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Київська Громада 1870-х р.р.

Київська громада 1870-тих років не залишалася незмінною; були
зміни так в її складі, як і в напрямі. Стара громада з початку 1870-тих
років мала в своїм складі людей немолодих, часом уже з відомим ім ям.
Були тут університетські лектори, як Антонович, Драгоманов, Зібер;
вчителі, як Вовк, Беренштам, Житецький, Цвітковський; письменники
Старицький, Чубинський, лікар Михалевич. Громада надавала велике
значіння культурно-просвітній праці, брала участь в організації шкіл,
допомагала окремим людям в їх стремлінні до освіти. Ми знаємо в її
складі Лобанчука слюсаря з вокзалу. На свою складку громада
виховувала в київській гімназії селянського хлопця Остапа Ткаченка.
Громада дбала про освіту селянки поетеси Гапки Іщенкової і. члени громади
давали їй лекції. u

Коло 1876 р. збільшується кількість молоди, що гуртується коло
громади. Посередником був Хв. Вовк; помешкання його було місцем
притулку не тільки для київської молоди, але також і для провінційних
приїжджих, як сільських учителів та робітників. Спали на стільцях та
підлозі. Переказувала, що раз приїхав до Вовка вночі з Ніжена його
батько, зайшов до мешкання, побачив, що там повно чужих і мусив
тоді ж іти ночувати до знайомого. Сам Вовк мало бував дома, бо завсіди
ходив в ріжних громадських справах. До цього центра направляли листи-
запитання, вимоги літератури і гурток дійсно задовольняв їх. Богуслав-
ський в своїх признаннях показував, як возив брошюри до
Кременчуку за-для тамошнього гуртка.

Ті селянські діти, яким громада давала освіту, йшли з цілями
пропаганди знов на село і отримували з Київа допомогу і книжки. Раніш було
вже згадано про Остапа Ткаченка, якого виховували в київській
гімназії. З 6-ої класи Ткаченко вийшов і Вовківський гурток послав його до
Переяславського повіту на пропаганду. Це був наймолодший
пропагандист і мав він надзвичайний успіх. Хто бачив його пізніш, казав, що на
зовнішній вигляд Ткаченко не відріжнявся від селянина. З Київа посилали
йому гроші та книжки. Потім він переїхав до Здолбунова та до 1878 р.
їздив як кондуктор залізницею, щоб передавати закордонну літературу,
листи та ин. Селянка поетеса Іщенкова теж з Київа виїхала на
пропаганду, працювала як робітниця на цукроварні на Київщині. Пізніш вела
пропаганду на Полтавщині та Харківщині.

Збільшення Вовківського гуртка примусило перейти до иншої системи.-
Ініціятива була в цій справі студента Юр єва (скінчив університет
1876 р.). Він пропонував зорганізувати малі гуртки, як у Київі так і на
провінції, під назвою кошів та куренів. Сам Юр єв був центром
Чорноморського коша, який виявив велику активність та пережив і самий
Вовківський гурток. Свою організаційну діяльність не залишив Юр єв
і пізніш. Він служив, як зеМськй лікар, в Кобеляках та Полтаві і там
продовжував свою організаційну діяльність. Так само і инші члени
Вовківського гуртка продовжували свою організаційну діяльність там де
служили: Богаєвський в Миргородськім повіті, Шеболдаїв в
Чернігівській губерні Тесен в Санжарах Полтавської губерні, Михалевич в
Чернігівській.

Коші провадили просвітню діяльність. Члени їх студенти, гімназисти,
семінаристи, з робітництва вокзального чи заводського, з козаків (кіш
Чорноморський), з міщан (кіш Миргородський) розповсюджували
просвітню літературу. Такі книжки, як Дещо про світ божий , Про
хвороби", Про хліборобство" одержували члени кошів від Вовка, в якого
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були ці видання на складі. Тоді ж було перекладено українською мовою
книжку Кравчинського Хитрая механика" і її також передавали до
провінційних гуртків (як свідчив Богуславський). Приїжджаючи:до Київа
молодь- зверталась до помешкання Вовка, де жили комуною, до кошів і
отримувала звідти книжки та листи за-для передачі.

Вовківський гурток робив сходини за Дніпром, що ввійшло в звичай
з літа 1875 року. На цих сходинах виділились з молодої громади Віктор
Покрамович, Павло Сондер, Щетинська, Крестинська. За Дніпром же
було зібрано сходини за-для взаємного порозуміння між молодою та
старою громадою.

Зміна керівників та головних діячів сталась 1876 р. Драгоманов
виїхав за кордон, Зібер теж, Вовк поїхав в справі друкарні до Дра-
гоманова до Женеви. Заступив був Вовка Хведір Винниченко, але потім
мусив їхати на війну, як лікар (1877 р.). Помешкання його заняв і касу
громади перейняв студент Михайло Іванович Драгневич. Таким чином
він на якийсь час став центром, коло якого купчилась молодь і до якого
звертались приїжджі з провінції. Драгневич був близький з Осинським,
Дебогорієм-Мокриєвичем, дбав про те найбільше, щоб притягнути
робітників до гуртка і таких робітників дійсно було притягнуто до 100 душ.
Драгневич мав замір піднести цікавість до теоретичного соціялізму та
популяризувати соціялістичну доктрину серед робітників. В цьому
допомагав йому Іван Іванович Басов. Походив Басов з козаків і приїхав до
Київа з Кавказу, до українського гуртка ввів його проф. Антонович,
який тоді ж увів його як домового вчителя до родини Львових (ця
Львова, з родини Хомякових, слов янофілів, жила в Київі та співчувала
радикальним ідеям). Як ортодоксальний соціяліст, Басов міг почасти
заміняти проф. Зібера, який популяризував раніш до свого виїзду серед
киян теоретичний соціялізм. І пізніш Басов після 1878 р. в Молдавії
та на Кавказі підтримував дружні стосунки з українцями-громадівцями.
Драгневич недовго пробув у Київі; його захопив розгром 1879 р. та
приніс адміністративну висилку до Олонецької губерні.

Инший організатор молодої громади був учитель Ірод. Житецький.
Протягом трьох років (1877 79) Житецький скупчував коло себе молодь.
Помешкання Житецького на Підвальній вулиці нагадувало зібрання у
Вовка в попередні роки. До гуртка Житецького належали Оголівець
Степан, Шихуцький Василь, Світухин М., Демченко Іван, Туробольський,
Хведоровський Андрій, Хведоровський Михайло (бібліотекар студентської
бібліотеки, переховував революційні видання), Скедан Володимир
(роздавав літературу), Ксендзюк Кирило (виїхав за-для пропаганди на село
1878 р.). Ця молодь не задовольнялась лише теоретичними проблемами,
а шукала відповіди на питання сучасного життя. В цім були причини
розхождення та суперечок із Старою Громадою.

Коли Вовк повернувся до Київа, він не міг керувати молоддю, як
раніш, бо занадто був відомий агентам поліції. Хв. Винниченко після
повороту був в ліпшім стані, ніж Вовк, і міг, як раніш, гуртувати молодь коло
себе. Бували в його помешканні і приїжджі з провінції, учителі і
робітники: всі вони знаходили притулок в цім помешканні на Малій
Васильківській вул. Наїжджали сюди Білоконський, Охременки, лікар Зенченко.
Сам Винниченко був і скарбник і писар гуртка. Революційної літератури
в своїм помешканні Винниченко не держав, а приносив її від Подолин-
ського *).

3) Архів Одеського генерал губернатора 1879 р. справи №№ 1/1 172. Свідчення
Курицина, Богуславського. Веледницького, Забрамського.
Україна, кн. 1 2. 10
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Такі були українські гуртки молоди в Київі. Коші Молодої Громади
збирались ще до кінця 1878 р., але потім вони перестали існувати. Далі
приходиться говорити лише про гуртки.

Ріжниця в настроях була велика: від народництва до революційних
настроїв. В гуртку Винниченка співали замість Ще не вмерла Україна"
пісню того ж Чубинського В полі доля стояла..зі згадками про
Уманську різанину та вигострені ножі.

