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“Шматочок історії -  це така рідкісна 
річ, що нею треба вельми дорожити”

М. Гругиевський

У праці кожного дослідника вагоме місце займає пошук 
оригінальних документів і матеріялів до характеристики предмету 
дослідження. Показовими у цьому пляні є життєписи великих людей: 
штрихи до їх портрета та біографії віднайти дуже не просто, хоча, без 
сумніву, завжди цікаво.

Розчинили двері перед дослідниками колись таємні, секретні 
фонди архівів і спецслужб. Проте документальна спадщина та оригі
нальні епістолярії зберігаються не тільки в архівосховищах і спецфон
дах. Є можливість перспективних досліджень і в рукописних відділах 
книгозбірень. Частина унікальних документів мала щастя зберегтися і у 
приватних, “домашніх” архівах і бібліотеках. Іноді саме тут знаходять
ся і стають надбанням вчених та широкої авдиторії цікаві оригінальні 
матеріяли. Часто саме такі, досить несподівані, відкриття вносять 
серйозні доповнення у вже раніше опрацьовані і досліджені теми.

У галузі грушевськознавства зроблено вже чимало. Дослідники 
мали нагоду користуватися опублікованими спогадами1 та щоденни
ком2 Михайла Грушевського, його багатою епістолярною спадщиною3.

1 С. Білокінь, “Спомини Михайла Грушевського”, Київ, 1988, № 9-12; 1989, №
8- 11.

2 М.С. Грушевський, Щоденник (1888 -  1894 рр.). Підготовка до видання, пе
реднє слово, упорядкування, коментарі та післямова Леоніда Зашкільняка. Київ, 1997.

3 Листування Михайла Грушевського. Т.1. Редактор Любомир Винар. Упо
рядник Галина Бурлака. Київ, Нью-Йорк, Париж, Львів, Торонто: Українське Історичне 
Товариство, Інститут української літератури ім. Т. Шевченка НАН України, 1997, 400 
стор.; Листування Михайла Грушевського. Т.2. Редактор Любомир Винар. Упорядники
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Матеріали, які пропонуємо увазі дослідників, умовно назвемо 
“Фрагмент споминів Михайла Грушевського”. Автор споминів -  
Михайло Грушевський (це не викликає жодного сумніву, що підтвер
джують і спомини визначного історика, підготовлені й опубліковані 
відомим дослідником-грушевськознавцем Сергієм Білоконем ще у 
1988-89 рр. в журналі “Київ”). Проте, ким був безпосередній секретар, 
який занотував означений “Фрагмент споминів” у 1934 році, однознач
ної відповіді ще немає.

Звідки ж ці “Спомини”? Як сталося, що через багато літ, через 
руки різних небайдужих і щиро національно свідомих людей (близьких 
і далеких) цей рукопис таки потрапив до того дому на околиці Львова, 
колись названій Софіївкою, де жив і творив його Автор -  Михайло 
Грушевський, який для історії, чи може для себе, для історичної па
м’яті, для нас з вами надиктовував сторінки своїх споминів?

Сталося так, що серед матеріялів з особистого архіву україн
ського письменника Дениса Лукіяновича, переданих його невісткою, п. 
Тетяною Лукіянович4 до фондів новоствореного Державного мемо- 
ріяльного музею Михайла Грушевського у Львові5, який розташований 
у Львівській віллі Грушевських на колишній вулиці Понінського (тепер 
Івана Франка) біля мальовничого Стрийського парку, виявився унікаль
ний експонат -  зошит споминів Михайла Грушевського. Як дістався він 
до Львова, як опинився в особистому архіві Дениса Лукіяновича?6 На 
ці питання дати однозначну відповідь важко. Хоча можливо вибу
дувати певну версію з допомогою інших оригінальних документів із 
фондів музею Михайла Грушевського, а також графологічної експер
тизи почерку “Фрагменту споминів Михайла Грушевського”.

Вочевидь, по смерті Михайла Сергійовича Грушевського руко
пис “Споминів...” разом з іншими напрацюваннями вченого Марія

Раїса Майборода, Всеволод Наулко, Галина Бурлака, Ігор Гирич. Київ-Нью-Йорк: 
Українське Історичне Товариство, Інститут української археографії та джерелознавства 
НАН України, 2001,412 стор.

4 Тетяна Лукіянович -  донька громадського та політичного діяча, члена 
Центральної Ради УНР Костя Вротновського-Сивошапки, прихильник і меценат музею, 
за освітою медик, багатолітній в’язень радянських таборів, дружина Гіяцинта Лукіяно
вича, хрещеника МаріїГрушевської.

5 Рішенням Львівської Обласної Державної Адміністрації №399 від 1 травня 
1998 р. створено самостійну структуру “Державний меморіяльний музей Михайла Гру
шевського у Львові”. Вся дослідницька, збиральницька, наукова, експозиційна, рестав
раційна роботи музею проводяться у тісному контакті з провідними науковими 
інституціями: НТШ у Львові (д-р Олег Романів); УІТ (д-р Любомир Винар); НБ НАН ім. 
В. Стефаника (д-р Лариса Крушельницька); суспільно-культурними товариствами 
«Холмщина», «Гуцульщина», меценатами, колекціонерами, добрими друзями і при
хильниками музею.

6 Лукіянович Денис Якович (1873-1965) -  письменник, літературознавець, 
публіцист, педагог, професор Львівського університету, автор великої кількості 
оповідань, кількох повістей з побуту інтелігенції, зокрема учительства, автор численних 
розвідок (бл. 75) про клясиків української літератури.
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Сильвестрівна та Катерина Михайлівна Грушевські, перевезли до 
Києва, на Паньківську. Там у родинному архіві він і знайшов собі 
місце. Долею судилося Марії Сильвестрівні та Ользі Олександрівні 
Грушевській7 (дружині рідного брата Михайла Сергійовича -  Олек
сандра Сергійовича Грушевського8) у такий тяжкий для родини час 
жити під одним дахом. Зрозуміло, що обидві добре знали, що рукопис 
їм слід зберегти як найдорожчу пам’ять про своїх, вже на жаль 
втрачених, близьких.

Спочатку про форму самого рукопису. Це звичайний зошит у 
лінійку, яким послугувалися на початку століття, та й згодом ще у 20-
30 рр. Оправлений у сірі тверді картонні палітурки, дещо заплямлені, 
корінець із чорної тканини, “форзацні” сторінки рябі: у “коричневі і 
зелені трикутнички”, розмір 20,5x15,5 см, 30 листків (60 сторінок) 
рукописного тексту, без зазначеного титулу. Складається враження про 
відсутність як початку так і кінця “Споминів” (звідси й назва “Фраг
мент споминів”). Почерк дрібний, чіткий, навіть “делікатний”, чорнило 
синє, нечисленні правки зроблені дещо насиченішим чорнилом того ж 
кольору.

В листі Дениса Лукіяновича від 20.ІХ.1953 р., адресованого 
Христі Лук’янович (транскрипція Д. Лукіяновича -  “Лук’янович”) з 
Одеси, де він перебував у службових справах, читаємо: “На одеську 
адресу не пиши, хіба Київ, Паньківська 9 кв. 4 Ольга Грушевська для 
Д.Л.” . Ще раніше, 29.У.1953 р. Ольга Олександрівна Грушевська пише 
Денису Лукіяновичу з наміром про їхню наступну зустріч: “Шановний 
т. Д. Лук’янович. Одержала вашого листа і дуже рада, що приїдете до 
нас. Живу там де жила, без ніяких змін. Добре було б, коли б я знала 
напевно коли ви будете, щоб можно було б Вас зустрінути, бо нас зараз 
не так легко знайти. Ми маємо вихід тимчасово через Тарасівську 6а. 
Треба йти через двір, а там фіртка до нашої садиби.

Ходят до Київа 2 автобуса з Львова які приходять в 4.33 та

7 Грушевська Ольга Олександрівна (1878-1961) -  дружина О.С. Грушевського, 
філолог, дослідниця творчости Т.Г. Шевченка і П. Куліша, історик, бібліограф. 
Активний член Київського товариства «Просвіта». Працювала в Комісії по складанню 
словника української мови ВУАН, обіймала посаду бібліотекаря Київського Інституту 
Народної Освіти. Прислужилася справі реабілітації Катерини Грушевської, О.С. 
Грушевського, опікувалась М.С. Грушевською.

8 Грушевський Олександер Сергійович (1877-1942) -  молодший брат М.С. 
Грушевського, філолог, історик української літератури, історіограф. Викладав в 
Одеському, Петербурзькому, Київському університетах, був професором Українського 
державного університету в Києві (1918-1919 рр.), дійсний член НТШ, УНТ в Києві. У 
20-их рр. -  професор Київського інституту народної освіти, директор історично- 
географічної комісії ВУАН. У 1938 р. був репресований, засланий до м. Павлодар. Будь- 
яких записів про його смерть немає; реабілітований у 1989 році, але справжньої 
реабілітації його імені та й великої наукової праці не відбулося й досі, обставини його 
смерти і місце поховання залишаються невідомими.

9 Рукопис. Лист Д. Лукіяновича до Христини Лукіянович від 20.ІХ.1953. 
Оригінал. Фонди Державного меморіяльного музею Михайла Грушевського у Львові.
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7.50. Станція на б. Евбазе, а там трамвай № 9 який іде по Саксаган- 
ській. На нього треба сідати і їхати до Володимірської. Надіюсь до 
швидкого побачення О. Грушевська”10.

Ця дружба була тривалою і надійною, про що свідчить і 
наступний лист Ольги Олександрівни до Д. Лукіяновича 28.01.56 р.11: 
“Дорогой Денис Яковлевич, я не поздравила Вас с Новым Годом, т.к. 
захорувала: у мене распухла права рука и нога и дуже сильно болили. Я 
не могла писать и тепер пишу, як видите погано: перо скачет.

Бажаю Вам всего найкращого, чего Вы сами бажаете и щоб для 
Вас сей рік був краще попередняго.

Для чого Вы прислали гроші? Вони мені були якраз дуже 
потрібні. Дуже дякую. Що я маю для Вас купити, чи зробити. Я думаю, 
що я швидко відужаю і моя голова не буде така дурна, як зараз. Я 
встала з лижка і у мене таке почуття, що я встала після тяжкої хороби.

