численні російські періодичні ви
дання, див.: Serbyn R. The «Sion» — «Osnova» Controversy of 1861-1862 / /  Ukrainian-Jewish 
Relations in Historical Perspective. — Edmonton, 1988. — P. 85—110. Зі сторінок «Сиона» 
уперше виразно було сказано про загрозу українського сепаратизму.

17 Рукописний відділ Російської національної бібліотеки (далі — РН Б). — Ф. 833. — 
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даков В.Е. Назв, праця. — С. 22—23. На основі доповідей цензорів про «свої» періодичні ви
дання постала доповідна записка голови Санкт-П етербурзького цензурного комітету 
В.А. Цеє «О направлении и составе редакций петербургских газет и журналов», яку 31 лип
ня 1862 р. було подано імператорові Олександрові II (копії, для інформації, дістали також 
П. Валуєв та ш еф жандармів В. Долгоруков). «Основ’янський» фрагмент її порівняно із ци
тованим текстом С. Лебедева зазнав мінімальних редакторських змін, у другому реченні бу
ло вилучено слова «... мне неизвестны и...» (див.: РНБ. — Ф. 833. — Спр. 66. — Арк. З зв. — 
4). Інш ий примірник записки В.А. Цеє — з архіву О. Головніна (РН Б. — Ф. 208. — 
Спр. 100) — був у розпорядженні Ю. Герасимової, яка, викладаючи зміст документа, обґрун
товано зауважує, що керівник цензурного комітету відгукується про «Основу» схвально (див.: 
Герасимова Ю.И. Назв, праця. — С. 168).

18 Аналізуючи це видання, М. Лемке зазначав: «Я имел терпение прочесть весь «Сбор
ник», от доски до доски, и должен сказать, что на точном основании действующих в 1862 г. 
законодательных распоряжений ни одна из статей не подлежала бы запрещению» (.Лемке М. 
Назв, праця. — С. 234—235, прим.).
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ньому відсутні. Див.: Російський державний історичний архів (далі РДІА). — Ф. 772. — 
On. 1. — Спр. 5779. — Арк. З — 4 зв.

20 Див.: [Минцлов С.Р.] Книгохранилище Сергея Рудольфовича Минцлова. — СПб., 
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ные записки Ленинградского университета. — 1971. — Т. 355. — С. 180—193. (Серия фи
лологических наук. Вып. 76. Русская литература XIX — XX веков).

22 Франко /. [План викладів історії літератури руської. Спеціальні курси. Мотиви] / /  
Зібр. тв.: У 50 т. -  К., 1984. -  Т. 41. -  С. 30.

23 Підказка міститься у «квітневій» кореспонденції, в якій ідеться про одного з город
ничих повітового міста: «Наконец настал Жернов, столь прославившийся в «Искре» зна
нием российской географии» (Основа. — 1862. — № 7. — С. 85). Сама ця публікація в 
«Искре» залишається нерозшуканою.

24 Див.: Быховский Н. Из архива курочкинской «Искры» / /  Литературное наследство. — 
М., 1936. -  Т. 25/26. -  С. 612.

25 «Знайшлося» і згадане у «квітневій» кореспонденції містечко Ж., в якому допису
вач журналу відвідав недільну школу (див.: Основа. — 1862. — N9 7. — С. 84), це — Жу
равка, теп. с. Варвинського району Чернігівської обл. Повітовий городничий, позначе
ний там же (див.: С. 84—86) криптонімом Е-в (російською мовою), — Іван Миколайо
вич Єфремов, пирятинський городничий на рубежі 1850—1860-х рр.

26 Отмена крепостного права на Украине: Сб. док. и материалов. — К., 1961. — С. 241.
27 Див.: Жур П. Третя зустріч: Хроніка останньої мандрівки Т. Шевченка на Україну. — 

К., 1970. — С.53—54. Про П. Таволгу-Мокрицького також див.: Ротач П. Літературна Пол
тавщина: Матеріали до українського біографічного словника / /  Архіви України. — 1969. — 
№ 3. — С. 105; Шевченківський словник: У 2 т. — К., 1976. — Т. 1. — С. 412.
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28 Див.: Мокрицкий Я. Ответ на статью г-на Кулиша: (Письмо к издателю «Северной 
пчелы») / /  Северная пчела. — 1861. — 25 мая. — № 116; Таволга-Мокрицкий Я. Из Сло
бодской Украины / /  День. — 1862. — 5 мая. — № 30. — С. 9—10.

29 Див.: Бернштейн М Д. Примітки / /  Марко Вовчок у критиці: Збірник статей, ре
цензій, висловлювань. — К., 1955. — С. 322—323; Хохлачов В. Естафета нащадкам //Л іт е 
ратурна Україна. — 1963. — 7 груд. — № 97. — С. 2; Лобач-Жученко Б.Б. Літопис життя 
і творчості Марка Вовчка /  Вид. 2-е, доп. — К., 1983. — С. 80.

30 Див.: Русский инвалид. — 1860. — 20 мая. — № 107. — С. 429-431. Підпис: Пирятин.
31 Див.: Дей О.I. Словник українських псевдонімів та криптонімів ( XVI — XX ст.). — 

К., 1969. — С. 306; Лобач-Жученко Б.Б. О Марко Вовчок: Воспоминания, поиски, наход
ки. -  К., 1987. -  С. 137-138, 392.

32 На мій погляд, менш імовірно, що автором аналізованих кореспонденцій з Пиря- 
тинського повіту був лікар Веніамін Португалов (1835—1896), який у 1861—1862 рр. жив 
у Пирятині. (Про нього див.: Деятели революционного движения в России: Биобиблио- 
графичсский словарь. — М., 1928. — Т. 1. — Ч. 2. — Стлб. 330—331; Марахов Г.І. 
Т.Г. Шевченко в колі сучасників: Словник персоналій. — К., 1976. — С. 96—98). Лист
B. Португалова до редакції «Основи» з проханням не вживати у виданні слова «жид», 
підписаний криптонімом П-в (у справі атрибуції див.: Гніп М. Назв, праця. — С. 52, 
прим.), причинився до появи анонімно надрукованої редакційної статті «Недоразумение 
по поводу слова «Жид» (1861. — N° 6. — С. 134—142), автором якої був В. Білозерський 
(див.: Костомаров Н. Иудеям / /  Основа. — 1862. — № 1. — С. 38—42). А ця публікація 
викликала згадану дискусію українського журналу з «Сионом», з приводу якої призвідця 
її листувався з М. Костомаровим (див.: Гніп М. Назв, праця. — С. 218).

33 Отмена крепостного права: Доклады министров внутренних дел о проведении кре
стьянской реформы. 1861-1862. — М.; Л., 1950. — С. 196. Про факти спротиву 
подільських селян укладанню уставних грамот у червні-липні 1862 р. також див.: Там са
мо. — С. 163, 179, 184, 205, 211; Отмена крепостного права на Украине. — С. 243—245.

34 За даними Г. Марахова, на початок 1863 р. серед поміщиків Подільської губернії 
поляки становили 89 % (див.: Марахов Г.И. Польское восстание 1863 г. на Правобереж
ной Украине. — К., 1967. — С. 31).

35 Полонська-Василенко Я. Історія України. — Мюнхен, 1976. — Т. 2. — С. 299.
36 Шпорлюк Р. Україна: від імперської периферії до суверенної держави / /  Сучасність. — 

1996. -  № 12. -  С. 54.
37 Крім дослідження М. Бернштейна (43—46), див.: Переписка И.С. Аксакова с 

Н.И. Костомаровым о Малороссии. 1861 / /  Русский архив. — 1906. — № 12. — С. 542; Ле
щенко Н.Н. Крестьянское движение на Украине в связи с проведением реформы 1861 го
да: (60-е годы XIX века). — К., 1959. — С. 18, 349—350; Теплицъкий В.Г. Реформа 1861 ро
ку і аграрні відносини на Україні (60-90-ті роки XIX ст.). — К., 1959. — С. 130—131.

38 Антонович М. Українська петербурзька Громада / /  Ювілейний збірник УВАН у Ка
наді. — Вінніпег, 1976. — С. 87. Докладніше про освітню проблематику в «Основі» йдеть
ся у статті І. Стешенка «Українські шестидесятники» (Записки Українського наукового 
товариства у Києві. — 1908. — Т. 2. — С. 49—54) і в монографії М.Бернштейна (56—64).

39 Напр., див.: Зиль А. «Сила чорноземна наш Чубинський...» / /  Наука і культура: Ук
раїна. — К., 1989. — Вип. 23. — С. 122—127; Чередниченко Д. І.) Ми нарешті мусимо до 
нього прийти / /  Українська мова і література в школі. — 1991. — № 7. — С. 19—25; 
№ 9. — С. 43—50; 2) Чубинський Павло: Есе / /  Київська старовина. — 1992. — № 6. —
C. 45—59; Погребенник Ф. «Ще не вмерла Україна» / /  Погребенник Ф. Українські пісні — 
гімни. — К., 1992. — С. 4—15; Одарченко П. Наукова діяльність Павла Чубинського / /  
Одарченко П. Українська література: 36. вибраних статей. — К., 1995. — С. 300—318.

40 Клопотання про відкриття недільної школи, з яким П. Чубинський 23 січня 1862 р. 
звернувся до директора училищ Полтавської губ., див.: Граховецький Д. Перші недільні шко
ли на Полтавщині та їх діячі (1860—1862 рр.) / /  Україна. — 1928. — N° 4. — С. 67—68 (прим).

41 Див.: Ямпольский И.Г. «Сборник статей...». — С. 190.
42 Гніп М. Назв, праця. — С. 168.
43 Там само. — С. 53.
44 Ця справа докладно, з наведенням першоджерельного матеріалу розглядається у 

названій студії М. Гніпа. Про В. Шевича також див.: Деятели революционного движения 
в России: Биобиблиографический словарь. — Т. 1. — Ч. 2. — Стлб. 465.
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45 Див.: Заборова Р.Б. Достоевский и Литературный фонд: По архивным документам / /  
Русская литература. — 1975. — № 3. — С. 164; РНБ. — Ф. 438. — Спр. 12. — Арк. 112—113.

46 Лист В. Шевича до редактора журналу «Исторический вестник» С. Шубинського 
від 20 червня 1901 р. див.: РНБ. — Ф. 874. — Оп.1. — Спр. 87. — Арк. 169.