Виїзд Драгоманова за кордон поставив перед Київською громадою деякі
нові справи. Треба було допомагати Драгоманову, збирати гроші та
висилати їх йому. Заховались деякі відомості про організацію таких
зборів грошей. Зі свідчень Богуславського знаємо, що Київська громада
переслала на часопис та друкарню Драгоманову 1876 р. 1500 карб.,
р. 1877 та 1878 по 3.000 карб, кожний рік. В збиранні грошей брали
участь Подолинський, Чубинський, Вовк, Беренштам. Свідчив Богуслав-
ський, що Подолинський давав гроші також і Мокриєвичу на бунтарів
у Чигиринській справі, але в споминах Мокриєвича цих звісток нема.
Гроші давали ще Домонтович (з Полтав. губ.), Яновський (теж з
Полтавської), Лоначевський (директор київської школи). З другого боку треба
було збирати та пересилати матеріяли за-для видань Драгоманова.
Організовано було так, що вчителі з місць надсилали кореспонденції,
які потім з Київа вже пересилали до Женеви. Богуславський в своїх
свідченнях наводив, що в цих кореспонденціях до Женеви оповідалось,
як поміщики обирають мужиків високими орендами, як забирають у
мужиків останнє на виплату податків, вияснявся стан аграрних справ та
пригнічування місцевою адміністрацією селянства- Багато заходів
робилося за-для ліпшої організації розповсюдження женевських видань.
Яків Шульгін з Одеси їздив спеціяльно, щоб організувати цей перевіз
женевських видань. Як зазначено було, Громада дбала про те, щоб мати
своїх людей на кордоні за-для полегшення перевозу книжок (напр.
Остап Ткаченко). В Київі було кілька помешкань, де переховували
закордонну літературу та потім розбирали її і через гуртки передавали на
провінцію. При помешканні Науменка був склад закордонного видання
творів Шевченка, ріжних брошюр,- як напр. Про хліборобствоВербиць-
кий мав бібліотеку на Золотоворотській вулиці, де переховував видання
закордонні, як Шевченка напр. та продавав їх; він теж давав гроші на
женевську друкарню. Часом з Київа спеціяльно посилали за-для перевозу
літератури; так Богуславський виказав, що возив 1876 р до
Кременчуцького гуртка від Вовка ріжні книжки, українські і Впередъ".
Допомагали в цій справі українцям-громадівцям їх близькі звязки з
революційними гуртками. Так чорнопереділець Майер віз з м. Яс від
Стефановича листи з ріжними проектами, тоді ж він взяв від Дическула пакунок
з революційною літературою. В тім пакунку було два числа часопису
Черный передѣлъ", брошюра Лаврова про Паризьку Комуну, брошюра

Стефановича та українські женевські видання Кобзар" Шевченка,
Громада" та инші. а.

Старші члени Громади не завсіди були задоволені з тої участи, яку
брала молодь в цих планах. Так вимагали старші більшої уваги до Дра-
гоманівської діяльности за кордоном. Між тим молодші мали свої окремі
завдання, які цікавили їх більше, ніж діяльність Старої Громади. Старші
скаржились, що молодші мало підтримують женевську видавничу
діяльність, а молодші скаржились, що не мають потрібної грошевої допомоги
щоб здійснити свої плани. Молодші мріяли про практичні спроби.
Цікавило їх утворення комун робітничих та хліборобських. Житецький
підтримував столярну майстерню; на заснування її зібрав тисячу карб. Хвед.
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Винниченко; робітники Сава Тогічаївський та Ляхоцький працювали
в ній разом з землевольцями Івачевичами, потім Ляхоцький переїхав до
Женеви та працював у друкарні Громади". Друга проба заведення
майстерні була студента Денисенка 1877 р. Цікавили теж молодь заснування
хліборобської артіли; це був час захоплення планами хліборобських
комун (Півн. Америка) та артілей (пригадаймо книгу Щербини про артілі).
В Молодій Громаді виступив Басов з проектом хліборобської колонії,
що вповні відповідало тодішнім захопленням. Ще раніш Віктор Красюк
1875 р. захоплений ідеєю хліборобських колоній-комун, поїхав до
Америки і там прожив три роки по таких комунах. В Старій Громаді проф.
Зібер підходив до цієї справи, розроблюючи питання за Марксом.

В лютім 1878 р. зібрали великі сходини, щоб вияснити та усунути
непорозуміння між старшими та молодшими. Зібралось досить люду; від
Старої Громади були між иншим Вовк, Шульгін з Одеси, Троцький з
Кременчука. Тут Басов доповів про свій проект хліборобської колонії,
на яку треба було десять тисяч карб., а взяти можна було  думав
Басов в Русова чи Подолинського. При тім Вовк поставив вимогу, щоб
колонія розповсюджувача пропагандиську літературу. Басов на це
відповідав невиразно, що будуть брати те, що знайдуть за корисне. Згадаю
тут, що план комуни не здійснився. Басов виїхав до Тульчі, брав тут
1879 р. участь в організації, невдалій правда, колонії коло Тульчі (з
початку під керівництвом Красюка, потім Дическула). Пізніш Басов
перебрався на Кубань і мав нагоду близько ознайомитись з організацією
Криницької колонії, яку заснували Толстовці в 1880-тих роках на кошти
Еропкіна на Михайлівськім перевалі коло Геленджика. Реальні наслідки
вияснення непорозумінь всеж таки були. На обвинувачення Русова Молода
Громада обіцяла підтримувати женевську Громаду" і дійсно дбала про
те, щоб виповнити обіцянку.

Практична діяльність Молодої Громади мала на увазі пропаганду,
підготовлення мас, а не самих виступів. Члени Громади підпадають
більше адміністративним переслідуванням, а коли це після суду, то за-
всіди за звязки з землевольцями, народовольцями та взагалі з соціялі-
стами; ледве чи Молода Громада страждає більше від Старої. Одне
офіційне обвинувачення називає їх мирными революціонерами", не може
вияснити основних поглядів та вважає за людей надзвичайно небезпечних
для уряду.

Слідства в ріжних гуртках виявляли звязки українських народників
з революційними течіями. Згоду переводили українські народники з
землевольцями двічі: перше р. 1874 в Київі в помешканні Ковальських
(виказ Веледницького), друге р. 1876 в Одесі в помешканні Мальованого
(виказ Курицина). Згода виявилась в ріжноманітних формах в ріжних
провінціяльних гуртках, які мали звязки і з зємлєеольцями і з
українськими громадами. Насувалась потреба вироблення спільної програми,
яка могла б виявити спільні моменти діяльности. У Київі в грудні 1878 р.
був з їзд конституціоналістів, переважно земських діячів, між якими
перевагу мали чернігівські земці. Записка" офіційного походженя,
складена головним чином на підставі виказів арештованого Курицина вже
після процесу гуртка Чубарева-Лизогуба, так характеризує умови цього
київського з їзду. Конституціоналіст Микита Левченко, після арешту
в листопаді 1879 р. в Київі, потім пересланий до Одеси, показав, що од
Чернігова був О. Ф. Линдфорс (брат С. Ф. Русової). Теж згадує Бо-
гучарський Ліндфорса і Петрункевича (В. Богучарскій Изъ исторіи
политической борьбы въ 70-хъ и 80-хъ г.г.  М. 1912). Українофіли зайняли
Середню позицію між конституціоналістами і терористами, закликали пред¬
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ставників партії революціонерів та українців. Від революціонерів були
Мокрієвич, Валеріян Осинський, Володька  (скараний в Київі під
фамілією Антонова), Марія Ковалевська та Лешерн. Від українофілів були
представники Старої Громади професор київського університету
Антонович, вчителі Житецький і Беренштам. З Одеси секретар Думи Гер-
нет 1). Згода не відбулася, конституціоналісти не могли погодитись з со-
ціялістами. Мокрієвич висунув програму, за для обговорення якої було
вирішено скликати в Київі на січень 1879 р. як каже Записка" з їзд
соціялістів з цілої Росії та всіх соціяльно-революційних фракцій. З їзд
не відбувся, бо заарештовано було Осинського та комуну Мокрієвича
і ті, що приїхали, мусили швидче виїжджати з Київа, аби теж не
опинитись під вартою 2 *).

Київська громада сильно постраждала в 1879 р. Адміністративні
висилки захопили Ір. Житецького і Беренштама (Псков), Драгневича
(Олонецька губ.), Савенка (Арханг. губ.), Комаровську (Сх. Сибір).
Винниченко був висланий з Київа, але встиг осісти на Чернігівщині
та продовжував, там свою діяльність як земський лікар. Вовк
щасливо уникнув цієї загальної долі, бо якраз був у Добруджі за для
збирання матеріялів про Задунайську Січ та допомоги в справі
перевозу друкарні.

Але все ж таки Громада не втратила своїх сил. Цікавий з цього
боку епізод з Майєром. В листопаді 1880 р. чорнопереділець Сам. Дав.
Майєр їздив до Стефановича з Одеси у Яси. Стефанович мріяв
відновити народницькі організації й надавав велике значіння ширенню спе-
ціяльної літератури серед народу та інтелігенції. Майєр віз листи
Стефановича та взяв із собою пакунок з революційною літературою,
яку в Ясах дав йому Дическул для передачі в Київ Марії Іванівні
Харченко/ В цій пачці було 2 №№ часопису Черный передѣлъ4* в
48 33 примірники, брошюра Лаврова про Паризьку Комуну, дві бро-
шюри самого Стефановича в однім примірнику кожна, пакет для
передачі польським соціялістам і три четвертини чемодана наповнено
українськими виданнями женевської друкарні Громади": Кобзар" Т. Г.
Шевченка 184 примірники, 2) Громада" Українська збірка Михайла Дра-
гоманова 1879 р. три примірники, 3) Про те як наша земля стала не
нашою44 та 4) Про багатство та бідність" кожної чотирі примірники.

Ніби то для того, щоб ствердити думку Стефановича про велику
силу впливу систематичної народньої літератури цей транспорт
української літератури не перейшов через кордон. Жандарми за 1000 карб,
купили у когось в- Румунії секрет перевозки і Майєра було
заарештовано. Сидячі в Одеській в язниці Майєр поклав на думку втікти й щоб
підготовити втечу послав листа через ключника  в язниці Янковського
до члена організації Чорного Переділу Є. Н. Степанової.

