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Конверсация Хмельницкого з Банческулом

Памфлет середини ХУІП в.

Відгуки сучасників на історичні події завжди мають вагу для історика

культури. Навіть подані в літературній обробці, не маючи претенсій відо-
гравати ролю історичного документу, такі відгуки змальовують певний
історичний момент і настрої верстви, що споводували появу цих відгуків
в письменстві. Тим більшої для історика ваги набувають памфлети, що
в них яскраво виявляються класові інтереси, змагання класів, коли їх
речники вже усвідомили собі свою ролю в боротьбі за певні класові
інтереси.

З цієї точки погляду притягають до себе увагу політичні памфлети
XVIII в., а надто такі, що торкаються подій, які відбувалися на Україні.
В цих памфлетах голосно звучать не тільки особистий гонор, особиста
матеріяльна зацікавленість тощо, ба й відбиваються інтереси верстви, яку
репрезентує автор та його герої, що лише правлять за знаряддя для
виявлення уподобань та інтересів класи, до якої автор належить.

З такого погляду набуває неабиякої ваги цікавий памфлет, що має
такий заголовок:

«Екстраординарная Конверсация въ царствѣ мертвыхъ между Мало-
россійскимъ Гетьманомъ Хмельницкимъ и Малороссійскихъ такъ
называемыхъ Слободскихъ полковъ брегадиремъ Дмитріемъ Банческуломъ, 1764-го
году сентября 2 дня. Напечатана въ Гамбурге».

Рукопис цього памфлету зберігся в архиві Інституту Російської
Литератури Академії Наук СССР, шифр 23879/СІXXVI. б. 24 (= Лонг.
XVIIа 6173). Рукопис датований 1 грудня 1769 р., в 4-ку, писаний
скорописю, з багатьма українськими Фонетичними рисами в його російскій
мові.

Цей твір не зовсім невідомий бібліографії українського письменства,
але  тільки бібліографії. Колись, в «Мыслях об истории Малороссии»
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(Библиотека для чтения, т. 78, с. 26 і далі), що їх надрукував 1846 р..
М. І. Костомаров без підпису, цей автор, згадавши про відомий йому
рукопис з «Разговором Великороссии с Малороссией», де друга оборонялась
від насильств першої, продовжує: «Другая, еще любопытнейшая рукопись 
«Разговор Банческула с Хмельницким в царстве мертвых». Какой-то
Банческул, родом молдаван, служивший в русской службе и имевший
важное место в Малороссии и во всю жизнь пользовавшийся для своего коры-
столюбия самыми беззаконными средствами на счет малороссияи на том
оснований, что это народ не русский, а чужой, завоеванный и притом
коварный, встречается после смерти с Хмельницким. Богдан заводит с ним>
разговор о Малороссии, обличает в заблуждении насчет происхождения
малороссийского народа и доказывает, что самая Великороссия обязана
своим славянский существованием Южной Руси, где первоначально
образовалась русская держава» (с. 26). Переказавши так коротко цей твір,.
Костомаров додає: «Эти сочинения погребены под спудом неизвестностщ
и не для чего было бы выводить их на свет, еслиб и в наше время неко-
торые не утверждали подобных парадоксов (ніби то українці не мають,
нічого спільного з слов янами. В. П.), несмотря, что исторического знання,
о нашем отечестве (себто  про Україну) ныньче достаточно для опро-
вержения их» (стр. 26 27). Нас цей твір цікавить не тому, що в нім
доводиться слов янське похождення українців; він має вартість, як дзеркало;
що в ньому відбилися соціальні погляди автора.

Костомаров обмежився тільки згадкою про «Конверсацію» і не подав-
аналізи, не використував її дуже цікавого змісту, що свідчить про класові
суперечки в українських групах старшини, що в Слобідських полках
в половині XVIII в. поділялася на «національних» з одного боку і урядовців-
російського, німецького та, як в даному випадкові, молдавського походження
з другого боку.

Довгий час ніхто не звертав уваги на рукопис «Конверсації», и
навіть невідомо було, де саме він переховується, чи загинув без сліду. За
нього не згадує ніхто, навіть такий пильний бібліограф, як напр. Іконніков
у його «Опыте русской историограФии»; недавно акад. М. Возняк в «Історії
української литератури» (III, 1924 р., с'. 417) подав тільки заголовок
цього твору, зауважуючи, що «публіцистичні писання в Формі розмов
були відомі також у Польщі, напр. «Розмова» вмерлих поляків, де
розмовляють тіни короля Івана Собєського з князем Єремією Вишневецьким
про воєнні події на Україні в часі Богдана Хмельницького й до кінця:
XVII в.»
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Але «Конверсація» Хмельницького з Банческулом не загинула; вона
.знайшлася в архіві колишнього Пушкінського' Будинку, тепер  ИРЛИ
Академії Наук СССР; з рукопису видно, що Костомаров не дуже докладно
подав зміст її, і що історична вартість «Конверсації» далеко інша, ніж
здавалося в 1846 році молодому історикові.

З літературного боку, з боку Форми, що її- обрав для своего твору
автор,  можна сказати, що вона досить звичайна для своего часу, для
початку і середини XVIII -ст. Представити яких-небудь героїв сучасности, або
недавнього минулого і виявити в діялозі їхні погляди та думки з приводу тих
чи інших подій  це була улюблена маніра публіцистів XVIII в. особливо
німецьких. В «БиблиограФических отрьівках», що їх надруковано в«Отече-
ственных Записках» 1856 р., лют., знаходимо відомості про' різні
«Разговоры в царстве мертвых», напр. Gesprache in dem Reiche derer Todten,
drey und achzigste Entrevue zwiszen dem vortrefflichen Moskowitischen
Czaar, Petro Magno, und Ivan Basilowitz IV . .. Frankfurth und Leipzig,
1725.4°. Ця німецька «розмова» та інші аналогічні твори Давида Фас-
смана, що почав свою кар єру газетярську в Ляйпцізі р. 1718.1 «Целью
«Разговоров в царстве мертвых» было сообщать публике современные со-
бытия в Форме бесед и прений между двумя или более лицами, выведенными
.на сцену из числа тех, которые при их жизни были сами участниками
и деятелями в этих событиях. Каждый «Разговор» выходил в свет и
продавался отдельно, но с последовательною чрез весь их ряд нумерациею

страниц, отчего в продолжение времени они выросли в огромные ТОМЫ»

(с. 386). За цим першим зшитком, тогож року, вийшли між люди ще три
«Розмови», що в них уміщено було продовження та закінчення життєпису
Петра І.

«Розмови» Фассманові викликали наслідування, напр. «Der сигіеп-
sen Eva Historisch-Politische Staats-Assemblee in dem Reiche derer Tod-

ten»; Петрові та російським справам присвячено з них шосту (с. 378).
Між наслідуваннями «Розмовам» Фассмана. зазначаємо й польське:
«Rozmowa między Piotrem Wielkim Carem Moskiewskim у Karolem XII, królem
Szwedckim o chwale woienników. .. przetłumaczona z Francuzkiego».
W Warsz. (s. а). Були й такі «Розмови», іцо торкалися українських справ,
як зазначив акад. Возняк.

Таксамо і в літературі російській XVIII ст. ми можемо назвати цілу
низку таких творів, здебільшого перекладених з чужоземних мов; вони
виконували певне публіцистичне завдання. В досить багатьох переписах

1 Див. про нього там-таки, прим, до стр. 385.
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трапляється переклад брошури, що вийшла між люди Ляйпцігу 1719 р-
і незабаром була перекладена на російську мову: «Разговоры въ.
царствіи мертвыхъ седьмая часть, между генераломъ лейтнантомъ Яганомъ
Ренгольтъ фонъ Паткулемъ, которой ради своихъ умныхъ и изрядныхъ
особливыхъ поступокъ зѣло славный былъ, и между барономъ Георгомъ
Гендрихомъ фонъ Герцомъ, преизряднымъ и умнымъ министромъ, которыхъ,
обоихъ о приключившемся злосчастіи и о казни ихъ смертной нѣкоторыя
особливыя размышленіи, такожъ разные обычаи поступкамъ тѣхъ
изображены, которые Фортуны своей при великихъ дворахъ искать желаютъ,,
или честныхъ чиновъ уже достигли, съ наивящимъ достопамятствомъ

и о томъ учиненными любопытными разсужденіями» (напр. рук. Толстого,.
V, № I; № 390 та ін; переклад 1722 р.). Або книжка, що з явилася
наслідком великої північної війни, у Франкфурті р. 1720, що її перекладено-
на російську мову під заголовком: «Весьма нечаянное и незапное
пришествіе Кароля вторагонадесять, бывшаго Шведскаго короля, в государство-
умерших, когда он ночью между 11 и 12 чиселъ декабря мѣсяца прошлаго
году, при добывании города Фридрикзгамъ в Норвегіи кончину воспріялъ;
купно свиданіе и разговоръ съ зятемъ своимъ герцогомъ Голстино-Готорп-
скимъ, который въ Польшѣ, на баталіи Клитчовской или Пинчевской,
застрѣленъ былъ въ 1702 году, который разговоръ обстоятельную ихъ ги-
сторію обдержитъ и все, что потребно знать о ихъ обоихъ, иже храбрые
воины и рожденіемъ принцы были. Купно же присовокуплено
Географическое описаніе государства Шведскаго и земель Голстино-Готорпскихъ».
(напр. в рукоп. Толст. IV, № 3, >22; I, № 323 та ін.).

