
До життвпису Степ. Руданського. 
(3 нагоди 50-літньої річниці поетової смерти). 

І. 

П'ндесять літ зминуло, відколи помер Руданський (1873), і перед 

Усеукраїнською Академією Наук стоїт�. невідкл:адна повинність - дати на
решті академічне виданнл всіх :його писань. Разом з тим треба було-б' .якось 

.докладніш вияснити :й його життєпис, ще й досі дуже-дуже неосвітл('НИЙ. 

Серед дослідчих катедр, які позасновував па У країЕІі Наук.овий Rомі

'Тет Г лавпрофобру, є в Кам' .янці Подідьському одна така, де з особливою, 

.великою увагою студіюють українських письменників-п о д  о л ян. І дохо д ять -. 

·таки до певних позитивних Здобутків: це видко, хоч-би, із статтів т. т. Ге
расименка та Філ.я про Руданського та про Свидницького, надрукованих у 
У кн. «Записок Іст. Філ. Відд . ». Та заразом видко s них, що джер('льноrо 

.життєписного матеріялу і в тих дослідни ків ne гурт. 

Тому л вважаю тепер за рі'І далеко не зайву, ба й потрібну - дещо 

подати нове, дещо нагадати маловідоме старе. До такого призабутого ста

рого матеріалу належать і два дописи в київській газеті «Рада» 1907 .Р· 
.з Хомутин ців, рідного села Степ. Руданського. 

п. 

Про х л оп ' я ч і  літа Степана Руданського знаємо ми аж надто мало. 

В. Герасименкові, па підставі церковних записів, пощастило встановити 

деякі важливі хронологічні дані: а) Степан Руданський народи всь 25 груднл 

(ст. ст.) 1833 року; б) в нього був старший брат Грицько (народ. 1831 р.), 

двоє молодших -Юхим (трома роками молодший) та Олександер (на сім літ 

молодший) та дев'ятьма роками менша за нього сестра О льга; в) учивса 

Степан 1843-184 7 р. р. у Шаргородській парафію1ьніИ і духовній школі; 

а мабуть 184 7-1853 р. р. -учивсь у Rам' лнець-Подільській духо�ній семі

нарії 1). Ті11ьки-ж ці_ сухі й скупі хр)НО.1огі'Іні да.ти, хоч і мають безпе-

1) Дата 1847-1353 р. р. - здогадна й непевна. Скінчив Руданський курс ПодільськоТ 
семінаріТ мабуть допіро 1855 р.: це я висЕІовую з дат-підписів під його віршами. 
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речну вагу, носять характер чисто-надвірній і не дають нам пізнати Степа

нову хлоп' лчу психіку. 

Варто передрукувати в повній основі допис Прохора Ворона, уміщениа 

в «Раді>' 1907, ч. 158 (= 13 липня). 

П а б а т  ь ків щ и лі С. В. Р у д а нсь к о г о. 

(3 подорожніх вр�жінь). 

Все, що має такі чи инmі відносини до якого-небудь уславленого чоло

ловіка, який своїми вчинками зажив од широкого круга громадянства лю

бови і прихильпости, все це, - кожному звісно, - має свіfі_ інтерес. Через те 

.я хотів-би поділитися з шановними читачами «Ради» де- якими вражіннями" 

.я1tі трапилося мені пережити, побувавши в с. Хомутинцях, батьківщині 

незабутнього С. В. Руданського. Хто з нас ще на шкільних лавках не зачи

тувавс.я його втішни111и без міри, музикально складеними співо11Іовками? або· 

де тільки не чуть його пісень: «Повій, вітре, на Вкраїну» , «Колір чорниn» 

та инш . . ? Біографіл-ж цього-ж поета така коротенька, та1t мало про нього 

розказує. що гріх бул:о-б не розізнати од старожилів на батьківщині поета. 

хоч що-небудь про його. 

Маючи цей замір на думці, н цього літа нкось і помандрував пішки у 

Хомутинці. Увійшов л в село. Так-собі не зовсім з бідних сіл, але й ба

гацтва не дуже-то видко. Тлrнетьсл через усе село широченька вулиця � 

малесеньким ставочком і містко111 посеред села. На південь од села вид-

піютьсл рндки топ олів Голнківської е1юномії гр. Гейдена, а на ліво його-ж. 

ліс на доволі високих ска.шх, а внизу широченний став. Пейзаж не поганий� 

Л попрнмував через головну у лицю села, шукаючи школи . Коло вис очевько 

:мурованої церкви недалечко .11 й найшов ЇЇ. В школі, нк вилвилосл, дочасно 

проживав дяк - молодий, риженький, з· прищуленими очима і борідкою чо

ловічина. Познайомилися, стали балакати. Але раптом мене вразила одна.. 

штучка: на столі л�жало знамените «Вtче» 1). 

- Це аи випису єте? - не втерпів л, питаючись. 

- Еге, - одказав мені дяк: - Славна газетка". Тільки чогось дуже жидіR 

лає, - додаn він з тривогою, примітивши мої па газету погляди. 

Ви самі вибрали її? - спитав л, буцім байдужісінько . 

Еге, сам, - одказав той споrtіПніще. Нічого собі! не дорога главне ... 

Гм!" А батюшка, - щ6 перед плачує? 

Він, здаєтьсл, «Русская Землю> 2) . Тан, так. 

А учитель? 

Учитель нічого не виписує; дітей багато, й жінка-б чи дозволила-б. 

') Цинічно-чорносотенний орган. А. Rp. 
2) Теж із чорносотенної преси. А. Rp. 
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Л замовк на хвилину. Піп - «Русскую Землю», дяк - { Вtче», а учи
тель." - ціле нічого! .. О, поете! щбб ти знаn, які тепер поводирі для людей 
того села, в якому ти родився, того народу, який тобі був такий милий! .. 

:Мимохіть набігла думка в мою голову". 
Знаєте ви що-небудь про Руданського? -запитав я дяка, помовчавши .. 

- Тут на цвинтарі є похований батюшка Рудансь1шй. 
- Аг<1, це його батько. Ну, ,все їдно, покажіть l\reнi його могилу, -

попрохав я. 

Пішли ми на церковни:іt цвинтар, бал�шаючи. Довідавсь я, що мій 
колега-з Троїцького манастирл, що в Rам'лнці. Був «кундієм», ЛІt драж
нять Їх. 3 дальшої з ним розмови стало мені .нено, що він безневинна лю
дина, нічого чорносотенного і в заводі в ньому нема, а «Вtче» виписав -

ні краплі не вміючи розбіратисл в друкованім слові. «Аби дешевше!»". 
- От і його могила, того батюшки, - показав дяк. 

Проста дерев' яна огорожа, хрест камінний, сашиfі звичайний. Поруч
друга неогорожена 111огила, матері С. В. Не було-б і знати її, лк би не 
кубічна підвалина в к.аменю з дірою по-середині, де був хрест, та десь 
розбився, й не Rвісно де куски поділися. Над обома :могила11ш здорова, 
стара rруша-дич1tа розкинула свої деркі віти". 

Почав я розпитувати длка, чи є у них в селі такиfі чоловік стариfі, 
щоб пам' ята в поета Руданського, батюш1ювоrо. сина. Длк назвав мені Rіль
кох. Побродив я по селі, розпитуючись людей, і нічого не міг дознатися. 
Нарешті спинивсь :коло чолові1tів, що будували погріб, і привітавсь До пих. 
Між щ1ми був один старезний дід, на якого л поклав останню надію роз
відать що-небудь про дитячі літа поета. Але помиливсь. Дід був небала.
кучий і пі чого не пам'ятав. Обізвався другий, руденький з клиюtуватою· 
борідкою чоловіrt, лк добре вислухав, хто я і чого од них бажаю. 

- Та чом не знаєм? знаєм добре Пого! JI сам служив у батюшки Ру-
данського. Ще хлопце111 був, підпарубочим". І панича добре знаю ... 

- Роsкажіть з ласки своєї, - попросив я нетерпляче. 
- Чудний, дуже чудниіі: панич був, трудно й пошукати такого, - почав 

чоловік згадувати. - Ще з малечку вдавсл такий пецеремонливий; до всл
кого тобі доступить, до всякого забалакає." Чи бабу тобі стріне, чи діда 
якого, то так розбалакається, що аж сміх тебе розбере, слухаючи. Ну і 

жартовливий з лихої години був! JІк тепер бачу його, такий: Ееселиfі". Нігде 
смутним його не зобачиш, хоч би й: лка пригода з ним: трапиласл. Була в 
батюшки біла, дуже бриклива кобила. JI йще пам'ятаю: лк хотів я на пю 

сісти, він сказав мені: «Ей, Хв<1тію! не сідай на цю білу кобилу, бо зазнаєш 
то-то лиху годину!»". Чудний, чудний був! Був у нас старий Мордко, такий; 
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-еердитий, рибу ловив .атірами он у тому ставу. Але панича так любив, 

-Господи! Хоч був скупий он як, але приИ:де панич до нього з удкою, то й 
човна йому кращого дасть, навіть с.ам завезе И покаже, де більше окунці 

берутьс.а .. Він тоді і столяркою і чим хочте забавллвсл, по хазлйству часто 

помагав другим - чи хлопцлм чи чоловікам, просто до вс11чини він тобі ама-

1'Ор. А скільки він снопів перевозив!" Батько навіть дивувавсь, а. сестра 
·одговорювала од такої роботи ... 

- А де він зразу вчивсь?- спитав .а. 