47 Останнє з відомих мені окремих видань — оповідання «Пострадавший из-за Гого
ля» (1906). У Російській національній бібліотеці (Санкт-Петербург) зберігається близько 
20 видань російських творів В. Шевича — як художніх (проза, п’єси), так і наукових (пе
реважно з педагогіки) та публіцистичних. Найраніше з-поміж них — комедія «Проказни
ца» (М., 1851); єдине надруковане в Україні — брошура «Взаимные отношения жизни и 
воспитания» (К., 1862).

48 Див.: Адріянова-Перетц В. Полтавські прислів’я в записах 1850-х років / /  Етно
графічний вісник. — 1927. — № 3. — С. 148—153.

49 Шевич В. Об образовании женщины в Малороссии / /  Русский дневник. — 1859. — 
15 марта. — № 58. — [С.4]. Також див.: Гніп М. Назв, праця. — С. 172, 177.

50 Конкретне обґрунтування необхідності викладати у недільній школі російською 
мовою містить «Мнение учителя истории и географии Василия Шевича об открытии при 
Лубенском уездном училище воскресной школы, представленное им в педагогический 
совет оного училища 1860 года сентября 16-го». Див.: Граховецький Д. Назв, праця. — 
С. 64—66 (прим. ).

51 Гніп М. Назв, праця. — С. 177.
52 Там само. — С. 121. Також див.: С. 27, 120—121, 154, 183—185, 189. Також див.: 

Житецький /. Київська громада за 60-тих років / /  Україна. — 1928. — № 1. — С. 95 
(прим.); Жук А. Культурні діячі Лубенщини / /  Українська літературна газета. — Мюнхен, 
1959. -  Лип. -  № 7. -  С. 4.

53 Див.: Гніп М. Назв, праця. — С. 228. Видання для народного читання надсилав В. Ше- 
вичу для поширення також полтавський книготорговець В. Трунов (див.: Там само. — 
С. 12-13, 158-159, 172, 180, 231).

54 Граховецький Д. Назв, праця. — С.65.
55 Там само.
56 Див.: Гніп М. Назв, праця. — С. 172, 173, 177.
57 Там само. — С. 177.
58 Автограф див.: Фонди Чернігівського історичного музею. — Ал •
59 Астряб М.Г. Столетие Лубенского высшего начального училища (1814—1914) / /  

Труды Полтавской ученой архивной комиссии. — Полтава, 1914. — Вып. И. — С. 157. 
Також див.: Граховецький Д. Назв, праця. — С. 56, 64—65.

60 Граховецький Д. Назв, праця. — С. 64.
61 Там само. — С. 65—66.
62 Див.: Там само. — С. 56.
63 Іншу його кореспонденцію, надіслану до редакції разом із забороненою цензурою, 

див.: Шевич В. Из Лубенского уезда (Полтавской губ.) (21 августа 1862) / /  Основа. — 
1862. -  № 8. -  С. 4 4 -4 6 .

64 Державний архів Російської Федерації. — Ф. 112. — On. 1. — Спр. 72. — Арк. 83 зв. 
Останнє речення цитованого епістолярного уривка потребує додаткового коментаря. Де
сяте число «Основи» за 1862 р. дістало цензурний дозвіл 3 лютого 1863 р. М. Бернштейн 
пов’язує такий запізнений його вихід із цензурними причіпками (196), що без 
відповідних доказів не переконує. В. Білозерський не виконав своїх зобов’язань перед пе
редплатниками, два останні числа журналу за 1862 р. не вийшли з фінансових причин 
(про це виразно сказано у листі П. Куліша до Д.Каменецького від 25 серпня 1864 р., див.: 
Письма П.А. Кулиша к Д.С. Каменецкому: 1857—1867 /  Публ. А. Л[азаревского] / /  Ки
евская старина. — 1898. — Т. 62. — № 7/8. — Отд. 1. — С.137). Також див.: К истории 
«Основы» / /  Киевская старина. — 1899. — Т. 65. — № 5. — Отд. 2. — С. 74.

65 РДІА. -  Ф. 777. -  Оп. 26. -  Спр. 65. -  Арк. 2, 3.
66 Див.: Вечерниці. — 1862. — 22 лют. — № 4. — С.28—29.
67 РДІА. — Ф. 777. — Оп. 26. — Спр. 65. — Арк. 2. Рядки, які також попервах вида

лися цензорові неприйнятними — від фрагмента з «мови» Бескида «...Як з могил наша 
слава йме вставати, Та й станем вкупі волі добувати!» і до кінця поезії.

СТАТТІ ДЛЯ ЖУРНАЛУ «ОСНОВА» (1861—1862% заборонені цензурою
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68 Окрім названих статей В. Міяковського та монографії М. Бернштейна, також, напр., 
див.: К истории «Основы» / /  Киевская старина. — 1899. — Т. 65. — №  4. — Отд. 2. — С. 2; 
Жемчужников Л. М. Из воспоминаний о Т.Г. Шевченко / /  Воспоминания о Тарасе Шевчен
ко. — К., 1988. — С. 433; Жур П. Труды и дни Кобзаря. — Люберцы, 1996. — С. 550—551. 
М. Бернштейн слушно відзначав (23, 195), що перечитання «Основи» під «цензурним» кутом 
зору також дає цінний матеріал. Під цим оглядом журнал ще докладно не досліджувався.

69 П ро деякі аспекти автоцензури редакції див.: Бородін В.С. П ро публікацію творів Ш ев
ченка в журналі «Основа» / /  Збірник праць дев’ятнадцятої наукової ш евченківської кон ф е
ренції. — К., 1972. — С. 131— 139. В. М іяковський звернув увагу на ріш ення Куліша не д а
вати до «Основи» свій роман «И справницкая дочка» з огляду на можливі цензурні усклад
нення навіть для цілого журналу. «П исьменник боїться, — зазначає дослідник (не подаючи 
вказівки на джерело), — щоб не заборонили «Основу» перше, ніж роман буде додрукова
ний до кінця, боїться він і того, що цензор буде вимагати багато відмін та вирізок лиш е 
з-за вміщ ення його в українськім журналі» (Міяковський В. Назв, праця. — С. 101). Тут ви
кладено фрагмент Кулішевого листа до Д .К аменецького від 12 вересня 1859 р. (Див.: П ись
ма П.А. Кулиша к Д .С . Каменецкому / /  Киевская старина. — 1898. — Т. 61. — №  6. — 
Отд. 1. — С. 377—378). Х ронологічна локалізація Кулішевого свідчення, з ’ясування його 
прогностичності (В. Білозерський дістав офіційний дозвіл на видання «Основи» 29 лютого 
1860 р.) дають підстави вважати, що для вивчення реальної цензурної історії журналу воно 
не надається. Т ак само, як  і інше Кулішеве передбачення стосовно «Основи», висловлене у 
його листі до М. Крузе від 20 вересня 1860 р.: «Цензура не обещ ает ничего хорошего для 
этого журнала...» (Покалъчук В. З Кулішевого листування / /  Л ітературний архів. — 1930. — 
№  1/2. — С. 145). Беззастережне використання у монографії М. Бернш тейна (195) цитова
ного місця з листа до М. Крузе — за браком відповідного конкретного матеріалу — для ар 
гументації тези про ж орсткий цензурний тиск на український журнал не є коректним.

Автоцензурні інтенції В. Білозерського мали в своїй основі очікування не лише влас
не цензурних ускладнень, а й, за свідченням Куліша, можливе несприйняття певних 
творів впливовою частиною журнальної аудиторії. Так, Куліш писав щойно після отри
мання офіційного дозволу на «Основу» у листі до Марка Вовчка від 15 березня 1860 р.: 
«Он присваивает себе право второй цензуры, хочет ублажить панов и полюбиться им сво
им журналом...» (Листи до Марка Вовчка: У 2 т. — К., 1979. — Т. 1. — С. 87).

70 Слідом за М. Бернштейном про цензурні переслідування як одну з причин припи
нення «Основи» йдеться у присвячених їй непідписаних статтях, вміщених у вид.: Ен
циклопедія українознавства: Словникова частина. — Париж; Нью-Йорк, 1966. — Т. 5. — 
С. 1894; Encyclopedia of Ukraine. — Toronto; Buffalo; London, 1993. — Vol. 3. — P. 726.

71 Так вважають і інші дослідники. Напр., див.: Лемке М. Назв, праця. — С. 295—296; 
Saunders D. 1) The Russian Impact on Ukrainian Culture: 1847—1905 //Д ругий міжнародний 
конгрес україністів (Львів, 22—28 серпня 1993 р.): Доповіді і повідомлення: Історія. — Львів, 
1994. — 4.1. — С. 143; 2) Russia and Ukraine under Alexander II: The Valuev Edict 1863 / /  The 
International History Review. — 1995. — Vol. 17. — No 1. February. — P. 33—34.

72 Цензурної історії «Основи» у 1862 р. стосується епізод, який неточно висвітлено у 
монографії М. Бернштейна (196—197). Розглядаючи листування між міністерствами 
внутрішніх справ і народної освіти (серпень — вересень 1862 р.) стосовно доцільності 
вміщення в «Основі» (1862. — № 6) статті М. Костомарова «Мысли южнорусса. II. Хрис
тиянство і кріпацтво» та поданих В. Коховським у рубриці «З народніх уст» фольклорних 
записів, дослідник усупереч очевидним неузгодженостям подає цей епізод як факт попе
реднього цензурування «Основи», стверджуючи, що «лише після довгих пояснень цензора 
Лебедева, пояснювальних листів редакції стаття Костомарова і нарис Коховського були 
дозволені до друку і з’явились в «Основі» з великими купюрами» (197). Насправді ж ця 
справа постала після появи друком названого числа (цензурний дозвіл — 29 липня 1861 р.). 
Зауваження до «Основи» стосувалися не «проукраїнського» напрямку названих публікацій, 
у міністерстві внутрішніх справ було поставлено під сумнів їх відповідність християнсько
му вченню. При цьому у праці М. Бернштейна фальсифіковано один з використаних 
архівних документів. Дослідник пише: «... міністерство внутрішніх справ прийшло до вис
новку, що згадані матеріали [...] «ни под каким видом не должны быть одобрены к тисне
нию» (197). Насправді у листі товариша міністра внутрішніх справ О.Г. Тройницького до 
О.В. Головиіна від 13 серпня 1862 р. сказано: «.;. ни под каким видом не должны были 
быть одобренными к тиснению» ( РДІА. — Ф. 773. — On. 1. — Спр. 251. — Арк. 3).