Трохи пізніше, в половині XVIII ст. була перекладена велика стаття г
«О разговорахъ въ царствіи мертвыхъ между Густавомъ Адольфомъ
королемъ шведскимъ и Каролемъ первый, королемъ Аглинскимъ, въ которомъ
какъ история и политика сих обоихъ государей, такъ и особливые счастій-
и бессчастій прилучаи и что къ тому принадлежитъ, и при томъ подлинное
извѣстіе о. возставшихъ при послѣднемъ владѣніи двухь Факціяхъ торисовъ и
виговъ и чинимыя о новыхъ вѣдомостяхъ любопытныя рассужденія изображены
1719 году» (рукоп. Археограф, комиссии, № 152, написана Г. I. Завадов-
ським I листоп. 1750 р.).

До тогож таки жанру, що виник ще за часів гуманізму (в наслідок
літературного впливу Лукіяна), можна залічити й «Прикладомъ зделанные
разговоры въ царствіи мертвыхъ между Римскимъ папою Климентомъ,
и извѣстнымъ въ свѣтѣ патеромъ Венелемъ» таксамо з XVIII ст. (рукоп,-
Харков. Центр. Наукової Бібл., С. IV. № 39) і «Тѣнь Екатерини вторыя
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Бъ Блисейскихъ поляхъ»  статтю, перекладену ніби то з
Французького оригіналу 1797 р. в Камчатці, І січня 1797 р., що цілком
неподібно до правди. Тут Катерина бесідує з Хароном, Петром І, Лю-
довиком XVI та з пруським королем Фридрихом II про різні політичні
справи.

Отже наша «Конверсація» з боку Форми на літературному фоні свого

часу не має нічого «екстраординарного». «Екстраординарний» себто
надзвичайний для тогочасного читача  був її зміст. І дійсно, вона повинна була
робити на читача таке вражіння, бо зачіпала такі справи, що для росіян
XVIII ст. були цілком новими, несподіваними. Вже з передмови
«перекладача» на адресу «Высокородному господину, высокопочтенному г.
полковнику и новоучрежденной Слободской Украинской губерніи Губернаторскому
Товарищу Степану Ивановичу Тевяшову» можна помітити, що перекладач
надавав неабияке значіння цій «Конверсації». Він пише: «Возвращаясь
въ послѣдній разъ изъ Гамбурга въ Россію и будучи въ Л . . . случилось,
мнѣ увидѣть у одного изъ моихъ знакомцовъ следующую книжку,
переведенную на нѣмецкой діалектъ .съ Французскаго оригинала, печатаннаго
вь 1764 году вь Гамбургѣ. Я читая оную, ко удивленію моему нашел
въ ней материю, упоминаемую о такихъ обстоятельствахъ, которіе самому
мнѣ нѣкоторымъ образомъ были небезизвѣстни, потому что я, будучи до
сего въ Санктпетербурхѣ, імѣлъ случай ваше высокородіе видѣть въ'
бывшей імператорской конференціи и при военной Коллегіи, когда вы о дѣлахъ
той колоніи (sic!), которая нынѣ імѣетъ. щастіе пользоваться вашымъ
управлейіемъ, труды свои употребляли».

«Слава імени вашего, распространившаясь толь далеко въ чужихъ
краяхъ и доказывающая прямое ваше кь отечеству патріотство, а притомъ
и самая матерія дѣла, возбудили во мнѣ въ тоже мгновеніе ока желаніе
услужить моимъ землякамъ переводомъ того сочиненія на матерней языкъ,
й для того, пріѣхавъ въ деревню и будучи еще совсѣмъ безъ дѣла,
употребилъ мое время, сколько онаго на то стать могло. Не усумнѣваюсь, чтоб
сіе чюжестранное любопитство не могло нѣкоторымъ образомъ поощрить
тѣхъ земляковъ моихъ, кои упражняются въ ізслѣдованіи собственной своей
исторіи и кои захотятъ иногда с'іюжъ матерію объяснить точнѣйшими до-
казателствами, а я, мой небольшой трудъ посвящая достойнѣйшему вашего
высокородія імени, за особливое почту щастіе, естли оной удостоится
благосклоннаго вашего принятія». Підпись: «всеусерднѣйшаго слуги» 
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«Герасимъ Моклинскій»,
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при чому над деякими літерами написані цифри. Якщо ми за цими цифрами
переставимо літери,  виявиться нове ймення і прізвище, а саме:
«Максим Горле[нко]». Це ймення промовляє за себе: старшинський рід
Горленків добре відомий на Україні; до нього належали різні визначні
представники верхів козацтва, а навіть один з Горленків (ЙоасаФ) був
канонізований. Це має значіння для оцінки твору, що його переклав  а може
й скомпонував «Моклинский»  Горленко.

Сама' «Конверсація» міститься на 64 сторінках у 4-ну аркуша
звичайного паперу; на сс. 64 119 протокол Комісії Гадяцкої, яку уча-
стник бесіди, генеральний обозний Носач, дає прочитати Банческулові. За
вступ до «Конверсації» править такеє повідомлення, звернене до читача:

«Извѣстное дѣло, что помянутій брегадиръ (себто Банческул)
въ 1763-м году въ іюлѣ мѣсяцѣ по старому штилю 17 числа будучи
призванъ въ городъ Острогожскъ учрежденною тамо отъ Россійско-Імпера-
торского двора Коммисіею для доказательства противъ поданного отъ него
на генерала-лейтнанта князя Кантемира1 доносу, бывъ короткое время
боленъ, скончался. И такъ сей брегадиръ, какъ скоро вышедъ изо всѣхъ
областей царства живущихъ, приближился къ границамъ царствія мертвыхъ
и уже на перевозѣ древняго Харона дѣйствительно переправился, то
увидѣлъ онъ изъдали по сей сторонѣ рѣки (с. 2) бывшего малороссійского
Гетмана, Богдана Хмелницкого, который въ провожаніи генералного
обозного ТимофѢя Носача по Елисейскимъ полямъ прогуливался. Банческулъ,
обходя сіи блаженніе мѣста, шелъ по дорогѣ, которая всѣхъ приходящихъ
с того свѣта ведетъ сперва къ жилищу Радамантову для отдачи предъ симъ
судьею о всѣхъ тамошних дѣлахъ отчетовъ. Но обозной Носачъ, узнавъ по
мундиру, что новоприхожей есть россійской аФицер, подошедъ къ Гетьману,
говорилъ:  Не соизволите ль, ваша ясновельможность, сего новоприхожего
остановить и навѣдаться у него свѣжихъ вѣстей о состояніи нашего
отечества ?  И съ симъ намѣреніемъ поспѣшали оба къ тому мѣсту, мимо

которое брегадиру проходить надлежало. Чють Банческулъ примѣтил, что
сіи славній воини видѣть его хотятъ, то вдругъ самъ остановился и
поспѣшая к нимъ навстрѣчу уже одною ногою вступилъ было (с. 3) въ
предѣли Елисейскіе, какъ Гетьманъ закричалъ: Хто бы ты таковъ ни былъ,
стой и не дерзай касаться безразсудно къ симъ освященнымъ мѣстамъ, ибо

1 <(Сія Фамилія въ Россіи еще въ 711 году стала быть извѣстна, когда молдавской
владѣтель, князь Дмитрей Кантемиръ съ россійскимъ Імператоромъ Петромъ первымъ по
заключеніи турецкого на рѣкѣ Прутѣ мира выѣхалъ въ Россію. Она происходитъ отъ
древнихъ татарскихъ владѣльцевъ. Смот. Азовскую Історію Санктпетербургского изданія»
(прим, в рукоп.).
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надлежит тебѣ знать, что сюда, безъ іменного указу вышняго
правительства никому входить не дозволено44. Выговоря сіе, пошли они так близко,
что другъ друга осмотрѣть и разговоры продолжать могли; но Хмелницкій,
.съ перваго взору обратясь къ генералному обозному, сказал: Тайнымъ
нѣкоторымъ движеніемъ духъ мой пришелъ въ смущеніе, да и ФІЗЄ0ГН0МІЯ
сего пришелца предвозвѣщаетъ мнѣ, что мы попали на такого человѣка,
которого сложеніе и дѣла всеконечно будутъ намъ противны; желать
надлежит, чтобъ намъ о семъ свиданьи не сожалѣть и не разстаться съ
досадою44,. Банческулъ какъ по громогласію и мужественной осанки славнаго
сего полководца, такъ и по старинному малороссійскому платью и нарѣчію
(с. 4), а при том и по обритой по древнему полскому манѣру головѣ,
догадаться могъ, кто съ нимъ говоритъ, и для того, подступя съ

необыкновенною торопливостію поближе, здѣлалъ ему слѣдующій комплементъ: Естщі
Слободскихъ полковъ брегадиръ Банческулъ не ошибается, что онъ
трафилъ на славного малороссійскаго вожда, храбрымъ оружиемъ отечество
свое отъ необузданного властолюбія освободившаго, то онъ щитаетъ себя
весьма щастливымъ, увидѣвъ при первомъ случаи такого великаго мужа,
котораго благоразумніи наставленіи при начатіи новой сей жизни

необходимо для него нужны  ».
«Хмелницкій (оборотясь вдругъ къ Носачу:) Не сказывалъ ли я

