
МАРКО АНТОНОВИЧ (Канада)

СПОМИНИ ЯНА МЙОДУШЕВСЬКОГО 
ПРО ВОЛОДИМИРА АНТОНОВИЧА 

• І ТАДЕЯ РИЛЬСЬКОГО

Про Яна Мйодушевського ми маємо дуже приблизні відомості. Вій 
народився у другій половині 1870-х pp., мабуть, в Катеринославі оскіль
ки його батько Антоній, учасник Січневого повстання (1863 p.), повер
нувся з заслання у 1874 р. і спершу шив у Катеринославі, а в 1884 р. 
постійно осів у Проскурові2. Гімназіальне навчання Ян починав у Єли- 
саветграді, а після виключення — перейшов у Першу київську гімназію 3. 
Закінчивши її, був студентом юридичного факультету Київського уні
верситету.

Після університетського навчання працював в Одесі присяжним по
віреним (адвокатом) і був членом одеської «Просвіти» 4. Після приходу 
до влади більшовиків переїхав у Польщу, де продовжував працювати за 
фахом. Час від часу писав статті на українські теми в «Нольсько-укра- 
їнському бюлетені» і підтримував дружні’ зносини з українцями.

Недруковані спомини Яна Мйодушевського збереглися в генерально
го секретаря Українського наукового інституту в Варшаві Романа Смаль- 
Стоцького. Очевидно, Варшавський інститут хотів їх видати в серії «ме
муарів». Можна лише здогадуватися, що на перешкоді цьому став або 
початок війни, або, що ймовірніше, сам текст Яна Мйодушевського. Руко
пис, фактично, складається з двох нерівнозначних частин «Вступного 
слова» і друкованих раніше текстів: 5 біографії В. Б. Антоновича, яку ав
тор написав для Польського біографічного словника 6, і уривків із спо
минів про В. Лясоцького, які належали його батькові, Антонію 7.

Із споминів Яна Мйодушевського видно, що він лише двічі бачився 
з В. Антоновичем і, мабуть, трохи частіше з Т. Рильським; він навіть гос^ 
тював у нього в Романівці чи не у 1897 p., оскільки, як він пише, Макси
мові Тадейовичу тоді було «роки два». На В. Антоновича і Т. Рильського 
він дивився частково крізь призму поглядів, свого батька, а частково і з 
своєї власної перспективи — поляка^ і набагато молодшої за віком лю
дини 8.

f

* * *

Вперше Ян Мйодушевський відвідав Антоновича, як він пише: 
«1892 p., коли мене викинули з Єлисаветградсвкої гімназії і я з листом 
батька прийшов до професора Антоновича, він був зворушений, запитав 
мене «як мається Старий» 9. Він виявив найдоброзичливішу протекцію, і 
мене було прийнято до Першої гімназії при допомозі Олекси Олександро
вича Андрієвського 10, за що ми були дуже вдячні професорові.

Ще раз бачив я Антоновича в домі Рильського, сини якого Іван та 
Ігор* училися в Першій гімназії. Тому, що я мав їхати до Рильського в

* Помилка Яна Мйодушевського, слід читати — Богдан (М. А.)
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Романівну, Антонович попросив мене привезти пошту, селянського тютю
ну і пляшку горілки.

У розмові, коли я щось згадав про Русь, Антонович авторитетно та 
інтонаційно виправив: «Русь єдина, неділима, православна». Я цьому зов
сім не заперечив, але ця інтонація здалася мені трохи штучною і 
смішною. .

Проте Рильський був природний, повний інтелігенції та освіченості 
(хоч завжди носив свиту і вишиту українську сорочку)...» 11

Далі Ян Мйодушевський згадує деякі українські і польські твори 
Тадея Розеславовича, вказуючи на труднощі, які мав Рильський, створю
юча фахову українську термінологію. Він згадує також деяких поляків, 
які підтримували зносини з Рильським, і продовжує:

«Захоплення Рильського, те, що він відмовився від привілеїв, одяг
нувся в свиту і вів дрібноміщанське 12 життя, дало в результаті прекрас
ні культурні здобутки.