- А в Шаргороді, здаєтьс.а. Так, так, у Шаргороді. Потім ще у :Кам'янці 
і навіть у Петербурзі - на дохтора". 

Знаю, знаю цє. 
А ви-ж звідrш знаєrе? Може, родичі будете? - запитав мене Фотій. 

Ні, ось із цеї книжечки. 

Я розкрив твори Руданського т. І і показав його портрет. Всі робочі, 

навіть старий дід, жінки дві й діти зійшдисл до книжки. Л trогллдав на 

·етарого діда, думаючи: «Може це обличчл щось і тобі пригадає?». Але той 

·баПдужісінько дививсь і мовчав. 

- Оце, це він. самиіі, - сказав Фотій. Тідьки вже з вусами". 
Тут .а розказав людлм, де вмер, і від чого, і де похований був поет. 

- А чи не чули, Фотію, од нього лких байок, то-що?- запитав н чоловіка. 

- Ого-го, та ще й скілько! Він геть записував їх, розпитував, де хто 

яку ни знає, і сам складав Їх. Ото напише тобі «артикула» так гарно до 

прикладу, ходить сам по садку, часом з листочком, та й співає Пого". 

- Що сам складе, те й співає? - перебив н чоловіка. 
- Еге-ге! Сам і голос прибере тобі. Або прийде до мене чи до других 

·робітників на току, чи так де на оказію лку, -- бо й на оказії йти не цу

равсл, - от і заспіває нам артикула свого. Господи, смішив народ! І те 

пам' лтаю, .як він пам співав про жидів, що в Єрусалим з Іванцем брели, .як 

грубих жидів навкруги купи комашні розклав спати Іванцьо." 

Фотій розказав байку до 1:інцл. Всі робочі сміллисл, переставши ро

·бити дідо. Л розкрив книжку й сказав: 

- От л вам ще трох!і прочитаю писань. 

Л прочитав зо-три спі1юмовки навгад, де одкриласл книжка. 

Потім став перепрошати, щоб не гнівалися, що забалакався з ними 
і од роботи одстали. 

Люди неначе опам'яталисн і, сами собі дивуючись, що тільки часу 

.прогалли, пильно вз11лисл до дерева та . сніпків. Л зобачив, що більш не 

,вивідаю нічого. І не помилився, бо Фотій обізвавсь нарешті знов: 
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Воно-б то можна багато пригадаtи, але на думку не найде. Щбб так 

коли свлтками навідалисл, щоб розбалакалися люди." А тепер нема часу". 
3обачив я, що й досадно трохи длдь1tам на :мене, - ще раз попрохав . 

вибачення й попрощавсь. 

- (Чом я, справді, не в свято зайшов!» - пожалкував я. 

Було вже з полудня, як л вийшов з Хомутинців до дому. 

Прохор Ворон. 

ПІ. 

Антиреліrійність у рідному селі РуДансьного. 

Гумористичnих «llриказок'> у Руданського є 218, -і ціла Їх четвертина. 
(аж 54 приказки) висмівають представників р е  л і  г і  ї (попів, ксьондзів, цер

ковних старост, дяків), глузують з культа свнтих, бер уть на глум церковні 

таїнства (причастя, в тому числі), і т. и. Де1tотрі з тих антирелігійних

«Приказок» настільки богохульно-.порнографіqні, що я, в перше публікуюЧ:и 
писання Руданського в 1896 і дд. роках, навіть не зваживсь 1·х пустити в 

друк: довелося так і залишити Їх у рукописі. 

Ті антиредігійні «Прикаюш» носять цілком н а р о д н 1 п характер. Вже 

тт апріорно можна було-б думати, що Їх наслухавсл хлопець-Руданський не 

де, лк у своїх-таки ріднИх Хомутинцлх ; мабуть, через лкісь причини (що 
Їх варто-б дослідити з соціяльно-економічного боку) хомутинець1�і люди ви
робили собі більше ві.1ьнодумности, ні� люди в инших подільських селах. 

У В. Герасименка ми про хомутинецьких селлн знаходимо й реальну,. 
фактичну вказі вку, яка -справді стверджує наш апріорний здогад: - Селлнство� 

серед якого Ст. Руданський виріс,-1tаже В. Герасименко (ст. 20),-вилвило 
себе не дуже старанним що-до церковних одправ, а також і до різних цер

ковних церемоній. В «Новозаписаному літописові с. Хомутинець (1898)» про 
це говоритьсл так:fприхожане К'Ь богослуженію, говtнію, поминоненію умер
ших'Ь усердн11 не особенно, равно как'Ь К'Ь богомольлм'Ь . Rрестнмх'Ь ходов'Ь 

І 
и общест�ннЬІХ'Ь молебствіИ 

' .. 
І 

Ще характеристичніші 

ські:И «Раді» 1907, ч. 89. 

допис. 

не б11вает'Ь>j 
звістки подає допис 1907 р., уміщениfі у ки�в-

� і н н и ц ь к и  й п о в і т (на Поділлю). В с. Хомутинцлх, вінницького 

повіту, де родивсл С. В. Руданськитт, на Благовіщення був пйвний сход, на 
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Іtотрім громада одноголосно постановила зменшити духовним пла.ту за 

-треби. У становили таксу таку: 

Попові і дякові: 

За похорон старого - І карб. 

малого - 60 rщп. 

За шлюб- І карб. 

За молебінь укупі з аrшфістом - 30 коп. 

За слу;веніе - 15 �>оп. 

За сповідь (без с�>ладJш) - 4 r;оп. 

А також не нести натурою: курей, горішш і хустоrс 

Написали люди два приговори з такою таксою; один екземпляр при

несли і до попа. Останній, лк прочитав, кинув ним об землю. 

- Ти-ж нащо, батюшко, кидаєш? Це наша працл! - сказав один чоловік 

я депутації. 

- Ідьте до благочинного; л не можу на те пристати. Що він скаже!-
'°дхрещувавсл свлще-ник. 
. - Ідьте, батюшко, r•раще ви, ми не поїде1110, - сказали мужики.·- Це 

ваш інтерес. Лк вам благочинний такий добрий, хай вам: із свого жалу
вапнл вділить ... 

- Що це ви здумали, люди добрі? Л-ж сімейний чоловік!- благав уже 

свлщеник, зобачивши, що не жарти. 
- Ми також сімейні... Б еріть приrtлад з нас, лк. ми живемо: по три по 

штири чоловіки з дітьми на десятині. Вам казна - платить, ланв:и - вжи
ваєте, а нк ще хто по добрій волі щось принесе, то й буде з вас! .. 

Оставила. приговор депутація і· пішла. 
У вівторок (27-го березнл) умерла в когось дитина. До свлщеника 

прийшло 50 душ селлн і 1 О уповномочних і сказали, що за похорон запла
тлть по постанові- 60 коп. 

Панотець одмовивс11 ховати, зразу сказавши: 
- Нехай три дні лежить, то не піду! .. 
- То ми, батюшко, сами поховаємо. Лк з нами не_ погодитесл, то до 

штунди пристанемо. .. ; 

Свлщеник післл цього сказав, що буде ховати всіх дурно. Дитину по-
ховав, лк слід, - і 60 коп. ,  що дали йому, сказав роздати бідни� · 

Приговор був складений: з тієї причини, що перший свлщеник брав 
за треби менше, ніж. теперішній молодий. 

[Таке, чисто індивідуальне й чисто місцеве поя:снівня, .яке дає цьому 
фактові дописувач, безперечно не глибоке. Ми-ж знаємо багато сіл, де�'попи 
справді шкуру дерут:Ь за треби, а про те побожні люди пнутьсл-такй: до 
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них, хоч і крехт.ять i лаютьсл на їхнє здирство. Та навіть з того що каже 

цей самий дописувач далі, можна бачити, що й по сусідніх селах де попи 

плату за 1·реби не збільшили, видко такий самий вільнодумний рух. Знати, 

що це настрій- цілої округи. А. Кр].: 
@ход, па л к ім постановлено зменшити плату за треби, був у с. Голя

ках ще год тому назад . . .  Цей, так сказать, «антипопівський» рух обхопив у 

цьо111у році і инmі села. Після Голяrtів і Хомутинець такий сход був у селі 

Глинському. Далі- у с. Радівці. Радівський священик вмовляв не робити 

такої постанови й, :між инmим, сказав громаді: «Ви так хочете зробить, .як 

.зробили в Гол.яках; ви гошнtівським дюдл111 не дивуйте, бо в Голяках по
�адл - «Гапка» (=походить із селян), а піп - «Данило:!> (=походить із селян). 

Вони з мужиків, то можуть обійтись без того доходу, а ми ні». А люди 

радівсь1tі й одказались: «Я:к той батюшка може обходитись так, то можете 

й ви:!> - і зробили по своєму, себ-то написали такого приговора і один при

мірник послали в консисторію. 

Цими днлми був с-код нащот тих самих треб і в с. Рулівц.ях, але лю

дей було не доволі, і справу одкладено до другогq разу. 
Духовенство дуже стурбовано цим11 постановами . Найгірше припадає 

·бідним дякам] (,,Рада» Н)О7, ч. 89). 

IV. 
Найперші письменницьr{і проби пера в Руданського. Впливи од російської й 

польської романти ки. 

Rоли п о ча в Руданськ иfі писати? Чи ще на Поділлі , в семінарії 

JЧИвшись? чи (спитає л1tийсь скептик) може допіру в Петербурзі? І під 

я к ими літературними впливами писав він? 