Як почуває себе Христя. Поцелуйте її від мене і побажайте 
здоров’я і всього що Вона себе бажає. Всього найкращого. Завше ваш 
друг О. Грушевська”.

Цікавою є недатована листівка з рукописним листом Ольги 
Олександрівни Денису Лукіяновичу, писана на поштівці “Владикав- 
казь. Видь на горы Столовую и Казбекь”12: “Дорогий Денис Якович. 
Як Ваше здоров’я. Я щось хорию і не знаю що таке міні сталось. Як 
Ваше здоров’я. Ви дуже давно мені ничого не писали. Читала ваші 
книги. Маючи можливість надіслати Вам гроші цікавлюсь адресою на 
яку повинна надіслати їх: телеграфом до востребованія, лист заказний 
на ваше імя. Так чи інакше напишіть. Всього найкращого. О. Гру
шевська”.

З наведених листів можемо зробити висновок, що Денис 
Лукіянович був частим і бажаним гостем в Ольги Олександрівни 
Грушевської у Києві. Цим людям було про що поговорити і що згадати. 
Думається, що під час однієї з таких бесід і зайшла мова про трагічну 
долю родини Грушевських, про зовсім вигнанське життя М.С. 
Грушевського в Москві, про “поїздку на відпочинок, чи лікування до 
Кисловодська” (чи про вже запрограмовану НКВД розправу з опальним 
академіком, який виходив з-під недремного ока відповідних каральних 
спецслужб, але прямо розправитися з котрим не ставало духу і в них,

10 Рукопис. Лист Ольги Олександрівни Грушевської до Дениса Лукіяновича 
від 29.У.1953 р. Оригінал. Фонди Державного меморіяльного музею Михайла Гру
шевського у Львові.

11 Рукопис. Лист Ольги Олександрівни Грушевської до Дениса Лукіяновича 
від 28.01.1956 р. Оригінал. Фонди Державного меморіяльного музею Михайла Гру
шевського у Львові.

1 Рукопис. Лист Ольги Олександрівни Грушевської до Дениса Лукіяновича 
Не датований. Оригінал. На оригінальній поштівці “Владикавказь. Видь на гори 
Столовую и Казбекь”. Фонди Державного меморіяльного музею Михайла Грушевського 
у Львові.
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тому й радо сприяли його “відпочинку і лікуванню”, які й довели до 
фатального кінця). Ось тоді, мабуть і пригадала Ольга Олександрівна 
про скромний сірий зшиток і передала його Денису Лукіяновичу, до 
кращих часів...

Лукіянович не був чужий Гру шевським: Марія Грушевська 
була хрещеною матір’ю його сина Гіяцинта. Тому й долею їх 
переймався теж. Але, можливо, зумів у радянські часи якось більше 
оборонитися і вижити, заховавши своє потаємне на дні душі. Вочевидь 
Ользі Олександрівні бачилась більш певна доля рукопису саме в руках 
Дениса Лукіяновича. Сама ж вона після усіх життєвих перипетій, 
трагедій, трусів, ущільнень хатніх -  такої певности не мала.

Можливо, саме у течці письменника Дениса Лукіяновича під 
час одного з візитів до Києва цей рукопис і помандрував до Львова. Чи 
зберіг він свою первісну автентичність, сьогодні відповісти вже не 
зможе ніхто. Чи був рукопис “без початку і кінця” ще в Києві, чи став 
таким у Львові, коли довелося “рвати” передні, заголовні листки і 
кінцеві, аби заховати авторство М. Грушевського під час уже львів
ських обшуків і трусів в помешканні Лукіяновичів? На це відповіді 
немає. Є лише факт неповного рукопису.

Зміст “Фрагмента споминів Михайла Грушевського” мовить 
сам за себе. Але найбільше дивує і вражає датування записів у 
рукописі: “5.Х.34; 8.Х.934; 9.Х.34.”, при чому остання дата стоїть перед 
розділом VII. Отже, попереду було аж цілих шість великих розділів, з 
яких є лише фрагмент. Де ж решта? І ще важлива деталь. Як відомо, 
Грушевські вибралися до Кисловодська “на лікування” 15 жовтня13. 
Випливає, що ці спомини писалися (чи надиктувалися) ще в Москві, 
але чи продовжувалися вони в Кисловодську, у ті кільканадцять днів, 
які передували страшній кончині Грушевського?

Що ж до найважливішого моменту рукопису -  його авторства, 
то тут, як ми уже зазначали, сумнівів немає. Проте вони з’являються 
одразу, коли постає питання: чия рука записувала текст споминів? Тут 
здогадок і версій більш, ніж достатньо, хоча крапку ставити у цьому 
дослідженні рано.

Як відомо, у Москві Катерина Грушевська допомагала бать
кові, Михайлові Сергійовичу, у справах наукових, в обробці і пере
писуванні історичних джерел, опрацюванні матеріялів. Цілком ймо
вірно, що саме їй належало би переписувати й спомини батька. На 
жаль, з певністю цю версію стверджувати ще завчасно, оскільки повної 
графологічної експертизи почерку Катерини Грушевської і рукопис

13 О.М., “Останні роки життя Михайла Грушевського”. Наші дні, ч.З, березень 
1943. Львів, рік II. Фонди Державного меморіяльного музею Михайла Грушевського у 
Львові; Г. Костюк, “Таємниця смерти академіка М.С. Грушевського”. Нові дні, №№ 417- 
418, грудень 1984 р. Фонди Державного меморіяльного музею Михайла Грушевського у 
Львові.
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ного тексту в силу певних вагомих причин, провести поки що не 
вдалося. Але сподіваємося, що отримавши результати цієї експертизи, 
ми дістанемо відповідь на це дуже важливе для нас питання. Проведені 
ж досі графологічні дослідження цілком виключають можливість 
написання тексту рукою Михайла Сергійовича Грушевського, Марії 
Сильвестрівни Грушевської та Ольги Олександрівни Грушевської. 
Звичайно, можна гіпотетично вважати, що тексти споминів перепи
сувала і стороння особа, не з родини Грушевських (ближчої чи 
дальшої). Можна зробити припущення, що друкарка Михайла Грушев
ського -  Катерина Борисівна Кондратьєва (про неї згадує у своїй 
передмові до “Споминів...” Сергій Білокінь) -  теж якось причетна до 
написання, або збереження цього рукопису. Але це тільки припущення.

Державний меморіяльний музей Михайла Грушевського у 
Львові висловлює щиру вдячність п. Тетяні Лукіянович, доброму 
другові і щирому прихильникові музею, за передані матеріяли, і 
зокрема за справді унікальну знахідку -  “Фрагмент споминів Михайла 
Грушевського”. Текст “Фрагмента споминів Михайла Грушевського” 
подається без змін, із незначними орфографічними і пунктуаційними 
виправленнями, фотографії і матеріяли графологічної експертизи ру
копису спогадів публікуються вперше. Подається скорочений варіянт 
коментарів до тексту “Фрагмента споминів”, розгорнуті коментарі 
плянуються у книжковому виданні.

МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ

СПОМИНИ

Ся тактика лякання уряду закордонними успіхами українства 
сердечно не подобалася “Громаді”1, в грунті річи в переважній біль
шосте стояла на костомарівській принціпі “примерення з собою пра-

1 “Громада” -  згодом т.зв. Стара Громада -  національно-культурний осередок 
в 70-90 рр., до якого входили визначні діячі науки і культури: В. Антонович (провідник 
Громади від часу заснування), М. Драгоманов, К. Михальчук, П. Житецький, М. Зібер, 
Ф. Вовк, П. Чубинський, Т. Рильський, Л. Ільницький, О. Кониський, М. Лисенко, М. 
Старицький, П. Косач, С. Подолинський, О. Русов, В. Вовк-Карачевський, М. Левченко, 
М. Ковалевський, Ф. Рубінштейн, Я. Шульгин, В. Беренштам, С. Левицький, I. 
Левицький (Нечуй), Є. Трегубое, I. Рудченко, Ф. Панченко та інші. У 1872-73 рр. до 
Громади входило більше 70 чол. Громада не мала усталеної програми і організаційних 
форм. До Старої Громади на початку 1900-их рр. долучилися Є. Тимченко, С. Єфремов, 
М. Левицький, Є. Чикаленко та ін. Її діяльність пожвавилась, зокрема серед студент
ської молоді.
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вительства”. З другої сторони, Драгоманів2 і його співробітники і 
однодумці противставляли політиці єдиного національного фронту, що 
був передумовою напруження національного руху: розгорнення 
“високої” національної культури, що було завданєм напряму Конись- 
кого3, такту співпраці радикально-поступових і соціалістичних елемен
тів без ріжниці національностей. Замість єднатися з клерикалами і 
реакціонерами, поступові елементи галицької України повинні були 
шукати порозуміння і спільної праці з поступовими елементами 
єврейськими, польськими і москвофільськими: припускалось, що такі 
поступові, демократичні елементи між москвофілами теж знайдуться і 
між молодю і між старшими, і нема чого відпихати такі опозиційні, 
народолюбні москвофільські елементи та й на себе натягати цісарську 
чи магнатську Ліберію.

Кониський не лякався війни на два фронти за свої ідеї -  
тримаючись правила, що краще нападати, ніж боронитись, він завзято 
критикував тактику і “Громадян”, і “Драгоманівців”, закидаючи їм 
ухили, шкідливі для українського національного руху -  що вони 
занадто тримаються великоречийської клямки, не стараються перейти 
на українську мову, не використовують можливостей друкувати 
українською мовою за кордоном своїх праць, коли не можна друкувати 
в Росії. На Драгоманова різко повставав за те, що він нагинає галицьку 
молодь до росийської книжки, до росийської белетристики -  замість 
того щоб заохочувати до можливо широкого і безпосереднього 
користання з європейської літератури -  хоча б німецької, коли не 
иныыих, бо ж знаннє німецької мови для кожного галицького інте
лігента обовязкове. Сей закид підтримував в повній мірі і Антонович4 з

2 Драгоманов Михайло (1841-1895) -  видатний громадсько-політичний діяч, 
учений і публіцист. Навчався у Полтавській і Київській гімназіях. Закінчив Київський 
університет (1864 р.), там же працював доцентом. Був поруч з В. Антоновичем, лідером 
Київської Громади (пізніше названої “Старою”) і грав провідну ролю у її діяльності. Під 
впливом Драгоманова студентство, що об’єднувалося навколо часопису “Друг”, 
перейшло на українські національні та демократичні позиції. Друкував статті в 
“Вестнике Европи”. В 1886 р. розірвав із Антоновичем та Старою Громадою, яка 
відмовила у дальшому фінансуванні його діяльности, побоюючись репресій проти 
українства через еволюцію світогляду Драгоманова вліво.