Коли я був у Романівці, Максим мав, може, два роки. Гарний ясно
окий хлопчик. Я підняв його на руки і запитав: «А чому таке ім’я — 
Максим!» «А що ж пан хоче,— сказав Рильський, сміючись,— хіба ж це 
погане ім’я? Маємо Максима Залізняка, Максиміліана Робесп’єра, а...»

Перед від’їздом, маючи намір мене вшанувати, покликав Рильський 
сільський хор і затягнули пісню, яка на мене трохи навела нудьгу:

«Ой назбиралась та чорна хмара 
Дождик стал накрапати.
Ой то збиралась дрібна голота 
Та й собі — погуляти...» 13

Далі співали, що прийшов дука — насміхався з голоти, навіщо той 
дука приходить, якщо він мав насміхатися?

Мені спало на думку, що це натяк на мої відвідини, що, може, це ' 
мене, незаможнього, але студента в уніформі з золотими гудзиками, вва- 
ікають дукою, коли це Рильський виніс пляшку горілки, розливає, а се
ляни кажуть мені: «Пийте, пане, бо не вірим». Я відповів, що здоров’я 
мені не дозволяє пити, що я охоче вип’ю, але молоко, а не алкоголь... 
Мушу додати на всякий випадок, що не може бути мови про пиятпку, 
просто частування — випили по чарці та й годі.

Маю зазначити, що антропологічний тип романівських селян не дуже 
мені сподобався. На Волині, поблизу Острогу я бачив українських селян 
повних темпераменту, гумору, радощів. Коли я не хотів пити горілки, гос
подар пішов і приніс малинової настойки на меду власного виробництва. 
Піхто мені не казав «пийте, бо не вірим». Романівські селяші дивились 
на мене з-під лоба. У тій самій Романівці у 70-х роках був мій батько, 
коли ще височів палац. Була там міфологічна картина, на якій було 
зображено здирання шкіри з якогось героя. Коли мій батько висловив 
зацікавлення, Тадей Рильський хотів йому подарувати картину. Взагалі 
той палац гнітив Рильського, і він хотів його позбутися. Коли палац 
загорівся, він з полегкістю зітхнув і збудував маленький домик — чо
тири кімнати. Мій батько завжди жартома казав, що Рильський спалив 
палац.

Після смерті Рильського я помістив некролог у варшавському «Ogni- 
wie» і посмертні спомини в часопису «Przegl^d Krajowy», який у Києві 
видавали Станєвич і JI. Радзєйський».

Крім коротенької згадки про збірки та бібліотеку Антоновича 14 це, 
власне, й усе, що Ян Мйодушевський написав у своїх споминах про 
В. Антоновича і Т. Рильського. Цього, як бачимо, небагато, але Ян Мйо
душевський мав ще й іншу мету. Він хотів відтворити спомини свого бать
ка, які він роками безуспішно розшукував. Тому він подав також деякі
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згадки свого батька чи те, що йому запам’яталося із споминів Антопія. 
Крім того, він вилучив із. споминів Лясоцького всі цитати, які Лясоцькніі 
взяв у Мйодушевського, часто не вказуючи на джерело або лише натякаю
чи на нього. Чомусь Ян не використав також цитат свого батька із cs< 
минів Сирочцнського, та й сам працював досить поверхово, а тому до його 
«Вступного слова» як до історичного джерела слід ставитися обережно. 
Все ж, він додає деякі цікаві, хоч і дрібні деталі до характеристики обох 
українських хлопоманів. Можемо лише пошкодувати, що споминів Апто- 
нія Мйодушевського дотепер не вдалося розшукати.

t- %  *

Антоній Мйодушевський (13.06.1838—31.03.1904) народився в с. Се- 
верпнівці поблизу Одеси, вчився в Рішельєвському ліцеї, як перед нпм 
В. Антонович, а 1855 р. перейшов до п’ятого класу Другої київської гім
назії, де в четвертому класі тоді навчався Тадей Рильський. Наступного 
1856 р. Антоній мусив покинути гімназію і працював домашнім учителем 
у Понтусів в Чорнобилі, в Абрамовичів і в родичів Антоновича — Вас- 
нєвських 15. Треба думати, що не обійшлося без посередництва Антоно
вича, який походив з того району. Тадей Рильський надсилав йому під
ручники, потрібні для гімназіальних іспитів.