«Одесит» у «Зорі» 1886 р., а окрім нього Мих. Комар (коли-б не сам 

Rомар і був тим «Одеситом») в передмові до першого тому творів (1895, ст. 5) 
за .явили, що перші Руданського писаннн припадають ще на с см ін а р сь к і 

часи. Та на жаль, вони сами 1) підкопали були всяку довіру до своїх ука

зівок, бо до таких ніби дуже ранніх поетичних витворів Руданського (ще з 

семінарськ ого періоду) залічили вони його пісню «Повій вітре на Вкраїну». 

А вже-ж .цю пісню склав Руданський аж у Петербурзі 26 липпл 1856 р.: 

це вже в Петербурзі вдававсь він у цій пісні з благаннлм до вітра- повілти 

з півночі на Вкраїну , «де покинув він (поет) дівчипу»;-ми точно про це 

знаємо з його власноручного підпису 
'
під автографічним оригіналом, в його 

рукописній повній трохтомовій збірці його віршувапнів (так звано! «пер-

1) Краще сказати «вію, бо в мене нема ані найменших сумнівів, що сОдесит� 

М. Комар - це одна особа. Стверджує їхню ідентичність і О. О. Єфремов. 
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шої редакції»). Виходить, що в т а к и х  питаннлх покладатисл на свідоцтва, 
«Одесита» та М. Комара - не слід. 

, Лиш отал авт о г р а ф і ч н а  sбірка «першоr редакці'і:., з точно зазначе
нимидатами (місцл і часу, де й :коли що писалосл) і повинна бути длл пас 
єдиним п е в  п и м джерелом длл вслких наших міркувапнів про хронологію і 

місце поетової творчости. Еористуватисл тими датами тепер легко може ко-
жеп, бо 189 6 р., видаючи у Львові ІІ і ІІІ т. т. писапнів Руданського, л, на. 
підставі «першої редакції», длл всіх його поезій 1851-1859 р. позазначав 
хронологічні дати 1). І отож не 3 хистких, збивчивих перекаsів, а саме 3 

тієї точної автографічної sбірки Руданського видко, що віршувати почав. 
Руданський справді таки ще в с емі нарії, 3 1851 р. Варто зазначити, що 
всі беs виплтку його поеsії 1851-1854 р. р. писано не в Хомутинцлх серед. 
сподіваного вакаційного відпочинку, тільки в К а  м' л н ці - П о д і  ль с ь  к ом у. 
Бо не. в Хомутинцях, а в Кам' лнці, це видко з підписів, перебував хлопець. 
навіть улітку, канікуллрним час.ом, - принаймні декотрі роки (Між иншим: 
чи не покаsує цей факт, що вже й тоді бували деякі нелагоди з батьком?). 

Що-ж саме написав Руданський п а й п е р е д  те? 
Коли-б ми зважилисл повірити тим

' 
(павманнл поставленим!) датам, лкі 

попідписував до кожної поезії видавець - Комар у І томі «Творів Степ_ 
Руданського» в 1895 р., то виходило-б, що Рудапсший почав свою творчість 
перева.жно з ліриrш: пісень і романсів. А насправжки було не так. Най
перші витвори Руданського, хараttтерні длл 1851-1854 р. р.-це довгенькі 
б а лад и: «Два трупи» (або «Роsбійник») 1851, «Вечерниці» 1852, «Упир>> 
1853, «Хрест на горі» 1854, «Роомай» 1854, «Люба» («ЕраИ: пещери два ду
бочки») 1854;- а ліричних віршів було тоді JІ;уже мало: за 4 роки тільки 
5 коротесеньких Поеsій: «Сиротина л безродний» 1852, «Ти не моя» і «Мене 
забудь» 1854 (обидві в один день 19 лютого), «Чорний кольор», переклад-. 
з польського 1854, «Не дивуйтесь, добрі люди» в posrapi літа 1854 (29 червнл, 
Кам'янець-Подільський). Ясно, що Руданський- лірик (так само, лк і Ру-
данський-гуморист)- це вже поет петербурського періоду, ще не подільсь
кого. На Поділлі 3 нього був б а лад н о-р о м а н тич н ий е пі к. 

Здається, що українські літературні симпатії викликав у хлопці-Ру
данському Шевч е н к і в  «Кобsар». Принаfімні, в найпершій поемі Рудан
ського «Два трупи», що починаєтьсл словами: «Так то було на Вкраїні 
давньою порою», злегка вже відчувається поетова знайомість із «Кобsаре:м». 

1) Моє видання Руданського, правда., вже да.вно вичерпалося; а.ле Юл. Романчук 

як передруковував Рудансвкого наново (Львів 1912-1914), то Дуже точао використаR 

усі мої хронологічні вказівки і нічого не праминув. 
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Але треба думат'и, що не міг подільський семінарист Руданський, ви
хованець губерні.нльного rброда Rам' янця, утікти ані од російського впливу 
через школу, ані од польського впливу через живе оточення: 

Хто-ж із р о с  і й с ь к и х  письменників міг мати над ним силу? Петров, 
кажучи про певний російський вплив на Руданського, добачає Їдейну схо
жість між «Еремушкою» Некрасова та «Наукою» Руданського, між п'яниць
кими віршами Кольцова та «П'яницею» Руданського 1). Тільки-ж такий вплив 
(коли він справді одбувся на Руданському) міг-би скоїтися вже аж у Пе
тербурзі, бо «Науку» з її яскравими соціяльними мотивами і «П'яницю» на
писав Руданський аж 16 серпнл 1860 р., після 5-літньоrо перебування в 
Петербурзі. А в семінарії на Поділлі він длл своєї баладної творчости міг 
шукати російських зразків хіба в баладах Жу к о в с ь к о г о. Безперечно, 
що він їх читав (та мабуть і на пам'ять вивчав у школі?). У поемі «Вечер
ниці» 1852 р. відчувається несумнівна знайомість із баладами Жуковського, 
а в «Уі:Іирі» 1853 Руданським у чорновику своєму навіть свідомо позакрес
лював ті строфи, лкі в нього надто близько збігалися з відповідними стро
фами «Свf:тлапЬІ» Жуковського. А от у поемі «Хрест на горі» 1854, що 
починається словами: «За Rиївом, коло Дніпра, лк .синь синіє ліс дрімуqий», 
і початок і всенький віршови� склад нагадують собою велику російську 
(писану ще 1824) поему «Чернец'Ь» ·К о з л о ва, що прилтелював із Жу
ковським і що його пое\\іЇ « Чернец'Ь» навіть Пушкін «ввимал'Ь в'Ь сле
зах'Ь восторга». 

Козлов міг длл серцн Руданського бути навіть ближчим од инmих 
росілн, бо ніби з'єднувfІ,в собою росіИську ро)'dантичну поезію з п о л ь  сь
к о ю. Славнозвісний був тоді чудовий російський переклад «Кримських .со
нетів» Міцкевича, що зладив не хто-ж, як Козлов (1829). А вже-ж і самого 
Мі ц кев ич а і польських романтюtів, а надто українофілів .(таких, лк 3 ал є с  ь к и  й) Рудансь1шй безперечно знав дуже добре, знав. їх з оригіналів. 
Видаючи П т. Руданського, л ще 1896 р. (на ст. 39) був зазначив, що 
баладу Руданського «Уцир» варто було-б· порів�іяти не ті.дьки з «Свf:тланою» 
чи «Ленорою» Жуковського, ба й з відповідною баладою 3 а л є с ь к о г о. 
Сам я такого порівняння не перевів, але перед иншими дослідниками, тим 
паче перед подільсь1tо:Ю дослідчою науковою катедрою, воно стоїть лк невід
хильне, обов' лзкове завдання. 

. Варто па�' лтати, що польський· літературний вплив міг інти на Ру
данського навіть од другорядних письменників. Руданський, нк видко з його 
рукописів, практично знав польську мову наче рідну (чого більше! він нею і 

1) Н. Петров'Ь: Очерrш исторіи укр. литературЬІ ХІХ в" [{. 1884, ст. 127, 373, 444-5. 
ЗАПИСКИ ІСТ.·ФІЛОЛОГ. ВІДДІЛ�-

У.л.н. 4 
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віршувати міг вільно!). Разом з тим. видко, що знав він польщину не через 
книжкове вивчення, не через граматичні підручники, а попросту з живої 
щоденної балачки. Польський правопис у Руданського - неможливий, повний 
помилок, - а сама мова польська, навпаки, йому аж надто близька. Тому 
не тільки корифеr польського письменства, .якісь там Міцкевичі чи 3алєські, 
могJІи навівати молодому Руданському певні літературні вподобання; - б<t й 
найзвичайніші вульгарні польські романси, що нашому поетові навіть йменна 
їхніх авторів були невідомі, могли одбиватисл на його творчості. І недурно-ж, 
перекладавши на вкраїнську мову романс «Чорний кольор» (18 марта 1854), 
Руданський: не зміr навіть зазначити, хто автор того романсу, а попросту 
написав: «3 ПОЛЬСЬКОГО>), 

V. 

Руданський любив е т н о г р  а ф у в а т и. 
Це зазначає й В. Герасименко («3ап. Іст.-Філ. Відд.», кн. V,· ст. 27), 

покликаю числ на ті етнографічні записи, ip;o вміщено в П томі писанні в 
Руданського (лк прозаїчний додаток до віршованих «Світових байок») та в 
«МалоруССКИХ'Ь нарОДНЬІХ'Ь преданіЛХ'Ь» Драгоманова (І\" 1876) та В «Укра
ЇНСЬRИХ приказках, прислів'ЬJІХ і т. и.» М. Номиса . 

. Матеріял тим не вичерпуєтьсл. Це ли m нев е л ич к а частина етногра
фічної спадщини Руданського. 