СТАТТІ ДЛЯ ЖУРНАЛУ «ОСНОВА» (1861-1862), заборонені цензурою 8 5

B. Міяковський, висвітлюючи цей епізод цілком коректно, слушно зазначає, що він «був, 
без сумніву, виявом міжвідомчої боротьби за право опіки над друкованим словом і для 
«Основи» не мав якихось дуже неприємних наслідків» (Порський В. Назв, праця. — С. 95).

73 Див.: Нахлік Є.К. Примітки / /  Куліш П. Твори: У 2 т. — К., 1994. — Т.1. — С. 651— 
674. Дослідник, звернувши увагу на те, що і журнальну (з численними цензурними вилу
ченнями) публікацію поеми «Великі проводи», і Кулішеву збірку «Досвітки» (СПб., 1862), 
в якій поему надруковано без купюр, розглядав С. Лебедев, залишив цей факт без комен- 
таря. Щоб пояснити неоднакове ставлення цензора до майже синхронних публікацій од
ного твору, варто враховувати, що тогочасна цензура виявляла більшу, порівняно з книж
ковими виданнями, прискіпливість до журналів з огляду на їх особливий суспільний вплив. 
Про це див.: Чуковский К. От дилетантизма к науке / /  Собр. соч.: В 6 т. — М., 1967. — 
Т. 5.— С. 532-537; Гаркави AM . Состояние и задачи некрасовской текстологии / /  Некра
совский сб. — Л., 1973. — Вып. 5. — С. 164.

74 Заради об’єктивності реконструкції стосунків українського журналу з цензурою на
лежить зважати не лише на факти її безпосереднього чи опосередкованого (автоцензура 
редакції) втручання у ведення «Основи», а й на те, що потрапляло на її сторінки. 
Приміром, такий проникливий дослідник, як Ю. Луцький, зовсім слушно зауважував з 
приводу надрукування в журналі (1861. — № 3) контроверсійної статті М. Костомарова 
«Две русские народности»: «Такі «єресі» пропускала тоді царська цензура» (Луцький Ю. 
Передмова І/  Самі про себе: Автобіографії видатних українців ХІХ-го століття. — Нью- 
Йорк, 1989. -  С. 11).

75 Скуратівський Вад. Микола Костомаров (1817—1885) / /  Сучасність. — 1992. — № 9. —
C. 156.

ЗАМЕТКА

Общий циркуляр по Министерству внутренних дел «О порядке откры
тия училищ для образования детей временнообязанных крестьян» опреде
ляет, каким образом направлять ходатайства крестьян об открытии сель
ских училищ для первоначального обучения детей впредь до утверждения 
по сему предмету особых правил. Циркуляр определяет, что подобные хо
датайства должны быть утверждены губернскими присутствиями, с тем, да
бы преподавание закона Божия принимал на себя кто-нибудь из священ
ников, затем обучение чтению, письму и первым правилам арифметики 
может быть поручаемо как священникам, так и другим лицам. С особен
ным удобством такое обучение может возлагаться на волостных писарей 
как одно из условий найма их в должности волостных писарей. О каждом 
вновь открытом училище губернское присутствие обязано сообщать, для 
сведения и надзора за преподаванием, местному директору училищ.

1) Почему нужно, чтобы ходатайства крестьян об открытии училищ 
были утверждены губернскими присутствиями? Это излишняя процеду
ра. Можно бы дозволить крестьянам открывать училища для первона
чального обучения детей с ведома мирового посредника, который бы со
общал губернскому присутствию о каждом вновь открытом училище, 
а губ[ернское] присутствие] сообщало бы дирекции.

2) Губернское присутствие утверждает ходатайства крестьян с тем, дабы 
преподавание закона Божия принимал на себя кто-нибудь из священников.

Следовательно, в деревнях и больших хуторах крестьяне не могут завес
ти училище, в котором бы дети могли выучить молитвы, научиться читать, 
писать и первым правилам арифметики. Для крестьян трудно устроить так, 
чтобы священник принял на себя преподавание закона Божия. Безвозмезд
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но священник не согласится, да и несправедливо было бы требовать от не
го этого, а только что освобожденные крестьяне не в состоянии будут воз
награждать священника за проезд и за время, теряемое на проезды.

Нам кажется, что получившие права граждан крестьяне имеют право 
воспитывать своих детей по своим средствам, т. е. нанять для обучения 
человека по своим средствам.

Власть может контролировать, но требовать излишних трат, создавать 
препятствия — это не вмещается в понятие контроля. Надзор за учили
щами, заводимыми крестьянами, может быть вверен духовенству и ми
ровым посредникам; эти последние, вероятно, не будут тяготиться этою 
обязанностию.

3) К чему при найме волостных писарей обязанность учить должна 
быть одним из условий найма?

Какой прок от этого?
Это и сделается формальностию, на деле же ничего не будет. А если 

стать принуждать обязавшихся писарей учить, то это еще хуже. Учитель
ство по принуждению не принесет утешительных результатов.

В нашем крае есть, впрочем, несколько человек писарей, бывших сту
дентов, которые при теперешних правилах, как люди недостаточные, не 
могли продолжать курса наук в университете1. Они посвятили себя на 
благородное дело и без условия при найме будут учить крестьянских де
тей, и из этого ученья будет прок. У нас носятся слухи, будто бы запре
щено студентам давать место писарей. Мы не можем допустить такого 
запрешения. Это было бы страшным злоупотреблением. Если выучив
шийся грамоте у дьячка имеет право быть писарем, то каким же образом 
окончивший среднее учебное заведение и бывший в высшем не имеет 
того же права. Это было бы даже неразумно.

В развитии и самопожертвовании этих людей самая лучшая гарантия 
добросовестного исполнения обязанностей к благу темного люду. Нам ка
жется, что подобный слух изобретен теми недобросовестными людьми, 
которые всеми мерами стремятся унижить науку и унизить всякого, быв
шего в университете.

Кстати, говоря об училищах для первоначального обучения детей, 
приведем цифры, показывающие количество грамотных крестьян в Пе
реяславском уезде. Цифры эти почерпнуты из сведений [Полтавского] 
губернского [статистического] комитета.

Имения разделены на пять разрядов:
1 разряд от 1 до 10 р[евизских] д[уш] всего 925 д[уш, из них грамотных] 3 м[ужчин] ж[енщин]
2 10 50 816 1 —

3 50 100 4338 6 3
4 100 500 10702 128 4
5 500 3710 59 2

Итого 20491 252 9
В имениях 1-го разряда на 308 1/3 ревиз[ских душ] 1 грамотный] муж[ского] пола

2 816 1
3 71 7/61 1
4 83 39/64 1
5 62 52/59 1
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Вообщеі грамот[ный] муж[ского] пола на 81 79/128 ревиз[ских] душ.
Все они обучались или в экономиях или у дьячков.
Нам случалось встречаться с подобными грамотными. Более грамотные 

из них ничего не читают и находят, что читать — даром время тратить.
Подобный взгляд происходит от того, что нет популярных книг реаль

ного содержанья.
Повести из народного быта их не интересуют. Все то, о чем говорит

ся в этих повестях, им знакомо: все это они сами видели.
Потребность популярных брошюр реального содержанья у нас насто

ятельна. Многие упрекают редакцию «Основы», что она не прилагает к 
журналу статей, имеющих интерес для простолюдина, и указывают на га- 
лицкое «Слово»2. Действительно, это было бы полезное нововведенье3, 
и, вероятно, нашлись бы люди, готовые трудиться для этого дела.

П. Чубинский

[ИЗ -СКОГО УЕЗДА. И].

Май 1862

Для введения уставных грамот1 в здешнем уезде военная команда2 
была употреблена в течение мая в 2-х имениях: в д. 1Ц[ербаковке], име
нии помещика С[тороженко]3, и в е .  Л[озовый] Я[р], имении княгини 
Р[епниной]4. В 1-й 200, во 2-м 940 р[евизских] д[уш]. В первом имении 
крестьяне отказывались от принятия какого бы то ни было надела зем
ли, на том основании (как показали они на допросе), «что по бедности 
не в состоянии отбывать ни положенных в грамоте повинностей, ни об
року». По делу этому содержится в тюрьме четыре человека, признанных 
мировым съездом зачинщиками, а 8 человек при самом введении 
грамоты высечены розгами, но оставлены на свободе. Военная команда 
пробыла в деревне 8 дней, успев в промежутке уничтожить, конечно, всю 
живность деревни. Следствие поручено было судебному следователю, 
окончено в два дня и представлено в суд на решение. Во втором имении, 
т. е. в с. Л[озовый] Я[р], крестьяне не принимали уставной грамоты по
тому, что (как показали на допросе) «в Высочайшем манифесте сказано 
было, что до истечения 2-х лет крестьяне должны оставаться на прежнем 
положении, пользуясь прежним наделом земли, отбывая 3-хдневную 
мужскую и 2-хдневную женскую барщину; об уставной же грамоте и об
роке мы тогда ничего не слышали. А потому и полагали, что до истече
ния 2-х лет никаких перемен в этом отношении без нового манифеста 
быть не может». По делу этому содержится в тюрьме 3 человека, а 11 вы
сечены розгами. Военная команда пробыла в селении 10 дней5. Дело по
ручено было следственной комиссии, окончено в 4 дня и представлено 
в суд на решение.