Сведите его (Янковского) с Гер. :;) лучше всего, так как он тоже
хохолъ. А лучше всего было бы съ Матвеемъ, ł) но онъ кажется
въ Кіевѣ. Тому и письмо передайте. Ключ.

Въ хладную могилу Фортуной
Тюремнаго замка Заброшенный.
Душу томящую

*) Гернет О. Хр. засланий адміністративно до Східнього Сибіру (примітка Записки**),
був в Одесі осередком земсько-міської групи конституціоналістів-лібералів, нахиленої до
згоди з українофілами та революційними гуртками, навіть терористами.

2) Див. теж иВоспоминанія** Дебогорія-Мокрієвича.
:ł) Герасим Романенко, студент одеського університету, арештований 1881 року.
4) Матвій Диковський (процес 21-го в Київі).
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Степанову було заарештовано в ті дні за розліплювання прокламацій
і проект втечі провалився". Майєра і Степанову вироком .суду заслано
до Сибіру Майєра на каторгу безтерміново. Степанову на поселеніе"
(Архів Одес. ген. губ. і, процес 22-х в 1882 р.).

В цім епізоді важно, що Майєр у в язниці покладає надії на
українців громадівців, що Стефанович серед Української Громади шукає собі
спільників, що ріжні послуги українській громаді готові зробити члени
инших соціялістичних угруповань. Про Українську Громаду пам'ятають,
і з впливом її рахуються, вважаючи його шкідливим, попереджують, щоб
не підпасти непомітно цим небажаним впливам (в листі приват-доцента
київського університету Козлова 1881 р. до землевольця-студента Бе-
лявського про небажаний вплив українофілів і між ними професора Тра-
чевського). Ще зразок взаємної близькости та допомоги громади та
народовольців. Студента Одеського університету Степана Романенка Тот-
лебен віддав по виході його з в язниці під догляд поліції за
переховування Кобзаря" Шевченка Женевського видання; це було в початку
1880 р. В квітні 1881 р. йому вдалося виїхати до Швайцарії, де він і
прожив до листопаду. Перлюстрація листів виявила владі, що він їде
назад, бо емігранти доручили йому організувати гурток. Цей гурток був
не українофільський, а народовольський, і за нього Романенко знову
попав до в язниці, а потім знову ж таки під догляд. От як раз на нього
покладає надії Майєр, що Степан" або Герасим" (брат його Герасим
Романенко) поможуть йому' звільнитися з в язниці ]).

Виховаці Громади селяни принесли багато користе в справі
пропаганди. Уміння Громади вибирати селянських дітей та виховувати з них
пропагандистів признавали й самі народовольці. Згадаємо, як Лизогуб
хотів, щоб молодшого брата його вчили українці: Ковалевський або
Лобода, але Лобода вже виїхав тоді з Женеви допомагати Драгоманову.
З другого боку слідство в справі Охременків підкреслює, що вони
брали до себе селянських хлопців та дівчат і виховували їх за для
майбутньої революційної діяльносте.

Спинимося на діяльності Охременків, Івана Васильовича та сестри
його Олександри ( Саша Полтавка44.) Почали вони свою діяльнісь
учителями в селі Лебехівці Кременчуцького повіту. Потім їм довелося
забратися звідси й Олександра Василівна дістає посаду вчительки в
Чорнім Острові на Поділлю. 1876 р. вона попадає під жандармський догляд
і змушена покинути Чорний Острів. 1876 1877 рр. обидва стають
близько до землевольців-бунтарів, але тільки як союзники, спільчани.

В травні 1878 р. брат і сестра разом із Вірою Григорівною
Андрющенко з являються в Миколаєві й беруть в оренду засіяне поле в с. Кон-

j) Що Степан Романенко грав провідну ролю в цьому гуртку показують два листи
з Берна (Швайцарія), з яких один був до Є. Моїс. Симоновича, другий до Бориса Спіро
з весни та осени 1881 року.

Перший лист від курсистки Гесі (Галі) Симонович; в нім вона пише про свій замір
идти въ народъ":

Въ настоящее время я занята зубреніемъ всѣхъ запрещенныхъ книжекъ и пишу
брошюру, которую исправляли Бродская, Гуревичъ и Рейхеле. Сейчасъ» же послѣ родовъ
иду въ народъ. Главная остановка въ костюмѣ а потому прошу тебя прислать
малороссійскій костюмъ".

Другий лист рекомендує Спіро керманича в особі Ст. Романенка. Боринька, для тебя
Степанъ теперь будетъ неоцѣненной находкой. Съ широкими планами собирается онъ
теперь въ Одессу. Главная цѣль организація кружка на самой серіозной опредѣленной
подкладкѣ. Я нахожу, что Степан наиболѣе годенъ кь роли организатора. Онъ съумѣетъ
соединить старших съ младшими... Постарайтесь стать нераздѣльными друзьями какъ
мы всѣ . (Арх. Одес. генерал губернатора 1881 р. справа № 1, аркуші 10 16).
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стантинівці. У них живуть і працюють два хлопці і одна
дівчина селяни з Полтавщини.

Одна подія звернула на них увагу влада. Річ у тім; що Іван. Вас.
оженився з Вірою Григорівною, і молода з новим паспортом по
вінчанню негайно поїхала до Київа, де вона під своїм дівочим прізвищем
уже не могла жити. В Київі вона опинилася разом із Винниченком, який
значився в списку неблагонадійних. Потім вони разом із тим же самим
Винниченком переїхали в Чернігівську губерню й 1881 р. їх знову
переслідувано за пропаганду серед селянства. Влада вважала шлюб Охре-
менка фіктивним, але юридично зробити нічого не могла. Це перше.
Друге, що звернуло на нього увагу влади, це той факт, що свідками
вінчання І. В. Охременка з В. Г. Андрющенко розписалися особи, що на
другий же рік фігурували в політичнім слідстві й процесі, що наробив
великого розголосу. Це були матроси 2-го Чорноморського екіпажу: Ло-
говенко !), що його потім було покарано на смерть у справі Чубарева-
Лизогуба, Морозовський, що потім втік, та Коломієць, що потім довго
сидів у в язниці в справі про революційний рух серед матросів. 1880 р.
виникло слідство про рух серед матросів 1-го Чорноморського екіпажу
в Миколаєві, яке відомо під назвою Дѣло Ключникова44 (названо так за
прізвищем матроса, що дав найбільш свідчень). Ключників утік, але
його було спіймано; він виказав, що 1878 р. йому в Одесі допомагав
Мальований. Він знав лише помешкання Мальованого й 'їздив в грудні
1878 р. із дорученнями його та Гернета до Константинополя, Батума та
Керчи, і в Керчі його й було арештовано. У Мальованого він зустрів
якось Левченка, що приїздив з Київа в справах організації з їзду.
Другий матрос Морозовський знайшов притулок у Охременків. Вони
випровадили його з Новочеркаська до Парамонова2), і Віра Григорівна
пересилала йому гроші через цього Парамонова. Третій матрос Рото-
нос жив у себе на батьківщині в Дніпровськім повіті3).

1879 року Курицин виказав, що коли було організовано втечу
Стефановича, Дейча та Гутановського з Київської в'язниці, які сиділи в
Чигиринській справі, то організатор втечі Михайло44 (Фроленко) їздив
за грошима на Полтавщину до Івана Вас. Охременка (коли той жив в
Лебехівці). Через те над Охременками скупчилися хмари. Олександру
Василівну було вислано 1879 р. административнымъ порядкомъ44, а
Ів. Вас. втік, із Константинівки. Але 1880 р. його все ж таки було
знайдено в Терській області в станиці Сліпцовській, де Охременко
учителював в Ремісничій школі ). Але юридично обвинуватити його було тяжко,
бо фактів не можна було довести. Слідство хотіло поставити в провину
Охременкові те, що вони з сестрою брали до себе селянських хлопців
та дівчат і виховували їх для майбутньої революційної діяльности, але
селяни-свідки уперто оповідали самі звичайнісінькі речі. Цікавий
висновок цього слідства: Охременко мирний революціонер і тим
небезпечніший, що підготовлює з народу діячів революції в особі селянських
хлопців, та дівчат.

Охременки виховували й давали освіту своїм односельчанам з села
Лебехівки. Батьки Мотрі Коломієць та Якова Кудревича казали, що

J) Логовенко передав казьонний піроксилін Давиденкові, що належав до партії
Земля і Воля . Давиденка також було покарано на смерть.

2) Пізніш видавець «Донской Рѣчи14.
3) Арх. Одес. губ. 1881 р. справа № 81.
4) Звязок з Харковом та Винниченком Охременко мав через Давида Гутермана (Нар.

Воля), що жив у Ростові. 1879 р. підчас трусу у Гутермана було знайдено українські
видання.
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вони віддали своїх дітей Охременкам, бо ті люди розумні й зроблять
з дітей їх людей порядних та освічених4'. Двох хлопців Абрама Жигура
та Ів. Єл. Лисяча було взято майже дорослими і їх потім переслідувано
за політичну неблагонадійність. Але довести щось не можна було і лйше
зроблено висновок про кожного з них, що удає з себе простеця, а
письменний, меткий та хитрий хлопець".