Вже й з тих споминів діда-Фотіл, нкі (за «Радою» 1907) наведено 
вище, можна догадатися, що Руданський записував з народніх уст не· 

самісінькі оповідання (легенди, фабліо), ба й п і с н і. 
Згадує й сам він про цілу збірку пісень -у своєму листі 1870 р. з 

Ллти до свого прилтеля-ріsьблра В. Ковальова, де пише («3оря) 1886, ч. 6): 
«Спасибі землякам (хоч я того ні тілом пі душею не винен), що вони доб
рим словом пом' лпу ли мене на масницю и що вони охоту з' ясували напе
чатать увесь мій себ-то труд (а воно велика всячина).· На се скажу л, 
що - п і с н і  подольські, що за них Руданський узяв медаль, се не мої, а 

мабуть моєго двоюродного брата Александра Андрієвича (із Теліжинець, 
такая деревня), т. є. сина єдиного молодшого ·брата моєго батька - Андрія. 
М о ї  п і сп і - в м е н е; .та нікому нот перевірить. Надію маю на одну паню -
хорошую, та хворую тяжко, - хоч вона їх через - силом переправиц; тогді 
скільки-небідь виправляні я можу й післати через Вас земллкам». 

Натурально, повстає питання: де-ж вона тепер, отая збірка пісень? 
Той одеський українець (Михайло :Комар), лкий, заховавшися під 

псевдонімом «Одесит», подав у львівській «3орі» 1886 р. (ч. ч. 5-6) єдино
компеrентні звістки про поетове житrя, принаймні передсмертного Иоrо періоду, 
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каже про Руданського між иншим от що (ст. 79): «Співав він дуже гарно і 
любив українські пісні, особливо старинні, -і державсл старого напіву., 
І по селах збирав він пісні і заводив сам в поти. :Кажуть, був у нього цілий . 
збірник таких пісень; д е в о н и  - н і х т о  н е з н а є". Шкода, що не знаємо, 
де тепер той збірник. Вірвіш усього діставсл вія вкупі з ненапечатаними 
творами Руданського його братові, а той дещо тільки (частину Ілілди) 
послав в Галичину». 

Серед рлсних авт о г р  а фі в С. Руданського, лкі належали .м е н і, а 
тепер належать Українській Академії Наук (Комісії Словника живої 
мови), є декотрі записи й народніх пісень. Але Їх не багато: чотири-п'лть, 
та й то самісінькі уривки (окрім довгої «Попаді»). 

3 цього погллду дуже цікавим лвллєтьсл лист до мене од В. Rурди
новського, писаний 1907 року. 3адлл його ваги подаю його в цілості, не 
викидаючи навіть персональних дрібниць 1): 

Сові�т'Ь Бессарабскаго Церковнаго Историко -Археологическаго Общества 
Сентлбрл 20 днл · 1 907 г. ;м . . ., г. Rишинев'Ь. 

«Вь�сокоуважаемь�й г. Профессор'Ь! 
«Мнt удалось недавно лріобр1>сть д в 1J к н и  г И р у к о пи с н ЬІ х 'Ь под'Ь 

заглавіе.м'Ь: <Народнь�л малороссіііскіл п1>сни, собранньш В'Ь Подольськой 
губерніи С. В. Р. т. І. Писни любовніи, т. П. Писни козацкіи, бурлацкіи 
рекрутскіи, весильніи, вель�кодніи и так'Ь соби. Rаменець-Подольск'Ь 1852». 
Так'Ь как'Ь есть основаніе предполагать, что под'Ь иниціалами С. В. Р. 
скрь�ваетсл Руданскій, позт'Ь, изданіем'Ь сочинепій котораго ВЬІ занимались 
не так'Ь давно, то л считаю нужнь�м'Ь спросить Вас'Ь, не сочтете ли ВЬІ длл 
себн интереснь�м'Ь предметом'Ь вЬІmеозначеннЬІя книги. Хотл л и дорожу ими, 
но думаю, что ВЬІ гораздо лучше, чі�м'Ь .я, можете ИХ'Ь использовать. Если 
Вам'Ь угодно их'Ь пріобр1>сть от'Ь менл или временно воспользоватьсл ими, 
благоволите сообщить мн1> по адресу: 

«Rишинев'Ь, Дух. Семинарін, препод. В. Курдиновскому. 
«Интересуюсь Вашей м а  л о р  у с  ск о й г р  а мм а т и к  о й. Если удостои·rе 

меня отв1>том'Ь, не забудьте прислать и свою грамматику. 
«С'Ь совершеннЬІм'Ь почтеніе.м'Ь правитель д1>л'Ь Бесс. Ц. И.-Арх. 

Общества В. Курдиповсиіu. 

Очевидячки, автор цього листу є ніхто, лк той� самий Ва.спль Григо
рович Rурдиновський, що тепер перебуває в Полтаві (Rолонійська 21) і ві
домий громадянству, лк визначний український діяч. Свого часу ( 1907) він 

1) Мова листу--росііlська, бо В. Курдиновський (це характеристично длл 1907 р.) 

ма.буть гадав, що до вченого професора, хоч-би й украї1щл, вцпадає писати мовою суче
ною>, •панською», 
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мені не прислав вищеназваних пісенних матеріллів, бо, видко, моя відповідь 
не діПшла до нього. Гадаю, що збірка Руданського або залишається ще й 
досі у В. Г. Rурдиновського ціла, або (бо й така була звістка) знаходиться 
вона в подтавському Пролетарському музеї, куди її мав, кажуть, передати 
Захар Григ. Rурдиновський (теж RолоніИська 21), здобувши тую збірку 
од свого брата. Рання дата (1852!) і великий обсяг (2 тт.)-це не аби-що. 

В. Герасименко записав ще звістку од братової Рудансьного ( «3ап. 
Іст.-Філ. Відд.» V, ст. 27), що Степан дуже любив розмовляти з простими 
та т а р а м и, що в Rриму він вивчивсь татарської мови, і що цікаві розмови 
з татарами занотовував. - На жаль, треба гадати, що татарських фольклорних 
записів Руданського ми вже не знайдемо, і що за ними й слід загув. 

VI. 

Лк треба ставитисл до етнографічних записів Руданського? 

В якій: :мірі етнографі чві записи Руданс·ького являютьсл зовсім точними? 
Треба думати, що п і с н і  та п р и  сл і в ' я позаписувано в Руданського 

геть дословно, бо самий характер цих родів народньої творчости побільше 
не дозволяє записувачеві вносити якусь значну суб'єктивну зміІіу в їхню 
форму. Що-ж до п fJ о з аї ч н и х  записів («Байки світовії в людських опо
відках»), то аналіза рукописів Руданського та деякі стилістичні спостере
женнл викликають у· мені легкий, 11евеличкий скептицизм. 

Переважну частину тих «людських оповідань» чу в Руданський (так 
каже він у передмові, т. 11 мого виданнл 1896, ст. 231) од бурлака Вакули 
в селі Хомутинцях Вінницького повіту. Себто чув од дуже простої людини. 
А тимчасом у з а п и сі тих «Вакулиних оповідок» ми знаходимо в Рудансь
кого приміром такі вислови: ".«треблаженне древо, котре ще тогді, як росло, 
м а л о в игл я д  х рес т а» (т. 11, ст. 243). Хто тямить народню :мову, тому 
одразу видко, що фразу з такою конструкцією, як «мало вигляд хреста», не 
міг Руданський записати безпосередньо з народніх уст, бо жаден селянин 
так не смже. Отож не треба думати, ніби Вакула свої «оповідки» ,циктував, 
а молодий Руданський там-таки за диктуванням і писав; тільки треба ду
мати, що Руданський уважно слухав бурлака-Вакулу та й силувався добре 
затямити все те, що той. оповідає, а вже потім заносив Вакулині «оповідки» 
на папір. І не дурно-ж у рукописі «Вакулиних оповідок» ми бачимо, що 

Руданський потім любісінько п е р е к р  е с л ю в а в декотрі речення в 
уже записаних «В акулиних оповjд1шх» та й ставив натомість зовсім инші 
реченнл або вислови. От, хоч-би, в No 8 («Потоп») Господні слова, сказані 
до Ноа, попереду читалися були та1t: «Роби ти,-каже,-корабель та ховайся 
сам, і увсякої звірини сховай по парі»; але потім це замазано та й зверху 
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вачернано (рукою Руданського-таки) вже коротшеє речення. «Роби ти, 1шже 
корабель, свлтий чоловіче». Або, там само в автографі Рудансьмго, було, 
попереду написано: «сходяться звірі», а тоді викреслено й надписано: «збі

rаються звірі». Не значні вони ці виправки, не міняють вони самої сути 
оповідаввл, а все-ж везаперечимо свідчать, що с т и  л і з а ці ю до Ваку
линих оповідавнів» міг часом � уданський вносити й свою власну. 

Скептик смів-би спитати навіть: «Вакулині оповідки» позаписував 

Руданський чи н ега й н о  після того, як Їх чу�? Автограф Руданського, в якому 

міётяться «Вакулині оповідки», писано тим пізнім почерком, який лвдлється 
. � 

типо�им: для автографів Руданського у Петербурзі вже аж кінцл 185� р.; 
І ·.JІ 

папір, на якому Руданський власноручно написав ті «Вакулині оповідання», 
і колір чорнила - все промовлає за кінцем 1859 р. Коли-ж ми порівплємо того 
прозаїчного автографа 1859 р. з автографом, п о е т и чно Ї обробітки тих 
самих «оповідок» (що зветься «Лірникові думи»), то ані найменших сумнівів 
не може бути, що весь отой пр о з а Ї ч н и  й автограф 1859 р. «Байок світо

вих у людських оповідках», який ми маємо і де містлтьсл й « Ваrtулині опо
віданню>, вийшов з-під авторового пера п і з н іш, ніж автограф п о е т  и ч
н о Ї обробітки тих самих «Байок світових» (інакше '«Лірникових дум»). Цей 
факт ·дозволив-би скепти!tам малювати собі справу навіть ось лк: у Рудавсь:.. 