При решении этих дел суд затрудняется в том: кого судить и как су
дить? И в самом деле... Но для большей ясности лучше рассказать весь 
процесс.
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Дело о непринятии крестьянским обществом уставной грамоты обык
новенно начинается так: мировой посредник после неоднократньос, тщет
ных выездов для убеждения крестьян к принятию грамоты доносит миро
вому съезду6. Мировой съезд в полном составе своем, при бытности чле
нов земской полиции, совершает свой выезд в имение, где общество уже 
собрано, и самым простым и удобопонятным для крестьян языком убежда
ет их принять грамоту. Крестьяне остаются при своем убеждении. Миро
вой съезд разделяется по числу членов, каждый из них (в том числе и чле
ны земской полиции) избирает часть крестьян и убеждает их принять гра
моту. «Як громада, так і ми», — отвечают крестьяне. А громада не соглас
на. Тогда мировой съезд, убедившись в тщетности своих убеждений, со
ставляет протокол и просит губернатора о подаче помощи. Приходит во
енная команда. Собирают крестьян. Снова мировой съезд начинает свой 
выезд, и снова начинаются убеждения. Причем немалую услугу оказыва
ют и защитники отечества помощию военного красноречия. Тут же запи
сываются и имена более упорных и дерзких, т. е. продерзостно отвечающих 
на вопросы за всех других. Иногда для увещания крестьян призывают 
священника. Затем уже пускают в ход убедительнейшее из убеждений — 
«сікуцію». Причем мировой съезд не перестает убеждать самым удобопо
нятным для крестьян языком принять добровольно грамоту. И крестьяне 
мало-помалу добровольно принимают грамоту. В заключение члены прика
жут отправить благодарственный молебен Господу Богу с коленопрекло
нением, и грамота объявляется введенною. Более же упорных передают 
на попечение земского исправника для предания суду. Исправник от
правляет упорных в земский суд. Суд, отобрав от них показание, отправ
ляет упорных в тюрьму, а дело поручает судебному следователю, или же 
наряжают следственную комиссию. Обязанность следователя, разумеется, 
во-1-х, восстановить объективное тело преступления, т. е. определить са
мый факт преступления — corpus delicti; а во-2-х, отыскать виновного 
преступления. Но факт преступления уже определен. Крестьяне не согла
шались принимать грамоту, пока их не принудили к тому. Значит, остает
ся отыскать виновных. В обвинительном акте прямо указаны виновные, 
как замеченные членами мирового съезда в наибольшем упорстве и дерзос
тях. Но следователь допрашивает обвиняемых, а потом и все общество и 
получает один и тот же ответ: каждый из нас настолько виноват, насколь
ко и все, и все — насколько каждый. «Да почему ж такихто взяли в тюрь
му?» — «Да потому ж, що не всім же разом говорить, бо скажуть: on’ять 
бунтуються; от ми й виставили степеннійших, щоб одвічали, якщо спита
ють. А їх, бачите, в тюрму побрали. Кажуть — зачинщики. А вони які за
чинщики?!» — «Дак, може, хлопці, ви на кого із сторонніх пеняете у сім 
ділі? Може, хто вас підвів на сеє із сторонніх? Кажіть — виноватого й Бог 
не потаїть», — допрашивает следователь. — «Ні, ніхто нас не підводив. 
Гріх колякать по-пустому. Хіба б ми давно не сказали, бачивши отсюю 
турбанцію». Затем следователь обращается к отысканию прямых и кос
венных доказательств pro и contra обвиняемых. Но таковых по справкам 
не оказывается. И дело в таком виде представляется в суд на решение.
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Суд, рассмотрев дело, находит, что в нем нет главных зачинщиков, под
стрекателей, сообщников. Дело возвращается следователю «с носом», т. е. 
с предписанием отыскать главных зачинщиков. И вот следователь, поче
сав затылок, едет отыскивать главных зачинщиков.

Иногда это отыскивание главных зачинщиков и подстрекателей в де
ле доходит до смешного. Так, в с. Л[озовый] Я[р] во время введенім 
уставной] грамоты (где была уже и военная команда) приехали, ничего, 
конечно, не ведая, 2 литвина с горшками для продажи. При въезде в се
ло и при первом крике «По горшки!» бабы окружили литвинов, и тем бо
лее, что по случаю прошлого населения потребность на горшки значи
тельно усилилась. В числе покупателей явилась попова наймичка, кото
рая никак не могла уговорить литвина отдать ей горшок за 3, а не за 
4 гроша. Между тем литвины, видя, что село наполнено москалями, ко- 
трые разъезжают верхами, спросили о причине. Бабы ответили им, что 
«се у нас сікуція». — «А! И возле нашего села была дзекуцья, — отвечали 
им литвины, — да солдаты постояли, постояли да и ушли. А мужички, 
кто побогаче, стал платить оброк пану, а кто победней стал на «сдельную». 
«Дак не отдаси горшка за 3 шаги?» — крикнула попова наймичка. — «Не
ма», — хладнокровно ответил литвин. Наймичка ушла с явным негодова
нием. Дома, на вопрос попа, купила ли горшков, отвечала «Ні, там такі 
литвини... да ще й об сікуції говорять з бабами». — «Как?! Что! Что они 
говорят?» — всполошился поп. — «Оттак і так, кажуть, сікуція і в нас бу
ла; се пустяки». Поп, желая и себе выдвинуться в таком важном деле, до
нес волостному старшине; старшина — становому, становиш — исправ
нику, и в полчаса литвины с горшками арестованы. На беду у литвинов 
не оказалось паспортов. Но это бы ничего. Они 20 лет развозят горшки 
без паспортов. Да дело в том, что они обвинены в подстрекательстве и 
распространении лжевредных слухов между крестьянами. И пошли писать 
литвины с горшками из села в земский суд, из суда к следователю, от сле
дователя в полицию, а из полиции опять в село; и поделом — не распро
страняй лжевредных слухов. А между тем подстрекатели отысканы и в де
ле значатся. Хвала и честь отыскателю.

Другой случай. Два студента, проезжая из Харькова в Киев, останови
лись в одной деревне здешнего уезда и раздали бесплатно крестьянам до 
50 экземпляров народных книжек: Квитки, Шевченка, Кулиша и др., из
данных, как известно, с целию распространения грамотности в народе7. 
Мужички сначала не хотели брать книжек, «щоб не було чого за їх». Но 
когда им прочитали «Тополю», «Катерину», «Сіру кобилу»8 — нарасхват 
разобрали. На другой день после этого, проезжая чрез ту деревню, я слу
чайно зашел к одному крестьянину. Хозяин дома, лет 40, сидя на пороге 
в сенях, починял заплаты на свите; поодаль жена его, лет 30, разбирала 
«вовну». В углу сын, мальчик лет 14, громко читал «Катерину» Шевчен
ка; трое меньших детей, лежа на рядне в другом углу сеней, казалось, со 
вниманием слушали читающего. Рассказав историю приобретения кни
жек и выслушав кое-что от меня, мужичек, почесав затылок, заметил: «Да 
воно то так, я і сам трохи маракую, що воно книжки добрі; єсть там і свя-
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щенне писаніє, вчора хлоп’я читало, дак уже сказано, що внятно. Чудно 
тільки, що по нашій мові, не по-письменному. Коли б якої рахуби не бу
ло за їх. Може, вони такі, що не треба було й брать?», — боязливо спро
сил он. Я постарался уверить его в противном. Вечером того же дня в со
седнем селе писарь и волостной старшина (из казаков) с некоторою та- 
инственностию докладывали мне о раздаче студентами книжечек. На во
прос — что же это за книжечки — старшина отвечал: «Пустые, ваше -ро
дне, писание...» «Собственно басни, сказочки Крылова», — поправил пи
сарь. «Ми хотіли їх і орештовать, — продолжал старшина, — так ні; по
дививсь я, аж і ціна виставлена — 2 копійки, 3 копійки, 5 копійок, єсть 
і по злоту. Так і написано: цена 15 копеек серебром». — «И хорошо вы 
сделали, что не арестовали». — «И типография есть», — не без самодо
вольства заключил писарь. На другой день после этого в той деревне, где 
были розданы книжечки, случился довольно значительный пожар — сго
рело 85 дворов. Причина пожара, как полагают, неосторожное обращение 
с огнем. Началось полицейское дознание. Тут только полиция дознала, 
что какие-то студенты, и, вероятно, беспаспортные, раздавали какие-то 
книжечки бесплатно. Ну, пошла потеха.

Из одного дела образовалось два: дело о пожаре и дело о книжечках. 
На последнее полиция обратила, конечно, особенное внимание. «Не 
суть ли те два студента подстрекатели крестьян или главные виновники 
пожара?» Как угорелая, шаталась она несколько дней сряду, всюду и вез
де отыскивая зловредные книжечки. Кто успел — бросал их в болото, в 
колодец, рвал их — лишь бы не попались полиции. Но рьяная деятель
ность полиции увенчалась таки успехом. Отыскано 11 книжечек, записа
ны имена владельцев их и представлены в стан. Так образовалось дело о 
распространении в деревне зловредных слухов и о прикосновенных к оному 
11 книжечках. Поступило оно с книжечками в земский суд. Говорят, 
земский суд, рассмотрев его, признал неполным и возвратил становому 
для надлежащего, и еще в чем надобность укажет, дополнения.

Но довольно о книжках. Надоело. Злость берет. Возвратимся опять к 
зачинщикам и подстрекателям в крестьянском деле. Положим, что такие 
зачинщики отысканы и в деле значатся. Следствие, таким образом, пол
ное — объективная и субъективная сторона преступления обозначены. 
Остается приложить закон к делу.

В своде Зак[онов] Уголовных], т. XV, изд[ания] 1857 г., в главе «о со
противлении распоряжениям правительства и о неповиновении установлен
ным от оного властям» сказано:

Ст. 296. «За явное против властей, правительством установленных, 
восстание, с намерением или воспрепятствовать обнародованию Высо
чайших указов, манифестов, законов или других постановлений и объяв
лений правительства, или же не допустить исполнения указания или 
предписанных правительством распоряжений и мер, или принудить сии 
власти к чему-либо несогласному с их долгом», то

Ст. 298. «Если сие преступление учинено невооруженными людьми и 
без явных насильственных с их стороны действий, но однако же для вое-
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становления порядка начальство было в необходимости прибегнуть к не
обыкновенным мерам усмирения, (то) виновные в оном присуждаются: 

к лишению всех прав состояния и к ссылке в каторжную работу 
на заводах на время от 4 до 6 лет, а неизъятые по закону от нака
заний телесных и к наказанию плетьми чрез палачей в мере, опре
деленной статьею 21 Уложения для 7-й степени наказаний сего ро
да (т. е. от 30 до 40 ударов), с наложением клейм».

Ст. 306. «Если и без всякого явного восстания или сопротивления 
властям, от правительства установленным, несколько человек согласятся 
не исполнять какое-либо предписание сих властей или уклоняться от ис
правления каких-либо законных государственных или общественных по
винностей, то за сие:

Зачинщики и подговорщики подвергаются лишению некоторых осо
бенных, на основании 54 статьи Уложения, прав и преимуществ и за
ключению в смирительный дом на время от 2 до 3 лет».