напередъ, что мы імѣть будемъ досаду? Вотъ Банческулъ, котораго
помнишь ли какъ изрядно описивалъ намъ пришедшій сюда за нѣсколько лѣтъ
старикъ брегадиръ Варлаамъ Булацель44. Выговоря сіе, простоялъ (с. 5)
доволное время в непріятной задумчивости и потомъ, оборотясь лицомъ
попрежнему: Такъ вы Банческулъ, тотъ Банческулъ, которой бѣдными
Слободскими полками командовалъ? Да почемуже на васъ строевой
драгунской мундиръ? А я отъ приходящихъ сюда подкомандныхъ вашихъ сли-
шилъ, что вы носили венгерское или гусарское платья съ болілими сере-
бренними и финифтьними пуговицами и імѣли у себя должайшіе черніе усы;
а теперъ ни того, ни друтаго нѣтъ?44» Хмельницький, починає допитувати
Банческула з дрібниць, але, незадоволений його відповіддю, що він
змінив одяг через те, що належав до «російського генералітету»,
висловлюється дуже різко: «Гораздо б лучше было вмѣсто платья перемѣнить
(с. 6) нравъ, или по послѣдней мѣрѣ, обрѣзывая усы,, обрѣзать купно
съ ними и жестокосердіе». Він допитується, з яких Баическулів походить
бригадир, бо знав колись двох Баическулів з Молдавії: «И хотя оба не
імѣли между собою родства, однако чистотою лицъ доказывали, что они
были природніе молдавцы; вы же по всѣмь линіаментамъ персони вашей
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больше схожи на мунтяна или просто сказать на такихъ людей, кои въ
Молдавії называются обыкновенно подданными. Такъ посему не терпитъ ли

въ імени вашемъ прямая Банческуловъ Фамилія обиды?» На таке не досить
делікатне запитання Хмельницького автор вкладає до вуст Банческула
таку цинічну відповідь, в якій відразу перед читачем змальовується
характеристична постать авантюриста-пройдисвіта, яких багато виплило на
поверхню моря житейського за бурхливі часи XVIII ст. на Україні.
Наводимо цю сповідь Банческула: «Ваша ясновельможность, я не столько
въ історій искусенъ, чтобъ показать могъ о себѣ древнюю роспись
родословія, да и держался въ жизнь мою всегда слѣдующаго мнѣнія: богъ при
сотвореніи свѣта, дѣлая первого человѣка Адама, здѣлалъ его или прямо
дворяниномъ, или простымъ земледѣльцемъ. Естли дворяниномъ, то родо-
словніе росписи у всѣхъ одни, естли же послѣдняго званія человѣкомъ, то
для меня все ровно, Банческулемъ ли меня или Бранкованомъ или самимъ
Юліемъ Цесаремъ называть стали б; потому что--Адамъ ни одного изъ
СИХЪ ПрОЗВаНІевЪ НЄ употреблялъ. ВпрОТЧемЪ, СКОЛЬКО МНѢ ИЗВѢСТНО, ТО'
отца моего въ отечествѣ моемъ называли одни Антономъ Орбуломъ,
потому что онъ былъ на одинъ глазъ кривъ, а другіе Антономъ Бузіануломъ 
по деревнѣ Бузіанахъ, въ которой отецъ мой жилъ, питаясь огороднымъ
и винграднымъ земледѣліемъ. Я въ малолѣтствѣ моемъ, не знаю по какому
случаю, попалъ во дворъ мунтянского Господаря (с. 8) Бранкована, гдѣ
грамотѣ обученъ и служилъ пажемъ; а какъ пришелъ въ возрастъ,
и у турковъ война съ цесаремъ римскимъ началась, то я отечеству моему
измѣнилъ и принялъ службу у цесаря въ такъ называемой охотной полку,
которого должность единственно состояла въ томъ, чтобъ чинить набѣги
на собственное мое отечество и въ ономъ встрѣчныхъ и поперечныхъ
грабить и разорять. Я въ семъ промыслѣ съ первой ноги оказалъ
чрезвычайное удалство либо по природѣ, либо по тому, что въ ономъ полку ника-
кова жалованья никому не производилось.. Симъ искуствомъ въ короткое
время заслужилъ я водность называться капитаномъ, понеже набралось
ко мнѣ сего мастерства людей столько, сколько къ составленію порядочной
роты и въ настоящемъ войскѣ обикновенно требуется; и тутъ въпервіе
здѣлался я изъ Бузіанула въдругъ Банческуломъ (с. 9). Ваша
ясновельможность, уповаю, сего мнѣ в предосужденіе вмѣнить не изволите, когда
примете въ разсудокъ, сколь много въ одномъ россійскомъ государствѣ
выѣзжыхъ бароновъ и дворянъ, которіе въ протчемъ въ своемъ отечествѣ
были или сущіе художники, или по послѣдней мѣрѣ мѣщанскіе, пасторскіе
или адвокатскіе дѣти. Доволно того, что я по самое окончаніе войны
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былъ у цесаря капитанъ Банческулъ и Банческуломъ выѣхалъ въ Россію,
гдѣ знатность Банческулской моей породы утвердилъ особливымъ своим
свидѣтельствомъ нынѣшній россійской генералъ  лейтенантъ, тогдашній
брегадиръ, князь Кантемиръ, принимая меня въ Молдавской гусарской
полкъ капитаномъ». Моральні засади Банческула виявляються далі ще
яскравіше: коли Хмельницький уболіває над Кантемиром, що він так
помилився, прийнявши до військової служби такого пройдисвіта, Банческул
відповідає: «Я не .знаю, былъ ли когда въ свѣтѣ такой человѣкъ,
которого бъ другіе не называли дуракомъ, когда онъ, імѣя случай къ
полученію себѣ ползы, оной самовольно съ рукъ выпускалъ», (с. II)
Хмельницький з гнівом оповідає про вчинки Банческула.: «Преизрядній аксіомъ!
Другъ мой, сей поступокъ тогда токмо непороченъ, когда онъ дѣлается
дозволеннымъ образомъ, а притомъ безъ поврежденія ближняго, а не только
благодѣтеля своего. Но вы вспомните (с. 12), съ какимъ коварствомъ вы
простодушіе вашего благодѣтеля на зло употребляли. Вы въ штаб-ОФицер-
скіе чины происходили, предъобижая старѣе себя, употребляя на то помощь
своего благодѣтеля въ явное ему предосужденіе; здѣлався
подполковникомъ, коликих вы не употребляли коварствъ, чтобъ удалить отъ полку
простосердечнаго старика, тогдашняго полковника Булацеля, а самому
заступя его мѣсто, здѣлаться въ полку самовластнымъ. Слѣпая сія
властолюбія страсть даже до того васъ довела, что вы не устидилисЬ' всклепать
на неповинного старика, будто бы вы по его наущенію отъ извѣстныхъ
служителей домашныхъ отравлены, въ которомъ умыслѣ умѣли вы столь
хитро притвориться, лежа на постелѣ (с. 13) замертва, что благодѣтель
вашъ почелъ васъ за совершенно отравленнаго, не думая, чтобъ вы и трои
сутки пережить могли (хотя вы тогда и послѣ того никаково антидота не
употребляли и прожили цѣліе пятнадцеть лѣтъ совершенно здоровы).
Простодушной Кантемиръ съ горячего объ васъ сожаленія неосторожно
вступилъ въ слѣдствіе сего дѣла, чрезъ которое неповинная партія коликимъ
подвержена была притѣсненіямъ, и сколько притомъ неповинной крови
пролито, вы сами признаться в томъ можете. Я неслыханного того
ожесточенія, съ которымъ вы дерзнули въ городѣ Курскѣ предъ иконою
богоматери присягать, не воспоминаю. Довольно того, что вы симъ способомъ
побудили Булацеля удалиться отъ полку и искать спокойнаго
препровожденія жизни, а себѣ (с. 14) достали чинъ подъполковничей помощію тогоже
своего благодѣтеля. Но какое жъ онъ за то получилъ благодареніе? Вы,
видя себя в полку Молдавскомъ главнымъ, уговорили вышшихъ и нижныхъ
служителей дозволить вамъ взять изъ заслуженныхъ жалованыхъ денегъ до
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нѣсколька тысячъ рублей, внушая и обнадеживая подчиненныхъ вашихъ, что