' 

кого, лк віршував він свої «Лірникові думи» (в 1856-ім році), моі.ло . ..ще не 
бути під руками нілкісіньких етноrрафіЧних записів. Чи не 11южлива- б річ 
що всі ті оповідання Вакулині, про 1tотрі він потім згадує в прозаїчному 
авrографі 

. 
1859 р., були держалисл доти попросту в його п а м: 'л т і, та й 

отож допіро вкінці 1859 р., вже за три роки по звіршуванню своїх «Лірни
кових дум», вік надумався - записати на папері і ті народні перекази, лкі 
вів звіршував перед тро:ма роками? А що перебував Руданський тоді в пе:. 
тербурзі, то записатИ народні «оповідки» він міг-би очевидлчки вже тідьки з 
своєї пам' лти, а не з живих уст Вакулиних. Коли-би справа одбуласл саме 

. .. . 
так, а не пtак, то лсно, що д о  с л  о в н о  1 точности в цих шзно написаних 
«оповідках» абсолютно шукати не слід-би. 

Видко, правда, що Рудавський пам' лтав усе дуже добре; бо в апр. ті 
перекази, котрі записано безпосередньо вже з :о.ародніх уст у Іванова («8тно

графическое Обозрtвіе» 1893-ого року) і у о. Д. Лепкого («Зорл» 1895 · го 
року), в основі своїй зовсім не відрізвлютьсл од записів Руданського. Тому 
етнографічної своєї ваги ті прозаїчні записи Руданського будь-що-будь не 
тратлть, принаймні в головній суті. Але треба твердо пам' ята ти, що в по
дробицлх, в дрібницях, може там трапитисл й дещо зовсім-т аки неточне. 

3астерегаюсл знов, що проти точности п і с е  в н и х  записів Руданського 
ми таких підозрівнів можемо й не мати, особливо проти збірки 1852 р. 
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УІІ. 

Естетична натура, Руданський був не тільки поетом, ба іі м а л яр е м. 

Цікаво було-б, даючи академічне видання Руданського (а це- справа 

вже близької майбутности), видати щось і з його малювання. Чи залиши

лася у когось хоч яка невеличка його картинка? 

Все, що ми досі знали про малярський хист Руданського, схо
дить на невеличку ·замітку Б. Познанського, вміщену в «3орі» 1886, ч. 9. 

Oc:r; вона всенька: 

fд о б і огр афі Ї С т. Р уд ан сь к о  г о. Окрім письменника, Ст. Ру

данський був ще fi т а л а н о в и т им р и с о в н и к о м. JI бачив Його: 1) Ма

ленький визеруно1t, рис,ований одним олівцем: Плугатир на полі, роля, в 

оддалі село з церковцею і вітряками; в небі журавлі. 2) На аркуші цілому, 

цвітними (=Кольоровими. А. Кр.) пастеJшми: Молодиця, йдуча з ярмарку, 

розтріпана, з 9рикаючим поросям в py1tax, - і надпис: «Не мала баба кло
поту, та купила порося». 3) Такої-ж міри, те-ж пастелями цвітними, нари

совано: Дівка з відрами по-біля криниці одбиваєтьс'я од парубка, що обхва

тив її руками і пнеться поцілувати; дівка одною рукою за чуба одтягає од 

себе голову хлопця. Два послідні визерунки тепер повинні бути у д. 4- н т о

н о в и 1lfJ Письменних творів Руданського треба шукати в Rиїві. Борис 
Щозпап]сьuий» 1). 

Можлива річ, що ті два-три малюнки ще й досі заціліли в бібліотеці 

проф. В. Б. Ан т о н о  в и ча (вона тепер належить Історично-Філологічному 

Відділові Української Академії Наук, але ще не всі документи в ніfі пока

талогізовано). Та не тройко-ж було· малюнків у Руданського, а десь-таки 

більше. Гадаю (і одеситам найлекше було-б цю справу вияснити), що деяке 

Руданського :малювання могло зберегтисл у різьблра В. R о в а л ь  о в а 2), або 

(коли самого В. :Ковальова вже нема на світі), то хоч у його родичів. Ru

валів близько прилтелював з покійним Руданським, і серед тих дуже верне

них (п'ятьох!) листів по:кіПного поета, 1tотрі дійшли до нас, аж троє писано 

не до кого, як саме до В. Ковальова 3). І після поетової смерти В. Ковалів 

1) Помилок В. Познанського проти української мови («йдуча молодицю, «брикаюче 

поросю і т • .  і.) я не виправляю, а залишаю все таR, ян він сам заслав до друну в 

«Зорю» (1886, No 8, ст. 135). 
2) 3 дальшого буде видно, що професією В. Ковальова було не 'що, як різьбярст.во. 

Так само був з нього очевидячнИ fi маляр, бо той портреУ Рудансьноrо, яний опублі

нувала львівсьна «Зор.н» 1892 р. (ч. 13, ст. 241) має під собою підпис В. Ковальова. 

3) Инші два JJИСТИ - то до Грицьна Руданського. Вони належали були мені, а 
тепер я їх подарував Українській Анадсмії Наук. 
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не переставав шанувати пам'ять свого покійного приятеля. Михайло Комар 
був подав 1892 р. звістку у львівській <Зорі» (М 11, ст. 218), що для 
круглої ніші на надгробному пам'ятникові Руданського Ковалів мав зробити 
поетового бюста. 

УНІ. 

Характерне листування Степана Руданського з братом Грицьком. 

Першрядну біографічну вагу має -- п е т  е р б у р с ьк и й л и  с т  студента 
Руданського 1859 р. до його старшого брата Гр и ц ь к а, - старшого од 
Степана лиш двома роками. Той лист -дає нам прозірнути і в націо
тальві і, почасти, в соціилЬні �ереконання молодого студента, і в його ро-

Всіх братів було у Степана трое, та ще й :молодша сестра, але най
краще ставився Степан у своїй сім'ї :мабуть-таки не до кого, я до Грицька, 
динну драму. 
дарма що своїми вдачами обидва брати не надто скидалися один ·па одного. 

Влучну характеристику дав Степан Грицькові своїм листом з .Ллти до 
В. Ковальова 24 липня 1870 р., тоді лк було Грицькові вже літ 40 1): 

«Щирій Добродію Виктор'Ь ВасильевичьІ Отсе перед'Ь Вами стоїть бра
туха мій старшій Григорій Васильеnичь; живе він'Ь у Каменці Подольскім'Ь, 
служить у Д . .Лк. Колбасина, та у его через'Ь добрІ>ІХ'Ь людей нски не :мае 
Зразу був'Ь у его Випицьким'Ь бух1·алтеро:м'Ь, а тепер'Ь зійшов'Ь па простого 
писаря при канцеляріи Іtолбасипа, и теперь у его и служба дарма пропа
дае, та й грошій біг'Ь-:ма. Приізжав'Ь він'Ь до :мене за порадою у сім'Ь ділі 
но я лучшоі поради не :міr'Ь ему дати, JІR'Ь тільки поїхати до Вас'Ь В'Ь 

Одессу и попитаться, чи нема хочь у Вас'Ь у Тимченка в'Ь Одессі .якого-· 
небудь штатного місця для его. Чоловік'Ь - мій брат'Ь - не акаде:мик'Ь, по 
счоти и порлдки акцизніі знае, до діла не лінивьтй, пить не любив'Ь и не 
любит'Ь и пише не без'Ь товку; одна его біда, що він'Ь на словах'Ь не го
віркий и тим'Ь не в'Ь шанобі у товариства и у начальства. Коли найдеться 
потрібнЬІМ'Ь взлть его спершу на пробу, то віп'Ь пійде служить до Вас'Ь1 и па 
пробу; а коли теперь у Васі штатного місця немае, то будьте ласкаві 
не забудьте его, коли такее місце у Вас'Ь буде не подалек'Ь ОдессЬІ. 

Кланяйтесн од'Ь мене и попросить од'Ь себе и од'Ь :мене об'Ь сім'Ь ділі 
доброділ Тимченка". Кланяюсь Ва:м'Ь, щиро любачій Вас'Ь Ст. Руданській». 
[24:VII, 1870]. 

Так от до цього самого Григорія Руданського, свого «братухи стар
шого}', ще тоді ак обидва брати були молодими парубками, писав Степан з 

') Цього листа оголошено у львівській «Зорі» 1886 р., ;№ 6, ст. 97. Ми не змінюємо 
fіого правопису, хоч не віримо, щоб Руданський писав «Васильевичь» (з сь»). 
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Петербургу в літку 1859 року того листа, лкого л вище закваліфікував лк 
першорядне джерело дл.я його життєпису. Хоч свого часу (ще 1895 р.) л 

вже його був опублікував (у «Житті і Слові»), та не завадить його тепер 
знов передрукувати: 

Петропиль, 1859, VII . . 5. 