Которая же из двух этих статей закона прилична, более подходит к не- 
соглашению крестьян принять уставную грамоту, для введения которой 
призвана была военная команда? Неужели, как думает большинство юрис
тов нашего уезда, первая из них? Т. е. лиц, признанных мировым съез
дом более виновными в несогласии крестьян принять уставную] грамо
ту, лишить всех прав состояния, наказать плетьми чрез палачей, заклю
чить и сослать на каторгу... Неправда ли, содрогнешься поневоле? А 
сколько таких виновных есть и будет еще?..

Нет, по — моему, указанные статьи, как и все Уложение вообще и от
дел «о сопротивлении распоряжениям правительства и неповиненовении 
установленным от оного властям» в особенности, необходимо требуют в 
настоящее время пересмотра.

Будем ждать и надеяться...
Приятельский Хуторянин.

ХОТИН (Подольской губ.)1

I
(июнь 1862 )

Приближается косовиця', рабочие руки нужнее, чем когда-нибудь. Все 
многоземельные помещики устроили как-то так, что грамоты отложены 
были на это горячее время.' Сочувствовало ли действительно большинст
во мировых [посредников] нуждам богачей, или сами обстоятельства так 
сложились, только грамоты в высшем слое не подвигаются, и в боль
шинстве имений работают по инвентарю2. Некоторые такого мнения, 
что богатые, не нуждаясь в выкупе, отстраняют его3, а посредники, со
чувствуя им, не вводят выкуп и у тех, которые бы того хотели, — чтобы 
не подать худого примера крестьянам больших землевладельцев. Может 
быть, дело случая тут совершенно совпадает с желаниями помещиков. 
Есть множество неуловимых для печати и невсплывающих до мировых
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съездов действий, которые тем не менее обусловливают общий ход явле
ний по крестьянскому делу. Напр[имер], окричали народ, что он ждет 
третьего указа4. Этим указом все огораживаются и прикрывают свое не
уменье обойтись с делом или нежелание вести дело.

«Что ваши крестьяне, — спрашиваете вы, — на что согласились?»
— Да ни на что, — говорит почти печально помещик, — дожидаются 

третьего указа. — А между тем этот господин тянет день за день втихо
молку, чтобы так, как-нибудь, хоть до осени,-хоть до жнив, прошло по- 
старому.

«Как в вашем участке» — спрашиваете вы у мирового (разумеется, не 
у Ге5). «Не идет, — отвечает он с озабоченным видом. — Что с олухами 
делать, говорят: будем ждать третьего указа». А между тем этот барин не 
был ни в одном селении, кроме разве для выгона на панщину, не гово
рил и не слушал никогда крестьян, чтобы не прослыть хлопоманом, и 
более заботился о постройке новых конюшен у своего дома, чем об уст
ройстве нового порядка. Вот в селении проявилась мысль о выкупе; по
мещик просит мирового, чтобы воспользовался благоприятным настро
ением умов. Pan mirowy обещается поговорить с волостным и приехать 
с исправником. Разумеется, ничего не выходило из этого, и проходил 
срок, а грамоты не вводились... Мировые бюрократы проснулись: надо 
сдать дела; появилась лихорадочная энергия; начали вводить уже без объ
яснений, а чтобы обеспечить успех, употребляется сей оригинальный спо
соб: накануне приезда мирового для объявления грамоты присылаются 
солдаты заготовлять розги, что производит, разумеется, панический 
страх, и все разбегаются прежде, чем догадливый мировой появится в се
лении. Никого нет! Никто не вышел внимать медоточным устам чиновни
ка — посредника! Это уж бунт, возмущение... О такого рода восстаниях 
беспрестанно слышно то в одном, то в другом уголку. То там, то тут по
средники требуют войска.

Что ни говорите, а приятно требовать от губернатора войска для ус
мирения... усмирять и усмирить... какое лестное положение! Офицер, 
розги и солдаты в распоряжении посредника... сама полиция является по 
первому требованию маленького диктатора с цепью на шее. Он может 
лишить жизни или здоровья нескольких сограждан своих без всякого 
контроля; потому что нет голоса со стороны крестьян, нет защитника их 
интересов, нет лица, которое бы объяснило, что не понимать или боять
ся не значит бунтовать. Впрочем, все это вздор; мужиков и прежде засе
кали и калечили, только в разбивку, а не массами, не по нескольку вдруг 
и с меньшею торжественностию, это пустяки; но тут произошло нечто 
другое, более неожиданное. Так как помещики в течение двух десятиле
тий подвергались наездам полиции, доносам становых, разграблению 
прямому или косвенному6, то до последнего времени полиция не загля
дывала в панские дома, зная, что там встретят ее с затаенною боязнью и 
ненавистью; теперь она приглашается, защищает, она сделалась другом 
дома и как будто говорит с улыбкой: «Вы сами теперь сознаете, как худо 
неповиновение... Родитесь вы, господа, десятью саженями далее от этого 
дома, там, в хате, с вами было бы то же! А вы поете злокачественные гим
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ны7, носите омерзительные, возмущающие душу однобортные сюртуки с не
христианским названием чамары8». Посредники в этом случае действи
тельно миротворцы: они примирили две враждебные стороны, показали 
им точку, на которой они могут побрататься, и кровию из крестьянских 
спин запечатлели братский союз. Несколько лет назад, во время взаим
ного антагонизма, полиция брала на себя роль защитницы мужиков, ис
кала случаев открыть грешки худого обращения. Засечет ли кого поме
щик, свернет ли скулы на сторону — полиция являлась преследователь
ницею; грозно становилась пред помещиком, как теперь пред бунтую
щим народом, и требовала кошелек или все именье! Отдавался, разумется, 
кошелек, а именье оставалось. Я люблю слушать рассказы исправников 
тех времен, некогда лихих наездников закона, а теперь хилых стариков.

Возвращаясь из Ярмолинец (там ярмарка Петра и Павла)9 в Киев ма
лыми дорогами чрез Михалполъ10, Бар11, я попал в одно село на холодную 
экзекуцию. В селении Ящинцы12, чрез которое я проезжал, бьш бунт 
(скоро так исказят значение слова, что будет немалый труд русским пони
мать русских)... В воскресенье, 4-го июля, крестьяне д[олжны] б[ыли] снес
ти чинш (23 р. 17 к.), но некоторые не имели к тому времени, о чем во
лостной донес мировому; тот признал это бунтом и прислал трех рассыль
ных, называемых здесь жандармами. Замечательно, что помещица была в 
Ярмолинцах, и никто о том посредника не просил. Три усмирителя или 
«мировые-жандармы», как называли их крестьяне, гарцовали по селу (душ 
в 200), резали кур, поросят, высыпали лошадям кукурузу и крупу вместо 
овса; избили старосту, который обратился было в постыдный побег из се
ла; поймали в корчме какого-то русского (так здесь называют раскольни
ков), уличая его в подмущении мужиков. Его увлекли за пояс в двор. По
сле я узнал, что эта встреча с янычарами мирового обошлась ему в два 
рубля. Рассказывали, что они уже два месяца переходят с экзекуции на эк
зекуцию и нажили рублей по 100 и находят, что им житье — умирать не 
надо. Впечатление, производимое этими людьми, обращенными в бичи, в 
нагайку, лишенную всякого смысла, — отвратительно-досадное. Нельзя 
более унизить не только солдата, но вообще человека, как обратив его в 
экзекуцию, в наказание другому человеку, да еще своему; когда во время 
войны отдается какой-нибудь город на разграбленье (напр[имер], в вен
герскую войну позволено было в Дебречине погулять полдня13), то там не 
доходят солдаты до такого нахальства и наглости, там, по крайней мере, 
есть некоторая степень уважения к иностранному народу, всегда большая, 
чем к русскому мужику. Вероятно, двухмесячные разъезды еще более их 
оскотинили, и едва ли эти три рыцаря, виденные мною, возвратятся ког
да на путь истинный. На другой день приехала из Ярмолинец помещица 
и упросила ретивого посредника отозвать своих мировых жандармов.

Проезжая чрез Шегинцы (около Бара)14, я не застал экзекуции, кото
рая была со всеми атрибутами мира: солдатами, розгами. Иному бедно
му мировому такой несчастный участок достается, что без розги ни-ни! 
Я думаю, что все это от участка зависит. Вот у Ге такой уж участок, что 
все идет, как по маслу, без бунтов, без розог, без солдат, без крови.



Соседний поп сделал донос на N, что, дескать, собираются у него и 
рассуждают о вещах злокозненных. По следствию оказалось — вздор. Он 
снова донес на исправника, что, дескать, прикрывает. Между тем миро
вой Буцкий15 произвел, или устроил, восстание в Лозней (деревня)16: 
солдаты, и экзекуции, засекания, допросы. Кто-то проврался, что поп 
(донощик) читал им 3-й указ за 2 р. с слушателя. Исправник к попу с 
рассильными: взять — живьем; не пускают, двери заперты, начинается 
приступ и борьба рассыльных с женой и дочерьми осажденного; защи
щались упорно и долго — это, конечно, возмутительно, но самое возму
тительное впереди. Когда бедные женщины, защищая свой дом, свою кре
пость, утомились и, побросав в осаждающих все, что было под руками, 
отступили, — рассыльные врываются в комнаты и хватают хозяина. Так 
как он сидел в одной рубашке (безо всего) и не хотел одеваться, то в та
ком виде его силою взяли на руки, посадили на телегу и повезли по се
лу. Ропот неудовольствия пронесся между прихожанами, при виде 
так[им] обр[азом] влекомого священника, но так как в соседнем селе сди
рали кожу с крестьян розгами и палками, то здесь все было тихо.

II

С высоты птичьего полета
(июль 1862)

Прекратилось понемногу введение грамот по добровольному согласию 
при содействии офицеров и розог.

Взывающие о помощи розог были сперва не очень чувствительны. 
Отуманенные воображаемым убытком (а иным мерещилась галицийская 
резня...17), они и не видели, в чем дело... им представлялась только ко
совиця... крестьяне, пожалуй, не пойдут... надобно предупредить, напу
гать; ну, а чем напугать простого человека?., вот и лупи его!..

Однако — что значит грубая кожа! Были такие случаи, что как упрет
ся — несогласен, не подпишу, так сколько ни катай — ничего. Так слу
чилось в Ш.18 «Тут лежить мой батько, и я тут ляжу! а не подпишу...», — 
говорил после 300 розог крестьянин. Экзекуция происходила возле клад
бища, вероятно, для эффекта: дескать, на смерть, канальи, будем бить!..