3 Кониський Олександр Якович (1836-1900), письменник, публіцист і 
громадський діяч, один із фундаторів Товариства ім. Т. Шевченка. О. Кониському М. 
Грушевський присвятив статтю “Пам’яті О. Кониського”, ЗНТШ, Львів, 1901.

4 Антонович Володимир Боніфатійович (1834-1908) -  видатний український 
історик, етнограф, археограф, археолог, професор історії Київського університету. Один
із організаторів і голова Київської Старої Громади. За його ініціятивою 1890 р. в 
Галичині дійшло до “уг°Ди” між поляками й українцями у Львівському сеймі. 
Антоновичу належить велика роль в реалізації пляну переїзду М. Грушевського до 
Львова і розгортання великої наукової роботи. Про В. Антоновича М. Грушевський 
писав у розвідках: “Володимир Антонович, основні ідеї його творчости і діяльності”. 
Записки Українського Наукового Товариства, III, 1909; “Пам’яті Володимира Антоно
вича”. Літературно-науковий Вісник, т.42, 1908; “3 соціяльно-національних концепцій
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Михайло Грушевський.
Фото періоду "московського заслання”  (1931-34 рр.).

Антоновича”. Україна, кн.5, 1928. Всі праці передруковані у М. Грушевський. Воло
димир Боніфатійович Антонович. 1834 -  1908 -  1984. У 150-ліття з дня народження. 
Нью-Йорк, Мюнхен, Торонто: Українське Історичне Товариство, 1985.
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своїми товаришами. Антонович вважав радикальну, народницьку 
великоросийську літературу, рекомендовану Драгамановим, занадто 
льокальною, непридатною для соціяльного виховання в поступовім 
аспекті: і мова, і термінольогія великоросийського сільського побуту, і 
соціяльні відносини, соціяльні типи, мальовані великоросийськими 
белетристами, здавались йому занадто специфічними, щоб галицький 
читач міг происпонувати соціяльну мораль, великоросийський творив 
на свої відпочини. Він посмівався з ріжних малозрозумілих виразів: 
питав, чи хто з українських читачів знає, що таке “лукошко” -  він, 
мовляв, ніяк не міг довідатись, що воно за штука? (признаюсь, що я 
також не знав значіння сеї назви, хоч частенько стрічав її). Питав, яку 
науку може собі витягнути галицький Українець з прославлених 
росийських романів, де виступають самі богаті поміщики, всякі 
урядовці і генерали, що ніколи не родились серед галицького укра
їнського суспільства. Пропаганду росийської літератури, ведену Драго- 
мановим, Антонович і, ще рішучіше, Кониський вважали за спомаганнє 
обрусіння, деукраїнізації. Польська література в дечім їм була 
симпатичніща і ближча -  своїм патріотизмом, привязаннєм до тради
цій, особливо у Кониського помітний був нахил до пропагандовання її 
серед українського громадянства -  тих писань особливо, що були 
закрашені демократизмом і гуманізмом -  як Ожешкової5. Навпаки, 
протав історичних романів Сенькевича6 Антонович, як відомо, 
виступив гостро і сильно, і його дотепна критика “Ogniem і Meczem”7 
придбала йому великої симпатії серед галицьких читачів.

Кониський не спочував тому, що “Громада” зробила своїм 
органом “Кіевську Старину”8, коли Лашкевич9 переняв її від Лебе-

5 Ожешкова Еліза (1842-1910) -  польська письменниця, пропагандистка 
емансипаційних ідей, родом з Городенщини. Писала повісті й оповідання з життя селян 
і польської шляхти, в яких знайшли відображення проблеми західноукраїнського села 
Холмщини і Підляшшя.

6 Сенькевич Генріх (1846-1916) -  польський письменник, народився на 
Підляшші. Ідеалізує польську національну буржуазію, возвеличує старовину та 
лицарський устрій.

7 Книга “Ogniem і Meczem” Г. Сенкевича була написана у 1884 р. і є І 
частиною трилогії про боротьбу Речі Посполитої з повсталою Україною часів 
Хмельницького (“Потоп” (1886), “Пан Володийовський” (1888)).

8 Часопис “Кіевская Старина” виходив щомісячно у Києві у 1882 -  1906 рр. 
російською мовою. Засновником і першим редактором його був Р.Г. Лебединцев. У 
часописі друкувалися статті з питань українознавства, архівні матеріяли з історії 
України та твори відомих діячів української культури.

9 Лашкевич Олександер (1842-1889) -  історик і громадський діяч, родом з 
Чернігівщини, вихованець Київського університету, діяч селянської реформи на 
Київщині й Поділлі в 1860-их рр., земський і судовий діяч на Чернігівщині (1870-80-их 
рр.), редактор і видавець “Кіевской Стариньї” (1888-89), член Київської Старої Громади. 
Автор низки документальних праць з історії Лівобережної України 18 ст., опубліко
ваних у “Кіевской Старине”, “Русском Архиве” та ін. виданнях.
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динцева10 і потім скоро відумер. Ще за життя Лашкевича вона 
фактично стала органом “Громади”, а за його смертю -  стала її влас
ністю і утримувалася з поміччю підмог богатих земляків. “Громада” 
старалась притягти найпопулярніших співробітників, старалась всяко 
оживити журнал, в значній скількости давала белетристику на 
украінськї теми -  оригінальну і перекладну. Кониський вважав се 
шкідливою для українського літературного руху роботою: українським 
читачам давали сурогат українського журналу росийською мовою, 
відводили тим українських учених і белетристів від писання україн
ською мовою -  не давали їм зосередитися в закордонних українських 
часописях, що свобідно доходили тоді до Росії: доходила “Зоря”11, 
“Діло”12, “Батьківщина”13; замість передплачувати їх, Громада при
охочувала передплачувати “Кіев. Старину”. Кониський пятнував се, як 
непростиме прогрішеннє против інтересів національного розвитку. Він 
задумував організувати журнал в Галичині, спеціяльно орієнтований на 
біжуче життє росийської України -  що мав би видаватися за 
директивами з Київа і наповнятись писаннями росийських Українців, і 
підготовляючи для нього грунт, публіку і співробітників, не переставав 
викладати отсі свої гадки, розкривати помилки своїх ідеольогічних 
противників, критикувати росийську літературу і пресу, адміністрацію 
й урядову політику. Говорив богато, невтомно, охоче -  не можна 
сказати, щоб дуже поривав і покоряв своєю мовою: його манєра була 
суховата, резонерська-адвокатська-кляузницька, що в’їдливо доходить 
свого противника “до безчувствія”. В його аргументації завсіди відчу
валась сторонничість, нахил до перебільшень: відчувалось, що людина

10 Лебединцев Теофан (1828-1888) -  історик і педагог; закінчив Київську 
Духовну Академію і був у 1861-64 рр. її доцентом і професором. Засновник і редактор 
журналу “Кіевская Старина” (до 1887 р.). У 1885-69 рр. був начальником Холмської 
шкільної дирекції. Під його керівництвом у Холмській гімназії працював батько 
Михайла Гру шевського -  Сергій Федорович Гру шевський. Дружина Теофана Лебе- 
динцева -  Юлія Олександрівна -  хресна мати Михайла Грушевського. Хрещення 
відбулося в Івано-Богословській православній церкві в м. Холмі.

11 “Зоря”, двотижневий часопис, виходив у Львові 1880-1897 рр. У 1885 р. 
“Зоря” перейшла у власність НТШ і стала всеукраїнським органом, приєднавши 
співробітників і передплатників з усіх українських земель; редактори -  О. Партацький 
(1880-1885), О. Калитовський (1886), Г. Цеглинський (1887-1888), О. Борковський 
(1889), В. Лукич-Левицький (1890-97). Серед авторів був Михайло Гру шевський. У 
1883-85 рр. при “Зорі” виходила “Бібліотека “Зорі”, згодом “Зорю” заступив “Літе- 
ратурно-Науковий Вісник”.

12 “Діло” -  галицька газета, найстарший і багато років єдиний український 
щоденник, виходила у Львові 1880-1939 рр. У 1914-15 рр. виходила у Відні як 
тижневик. З 1920 до 1 вересня 1923 р. видавалася під різними назвами. Після вибуху 
Другої світової війни (01.09.1939) вийшло три числа газети. 3 приходом більшовиків до 
Львова газету було закрито.