Чередниченко також був з походження селянин; виховала його
Київська Громада. Потім він працював разом із Чубинським в Юго-Запад.
Отдѣлѣ Географическаго Общества" і займався пропагандою на Горо-
дищенськім заводі, де він був смотрителемъ рабочихъ казармъ". Звідси
він переселився в одно з сел на Київщині, де і помер.

Чеоедниченко був типовий український соціяліст народник; виховала
його Київська Стара Громада, а своєю діяльністю він належав уже до
покоління Молодої Громади. Це була надзвичайно добра й хороша
людина. Кравцов (в процесі Лизогуба) оповідає, що коли він поїхав якось
до нього на село і не застав уже його серед живих, він почав
розпитувати про нього селян, і ті йому відповідали, що це була свята людина".

На Городищенськім заводі була ще одна людина тогож типу це
слюсар Далматов. 1876 року він помандрував у Сербію і там в лавах
сербського війська поліг головою. В Одесскомъ Вѣстникѣ" Кравцов
умістив його некролог, на який звернув увагу в одній з своїх статтей
Михайловський і писав, що це чудовий сюжет для нового роману.

Городищенська цукроварня біля села Млієва Черкаського повіту,
заснована Хв. Ст. Семиренком, бувшим кріпаком. З 1843 р. по 1847 р.
Семиренко, що вийшов за викуп на волю, улаштував цукроварню з
таким же селянином Яхненком. З ними приятелював Т. Г. Шевченко і
приїздив на завод, теж потім Костомаров і Драгоманов, (Викази Кури-
цина). Павло Чубинський має тут свій постійний гурток і звязок з
робітниками та службовцями. В 1870-х рр. Платой Хв. Семиренко
продовжує керування заводами в тім же напрямку 3). З сем ї Яхненок була
дружина Желябова 1876 79 рр.

Городищенський завод не припадково був * притулком для ріжного
рода Українців. Там в ті часи жив син співвласника завода Лев
Семиренко, що був як і його батько під великим впливом українофілів.
Платой Семиренко перенявся соціялістичними ідеями і не на жарт
захопився думками Фур є про фаланстер. Як пам'ятка цього захоплення
залишилася велика мурована будівля що її було збудовано, як
оповідає Кравцов, з метою здійснити фаланстер, наскільки це було можливо
в умовах нашої дійсности. 1880 року у Л. Семиренка, підчас перебування
його в Одесі був навіть трус, але було знайдено лише незначне
листування та звичайну на ті часи українофільську і прогресивну літературу. 2)

Про Ткаченка вже було сказано раніш, а тепер спинимося на
трагічній постаті поетеси-селянки, Гапки Іщенко.

В українськіх колах Київа та Одеси, так само як і в землевольських
і народовольських гуртках, в усій другій половині 70-х років велику
популярність мала селянка поетеса Агапія Іщенко, або як вона сама
себе і всі її називали Гапка". Гапка учениця Драгоманова, близька
приятелька Віри Засулич, наречена Ковальського, близька з гуртком
Чубарева. Революційна молодь дуже носилася з нею, але по п'яти ро-
$ах революційної діяльности Гапка ганебно капітулювала перед владою
й безславно зійшла зі сцени.

1) Сім я Семиренок після виходу на волю лічилась в Одесі з 1843 р. по 2 гільдії
(Арх. Воєн. Одас. ген. губ. 1855 р. справа № 175 о Хв. Семиренко.
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Гапка народилася в Єлизаветському повіті, в селянській родині. Сама
вона в листі до свого останнього друга Шиповича, пише, що була
простою пастушкою й доля дала їй тягар життя над її силу.

В 1873 1874 роках Гапка дівчина підліток швачка. Вже з роду вона
була добре розвинена розумово, мала живу й вразливу вдачу, а разом із
письменністю дістала нахил до поезії. Одеський меценат граф М. М.
Толстой звернув на неї увагу і взяв її до своєї хати, щоб дати їй дальшу
освіту. Почавши вчитися, Гапка зацікавилася соціяльними науками: її
захопили революційні ідеї. Хто прищепив їх їй, чи її вчителі місцеві
студенти, чи зросли вони на грунті її соціяльного походження, невідомо,
але Толстой упевнився, що його здібна вихованка має нахил до
політично-економічного вчення", як він це зазначив. Тому Толстой вигнав
Гапку.з своєї хати, але долею її почали піклуватися українофіли, до яких
вона приєднує себе починаючи з 1875 року. Одеські українофіли
посилають її до Київа. В Київі Гапка познайомилася з широкими
революційними колами. Про ці часи в життю Гапки Курицин, якого Панютін
спеціяльно викликав на це розслідування, в січні 1880 року оповідає Па-
нютіну от що:

1875 року Іщенкова жила в Київі й була на вихованню київських
українофілів !). Лекції їй читали професори київського університету:
Антонович, Драгоманів і ще хтось із професорів, а також і Марія Тургенева,
що належала тоді до партії соціялістів; в помешканню її й жила Іщенко.
Від Тургеневої Іщенко перейнялася соціяльними теоріями і через
Тургеневу познайомилася з усіма київськими соціялістами. Насамперед вона
познайомилася з Марією Ковалевською (що її було засуджено на каторгу J)>
а потім із Мокрієвичем, Малинкою, Чубаревим, Дейчем, Стефановичем.
1876 р. Іщенко працює як звичайна собі робітниця на одній із
цукроварень Київської губерні і на цьому заводі провадить політичну пропаганду.
Потім також займалася пропагандою в Полтавській губ., як звичайна
робітниця у якогось поміщика, потім десь на Харківщині. Коли Марія
Тургенева тримала в Київі комунальне помешкання, де сходився гурток
Стефановича та Мокрієвича, то Агапія Іщенко також жила в цім помешканні й
особливо приятелювала в цей час із Вірою Засуліч та Машою" (що
потім в Петербурзі чинила озброєний опір поліції).

От відомості, що подав про Іщенко Курицин. Дальше він про неї мало
знає. Гапка  переважно живе в Одесі. З явилася вона в Одесі знову з
переїздом М. П. Драгоманова через Одесу 1876 року до Женеви. її
бачать на зборах Громади з приводу приїзду Драгоманова й тут вона
виступила разом із лівим крилом українофілів Мальованим, Борисовим та
иншими.

Що-року влітку Гапка" йшла на село до народу", або як вона
казала отправлялась на плантацію".

В Одесі Іщенко особливо приятелювала з Ковальським, каже
Курицин і її навіть уважали його нареченою. Коли Ковальського було
покарано на смерть, у в язниці ходили чутки, що Іщенко хоче забити
жандармського начальника Кнопа 3).

Про цей момент заступник Кнопа Першин писав Тотлебенові так: 2-го
серпня 1878 р. в день кари на горло Ковальського до Кнопа з явився
брат покараного й заявив, що селянка Агапія Олександрівна Іщенко (се-

1 21) Участь українофілів у вихованню Гапки дала привід Тотлебенові в листі доЛоріс-
Мелікова узагальнити цей факт і обвинувачувати українофілів у тім, що вони забирають
дітей у селян і виховують їх в революційнім дусі.

2) Дружина Мик. Вас. Ковалевського.
::) Архів ген. губ. 1880 р. діла Л° 129 листи 125 155.
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ред соціялістів Гапка"), яку уважали нареченою його брата, поклала на
думку помститися над Кнопом за смерть свого нареченого .й шукає лише
випадку вбити його. Тому її, Іщенко, з наказу градоначальника, було
вислано на батьківщину. Разів два її знову знаходили в Одесі, й поліція
знову її висилала.

Курицин зауважує далі *)> що Іщенко близько стояла і до гуртка Чу-
барева-Лизогуба. Вікторія Гуковська соціялізм прийняла від Іщенко й
Іщенко познайомила її з гуртком Чубарева 2).

Те страшне вражіння, яке зробило на Іщенко покарання на смерть
Ковальського, було причиною першого початку психічної хороби Гапки"
в 1878 р.

Влітку 1879 року судять Чубарева-Лизогуба та його товаришів, а
потім карають на горло Чубарева-Лизогуба, Давиденка, Логовенка та
Віттенберга. Майже одночасно йдуть з наказу Тотлебена заслання без
суду й слідства до Сибіру. Становище Іщенко стає дуже скрутне. Але її
вирятував на якийсь час студент Микола Андрієвський, що як раз
скінчив курса, а незабаром дістав і посаду вчителя гімназії в Миколаєві. Він
фіктивно одружується з Гапкою й після того видає їй на законній
підставі паспорт для життя в Одесі під іменем жінки вчителя Агапії Ан-
дрієвської. На півроку легальний паспорт урятував Гапку від
переслідувань. Але потім вже иншого Андрієвського (Олексія Олександровича) було
заслано й поліція арештувала Гапку, як його жінку. Це сталося 24 січня
1880 р. підчас останнього масового тотлебенівського арешту в Одесі.
Жандарі розкривають помилку, але згадують і Ковальського, і Драго-
манова, і пропаганду її, і в результаті Тотлебен засилає її до Схід-
нього Сибіру і вона 25 лютого 1880 р. з черговою партією їде в
Московську пересильну в язницю.