вы сими деньгами можете имъ сискать такіе угожіе мѣста, на которыхъ они

поселясь здѣлаются въ россійской Імперій новою и славною колоніею и тѣмъ

самимъ неищетніе для себя и потомковъ своихъ выгоды и преимуществы
получить могутъ. Но какъ скоро сей проектъ въ надлежащіе приведенъ
предѣлы, и вы вычетніе деньги безопасно въ свои руки достали, то
отправившись въ столичной городъ Санктпетербургъ вмѣсто чаемой
подчиненный пользи сыскали (с. 1 о) только то, чтобъ вамъ съ полкомъ
Молдавскимъ не состоять впредь под командою князя Кантемира, а салдацкіе
деньги оставили у себя въ карманѣ! Вотъ благодарность!» Банческул не
заперечує по суті, він тільки поясняє, що він віддалився від кн. Кантемира
тому, що боявся, щоб пригода з Булацелем не виплила на поверх, бо
боявся, що підвладні його люди можуть виявити Кантемирові таємну інтригу,
а друге  без князя він був вільнішим; що до грошів він мав джерело
особливого ґатунку: «Жена моя, каже, імѣла философской камень,
помощію котораго при каждой выдачи въ полку жалованья извѣстная часть
денегъ переходила въ ее сундуки». На запитання Хмельницького, чому він
знов забажав бути під командою кн. Кантемира, Банческулъ не
соромлячись докладно розповідає про свої нові інтриґи(с. 16): «О, сіе дѣло імѣло
собственніе свои причини: по окончаніи послѣдней шведской войни полкъ
Молдавской и я при немъ болѣе десяти лѣтъ находился почти безъ службы,
перемѣняя только квартеры. Мы такъ привыкли къ праздности, что о сал-
датской должности едва когда и подумали; когда сказанъ походъ въ
Пруссію (с. 17) то сія вѣдомость для меня совсѣмъ была не пріятна, и для-того
при выступленіи гусарскихъ полковъ за границу искался способовъ
остаться въ Украинѣ, въ чемъ мнѣ и удалось. Я імѣлъ квартеру в Слободскихъ
полкахъ, которыми по особливому военной коллегіи опредѣленнію
командовалъ князь Кантемиръ. Я не могу сказать, съ коликимъ аппетитомъ
желалъ я въ сей камандѣ помѣститься, но такова мѣста для меня не
находилось; за всѣмъ тѣмъ принялъ я намѣреніе ѣхать въ Петербургъ
и искать помѣщенія, во чтобы то не стало. Спокойствіе для меня, какъ
привыкшаго къ праздности, и получаеміе по ласковости тамошняго народа
прибитки не сходили у меня съ ума день и ночь. Я уже сказалъ, что князь
Кантемиръ былъ тутъ (с. 18) главнымъ командиромъ; итакъ, необходимо
нужна мнѣ была его помощь, но онъ былъ на меня за удаленіе полку
Молдавской) сердитъ; однако простосердечіе его во всемъ меня обнадеживало.
Я пріѣхалъ къ нему въ такое время, въ которое онъ видѣть меня никогда
не надѣялся, и притворною моею преданностію и другими вымышленными



КОНВЕРСАЦИЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО- З БАНЧЕСКУЛОМ 61

представленіи оболстилъ его столь искусно, что онъ не токмо прежняго
своего позабылъ гнѣва, но и рекомендовалъ меня въ Петербургъ къ своимъ
патронамъ, какъ искренняго своего друга. По приѣздѣ въ Петербургъ
чуть было намѣреніе мое совсѣмъ не уничтожилось. Меня съ крайнею
строгостію высилали въ заграничной походъ къ арміи и тѣмъ принудили меня
здѣлаться больнымъ и просить уволненія отъ службы. Хотя я и подалъ
дѣйствительно (с. 19) о семъ челобитную, однако вмѣсто того, чтобъ
получить скорую резолюцію, я старался, чтобъ оной никогда не бывало,
и съ тѣмъ жилъ въ резиденціи болѣе десяти мѣсяцевъ, пока наконецъ
пришла вѣдомость, что командовавшій Слободскими полками брегадиръ
Капнистъ убитъ на баталіи и тѣмъ оказался сущий случай къ полученію
моего намѣренія. Я умѣлъ подбирать руку князя Кантемира и імѣлъ
у себя отъ давныхъ времянъ собственную его печать. И такъ, сочиня отъ
имени его къ одному извѣстному генералу новіє обо мнѣ найсильнѣйшіе
рекомендаціи, довел дѣло до того, что я въ немедленномъ времяни
получилъ желаемое и імяннымъ указомъ опредѣленъ къ камандѣ Слободскихъ,
полковъ на мѣсто упомянутого брегадира Капниста». На докір
Хмельницького, що вищезгаданого генерала Банческул подкупивъ, обіцявши
іменем Кантемира «золотії гори», щоб він підробив указ, цей аванту-
рник двузначно каже, що він «скупъ не бывалъ» і далі  що «нужды
нѣтъ, какъ оно ни здѣлано»; «доволно того», додає він, «что обо мнѣ
вездѣ дано- знать, якобы я именнымъ повелѣніемъ къ помянутой камандѣ.
опредѣленъ въ чемъ и вся важность для меня состояла» (с. 20). Хоч далі
Банческул твердить, що приїзд його до команди відбувся спокійно і для
нього приємно, він натякає, що його шанували менше як його патрона ;
але йому допомогла «дисціплина», на що Хмельницький зауважає, що вона
«съ самаго начала до конца сопряжена была съ такими предметами, что

всякое ваше распоряженіе и всѣ внѣшній обхожденіи, можно сказать,

отзывались всегда духом горделивого самовластія и нападковъ и

оканчивались обыкновенно корыстолюбіемъ» (с. 22). Банче.скул висовує ще один

дуже ущипливий аргумент: «О, ваша ясновельможность! По всему выдно,

что вашей вельможности вперены обо мнѣ весьма худіе мысли; однако,

естли дозволено будетъ выговорить, не то ли самое значитъ въ Россіи

добиваться къ хорошему мѣсту? Тамъ хорошіе мѣста у всѣхъ на языкѣ,

и когда къ сему предмѣту саміе національніе бѣгут въ запуски,

то я не выжу, для чего бъ бѣдному иностранному человѣку презирать

то, что у всѣхъ естъ всеобщее. ПовЬрьте, ваша ясневельможность

(с. 23), что я знаю въ Россіи множество такихъ людей, которіе п ста
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рублей въ карманѣ не имѣли, а побывавъ въ хорошихъ мѣстахъ здѣлались

въ короткіе годы знатными капиталистами». Банческул заперечує думку,

що він виїхав зі своєї батьківщини убогим; на це відповідає Хмельницький,

виявляючи як збогатився цей авантурник: «Слышалъ я, что вы во время

(с. 24) вышепомянутой турецкой войны наѣхавъ съ достохвальною своею

ротою на одинъ монастырь, въ которомъ сохранены были почти всей

Молдавіи партикулярніе сокровища, оной совсѣмъ разграбили, непощадѣвъ

притомъ и церковныхъ утварей и протчего посвященнаго богу. Однако, я

не думаю, чтобъ сіе грабителство послужить могло къ вашему

обогащенію, ибо то, что чрезъ барабанъ приходитъ, обыкновеннно черезъ Флейтъ

опять вонъ выходитъ, какъ гласитъ общая пословица» (тут нотатка:

«просвисталъ»). Банческул каже, що він і без того одержував пристойну

платню «з раціонами й порціонами». Але Хмельницький не задоволений цим:

(с. 25) дійсно, Банческул мав ціле утримання на службі: «Я сему, додає

він, очень вѣрю; и сіе то называется быть пастухомъ надъ овцами, но,

несмотря на получаемую за то заплату,  снимать съ нихъ шерсть и

питаться ихъ же молокомъ. О преизрядный пастухь! Но какъ бы то ни было,,

однако, скажите мнѣ, для чего вы, дѣлая одно худое, по послѣдней мѣрѣ

не старались награждать оное другимъ добрымъ, то есть, питаясь сихъ

бѣдныхъ овечекъ молоком и шерстью, для чего вы не імѣли и о

благосостояніи оныхъ надлежащего попеченія, но завиствуя и ненавидя ихъ,

старались болѣе, какъ бы ихъ съ мясомъ и кожами поглотить?»

Банческул клянеться, що він «о подчиненных своихъ распинался», і доводить це

таким оповіданням: «Когда генералъ лейтнантъ кн. Кантемиръ в началѣ

1758 года, созывая Слободскихъ полковъ полковниковъ (с. 26) и протчихъ

началниковъ въ квартиру свою въ городъ Ахтырку, требовалъ и меня,

какъ новоприбывшаго къ камандѣ своей брегадира туда же для общаго

совѣта, какимъ способомъ тѣхъ полковъ извѣстные изнеможеніи хотя на

первой случай поправить, а потомъ и в лучшее привесть оные полки

состояніе,  то между протчими о ползѣ сего народа разсужденіями оной

князь изъяснился, что по мнѣнію его къ поправленію тамошняго народа

и къ приведенію воинской ихъ службы въ лучшей и надежнѣйшей порядокъ

иного способу не предвидится, какъ перемѣнить старую ихъ службу

совсѣмъ 'на другое основаніе и здѣлать тамошніе полки либо драгунскими,
либо легкими гусарскими, при чемъ и показывалъ мнѣ здѣланной имъ,
княземъ, короткой тому планъ, дополняя свою пропозицію тѣмъ, что онъ
уже о семъ дѣлѣ съ нѣкоторымы начальниками говорилъ, а отъ нѣкоторыхъ
еще и до того такіе жъ пропозиціи самъ слышилъ. Я сей планъ руками
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и ногами отпехнулъ, доказывая моему генералу, что такое предпріятіе
(с. 27) безъ нарушенія данныхъ сему народу привилегій быть не можетъ,
что сей народъ къ регулярной службѣ несроденъ, что при тамошныхъ
границахъ больше нужды въ нерегулярномъ, нежели въ регулярномъ войскѣ,
что изъ сего народа былъ уже однажды сочиненъ драгунской полкъ, однако
за неспособностію и по собственному ихъ же прошенію скасованъ; что
ежели народъ о сей перемѣнѣ услышитъ, то сыльніе послѣдуютъ побѣги,
такъ чїо на прежных мѣстахъ никого не останется, чѣмъ оной генералъ
себя и меня подвергнуть можеть къ неоправдительному отвѣту. Сими
и другими представленными отъ меня резонами отвратилъ я моего
генерала отъ вредительнаго предприятія и тѣмъ при первомъ случаи доказалъ
подчиненнымъ своимъ важную услугу».