13 “Батьківщина”, популярна політико-економічна газета, призначена для 
селянства; заснована за ініціятивою і підтримкою Ю. Романчука у Львові, виходила
1879-96 рр. У 1888-89 рр. редактором “Батьківщини” був Михайло Павлик.
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боронить своєї справи, своєї персональної справи, не об’єктивної 
“правди -  справедливости”, як вона йому уявляється; штучна афектація 
і риторичність часто вживана ним, тільки підчеркувала нетостачу 
безпосередности і щирого почуття. Все се змушувало приймати обе
режно і його висновки, і його доводи помилки: те як він наводив факти, 
цитати і цифри. І така резерва взагалі помічалась до його самого серед 
тих людей, що його окружали і найближче до нього стояли: його 
цінили як найбільш активного з київських Українців -  але остерігались 
занадто довірливо йти за ним, за його покликами і директивами: хто 
його зна, мовляв, уди воно заведе! Але відвідували його і слухали його 
охоче! Його кімната, де він жив окремо від родини, була ніби 
українським клюбом. Він радо приймав усіх, говорив дуже відверто -  
не побоючись видко, що його слова можуть бути перенесені, в 
перебільшеній і перекручений формі до противних таборів. Великим 
атракціоном була його бібліотека, зложена головно з українських 
видань -  росийських і закордонних: у нього було майже все, чого не 
можна було знайти ніде більше -  але на шафах, де вона містилась, -  
приліплені були паперці з написами, що книжки можна читати, скільки 
хоч на місці, але до дому вони не позичаються нікому. Читати ж тут, в 
присутносте балакучого господаря і сливе ніколи не відсутних гостей 
було цілком не можливо: можна було хіба повертіти книжку в руках, -  
переконатися, що єсть така книга, що найбільше -  провірити яку 
небуть дату чи імя, та й годі -  і слухати безконечну агітацію господаря. 
Кінець кінцем вона таки без впливу не лишалась, і сей сумежний з 
аптекою покій, з вікном на бульвар, -  що служив господареві за 
спальню, їдальню і кабінет, -  великим портретом Юрия Кониського14 
на стіні (новою копією, чисто ремісничої роботи), з широкою червоною 
канапою під ним -  де ввечері стелилася постіль господареві; ма
леньким акварельним портретом (в манєрі мін[і]ятюри) самого 
господаря: рудавого бльондина з довгим волосєм і бородою, років так 
на 40-45, і невеличкими етнографічними образками -  на другій стіні; з 
низенькими шафками з тими скарбами української літератури, -  сей 
покій памятний і тепер мабуть “молодшим людям”, що бували там в 
1890-х рр., -  відограв свою ролю в українськім руху тих часів. Він 
наладовував активізмом, енергією боротьби українське громадянство. 
“Не піддаватись, шукати всяких способів боротьби протав репресивної 
політики уряду, протав нівеляційних, винародовлюючих течій на 
кожнім місці, під якою б формою і гаслами вони б не виступали” -

14 Кониський Георгій (1717-1795) -  визначний український письменник, 
проповідник і церковний діяч. Вихованець, а згодом ректор Київської Академії; 
єпископ, пізніше -  архієпископ могилівський і білоруський. Дбав про інтереси 
православної церкви; автор поезій, численних проповідей, двох рукописних курсів 
філософії, кількох історичних праць: “Prawa і wolnoci obywatelow Korony Polskiej i W. 
Ks. Litewskiego...” (1767), “Историческое известие о Белорусской епархии” (1776) та ін.
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лунало звідси. В оцінках Кониського, в аналізі’ ситуації було богато 
суб’єктивного, персонального; він вносив в свою національну акцію 
богато з своїх особистих рахунків, ураз і гнівів, з сим треба було 
рахуватись і робити відповідні поправки. Його методи і пляни були 
часто непрактичні, наївні, короткозорі; він не був ні теоретиком, ні 
політично вихованою людиною -  зо всім тим його ргаеіега сепзео 
давало свій позитивний ефект, і я думаю було корисним компонентом 
тодішнього київського життя.

Задумавши організацію літературно-наукового місячника в 
Галиччині -  на взір “Вестника Европьі”, він не відкривав своїх плянів 
широко; так і зісталось секретом, хто властиво дав йому змогу для 
сього: чиїм коштом він сподівався видавати його. Але певне поясненне 
дало се його запобігливим заходам коло збирання літературних сил: 
його жвавій кореспонденції з провінціяльними силами, його жвавій 
агітації в Київі, його клопотанням коло приготовання літературних 
кадрів з молоді. Сим поясняю я й його бажання познакомитися, між 
иньшими й зо мною, і потім, коли я застав його, і мав першу розмову з 
ним, -  його старання заохотити мене до наукового писання 
українською мовою, зараз, не відкладаючи в дальший плян -  як 
відкладав то я. Коли йому не вдалось добути статті від старших, 
реномованих уже учених і публіцістів -  починаючи від самого 
Антоновича, найближчого однодумця і участника його літературно- 
політичних плянів (се була дуже болюча для нього пригода, що нічого 
від Антоновича йому не вдалось дістати, і прийшлось кінець кінцем 
пустити його лекції про “три національні типи” -  з тих викладів, що він 
читав для приватних гуртів молоді) -  він став роздавати теми молодіжи
-  студентам університету, академії, навіть старшим і більш розвиненим 
семінаристам -  чи не витанцюється щось у них. Кінець кінцем наоколо 
нього зібрався чималий гурток саме от сього “лампадного елементу”, 
як його згірдливо називали дівчата Старицькі15 -  так принаймні 
оповідали, і їх називали авторками сього виразу, -  і в інструктори сього 
елементу довелось попасти мені!

З ним звязували мене ріжні родинні звязки. Скоро після мого 
приїзду я відшукав свого брата в перших, Григорія Івановича Грушев- 
ського16. Батько його17 був колись дияконом в с. Пирогові під Київом;

15 Дівчата Старицькі: доньки М. Старицького, племінниці М. Лисенка; 
Старицька-Черняхівська Людмила Михайлівна (1863-1941) -  українська письменниця, 
учасниця жіночого руху в Україні; член Центральної Ради; писала поетичні, прозові, 
драматичні твори, театро- та літературознавчі статті; під час процесу СВУ 1929 р. 
заарештована, засуджена, загинула в засланні.

Старицька Марія Михайлівна (1865-1930) -  українська акторка і вчителька 
драматичного мистецтва. Провадила музично-драматичну школу Лисенка в Києві. 
Останні роки життя викладала драматичне мистецтво у Вищому інституті ім. Лисенка.

16 Грушевський Григорій Іванович (1865-1933(7) р.) -  український письменник 
(псевдо -  Грицько Чулай, Петро Голота). Двоюрідний брат Михайла Грушевського.
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був він хоровитий, рано помер, лишивши отсього сина, і жінка його 
потім вийшла за дячка в тімже селі. Григорій Іванович одідичив 
фамілійну вдачу: мрійну чутливу до краси життя і не здатну до 
життєвої боротьби. Він глибоко відчував поезію укр. села, запально 
любив українську пісню, кохався в українській поезії, і сам компонував
-  з невеликим успіхом, сказавши правду; пізніше перейшов на прозу і 
на театральне мистецтво, кілька оповідань і пієсок його потім було і 
надруковано. Але вчився він пиняво, семінарії не скінчив, оженився в 
Київі, з гарною і солідною-швачкою: можливо, що сей роман послужив 
одною з перешкод його науці, -  оженившися, він узяв учительську 
посаду і довго був учителем приготовчої кляси в златопольській 
гімназії, економом, учителем співу, і помер в великій нужді, трохи не з 
голоду на новий рік 1933 р.; була се натура незвичайно мягка, просто 
голубина, яка захоплювала молодь своїм безмежним привязаннєм до 
української поетичної стихії. Доводилось стрічати златопольських 
учнів, які з незвичайним пієтизмом згадували його як свого учителя в 
українстві; але мої відсилки до відповідних інстанцій, щоб помогти 
йому і облекшити останні літа його життя, не дали ніяких наслідків.

От за сим Григорієм Івановичем потяглася до мене низка 
дальших родичів з батьківської лінії, що проходили ріжні стадії своєї 
семинарської науки. Був другий Григорій Грушевський18, і його брат 
Дмитро19 -  брати мої в других. Був Марко Федорович Г-ий з 
Худоліївки, старого родинного гнізда -  брат в третіх, пізніший 
визначний етнограф, що тепер займає посаду двірника в Українській

Закінчив Києво-Подільське духовне училище (1883), згодом -  Київську духовну 
семінарію (1889). Був членом української семінарської громади. По семінарії 
вчителював у церковно-приходській школі. 3 1897 р. жив у Златополі, вчителював. З 
1889 р. друкував твори в журналах “Зоря”, “Правда”, “Дзвінок”. Окремими книжками 
вийшли оповідання (зб. “На святім вечорі”, 1892), вірші (зб. “Зірка”, 1894), п’єси. Збирав
і надсилав М. Лисенку записи народних пісень.

17 Іван Федорович Грушевський -  рідний брат Сергія Федоровича Гру шев
ського, батька історика.

18 Грушевський Григорій Миколайович (1867- не раніше 1916) -  священик, 
брат в других (троюрідний) Михайла Сергійовича Грушевського. Закінчив Черкаське 
духовне училище (1884) і Київську духовну семінарію (1890). Був членом української 
семінарської громади, вчителював на Чигиринщині, у 1893 р. висвятився у священики, 
тримав парафії на Чигиринщині. Був одружений з Ольгою Володимирівною Ранцевою. 
Писав невеликі оповідання з життя українського села, твори для дітей. Згодом відійшов 
від українського життя. Доля після 1917 р. невідома.

19 Грушевський Дмитро Миколайович (1868-після 1917) -  рідний брат 
Григорія Миколайовича, троюрідний -  Михайла Сергійовича Грушевського. Закінчив 
вчительську семінарію (бл. 1890), вчителював у Херсонській губернії. Доля після 1917 
р. невідома.

20 Грушевський Марко Федорович (1865-1938) -  брат в третіх (чотири
юрідний), закінчив Черкаське духовне училище (1883), Київську духовну семінарію 
(1889), згодом Київську духовну Академію, священик, один з фундаторів української 
автокефальної церкви, єпископ, етнограф (наукові праці з етнографії Суботова). 
Заарештований органами НКВД і розстріляний у 1938 р.
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Академії Наук; він тоді вже закінчував семінарію. Через сих своїх 
братів я мав можність широких звязків з семинарською і академічною 
молодіжжю, але мені в голову не приходило занятись пропагандою чи 
інструктованнєм її, -  випадок попхнув мене в сім напрямі.

Якось пізньою весною, перед вакаціями, зайшов я перед 
вечером до Кониського. Його вірний сторож і довірений помішник 
горбатий дворник Василь, що з своєю старою жінкою Мариною 
обслуговували всі його житейські потреби, сказав мені, що Олександр 
Якович на городі і справив мене туди. Виявилось, що там відбувається 
Garden Party: Олександр Якович приймає в городі молодіж -  
семінарську здебільшого, але й усяку иньшу разом з нею. Було там, 
скільки памятаю, душ кількадесять, парубків і дівчат. З родини 
Кониського не було нікого. Він сам оден сповняв ролю господаря, 
стараючись сполучити utile dulci, -  держав патріотичні промови, 
підіймав національні настрої і потім пускався в жартливо-галянтні 
тони, які слабо йому удавались; величав своїх гостей “богорівними”...