Перед виїздом вона подає Тотлебенові одне прохання, де просить
передати її прощального листа до її нового приятеля Ант. Павл. Шипо-
вича, що якраз кінчив гімназію і належав до гурта Чубарева.

Шипович був її друг і останнє кохання. До цього моменту належить
характеристика, яку дав їй жандарський полковник Перший: наводимо
її тут:

Тутешні соціялісти вважають Гапку невизнаним народнім поетом й
показують якусь особливу пошану до неї. Підчас трусу в Андрієвської
знайдено лише її вірші, знайшовся навіть вид на жительство".

Проте Тотлебен уважав Іщенко весьма опасной и способной на
всякое революціонное выступленіе".

В Московській в язниці захопила Гапку диктатура серця" Лорис Ме-
лікова і вона знову почула приплив енергії й охоту до життя. З квітня
1880 р. вона пише А. П. Шиповичу:

Друг мой Антон! Что значит твоє молчание? Боже упаси если с
тобою случилось что недоброе. Нет, я не хочу этого думать или я снова
сойду с ума 3). Напиши мне, друг мой, что ты не грустишь, здоров и
бодро продолжаешь свои занятая. Тогда я буду счастлива и енергична,
а главное, что ты жив, ведь я и этого не знаю, но если тебя нет уже
на свете, тогда, Боже мой, зачем мне жизнь, свобода и все ведь ты один
только и привязываешь меня к жизни, в тебе все мое счастье, енергия и

J) Викази Курицина, що з явилися в друку 1906 р. ( Былое**), всі основані лише на
Записці** що її було зложено наприкінці 1879 р., тому в них нема ніякого

оповідання про Гапку*4.
2) Вікторію Гуковську 14 років заслано в Сибір вироком суду за участь в гуртку

Чубарева Лизогуба.
'&) Перший раз Іщенко збожеволіла по скаранню на смерть Ковальського.
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талант. Не стань тебя и снова почувствую себя одинокой в этом мире,
как в пустом пространстве. Но что за малодушне верить в печальные
предположения. Ты может не пишешь просто потому, что [не получил
моего письма. Друг мой! Надоела мне эта мрачная ночь моей жизни,
странно сложилась моя судьба. Думала ли я пять лет тому назад, будучи
простой пастушкой, лежа часто на ложе природы и напевая свою
природную децкую и чистую думу, что мне придется пережить такую кре-
пость горя. Да. Я даже состарилась, а ведь всего только пять лет. Но
что я все в минорном тоне напеваю тебе по привычке. Мне кажется, что
на моем горизонте загорается что то похожее на светлый и радостный
день. Я надеюсь быть свободной. Лорис-Меликов человек очень
гуманный и разобрав мое дело непременно освободит меня, так как я ему
писала два прошения. Не знаю известно-ли тебе, что я предназначена к
высылке в Восточную Сибирь и что теперь до весны обитаю в
Пугачевской башне в Московской центральной пересыльной тюрьме. Но ты
не подумай, что здесь очень страшно совсем нет: московское начальство
каждый день позволяет гулять, ходить в церковь, отворять камеры, то
есть все за исключением ходить на волю. Прощай, пиши. Твой друг Агафья
Андриевская .

В Московській в язниці закінчилася революційна діяльність Гапки.
Підлещування до Лорис-Мелікйва, як ціна за волю, досягла свого: Гапку було
викликано до Петербургу, де в липні розглядалися її справа у верховній
Розпорядчій Комісії. 8 липня 1880 р. Гапка дістала волю, але на те
питання, за що, за які викази та виявлення в Комісії вона її дістала, дає
відповідь Вѣстникъ Народной Воли", який залічив Гапку до зрадників.
Ще в Московській в язниці Олена Росікова *), що сиділа разом з нею,
називала Іщенко шпигункою. Те-ж саме зазначають спогади
народовольців. її відцуралися і українофіли, і народовольці, і взагалі всі соціялісти,
вважаючи шпигункою. Далі Іщенко кудись зникла, і навіть її ім я десь
загубилося. Чи з являлася вона на Україні невідомо. На цім моменті
урвалася і її літературна діяльність. Останній вірш її, якого нам відома
лише назва і який навряд чи був надрукований, явився 19 февраля";
написала його Гапка у в язниці в квітні 1880 р. і він носить безумовно
сліди того ж таки perpęca. Натхнення покинуло Гапку разом із
загубленою нею психологією її революційної молодости. А може тому була
инша причина, про яку натякає нам і лист до Шиповича ознаки другої
психічної хороби. Але на ці питання відповісти не можливо, бо вона
зійшла зі сцени, не залишивши по собі ніяких слідів.^

Серед прокламацій початку 1880-их рр. виключне місце займає
прокламація 1881 р. писана українською мовою. Українофіли 1870-их років
не виступали як політична партія з одним програмом, який ставив би
ясні завдання. Вони боролися за культурну позицію й постачали із
закордонних друкарень літературу українською мовою ддя культурно-соці -
яльної агітації. Це були твори красного письменства народників (2-й том
Шевченка, Кобзарь" та инші), журнал Громада", брошюри. Прокламацій
вони ще не могли випускати, бо треба було спочатку зміцнити свій
ідеологічний фундамент. Тому ми даремно шукали б українофільських
прокламацій. Проте українофіли соціялісти залишили по собі слід у вигляді
кількох прокламацій українською мовою від імени ріжних революційних
груп, де вони зливалися із загально-революційними течіями. Одну з
таких прокламацій ми й наведемо тут, але перед тим з'ясуємо історію її появи.

х) її було заслано на каторгу в справі експропріації грошей з Херсонського
Казначейства народовольцями.
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Угода українофілів-соціялістів із групами Земля і Воля"
встановлювалася двічі; перша була уложена 1874 року в Київі в помешканні
Ковальських (викази Веледницького) та 1876 р. в Одесі в помешканні
Мальованого (свідчення Курицина). Така ж угода практично проводилася в життя
в ріжнородних дрібних гуртках, які часто з єднували Чёрнишевського з
Шевченком і були звязані і з землевольцями, і українофілами центрів.
Одним із таких гуртків був Катеринославський гурток, заложений
Михайличенком та Чевягою. 1879 р. тотлебенівський розгром захопив і його
й обох керівників цього гуртка було заслано. Та гурток не умер зовсім.
Залишився на місці один із діяльних членів Низиковський і ще чоловіка
вісім активних членів. Процес 21-го в Київі 1880 р. *) (Диковські, Іля-
шенко, Юрковський та инші) виявив (у виказах Богуславського), що
Катеринославський гурток тримав звязок із Диковськими (що зачисляли себе
до чернопередільців), Юрковським (народоволець) й діставав драгоманівську
женевську літературу від Ф. К. Вовка та Федора Винниченка. Такі
гуртки існували: один на правому березі Дніпра на Катеринослав-
щині, що гуртувався навколо вчителя Шпаковського, і другий селянський
гурток на Херсонщині в Новім Бузі, проводирем якого був учитель Пе-
трушевський; вони знаходилися в таких же взаємовідносинах до центрів
в Одесі, Київі та Харкові.

Після першого березня 1881 р. серед прокламацій, що з явилися з
приводу смерти Олександра ІІ-го, дуже велике вражіння зробила одна
від імени Земля и Воля  українською мовою. Земля и Воля", як
відомо, розкололася ще влітку 1879 р. на Липецькім з їзді на
народовольців та чорнопередільців. Не можна думати, що в Катеринославі, де
було надруковано цю прокламацію, не знали про Липецький з їзд, що
відбувся за два роки до появи прокламації. Але коли пригадати угоди
1874 та 1876 рр. українофілів та народовольців і всю діяльність
Катеринославського гуртка, то справа стає ясною угода діяла в життю і
1881 року. До того ж в Катеринославі рівночасно з явилася коротка
прокламація від Черного Передѣла" російською мовою, що формою
дуже нагадувала прокламацію Комитета Народной Воли  з 2-го березня
1881 р. Більш того прокламації Чернаго Передѣла" та українська
Земли и Воли" надруковано хоч і на ріжнім папері, але одним і тим

самим синім літографським атраментом. Отже було їх надруковано в
одній літографії. Вони з явилися в один і той самий день 23 квітня
1881 р. Отже про існування Черного Передѣла" знали дуже добре2).

Ще один дуже важний факт: момент появи прокламації збігається з
моментом появи в Катеринославі В. Г. Мальованого 3), що втік тоді із
заслання. Півтора місяці пробув він в дорозі і нарешті дістався до
Катеринослава, до своєї родини (в це перебування він написав дітям вірш
Не потурай на те, що шлях ще не пробит..."). Далі прокламація

поширилася від Кременчука й по правім березі Дніпра до Буга і
поширилася дуже швидко 23 - ЗО квітня 1881 р. Ще маленька деталь: текст
прокламації написано літерами гарного слов янського стилю, а це було
найлегше зробити комусь із шости семінаристів Катеринославського

J) Київські політичні процеси 1878 1880 рр. друкувались в додатках до Кіевскихъ
Губ. Вѣдомостейл

2) Місцеву коротеньку прокламацію від імени Народной Воли" (Сак, Церковницький
та Колесников) надруковано було в червні 1881 р. і було заарештовано в процесі
друкування, тому можемо говорити про появу тут лише двох прокламацій.