:КоханЬІЙ ГрЬІшо, МЬІЛЬІЙ. мій брате! 
ЛЬІСТ'Ь твій вид'Ь 28 марта и П'ЬЛТЬ карбованцив'Ь л видибрав'Ь ва стра

стни недили; - не повирЬІшь, лк'Ь ТЬІ :мене потиmЬІВ'Ь перед'Ь св.ятамЬІ: за тіи 
грОШЬІ л хочь трохЬІ 1) ПИДНОВЬІВС.Я на весну, прьmаймній ПИДНОВЬІВ'Ь старЬІЙ 
жупан'Ь 2) та шараварЬІ, вставЬІвшЬІ нови червонія пасмужкЬІ, та щей и на 
свлта зостався карбованець у кешени. Спасмби тоби, братику, за твою 
щ11рисrь и вЬІбачай :мени, що л так'Ь довго не пЬІсав'Ь до тебе; бо л тут'Ь 
мало. що й вЬІнен'Ь. СпеJ>ШУ зкзаменЬІ, а потим'Ь працл 3), щоб'Ь скилькЬІ-не
будь поправЬІтЬІ свою долю, затрь�мала мене аж'Ь до сего часу; зкзаменЬІ 
пройшов'Ь 4) ничого, и перехожу в� четв�рrЬІИ курс'Ь, а робота ище тилько 
на· половьши, ище треба ЦИJІЬІЙ :МИСJІЦЬ ПОСЬІДИТЬІ, щоб'Ь що-небудь nуСТЬІТЬІ 
у свит'Ь, не то щоб'Ь длл славЬІ, а хочь длл кешени 5); бо бида такЬІ бидою, 
а· два рокЬІ ще 6) треба пожЬІтЬІ в'Ь поганим'Ь петрополи 7). 

В'Ь кинци :ма.я видибрав'Ь л вид'Ь батькив'Ь 15-ть карбованцив'Ь и до 
рештЬІ опорадьшсл: справЬІв'Ь соби нови штанЬІ за 9-ть карб. и чоботЬІ за 31/2, 
а решту- проив'Ь; не вмиратЬІ Ж'Ь С'Ь голоду! Але скажу тоби, братику, 
гирко :мени прЬІйшлосл ТЬІХ'Ь 15 карбованьцив'Ь;- З'Ь нЬІмЬІ разом'Ь л ви
дибрав'Ь вид'Ь батька такЬІй ЛЬІСТ'Ь, що й сам'Ь був'Ь перадЬІй. Вьшь1сую тоби 
де-котри мистл; ОТ'Ь вонЬІ: 

«Мпt обидно, что тЬІ писал'Ь не сам'Ь, а чрез'Ь други.х'Ь просить де
пег'Ь, как'Ь будто счита.я дл.я себл уІіижительнЬІМ'Ь просить об'Ь зтом'Ь са:м'Ь, -

1) Не можна розібрати, чи «трохю, чи <троХЬІ»j швидше начеб то з буквою (Ьl» А. В:р. 
2) Очевидлчки, треба рuзуміти уніформу (мундир) воєнно-медичну. - А. В:р. 

3) літературна, лк вид'ко з дальшого - А. В:р. 
4) =«одбув•, себто «Л». - А. В:р. 
5) Ясно, що поет говорить тутечки про свої «Співомовкв•; але про котру редак

цію? Насамперед можна сміливо сказати, що мов<t тут іде не про нове творіннє, а про 

переписку, бо з 29-го червнл до 7-го липнл Руданський нічого нового не зложив, тимча

сом листа цього він пише 5 липнл серед розгару праці; потім він дещо написав нове 

7-10 липвл - і того-ж таки 10 липнл зладив «Преслівлл» до тих творів, що містлтьсл в 

перших двох томах (хронологічної редакції» і вже не писав ніЧо�о нового аж до вереснл. 

Отже коли він Rаже братові, що робота - «іще тілько на п о л о в и н  і» і що треба бу де 

(іще цілиfі міс л ц ь посидітю, то залва його не може стосуватис.Н до хронологічної 

реда1tції (ад:аtе 10 липнл вона вже була цілком завершена). Відсілл виходить, що 

отсвм листом він натнRаЄ на <сис r ематичну редакцію» (пк н її зву) . -А. Кр. 
G) Rypc у Воєнно-Медичній Ан адемії - п'лть ГJД. - А. Rp. 

') Тут починається друга сторінка; шетрополю писано малою бу1tвою. - А. Rp. 
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еще горше обидно то, что ть� пишешь R'Ь Александру 1) письмо на мое имл 

и его просить за деньги". 

«Письма твои, писанвьш грубо 2)1 ничуть не располагают'Ь мен.11 В'Ь 
твою пользу, а только принослт'Ь боль сердцу и за.ставллют'Ь жалі>ть, что л 

употребил'Ь все мое во.спитаніе 3) длл того только, чтоб'Ь видtть тебн 

неблагодарнЬІМ'Ь". 

«Вспомоществованіе тебл в'Ь продолжевіи трех'Ь лі>т'Ь в'Ь петербурrі> 

било 4) причиною того, что н затлгнулсл по шею за вас'Ь в'Ь долги". и за все 

зто л недобр11И отец'Ь? Бог'Ь свидtтель: л не проклинаю тебл за твою чор

ную неблагодарность, а ді>люсь С'Ь тобою и сим'Ь послі>дним'Ь куском'Ь хлМа 5). 
«Если' захочешь написать письмо, то пиши или почтительно, в:е по 

малоросіііскому, або лучше ничего не пиши!» и проч. 

Бильше ничого не треба! тут'Ь зачеплено и збь�то З'Ь болотом'Ь все, що 

було длл м�не дорогого: мою покирвь�сть назь�вают'Ь п11хою1 мою правду
цьвихою, мою жалисть - здь�рством'Ь, мою вдлку - чорною невдлкою". Мало 
того: вонЬІ личат'Ь мене годнЬІМ'Ь проклину и заказуют'Ь мени говоряти З'Ь 

НЬІМЬІ моею ридною мовою. И вЬІхай бЬІ вже л иден'Ь чЬІтав'Ь таку ганьбу, 

а то ии и в'Ь махнЬІвци прочЬІталн чужіи 6). Що будешь робь�ть� З'Ь та

КЬІМЬІ батьками! Правда, л пмсав'Ь пЬІсьмо до Олександра через'Ь батькови 

рукь�, и до батька не пь�сав'Ь, але л перед'Ь ТЬІМ'Ь пЬІсав'Ь до него 7), а 

вин'Ь замовчав'Ь,- а лке Ж'Ь л маю право пь�тать� старшого, чому вив'Ь не 

отвичає, або другь�м'Ь зап11том'Ь перерЬІвать� его думу? -JІ пь�сав'Ь до брата, 

щоб'Ь вив'Ь попрось�в'Ь длл мене гроmій у тата, а самого тата не просьІВ'Ь;

але ЧЬІ Ж'Ь маю л право просЬІтЬІ чого-небудь у батькив'Ь, коли л вже; лк'Ь 

ГОЮ.ІЛОСЬ добр� ДЬІТЬІНИ, подлкував'Ь ИМ'Ь СВОИМ'Ь ториmнЬІМ'Ь ПЬІСЬМОМ'Ь и за 

силь и за хлиб'Ь и за вЬІховапл? - Своимь� ль�стамЬІ л ему никгдЬІ не цьни-

1)- Олександер Руданський - молодший Степанів брат. Було йому тоді 19 літ (а 
Стеuанові 26). - А. Ер. 

2) себ-то по в країнському . - А. Ер. 

З) Батько хоче сим сказати: скошти на вихованнє». Взагалі треба завважити, що 

отсей російськиІі лист писано дуже важкою, пентюхуватою мовою, лку звуть в Росії 

«семінарщиною». Тим дивнішА - бачити, що піп таки пнеться говорити нею, а од україн

ської, рідної, аж одхрещуєтьсл. - А. Ер. 

') Так у первописі (не «бьrло»). - А. Ер. 

6) Починаєтьсл третл сторінка. -А. Ер. 
6) Махнівка - невеличке містечко- в Бердичівському повіті Київської губерні, на 

грлниці Подільської. єсть і другі місцл (села), що теж звутьсл Махнів!tами, та я думаю, 

що Руданський каже не про яку, як про цю саму. Батько· його жив у селі Хомутинцях 

Вінницького повіту Подільс!.КОЇ губерні, :·дак ота Махнівка - близеселько туди. - А. Ер. 

7) Після: «a_Jie> спершу буJ10 написано та потім замазано: «ЧЬІ Ж'Ь маю я право пьr

татьr старшого, чому вю". - А. Ер. 
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кав'Ь, а В'Ь ль�сrах'Ь до братив'Ь, коль� часамь� що и сказав'Ь на батька, тб 

правда; а що правда, то не грихі. ОстатнЬІХ'Ь 1) грошій л вь 2) циле ж11тя 

свое у батькив'Ь не забь�рав'Ь: за то, що вони пожалуваль� :мене д в а  (а не 

тр11, JІК'Ь батько п:r.rше) рокЬІ В'Ь петрополи 3), л ИХ'Ь nожалував'Ь два рокь� 

в'Ь камлвци 4), прос11дившьr два рокьr на бурсацьким'Ь хлиби; а то, що 

.батько заплать�в'Ь за проrоньt 0) , вин'Ь полож11в'Ь бь� и так'Ь на :мою 

вь�праву 6). Зрештою, л не думаю, щобь� у доброго 7) батька був'Ь тильки 

ИДЄН'Ь ХОЛОДВЬІЙ роЗЛ:ИК'Ь З'Ь СВОИМЬІ ДИТЬМЬІ бе3'Ь жадно,го вчутл; добрЬІЙ 

батько любЬІТ'Ь и вь�водЬІт'Ь дитей: через'Ь то, що вонь1 - его дитІJ, его кровь, 

его будуче жь�тл, а за вчутлм'Ь дитей не обстае, бо знае, що воно залеж11ть 

не вид'Ь него, а вид'Ь ТЬІХ'Ь, чь�.е воно. Той - небатько, хто вь�помьшае 8) 
дь�тuни всю свою трату на него и опомь�нается вдлкь�, - то скупь�й пожь�ч

п111t·ь допомьшается донгу! ТатЬІ! татьr! мЬІ ваши дить�, а не довжн11к11, МЬІ 

завсигдь� маємо вас'Ь за батькив'Ь, а не пuжь�чньrкив'Ь, -- защож'Ь ВЬІ звете 

нас'Ь невднчньrмь�?!! 