Гулянка була в розгарі, дві -  три фляшки роспитого легкого 
вина сублімовані були молодечою радістю життя, і компанія була пяна 
не хмелем, а сею радістю: Я попав в її вир і став членом сеї радісної 
дружини. Вертаючися з сеї гулянки, я звязався трівкими узами приязни 
з кількома її учасниками. Був між нами, се твердо памятаю, Лука 
Поликарпович Скочковський !, з сього дня почалась моя приязнь з 
ним. Се був укінчений семинарист -  людина маломовна, непоказна на 
перший погляд, але серйозна, глибока натура, гірко обділена життєм: 
він був, очевидно, хорий, раптово упадав йому зір; якась невсипуща 
гризота таїлась у нім. Але при тім відчувалась у нім велика моральна 
сила, настановленнє на правду життя. Він мав великий вплив між 
семінаристами, був провідником поступових, ідейно настроєних 
елементів семінарії. Для того окінчивши семінарію, він лишивсь на 
посаді “псаломщика” -  дячка при Йорданський церкві в кінці Подола, і 
ся йорданська дяківка, прозвана “Ельдорадо”, (мабуть під впливом 
заголовка поезії Самійленка22, що містила характеристику тодішньоі 
Росії*), стала центром, де збирались українці з духовних шкіл -  старші 
семінаристи і ті, що, скінчивши, розлізлись по ріжних посадах, але не

21 Скочковський Лука Поликарпович (Полікарпович) -  один із керівників 
української студентської громади, диякон Йорданської церкви на Подолі (званої серед 
громадівців “Ельдорадо”). Після викриття семінарської громади і звільнення з посади, 
Л.П. Скочковський переїхав до Таврії, де служив парафіяльним священиком. Про нього 
є відомості у книжці: О. Лотоцький. Сторінки минулого. Варшава, 1932. 4.1, стор.224- 
235.

22 Самійленко Володимир Іванович (1864-1925) -  український поет, драматург, 
перекладач. До 1890 р. вчився на історико-філологічному факультеті Київського 
університету, приятелював з Михайлом Грушевським. У 1917-1918 рр. був службовцем 
міністерств УНР, згодом виїхав до Галичини. У 1924 р. повернувся до Києва, де через 
рік помер. Опублікував кілька власних поетичних збірок, драм і перекладів.
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розривали звязку з осередком. Часами, в умовлений час з’їздились 
вони, і тоді дві кімнати, що становили помешканнє Скочковського, 
заповнялись людьми -  приїзжими і місцевими, що тут днювали і 
ночували -  на столах, на дверах знятих з завіс і положених на стільцях. 
З ранку й до ранку тут ішли розмови, дебати, обмінювались літе
ратурою, читали часом і доповіли, відбувались правильні засідання. 
Керівником отсих зібрань і з’їздів довелось мені стати. Як видніщих 
участників сеї організації крім Скочковського пригадую Федора 
Павловича Матушевського23, що скінчивши семінарію, був учителем 
черкаського духовного училища, і прослуживши тут кілька літ і 
одержавши чин “колежського асесора”, вступив на юридичний 
факультет в Дорпаті24 (досить комічно оповідав, як при якійсь “сту
дентській історії*” поліцейський чин записуючи участників, промовляв 
йому до амбіції: “при вашем чине -  с мальчишками!”); скінчив його, 
але юридичної карієри не робив -  був редактором “Ради”, членом 
видавництва “Вік” 5 і под. Олтаржевського -  що був потім єпископом 
полтавським з іменем Теодосія, вмер рано з хороби. Згаданого вже 
Марка Грушевського. Тихона Добрянського -  визначного потім коопе
ратора, автора кількох оповідань. Олександра Гнатовича Лотоцького26 і 
його приятеля, автора розвідок про Шевченка, Іоіля Руденка27, Грицька 
Каховського, Кедриновського -  авторів статей в “Правді”, Макара

23 Матушевський Федір Павлович -  закінчив семінарію, був учителем 
черкаського духовного училища. Редактор “Ради”, член видавництва “Вік”.

24 Дорпат, Юрієв, нині Тарту (Tartu), естонське місто. З 1802 р. там засновано 
університет, в якому студіювали також українці. З кінця 1880-их рр. існувала 
Студентська Громада, до якої входило 80-100 чол. 3 українців у кінці 19 -  на поч. 20 ст. 
в університеті викладали: О. Остроградський (фінансове право), О. Миклашевський 
(політичну економію), А. Царевський (богослов’я), Ф. Євецький (медицину) та ін.

5 “Вік” -  видавництво, засноване в Києві 1895 р. при участі О. Лотоцького, С. 
Єфремова, В. Доманицького, Ф. Матушевського, пізніше В. Прокоповича та ін. Існувало 
до 1918 р.

26 Лотоцький Олександр Гнатович (1870-1939) -  визначний громадський і 
політичний діяч, письменник, публіцист і науковець, дійсний член НТШ та інших 
наукових установ. Закінчив Київську Духовну Академію (1896). Вересень-листопад 
1917 р. -  генеральний писар у Генеральному Секретаріяті УЦР, державний контролер в 
уряді УНР (1918). Виконував обов’язки міністра віросповідань за Директорії. Довів до 
проголошення автокефалії української православної церкви. Згодом професор церков
ного права УВУ (1922-29 рр.), з 1929 р. -  звичайний професор історії православної 
церкви Варшавського університету, засновник і директор Українського Наукового 
Інституту у Варшаві (1930-38 рр.); водночас працював, як член екзильного уряду УНР 
(як міністр внутрішніх справ і заступник голови). Співзасновник видавництва “Вік”. 
Твори Л. друкувалися у “Правді” (Львів), “ЛНВ”, “ЗНТШ”, “Украинском Вестнике”, 
“Украинской жизни”. Спричинився до повного видання “Кобзаря” Т. Шевченка (1907) і 
до рішення Російської Академії Наук “Об отмене стеснения малорусского печатного 
слова” (1910).

27 Руденко Іоїль -  публіцист, закінчив Київську духовну семінарію, працював 
учителем початкових класів у школі на Солом’янці, передмісті Києва. Твори 
друкувалися в галицькій “Правді” (псевдо “Чуб”). Згодом працював на селі.
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Крамаренка. Провідним гаслом організації було -  не гербувати 
позицією дяка, учителя, попа на селі, не тікати з села, використовувати 
сі позиції для звязку з народом, для виховування їх в національній і 
громадській свідомости; відсувати на другий плян догматику і 
обрядовість і наполягати на мораль, на почуття громадського і 
національного обовязку; як стимули поведінки яко мога ширше 
використовувати проповідницю для української мови і взагалі в своїх 
зносинах з селянами підіймати поважаннє до своєї мови, заохочувати 
до української книжки і літератури, всяко ухилятись від тих 
поліцейських функцій, які накладав на сільське духовенство тодішній 
режім; спеціяльно в відносинах до сектантів, до штунди, цуратися тої 
ролі інквізіторів, що накидала на попів духовна і світська влада; 
триматись широкої релігійної толєренції, шукати контакту з штун- 
дою28, як поступовіщою доктриною і по можности справляти її в 
національне річище.

Відносини до штунди були тоді особливо актуальні; супроти 
обгострених репресій, піднятих урядом, і нацьковування нижчого 
духовенства адміністрацією, штунда уявлялась не тільки як вартий 
всякого спочуття і підтримки страждущий за свої переконання елемент, 
але і як елемент опозиційний, що може стати вигідним трампліном для 
політичної акції. Драгоманов носився з гадками, як би то зробити зі 
штунди ще більше поступову, деістичну доктрину і справити в сей бік 
селянські маси. Незалежно від нього, по свойому підходили до сих 
плянів молоді кандидати духовного стану київського гуртка. На 
короткий час промайнув на київськім обрію цікавий -  на жаль, скоро 
страчений молодий письменник Трохим Зіньківський, що спеціяльно 
займався вивченнєм штунди і готовив про неї ширшу монографію -  
одиноку ширшу працю в сій справі, яка була в українській літературі. 
Він був офіцер, мабуть з виключених семінаристів, що в дуже 
несприятливих обставинах підготовився до воєнно-юридичної академії 
і добре пройшов її -  але він був хоровитий, сухітник; підтяли його 
мабуть іще родинні історії -  він розійшовся з жінкою, зійшовся з 
донькою невеликого російського письменника Ольгою Ранцевою, і 
приїхав з нею до Київа уже в останній стадії сухіт. Тут він звязався з 
Кониським, з Скочковським; одного разу Скочковський повів і мене до 
нього: Зіньківський вже догорав в тім часі, не виходив з хати, майже не 
вставав з ліжка, і ледво що міг говорити, але не переставав інтере- 
суватись українськими питаннями; зійшла мова на історизм Шев- 
ченкової тематики, я обіцяв йому принести доповідь Антоновича -  що 
вийшла тоді в скороченню в нововипущеній книжці “Чтеній”. Дружина 
його теж просила приходити, -  щоб підняти настрій хорого -  бо дуже

28 Штунда, штундизм (від нім. “година”) -  течія в протестантизмі. Виникла на 
поч. 17 ст. в Німеччині і Голяндії, з 19 ст. поширилася на Україні серед іноземців- 
колоністів.
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нудивсь світом. Я обіцяв і заходив -  але се не довго потревало: 
Зіньківський помер слідом, і його дружина -  що поїхала з ним против 
волі батьків і не хотіла вертатись до дому, лишилась в опіці 
семінарського гуртка. Кониський дуже нею заінтересувався -  взяв її 
темою свого оповідання “Сім(?) днів з життя Люлі” -  представивши 
процес українізації молодої Великоросіянки. Гр. Грушевський, мій брат 
в других зібрався з нею женитись. Тим часом її уміщено гувернанткою 
в родині невеличкого київського банкира Левина; я відвідав одного 
разу її там разом з Григ. Мик. -  коли його освідчини вже були 
прийняті. Вона написала до батьків про свій намір стати попадею, 
дістала їх згоду -  мати приїхала на весіллє. Його справляли в 
Ельдорадо, коштом і заходом гуртка. Я був дружком, Юлія Генриховна 
Карчевська, санітарка, що вийшла потім за Скочковського, була 
дружкою. В дяківці дуже скромними засобами справлено “бучний 
пир”. Був Самійленко, Мусій Конопенко-Шполиченко29 держав про
мову на честь його й української поезії -  сам він дебютував перед тим 
поемкою “Нещасне Кохання” -  яке вивело його в люди: він служив за 
льокая у проф. Шкляревського, той занявся його освітою, поміг йому 
скласти іспити на учителя і перейти на інтелігентський заробіток. Я 
дарував молодим на господарство срібний ополонок. Вони скоро 
виїхали на парафію, як потім я довідався, молода швидко війшла в 
ролю попаді і пильно займалась приходами Грицька -  якого й звала, 
мовляв, не инакше як “батюшка”; він -  може не без впливу її -  махнув 
рукою на принціпи гуртка і пустився на попівський карієризм: на 
“місіонерство”, боротьбу з сектанством і т. ин. А син їх, названий 
Сергійом, прийшовши на київський університет не задовго перед 
війною, став окрасою чорносотенного студенства і ним похвалялись в 
банді Шульгина-Савенка, що от у них єсть “свій Грушевський”.