3) Пригадаємо, що в угоді 1876 р. в помешканню В. Г. Мальованого брав участь
Андрій Ів. Желябов і звязок між двома датами 1876 та 1881 рр. стає ще яснішим для
історії цієї прокламації.
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гуртка; найбільш певно, що писав його Низиковський, який взагалі писав
гарним письмом.

Тепер перейдемо до тексту. Ось він:
Слово тайного братства Земля і Воля"

До усіх добрих людей.
Не простий злодій-душегуб був той, що вбив царя, а самий щирий

з тих праведних душ, що до посліднеі каплі крови стоять за громадське
діло! Не задля своєі якоі користи шов чоловік на певну смерть, а за
увесь убогий, голодний і задавлений люд! Не пан він був і не за
панське діло положив свою чесну голову! Мужик Смоленськоі губ.
Михайлов і міщанин Новгородської губ. Рисаков доконали таки свого царя.
За що-ж, за що спитають де-котрі? Дамо ми отвіт, та не той, що
почуєте от попа або станового! Отвіт наш буде щиро-правдивий, той самий,
що заховай у тайнику кожного щирого мужика! Ось, слухайте! Було
колись, що темна ніч обгортала і розум і волю робочого люду; чоловік
родився, вмирав не знаючи, що він, як чоловік, має якесь право! Чим
дальш, тим більш спадали більма з темних очей і простий чоловік
рахував потроху як він живе, як живуть другі люди і як би треба було жити;
не багато було таких, але тим дужче запала ім у голову думка
запомогти правді побороть кривду. Думалось ім: царь один сила і все
держить у своєі волі попросим же його щоб трохи порівняв людей: голодному
щоб дав хліба, безземельному землі, темному освіти. І що-ж? У царя
самого: землі не зміримо, і грошів несчислимо, і хвабрик і заводів. І як
сам він найбільший пан, то і послухав не правдивого голосу мужицького,
а панського. Правда, дав він і землю, і школу, і суд, і волю: але що-ж
з того, що всякий волен помирать з голоду! На той клаптик землі
наложив стільки усяких податків, що і сам він бува не варт того; на ту
нещасну волю напустив ісправника, і урядника, котрі вже десяту шкуру
зодрали з тієї волі. Та й що то за вольна душа, що повинна платить за
свою душу, за те що дише і дивиться на світ божий! Що та за воля,
що ходить по пашпорту, жеве по наміру і трусиця перед кожною поганью,
що тільки хай трохи зовеця начальством! Що то за освіта, що псал-
тирь ледве розбирає, а не щоб яку розумну книжку! Що то за суд, що
у єго тільки багатий і прав, тільки бідний і винуватий. Колиб знав, то
поміг би людям" думають де-котрі. Знав він, добре знав! Не побоявся-б
і панів, бо іх у сто раз менш од мужиків і цілий міліон москаля слуха
його слова. Знав він теж, що темнота людська слухяна і почитає єго за
бога. І не послухав він того правдивого голосу, що йшов до єго, як з
домовини, із задавленої душі мужицькоі. І не прийняв він тих замучених
рук, що простягались до єго, як до рідного батька. Де ті люди, що з
усего царства, з торбиною на плечіх, та с приговором обчества за
пазухою що вісні мандрували до свого царя шукать правди. Ті щирі душі,
що кидали дома жінку і діти і хазяйство, щоб помогти громадському ділу
щоб добитись царської правди, замість тієї правди гноілись по тюрьмах,
пропадали у Сібірі на каторзі. Так от за це все горе, що виніс на своіх
плечіх робочий люд, мужик і міщанин учинили таки свою розправу над
своім царем. Тепер настав новий царь. Що буде побачимо, але у нас
така думка, що й новий не дуже розщедриця! Так хіба яку подать скине,
або пів морга землі накине. Та не того нам треба! Годі вже надіятися
на когось!

Громада великий чоловік. Вона має всяке право у своім добрі. Треба
тільки дружно взятись і добитись того щоб:

1. Земля, хвабрики і заводи належали до того, хто на іх робе.
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2) Щоб усяке діло робилось гуртом, а не різно і не по приказу
начальства. 3) У сим щоб заправляло само обчество, по согласію з другими
обчествами. До того щоб дійти, починать треба разом, дружно не жаліючи
себе. Вибирайте виборних з кожного села, нехай сходяця і радяця поміж
собою! Составляйте приговори разом от 10 волостей. Касуйте всякі
платежі, аренди, чинші. Рубайте ліса, скільки потрібно на обчество.
Заорюйте межі, засипайте рови по отрубних участках. Оріть землю гуртом
і на скільки хопить сили! Ви маєте право це робить, бо земля з діда-
прадіда ваша. Ви на ій працюєте. Руйнуйте старе, муруйте нове, аж поки з
того полумья не вигартуєця добрий, новий порядок. Одним
словом робіть своє домашнє діло. Я(к) же-ж новий царь нашле на вас вісько,
почне усмирять та гноіть по Сібірах, то значить він ваш ворог і панам
приятель, значить не хоче добра людям. То не всидіть і єму на своім
троні, як не всидів і єго батько" 1)!

От яка була прокламація, надрукована синіми слов янського стилю-
літерами на зеленім папері, і на зверх подібна до якоїсь старовинної
грамоти. Прокламація зробила вражіння на селянство, до того ж в такій
місцевості, де було колись старе Запоріжжя і особливо в Олександрів-
ськім повіті. По руїні січи на старих запорозьких вольностях виникло
велике поміщицьке землеволодіння, засноване на жалованих грамотах"
та рескриптах" Катерини, Павла та Олександра І. Але селянство збе-
регало пам ять про инші вільні козацькі часи. Тут прокламація була всім
зрозуміла й відповідала захованим глибоко в душі думам у внуків і
вільного козака і недавнього кріпака. Прокламація поширилася дуже швидко.

5-го травня Олександрійський ісправник рапортував губернаторові:
об їздячи 2 та 3 травня край повіту, що доходить до ріки Дніпра, мені
довелося довідатися про нові безглузді таємні поголоски, що їх
поширюють серед народу; як відомо з газет, в Кременчуці поналіплювано
було в другій половині квітня прокламації Земля и Воля" ). Поява їх
залишила в народі вражіння. Селяни Олександрівського повіту, сусідні з
побережжям Дніпра, склали собі таке переконання, що буде додатковий
наділ землі.

Глухе хвилювання в повіті тривало весь травень та червень. Предсі-
датель Александрійскаго по крестянськимъ дѣламъ присутствія" 17
травня 1881 р. виїздив у посад Новая Прага", де, як він казав,
болѣе нежели в другихъ мѣстахъ, возбуждено мѣстное населеніе раз-

личними толками и слухами". В посаді Нова Прага" живуть селяни, що
виключно займаються хліборобством. Предсідатель зібрав селянський
сход й на нім доводив направдивість чуток.

Олександрівський предводитель дворянства Ієрвоницький від імени
дворян звертався до губернатора з проханням вжити заходів що до
охорони безпечности поміщиків. Панічний настрій дворян був такий великий,
що Ієрвоницький писав до одеського генерал-губернатора князя Дунду-
кова: Слухи объ избіеніи дворянъ на праздникъ Троицы ходятъ въ
народѣ; также что безземельнымъ крестьянам будетъ вскорѣ нарѣзана и
отдана земля, которая будетъ отобрана отъ помѣщиковъ, что пойдутъ
громить дворянъ". Далі предводитель писав, що въ половинѣ мая изъ
уѣзда уходитъ въ лагерь воинская часть ( Кинбургскій драгунскій полкъ"

* 2*) Покійний С. І. Мартиновський (народоволець процесу Квятковського) згадував
мені, що Київська прокламація Землі і Волі  була теж такого змісту і написана була
Павлом Івановим, старим землевольцем, що був прихильний до українофільства. Можливо
допустити і таку гадку, що Катеринославці були в зносинах з киянами.

2) Ісправник не знав того, що губернатор знав уже з 23 квітня, а саме, що джерело
їх ближче в Катеринославі.
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та кінно батарея), а въ это время начнется наплывъ массы рабочихъ въ
уѣздъ на косовицу. Исправникъ заявилъ, чо не может ручаться за
безопасность дворянъ, живущихъ въ деревняхъи -1 2).

Заколот відбивався на сусідніх повітах, - Лисаветинському та
Дніпровському, себто на території все тих же самих запорозьких
вольностей і мав очевидно і ті самі соціяльно-економічні підстави2). Зелена
прокламація, треба гадати, чи поширювалася у великім числі примірників,
чи передавалася з села до села, але про неї знали далеко навкруги, а в
Таганрозі навіть хотіли наслідувати її.

