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вала ея по довгу; особливо так було у етарих дідів, що не лю
били чепурити ся. Чуприну ноеили запорозькі козаки і ті люди, 
котрі, так чи еяк, мали зносини з ними, як от чумаки і ті се
ляни, що жили близько до Запорожа. В Гетьманщинї-ж, мабуть, 
носили тілько ті козаки, що який час жили в Січі і вернулись 
назад. Треба думати, що і в Сїчи деяка старшина, як от пи
сарі то-що, носили чуби.

Чуба мій батько носив до самої смерти, а як голили чуприну, 
бачив за молодих літ, і минї оповідав. 3.

М и к о л а  С а в и ч .
Біографічна замітка.

В усіх оповіданях про „Кирило - Методиївське Братство“ 
згадує ея не то яко член його, не то яко такий, що знав членів 
братства, Микола Іванович Савпч, арештований за границею, 
в Австриї й виданий росийеькому правительству рівночасно 
з тим, коли у нас арештовано Костомарова й иньших членів 
братства. Тим часом я ніде не подибав про сього Савича ніяких 
згадок. Мені довело ся близько знати М. І. Савича в останній 
період його житя, хоч я довго не знав і навіть не міг 
собі представити, аби се був той самий Савич, що звязав своє 
імя з іменем Шевченка та Костомарова. Дізнавши ся про се 
припадково, я вже не міг викликати Савича на розмову про 
цікаву для' мене подію : Савич очевидячки тікав від неї, а може 
й я не досить напирав. Але, що ще менше можна простити, 
професор Новоросийського університети Вол. Яковлев, бувши зовсім 
близьким Савичеви чоловіком — теле не дізнав ся від нього нічого 
цікавого, а ще викладав історию росийської літератури!

З біоірафїі М. Савича я знаю не богато. Батько його був 
середнім дідичем Полтавської їуб., Гадяцького пов., де Савич, 
по його словам, і родив ся; стало ся се очевидно коло 1 8 1 0  р., 
бо він сказав мені не довго перед смертю в 1 8 9 4  р., що йому 
83 роки. Де він зразу виховував ся, не знаю, але потому скін
чив Харківський університет, імовірно коло 3 0 -х  років. Звісно, 
сі всі справи не важко вияснити, заглянувши в архив харків
ського університети. Можливо, що вже в Харкові пізнав ся він 
з місцевими Українцями, в тім числі й з Костомировим, і сам 
пристав до них. Чи служив він де-небудь після скінчення уні
верситети, чи господарив, я не знаю —  останнє імовірнїйше, 
бо він згадував про своє господарованє на селі й любов до нього.
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В 1847 p. Савич загадав їхати за границю, не знаю по що, 
але в усякім разі не з ученою цїлею, і по дорозі заїхав у Київ. 
Відомо, що власне його розмови з Костомаровим про републїку 
і навели на думку Петрова через донос визначити ся перед на
чальством. Із Київа Савич поїхав в Австрию й тут його арешто
вано й відвезено в Петербург, де й замкнено в кріпость. На 
мої просьби оповісти подробиці- про се все, Савич не раз від
повідав, що виїхавши за границю, він десь (у Відні?) захо- 
рував на тифус і саме тоді його арештовали, умираючого везли 
в Петербург і потому поклали в кріпостному шпитали; ось 
чому він буцім то нічого й не памятао. Але-ж після видужання, 
його певно випитували і т. и., і про се все він повинен би був 
памятати. Доводило ся мені чути, що воно було трохи инакше. 
Савич, буцім то дуже наляканий, був отвертїйший, ніж би треба, 
і сим купив собі увільнене від кари, котра тоді все-ж таки 
певно спіткала - б його за підозрілі розмови, хоть би він 
навіть і не був членом Кирило-Методиївського братства. Але 
подано се яко чутку; зі слів же Савича можна було швидше 
вивести, що він прохорував довго, за той час переконали ся, 
що він не належить до процеса, і пустили його в спокою; йому 
навіть буцїм то не було відомо, за що його арештували. Звісно, 
коли буде відомий цілком процес за Кирило-Методиївське брат
ство, то вияснить ся й роля в сім процесі Савича.