Тут починається головна частина «конверсації», що має за мету
оборонити права і честь української слобідської старшини. Хмельницький
виступає на оборону її проти Фальшивого ніби то приятеля і з обуренням
Фактично доводить, що проекта Банческулового побудовано на хибних
припущеннях. «Преважная услуга!» вигукує він, «нѣтъ въ свѣтѣ извѣстнѣе
сего, что набранной Слободскихъ (с. 28) полковъ изъ Козаковъ драгунской
полкъ доказалъ такую къ регулярной службѣ способность, что въ самое
короткое время получилъ конфирмацію щитаться противъ ландмилицкихъ
полковъ и даже до окончанія послѣдней турецкой войни при всѣхъ случаяхъ
употребляемъ былъ съ полевыми драгунскими полками наряду, и что люди
сего полку столь хорошей въ ексерциціи імѣли успѣхъ, что изъ онаго во
многіе старіє полки посыливались для обученія старыхъ драгунъ не токмо
ундер-аФицеры и корпоралы, но и рядовіе драгуны Флигельманами;
шляхетскіе тамошняго народа дѣти вступали въ сію регулярную службу со всякою
охотою, хотя ни штата, ни жалованья не імѣли, и по своимъ качествамъ
въ короткое время многіе изъ нихъ дослужились штабъ-аФицерскихъ чиновъ,
а что тѣ же саміе люди въ состояніи служиїь и гусарскую службу, 
доказываетъ очевидно нынѣшній Слободской гусарской полкъ. Того ради
весьма (с. 29) худое о сем народѣ імѣютъ понятіе тѣ, которіе
приписываютъ ему несклонность или неспособность къ регулярной службѣ. Чтожъ
касается до касованія вышереченнаго драгунского полку, то были тому
особливіе причини, изъ которых я упомяну знатнѣйшіе: 1) въведеніе во
оной полкъ многихъ посторонныхъ афицеровъ, обойдя національныхъ,
2) перемѣна того намѣренія, съ которымъ регулярная служба въ
помянутыхъ полкахъ начиналась, ибо по оному надлежало было регулярно
служащимъ быть въ командѣ тѣхъ же полковъ у полковниковъ, которымъ и ранги
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дать армейскихъ полковъ подполковниковъ велено; однако того не токмо не-

учинено, но в скоромъ времени тѣ регулярно служащіе и совсѣмъ пз
полковничьихъ командъ выбыли, а наконець 3) ваканціи того полку зачали
комплектовать самими лучшими козаками, давъ дозволеніе (с. 30) выбирать-

оныхъ того драгунского полку штабъ и обер-аФицерамъ самимъ по ихъ

произволенію, отъ чего востали между командами несогласіи и другъ на
друга протесты, а отъ того и слѣдствіи безконечній, такъ что напослѣдокъ

полковники и старшини принуждены были употребить справедливій свои
жалоби и вслѣдствіе оныхъ тому полку скасованія, что и возпослѣдовало..
Показываеміи отъ васъ, господинъ брегадиръ, нарушеніи данныхъ сему

народу привилегій ни съ разумомъ, ни съ прямымъ состояніемъ дѣла нимало-
не сходственны, ибо оніе привилегіи никакой Формы службѣ не
предписываютъ, а токмо утверждаютъ одну сему народу природную ихъ волность.

Чтобъ же и нужда при тамошныхъ границахъ, какую вы своему генералу
представляли, болше состояла въ нерегулярномъ, нежели въ регулярномъ,

(с. 31) войскѣ,  удивительно, естли бы хто сему вѣрить захотѣлъ»' 
бо Імперія має силу нерегулярного війська і. на всіх своїх кордонах немає,

в них жодної потреби. Закінчує Хмельницький свою промову таким
підсумком: «И такъ исъ представленный отъ васъ вашему генералу резоновъ ни

одинъ не імѣлъ настоящаго основанія; и вы, препятствуя упоминаемому
намѣренію, заподлинно подчиненнымъ вашымъ здѣлали такую помощь,,
какую могъ бы хто здѣлать утопающему человѣку, привязывая ему
жерновъ на шею». Банческул виправдується тим, що він «щиталъ помянутіе
резоны за саміе важніє» і що він за це «отъ многихъ подчиненныхъ

благодареніе получилъ» (с. 32). Хмельницький викриває причину цієї подяки:
вона походила з уст похлібців, що, вихваляючи вчинки спритного бригадира,,
«умѣли притомъ сохранять собственніи свои інтереси, или съ худыми своими

поступками подъ стѣнью крылъ вашыхъ укрываться, а (с. 33) пряміе дѣтп
отечества сей вашъ поступокъ щнтали неинако, как за крайнюю злость,,

какую токмо злонравному гражданину для поврежденія общества выдумать,
можно». Банческул ладен признатись, що дійсно це було похлібство, і

пробує перекласти відповідальність на кн. Кантемира. Але Хмельницький від-
перає: «О такомъ князя Кантемира стараніи мнѣ неизвѣстно, а естли оно-

п было, то однако жъ въ томъ его предосудить невозможно въ разсужденпи,
что вы сами зачинъ тому здѣлали, (с. 34) покушаясь его, князя Кантемира,
удалить отъ тамошней каманды и предпринимая такую хитрость, какова
съ характеромъ вашымъ отнюдъ была несходственна, и такъ должно было-
вамъ сносить то самому, чего вы другому желали».  «Такіе обстоятельства
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мнѣ не памятны» відповідає Банческул, а Хмельницький знов бере слово
і викриває ще один випадок, коли бригадир на свою користь підробив
документа: «А помните, господинъ брегадиръ, какъ вы въ 1759-м году съ тремя
тысячами Слободскихъ Козаковъ наряжены были къ Рбсловлю, а отътуда
заграницу, и вы съ тою командою принуждены были дѣйствительно выйтить
въ компаментъ и ожидать (с. 35), о походѣ повелѣнія; то вы созвавъ
бывшихъ съ вами полковниковъ и старшинъ ослѣпили ихъ вашими резонами,
что вамъ съ тѣми полками въ походъ слѣдовать никакъ не возможно, и на
томъ основаніи здѣлавъ меморіалъ, состоящій изъ разныхъ пунктовъ, исъ

которыхъ каждой имѣлъ подъ собою широкіе пустые мѣста, склонили
ПОЛКОВНИКОВІ! оной подписать и дать отъ себя адъютанту вашему кредитивъ
о исходатайствованіи по тому меморіалу резолюціи, на что и отщитали
собственныхъ своихъ денегъ полторы тысячи рублевъ, съ такимъ, однако,
обязателствомъ, чтобъ по окончаніи дѣла тѣ деньги возвратить вамъ по

прежнему; но коль скоро помянутій кредитивъ подписанъ и въ ваши руки
купно съ мемориаломъ отданъ, то вы находящіеся въ меморіалѣ пустіє
мѣста наполнили такими пассажами (с. 36), которіе единственно до
поврежденія князя Кантемира касались, и наконецъ пониже всѣхъ составили
особой пунктъ, заключающій всеобщее тамошных людей прошеніе о
удаленіи сего генерала совсѣмъ отъ команды Слободскихъ полковъ; и сію
експедицію совершили вы толь тайно, что ни одна душа исъ подписавшихся
въ меморіалѣ о той вашей хитрости и малѣйше знать не могла. Вамъ
притомъ удалось сыскать такихъ помощниковъ, которіе въ резиденціи своимъ
и вашымъ именемъ за сіе князя Кантемира удаленіе сулили многіе денежніе
суммы, разсѣвая и разглашая по всѣмъ мѣстамъ, будто бы означенной
генералъ командованіемъ своимъ столь есть тяжелъ, что онаго цѣлая

колонія (sic!) снесть не можеть»... Князи Кантемир (с. 37)  «по прямой
добротѣ своего духа до тѣхъ поръ всему тому совершенно не вѣрилъ, пока
подлинность сихъ вашихъ интригъ чрезъ подлившіе жъ посылнаго вашего
и вспомогателей вашыхъ бумашки, разсѣянніе въ резиденціи по разнымъ
домам, наружу не вышли. Итакъ, говорю я, опять неудивительно, естли
князь Кантемиръ искалъ заплатить вамъ такоюжъ власною монетою». 
«Адъютантъ мой, будучи въ Санктпетербургѣ болше стряпалъ о моемъ
жалованьѣ»  каже ніби то збентежений Банческул, на  що Хмельницький
не без іронії додає: «Да и выстряпалъ оное чужими деньгами, ухлопавъ
изъ общественныхъ денегъ почти третью долю; но когда тѣ, кои вамъ
въ вышепрописанныхъ дѣнгахъ, (с. 38) дали кабалу, между тѣмъ про вашу
хитрость провѣдали, то вы принуждены были обязательство ихъ уничто-

Тр. ИНСЛАВ, II б
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жить и тѣ издержанніе адъютантомъ ваіпымъ деньги принять на

собственной свой щетъ со стыдомъ». Банческул висовує таку причину, що він так
сміливо узброївся проти свого генерала: останній мав тайних ворогів та
таких підвладних, що його не любили. Хмельницький так йому заиеречує:
«Я другихъ его неприятелей никого не знаю окромѣ тѣхъ, коихъ вы своимъ
(е. 39) искуствомъ ему надѣлали, и кои могутъ назватца собственными
вашими адгерентами, о чемъ я доволно наслыпіился отъ прибывшихъ сюда
двухъ полковниковъ, Захаревского и Лесевицкого, и протчих началныхъ
тамошныхъ людей, а особливо сказывали мнѣ про одного извѣстнаго
генерала, что онъ по наружному виду казался всегда искреннымъ Кантемиру
другомъ, но внутренно всѣ вашы противъ него интриги подкрѣплялъ и для
услуги вашей даже до того доходилъ, что за удаленіе Кантемира отъ
украинской команды знатніе суммы россійскаго серебра сулилъ, 
собственнаго ль своего, или въ томъ числѣ заключалось только ваше и вашых