З того часу маємо два листи Антоновича до Мйодушевського, які з 
передмовою Яна Мйодушевського видав М. Грушевський, додавши від се
бе два параграфи, в яких досить стисло охарактеризував їх. Для взаємин 
між обома діячами* а зокрема, для розвитку самого Антоновича в напрям
ку до українства вони подають, хоч і дрібні, але цікаві факти. У першо
му листі від 25 травня 1856 р. Антонович назвав Мйодушевського 
духовним братом (brat w duchu), ідеалістом, повним самопосвяти .І за
палу 16. '

Далі він окреслює власну концепцію праці: «...призначення пчілісїг, 
що ціле життя працює, щоб зібрати зеренце солодощів, і невідома та за
бута дасть це зеренце людям на споживання... Нагородою нашої посвя
ти — лише власне сумління 17, яке колись при обрахунку життя осолодить 
останню хвилину конання — може і під тином, бо тоді ми сміло зможе
мо поставити питання: «Для чого я жив на світі?» ...Отож, брате, пам’я
тай: поки стане сили, виробляй в собі запас волі і переконання, які під
тримали б тебе тоді, коли навколо буде вічне знущання, коли не пощас
тить виконати обрахованого проекту дії, коли ошукають люди, на яких 
ти найбільше розраховував, коли на твої скроні втиснуть терновий вінок.., 
пам’ятай, брате, що це буде хвилина випробування, що хто ту хвилину 
перетриває, той наш навіки і той щойно матиме справжню заслугу офі
ри — працювати поки мояша, де можна і як можна аж до останнього 
віддиху грудей — це повинно бути нашим девізом...» 18.

Звичайно, тут відчувається певна поза, «високий стиль», захоплення 
молодості, темперамент, але подібні думки висловлював Антонович і піз
ніше, щоправда, набагато спокійніше, розважливіше, скромніше, як на
приклад у останньому листі до А. Мйодушевського 19.

Варто звернути також увагу на прохання Антоновича, що міститься 
в цьому ж листі, попросити шляхтича Людвіка Коніцького переписати 
для Антоновича пісню про Бондаренка, яку він чув від місцевих селян 20. 
Це прохання влучно доповнює спомини Антоновича, де він пише про на
полегливе шукання шляхів до України, українців і про збирання етно
графічного матеріалу з усіх доступних джерел. Цього листа дописав та
кож Ян Згурський, він зазначив, що Антонович «ллє Тадеєві холодну 
воду з льодом на голову — жартуючи каже, що це для підтримки натхнен
ня». До цього Ян Мйодушевський додав коментар: це «означає, що від
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риває його від романтизму і схиляв до систематичної наукової прані». 
Антонович, до речі, був тоді репетитором Рильського.

Другий лист не менш цікавий, хоч для його розуміння ми не маємо 
докладніших даних. Антонович пише там про кризу, яка тривала півтора 
року, себто від початку 1855 p., про болючі переживання, які він побо
рював наполегливою працею21. Після душевної кризи і «оніміння» він 
потрапив у діяльне життя, до якого включився з обов’язку, і переживав 
«душевну весну». Далі Антонович характеризує «Чорнобиль як велику 
пустелю, багно духовної сфери» і закликає Антонія разом з Васнєвсьніш 
приїздити у Київ на студії в університет. А поки що застерігав Мйоду
шевського, аби він не опинився під пантофелем сестри.

З листа можна також зробити висновок, що у Мйодушевського ви
йшли якісь непорозуміння з Понтусами і Абрамовйчами, а це викликало 
різні балачки, а може, й інтриги у Києві. До цього Антонович подав укра
їнську приказку «собака бреше — вітер несе». На жаль, на прохання 
Яна Мйодушевського Грушевський пропустив «уступ приватної нату
ри» 22, який для нас міг би бути цікавим23. Наприкінці прохання — на 
вкладеного в лист півкарбованця привезти бессарабського тютюну.