3аказуют'Ь мени мою ридню мову, - заказує батько; але в'Ь мене був'Ь 

дид'Ь, був'Ь прадид'Ь и прапрадид'Ь - вонь� мени не заказаль�; неслухае батько мои 

мов11 - за ·10 мене и по смерти, може, послухають шть�рнадьц.нть мильйовив'Ь 

моих'Ь uдномовцив'Ь. Батько, може, нелюбЬІт'Ь свои мовь� через'Ь то, що нею 

говорат'Ь у нас'Ь муж11к11, - а нибь� то в'Ь москивщьrни не говорат'Ь муЖь�кь� 

по московській? Да и ЧЬІМ'Ь мь� лучче вид'Ь :мужь�каr вси :МЬІ ривни и 

у Боrа и у натурь�. 

Оттаке-то, брате! А що Ж'Ь там'Ь діется С'Ь тобою? напь�mЬІ хоть килька 

слив'Ь. Лк'Ь можна, брате, пр11шл11 мени пять Rарбованьцив'Ь до Спаса, бо 

на той мисяць ·не буде вже де й по3ьrчь�тЬІ. ·Зрештою, колЬІ В'Ь тебе нема -

то ничоrо роб11ть�: буде й так'Ь, - а в'Ь сентябри, може, що С'Ь І\ь�:ива до

буду 9). Будь здоров'Ь! 

Твій брат'Ь Степан'Ь Руданьс[ кій }. 
--------

1) Попереду було: •ЛьrmнЬІХ'Ь», а не «ОстатнЬІХ'Ь», та потім замазано. -А. Rp. 
�) Почиває тьсл четверта сторінка . - А. Rp. 
3) Знов «аетрополи» написано малою буквою, бо тоді була мода, щоб писати власні, 

йменнл не великою буквою. У Пушкіна в виданні Анненкова скрізь стоїть: сгорацій>" 
і т. і. - А. Rp. 

•) в Кам'янці-Подільськім. Не важко звідси вгадати, що Степан був стипенділтом. 
З рукописів його вид1и, що вів і на літо не їздив додому. - А. Rp. 

5) себ-то гроші за дорогу до Петербурга. -- А. Rp. 
6) Звідси видко, де ховалосл джерело всіх велагод у сім'ї Руданських. Батько 

бажав, щоб Степан зоставсл попом на його парафії, а Степан того не хтів, так само лк 
і його старший брат Гриць. - А. Rp. 

7) «доброго• переправлено :i снашого». - A.Rp. 
s) Не можна пqручитисл, чи стоїть тут свьшомьшае), чи (але наврлд) «воспо

МЬІнае». - А. Rp. 
9) за рукопис віршів, зведених у «систематичну редакцію». - А. Rp. 



до ЖИ'ГтєnйсУ ст�п. Р�'ДАНСЬКОІ'О 59 

Помер о. Василь, батько Степана Руданського, 8 січна 1861 р. 1). 
А ва літо того самого 1861 р. закінчив Степан курс лікарської науки в 
петербурзькій Військово-Медичній Академії та :й1 перед тим . лк поїхати до 
Криму на лікарську посаду, заїхав на батьківщину, до своїх. В моєму архіві 
(що л передав його до Академії Наук, але він ще не зовсім упорядкований) 
є лист од одного з родичів Руданського, писаний до мене 1907 року, де 
згадують про отодішній Степанів приїзд додому. Приїхав він, десь, неспо
дівано. Його навіть були не впізнали одразу - чи через те, що давно-ж 

Сестра Рудан
ських Ольга. 

Грицьr<о Рудан

ський 

Степан Рудан
ський 

Пого були не бачили, чи через те, що вдягнутий він був в офіцерську 
форму . . Сестра, ак угляділа, що він під'їхав до Їхньої хати, навіть полох
ливо кинулася була до матери, наївно гукаючи: «Мамцю-голубцю! Там лкийсь 

москаль приїхав»!" Та звичайно, що далі привітали Степана дуже сердечно 
й щиро, - і він загостювавсь у Хомутинцлх аж до пізньої осени отого 
1861 р. та й аж тоді поїхав до JІлти на службу. Перед різдвлнимИ свят
ками він пише з Ллти до того самого свого старшого брата Грицька ось 

1) Цю дату смерти о. Василя встановив В. Герасименко на підставі «Rлировой 

В-Вдомости» 1861 р. («Зап. Іст.-Філ. Відд.», кн. V, ст. 28). 
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лкого листа (що .11 його теж передав до Академії Наук до Rо:місії Слов
ника живої :мови): 

«Голубе мін сьшЬІй! Соколе мій яснЬІй! Братіку мій ріднЬІй, Гр11горку! 
Памятаешь, НR'Ь ТЬІ прощався зо :мною? - нехай тобі помагає Господь 

на вслким'Ь місці, де ступнем'Ь ступЬІшь и де З'Ь речамЬІ повернесся. СпасЬІбі · 

тсбі, братіку! 3наешь тую прокллтую жьrдівС1>кую бухчу? 1). МЬІ іі здЬІбалЬІ 

за Балтою під'Ь першьrм'Ь горбом'Ь, - та:м:'Ь вона ва сі�духах'Ь сЬІділа 2), - и 
лехе 3) іі знае, колЬІ и ЯR'Ь вона до АдесЬІ доїхала. А :м:ЬІ С'Ь пано:м:'Ь куп
цем'Ь (подякуй ему, братіку; та:м:ь-то хорошій и розумн11й чоловік'Ь!) так'Ь :м:ьr 
С'Ь пано:м'Ь купцем'Ь ще В'Ь суботу до обіда булЬІ в'Ь Адесі. Тилько то 4) біда 
:моя, що я не попав'Ь під'Ь пароход'Ь п :м:усів'Ь т11ждень пересЬІдітЬІ в'Ь Адесі. 
Правда, небагато я там'Ь своіх'Ь грошей стратьш'Ь, и добріі людЬІ поілЬІ и 
годувальr; а все Ж'Ь такЬІ стратЬІв'Ь два карбованці, и за НЬІХ'Ь потбму 
прLІИmлося одбуватЬІ. В'Ь четверг'Ь сів'Ь я на пароход'Ь «Аргонавт'Ь» и за 
трЬІ карбованці цілі суткЬІ купався на палубі в'Ь :м:орськіі воді, покЬІ нас'Ь 

· не прЬІбЬІло до Севастополл, бо МЬІ через'Ь буру зб11лЬІся З'Ь дорогЬІ тай до 
Евпаторії не попалЬІ. В'Ь 'плтнЬІцю В'Ь Севасто[ по ]лі обсушьшс.11, а В'Ь су
боту поіхав'Ь до Симферополя. В'Ь неділю явЬІвся Врачебніі У праві и вЬІслу
хав'Ь першу начальнЬІчу похвальбу, що :мені грошій не дадуть, бо я, :м:ов
лллЬІ вонЬІ, просрочЬІв'Ь 5). У Обер'Ь-провіант:м:ейстера прЬІйн.11л11 мене дуже добре. ' 
та:м'Ь я обідав'Ь, там'Ь я и вечеро:м:'Ь погостЬІв'Ь 6) и, шуткуючЬІ, спо:м:янув'Ь и 
за тебе 7). lУІені сказал11, що можна, тілько треба тобі увольнь�тьrсь 8) и 

поступь�тЬІ до него на службу В'Ь канцелярію хочь на півроку, або на рік'Ь, 
ідно - для того, щоб'Ь тобі зізнат11 тіі діла, а друге для того, щоб'Ь, ТЬІМ'Ь ча
со:м'Ь для тебе очЬІстЬІтЬІ місце с:м:отрь�теля :м:агазьшу. Але пождЬІ трохЬІ: 
весною хочь не вів'Ь то вова прЬІідуть В'Ь Ялту па водЬІ (:м:орськії), я тогді 
поговорю З'Ь ПЬІМЬІ JІК'Ь ГОДЬІТЬСJІ, а ТЬ1М'Ь часОМ'Ь літОМ'Ь 9) може JI зіб'ЬЮ 

1 ) Лкось мені не в тлмну, що то воно за <бухча». Мабуть, це іронічна назва для 
труської жидівсьної балагули, що раз-у-раз «бухчить», себ-то бу-хає, бу1шає. ,_А. Rp. 

2) Значиться, або загрузла, або ноні пристали. Сидухою зветься дрібна перекупкз. 
(Hockerin), що цілий день сидить на базарі коло свого стола та чекає на покупців. - А. Rp. 