Опісля Савич перейшов до Одесси; коли, я докладно не 
знаю, але в усякім разі він жив тут підчас Кримської війни, 
про що й оповідав; у нього навіть була немов би збірка з оде
ських споминів того часу: лубочні образки, q u asi-народнї вірші 
й т. и. Коли зараз після війни з’оріанїзовано Русское Общество 
Пароходства и Торговли, брата М. Савича зроблено аіентом 
товариства в Лондоні, де він прожив досить довго і вмер, по
лишивши М. Савичу в спадщині коло 200U0 ф. штерл. Савич 
поїхав до Лондона відобрати ті гроші і тоді йому стала ся при
года, про котру тоді богато писано в їазетах, та він і сам мені 
про се оповідав. Адвокат, якийсь Новіцкий, Поляк, завів'його 
для передачі грошей в далеку гостинницю і там так міцно зду
шив його за горло,' що Савич упав без чутя. Думаючи, що він 
мертвий, адвокат із грішми втїк; але Савич прийшов до себе. 
Адвоката, звісно, знайшли, судили і вислали на каторгу, а гроші 
вернули Савицу.

В Одесі Савич купив дім і став громадським діячем, він 
був радним одеської міської ради і членом управи, а потому
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мировим судиєю при перших виборах на сей уряд. Студентом 
я радо навідував ся до саль мирових судиїв підчас розправи: 
се було нове й цікаве. У мене лишило ся вражіне, що Савич 
вів розправи розумно і розсуджував їх, як треба.

Коли заводили в Одессї покійне консумцийне товариство 
„Сбереженіе“, я брав у тім діяльну участь; як усе в Росиї, 
у товаристві повстали якісь партиї, йшла боротьба (властиво на 
особистій підставі), особливо на загальних зборах; головою збо
рів був звичайно або Іващенко (тепер член державної ради, 
а тодї управитель контрольної палати), або професор Брікнер. 
Останній був моїм наставником і приятелем, але —  він був 
иншої партиї, й нашим кандидатом на голову доконче був Са
вич, про котрого говорили, що він хоч і не одного з нами на
прямку в погляді'"на' консумцийні товариства, але визначає ся 
бездоганною обєктивністю; таким він дійсно і був, коли йому 
лучадо ся бути головою зборів; але я памятаю, що ся вся істо- 
рия його дуже мало займала.

Се все відбувало ся в початку 70 -х  років, а потім я не 
здибав ся з Савичем років 15 і навіть забув про його істно- 
ванє. В кінці 80-х  років, Вол. Яковлев сказав мені, що 
Савич бажає пізнати ся зо мною й просить бувати у вівтірки, 
коли у нього дехто збирає ся і відбуває ся невеликий префе
ранс. Я пішов до Савича з проф. Яковлєвим одного з таких 
вівтірків, провів приємно час і від тодї бував там усе, зближа
ючи ся з господарем усе більше й більше.

Коли я на ново пізнав ся з Савичем, він уже був дуже 
немолодий, років 75, але бадьорий, високий, сильний, грубий, 
з червонявим лицем і сивим волосєм; говорив він досить різким, 
пискливим голосом; одягав ся дуже недбало, а на вулици ходив 
зимою й літом у підшитім футром сурдутї і футряній шанці, при 
чому футро було страшенно витерто, а синє сукно сурдута незви
чайно поваляне, поблекле й вилискувало всїми красками веселки; 
жив він у своїм домі на Надеждинській вулици, саме проти Сабанє- 
євого мосту; місце у нього було велике, але дім невеличкий, збу
дований зовсім не симетрично і кватира поганенька, такаж була 
й обстанова; тим часом господар, що дістав великий спадок, по
більшив його вирахованєм, аби не сказати скупістю, і його ра
хували на пів мілїона; у нього були якісь маетности, в тім 
числі одна в Тираспільському повіті, звідки він діставав непо
гане червоне вино. Чим займав ся Савич, не знаю, бачить ся, 
читав нові їазети і старі улюблені книжки, переважно давніх кля-
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сиків, дорогі видана котрих у нього були; він богато ходив 
і між иньшим сам ходив на ринок і закупляв усе. Яко давній 
Одесець, він знав що якого сезону можна дешево купити, напр. 
яку небудь рибу в роді вирезуба або коропа; в такім разі на 
вулиці в своїм орііінальніи костюмі з рибою під пахою Савин 
представляв пресмішну фііуру; та його вже всі в Одессї знали 
і не звертали на нього уваги.