Если роль сектаторов играли русские (солдаты), то требователи розог 
были большею частию — поляки... Почему не вспомнили они, что пред
ков их за «nie pozwolam!» никто не сек? У страха глаза велики, а память 
коротка.

Вообще некоторые мировые не прочь задать страха и даже обжаловать 
с канцелярскою ловкостию, словом, вставить крючок на пакость ближ
нему, не уступающий крючку записного писаря. Вот, например, история: 
и буквально — «крючок», и в переносном смысле — крючок.

Мировой, вследствие... ну, да это все равно — вследствие того, что он — 
мировой, приказал втащить в комнату, где он заседал (кажется, вводилась 
dobrowolna umowa) виновного мужика, дверь на крючок и начал пороть... 
(Но для чего же запираться?) Жена секомого и, разумеется, кричащего
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СТАТТІ ДЛЯ ЖУРНАЛУ «ОСНОВА» (1861—1862), заборонені цензурою 9 5

пленника бросается к дверям просить мирового, дверь отворяется при ее 
прикосновении, и она мешает, таким образом, занятиям посредника. Сос
тавляется донесение, что так и так... ворвалась... замкнутую на крюк дверь 
отбила... бунт, мятеж...

Назначено следствие, и оказалось, что действительно дверь была за
перта на крючок, да крючок-то был из проволоки, и достаточно было са
мого немятежного движения, чтобы он разогнулся и дверь отворилась... 
Следователь представил и крючок в губернский комитет. Вот как состав
ляют донесения!

Офицеры экзекуционных команд, как незаинтересованные в этих не
повиновениях и выходах на панщину, смотрят на дело хладнокровнее и 
имеют случай видеть, как зрители, то, что ускользает от лиц действующих.

Так, требовалась команда в селение Г. Офицеры отправились вперед. 
Приехали, призывают старосту, говорят ему, какую беду они ведут за со
бой, что уговорил бы он крестьян, что вот слышали, верно, как пороли 
в соседстве (верст 15)...

Мнется староста, а после, видя, что господа добрые, на откровенность 
пошел. «Да что, сказать правду... известно, дурачье... ведь они думают, 
что там вас подкупили...»

-  Нас?
— Да, вас и всех... паны закупили, а царь того дела не знает.
И такая мысль между крестьянами преобладает19. В другом имении не

покорные хотели, чтобы после экзекуции все подписались на грамоте — и 
офицеры, и исправник, чтобы знать, с кого потом искать нашу кривду.

Вот приедет барин — барин нас рассудит.
По их понятиям, все это действительно кривда. Дело в том, что они 

придают очень большое значение присяге, слову, подписи... Наш брат 
двадцать раз присягнет — не задумается; какая-нибудь случайная пере
мена в производстве порядка введения или стечение побочных обстоя
тельств сбивает их с толку. Так, в одном имении, накануне ввода грамо
ты, исправник потребовал присяжных по следственному делу и на дру
гой день снова присяжных депутатов. Из этого такая каша вышла, что 
200 человек объедали деревню три недели. Самые слова они понимают 
иначе, напр[имер], старшина употребляется часто в смысле имени соби
рательного и склоняется в женском роде: «Пійду просити старшину, як 
вона скаже, так і буде».

При одном случае мирного введения грамоты с ружьями какой-то крес
тьянин, вероятно, агитатор, видя, что толпа увлечена или запугана и хочет 
подписать грамоту, голосом стентора прокричал: «Приймайте, приймайте 
тую грамоту... буде вона вами грати і мотати!..» И тут, как везде, была у не
го мысль, что все подкуплены. Странный, хотя и очень естественный, если 
сообразить, случай делал то, что экзекуции были только у богатых помещи
ков, а у бедных нет. Натурально и родилась мысль, что это удовольствие не
дешево стоит панам и бедному не под силу. Теперь, припоминая факты, не 
один задумался над этим. «А, действительно, ведь только у богатых».

Период экзекуций, кажется, кончился в начале июля; теперь бедствия 
селян потеряли свой багровый-красно оттенок и приняли съедобный 
или объедательный. Посылаются экзекуции за неуплату чинша, т. е. чуть
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накануне назначенного дня не снесут оброка, помещик мировому жалу
ется, а тот требует рассыльных, и начинает литься кровь — кур и поро
сят. Впрочем, многие не режут кур, а берут живьем, возят с собой в ку
рятниках и откармливают их за счет крестьян. Говорят, что это необхо
димо для внушения уважения к законности, а другие добавляют в душе: 
«Пусть знают, какова воля!., это не то, что за паном, бывало: пан и по
дождет, и поможет...а теперь пусть-ка попробуют! Этого не могут, ну, а 
где же возьмут еще больше платить, когда на выкуп пойдут! Пропадут... 
а, впрочем, чорт их возьми...»

Это грустно, со стороны глядя, но некоторые смотрят на освободив
шихся, как на отрезанный ломоть — нет, как на проданного вола, от ко
торого нечего ждать, и ежели он, по старой привычке, на базаре протя
гивает свою морду в знакомые сани, то его кнутом...

Я слышал, как молодой господарь, помещик говорил: «Не позволю я им 
собирать колосья... для меня лучше пусть волы съедят, пусть свиньи съедят, 
а то насобирает иная с горнец, а какая мне польза».

Нелюбители крутых мер и полицейской помощи обходятся и тут по
тихоньку. Вот к одному помещику* не несут чинш — ждет, что будет; не 
несут день, не несут два — молчит, наконец приносят сами с поклоном: 
«Везде платят... видно, надо и нам платить, так вот принесли».

В другом месте отправляет мировой в волость приказ о востребовании 
куроедов на экзекуции; на другой день приходит волостной и возвраща
ет приказ.

— Что это значит? Как смели?
— Да я пообождал — что тревожить начальство, они уже сносят и 

нынче, верно, все снесут.
— В таком случае — конечно.

Хорошо, что подчиненный рассуждающий, а не немец — формалист, 
а то сколько бы пропало неповинных цыплят и баранов.

В настоящее время (конец июля) все селяне, за цензом стоящие (крес
тьяне), пляшут и поют в буквальном значении слова. Оканчиваются жни
ва то у одного, то у другого помещика, и по обыкновению этой местнос
ти жнецы с венком из пшеницы идут в двор с песнию (довольно неволь
ничьего содержания), венок подносят хозяину, пану или пании. Помещик 
заранее велит приготовить стол с хлебом и водкой для всей громады. Вы
пивает сперва эконом, потом все, потом начинается пляска и продолжа
ется до глубокой ночи, пока не надоест это помещику, так как это проис
ходит обыкновенно на барском дворе. Чем небогатее помещик, тем более 
обряд принимает вид искренности, и наоборот — у магнатов делается прос
тым засыпаньем овса: «А дать саврасым сегодня по две мерки».

На этих засыпаниях лишних двух мерок и основываются доказатель
ства патриархальных отношений крестьян к помещикам.

Случайно (имея надобность видеть одного члена) попал я на днях на 
один мировой съезд, так как на них нельзя быть, наперекор желанию чле
нов, хотя, по смыслу Положений, они должны быть публичны; но до сих 
пор мы не сумели сделать ничего публичного и из этого учреждения...

* Доктор Линткевич
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Толковали долго в интересах какого-то магната с подобающим участи
ем. Выждав, как казалось, минуту, один из посредников20 попросил сло
ва. По волнению, с которым он говорил, видно было, как сильно тронут 
он этим делом. «Позвольте, господа... мне принести жалобу...» И он из
ложил грустную историю, как крестьянин привел к нему сына 14 лет, из
битого бывшим его паном от плеч до ног нагайкой, так что кожа была 
прорвана по всем направлениям, хотя прошло уже более 10 дней. Все это 
за то, что мальчик, по оплошности, пустил свиней в огород!.. В средине 
речи один из посредников, видя такой недостойный предмет для рассуж
дения, не воздержался от саркастической улыбки, глядя на гр[афа] С*.

— Чему смеетесь... Не смеяться мы должны, а плакать... плакать!..
Смехотвор сконфузился и поджал хвост; предводитель старался преры

вать несколько раз пламенную речь заступника крестьян, обращая внима
ние членов то на тот, то на другой более важный предмет, но сбить [его] 
с предположенного пути было трудно. Должно было выслушать до конца.

- Н у ,  так что же? — сказал самым бесслезным и ласковым голосом 
предводитель. — Вы, как посредник, можете в своем участке действовать 
по данному вам праву... Можете оштрафовать господина Подгурского — 
на волость, что ли там... или как знаете; это до нас не касается...

— Оштрафовать?.. Взять три рубля и, может быть, два на церковь... 
Нет, господин предводитель: я внес это дело сюда, чтобы посоветовать
ся с товарищами... Я полагаю это дело предать суду...

Двое сейчас приняли сторону гр[афа] С — го, остальные были види
мо сконфужены таким оборотом дела, но марать себя заступничеством 
такого-то [не стали].

Лакеев, которые держали мальчиков, признали соучастниками в наси
лии, потому что, как вольные люди, они не должны были слушать по
добных приказаний.

Какой-то голос пробовал еще возвыситься, что, дескать, этим ничего 
не выиграете, потому-де, что следователь взятку возьмет, и все ничем не 
кончится.

С — й задумался:
— Ваша правда... надобно в то же время сообщить и начальнику гу

бернии.
Все подлежащие бумаги приготовлены и отправлены в то же заседание.
Грустнее всего, что обвиняемый — молодой человек, вступивший в 

управление уже по увольнении крестьян. Закваска прошлого слишком 
сильна, чтобы не отрыгаться еще хоть одно поколение. Все это вступив
шее в жизнь юношество воспитывалось на розгах, чубуках, нагайках.

Я не оскорблю членов присутствия предположением сочувствия к об
щему делу, но все мне кажется, что они не придавали значения такому 
факту, как порка нагайкой, забывая, что она по новому инвентарю21 не 
допускается, и потому-то им казалось странным, из-за чего так выходит 
из себя предъявитель дела.

Бе.