согласниковъ,  неизвѣстно». Банческул визнає, що це дійсно було, так-,
окрім витрати власних грошів, бо останні витрачались з кешені Кантеми-
рових недоброхотів, без риску для привідці інтриги. Хмельницький :досі
не бачив жодного такого недоброхота і висловлює припущення, чи не були
це ;Банческулові партизани? (с. 40 41) Останній тішиться тим, що
хоч, може, він був іграшкою чи інструментом для облесників,  всеж таки
«жилъ и умеръ съ полнымъ надъ княземъ Кантемиромъ торжествомъ», на
що Хмельницький ущипливо відповідає: «Кабачніе і кулачніе герои еще
еъ вящимъ нежели вы удовольствіемъ подвиги свои совершаютъ, однако не
видно, чтобъ гдѣ для. нихъ строили монументы... Мнѣ въ далнѣйшіе
обстоятелствы вашыхъ съ княземъ Кантемиромъ дѣлъ входить нужды нѣтъ,

(е. 43) однако не надѣюсь, чтобъ оніе когда къ вашей похвалѣ служить
имѣли. Пусть вы командою были недовольны, пусть съ нимъ ссориться
необходимую имѣли причину, пусть и доносить на его принуждены были,
но цѣлая нація чемъ вамъ досадила? И чемъ вы можете здесь оправдаться,
что вы унизивъ столь подло честной свой характеръ, здѣлались на сей
народъ доносителемъ и, наведши на оной такъ великую коммисію,
принудили его собственіе свои обикности порочить и изъ неповинных здѣлаться
виновными? Чемъ вы можете утолить стонъ толикаго множества честныхъ
людей, которіи со всѣми своими о общемъ добрѣ старателствы принуждены
нынѣ терпѣть безчестіе и ожидать цѣлымъ домамъ своимъ паденія?»
Банческул виправдується, посилаючись на1 орігінал свого доносу: «Я онымъ
нимало не тронулъ націи, къ которой я никогда никакой злоби не имѣлъ,
а весь мой прожектъ въ томъ состоялъ, дабы князю Кантемиру пресѣчь
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путь къ его возвышенію, а народъ не допустить къ такой службѣ, к
которой они желанія не оказывали, и о томъ мнѣ многіе из нихъ жаловались
и стужали»; тому він і подав донос в монарші руки (с. 44). Він подає папір,
гетьманові, але Хмельницький вже знає зміст цього літературного твору
й відмовляється його взяти: «Пожалуй, спрянь его по прежнему! Я доволно
уже насмотрѣлся точныхъ славнаго (с. 45) сего доносу ексемпляровъ...
Подлинно, господинъ брегадиръ, скрывающегося въ той вашей бумажки
яда на томъ свѣтѣ не всякъ примѣтить могъ, но что принадлежитъ до
здѣшняго обиталища, то тутъ и маліе робята саміе найсокровеинѣйшіе
хитрости безъ труда понимаютъ. Итакъ я вамъ коротко сказать хочу, что
одно у чиненное отъ васъ воспомяновеніе о употребленномъ по дѣламъ сея
націи коштѣ достаточно уже доказываетъ и протчіе вашы мысли, какіе вы
тѣмъ доносомъ въ головѣ своей о сихъ людяхъ заключили, (с. 46) хотя по
наружному виду и казалось вамъ, что оніе скрыти». Він докоряє Банческу-
лові за його ненажерливу корисливість, через яку він не приймав до себе
українців з порожними руками, видираючи хабарів: «.. .вы самы по своей
командѣ никакпхь и малѣйшихь дѣлъ не дѣлали не ощупавъ напередъ тѣхъ
влагалищъ, гдѣ бѣдныхъ просителей імѣніе содержится»... «И такъ зная
все сіе, какой вы имѣли резонъ завидовать и препятствовать народу,

ищущему собственнаго своего поправленія, и за то, что онъ не по воли и (с. 47)
не по хитрости своей, но по состоянію времени принужденъ былъ то
покупать, чего безъ денегъ не отпускаютъ, стараться подвергнуть его къ толи-
кимъ нещастливымъ смятеніямъ, каковы таперъ между тою націею
происходить. Не явная ль се злоба и предателъство?» Банческул каже, що іншим
способом він не міг перемогти Кантемира; до тогож і цей  «побуждалъ
властію своей къ зборамъ народный ихъ командировъ да еще и мимо меня».
Хмельницький завважує, що примушувати людину, щоб вона робила собі
на користь,  річ похвальна. На Кантемира не було ніяких скарг, а між
тим, колиб були які-небудь з його боку прояви корисливости, це зараз би
виявилось. Банческул посилається на свідків, що були незадоволені Канте-
миром: «Я имѣлъ отъ многих аФицеровъ или такъ называемыхъ старшинъ
письменные отзывы, что Острогожского полку полковникъ Тевяшовъ1 будучи
отъ кн. Кантемира уволненъ въ імператорскую резиденцію под видомъ дѣлъ
-своего полку, вступилъ собою въ дѣла всѣхъ Слободскихъ полковъ и затѣялъ
проектъ о -перемѣнѣ теперишней козачей службы на регулярную, не імѣя,
о томъ (с. 49) ни отъ кого никакой довѣренности, по которымъ отзывамъ

1 3 наведених тут і далі відомостей про полк. Тевяшова  цілком зрозуміло, чому
-автор чи перекладач «Конверсації» присвятив йому свій твір.

5*
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и принужденъ я былъ всѣ мои употреблять силы, дабы помянутой проектъ,,
какъ по согласію съ княземъ Кантемиромъ сочиненной, здѣлать
недѣйствительнымъ не во вредъ, но въ ползу тамошняго народа». Хмельницький
підкреслює, що його розмовник мусить додержуватись правди, й нагадує.
Банческулові, як він натискував на своїх прихильників, бо після
переведення запроектованої Тевяшовим реформи, йому б довелося покинути полки.
Щоб не допустити цього, Банческул (с. 50) підбурював ордерами старшину
проти Тевяшова і Кантемира а водночас писав до князя, що, мовляв, ми
чужоземці і тому краще обом, Кантемирові й Баческулові, «принявъ (с. 51)«
единодушное согласіе, стараться более о соблюденіи собственныхъ своихъ,,
нежели чюжихъ для обоихъ безполезныхъ интересовъ». Банческул
признається, кажучи: «первая вѣдомость, которую я о сихъ полковника
Тевяшова поведеніяхъ получилъ, распалила во всѣхъ моихъ жилахъ кровь,
и здѣлала во мнѣ такой жаръ, что еслиб въ моей силѣ состояло, тобъ.
я небо и адъ на погубленіе Тевяшові подвигнулъ, а особливо когда отъ-
кн< Кантемира на вышеупомянутое письмо мое послѣдовалъ отвѣтъ, въ
которомъ онъ весьма не по моимъ мыслямъ изъяснялся, доказывая мнѣ, что мы.
оба съ нымъ не имѣемъ никакова права препятствовать націи в томъ, чего«
она сама желаеть и за полезно признаетъ; что онъ не надѣется, чтобъ
полковникъ Тевяшовъ по чести своей предпринять могъ вредителніе про-
тиву (с. 52) насъ мѣры, и что мы оба. при одной мѣстѣ умереть не
присягали; слѣдственно, естлибы правителству за угодное показалось обоихъ,
насъ оть тамошней команды удалить, то еще для насъ въ Россіи не всѣ.
мѣста заняты, естли только мы окажем себя того достойными, и что,
наконецъ, по его мнѣнію, похвальнѣе есть подчиненнымъ въ ихъ надобностяхъ,
пособлять, нежели ихъ презирать и оставлять безь помощи». Хмельницький:
хвалить останню думку і запевняє Банческула, що він не лишився би без
служби: «вамъ еще (с. 53) исъ того никакой обиды не слѣдовало, понеже
вы до того будучи симъ же чиномъ и при одномъ Молдавскомъ полку за
обиду себѣ того не щитали и въ доноси ни на кого не вступали, слѣдственно-
и таперъ естли служить ближнему непремѣнно желали, тобъ безъ
надлежащей команды никогда оставаться не могли. Итакъ, не явное ль доказа-
телство особливаго вашего на сей народъ негодованія и врёдителныхъ
предпріятій, которіе самихъ же васъ наконецъ принудили съ тѣмъ свѣтомъ
растаться съ неудоволствіемъи почти безвременно?». Далі Хмельницький
нагадує Банческулові, що він казав Кантемирові, щоб «тамошнему
народу не открывать никаково свѣта, но оставить его въ такой тьмѣ,
какъ онъ" (на думку Банческула) изъдревле и до нынѣ находится, въ раз-
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сужденіи, что такимъ образомъ ворочать ними всегда можно, какъ хотѣть;
въ противномъ же случаи, когда они войдутъ, такъ сказать, въ
просвѣщеніе, тогда иному и коломъ въ горло не влѣзешь» (с. 54). Банческул
признаешься: «Правду сказать, что меня не знаю какая антипатія отъ
прямой къ сему народу благосклонности отвращала. Особливо же несносна для
меня была началниковъ ихъ гордость, съ которою многіе изъ нихъ часто
на мои диспозиціи наступали и оніе не токмо приватно критиковали, но
иногда и съ возраженіями ко мнѣ отзывались и тѣмъ многократно саміе
лучшіе для меня авантажи уничтожали. Чтожъ до полковника Тевяшова
принадлежитъ, то мнѣ, проекты ево такъ были противны, что я, прочитавъ
ихъ однажды, болѣе не (с. 55) удостаивалъ ихъ никакого разсмотренія, но
осудилъ на вѣчное презрѣніе». Хмельницький обороняє полковника
Тевяшова, а з репліки Банческула (с. 56) виявляється справжня причина
«антипатії» його до українців. Цей шляхтич-самозванець кидає у вічі
Хмельницькому докір, цілком з таких вуст несподіваний:... «Богъ знаетъ,
можно ль отъ полскихъ мужиковъ, рожденныхъ къ рабскимъ
должностямъ  ожидать хорошево въ воинскихъ дѣлахъ успѣху? И не сходнѣе ль
было бъ запречь ихъ въ тоже самое ярмо, въ которомъ предки ихъ
польскому дворянству прежде работали? Знаю, что ваша ясновельможность сіе
мнѣніе несумнѣнно опровергать имѣете, ссылаясь на тѣхъ же полскихъ
писателей, которіе отменно о сихъ людях разсуждаютъ и приписываютъ
имъ происхожденіе (с. 57) отъ одного храбраго народа, называемаго
въ древніе времена Хазарами или Козарами; но понеже тѣ же полскіе
и другіе чужестранніе ауторы какъ самой тотъ корень, такъ и отрасли
его называютъ всегда народомъ звѣрскимъ, хищнымъ, варварскимъ
и въ однихъ воровствахъ и разбояхъ упражняющимся, то я не вижу, какой
бы ползы исъ такой подлости ожидать надлежало. Итакъ едваль я ошибся,
когда князю Кантемиру совѣтовалъ, чтобъ сей народъ оставить въ прежней
тьмѣ невѣденія». Банческул скинув маску, й до характеристики цього
пройдисвіта й самозванця додається ще одна його риса: він є ідейний предок
обскурантів-україножерів, що намагались притлумити поривання
українського народу («полскихъ мужиков») до культури. Хмельницький в своій
промові (с. 57 61), критикує й відкидає розповсюджену (після «Синопсиса»
Гізелева) думку, про козарське похождення українських козаків; він не
припускає можливости «чтобъ козаръ за пятьсотъ лѣтъ въ имени своемъ
совсѣмъ умерший ('.'хоть бы онъ былъ'и не русского роду:) вдругъ и безъ
всякого резону воскресъ вольнымъ козакомъ, да еще съ русскимъ языкомъ,
и между такими областьми, исъ которыхъ одной предки его, будучи коза-
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рями, платили наложеніе подати». «Такъ что же они у христа за птицы?»
. запитує Банческул.  «Русской волной народъ»  відповідає Хмельницький.
«И отъ одного россійскаго корня изъдревле происходящій?-»  продовжує
запитання Банческул. А одержавши відповідь Хмельницького, що нема
сумніву в цій справі, допитується: (с. 62 3) «Да почемужъ поляки
и таперъ называютъ ихъ своими холопами, и то всѣхъ безъ изъятія, то-
есть какъ тѣхъ, кои и нынѣ въ ихъ области находятся и занимаютъ вели-