Повернувшись у Київ, Мйодушевський записався вільним слухачем 
на філологічний факультет і поринув у студентське життя. Він став ре
дактором рукописного журналу «Publicysta», в роботі над яким, поряд 
з іншими, брали активну участь і Антонович з Рильським. Там і почали
ся перші ідеологічні суперечки між ними і Мйодушевськпм та іншими 
членами редколегії, що дійшли апогею, коли Мйодушевський написав 
історичну статтю про короля Казимира, в якій гостро критикував Богда
на Хмельницького. Антонович боронив гетьмана і обуреїшй залишив засі
дання редколегії 24. Остаточний розрив з редакцією настав у другій поло
вині 1859 p., коли студент В. Одинець написав для журналу статтю 
«Powstanie czy rewolucja», в якій обстоював думку, що спершу троба ви
зволити Польщу (в рамках 1772 p.), а тоді вже вирішувати місцеві на
ціональні та класові проблеми. Антонович з Рильським заявили, що коли 
стаття буде опублікована, то вони вийдуть з редколегії. Очевидно, вони 
вже тоді обстоювали погляд, що Україна не може бути частиною Польщі, 
а має стати незалежною. Після виходу їх із складу редколегії журнал 
припинив існування, втративши таких видатних співробітників.

Рильський, з свого боку, заснував журнал «Plebeusz»,' якого вийшло 
три номери. До речі, треба підкреслити, що і після гострих суперечок осо
бисті стосунки між Мйодушевським і Антоновичем та Рильським лиши
лися добрими. Принаймні, восени 1860 p., коли Мйодушевський мусив 
покинути університет і шукав заробітку, він міг лише завдяки допомозі 
Рильського і Антоновича, як зазначає Ян Мйодушевський у своїх недру- 
кованих споминах, отримати місце учителя у школі для бідних шляхти
чів (у маєтку Браніцьких) у Ставищах.

Напередодні повстання Мйодушевський відвідав Київ і зустрівся з  
обома колишніми друзями, хоч їхні шляхи вже давно розійшлися. Як 
пише Мйодушевський, обидва українські хлопомани «прийняли мене, 
щоправда саркастично, але по-дружньому». На щире запитання Антонія 
Антонович відповів, що оскільки він і його українські товариші йдуть з 
людом, а люд проти поляків, «то ми з Вами бути не можемо. Ваша [поль
ська] справа мусить мати для вас фатальний результат. Найкращі з-по
між вас загинуть, або будуть заслані, або переїдуть на Захід. Лишиться 
найгірший елемент, який нам уже не зможе чинити опір. Наша [україн
ська] справа зможе на тому тільки виграти, коли з двох наших ворогів 
сильніший буде знищений» 25.

Після повернення з заслання, 1874 р. Мйодушевський відвідав і Ан
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тоновича, і Рильського. Як ми бачили, зв’язок між ними тривав, трохи 
ближчий і сердечніший з Т. Р. Рильським.

А. Мйодушевський, живучи свого часу по сусідству з Антоновичем 
і його сестрою, пригадував з приватних розмов, до речі, правильно, що 
Антоновича спершу хрестили в греко-католицькій вірі, а пізніше, у 
1834 p., коли під руками був відповідний ксьондз, перехрестили на като
лика, причому ксьондз не хотів визнати попереднього хрещення і визна
чив нову дату народження для Володимира (6) 18 січня 1834 р. в Мах- 
нівці. Насправді Володимир Антонович народився 1830 р. в Чорнобилі, 
але тому, що він був слабкого здоров’я і боялися, що він помре, охрестили 
ного в греко-католицького пароха. Цю ранішу дату, як дату народження, 
подає Ляскоронський і деякі польські джерела.

Сам В. Антонович дотримувався офіційно пізнішої дати, як правиль
но здогадувались польські автори, через те,-щоб не йти передчасно на 
пенсію, а також й тому, що зміна дати , народження ускладнила б його 
особисте ЖИТТЯ. Отже, КОЛИ А. М ІІ одушев СЬКИЙ звернувся ДО- нього з лис
том у 1903 p., Антонович відповів, що оскільки батьки його були католи
ками, то й його охрестили як католика26. Подаючи цю інформацію 
В. Лясоцькому, А. Мнодушевський, як пише його син Ян, не довіряє і
вигукує: «То mi si§ ніс w gfowie nie miesci... cos w tern jest Antonowicz
Ьуї ипзаЦ...)». Ян дуже пишався своїм батьком, який Антоновичеві най
більше закидав саме перехід з католицтва на православ’я.