У вівтірки коло осьмої години вечір збирали ся у нього 
гості, людей 5 — 6, рідко більше; після традицийного, що на 
жаль уже вийшов з моди, чаю, за круглим столом, зачинав ся 
невеличкий преферанс, а останніми роками вінг, до якого Савич 
особливо пристрастив ся, хоч взагалі грав в усі гри дуже по
гано і все програвав; але результат гри рідко переходив за 
1 руб. Для розривки партнерів підчас антрактів на столі стояла 
горівка, настояна на якихось старинних і скомплїкованих 
специях, і оселедець з часником, лежали папироси, а инодї 
Савич розщедрював ся й на сиіари, але, кажуть, дуже погані. 
Після карт була вечера із двох страв, але вся з якихось старо- 
сьвітських в роді язика з сосом із сушених сливок, леща начиненого 
рижом і сушеними сливками, нарешті які небудь хрустики; вла
сного червоного вина було до схочу. Не раз гостям вечера була 
не в смак і вони починали дражнити Савича його скупістю, 
старий боронив ся досить удатно, але потому вечера ставала 
все краща й краща, нераз появляв ся товстий индик, порося 
з кашею й т. и., а раз, коли вівторок випав під новий рік, 
Савич справив нам дійсний бенкет, навіть ізшампаном! Росхо- 
дили ся ми о годині другій, при чому Савич довго задержував 
гостий і навіть брав ся за гру після вечері. Він часто говорив, 
що ніколи не вів реіулярного житя —  і йому було, тим не дуже 
гарно. Лягав спати, коли хотів, уставав также без усякої системи; 
лікарі заборонили йому вечеряти, пити вино, а він майже все 
вечеряв і пив до схочу і т. д. і т. д.

Розмовляти з Савичем було цікаво; він був чоловік розум
ний, осьвічений і що до напрямку зовсім не старомодний; він 
розумів молодїж і спочував їй, хоч очевидячки відпихав від 
себе все біжуче і більше любив згадувати про минуле; все укра
їнське він дуже любив, але не радо виговорював ся в тім дусі, 
очевидячки на ній лежала печать 1847 р. Не мало він подав 
мені споминів про Одесу й її давніх діячів і лише про подію 
1847 р., як з вже сказав, зовсім не хотів говорити.
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Помер Савич вееною 1894  р., мене саме тоді не було 
в Одесі і про смерть його, дуже чудну, я знаю лише зо слів 
проф. Яковлева (що также помер у 1895  р.). Заслаб Савич 
якось нагло і розуміючи, що в 83 р. вилічити ся не лехко, 
старав ся роспорядити своїм майном, що було конче потрібно 
через не зовсім лєіальне, що до спадщини, становище де
котрих членів його родини. Поладив він се все в день смерти, 
коли йому зробило ся дуже вже зл е; потому висповідав ся, за
причащав ся, ляг у постіль і окружений близькими людьми, 
чекав смерти. Минуло не мало часу, а хорий не вмирає! Всім 
було скучно і йому тим більше. Тоді проф. Яковлев запитав с я : 
„А чи не заграти нам у вінтик, Миколо Івановичу?“ Яковлев 
кляв ся, що він отеє запитав ся жартом, аби забавити умираю
чого. На велике диво, Савич на половину отворив одно око, 
поглянув на Яковлева і сказав: „Що-ж, нехай“. Миттю ро-
скрили стіл, принесли карти, Савича посадили на постели, обло
живши подушками, і почав ся вінт. Як уже там Савич грав —  
Бог його знає! та все таки робер вони переграли; в часі' даль
шого робера Савич утратив сьвідоміеть, повалив ея на постіль, 
почала ея довга аїонїя й він умер. Таким чином він і перед 
смертю не схотів тратити золотого часу й помер як вояк на 
своїм постерунку.

Майже вся його родина также померла незабаром; лишила ся, 
бачу, одна донька —  д-ка Савич-Новак, котрої прегарні портрети, 
рисовані крейдкою, були на виставі українських артистів в Одесі.

Олексій Маркевич.

♦