- кое пространство сего королевства, начиная отъ самаго Днѣпра даже до-
рѣки Случи и прикасаясь одною стороною до самыхъ глубочайшихъ жилищь
княжества Литовского, а другою до рѣки Днѣстра и до далнѣйшыхъ
турецкихъ и венгерскихъ границъ, такъ и сихъ послѣднихъ, которіе теперъ-
собственно составляютъ Малороссію' и Слободскіе полки?» Хмельницький
вже заспокоївся і арґументує історичними Фактами: «Ето обыкновенное
болтливыхъ полскихъ языковъ (с. 63) свойство, а притомъ и застарѣла»
къ рускому народу ненависть. Жаль, что таперъ при мнѣ нѣтъ тѣхъ
трактатовъ, съ которыми сей народъ во время владѣнія короля Казимира,
прозваніемъ великого, къ коронѣ полской приступилъ и по которымъ сіе великое-
княженіе руское съ полскимъ въ одно тѣло соединено и всѣми
преимуществъ! и вольностьми съ тамошнымъ полскимъ народомъ сравнено; однако-

я, можетъ быть, впредь буду імѣть случай онымъ вамъ услужить и тѣмъ,
доказать, что сей народъ не таковъ, какъ вы объ немъ думаете».

Тут в розмову втручається обозняй Носач з пропозиціей показати
Банческулові Гадяцьку конвенцію 1658 року, що знайшлася у нього
в кешені, в друкованому польською мовою примірнику. Там, каже, між
іншим уміщено і ті старі трактати, за яких згадав Хмельницький.

Далі наводиться просторий текст Гадяцької конвенції (с. 64 119).
Прочитавши його, Банческул дуже здивований; повертаючи її Носачеві,
він каже: (с. 120) «Въ первое вижу, что сей народъ могъ съ монархами
Формалніе заключать договоры!» Але зараз же нападає на нього: «Однако,
господинъ обозной, сія бумажка худую для васъ дѣлаетъ честь, понеже она.
доказываетъ, что вы между измѣнниками россійской имперіи были не
послѣдняя персона». Хоч за часів Гадяцької конвенції ще й не існувала
«россійская імперія» (автор памфлету дозволяє собі анахронізм), Носач так
виправдується: «Подлинно въ семъ поступкѣ не могутъ меня извинить,
и саміе найсилнѣйшіе оправданіи, но надобно разсудить, что я былъ чело-
векъ, слѣдственно и не имѣлъ столько силы, чтобъ ко мнѣ. никакое пятно-
не пристало. Я былъ отецъ однимъ-одному сыну, котораго и хотѣлъ
воспитать в разсужденіи моего состоянія отъ протчихъ съ от личностью. Злость.
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полского духовенства исключала русскихъ дѣтей отъ публичныхъ училищъ,
а козацкое имя всѣми обще было ненавидимо. Сіе принудило сына моего
обучаться подъ чюжимъ имянемъ; но, къ нещастію моему-и своему, въ
Краковѣ стали объ немъ подозрѣвать, что онъ козацкой сынъ; хоть онъ (с. 121)
тогда еще могъ скрыть подлинное свое состояніе, однако наконецъ подъ
ложными претексти взятъ подъ караулъ, посаженъ въ крѣпчайшую тюрму
и ожидалъ ежеминутно нещастливаго жизни своей окончанія. Я получилъ
о семъ извѣстіе въ самое то время, когда по тайнымъ и никому
неизвѣстнымъ Выговского перепискамъ прибыли къ намъ въ лагиръ полскіе
коммисары для заключенія тѣхъ договоровъ, которіе вы таперъ читали.
Разсудите, долго ль было Выговскому, какъ безмѣрно хитрому человѣку,
семидесятилѣтнево старика склонить на свою сторону. Первая его была
мнѣ пропозиція  уволненіе сына моего отъ такой очевидной опасности,
и я пребезмѣрно удивился услышавъ, что приключеніе о сынѣ моемъ ему
уже извѣстно. Можетъ статься, что онъ его жъ Выговского интригами
въ такіе сѣти попалъ, ибо я могу васъ увѣрить, что войско меня, какъ
старого слугу весьма любило и почитало; слѣдственно Выговскому великая
была причина искать способу меня прежде всѣхъ уловить. Онъ съ
природною своею хитростью (с. 122), будучи притомъ краснорѣчивъ,
естественное и всѣмъ отцамъ общее о дѣтяхъ сожалѣніе умѣлъ столько разширить,
что я наконецъ съ нымъ на сіе беззаконное дѣло согласился; и хотя я симъ
способомъ сыну моему доставилъ свободу и жизнь, однако не могу сказать,
чтобъ я не терпѣлъ всегдашнихъ совѣсти угризеній, которые остаточное
жизни моей время здѣлали совсѣмъ безпокойнымъ и мучителнымъ, хотя
оно и не долго продолжалось, потомучто по совершеніи моего посолства,
когда я изъ Варшавы ѣхалъ обратно въ Украину и отлучась оть протчей
свиты для необходимыхъ войсковыхъ надобностей заѣхалъ въ мѣстечко
Паволочь, на третій день ночью отъ бунтующейся партіи окруженъ, весь
израненъ и въ ту же самую ночь за три часа до разсвѣта въ сіе царство
преселился». Це оповідання Носача викликає обурення Хмельницького:
«Такимъ образомъ господинъ обозной и у меня первымъ былъ вѣстникомъ
сего безчестнаго произшествія. Подлинно я не могъ долго вѣрить, чтобъ то
основаніе, которое я отечеству моему съ толикими трудами положилъ, такъ
скоро поколебаться (с. 123) могло, однако вывели меня изъ сего сомнѣнія
прибывшіе сюда съ великими партіями послѣ Конотопской акціи россійскіе
полководцы». Хмельницький розповідає про інтриґи Выговського, що
почалися ще за часів до 1654 р., з метою відпасти від Москви; про загибель
на війні сина, що його забив слуга  волошин (с. 123 131).
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Банческул знов запитує ще раз про похождення і історію козаків,
 чому їх'тепер здебільшого звуть «козацкимъ народомъ» і «черкасами»,
а також прохає закінчити оповідання про долю і кінець Виговського.
Хмельницький задовольняє цікавого бригадира, з великою ерудицією як на

свій час розповідає, що черкасами звуть українців через те, що вони  за
свідченням різних авторів колись мешкали в горах, де тепер черкеси,
і звались цим ім ям; що покинувши свої давні оселі вони збудували місто
Черкаси на Дніпрі; «выходцы, смѣшавшись съ тамошними прежними
жительми, какъ съ своими однородцами оставили потомству и сосѣдямъ
своимъ на волю называть себя и рускими и черкасами» (с. 136). «Чтожъ
касается до имени козацкого, то оно возрасло совсѣмъ не отъ народа, но
отъ роду полевой легкой службы, что самымъ произхожденіемъ дѣла легко
доказывается». Хмельницький переказує відомості про долю окремих земель
давньої України-Руси, починаючи з татарської навали, зупиняється на ролі
князів Острозьких, на перших звістках про дніпрових козаків, що
оселилися в Запоріжжі, про ролю короля СтеФана Баторія в орґанізації війська,
про розподіл України-Руси між синами кн. Володимира і про ступневе
прилучення давніх українських земель до Польщі, про утиски православної
людности від католицького духівництва, про її повстання під приводом
отаманів, про гетьманів запорозьких аж до нього самого включно. Докладно
оповідається відома історія про напад Чаплинського і про всі події, що
виникли ніби то через цей напад і т. д. Кінчиться це оповідання історією
інтриґ Виговського, що утворив вище наведену Гадяцьку конвенцію.
Вислухавша все це, Банческул «здѣлавъ гетьману принадлежащій комплементъ,
пошелъ своею дорогою и тѣмь сіи разговоры кончились» (сс. 132 164).