СТАТТІ ДЛЯ ЖУРНАЛУ «ОСНОВА» (1861-1862), заборонені цензурою

* Гр[аф] С. [...] готов. (Купюра у коректурі — близько 50 знаків. Прим, публікатора)
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ИЗ ЛУВЕНСКОГО УЕЗДА (Полтавской іуб.)
(21 августа 1862)

Грустно нам было услышать, что в некоторых воскресных школах 
вместо азбуки начали с философии, но еще грустнее оскорбительные по
дозрения насчет всех воскресных школ, ничем не заявивших своего 
вредного влияния1, а, напротив, принесших обществу видимую пользу.

Дико и странно было бы находить что-нибудь общее между учением 
социалистов (которое, не в обиду многим будь сказано, не только в шко
лах, но и повыше школ не очень-то разумеют) и, например, Лубенскою 
воскресною школою; а между тем и нас попрекнули воскресною шко
лою, потому только, что, дескать, называлась воскресною: в этом слове 
«воскресная» с некоторого времени привыкли некоторые тупоголовые ви
деть что-то подозрительное.

Если несправедливое обвинение оскорбительно, то обидное подозре
ние, не имеющее исхода, вдвое оскорбительнее, а в особенности — если 
этим подозрением заплачено за честные, бескорыстные тяжелые труды. 
Мы хлопотали о воскресной школе, желая послужить обществу, мы обу
чали детей грамоте, письму, учению евангельскому; мы полюбили свое 
дело, основанное на любви, мы радовались своему делу, совершавшему
ся во имя братства и сочувствия, а не ради казенных наград; не прошло 
полугода, как общество увидело результаты нашей школы: 15 человек 
перешли из школы воскресной для постоянного обучения в приходское 
и уездное училища2. Мы не требовали похвалы, но никогда не ожидали 
темных, оскорбительных подозрений; и так как наше дело было делом 
любви к народу, то нам легче бы было, по примеру первых христиан, са
мим запечатлеть эту любовь темницей и цепями, нежели оставить свою 
школу в подозрении, будто бы она была делом вредным. Иногда безоши
бочно можно делать выводы от общего к частному, но из частного слу
чая заключать об общем невозможно даже и по логике Кизеветтера!3 В 
одном городе, например, в трактирах устроены были часы с музыкой; 
бедный народ любил слушать эту музыку; при гармонических звуках 
дружнее и приятнее велись и беседы, и торговые сделки; эта музыка ус
лаждала подчас грустную жизнь труженика; но вдруг возле одной из этих 
музык подрались двое господ, началось дело и кончилось тем, что всем 
машинам запрещено играть...

Такое применение общего к частному иногда случается и у нас.
Любопытно знать, что бы последовало с земледелием, если бы два ка

кие-нибудь земледельца во время обработки земли подрались, и один 
убил бы другого каким-нибудь сельскохозяйственным орудием? Неуже
ли тогда бы следовало воспретить заниматься сельским хозяйством?..

В подозрении молодого поколения во вредном его направлении всего 
прискорбнее у нас то обстоятельство, что люди, живущие взяточничест
вом, грабежом и обидой бедных, в это время уже воображают, что их 
прежнее блаженство возвратилось, начинают пользоваться опять кулач
ною расправою и притеснять тех, которые мешают их выгодам; эти лю
ди уже ставят свою малограмотность и неразвитость чуть не в заслугу, и
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если занимают видные места, то требуют к себе особенного уважения и 
почета, павлиною поступью выступая пред мелким чиновничеством.

В последнее время лубенское общество было заинтересовано напеча
танными в майской книжке «Основы» сведениями о г[осподи]не
К ......ом* 1 2 3 4; он, говорят, готовит возражение, и обществу нашему очень
приятно будет прочитать его.

Василий Шевич.

Коментарі
У коментарях використовуються скорочення, обумовлені у вступній статті.
П.Чубинский. Заметка.
Друкується за коректурою (РДІА. — Ф. 777. — Оп. 26. — Спр. 66. — Арк. 1). 

Першодрук: Сборник статей, не дозволенных цензурою в 1862 году. — СПб., 
1862. — Т. 2. — С. 369—372. (Далі том і сторінка вказуються в тексті).

1 Внаслідок указу Олександра II від 31 травня 1861 р. про зміни в діяльності універ
ситетів істотно скоротилася кількість малозабезпечених студентів, оскільки більшість їх 
втратила можливість не платити за навчання.

2 «Слово» — громадсько-політична і літературна газета москвофільського напряму 
(Львів, 1861—1887). У 1861—1865 рр. прихильно ставилася до українського національно- 
культурного руху.

3 Побажання П. Чубинського знайшло відгук у редакції «Основи» (очевидно, про це 
писали й інші читачі). План реорганізації журналу у 1863 р., який не вдалося реалізува
ти, передбачав видання періодичного додатку для народного читання (208).

Приятельский Хуторянин. [Из -ского уезда. II.] Май 1862.
Друкується за коректурою (РДІА. — Ф. 777. — Оп. 26. — Спр. 67. — Арк. 2), 

озаглавленою: І. (Май 1862). Першодрук з такою ж назвою: 1, 313—319; у змісті 
(див.: 1, 467) — редакторська назва: Защитники и подстрекатели в крестьянском 
деле. (За змістом кореспонденції мало бути б: Зачинщики и подстрекатели в 
крестьянском деле).

Пропонована тут назва дається за зв’язком із кореспонденцією того ж авто
ра «Из -ского уезда. І. (Апрель 1862)» (Основа. — 1862. — № 5; підпис: При- 
ятель-хуторянин).

1 Уставні грамоти регламентували обсяг і порядок здійснення повинностей селян 
після реформи 1861 р., а також розмір земельних наділів, що надавалися їм у користу
вання: Повну незалежність від поміщика вони діставали лише після викупу своїх садиб 
і польових ділянок. Уставну грамоту складали власники маєтків, легітимізували — мирові 
посередники (призначалися Сенатом із спадкових дворян), в обов’язки яких входило й 
залагодження конфліктів між поміщиками і селянами.

2 25 квітня 1862 р. П. Валуєв інформував губернаторів: «Государь император, имея в 
виду могущие возникать беспорядки при введении уставных грамот, высочайше повелеть 
соизволил: предоставлять начальникам губерний, в коих будут замечены признаки вол
нений, [право] прямо входить в сношения с военным начальством о размещении войск 
там, где присутствие их будет признаваемо нужным» (Отмена крепостного права на Ук
раине. — С. 235). Екзекуційні постої військових частин, що були одним із поширених 
способів «сприяння» запровадженню уставних грамот, окрім безпосереднього морально
го, а часто й фізичного тиску на «непоступливі» села, вимагали від селян значних ви
датків, оскільки здійснювалися їхнім коштом.

3 Щербаківка — село (рос. деревня) Пирятинського повіту Полтавської губернії. На 
той час фактично було власністю поміщика Володимира Андрійовича Стороженка (1820—
1895), сина Андрія Яковича Стороженка (1791—1858), формально — також і інших спад
коємців А.Я. Стороженка — вдови Юлії Іванівни Стороженко, сина Миколи Андрійови
ча Стороженка (1843 — не раніше 1872) та доньки Дарії Андріївни Цилової (1842 — ?). 
Право В.А. Стороженка на одноосібне володіння Щербаківкою було юридично закріпле-



но 20 квітня 1865 р. (див.: Стороженки: Фамильный архив. — К., 1910. — Т. 4. — 
С. 186-188).

4 Лозовий Яр — село Пирятинского повіту Полтавської губ. (теп. Яготинського району 
Київської обл.). Власницею його була княгиня Варвара Олексіївна Рєпніна (1788—1864) — 
дружина князя Миколи Григоровича Рєпніна-Волконського (1778—1845), мати княжни 
Варвари Миколаївни Рєпніної (1808—1845).

5 Про спротив селян Лозового Яру та Щербаківки запровадженню уставних грамот до
кладно йдеться у рапорті штаб-офіцера корпусу жандармів Полтавської губернії полков
ника Белова начальникові III відділення ВДолгорукову від 18 травня 1862 р. (див.: Отме
на крепостного права на Украине. — С. 239—240). Про події у Лозовому Яру та Щер- 
баківці у загальноросійському контексті йдеться у доповідях міністра внутрішніх справ 
П.А. Валуєва імператору Олександрові II від 1 та 6 червня 1862 р. (див.: Отмена крепост
ного права. — С. 161, 162, 165). Також про це див.: Лещенко Н.Н. Назв, праця. — С. 322.

6 До складу повітового мирового з’їзду входили повітовий предводитель дворянства 
(голова з’їзду), член від уряду й усі мирові посередники повіту.

7 Очевидно, саме про них О. Кониський писав у листі до О. Строніна від 22 квітня 
1862 р.: «Микола Боровиковський поїхав з Жученком до Києва і Чернігова, щоб побачи
тись з земляками» (Гніп М. Назв, праця. — С. 210—211). Про подорож названих осіб 
йдеться також у листі АШиманова до В. Шевича від 14 травня 1862 р. та в автокоментарі 
А. Шиманова до нього (див.: Там само. — С. 27, 120—121). Про повернення М. Борови- 
ковського з подорожі 17 червня 1862 р. О. Кониський повідомляв О. Строніна у листі від 
27 липня 1862 р. (див.: Там само. — С. 213).

Микола Іванович Боровиковський та Михайло Васильович Жученко (1840—1880) — 
на той час студенти відповідно Київського і Харківського університетів. Обидва вони 
брали активну участь у діяльності українських громад (перший у Полтаві, другий у Хар
кові), які займалися поширенням видань для народного читання.

8 Йдеться про «метеликові» видання для народного читання, здійснені П. Кулішем: 
Шевченко Т. 1) Катерина. — СПб., 1860. — 24 с.; 2) Тополя. — СПб., 1860. — 13 с.; 
[Куліш П.] Сіра кобила: Оповідання. — СПб., 1860. — 10 с. Підпис: Иродчук.

Бе. Хотин (Подольской губ.).
Друкується за коректурою (РДІА. — Ф. 777. — Оп. 26. — Спр. 67. — Арк. 1). 

Першодрук: 1, 320—329; назву першої частини опущено; у змісті (див.: 1, 467) 
загальна назва — редакторська: Хотин (Как вводят уставные грамоты).

1 Хотин — місто, повітовий центр Бесарабської обл., розташоване на межі з 
Подільською губ. (теп. райцентр Чернівецької обл.). Помилкове подання його як належ
ного до Подільської губ. є ще одним свідченням того, що автор кореспонденції не жив 
постійно на Поділлі.