з) = лихе. - А. Rp. 
•) Починається другий бік листа. -А. Rp. 
5) Може бути, я не помилюся, ноли -,-порівнявши :кінець цього листа - звідси дога

даюся, що Руданський приїхав на посаду більше-менче 25 жовтня. - А. Rp. 
6 ) Починається третя сторінка. -- А. Rp. 
7 ) · Оеб то чи не знайдеться задля нього посада в Rриму. 'Га певне, що з того нічого 

не вийшло; брат та�> і зостався на Поділлі (порівн. пізніший лист Рудансьного до 
В. Ковальова, наведений на припочат:ку цього розділу). -А. Rp. 

S) = одставку взяти. - А. Rp. 
9J бо влігну приїздить до Ллти багаць.ко слабих людей нупатися в морі, то лі.ка" 

реві добра практи:ка. - А. Кр. 
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нкую кошичьшу, щоб'Ь хочь тебе на ріІt'Ь прохарчуватьr, -тогді и возь:мемсн 
за тее діло; а теперь - потерпь�! 9х'Ь, Грь�цю, Грь�цю! даR'Ь [бьr] ') Бог'Ь 

, 
щоб'Ь хочь тЬІ ЖЬІВ'Ь не далечко ОД'Ь мене! все б'Ь мені якось одрадпіше 
було. В'Ь вівторок'Ь в11іхав'Ь я ИЗ'Ь Симферополя, але на по_ловЬІні дорогЬІ 
заночував'Ь, бо ві мене не стало грошій, а без'Ь грошей вражіи 2) поштари 
не хотілЬІ везтЬІ. Спасьrбі ідному подорожньому татарьшові, що заложьш'Ь за 
мене два карбованці тай допхаВ'І. лкось до ЛлтЬІ. И ОТ'Ь уже два міслці ЯR'Ь 

н стараюся В'Ь Ллті на нове господарство: :мінлю, купую, позЬІчаю; - хочу 
хочь трошкЬІ прЬІлагодЬІтьrсн та на :місті ст�тЬІ. А то вже надоїло до бісо
вого батька сяуват11ся по-світі ИЗ'Ь кутка В'Ь к_уток'Ь и nрЬІстаяовЬІська 
не матЬІ. 

Будь здоров'Ь С'Ь празнЬІка:мЬІ та З'Ь НОВЬІМ'Ь рОКОМ'Ь! 

Твій брат'Ь Степан'Ь. Ллта 21 � дек. [ 1861] 3). 

ІХ. 

Чи був з Руданського а л к ого л и к? 
Безперечно був. 
Ці.ому не хоче вірити В. Герасименко, бо, каже вія, «С. Х. Руданська 

(тобто дружина Григорія Руданського) в категоричній формі заперечує цьому. 
Навпаки, каже, що Степан не любив уживати алкоголю, а коли йому де
небудь у гостях і доводилосл випити одну-дві чарки1 то це дуже часто кін
чалося різачкою» (кн. V «Зап. Іст.-Філ. Відд.», ст. 29). Неправдиву, мовляв, 
звістку, наче-б то з Руданського був п'яниця, пустив між люди,-так зда
єтьсл В. Герасименкові, - не хто,. лк акад. М. І. Петров у. своїх «Очерках'Ь· 
исторіи украинской литературЬІ ХІХ в.» (R. 1884, ст. 444), і то попросту на 
підставі поетового віршу «П' нницн». Але-ж- каже В. Герасименко - тме 
«визначення С. Руданського, як алкоголика, з боку Петрова єсть вигадка, 
лку було зроб.'Іено згори на підставі одного віршу, не перевіривши; чи 
дійсно-ж воно було так, чи ні» («Зап.», кн. V, ст. 30). _ 

Та В. Герасименко лкось не помітив, що акад. Петров, коли схаракте
ризував Руданського як алкоголика, то спирався зовсім не на віршах Ру
данського: «П' лницл», а маg иншеє, цілком прихильнеє до поета, біографі q. 

неє джерело, яке акад. Петров не позабувсь і назвати (ст. 443). І той, кoru 

він назвав, це була людина, що близько знала поета-А. JI. R ре:мінс ь к ий, 

') Того «бЬІ» в оригіналі нема. - А. Ер. 

2) Починається четверта сторінка. - А. Rp. 

з) Року не поставлено, та немає-ж сумніву, що лист uисавсл 1861 р. - А. Rp. 
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автор замітки про жартобливу поемку Руданського: «ОбманутЬІй солдат'Ь» 
(інакше «Вареники»). Замітку тую вмістив Кремінський у «КіевскоИ Ста
рині>» 1882, іюнь (трома роками передше, ніж ви:Иmли в світ «Очерки» 
Петрова), і починає :Кремінський свою замітку про «Обмапутаго солдата» 
(ст. 556) такими словами, дуже прихильними до Руданського: «Поміщаемое 
лод'Ь зтим'Ь заглавіем'Ь стихотвореніе принадіежит'Ь перу извtстнаго люби
телю11'Ь малорусскоП поззіи до1tтора Руда·нскаго, большого любителя и соби
рателя малорусских'Ь пtсен'Ь, автора множества бьшших'Ь и не бЬІвmих'Ь В'Ь 
печати стихов'Ь и пtсен'Ь, а та.кже ходлщаго доселt В'Ь рукописи и имtю
щагося и у нас'Ь (тобто у самого :Кремінського.--А. Кр.) перевода ИліадЬІ 
Гомера. ПокойнЬІЙ Руданскій:, обдадая больmим'Ь позтическим'Ь талантом'Ь и 
отличвнм'Ь знапіем'Ь малорусскаго .язьІКа, при иннх'Ь условіях'Ь мог'Ь бЬІ 
внработатьсл до степени весьма примtтнаго по3та и оказать солиднЬІя 
услуги южно-русской зтнографіи, поззіи, и л итературt, по не достиг'Ь надле
жащаго развитія и преждевременно соmел'Ь в'Ь могилу по причині; т о г  о 
n еч а л ь  н а г о  н е  д о ста т к  а, от'Ь котораго страдали и истинно великіе 
талантьт, начиная С'Ь отца русской науки М. В. Л омоносова и · кончая 
величайmим'Ь наmим'Ь позтом'Ь Т. Г. Шевченком'Ь ... - А. JI. Кремипспіu>. 

Роком пізніш од акад. М. І. Петрова писав про Руданського дуже 
близь�и� його знавець «О д е с и т», у львівській «Зорі» 1886 (ч. ч. 5-6) 

і та�, кажучи про жи rтя Руданського в Ллті, висловивсь так: «Ні чепурно 
прибрана хата, ні смачний обід, пі ч а р к а  д о  б р  Q Ї г о р  і л ки не тлгли до 
Рудапськqго його приятелів так, як сам він, завсіди прихильний, говор
ливий та співучий» (ч. 5, ст. 79). Бачимо, і в «Одесита» згадка про Ру
данського асоціюєтьсл з чаркою горілки. 

Натяк на свою прихильність до чарочки, .як на річ для всіх відому, 
дає И сам Руданський у листі 24 липня 1870 р., писаному з Ллти до Викт., 
:Ковальова (див. в нас початок VIII розділу). Рекомендуючи Ковалеву свого 
брата Грицька, Руданський застерегає Rова.JІьова, нехай він не думає, ніби з його 
брата Грицька -п' лпиця: «Чоловік, мій брат, до діла не лінивий, п ить не 
лю б и  в и п е л ю б и т ь». Мовляв: «не гадайте, що за всіми Руданськими 
поводиться той самий гріх, який ви знаєте за мною». 

Та найточніші і, на жаль, найпевніші відомості мушу подати сам я. 
І 

1898 р. л запрезентував московському професорові зах.-европ. письмен-
ства Мик. Ілліч. Ст о р  о ж е  н к о  в і нововиданий мною ПІ том творів Ст. Ру
данського. 3 цього приводу покіfіний проф. Стороженко взяв мені оповідати, 
лк він в 1870 роках познайомився в Ллті з С. В. Руданським і дуже часто 
nересижував у розмові з вим довг'і вечори, часом аж до ранку. -«Людина 
була дуже симпатична», казав проф. Стороженко, «але страшенно любив 
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пити. Мало того, що сам пив :---- силувавсл напоїти свого розмовника. Всі 

наші довгі балачки асоціюютьсл в моїй пам'лті не инакmе, .як з незлічен

ними пляшками вина. Руданський вихиіІ.яв шклянку за шкляпкою і, не вва
жаючи на всі мої сперечання й протести, підливав мені. Лкби я ще який 
місяць залишився в Ллті, то був-би через нього збавив своє здоров'л, бо 
мені пити дуже вади'Fь. Знов-же, дл.я Руданського- пити це була орга
нічна потреба, яку мабуть підтримувала одноманітність провінціяльного життя». 
Проф. Стороженко був кришталево-чиста, ідеально-чесна натура, на нілкі 
видумки нездатна. 

Лк бачимо з усього, покіИ:ний акад. Петров, назвавши С. Руданського 
алкоголиком, не допустивсл жадної вигадки, і схарактеризував він так Ру
данського зовсім не тому, що в Руданського є вірші про п'яниць. Напевне, 
акад. Петров не тільки використав друковану вказівку :Кремінського, ба, 
своїм звичаєм, збирав життєписні дані про Руданського ще й од инших 
людей, котрі поета знали особисто. :Кожному-ж бо відомо, що акад. Мик. Ів. 
Петров, .як складав свою історію українського письменства, то вів широке 
листування і з самими авторами, і з їхніми знаtіомими. Можлива річ, що в 
архіві Петрова (а він тепер у Всенародній Бібліотеці при Академії Наук) 
можна й тепер одшукати відповідні матеріяли. 

Акад. Агатангел Иримський. 