Наскільки ця справа мучила Антоні я, видно з того, що він і Рильсь
кому закидав перехід з католицтва. Відкпдаючи рішуче це звинувачелня, 
Тадей відповів, як свідчить сип Мйодушевського, що «що справу можна 
вибачити лише одній людині, яку будуть судити покоління, бо це людина 
понад звичайну мірку». Коли Ян М йоду шевський писав свою статтю про
В. Антоповлча для біографічного словника, він звернувся до удови, до мо
го батька і тому досить впевнено навів дату народження Володимира —■ 
1830 p., а місце — Чорнобиль 27.

Як греко-католик В. Антонович став би «офіційно» православним в 
1839 p., коли царський уряд ліквідував на своїй території греко-католіщь- 
ку церкву. Можпа лише шкодувати, що спомини Антонія Мйодушевсько
го пропали, бо в них була не одна цікава подробиця про життя і діяль
ність Т. Рильського та В. Аптоновича. «Вступне слово» його сина Яна 
певного мірою заповнює цю прогалину. Син не відзначався надто доброю 
пам’ятно, писав досить неохайно, не перевіряв написаного. Ляскоропсь- 
кого він називав Лясконським, професора Мгіцюка двічі назішав Пацю
ком, не знав його працю про Т. Рильського, яка вийшла 1933 p., твердив, 
що вітання Антоновичем Мйодушевського як брата в 1856 р. є натяком 
на спілку Тройницького, коли відомо, що цей союз засновано аж 1857 р .28 
Часом Ян сам собі заперечує. У нарисі про життя свого батька, що ство
рювався для мемуарів Сирочинського, він згадує, що до писання споминів 
його батька спонукав його приятель Антоній Скотницький 29, а у «Вступг 
ному слові» цю заслугу вже приписує собі.

Зважаємо за потрібне пояснити тут назву «Тройницький». Старіша 
польська література вважала, що назва походить від тричленних клітин 
організації, новіша література схиляється до думки, що організатори мали 
на увазі три території, за визволення яких боролися поляки (коронну 
Польщу, Литву і Правобережну У країну), а Ян Мйодушевський подав 
ще й третю версію, мовляв, назва походить від учасника гайдамацького 
повстання поручика Устина Тройницького. Версія малоправдоподібнагтим 
більше, що Тройницький був не таким уже й відомим учасником Коліїв
щини, але цікаво, звідки вона пішла? Сам же автор її не вигадав.
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Від старішої генерації поляків Ян успадкував теорію вирівняння Ан
тоновича і Рильського з польським суспільством. З боку Антоновича він 
вважав таким «вирівнянням» його участь у «новій ері» (спробі знайдення 
modus vivendi з поляками у Галичині в першій половині 90-х років), а з 
боку Рильського — в тому, що його син переклав «Пана Тадеуша» Міцке- 
вича.

Це велике непорозуміння. Участь Антоновича в «новій ері» була про
диктована свідомістю слабості українських позицій в Галичині і намаган
ням здобути щось легальним шляхом для української справи, використо
вуючи міжнародне напруження між Росією і Австро-Угорщиною. Мак
сим Тадейович на твердження про те, що перекладом «Пана Тадеуша» 
він вирівнює якісь рахунки чи зобов’язання свого батька супроти поля
ків, лише посміхнувся б.

Слід визнати, що багато закидів старшого покоління поляків, що їх 
вони робили Т. Рильському і В. Антоновичу, Ян від: док. Це стосується 
тверджень Равіти-Гавронського, Вацл&ла Лясоцького, А.-Й. Ролле. Все ж 
таки покоління Яна ще не могло спромогтися принаймні на таку об’єк
тивність, як повоєнна польська генерація. -

1 Антоній Мйодушевський жив з своєю дружиною Теофілею, з дому Олець- 
ких, до 1883 р. у  Катеринославі.

2 Z pzed 50 lat. W spom nienie b. studenta kijowskiego Uniwersytetu Leona Syro-
ezynskiego, profesora szkoly politechnicznej we Lwowie (Drugie, uzupelnione wyda- 
n ie ) .— Lwow, 1914.— S. 79. Життєпис Антонія Мйодушевського, як зазначив Сиро
тинський, належить перу його сина Яна, адвоката в Одесі (с. 76—79). До речі, 
Антоній заснував у  Проскурові громадську бібліотеку.