Так сумно скінчилась адоптація нашим гуртком панни 
Ранцевої. Та й була маленька деталь -  яка, до того ж, свій гіркий 
посмак пустила в пізніщих часах, коли сам гурток розпавсь і розвіявсь.

VII

Я прожив у дядька Захарія30 в Кадетським корпусі щось з 
півтора року, і потім переконав батька31, що мені краще жити в місті.

29 Конопенко (псев. Шполиченко) Мусій (1864-1922) -  письменник родом з 
Полтавщини, співпрацівник “Зорі”, “Правди”, “Буковини”, “Дзвінка”, “ЛНВ”. Почав 
друкувати твори 1883 р. (поема “Кохання”). Автор збірки поезій “Хвилі” (1917-1918), 
текстів пісень.

30 Оппоков Захарій Іванович (Захарієвич) (1845-1918(7)) -  дядько Михайла 
Грушевського, рідний брат його матері Глафіри Захарівни. Закінчив Київську духовну 
семінарію (1866) та історико-філологічний факультет Київського університету (1870). У 
1872 р. захистив наукову працю на ступінь кандидата, яка того ж року вийшла окремою 
книгою “Князь А. Курбський”. У 1872 -  1897 рр. працював у Володимирському кадет
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Відносини мої з дядьком і з його родиною були дуже добрі, але ріжні 
обставини сильно докучали. Кадетський корпус був за містом, трамваїв 
в Київі ще не було; щоб здибати візника, треба було йти на двірець, 
добрий кільометр дороги -  ще до того цілком недогідної, через шини 
залізниць тощо. Правда, хоч батько і наставав на тім, щоб я їздив, я 
вважав се не допустимою для себе марнотратністю, і ходив пішо, 
витренірувався так, що дорога від корпуса до університета брала у мене 
тільки півгодини -  а було то добрих 3 кільометри. Але зробити таких 
два кінці можна було без натуги, -  але вибратися до міста вдруге того 
самого дня -  се вже було тяжкенько, особливо в негідь або зимою.

Се була перша неприємність: вона відтинала мене від світу і 
фактично замикала мене в мурах Кадетського корпусу, де крім дядька і 
мого сожителя Вас. Аре. Стратоницького не мав я до кого промовити 
слова. При тім, що приходилось фактично голодувати, у дядька їли 
дуже сито, в полудні був тут сніданок, але я вийшовши з дому “з чаєм” 
вертав на обід коло 4-ої години або пізніше. Обід був добрий, але 
інтервал за довгий. Тітка Олімпіяда Іванівна, була вихована власне в 
традиціях ситого міщанського життя; батько її був, як вона оповідала, 
вислужений поручик Замотов, але він рано відумер, лишивши садибу 
на Жандармській вул., де його вдова поставила новий домок. Вона й 
була головою родини -  Федорова з дому -  сестра досить відомого в 
1860-70 х рр. книгаря-видавця Федорова. Він був мало-освічений, але з 
потягами до культурної ролі торговець, охоче видавав наукові книжки
-  але не мав добрих дорадників і його видання були мало користні і не 
приносили йому доходу. Антикварські операції також; найбільш 
відомою роспродажа славної Кибинецької бібліотеки Трощинського, 
що наділяла духовною стравою миргородську околицю, між ин. обох 
Гоголів: батька і сина32. Бібліотека була велика, добре дібрана для 
свого часу, в міцних, дорогих оправах телячої шкіри місцевого 
майстра, що був славний своїм кунштом, і йому здалека присилали 
книги до оправи; оправа одної книги в 1820 рр. коштувала 2 карб. -  
велику для того часу суму. Федоров, купивши сю бібліотеку, 
видрукував її катальог -  що лишився цінним культурно-історичним

ському корпусі на посаді вихователя та викладача російської мови, де довгий час і 
проживав.

31 Гру шевський Сергій Федорович (1830-1901) -  батько Михайла Грушев- 
ського, педагог, славіст, закінчив Київську духовну академію, захистив дисертацію, 
викладав у Переяславській семінарії, Холмській гімназії, був інспектором народних 
шкіл на Кавказі, автор статей з української етнографії та шкільних підручників (“Первая 
учебная книга церковно-славянского языка” та ін.).

32 “обох Гоголів: батька і сина” -  Творчість Миколи Гоголя була добре 
знайома М.С. Грушевському. Критичне ставлення викликала в нього філософія пись
менника, про що читаємо в Щоденнику М. Грушевського під 8.10.1888 р.: “Вчора зрадів, 
прочитавши о Гоголевих повченнях (хоч воно, те повчення мині не дуже сподобалося), 
що не треба домагати ся іншої постаті аніж дав Бог, а силкуватися на своїй користним 
буть”.
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документом, але, мабуть, не вмів його добре поширити, не вмів 
притягти уваги до сього книжного фонду, роспродав тільки частину 
його, і решту подарував новозаснованій міській бібліотеці. Се дає 
понятє про його культурні потяги. На жаль, мені не довелось 
познайомитися з ним ближче. В тих роках він уже був цілком 
зруйнований і здається, вже не мав навіть крамниці. Я якось припадком 
бачив його самого і його сина -  паробка, убраного “під студента”, в 
характеристичнім кашкеті, які носили спеціяльно студенти Поляки 
перед заведением однострою (денце кашкета не рівне, а зібране в 
зморшки, синього сукна) -  вони приходили до Олімпіяди Іванівни, або 
до старої Замотової, що жила у неї. Дядько Захарій Іванович з родиною 
жінки ніяких звязків не підтримував, я навіть не бачив, аби він коли 
небудь розмовляв з своєю тещою, він попросту ігнорував їх, з 
характеристичною своєю міною арістократа, який не завважає того, що 
стоїть нижче його. Дійсно родина була малокультурна -  дядько 
Федоров не защіпив їй своїх культурних потягів; сестра Олімп. Ів. була 
замужем за мануфактурщиком Користелевим, якому не вдавалося 
“вийти в люди”. Меньший брат дістав вищу освіту -  був інженером- 
будівничим, працював на будові Гомельської залізниці, жив роскішно, 
пиячив, і стратив службу; часом я бачив його в домі дядька Захарія, але 
і його він теж більше ігнорував.

Я з цікавістю придивлявсь сій його аристократичній манері -  
характеристичній для всеї сеї родини Опокових33: відки у сеї 
стопроцентної попівської родини, яка не мала ніяких шляхетських 
аспірацій: не виводила себе з якоїсь гербової родини, як то часто 
бувало, не мала ні маєтків, ні достатків, -  відки, кажу, взявсь у неї сей 
культурний склад, відраза від всього вульгарного, сей своєрідний 
арістократизм -  помітний особливо на старших дітях: Вікторії 
Дашкевичевій, моїй матери34, і особливо -  на дядьку Захарії; я не 
одідичив сеї риси, я пішов в Грушевських, і з тим більшою цікавістю 
придивлявся сьому цікавому феноменови нашого старого життя -  на 
дядьку Захарії. Він імпонував сею своєю незвичайною витриманою, 
очищеною від усякого міщанства поведінкою. Памятаю як мій старший 
колега Андрій Ясинський35 -  медіявіст, що спеціялізувався під 
проводом Ферганського36 і тримав досить високий фасон, взявши

33 Родина М. Грушевського по лінії матері.
34 Оппокова Глафіра Захарівна (1847-1918) -  мати Михайла Грушевського.
35 Ясинський Андрій Микитович (1862-?) -  історик-медієвіст, професор права 

Київського університету. Після 1920 р. -  професор Люблянського університету в 
Югославії; секретар Історичного товариства Нестора-літописця і член Київської 
археографічної комісії. Основні праці присвячені дослідженню історії права Великого 
князівства Литовського.

36 Фортинський Федір Якович (1846-1902) -  російський історик-медієвіст. 
Закінчив Петербурзький університет, потім вчився за кордоном. 3 1874 р. професор, а в
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лекції в Кадетськім корпусі і спізнавшися там з дядьком Захарієм, з 
захопленнєм говорив мені: “Какой почтенний человек ваш дядя! Я не 
видел еще такого почтенного человека!” Але окружение сього 
почтенного чоловіка було цілком Іегге а Іегге.

Хоча між персоналом корпуса було трохи інтелігентних людей, 
почавши від Житецького37, тоді ще здорового (потім його спіткала 
апоплексія), -  товариство Захарія Захаріевича складалось здебільшого з 
“воспитателів” -  досить ординарних офіцерів, що через ріжні звязки 
діставались на сі посади, на те щоб перегнати “учебною службою” 
своїх колєгів-строєвиків і сягнути до корони -  дістати “полк”. Ніколи 
не чув я, щоб темою розмов були якісь політичні події, культурні 
новини, література, театр: час проходив за вістом, що переривався 
вечерою, -  тут і я був звичайно присутній і слухав розмову: про міські і 
служебні новини, всяку всячену біжучого життя. Час був дуже цікавий: 
я приїхав до Київа в розгарі болгарської авантюри38.