Ми не переказували докладно останньої частини «Конверсації», що
її автор призначав, здається, для чужоземців, що були не досить добре
обзнайомлені з подіями з недавньої історії України. ІНФормативно-істо-
рична частина твору не додає нічого нового, ні Фактів, ані освітлення їх
проти того, що ми знаходимо в трафаретних оповіданнях XVIII ст.

Далеко цікавішим здається нам ФІґура Банческула,  «худородного»
за московською термінологією виходця  авантурника, що вганяючись за
вередливою Фортуною, інтриґує, пише доноси на своїх зверхників, підкупає
різних осіб, підроблює документи і т. п., аби тільки досягти своєї мети 
придбати собі гроші та доступити вищих ранґ. Він залишається чужим для
української «нації», навіть вороже ставиться до неї, з призирством
дивлячись на її представників, як на «польских мужиков». Це ФІґура типова для
XVIII ст., коли уряд, маючи дуже мало здатних до служби людей, рекру-
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тував свої кадри урядовців, збираючи до себе людей не дуже великої
моральної вартости,  аби тільки вони були здатні до виконання
адміністративних розпоряджень центрального уряду.

Бригадир Банческул не якаясь митична, вигадана особа: в Архіві
Харківського губерніяльного управління, як свідчить В. С. Іконніков,1
переховувалися справи цього бригадира, що командував Слобідскими
полками з 1762 р.; аналогічні справи про Банческула .в Архіві при
Харківському університеті;2 крім того Ів. Катаев подав в короткому описові
матеріалів до історії Слобідської України8 дуже цікаві відомості, що
доводять, оскільки справедливо обвинувачував Банческула автор памфлета.
В справі 1761 р., читаємо мив цій статті «полковник Милорадович (1759 р.)
жалуется, что бригадир Банческул оказывает препятствие к преобразо-
ванию Слободских полков в регулярные с корыстной целью, так как для
яего, Банческула, прежнее положение и строй казачьей службы доста-
вляют большие выгоды. Покупкою земель у козаков он приобрел большие
івладения на землях Изюмского полка, для услуг себе -и работы в зтих
владаннях употребляет козаков и подпомощников; так, он держит у себя на
работах четыре сотенных команды в количестве 147 козаков, а вместе со
свойственниками и подпомощниками до 4373 ч., пользуясь ими, как вла-
дельческими подданными». Крім того Милорадович обвинувачує Банческула
за присвоєння казенних грошів, між іншим «мостових», що їх видано було
-з скарбу на направ у мостів та перевозів, разом 6209 карб. 253 4Дкоп.
(кк. 502 512)?

Здається, не треба підкреслювати, що автор обороняє «націю» не
тільки від авантурників, як Банческул, типового представника урядовця-
чужоземця на російський службі,  але таксамо від російського уряду, що
використовував денаціоналізованих чужоземців, не зв язаних з
населенням,  для здійснення своєї великодержавної політики в колоніях,5 де могла
сподіватися знайти опір у свідомих своїх інтересів кіл суспільства.

Герой «Конверсації»  не Банческул: в центрі уваги автора 
Хмельницький з його висловлюваннями, що їх підказує йому автор памфлету.
Хмельницького змальовано тут як речника своєї класи, що наближається

1 Иконников. Опыт русской историограФии, т. 1, ч. 1, с. 531.
2 Там таки, т. 1, ч. 2, с. 992.
3 И. Катаев, Описание рукописного матернала по истории Слоб. Украйны в Московской

отдел. Архива главного штаба. Тр. XII /Археолог, съезда в Харькове, 1902 г., т. II, М. 1905,
сс. 14 29.

4 Катаев, назв, ст., с. 21.
5 Так і називає Україну автор. ,
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до занепаду і намагається врятувати свій престиж і значіння, посилаючися
на українські літописи, трактати, та інші документи з історії України, що-
виникли в козацько-старшинській верстві. З ним цілком згожуеться й автор
памфлета і в цих документах шукає знайти виправдання того, чого допи-
нається його класа. Ці документи досить промовисто говорять про класовий
інтерес, і ми не будемо на них зупинятися.

Хмельницький, на думку автора, мусив в памфлеті відогравати ролю
оборонця української «нації»; кого ж слід розуміти під цим терміном? Чи
всіх українців взагалі, чи певну класу українського народу? Банческул не
криється з своєю «антипатією» до всіх українців, це ясно. Але автор під
терміном «нація, національний» розуміє тільки заможну, старшинську
верству. І Хмельницький в памфлеті  змальований таксамо Фарбами
представника інтересів старшини, хоч може й не в такій мірі, як Виговський,
якого плямують ім ям «зрадника».

Хто був автор «Конверсації»? Коли ми дамо віри свідоцтву Моклин-
ського-Горленка, оригінал памФлєту був написаний Французькою мовою;
з нього походив німецький переклад. З останнього користувався Моклин-
ський.1 Але не зважаючи на пильні розшуки в відділі Rossica Гос. Публ.
Бібл., дуже багатого на подібні твори,  ані Французької, ані німецької
брошури, що могла би правити за оригінал «Конверсації», не знайшлося.
Автор був дуже добре обзнайомлений з політичною й соціальною ситуацією
Слобідської України в половині XVIII ст.: так її міг знати тільки українець,
щільно пов язаний з старшинськими колами..До того він так горливо
обороняє класові інтереси старшини, як цього навряд чи міг би зробити
чужинець,  Француз чи німець того часу. Коли припустити, що
«Конверсація» вийшла між люди Французькою чи німецькою мовою,, це не значить,
що вона  чужоземного похождення: автором міг бути такий же українець,
як і перекладач, і можна припустити, що в дійсності він і був автор.
Класова принадлежність цього «перекладача», що сховався під псевдонимом,
безсумнівна, бо Горленки належали, як вище зазначено, до видатних членів
старшини.

Коли «Конверсація» дійсно була надрукована в Гамбурзі р. 1764,
тоді ми можемо вважати її за своєрідну апеляцію старшинських кіл до
європейської громадської думки, до якої й пізніше не раз апелювали
представники українського націоналізму. Така апеляція в половині XVIII ст.

1 Можливо, про це свідчить напр. такий вислів: «с первой ноги.» (с. 8) або «что через
барабанъ праходитъ, обыкновенно черезъ Флейтъ опять вонъ выходитъ,, какъ.гласитъ общая
пословица» (с. 25).
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могла вийти з кіл молодої української буржуазії, де вже.утворювалася ідея
самостійної української державности, з кіл старшинсько-поміщицьких, що

утворилися на грунті розвою не тільки торговельного, ба й промислового
капіталу; ці кола, природньо, в своїх інтересах повинні були протестувати
проти ставлення московської державности до України, як до колонії,
протестувати проти побідного наступу російського капіталу. В цих кфлах
складалася буржуазно-націоналістична ідеологія, і тому зрозуміло, що-
її речникщ як ми вище бачили, вживають термін «нація», вкладаючи в нього'
певний зміст, характеризуючи ним зверхню верству українського народу.

З літературного боку побудова памфлету виявляє автора, не досить
досвідченого в техніці літературної творчости. Діялог точиться часом нудно,,
мляво, що можна помітити з наведених витягів. Розмовники перескакують
від однієї теми до іншої не послідовно; можна помітити повторення й
суперечності. Перша частина «Конверсації» містить в собі викривання
особистих моральних вад Банческула,  про них свідчать і документи; друга
частина  оборона «української нації»; до цієї частини автор залучив
«Гадяцьку конвенцію», що по суті має дуже мале відношення до оборони.
Третю частину становлять довгі промови Носача та Хмельницького з
докорами на адресу Виговського за його «зраду». Часом жвавий діялог
переходить в тягучі монологи, переобтяжені (напр. у Хмельницького) цитатами
з літописів та істориків польських, з критичними до них увагами.

Все це і брак єдиної теми, і розволіклість викладу, та інші дєфєкти
твору роблять на читача не дуже приємне вражіння; але ці вади автор
надолужує цінними деталями, що на їх підставі читач може познайомитися
з думками тієї суспільної верстви, з якої походить і автор, і перекладач,
коли оба вони не одна особа.

1930. XII. 16.