З тих справ, що захоплювали увагу українських громад, треба окремо
згадати справу про друкарню. Питання про регулярне отримання
закордонних українських видань було досить складне. Потреба в книзі була
велика, а друкарня Громади" в Женеві показала, яким культурним та
політичним фактором вона була- Разом із тим виявилася і невигода мати
так далеко друкарню, хоч би й вільну. Женева була дуже далеко й
зносини з нею утрудняли кордонні рогатки. До Женеви посилалося рукопис,
а книжку звідти одержувалося контрабандою або з оказією. Зносини
провадилися через Одесу. Добре налагоджено звязок у 1878 1879 рр.,
коли з цею метою їздив за кордон один раз Андрієвський і два рази
Борисов. Провадилися зносини і через море з оказіями до
Константинополя, а звідти поштою в Женеву; а назад з Женеви або за
посередництвом Кондріану через румунський кордон, або знову з оказією через
море. Женева та Львів могли принести велику користь, коли треба було
видавати солідні, великі видання, але для брошюр та листівок потрібна
була друкарня на території України. Тому то Громада  почала думати
про урядження друкарні, як переказував Курицин із слів Левченка
поблизу Київа.

Проект заведення таємної української друкарні безумовно
обміркував Андрієвський з Драгомановим під час перебування свого в Женеві
1878 р., а пізніше про це міг вести переговори з ним Борисов 1878 та
1879 року (на весні). І цим тоді пояснюється той факт, що Одеська
Громада брала на себе організацію перевозу друкарні з-за кордону, а
саму друкарню вирішено було помістити в околицях. Київа і мала розпо-
ряджати нею київська Громада.

Вияснення технічної сторони заведення друкарні провадили громадяни
з Левченком, Вибір Микити Левченка не був припадковим для такого
доручення: Левченко 1874 р. 14-літнім підлітком поступив учнем у
друкарню в Київі, у 18 років став складачем, а 1878 р. познайомився і
близько став до українофілів. В травні 1879 р. Левченка арештовано в
Керчі по тому, як він побував в Одесі й відвідав у Керчі свого брата
Константина. Офіційна записка", складена з матеріялів допитів, опозі-
дає про подорож Левченка, що в соціялістичній організації мав назву
Никитича", із Київа до Одеси: Левченко, місяць пізніш по арешті
комуни Мокрієвича, виїхав до Одеси, де з ним в той час познайомилися
українофіли: Шульгін, Мальований, Андрієвський3) та инші й провадили

1) Архів ген. губ. 1881 р. стр. 21, листи 139 140.
2) В повітах Верхнедніпровськім, Катеринославськім, Лисаветинськім та- почасти й

Ананівським цей заколот дав велику кількість так званих в юридичній термінології
преступленій противъ величества", себ-то образ царя і виявив себе широко

розповсюдженими чутками про поділ землі. Десятки селян було притягнуто до відповідальности за
ці злочини в описаних районах у місяці травні червні. (Архів Одес. ген. губ 1881 р.).

3) Шульгіна, Мальованого та Андрієвського було вислано административнымъ по-
рядкомъ  з Одеси до Східнього Сибіру.
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з ним переговори з приводу урядження друкарні для друкування книжок
із українофільськими тенденціями. Найенергійніше робив заходи з приводу
урядження друкарні Шульгін, у якого Левченко жив безплатно; у того
ж Шульгіна Левченко познайомився з Андрієвським, Мальованим,
Ковальським та иншими українофілами. В Київі з приводу заснування
друкарні з Левченком провадив переговори українофіл учитель гімназії
Житецький.

Організувати перевіз шрифту та иншого друкарського приладдя
повинен був Аксельрод. Участь Аксельрода в цій справі була зовсім
природною, бо він був член Женевської організації Работник  і женевська
друкарня Работника" та Громади" організувала нову друкарню.
Ця нова друкарня повинна була бути спільною організацією Черного
Переділу соціялістів і Громади44.

Коли до Київа прийшла звістка про розгром одеської Громади" в
ніч на 1-ше червня 1879 р., в Київі вирішено було друкарню перевести
до маєтку Стахорського Козловки Путиловського повіту, де цею
справою мав зайнятися народоволець Юрковський !).

З Київа до Румунії післано було в справі перевозу друкарні Жи-
тецького, Романовську, Денисенка, Дитинського, які мали добрі звязки
з деякими із місцевої людности (Житецький не раз переїздив кордон і
мав звязки з Тульчею та емігрантами, Романовська була тут сестрою
жалібницею підчас війни, Литинський рівночосно був військовим
лікарем, Денисенко мав звязки на залізниці в Жмеринці). Романовська
(Антонина) приїхала з Київа в Бендери ще влітку і разом із Сабуровою
також колишньою сестрою-жалібницею (Народ. Воля) відкрили їдальню;
ця їдальня й була тим місцем, де збиралися всі, хто брав участь у сій
справі.

Тими ж днями їздив до Румунії колишній кишенівський семінарист
Авксентій Фрунза; по повороті його було заарештовано в березні 1880 р.
і він казав на допиті, що в Тульчі та Галаці у вересні-жовтні 1879 року
він бачив емігранта Аксельрода, відомого під назвою Кислорода" й
молодого парубка, що приїхав з Київа; звали його Граф", а в паспорті
(сфальшованім) значився Макаровим2). Потім у Тульчі та Галаці жив
зовсім легально Ф. К. Волков або Вовк", що приїхав сюди для
наукових дослідів над історією Задунайської Січи. Вовк хоч і глузував з
бунтарів", як оповідає Фрунза, але з соціялістами розмовляв; дружина
Вовка на засланню. За для наукових студій приїздив Вовк і пізніш до
Тульчі, а саме в серпні 1881 р. Тоді в Тульчі був поліцмейстером Алі-
врі, якого було підкупнено російським урядом і він давав відомості про
всіх непевних чи підозрілих йому осіб; за це одержував 500
карбованців. Тому і про Вовка він повідомив ісправника російського Ізмаїла в
листопаді ж і от що писав про нього: Волковъ прибылъ изъ Кіева
мѣсяца 3 тому назадъ и заявилъ себя учителемъ естественныхъ наукъ.
Примѣты его: лѣтъ 35 38, росту средняго, борода небольшая съ
просѣдью. При разговорѣ закрываетъ глаза". Аліврі вважав, що Вовк
революціонер 3).

Шрифт через кордон перевіз Дунаєм Красюк; його вночі перевіз

*)*) По плану, що складено було за кордоном, друкарня повинна бути Черного Пере-
ділу  та Громади14, а обставини примусили улаштовувати її для Народньої Волі  та
Г ромади .

2) Мабуть це був Денисенко, син дячка Золотоноського повіту Полтавської губ. що
протягом 1879 р. не раз їздив до Тульчі і мав там звязки.

Архів Одеського ген. губ. 1881 р. № 8, 1883 р. Nf 176.
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човном Фед. Борисенко з Копаної Балки. Красюк заховав цей шріфт в
очеретах коло Ізмаїла. Забрати його приїздила до Рені Романовська.
Тут її зустрів як її чоловік Піотровський (прізвисько партійне ,,пан )
та Куровицький. Романовська в простій молдавській одежі (в черевиках,
широких штанях, в свитці та брилі) з лантухом через плече ходила до
Дунаю й переносила шрифт; його привозили румунські селяни, які
приставляли комиш до міста на паливо з островця на Дунаю, що лежав
вище міста. З Тульчинського берега організував перевіз шрифту зі
слів Іляшенка Еврей Кислый". З цим Кислымъ" Іляшенко потім
зустрівся в жовтні 1879 р. в Одесі; зустрілися вони в трактирі Таврида",
де була умовлена зустріч. Кислого" звали також Кислородом". Там із
ним було ще 4 робітники, які обмірковували питання про касу для
робітників. Нема сумніву, що це був Аксельрод1).

Перевозити шрифт залізницею допомагали Французи: начальник
станції в Ясах Дюбер і машиніст в Рені Гудар. Гудар ще до війни в 1876 р.
мешкав із Красюком у Кишиневі, а Красюк у Тульчі близько стояв до
Піотровського. Гудара було скинуто з посади і йому довелося переїхати
на Кавказ на службу Поті Тіфліської залізниці.

Визначну ролю в справі перевозу шрифту грав Ярослав Піотровський
(партійне прізвище Пан"). Він до червня 1879 р. вже жив у Тульчі; а
на російській території недалеко від кордону в Кагулі, жив у ті часи
земський лікар Л. К. Голишевський. У Голишевського часто збиралися
Піотровський та Мик. В. Литинський, всі три родом із Волини.
Притягнуто було теж Іляшенка-Куценка, що був у той час кочегаром на Бен-
дерській залізниці; його рекомендувала Одеська Громада. Вона знала
його через те, що Іляшенко служив слюсарем в майстерні одеського
депо, а цею майстернею завідував Сивуляк, член одеської Громади",
що близько стояв до Мальованого. Його було заарештовано пізніш за
Андрієвського та Шульгіна, і він міг дещо зробити для урятування
друкарні.