3 В рукопису Ян Мйодушевський відносить цю подію до 1892 p., а в замітці 
«Три листи Волод. Антоновича до Антонія Міюдушевського» (Записки Наукокоп> 

Товариства ім. Шевченка.— 1909.— Кн. 3.— Т. 89. — С. 144. Далі — ЗН Т Ш )— до 1897 р. 
Якщо ця друга дата не е звичайною друкарською помилкою, то вона, мабуть, була 
lapsus calam i самого автора. У всякому разі дата — 1892 р.— правдоподібніша.

4 Там же.
5 «Slowo wst§pne» становить 22 с. з усіх 78 с. рукопису.
6 Polski Slownik Biograficzny.— Krakow, 1935.— T. 1,— S. 142—144.
7 Lasocki W.  W spom nienia z mo j ego zycia.— Przygotowali do druku Michal 

fa n ik  і Feliks Kopera.— T. 1.— W kraju.— Krakow, 1933.— 495 s.— T. 2.— Na Siberji,— 
Krakow, 1934.— 356 s.

Турботами Яна ми тепер знаємо всі цитати його батька Антонія, оскільки 
Ля соцький часом подавав лише ініціали, а часом лише описово натякав на автора, 
якого віа цитував. v ,

■ 8 Оригінал, очевидно, ппсапгш польською мовою. Всі переклади — автора.
9 «Старий» — традиційно для молодих польських студентів iSGO-x pp., звернен

ня до своїх батьків.
10 ЗНТШ.— 1909.— Кн. 3.— С. 145. Про цю саму подію сказано так: «Того ж  

таїщ дня професор пішов до членів педагогічної ради Київської 1-ї гімназії, Петра 
Василі*овича Голубовського і Олексія Олександровича Апдрієвського... прохати 
посередництва, і дякуючи їм сен Мйодушевського був прийнятий до числа- учнів. 
Кпїпської 1-ї гімназії».

11 Цей додаток Я. Мйодушевський подав у примітці під текстом.
12 У Києві Рильський мав помешкання на чотири кімнати для синів і репе

титора Онишкевича. Обід з двох страв — єдиний люксус чай (прим. ,Яна Мйоду- 
шєвс;>кого).

13 Наводимо текст пісні так, як його подає Ян Мйодушевський.
14 У «Вступному слові» Я. Мйодушевського про це сказано: «Будучи у  профе

сора Антоновича, я бачив його багаті збірки археолоіїчні, вітрини, (іонні монет, 
черепів і рукописів. На полиці багато книжок — я винило одну — це були «Устави 
для хліборобів», видані княжною Яблонською».

15 Сестра Антоновича була одружена з Ваенєвськуш. У офіційних докумен
тах, починаючії від списків студентів Київського університету, значиться Віенєв- 
•еькиа.

16 ЗНТШ.— 1909.— Кн. 3.— С. 147.
17 Там ж.е.— Цікаво, що й у  останньому листі до Мйодушевського- в ід 5 черв
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ня 1903 р, В. Антонович пише про це власне сумління: «Raz mam rozgrzcszcnie
wlasnego sumiema, o opnrjg nie stoje...» — ЗНТШ.— 1909.— Кн. 3.— C. 151.

18 Там же.— C. 147.
19 Там же.— C. 150—151.
20 Там же.— G. 147.
21 В той час померла мати Антоновича, він залишив медицину і почав студії

з історії. Звичаішо, В. Б. Антонович мав на увазі також інші справи, ' але нам 
невідомо, що само.

22 ЗНТШ — 1909.— Кн. 3.— С. 149.
23 Ці листи Ян Мйодушевський передав на збереження до Варшавського ін

ституту, звідки їх  під час війни гестапо вивезло невідомо куди.
24 Lasocki W. Op. cit.— Т. 1.— S. 234.
25 [hid Q 323
26 Ibid. C. 401; ЗНТШ.— 1909.— Кн. 3.— C. 150.
27 Див. пріш. 6.
28 Марахов Г. й. Польское восстание 1863 г. на Правобережной Украпіте.—• 

К пєй . 1967,— С. 41.
39 Дов. прим. 2.