Між офіцерами богато було учасників турецької війни і болгар
ської окупації, можливості і перспективи нової інтервенції в балкан- 
ських справах начеб то повинні були їх захоплювати -  про те я не чув 
розмов на сі теми, так само.

Був між сим воспитательсысим персоналом -  між вищою його 
категорією, т.з. ротними командирами, старий громадський діяч -  
полковник Федоровський39. Я недавно тільки, з споминів Наталії 
Бракер про старий Єлисавет, ближче довідався про те, який з нього був 
активний діяч в 1870-х рр. -  в 1886-7 рр. Я чув про нього тільки 
загальні відзиви як про свідомого, мовляв, Українця, але тоді займало 
його не українство, а ріжні сторонні справи: він став ентузіястом 
гомеопатії, всяко агітував за неї, друкував брошюри, засідав в 
правлінню Гемеопатичного товариства. Потім раптом налетіла нова 
ідея: шовківництво як підіймо українського селянського добробуту, -  
знову агітація, брошюри, товариство. В тім часі се був підстаркуватий

1880-1902 рр. -  ректор Київського університету. Основні праці присвячені дослідженню 
історії поморських слов'ян в середні віки.

37 Житецький Гнат (1866-1929) -  син Павла Житецького, історик, 
літературознавець, член Історичної секції ВУАН, завідувач рукописного відділу 
Всенародної Бібліотеки України, дійсний член НТШ.

38 Болгарська авантюра -  вочевидь М.С. Грушевський має на увазі складний 
період становлення Болгарської держави після 1878 р., який виявлявся у внутрішніх 
конфліктах, боротьбі політичних сил, зовнішніх суперечностях молодої держави. У 
1887-1894 рр. у Болгарії встановився диктаторський режим С. Стамболова, який 
характеризувався репресіями проти всіх опозиційних сил, наступом на політичні і 
соціяльні права громадян.

3 Федоровський Микола (1838-1918) -  український громадсько-культурний 
діяч, військовий вищого рангу російської армії. Співорганізатор театральних груп в 
Єлизаветграді, ініціятор заснування українського “Благодійного товариства видання 
загальних, корисних і дешевих книг” у Петербурзі, член правління Гомеопатичного 
товариства.
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парубок, років на 50, може і злишком; колись був з нього на прочуд 
гарний гусарин, -  тоді се були вже сумні руїни колишнього. З ним 
мешкала якась старша дама -  в корпусі вважали її його невінчаною 
жінкою, але він засватав молоду і гарну чорняву дівчину, сестру мого 
товариша з факультету -  Ковтун-Котовича, Параску на імя. Він здибав 
мене в тім часі якось у Нечуя40 і був вражений, побачивши такого 
перфектного націоналіста, яким я був в тім часі; особливо захопило 
його, що в розмові про повітрє кімнати, я вжив слова “передиханий”, в 
розумінню з’ужитого повітря; не знаю, чи чув я такий вираз, чи пустив 
його експромптом, але старий Українець тих часів, коли язиковий 
новотвір був незвичайно відважним і рескованим кроком, був кажу, 
захоплений такою моєю свободою в орудуванню українською мовою -  
дуже невеликою в дійсносте, але дивною для українця 1860-70-х рр. 
Він захотів ближче зо мною познайомитись і використати для попу
ляризації його ідей українською мовою. Так я собі поясняю його 
запросини -  зайти до нього, і розмову, що він повів зо мною, коли я 
скоро потім, зайшов справді. Я застав в його помешканню на другім 
коридорі Кадетського корпуса, згадану стару даму і Федю Ковтун- 
Котовича, його майбутнього швагра. Федоровський прийняв мене 
доволі дивно, мішаючи пошани з легковаженнєм колишнього коріфея 
до молодого висуванця, звів розмову на свої шовкові пляни, і коли я 
дорікнув йому, що він, хотячи популяризувати свої ідеї між україн
ським селянством, популяризує їх росийською мовою, він став гово
рити, що яка, мовляв, се вдячна проблема для таких молодих Українців 
як я, популяризувати українською мовою його ідеї. Я відповів йому 
щось не дуже почтительне в тім роді, що він, мовляв, і сам міг би тим 
занятись, коли серьозно ставиться до сеї справи. Він страшенно тим 
образився, схвилювався, зачевонився; його дама затривожилась і 
кинувши на мене погляд, що міг би мене знищити без останку, 
запропонувала Федоровському вийти на прохід, щоб заспокоїтись, і 
вони вийшли, не попрощашися зо мною і нічим не оправдавши такого 
пасажу. Я зістався з Федьом і попращавшися з ним, пішов. Так 
скінчилася проба завязати громадські звязки на українськім грунті в 
мурах Корпусу. Пройшло кілька літ, поки сей інцідент вивітрився; 
Федоровський за той час оженився з Котовичівною; я з’явився якось, 
щоб дістати від нього “лепту” на якийсь спектакль, чи концерт з 
добродійною метою, і одержав сакрального рублика. Потім я побачив 
його в Петербурзі -  коли приїздив туди в 1898. Федоровський жив там 
уже на спочинку в чині генерал-майора: він був головою українського 
добродійного т-ва, що займалось видаваннєм популярних книжок.

40 Нечуй-Левицький Іван Семенович (1838-1918) -  видатний український 
письменник. Мешкав у Києві у час студій Михайла Грушевського у Київському 
університеті. Став наставником молодого Грушевського у літературній праці, зокрема у 
період становлення його як белетриста.
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Вибрано його головою з огляду на його генеральський чин -  як 
своєрідний громозвід; популяризації його фантазій тут не давали 
розгону, і взагалі від видавничої справи тримали з далека, цілком як 
“генерала на весіллю”, та він і сам не виявляв до неї інтереса, скільки 
можна було помітити. Дружина його вчилася співу, може й вийшла за 
нього, в надії, що се поможе їй розвинути свої вокальні ресурси -  але 
нічого не вийшло з того: голос у неї був досить сильний, але різку
ватий, малоприємний. За те була у них дуже гарна, чорнявенька дів
чинка, років може вісім. Такий був епільог сеї кадетської знайомосте -  
моя стріча з Федоровським в домі П.П. Пелехина41 в Петербурзі. Така 
була історія сього білого крука між київською корпусятиною.

Сожитель мій В.А. Стратоницысий, навпаки, прижився до неї 
стопроцентно. Він був постійним партнером віста у мого дядька з 
двома воспитателями -  Бердяєвим2 і Калашніковим, иньшими 
вечерами засідав з теми ж чи иньшими партнерами в иньших кватирах. 
Обставини і уклад життя кадетського воспитателя, круг інтересів -  
здавались йому ідеалом життя, він поставив їх собі метою, і дійсно 
осягнув, навіть пересягнув: скінчивши університет, він вступив до 
військової служби, за кілька літ пройшов академію чи якусь вищу 
школу і незабаром, десь в початках 1900-х рр. я стрів його не то що 
воспитателем, чи ротним командиром -  а інспектором кадетського 
корпуса. Він був налитий щастєм до верху. Оженився, казав, дуже 
добре -  жінка знає скількись там мов, і так далі. Але не витримав, 
видко того надмірного щастя і збожеволів слідом, казали...

Прикро мені було з таким сожителем. Ні про що було слова 
сказати, ніякі культурні, національні, політичні інтереси не існували 
для нього; проблема спокійного і ситого життя була ним розвязана, ні 
над чим більше було думати -  він почував повне задоволеннє, і ніщо не 
захоплювало його.

Крім того і кімната, де ми з ним жили, була дуже невигідна. Се 
була відділена невисокою перегорожею -  щоб не закривати світла від 
вікна, частина першого покою, або передпокою; всі проходили, 
входячи і виходячи повз нас, двері до гостиного покою були відчинені. 
Було неспокійно, не затишно, і се дуже докучало мені: в мені тоді стала 
розвиватись велика вражливість на тишину -  потреба її при інтелек
туальній праці. Так я рішив кинути своє пристановище у дядька і

41 Пелехин Павло Петрович (1842-1917) -  український хірург, народився у 
Петербурзі, з 1868 р. адьюнкт-професор Воєнно-Медичної Академії у Петербурзі, автор 
більше ніж 30-ти праць з питань хірургії, піонер застосування антисептики в Російській 
імперії. У 1898 р. передав НТШ у Львові 90 000 австрійських корон у фонд будівництва 
майбутнього медичного факультету Українського університету та для підготування 
професури для нього. За ці гроші НТШ купило будинок на вул. Чарнецького у Львові 
уже в час головування в НТШ Михайла Грушевського.

42 Бердяєв -  поезії з народницькими мотивами друкував у львівській “Зорі”, 
“Буковині” й Київській “Раді”. Вихователь в Кадетському Корпусі.
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оселитись з кимсь з товаришів. У мене була вже така комбінація: Мих. 
А. Тростинков шукав партнера для невеличких двох кімнат в мезоніні 
маленького флігелька, що наймав иньший студент історик... 
Ліхтарович, і винаймав студентам мезонін “з столом”. В мезоніні було 
два такі невеличкі помешкання, -  типові студентські кватири, з тих, що 
наповняли київський Quartier Latin, т.зв. Новое Строение, що окружало 
університетську садибу, і одного з них займав Тростников зо мною. Я 
мав окрему маленьку кімнатку з вікном на маленький садок, і міг 
працювати цілком затишно, не виходячи навіть на їжу-обід і самовари 
приносив до помешкання знизу дворник. Можна було сидіти в своїй 
норі цілий день -  зрідка розмовляючи з сожителем і ще рідше -  з 
колєгою-хазяїном, що виходив до нас на гору під вільну хвилю. Се був 
добродушний, хазяйновитий Литвин, сильно спольщений однак, що з 
лекцій і кватири утримував доволі велику родину. Тростников був син 
великор. селянина -  прикажчика чи управителя панського маєтку в 
Житомирщині, він був тоді на 6 семестрі -  йому лишався ще рік до 
скінчення факультету -  за старою уставою; роками він був значно 
старший за мене. Він був дуже пильний студент, але не дуже здоровий і 
не дуже здібний: свідомість сього дуже його пригнітала; наука, 
пробиваннє в інтелігентське життє не легко йому давалась, і се 
настроювало його мінорно, песимістично в оцінці ситуації. Розмови з 
ним, як і з Ліхтаровичом, не виходили з рам факультету; се харак
теристично, що й тут не виникало тем політичних чи літературних, ми 
йшли факультетською стежкою, не розглядаючись боками; Ліхт. і Тр. 
були досить байдужі, як припадкові мешканці сього краю, до питань, 
що його займали, я не навязувався з своїм українством, і воно було для 
них цілком чуже, не цікаве і маловажне.