Слідче Дѣло о задержанномъ шрифтѣ" провадилося цілих два
роки й розрослося до п яти томів. Воно вияснило, що шрифту привезено
було до Бендер усього 16 ящиків; із них шрифт із 7 ящиків Денисенко
та Іляшенко переклали до 2 валіз та повезли залізницею до Київа.
На ст. Жмеринці ЗО липня 1879 р. два подорожні, маючи при собі
білети з ст. Бендери, пред явили багажному дві валізки й прохали
прийняти їх до ст. Фастова на два білети III класи. Валізки здалися
надзвичайно важкими і це викликало підозріння у багажного що до
незвичайносте багажу. Він почав вимагати, щоб валізки було відкрито. Власники
валізок зникли. В цих валізках знайшли 5 пудів 24 фунти нового
російського друкарського шрифту та метричне свідоцтво на ім я дячка
Галактіона Денисенка з містечка Кропивної Золотоноського повіту.
Розшукання Денисенка привело до вияснення, що він колишній студент
київського університету, що його було усунуто з університету в травні
за студентські хвилювання й адміністративно вислано з Київа під догляд
поліції. Далі виявлено було, що инші дієві особи в цій справі
Литинський, Голишевський, Романовська, Сабурова минулої турецької війни
1877 8 р.р. служили разом в санітарних відділах Литинський та
Голишевський  лікарями, а Романовська та Сабурова сестрами-жалібницями.
їздили вони в санітарних потягах і добре знали рейси залізницею Рені-
Бендери-Київ та Київ-Брест. По закінченні війни Голишевський
залишився в Кагулі, Литинський виїздив на якийсь час до Житомира, а Рома-

0 Архів ген. губ. 1880 р., діло 124, т. І, листи 252 262.
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новська до Київа, але к часу організації перевозу друкарні всі опинились
на кордоні.

А вияснення справи йшло все далі: Іляшенка арештовано в Ніжені;
12 вересня в плавнях знайдено ящика з друкарським шрифтом; 6-го
листопада в Белграді заарештовано Сабурову, що виїхала до Голишев-
ського в Кагул без пашпорта, а разом із нею й Мик. В. Литинського.
Коли він поїхав до Голишевського, то підозрінь що до нього поліція не
мала, але при ньому було знайдено кілька книг закордонної
революційної літератури, як наприклад Бѣлый терроръ или выстрѣлъ 4-го апрѣля^
( Лейпцигъ 1875 р. ) та твори Тараса Шевченка видання 1875 року
у Львові.

Але, як побачимо далі, більшості з них пощастило втікти за кордон.
Чому вони не зробили цього раніш, себ-то не втікли за кордон тоді ж,
як в липні було задержано в Жмеринці друкарський шрифт,
пояснюється тою обставиною, що вивіз друкарні з Тульчі (або вірніш, з
Галацу) ще трівав далі частками й що частина шрифту була закопана
на подвір'ю будинка, де містилася їдальня Романовської 
Сабурової.

Піотровський приїздив до Бендер у вересні в молдаванській
селянській одежі; він забрав решту друкарського шрифту, але не міг знайти
того, що його закопали в садибі Романовська та Сабурова.

Куровицький втік за кордон між 27 вересня та 5 жовтня 1879 р. Він
перший поїхав туди, але на новий рік необережно з явився на лівому
березі Дунаю і його було заарештовано.

Антонину Олександрівну Романовську було арештовано ЗО
листопада 1879 р.; 6-го лютого 1880 року розшукування поліції відкрило коло
пуда друкарських приладь та шрифту. 18-го лютого того ж самого року
було затримано біля Ізмаїлу і пана  (Піотровський), але йому вдалося
обдурити слідчих заявою, що він відомий, як політичний злочинець
київському жандармському управлінню. Під іменем Акимова, як це значилося
в його паспорті, його було післано до Київа; але там він нічого не
розкрив, не сказав навіть свого дійсного прізвища. Його було відіслано
назад до Кишинева, але по дорозі він втік від жандармів, що його везли
на ст. Вінниці 15 листопаду 1880 р. За ним пощастило втікти й Голи-
шевському та Литинському.

С. Є. Іляшенко відійшов від кишинівського слідства з тої причини,
що в Київі його було приєднано до процесу 21-го. Там його судили і
вироком в цій справі 26 липня 1880 р. його було засуджено на каторгу.
Ще було арештовано поднадзорную а Краснокутську, що приїхала була
з Полтави, але її потім було відіслано назад до Полтави.

Діло про друкарню де-далі все блідло. Головних діячів зовсім не
було. 1881 р. у в язниці сиділи лише дві жінки Антонина Олександрівна
Романовська та Анастасія Єлісеївна Сабурова. Тоді Романовська рятує
себе тактикою каяття та визнаньАле з її визнань власті дізналися
лише про факти минулого, хоч і дуже важні, але такі, що загубили вже
своє значіння. Вони дізналися, що пан це Піотровський, але той був
закордоном і це йому пошкодити не могло. Дізналися, що через їх
їдальню в Бендерах та помешкання Голишевського в Кагулі тікав до Тульчі
по замаху на Олександра И 19 листопаду 1879 р. в Москві відомий
Лев Гартман, але Гартман давно вже був у Парижі. Далі Романовська
поясняла, що вона покохала Піотровського і це кохання привело їх до
дуже близьких відносин. Наслідком цеї тактики було те, що її було
віддано лише під догляд' поліції на два роки, а це дало їй змогу втікти до
Піотровського. Сабурова також пояснила всі свої знайомості та вчинки
Україно, кн. 1 1. 11
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тим, що була захоплена коханням до Литинського, але її
обвинувачували ще за невдалу спробу допомогти втікти семінаристові Михулові]),
членові кишиневського революційного гуртка. Разом з де-якими
членами цього гуртка Сабурову^ а також і Г. В. Куровицького, що
допомагав переховувати цей шрифт, було заслано на 1880 роки до Захід-
нього Сибіру2). Цим останнім епізодом з листопада і закінчилося це
велике слідство про українську друкарню.

Подав Ол. Рябінін-Скляревський.

Де-які матеріяли до біографії Л. І. Глібова.
(За арх. матеріялами Історичного Архіву при Полт. Окр. Архіви. Упр.).

У цьому році минає 100 років зі дня народження славетного
українського байкаря Леоніда Івановича Глібова. В звязку з цим вважаю не
зайвим подати де-які матеріяли до біографії Л. І. Глібова, які
зберігаються в архівному фонді Полтавської Губерської гімназії (потім Полт.
перша хлоп. гімн.). Ці матеріяли до де-якої міри з ясовують моменти в
житті Л. Глібова, що про них у біографіях його подавались иноді
помилкові хронологічні дати, сумнівні відомості. Матеріяли ці свідчать, що
Л. І. Глібів син кремінчуцького 3-ої гільдії купця (можливо, що батько
його й записався до гільдії, аби мати право вчити свого сина в гімназії).
До гімназії був прийнятий по проханню поміщика Хорольського повіту
на Полтавщині Порфирія Родзянка, як вихованець останнього. Вступив
Л. Глібів у 1840 році після іспиту до 1-ої класи гімназії. У 1847 році в
6-ій класі він, як невстигаючий, був залишений на другий рік, але по
проханню батька свого звільняється з гімназії й одержує свідоцтво про
прослухання курсу 6-ти клас, без права переводу до 7-ої класи.

І. № 49. 1840 года.

Дѣло о поступленіи учениковъ въ гимназію. По учебному столу. Началось 29 іюля.
Кончено 6-го октября 1840 года.

№ 1653. Под. 31 августа 1840

Резол.: принять по экзаменуи.

Его Высокоблагородію Господину Директору училищъ Полтавской Губерніи и Кавалеру
Семену Васильевичу Капнисту. Помѣщика Хорольскаго уѣзда, Надворнаго Совѣтника
Порфирія Родзянки. в

ПРОШЕНІЕ.

Желая воспитанника моего, купеческаго сына Леонида Глѣбова, учившагося въ домѣ,
опредѣлить для продолженія курса наукъ въ подвѣдомственную Вамъ Полтавскую
Губернскую Гимназію, представляя свидѣтельство о происхожденіи его и заправо ученія 10 руб.
деньги, покорнѣйше прошу Ваше Высокоблагородіе, о принятіи Глѣбова учинить Ваше
начальническое розпоряженіе. Квартиру и надзоръ воспитанникъ мой имѣетъ въ домѣ
Купеческаго брата Вадима Прокофьева. Надворный Совѣтникъ Порфирій Родзянко. Деньги
2 р. 86 к. серебромъ принялъ (підпис). ,

1840 года. Августа 31-го дня.
II. По Указу Его Императорскаго Величества, Полтавской губерніи изъ Кременчуг¬
ской Градской Думы, Кременчугскому 3-й гильдіи купцу Івану Назарову сыну Глѣбову.

№ 1600. СВИДѢТЕЛЬСТВО.

Означенный купецъ Иванъ Глѣбовъ, поданнымъ въ Думу сію прошеніемъ изъяснилъ,
что для опредѣленія родного сына его Леонида въ Цолтавскую Гимназію къ изученію
наукъ, нужно ему имѣть изъ сей Думы удостовѣрительное свидѣтельство въ томъ, что
оный сынъ его дѣйствительно состоитъ при немъ Глѣбовѣ записаннымъ въ капиталъ 3-й

*)*) Сабурова дала Михулові записку польскою мовою до пана  в Тульчі; Михула
було заарештовано на кордоні й при ньому знайдено цю записку.

2) Архів ген. губ. 1881 р. д. 8 листи 213 222.