2 Інвентарні правила 1847—1848 рр., т. зв. «бібіковські інвентарі» — прийняті з ініціати
ви київського генерал-губернатора у 1837—1852 рр. Д. Бібікова (1792—1870) положення, що 
визначали розмір наділу, уніфікували повинності поміщицьких селян на Правобережній Ук
раїні, у Білорусі й Литві, де більшість власників складали поляки, які прагнули до віднов
лення Польщі у кордонах 1772 р. і тому розглядалися урядом як потенційно небезпечна си
ла сепаратизму. «Встановлюючи деякі обмеження щодо кріпосницької експлуатації, — пи
ше А. Барабой, — царський уряд намагався привернути на свій бік селян, які терпіли від 
сваволі поміщиків» (Радянська енциклопедія історії України. — К., 1970. — Т.2. — С. 248). 
Про обсяг повинностей, передбачених інвентарними правилами 1847—1848 рр., 
див.: Лещенко Н.Н. Назв, праця. — С. 97.

3 Типовість ситуації засвідчує повідомлення подільського губернатора Р.І. Браун
швейга (використане у доповіді міністра внутрішніх справ П. Валуєва імператорові Олек
сандрові II від 4 липня 1862 р.) про те, що до численних затримок із укладанням устав
них грамот значною мірою причиняються самі поміщики, «из которых многие еще не 
представили грамот по своим имениям, частию из желания сохранить сколь возможно 
долее прежние размеры барщины» (Отмена крепостного права. — С. 190).

4 Третій (очевидно, після інвентарної реформи 1847—1848 рр. та царського маніфесту 
19 лютого 1861 р.) указ — місцева модифікація поширеного серед селян уявлення про т. зв.
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слушний час, коли, як вони вважали, за новим царським указом колишні кріпаки дістануть 
землю безкоштовно і «справжню» волю. Причому вважалося, що на нові милості царя мог
ли розраховувати лише ті селяни, які, всупереч тиску поміщиків та влади, не матимуть жод
них зобов’язань перед своїми власниками; ті ж, хто підписав уставні грамоти, залишаться, як 
і раніше, у кріпосній залежності. Див.: Современная южнорусская летопись / /  Основа. — 
1862. - -  № 3. — С. 109—111; Лещенко H R  Назв, праця. — С. 279—280, 321—322; Отмена 
крепостного права на Украине. — С. 241.

5 Ге Григорій Миколайович (1830—1911) — український публіцист і письменник, брат 
художника-передвижника М.М. Ге. Про нього див. статтю П.О. Лобаса в «Українській 
літературній енциклопедії» (К., 1988. — Т. 1. — С. 401). На початку 1860-х рр. працював 
мировим посередником в Ушицькому повіті Подільської губернії, про його діяльність на 
цій посаді див.: Щ.М. Подоль (20 января 1862) / /  Основа. — 1862. — №  4. — С.96—97. 
Надрукував у «Основі» кореспонденції про запровадження уставних грамот: «Выдержки 
из дневника мирового посредника» (1862. — № 1), «Наблюдения мирового посредника: 
II. Выдержки из дневника мирового посредника» (№ 2), «Подоль: Выдержки из записок 
мирового посредника» (№ 5).

6 Приблизна тривалість (на час написання кореспонденції) цілеспрямованих заходів 
російської адміністрації стосовно деполонізації Правобережної України. Польський по
гляд на становище поляків на Правобережній Україні між повстаннями 1831 та 1863 рр. 
див.: Бовуа Д. Шляхтич, кріпак і ревізор: Польська шляхта між царизмом та 
українськими масами (1831—1863) /  Пер. з франц. — К., 1996.

7 Колективне співання національних гімнів (найчастіше — «Boże, coś Polskę» 
А. Фелінського та «Jeszcze Polska nie zginęła») поляки Правобережної України викорис
товували як форму протесту проти пригнічення їх російським урядом. Див.: Лещенко H R . 
Назв, праця. — С. 379; Марахов Г.И. Польское восстание... — С. 88, 91, 93.

8 Чамара — верхній чоловічий одяг, один із «піків» його поширення серед поляків 
припав саме на епоху повстання 1863 р. Оскільки у коментованій кореспонденції йдеть
ся про чамару як власне польське, нетипове для Поділля вбрання, слід ідентифікувати її 
із однойменним одягом галицького міщанства, а не з поширеною в Україні (особливо 
Лівобережній, але також і на східному Поділлі) чумаркою (чемаркою, чемеркою).

9 Ярмолинці — містечко Проскурівського повіту Подільської губернії (теп. райцентр 
Хмельницької обл.). Починаючи з 1835 р. тут відбувався (у другій половині червня) 
найбільший у губернії Петропавлівський ярмарок.

10 Михалпіль — містечко Летичівського повіту Подільської губ. (теп. с. Михайлівка 
Ярмолинецького району Хмельницької обл.).

11 Бар — містечко Могилівського повіту Подільської губ. (теп. райцентр Вінницької обл.).
12 Ящинці — очевидно, йдеться про с. Янчинці Летичівського повіту Подільської губ.
13 Дебрецен (Дебрецин, Дебречин) — місто на північному сході Угорщини. Під час 

угорської революції 1848—1849 рр. тут у січні-травні 1849 рр. перебували Комітет гро
мадського порятунку на чолі з Л. Кошутом та Державні збори. У травні 1849 р. на про
хання австрійського імператора Франца Иосифа І про допомогу у придушенні революції 
розпочалася збройна інтервенція Росії до Угорщини. З (15) липня 1849 р. російська армія 
на чолі з І.Ф. Паскевичем зайняла Дебрецен. Основні сили революційних військ капіту
лювали у серпні 1849 р.

14 Шегинці — очевидно, йдеться про с. Шиїнці Летичівського повіту Подільської обл. 
(теп. Деражнянського району Хмельницької обл.). Це село, як і Янчинці (див. прим. 12), 
знаходилося між Михалполем ї Баром, на окресленому автором маршруті його подорожі. 
Можна припустити помилки набору з огляду на графічну подібність вказаних гео
графічних назв (надто за невиразного написання їх у автографі): Ящинцы — Янчинцы, 
Шегинцы — Шиинцы.

15 Буцький Олексій — мировий посередник Могилівського повіту Подільської губ.
16 Лозня — с. Могилівського повіту Подільської губ.
17 Мається на увазі селянське повстання в Галичині у 1846 р.
18 Можливо, йдеться про Шелестяни — с. Ушицького повіту Подільської губ. (теп. 

Новоушицького району Хмельницької обл.). Про опір селян Шелестян запровадженню 
уставної грамоти у травні-червні 1862 р. див.: Отмена крепостного права на Украине. — 
С. 244-245.

СТАТТІ ДЛЯ ЖУРНАЛУ «ОСНОВА» (1861—1862), заборонені цензурою



19 Пор. погляд мешканців с. Мамаївки Пирятинського повіту Полтавської губ., які, 
за свідченням полтавського губернатора О. Волкова, у грудні 1861 р. заявили, що «вве
дение уставной грамоты есть выдумка помещичья, а не высочайшая воля». (Цит. за: Ле
щенко Н.Н. Назв, праця. — С. 319). Полтавський жандармський штаб-офіцер Белов до
повідав 18 травня 1862 р. начальникові III відділення: «Все места постановлений (кроме 
в обширном смысле слова «воля»), которые касаются хотя малейшего пожертвования с 
их стороны, они считают вышедшими не далее, как из губернского присутственного мес
та, где заседают так же заинтересованные лица, как и их помещик...» (Отмена крепост
ного права на Украине. — С. 241).

20 Очевидно, йдеться про графа Владислава Стадницького (пом. 1894). П. Валуев за
значав у доповіді Олександрові II від 27 липня 1862 р. стосовно запровадження уставних 
грамот у Подільській губернії: «В Ямпольском уезде введена большая часть уставных гра
мот, и почти везде по добровольным соглашениям. [...] В Могилевском и Ушицком уез
дах составление грамот идет гораздо медленнее. Впрочем, в двух участках последнего уез
да, в 4-м — у посредника Ге и в 3-м — у посредника гр[афа] Стадницкого, введены поч
ти все грамоты» (Отмена крепостного права. — С. 201—202).

21 Йдеться про «Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимос
ти», яке конкретизувалося у низці додаткових законодавчих актів, у т.ч. в «Местном по
ложении о поземельном устройстве крестьян, водворенных на помещичьих землях в гу
берниях Киевской, Подольской и Волынской».

Василий Шевич. Из Лубенского уезда (Полтавской губ.) (21 августа 1862). 
Друкується за коректурою (РДІА. — Ф. 777. — Оп. 26. — Спр. 68. — Арк. 1). 

Першодрук: 2, 374—376.
1 Недільні школи було заборонено по всій Росії 10 червня 1862 р., безпосереднім при

водом для чого послужили виявлені владою факти революційної пропаганди у петер
бурзьких Введенській та Самсоніївській школах.

2 Про Лубенську недільну школу, окрім матеріалів, розглянутих у преамбулі до 
публікації, також див. свідчення В. Шевича слідчій комісії у листопаді 1862 р.: «Надоб
но сказать, что я был распорядителем Лубенской воскресной школы, и школа эта была 
на лучшем счету у начальства — все почти ученики оной поступили для постоянного обу
чения в училище» (Гніп М. Назв, праця. — С. 170).

3 Кізеветтер Карл-Крістіан (1766—1819) — німецький філософ, підручник логіки яко
го широко вживався у Росії, особливо у духовних навчальних закладах, хоча й викликав 
критичне ставлення з боку багатьох науковців і викладачів.

4 Йдеться про анонімну кореспонденцію «Из Лубенского уезда (Полтавской губ.)» 
(Основа. — 1862. — № 5). Спростування її «персонажа» у журналі не з ’явилося.
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ЛИСТИ А.О. СКАЛЬКОВСЬКОГО 
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Володимир ХМАРСЬКИЙ

В Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського 
НАН України (особистий фонд Ф.Г. Лебединцева) зберігаються дев’ять листів 
«Геродота Новоросійського краю» Аполлона Скальковського до першого видав
ця і редактора журналу «Киевская старина» Феофана Лебединцева (Ф. III. — 
Спр. 6958—6966). Пропонований фрагмент листування між ними — це малень
кий внесок до вивчення історії славнозвісного видання. Водночас листи дають 
змогу простежити важливі зміни у світогляді одеського дослідника.