В сім товаристві я прожив тільки один семестр: у дядька 
Златоверховникова , законоучителя першої гімназії, опорожнилася 
гарна кімната, з окремим входом, цілком ізольована, з виглядом на 
Старий Город, і я перейшов туди. Але з Тр. мені ще довелось мати діло
-  війти в його родинні справи і стати свідком трагедії дуже харак
теристичної для тодішніх обставин.

Тр. займав кімнату у вдови Білецької -  чи по тім, як я 
розпрощався з ним, чи що перед тим. Се була провінціяльна Полька, 
що переселилася до Київа, привела з собою корову і промишляла 
молоком, квартирантами й столовниками. Потім -  коли я скінчив 
університет, Тр. нараяв мені там мешканнє, і я мешкав у неї більше як З 
роки і по собі передав братові Олександрові. Так мені трапилось 
довідатись про сю трагедію.

43 Златоверховніков (Златоверховников) Михайло Данилович -  чоловік рідної 
сестри матері -  Павлини Захарівни. Викладав закон божий у київській гімназії, 
“катедральний софійський протоєрей”. Родина Златоверховнікових допомагала Михай
лові Грушевському під час його навчання у Київському університеті.
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У Білецької було дві доньки; сама вона не мала ніякої освіти, 
доньки були більш окультурені. Одна служила в управлінню залізниць, 
не першої молодости дівчина, досить енергійна і зубата; друга не знаю 
де працювала -  бо вона вже була віддана тоді за Тростникова, і я 
побачив її аж коли вона приїхала з ним до матери на літні вакації. Се 
була дуже тиха, не сильного здоровля -  робила вражіння прибитої 
потайною тугою людини. Як прийшло до женячки, не знаю, бо взяв у 
Б. кватиру вже після віддання її, а в розмови з ними не заходив. Тр., 
скінчивши університет, дістав посаду учителя гімназії в Камінці, і 
забрав туди жінку. Але вона була католичка! Польщина в сій родині 
вивітрилась, один костел зістався. І от Тр., щоб мати добру ноту у 
свого начальства, став намовляти жінку, щоб вона перейшла на 
православну віру. Вона вволила його волю -  в секреті від матери і 
сестри. Я бачив її потім, вона була тиха, покірна жінка, але се 
насильство над її моральною істотою коштувало їй дорого -  тим 
більше, що властиво, було непотрібно: формально ніхто не міг того 
вимагати від Тр., се була малодушність слабкої людини, якій так 
трудно давалось повищення соціяльної кондиції. Вона скоро потім 
захорувала мокрим плевритом, Тр. привіз її до матери; їй робили 
операцію, спускали воду, але вона померла. Похороном прийшлось 
занятись мені: мусів ходити до парафіяльної церкви, годити похорон, 
замовляти труну, кондукт: Тр. приїхав тільки на винос. От при сій 
нагоді довелось мені наслухатись від старої, як тяжко перенесла 
покійниця сю вимушену зміну релігії. Зятеві вона не сміла нічого 
сказати -  на нього дивились як на людину вищої кондиції, що зробила 
честь покійниці -  піднявши її на позиції жінки учителя гімназії. Але от 
він тепер лишив їм задачу ховати бідну по православному, а сам 
приїхав на похорон, як гість, майже як сторонній чоловік.

Але сталось пізніще. Тепер, розставшися з Тростниковим, я 
перевізся до Златоверховникових і тут прожив два роки до скінчення 
університету. До їх товариства я не входив -  ще меньше як у дядька 
Захарія. Я снідав і обідав з ними звичайно лише коли не було гостей. 
Правда се бувало не часто. Златоверховников належав до невеликого 
гуртка попів-аристократів Київа; крім того допускався до карточного 
столу своїх духовних чад, а вони були не аби які. Церковним стар
шиною гімназіяльної церкви був старший Терещенко -  Микола 
Артемович (він підчеркував се -  не Николай, а Никола -  Святоша 
святий князь чернігівський, що прославив себе в традиціях Печерської 
лаври небувалою смиренністю). Почесним попечителем гімназії був 
його молодший син Олександр (старший Іван був хоровитий, не 
займався справами, колекціонував картини і лікувався). Попечитель 
учебного округа і його помічник жили в будинку гімназії (колишнім 
кадетськім корпусі) і бували духовними дітьми отця настоятеля. Але сі 
найбільші риби ніколи не появлялися в його господі: Злат. часом був
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прошений до них, і приносив ріжні оповідання про славну династію. Як 
Микола Артемович замолоду, поженившися з Палагеєю Єгоровною, 
завідували батьківською лазнею в ріднім Глухові, і Палагея Єгоровна 
сама продавала березові віники при воротях лазні. Тепер вони жили в 
княжім палаці Демидова-сан-Донато, потомка такого ж висуванця!

У Златоверховникова за картяним столиком засідав иноді 
помішник попечителя Ростовцев -  батько звісного історика, а частіш 
видніщі попи київські: домашний священик вел. княгині Олександри, 
що оселилась у Київі і фундувала жіночий монастир (“Покровську 
общину”), андріївський протопоп Павло Підвисоцький, звісний 
гострослов (про нього росповідали, що він так відзивався про ректора 
семінарії Орду, дуже в’їдливу людину: гріхи тої єпархії, що має дістати 
Орда, ще не перейшли міри довготерпеливости Божої), ключар 
софійської катедри Василь Розов44, законоучитель колегії Галагана 
Семен Трегубов. Се була цікава компанія великих попів, які вміли 
триматись на верхах -  Златоверховников пізніще став катедральним 
софійським протоєреєм, себто вийшов на першу позицію між попами 
всеї православної України -  прославлену іменнями Леванди, і 
Лебеденцева. Цікава се була постать; рідко можна була стрінути 
людину, що булаб такої великої думки про себе і думаю, що в сім 
містився секрет його успіху: він давав відчувати...

Проживши весь вік на Україні, оженившись в українській 
родині, ніколи не цікавившись заглянути до своєї батьківщини -  
Тульської губернії, він заховав згірдливе, іронічне трактованнє місце
вої стіхії, і цілком неприязно ставився до всяких проявків українофіль
ства -  до всього що “пахло кожухом”, як він висловлювався. Помі
тивши сю стихійну антипатію, я ніколи не входив з ним в розмови на 
сю тему -  взагалі рідкі між нами були розмови. Я в сім часі вгризався 
все більше в історичну працю: зробивши все, що вважав обовязковим 
для себе супроти иньших предметів свого факультету, я почав 
підбирати літературу української історії. Вимушена абстіненція від 
творчої праці, що я наложив був на себе, по трохи проходила, я рішив 
писати на медальну тему: було звісно, що Антонович дасть тему 
“Історія Київської землі” -  так як перед тим дав теми про Сіверську, 
Подільську і Волинську землі; хоч ся обставина, що се була робота на 
премію, мене стримувала, але я кінець кінцем розвязав се питаннє 
позитивно, і став куповати літературу. Перед тим в гімназіяльним часах 
я збирав “клясиків” загальної белетристики, українські видання, 
писання про українське питаннє; у мене була колєкційка -  яку я міг в 
тих обставинах зібрати. Першим джерелом була книгарня Ільницького

44 Розов Василь -  ключар софійської катедри, батько письменника, професора 
нової цивільної історії Київської духовної академії Олексія Васильовича Розова і дід 
Володимира Олексійовича Розова, українського мовознавця. М.С. Гру шевський часто 
бував у родині Розових.
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-  що містилася на Хрещатику коло Думи. Ільницький Лука Василевич45 
був швагер Антоновича і Кістяковського -  жонатий з одною з Міхель, 
займався українською етнографією, брав участь в колективній праці 
громади, і не зробивши карієри, вказаної його церковничим 
походженнєм і вихованнєм, рішив занятись книгарством -  в ролі 
комісіонера української громади, київ, географ, відділу і т.д. але вдача 
його дуже мало підходила до сього діла -  порядку, рахунковости, 
економії. Се був один з тих “поетів душею”, котрими стало українське 
відродженнє -  тільки без яких небудь творчих здібностей: поспівати, 
побалакати, випити, вийти з рушницею на поле, не більше. Імя його 
зафіксовано на ріжних брошюрках 1870-80-х рр., але воно дає 
неправильне поняттє про сю людину. Був се міршавенький, 
ледаченький чоловічок, приємний мабуть в товаристві, але мало цінний 
в роботі. Правда, я здибав його тільки раз в своїх студентських часах, 
коли він уже не мав ніякого діла до книгарні: після всіх зусиль громади 
коло підтримання його книгарні -  що досить їй мабуть коштували 
(Антонович жартом прозивав свого швагра “чортовою лукою”), 
громада від неї відвязалась, і вона перейшла до її прикажчика Ст. 
Гомолинського. Був се гарний з себе, огрядний паробок, мабуть з 
шляхти, і на жаль -  з панськими нахилами. Ставши власником 
Книгарні, він повів гуляще панське життє, як оповідали, і по кількох 
літах мусів її продати: купив її ніякий Панчешников. Але і в його руках 
книгарня не піднялась -  зійшла на зовсім скромну крамничку, захиріла 
і зникла, і вже при кінці 1890-х рр. Українці заходились коло 
організації нової Книгарні -  не “Стара Громада”, а нова українська 
організація, з Антоновичем на чолі.

43 Ільницький Лука Васильович (відомий під ім’ям Лука Веселенька) -
громадський діяч 70-х рр. XIX ст., член Київської громади та Південно-Західного
відділу Російського Географічного Товариства, для якого збирав етнографічні мате- 
ріяли.


